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โมทนพจน 

ปน้ี ณ วันท่ี ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเปนมงคลวารท่ี 
โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ มีอายุครบ ๑๐๑ ป ท่ีเปน
ตัวเลขจํานวนพิเศษ เรียกวา “ร้อยเอ็ด” เปนโอกาสดี ท่ีลูกหลาน
และวิสาสิกชนคนสนิทชิดใกล จะไดบําเพ็ญบุญและมีความสุขสด
ช่ืนร่ืนเริงสดใสรวมกับทานเจาของอภิลักขิตสมัยอันสําคัญน้ัน  

บุญกิริยาใหญท่ีไดบําเพ็ญเสมอมาในมงคลวารเชนน้ี ก็คือ
ธรรมทาน เบ้ืองแรก ไดพิจารณากันวานาจะพิมพเผยแพรหนังสือ
เลมใหญในระยะยาว คือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอจากท่ีเร่ิม
ไวในปท่ีแลว เมื่อคร้ังโยมคุณหญิงมีอายุเต็ม ๑๐๐ ป ดังท่ีได
ปรารภไวในวาระน้ัน เพ่ือใหหนังสือดังกลาวทยอยคืบหนาไปสู
ความสําเร็จเสร็จสิ้นในปท่ีสืบเน่ืองตอๆ ไป  

พอดีวา เพ่ิงมีหนังสือเลมใหมเกิดข้ึนช่ือวา กว่าจะพบหลวงลุง
ฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ เมื่อลูกหลานและผูใกลชิดมาพบกัน 
ยกเรื่องหนังสือธรรมทานข้ึนมาปรึกษา ก็ตกลงตามขอเสนอท่ีวาปน้ี
พิมพหนังสือเลมใหมน้ีคั่น กอนจะตามพระใหมกันตอไป 

หนังสือ กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์   
น้ี ก็คือคําเลาประวัติของวัดญาณเวศกวัน ซ่ึงโยมคุณหญิง
กระจางศรี  รักตะกนิษฐ  ได ริ เ ร่ิมเปนหลักในการสรางและ
พัฒนาข้ึนมา หนังสือน้ีจึงวาดวยเร่ืองราวการทําบุญบําเพ็ญ
ประโยชนตางๆ และเปนประวัติชีวิตของโยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ น่ันเองดวย การพิมพหนังสือดังกลาวในมงคลวารน้ี 
จึงนับไดวาเปนการพิมพคําอนุโมทนาบุญของโยมคุณหญิงน่ันเอง 



                          กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ ข 

เน่ืองจากหนังสือ กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัด
ญาณเวศก ์ ยังไมจบ เพ่ิงเลาความเปนมาของวัดญาณเวศกวันมา
จวนถึงตอนท่ีโยมจะหาจะเท่ียวดูเลือกสถานสัปปายะท่ีจะนิมนต
พระไปพํานักเพ่ือฟนฟูสุขภาพและทํางานธรรมะไดยืนยาว จึงขอนํา
คําบอกเลาของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เร่ือง “วัด
ญาณเวศกวัน ความเปนมาเทาที่ระลึกได” ซ่ึงเปนเหมือนสรุป
เร่ืองราวท่ีเปนตนกําเนิดและเปนภูมิหลังของวัดญาณเวศกวัน มา
ลงพิมพไวเปนภาคผนวก เพ่ือใหผูอานทราบประวัติของวัดน้ี
ในชวงกอรางสรางวัดไดตลอด 

การท่ีไดพิมพหนังสือน้ีเปนสวนแหงการฉลองอายุมงคลของ
ทานท่ีมีคุณเปนมหาอุปถัมภิกา ไดอุปการะวัดน้ีมา ไมวาจะเสร็จ
แลวเทาใด ก็ช่ือวาเปนบุญกิริยาท่ีควรแกกาล เปนเคร่ืองเพิ่มพูน
กุศลในการเจริญจาคานุสติธรรม เมื่อโยมเจาของมงคลวารระลึก
ถึงบุญกิริยาหลากหลายท่ีไดบําเพ็ญมามากมายตลอดเวลา
ยาวนาน จะไดเจริญปติปราโมทย มีความสุขความเบิกบานปลาบ
ปลื้มใจ พรอมไปกับความกาวหนางอกงามย่ิงข้ึนไปในธรรม 

ขออนุโมทนากุศลจริยา ท่ีโยมเจาของมงคลวารไดบําเพ็ญ
อยางอุทิศตัวอุทิศใจ ในการบํารุงพระพุทธศาสนา อุปถัมภวัดและ
พระสงฆ แผขยายประโยชนสุขของประชาชน ตลอดเวลายาวนาน 
ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย สดช่ืนผองใส มีความสุขเกษมศานต 
พาลูกหลาน อนุชน และบรรดาบุคคลท้ังท่ีสนิทชิดใกล และ
กวางไกล ใหราเริงช่ืนใจท่ัวกัน และย่ังยืนนานเร่ือยไป 
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กวาจะพบหลวงลุงฉาย  
แลวพากันไปวัดญาณเวศก ๑ 

๑. ป ๒๕๑๒ มองพบจุดรวม ที่วัดพระพิเรนทร ๓ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ ปหมองเศรา คราวควรชื่น ๓ 
ป ๒๕๑๒ มองวัดพระพิเรนทร เห็นบรรดาศิลปน ๙ 
ยังไมถึงป ๑๒ ตัวก็จวนหาย ตองไปหาใน มจร. ๑๖ 

๒. จะรูชัดเรื่องวัดญาณเวศก ตองสืบเหตุถึงมหาจุฬาฯ ๒๐ 
งานพจนานุกรมเดินหนา 
 งานมหาจุฬาฯ มาประดัง ๒๐ 
มหาจุฬาฯ ที่ทํางาน 
 เอาเปนอาวาสสถานไดอยางไร  ๒๓ 
อาจารยสมบูรณหนุนงานธรรม  
 สามสิบป ก็ทวงอยูน่ัน ๒๗ 
ผูมีนํ้าใจพิมพตนฉบับให ๑๗ ป 
 คือ คุณชลธีร ก็มากับป ๑๒ ๓๔ 
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หนังสือพุทธธรรมเขามา 
 หนังสือพจนานุกรมลมหงาย ๓๙ 
เสร็จงานแลว ละคุณชลธีร 
 ลี้มหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร ๔๓ 
เกือบลืมไป เลาแถมทาย 
 เร่ืองท่ีมหาจุฬาฯ ๔๗ 

๓. ฉายภาพวัดพระพิเรนทร ใหเห็นชัดวัดญาณเวศก ๕๖ 
สมภารวัดพระพิเรนทร  
 แทบไมเวน ตองเปนวัณโรค ๕๖ 
วัดพระพิเรนทรยอนหลัง  
 คร้ังกอรางสรางตัว ๖๒ 
หลังสมัยโคลนเลน ที่ชุมนุมของหมู ๖๗ 
สรางเมรุสงเคราะหชาวบาน 
 งานศพมี พิธีก็มา ๗๑ 
สรางโรงเรียนพัฒนาพระเณร  
 หลังสรางเมรุใหประชาชน ๗๖ 
ร.ร.บาลี วพร. เปดแลว  
 แตตัวหลีกไมพน มจร. ๘๓ 
ทําไมไปอยูแต มจร.   
 ไมเจอหนาทั้งเณร ทั้งศิลปนที่ วพร. ๘๘ 
เร่ืองน้ียาว ถึงมิใชชาววัดพระพิเรนทร    
 ก็มองเปนความรูไว ๑๐๐ 
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๔. กวางานที่มุงหมาย จะไดโอกาส ก็แสนนาน ๑๑๑ 
เปนเจาอาวาส ๒ ป  
 ลาออกใชเวลา ๔ ป ๑๑๑ 
เปาแคนในแดนอเมริกา  
 ที่ฮาไวไดหัวรอ ที่สวอรทมอรไมอยางน้ัน ๑๑๖ 
มีชีวิตมีสังคมตางกัน  
 ก็อยูรวมกันใหดี ตางมีหนาที่ตองพฒันาตน ๑๒๖ 
เวลาไมรอ Swarthmore  
 ประเด๋ียวก็ ๔๐ ป ๑๓๔ 
งานที่อเมริกาก็สําคัญ   
 แตถึงเวลาของงานที่เมืองไทย ๑๔๑ 
๔ ปแลว ลาออกได  ๑๔๘ 
เร่ืองยาว แตมองไมยาก ๑๕๓ 

๕. ตัวอยูวัดพระพิเรนทร งานออกไปกวดหนังสือธรรม ๑๕๙ 
ตัวคนเดียวทําหนังสือ  
 หลายมือมาชวยไมใหขาดอาหาร ๑๕๙ 
สิ้นหลวงพี่ไหม ไดรูจักหลวงลุงฉาย ๑๖๘ 
มีนํ้าใจ พึงใหมากับใฝปญญา ๑๗๔ 
งานใหญงานยอย ทยอยแทรกซอน  
 ตามไปรอนถึงอเมริกา ๑๗๖ 
 - ที่เมืองไทย งานแบบเรียนวิชาธรรมวินัย ยังรออยู ่ ๑๗๖ 
 - งานขยาย “พุทธธรรม” เป็นเล่มใหญ่ เข้ามาโดยไม่คาด ๑๗๗ 
 - ปี ๒๒ เกิดพจนานกุรมพุทธศาสน์เล่มย่อย ซ้อนเข้ามา ๑๗๘ 
 - ปี ๒๔ งานท่ีอเมริกา แทรกเข้ามาอีกคร่ึงปี ๑๘๔ 
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เกือบคร่ึงป ที่ Harvard  
 ปดทายที่ Berkeley ๑๘๙ 
งานพุทธธรรมท่ีเมืองไทย   
 ไดอาศัยนํ้าใจที่ Harvard ๑๙๕ 
เสร็จงาน ดูผานๆ เสี้ยวแผนดินอเมริกา ๒๐๒ 
 - เยีย่มนิวยอร์ก ย้อนอดีตสักนิด ๒๐๒ 
 - แวะชิคาโก ยกอดีตข้ึนสู่ปัจจุบนั ๒๐๕ 
 - ที่ใหมเ่ร่ืองใหม่ เจอทั้งคนเก่าและคนเพ่ิงพบที่นัน่ ๒๐๖ 
 - เร่ืองเกร็ดๆ ฝอยๆ บางทีไมใ่ช่เร่ืองย่อย แต่คือปัญหาใหญ่ ๒๐๘ 
 - ดูอีกที วัดแรกที่ได้เยอืนในปี ๑๕ คราวมาอเมริกาคร้ังแรก ๒๑๑ 
 - ผ่านแวบๆ ทีอ่เมริกา กอ่นมาติดอยู่กับที่ ในเมืองไทย ๒๑๒ 

๖. กวดหนังสือธรรมใหญ ทันถูกโรคขับไลจากกรุงเทพฯ ๒๑๖ 
งานบีบเรง ชีวิตบีบรัด ๒๑๖ 
หนังสือพุทธธรรม  
 เขียน ๓ ป พมิพ ๑ ป ๒๒๗ 
พุทธธรรม เสร็จเปนเลมป ๒๕  
 แตจบเต็มเลม ป ๒๙ ๒๓๔ 
 - พุทธธรรม เสร็จเล่มเนือ้ความ “ดัชนี” ต้องออกตามมาอีกเล่ม ๒๓๔ 
 - งานแทรกมาซ้อนมา แน่ว่าต้องทัน คืองานหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง ๒๓๘ 
 - จังหวะดี มีช่องให้ ถึงโรคภัยมา งานก็เดิน โรงพยาบาลก็เข้าได้ ๒๒๓ 
 - อยูท่ี่ฐาน อยูก่ับงาน อยู่กับโรค เสร็จงาน ทิง้ฐาน ไปหาอโรค ๒๔๘ 
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พุทธธรรมชักพา ญาติโยมเนืองมา 
 พาสูวัดญาณเวศก ๒๕๓ 
 - มาหา มาตามหนังสือพุทธธรรม ยุคเล่มเล็ก ฉบับเดิม ๒๕๔ 
 - หนังสือพุทธธรรมเล่มใหญ่ โยงเหตุการณ์ยาวไกล ต้ังแต่ปี ๒๕ ๒๖๔ 
พลิกผัน หรือหักหันอยางไร   
 จึงไดเกิดไดมีวัดญาณเวศกวัน ๒๗๔ 
งานมา มีแตงานนอกแผน   
 แผนมา มีแตแผนไมใหทํางาน ๒๗๙ 
แผนใหละงานไปเท่ียว   
 กลายมาทําหนังสือน้ิวเดียวอยูในดงดอย  ๒๘๕  
อาตมาเปนแคนักเรียนตลอดชีวิต   
 ไมมีสิทธ์ิมีเลขานุการ ๒๙๖ 

ภาคผนวก: วัดญาณเวศกวัน - ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้   ๓๐๑ 
ลําดับเหตกุารณ (กาลานุกรม)   ๓๑๑ 
ปจฉิมนเิทศ   ๓๒๘ 
ตอนตอไป - พบกนัแลว ที่ศาลากลางสระ จะพากันไปวดัญาณเวศก   ๓๓๑ 
 

 





กวาจะพบหลวงลุงฉาย  
แลวพากนัไปวัดญาณเวศก 

(ลี้มหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร เรนวัดญาณเวศกวัน) 
  

ดังท่ีพอจะทราบกันอยู ณ ท่ีกอตั้งสํานักสงฆญาณเวศกวัน 
หลังพุทธมณฑล อ.สามพราน จ.นครปฐม มีพระภิกษุ ๓ รูป 
เดินทางมาพํานักอาศัยเร่ิมแรก เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๒ 
อันเปนวันเขาพรรษา และถือวาวัดญาณเวศกวันมีกําเนิดแตน้ันมา 

พระภิกษุ ๓ รูปน้ัน ตามภาวะและฐานะลาสุดในบัดน้ี คือ  
๑. พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)  
๒. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ)  
๓. พระครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป)  - มรณภาพ 

แตในวาระท่ีเดินทางมาจําพรรษาแรกเมื่อป ๒๕๓๒ น้ัน 
พระ ๓ รูป  ยังเปน พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต) พระมหาอินศร   
จินฺตาปฺโ และพระฉาย ปฺาปทีโป ตามลําดับ 

พระภิกษุ ท้ัง  ๓  รูปท่ี เ ดินทางมาคร้ัง น้ัน  เปนพระจาก
กรุงเทพฯ ในสังกัดวัดพระพิเรนทร ถนนวรจักร เขตปอมปราบฯ จึง
มีภูมิหลังอยูท่ีน่ัน  

ถาตองการทราบความเปนมาของวัดญาณเวศกวัน ก็ตองรู
เร่ืองราวเกาๆ วา พระ ๓ รูปน้ัน มีวัดอยูในกรุงเทพฯ แลว ไปอยางไร 
มาอยางไร จึงตองออกจากวัดพระพิเรนทร จนมาอยูที่วัดญาณเวศกวัน 





- ๑ - 

ป ๒๕๑๒ มองพบจดุรวม ท่ีวัดพระพิเรนทร  

พ.ศ. ๒๕๑๒ ปหมองเศรา คราวควรชื่น   
ถาจะเลาความหลังท้ังหมด ก็จะยืดยาวเกินไป พอดีวา ถอย

หลังจาก พ.ศ. ๒๕๓๒ น้ันไป ๒๐ ป คือใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มีเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึนแกพระ ๓ รูปน้ัน แมจะตางเร่ืองตางราวกันไกล แตเปน
เหตุการณรวมในปเดียวกัน จึงจับเอาเปนจุดกําหนดในการเลาเรื่อง 

พ.ศ. ๒๕๑๒ เรียกไดวาเปนปพิเศษสําหรับวัดพระพิเรนทร 
เน่ืองจากมีเหตุการณเดนๆ หรือสําคัญๆ เกิดข้ึนหลายอยาง  
เหมือนมาประดังในปเดียวกัน 

 เร่ืองแรก คือ หลวงพอวัดพระพิเรนทร ไดแก ทานเจาคุณ
พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) ไดมีความมุงมั่นเอาจริงเอาจัง
ตอเน่ืองมานานนับสิบๆ ปแลว ท่ีจะสงเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของสํานักเรียนวัดพระพิเรนทร ใหเจริญรุงเรืองเฟองฟูเทาท่ี
จะเปนไปได  

จนมาถึงคร้ังลาสุด หลวงพอไดใหร้ือกุฏิท้ังหลาย ท้ังกุฏิไม 
กุฏิปูน แถบกําแพงวัดดานใตท้ังหมด ซ่ึงลวนเปนกุฏิของพระ
ผูใหญ แลวสรางอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ช้ัน ยาวต้ังแต
ชิดกําแพงวัดดานตะวันตก ไปจนติด ร.ร.เทศบาลวัดพระพิเรนทร 

 การกอสรางอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ช้ัน ๑๐ x 
๒๙ เมตร น้ัน สําเร็จเสร็จสิ้นตามแผน คือทันปการศึกษา ๒๕๑๒ 
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กอนอาคารโรงเรียนจะเสร็จ หลวงพอก็ไดเตรียมการไวแลว 
คือ ไดบอกรับสามเณรจากวัดในตางจังหวัด มาอยูประจําเพ่ือเรียน
พระปริยัติธรรมแผนใหม โดยหลวงพอจัดการอุปถัมภดูแลทุกอยาง 

ในรุนแรกน้ี มีสามเณรจากจังหวัดตางๆ โดยมากจาก
สุพรรณบุรี รวม ๓๐ รูป แนนอนวา หลวงพอมุงหวังใหการศึกษาของ
สามเณรเหลาน้ีเปนจุดเร่ิมสําคัญท่ีจะนํามาซ่ึงความเจริญรุงเรือง
ของสํานักเรียนวัดพระพิเรนทรในกาลเบื้องหนายาวนานสืบไป 

สามเณร ๓๐ รูป ท่ีเปนรุนแรก แตกลายเปนรุนเดียวน้ัน 
เทาท่ีทราบวายังอยูในเพศบรรพชิต เหลืออยู ๒ รูป คือ สามเณร
อินศร ดวงคิด จากเชียงราย ซ่ึงเปนหัวหนาสามเณรรุนน้ัน ไดมา
เปน พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปฺโ) รองเจา
อาวาสวัดญาณเวศกวัน ในบัดน้ี กับ สามเณรแถม โพธิ์ศรี จาก
สุพรรณบุรี ซ่ึงไดอยูท่ีวัดพระพิเรนทรตลอดมา จนเปนเจาอาวาส
ในปจจุบัน คือ พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม กิตฺติภทฺโท) 

เมื่อวาระเร่ิมปการศึกษามาถึง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๑๒ หลวงพอวัดพระพิเรนทรไดนิมนตเจาประคุณสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย วัดสามพระยา แมกองบาลี มาเปนประธานเปด 
และพระมหาประยุทธ ปยุตฺโต ไดถูกกําหนดตัวใหอยูรวมพิธีดวย 

พอหลวงพอวัดสามพระยากลาวเปดเสร็จแลว พระมหา
ประยุทธก็ไดรับมอบหมายหรือสั่งใหพูดแกท่ีประชุม ทํานอง
ปฐมนิเทศเร่ืองการเรียนบาลีแกสามเณรท่ีจะเปนนักเรียนตอไป 

พระมหาประยุทธพอจะรูตัววาท่ีหลวงพอทํางานใหญคร้ังน้ี 
ก็คงมุงหวังใหพระมหาประยุทธรับภาระ เพราะอยูในสายโดยตรง 
และท่ีวัดพระพิเรนทรก็มี ป.ธ.๙ อยูองคเดียว  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๕

๕

แถมชัดดวยวา พระผูใหญไดจัดเตรียมการไวแลว โดยเจา
ตัวไมตองรูดวย วาทายป ๒๕๑๒ น้ัน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระมหาประยุทธจะไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชา
คณะ เรียกงายๆ วาเปนเจาคุณ ในนามวา พระศรีวิสุทธิโมลี น่ีคือ
งานจะมาถึงตัวแนๆ 

แตสําหรับตัวพระมหาประยุทธเอง ยังมองไมเห็นวาตนจะ
รับภาระน้ีไดอยางไร เพราะวา พอจบ ป.ธ.๙ ในป ๒๕๐๔ บวชพระ
แลว ก็ตอดวยจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิต ท่ีมหาจุฬาฯ ตามมาดวย
เปนอาจารยสอนท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน ในป ๒๕๐๕  

แตน่ันยังไมเทาไร เพราะเปนการไปสอนในวันหน่ึงๆ เสร็จ
แลวก็กลับมาวัด 

คร้ันถึงป ๒๕๐๗ ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการ ท่ีมหา
จุฬาฯ น้ัน คราวน้ีงานเต็มตัวเต็มท่ี มีชีวิตอยูท่ีมหาจุฬาฯ สอนและ
ทํางานแลวมักจะนอนคางท่ีมหาจุฬาฯ ถึงวันพระจึงกลับไปวัดที
หน่ึง แตวันพระเล็กบางทีก็ไมไดกลับ บางทีเกือบคร่ึงเดือนจึงไดมา
วัดของตัว คือวัดพระพิเรนทรทีหน่ึง  

เฉพาะงานท่ีมหาจุฬาฯ อยางเดียว เวลาก็ไมพออยูแลว จะ
ทําอยางไรกับงานท่ีวัดพระพิเรนทร 

แตแลว เหตุการณท่ีมากับเวลา ก็ตัดสินใหเอง เร่ืองมีวา 
ตอมาไมนาน หลวงพอวัดพระพิเรนทร ซ่ึงมีโรคหอบเปนโรค
ประจําตัวมานานแลว ไดอาพาธหนัก  

โรคหอบกําเริบรุนแรงมาก และในท่ีสุด ทานก็ถึงมรณภาพท่ี
โรงพยาบาลสงฆ เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ในป ๒๕๑๒ น้ันเอง 
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 เมื่อหลวงพอวัดพระพิเรนทรสิ้นแลว ท่ีวัด ท้ังพระท้ังโยมก็
ยุงกับการจัดงานศพ และก็ใชอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลัง
ใหญท่ีทานใหสรางเสร็จใหม ซ่ึงเปนท่ีอยู ท่ี เ รียนของบรรดา
สามเณรท่ีรับเขามาใหมน้ันเอง เฉพาะชั้นลางท้ังหมด เปนท่ีตั้งศพ
บําเพ็ญกุศล  

สวนในดานการจัดการเลาเรียน แผนงานสวนท่ีเปนหลักเพ่ือ
การระยะยาวก็หายไปกับตัวทาน การจัดการเรียนการสอนจึง
ดําเนินการพอใหเปนไปไดกอน โดยเปนภาระของพระครูปลัดสมัย 
กิตฺติทตฺโต ซ่ึงเปนอาจารยใหญของสํานักเรียนมาต้ังแต พ.ศ. 
๒๔๙๘ และเปนพระอาจารยท่ีอุปการะดูแลพระมหาประยุทธมา
แตเดิม ตั้งแตเปนสามเณรมาอยูท่ีวัดน้ีใน พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระ
มหาประยุทธเรียกทานวา “หลวงพ่ีไหม”  

เมื่อเ ร่ืองเปนไปอยางน้ี  พระมหาประยุทธ ก็ยังไมตอง
รับภาระอะไรเก่ียวกับงานใหมของสํานัก ชีวิตก็ไปอยูกับมหาจุฬาฯ 
ซ่ึงเปนท้ังท่ีทํางาน และเหมือนเปนนิวาสสถาน อยางเดิมตอไป  

ปลายป น้ัน  ตามท่ีผู ใหญ จัดวางกันไวแลว  ในวันท่ี  ๕ 
ธันวาคม ๒๕๑๒  พระมหาประยุทธ ซ่ึงบวชมาได ๙ พรรษา 
ทํางานท่ีหาจุฬาฯ นับเฉพาะต้ังแตเปนผูชวยเลขาธิการ เปนปท่ี ๖ 
ก็ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะ ในราชทินนามวา 
พระศรีวิสุทธิโมลี 

ถึงแมหลวงพอไมอยูแลว แตหลวงพ่ีไหมก็สงเสริมเต็มท่ี 
ทานและพระท่ีวัดชวยกันจัดอะไรๆ ใหเปนอยางดี เหมือนจะให
ปลอดโปรงโลงใจที่จะอยูใหสบาย ในช้ันบนของกุฏิสรางใหม ๔ 
หอง ท่ีหลวงพอวัดพระพิเรนทรไดจัดใหยายข้ึนไปอยูองคเดียว   
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แมวาจะไมตองรับภาระงานการอะไรท่ีวัดพระพิเรนทร
ชัดเจน แตถึงตอนน้ี โดยฐานะท่ีควรมีความรับผิดชอบ ก็ตองให
ความสําคัญแกวัดของตนมากขึ้นบาง มิใชเหมือนกับวามีช่ือวาอยู
ท่ีน่ัน แตไมมีตัวปรากฏใหเห็นเลย 

เปนอันวา ถึงตอนน้ี พระมหาประยุทธ ซ่ึงเปนพระศรีวิสุทธิ
โมลีแลว ปรากฏตัวอยูท่ีวัดพระพิเรนทรมากข้ึน กอนน้ัน ตั้งแตป 
๒๕๐๗ เปนตนมา สอนหนังสือ ทําหนังสือ ทํางาน ฉัน แลวก็นอน
คางอยูท่ีมหาจุฬาฯ เร่ือยๆ ทีน้ีก็เปลี่ยนไป กลายเปนวา นอนคาง
คืนท่ีมหาจุฬาฯ นอยลง พอถึงแคประมาณเท่ียงคืน ก็เดินทาง
กลับมานอนคางท่ีวัดพระพิเรนทร วันรุงข้ึนจึงเดินทางไปยังมหา
จุฬาฯ ใหม ไมใชอยูท่ีมหาจุฬาฯ อยางแทบจะเปนแหงเดียว มาวัด
ชัดหนอยแควันพระใหญ 

สําหรับสามเณร ๓๐ รูปน้ัน อยางท่ีวาแลว ก็เปนไปตามหลัก
ธรรมดาของความรับผิดชอบพ้ืนฐาน จึงอยูในการปกครองดูแล
ของอาจารยใหญ คือหลวงพ่ีไหม (พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต)  

สวนพระศรีวิสุทธิโมลี ซ่ึงตอไปน้ีขอเรียกวาอาตมา เมื่อยัง
รับผิดชอบงานท่ีมหาจุฬาฯ  คอนขางเต็มท่ี  ก็ไมมีโอกาสได
เก่ียวของอะไรกับสามเณร บางทีโดยบังเอิญก็อาจจะไดพบไดผาน
เห็นกันกับสามเณรอินศร สามเณรแถม หรือสามเณรรูปอื่นๆ บาง 
คงไมเกินปละ ๒-๓ คร้ัง 

เลาเพ่ิมไวใหเต็มความสักหนอย ท่ีวาอาตมาข้ึนไปอยูบนกุฏิ
สรางใหมช้ันบนหมดทั้งช้ันน้ัน ช้ันลาง หลวงพ่ีไหมก็จัดใหเปนครัว
ของสามเณร น่ีก็อาจจะเปนเหตุหน่ึงใหอาตมาไดพบเห็น ไดพูดจา
ทักทายกับสามเณรบาง ในบางโอกาสท่ีลงจากกุฏิเดินผานท่ีน่ัน 
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สวนช้ันบน ท่ีทานมอบใหเปนท่ีอยู แตไมคอยไดอยูน้ัน โยม
บิดาของอาตมาเองก็ไดนําลูกชายของโยมอาทานหน่ึง คือคุณสุชัย 
อารยางกูร มาพักอยู เพ่ือไปเรียนในช้ันมัธยมศึกษา เทากับชวย
ดูแลหรือเฝากุฏิให เฝากุฏิจริงๆ เพราะคงไมมีของอะไรใหตองเฝา 

ตรงน้ี ตองยอมรับความบกพรองของตนเอง คือ เมื่ออยูกับ
งานของมหาจุฬาฯ อยางท่ีเรียกไดวาเต็มเวลานั้น ในดานสวนตัวก็
ไมไดเอาใจใส หรือไมมีเวลาคิดถึงบุคคลขางเคียงใหมากเทาท่ีควร 
ไมตองพูดถึงพระเณรในวัด ท่ีกุฏิใกลกุฏิไกล แมแตคนท่ีเรียกกันวา
ลูกศิษยซ่ึงดูแลกุฏิไว ก็ไดพบปะสังสรรคกันแสนจะนอย 

ตามเหตุการณท่ีเปนมาอยางน้ี จะตองเห็นวาเปนพระคุณ
อยางสูงของหลวงพ่ีพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต ในฐานะอาจารย
ใหญ ในการท่ีวาเมื่องานใหญท่ีเร่ิมข้ึนใหมๆ ประสบเหตุราย
สูญเสียผูนําลงไปอยางฉับพลัน ทานก็ยังพาการศึกษาของสํานัก
เรียนใหดํารงคงอยูและดําเนินสืบตอมาได   

พรอมกันน้ัน ก็นาอนุโมทนาท่ีบรรดาสามเณรซึ่งเพ่ิงเร่ิมตั้ง
ตนต้ังตัวในการศึกษาสายใหม เมื่อตองประสบอุบัติภัยขาด
ศูนยกลางแหลงกําลังลงไปโดยฉับพลัน ก็ยังมีกําลังใจและดํารง
ตนไวไดดวยดีท่ีจะศึกษาเลาเรียนทําหนาท่ีของตน ขวนขวาย
ตอมา จนพากันสําเร็จการศึกษากาวหนาไปในชีวิตท่ีดีงามตาม
กําลังความสามารถ 

รวมความวา ถึงตอนน้ี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ ซ่ึงเปน
พระยุคตนกําเนิดวัดญาณเวศกวันรูปหน่ึง ไดปรากฏตัวข้ึนแลว 
ขณะยังเปนสามเณรอินศร ดวงคิด ซ่ึงบรรพชามาได ๒ ป กําลังจะ
เร่ิมเรียนพระปริยัติธรรมแผนใหม มีภาษาบาลีเปนแกน  
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ป ๒๕๑๒ มองวัดพระพิเรนทร เห็นบรรดาศิลปน  

วัดพระพิเรนทรน้ีมีช่ือเสียงเลื่องลือเปนท่ีรูกันท่ัวไป วาเปน
วัดท่ีมีเมรุเผาศพ และความเปนท่ีเผาศพของวัดพระพิเรนทรน้ัน ก็
มีลักษณะพิเศษท่ีวา เปนวัดแบบชาวบาน เผาศพไมเลือกช้ัน 
ปรากฏวาท้ังท่ีเปนวัดเล็กๆ วัดพระพิเรนทรไดเปนท่ีนิยมจัดงานศพ
กันมากมายลนเหลือ 

เมื่อมีการเผาศพแบบชาวบาน ก็มีการจัดงานจัดพิธีตามท่ี
นิยมทํากันมาตามประเพณี และตามวิถีชีวิตของชาวบาน ถาเปน
งานใหญๆ หรือเจาภาพมั่งมี เย็นลง เผาศพเสร็จแลว กลางคืนก็
อาจจะมีมหรสพ มีหนัง มีลิเก  

สําหรับหนัง หรือภาพยนต ก็ฉายกลางแปลง ตั้งจอกลาง
ลานวัด พอหนังจะเร่ิมฉาย ก็ไดยินเสียงเด็กๆ เฮกันดังลั่น สวนลิเก 
หรือนาฏดนตรี (ศัพทใหมสมัยจอมพล ป.) ก็จัดเวทีท่ีศาลาอันเปน
ท่ีตั้งศพ ซ่ึงมีเตาเผาศพอยูขางหลังน่ันแหละ ขึงฉากตั้งข้ึนมา ก็บัง
เตาเผาศพไปในตัว  

นอกจากลิเกแลว ท่ีมีเปนประจํา ก็คือปพาทย งานใหญๆ 
บางงานก็มีปพาทยมอญอีกดวย  ทําใหงานคร้ึมดี  หรือไม ก็
คร้ืนเครงมาก 

ชีวิตคนสมัยคร่ึงศตวรรษกอนน้ัน แมจะถือวาเขามาในยุค
ของความเจริญแลว แตก็ยังไมเรงรัดไมรีบรอนอยางทุกวันน้ี ตลอด
สมัยท่ีอาตมาอยูท่ีวัดพระพิเรนทร พิธีศพมีการสวดพระอภิธรรม ๔ 
จบ แตละจบเวนชวงหางกันพอสมควร จะเสร็จพิธีก็ตองถึง ๔ ทุม 
คือ ๒๒ น. ไปแลว เพราะฉะน้ัน งานศพจึงคึกคัก เปนจริงเปนจัง มี
เสียงดนตรีปพาทย มีกิจกรรมตางๆ พร่ังพรอมไปดวยการสังสรรค 
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หลวงพอวัดพระพิเรนทรจะไดรูจักคุนเคยกับทางบานของ
คุณหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ท่ีบานบาตร มาแต
เมื่อไรอยางไร อาตมาไปอยูท่ีวัดพระพิเรนทรเมื่อยังเปนเณรเล็กๆ 
ก็ไมรูเร่ือง แตมีพระวัดพระพิเรนทรไปรับบิณฑบาตประจําท่ีบาน
ของทาน เปนพระภิกษุชรา ช่ือวาหลวงตาหลี  

เร่ืองมาเก่ียวของกับตัวเอง เมื่อหลวงตาหลีถึงมรณภาพ ใน
เดือนกุมภาพันธ ป ๒๕๐๐ ในงานศพของหลวงตาน่ันเอง โยมทาง
บานจะปรึกษากับพระผูใหญอยางไรก็ไมทราบ หลวงพ่ีไหมได
แนะนําแกโยมใหอาตมาไปรับบาตรประจํา แทนหลวงตาท่ีไดถึง
มรณภาพไป อาตมาไปรับบิณฑบาตท่ีน่ันจนกระท่ังตอมาเมื่อ
อาพาธเปนวัณโรคอยางรุนแรง จูๆ ไอเปนเลือดมากมาย สามเณร
ท่ีไปรับบิณฑบาตก็หายไปฉับพลัน โดยไมมีโอกาสบอกลาใครๆ   

มีบางทานเลาวา คุณหลวงประดิษฐไพเราะเปนผู ท่ีได
เอื้อเฟอชวยจัดนักดนตรีไปบรรเลงปพาทยประจําท่ีวัดพระพิเรนทร  

เมื่อมีวงปพาทยบรรเลงเปนประจํา มีนาฏดนตรีบอยคร้ัง 
เวลาผานมา ศิลปนมากมายก็คุนเคยกับวัด ท้ังมาวัด และมา
พบปะกันเอง จนวัดน้ีเปนท่ีรวมหรือเปนท่ีชุมนุมแหงหน่ึงของ
ศิลปน บางทานจะบวชลูกหลานหรือบวชตัวเอง ก็มาบวชท่ีวัด
พระพิเรนทร  

แลวก็มีศิลปนทานหนึ่งมาบวชอยูท่ีน่ันจนเปนพระผูใหญใน
วัด เปนพระครูฐานานุกรมของหลวงพอ คือพระครูสังฆรักษ
ประสม กิตฺติาโณ (ตอมาไดเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร และมี
สมณศักด์ิเปนท่ีพระครูกิตติญาณประยุต)  
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อีกทานหน่ึงท่ีรูจักกันดีในวัด เปนศิลปนช้ันครูผูชราแลว ซ่ึง
เปนท่ีเคารพนับถือของเหลาศิลปน ช่ือวาครูน่ิม โพธิ์เอี่ยม ไดมาอยู
กับพระครูสังฆรักษดวย เมื่ออาตมาเปนสามเณรไปอยู ท่ี วัด
พระพิเรนทร ก็ไดคุนเคยกับโยมน่ิมตั้งแตตนมาจนตลอด  

ทีน้ี ในหมูศิลปนน้ัน ก็ยอมมีฐานะความเปนอยูตางๆ กันไป 
บางทานเปนผูใหญมีช่ือเสียง แตบางคนก็จนยากอยูลําบาก เมื่อ
วัดเปนท่ีรวมของศิลปน และในเมื่อหลวงพอใจดีมีเมตตา หลวงพอ
วัดพระพิเรนทรก็เลยกลายเปนพระผูชวยเหลือเก้ือกูลแกศิลปน 
และศิลปนก็ไดอาศัยพระครูสังฆรักษประสม กิตฺติาโณ ซ่ึงเปน
อดีตศิลปน เปนท่ียึดโยงสื่อสารกัน และสื่อสารกับทางวัด 

ดวยความสนิทสนมและมีใจผูกพันกับวัดพระพิเรนทร คร้ัง
หน่ึง ศิลปนชาวนาฏดนตรีก็ไดตั้งคณะนาฏดนตรีข้ึนมา ใหช่ือวา 
ลิเกคณะรวมศิษย ว.พ.ร. ซ่ึงเทาท่ีจําได มีอยูจนกระท่ังเกิดสมาคม
สงเคราะหสหายศิลปน ไมทราบวาเด๋ียวน้ียังมีอยูหรือไม 

ในป ๒๕๑๒ ท่ีหลวงพอพระเทพคุณาธาร ถึงมรณภาพน้ัน 
ตอนทายป ไดมีเหตุการณสําคัญของวงการศิลปนเกิดข้ึน คือการ
ตั้ง “สมาคมสงเคราะหสหายศิลปน” 

การรวมกําลังต้ังสมาคมไดเร่ิมข้ึนในงานทําบุญเลี้ยงพระ
งานศพหลวงพอพระเทพคุณาธารน่ันเอง ในตอนปลายเดือน
ตุลาคม (หลวงพอถึงมรณภาพในวันท่ี ๗ ต.ค. ๒๕๑๒)  

อยางท่ีไดเลาแลวขางตน ทายป ๒๕๑๒ น้ัน อาตมาจะไดรับ
พระราชทานสมณศักด์ิ จึงเปนธรรมดาวา กวาจะถึงเดือนตุลาคม 
ชาววัดก็รูเร่ืองน้ีกันท่ัวแลว  
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ถึงแมอาตมาจะอยูมากับงานในความเงียบ โดยแทบไมได
อยูท่ีวัดพระพิเรนทร แตทานท่ีเก่ียวของกับวัดก็จะไมยอมใหเงียบ 
แลวในคณะผูริเร่ิม ก็มีทานท่ีไดขอใหอาตมาคิดช่ือใหแกสมาคม 
เมื่อตกลงช่ือวา สมาคมสงเคราะหสหายศิลปนแลว ก็ขออักษรยอ 
ซ่ึงยุติวา ส.ส.ศ. ถาเขียนใหสะดวกตามนิยมของสมัยน้ี ก็คือ สสศ. 

ไดทราบวาคณะผูริเร่ิมไดตกลงวางรูปงานกันจริงจังตอนสิ้น
ปในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๒ แลวก็เปดสมาคมเปนทางการใน
วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๑๓ โดยมีศาสตราจารย ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ 
เปนนายกสมาคมคนแรก แลวก็ได จัดงานไหวครูดนตรีไทย
ประจําป ท่ีวัดพระพิเรนทร เปนคร้ังแรก ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๓ และไดทราบวาก็ยังจัดกันอยูจนบัดน้ี โดย
กําหนดในสัปดาหท่ี ๒ แหงเดือนกันยายน ของแตละป 

 เมื่อศาสตราจารย ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ ไดเปนนายก
สมาคมน้ี ก็ยอมมีเหตุใหอาตมาตองพบกับทานท่ีวัดพระพิเรนทร
เปนคร้ังคราวมาเร่ือยๆ ตอนแรกจําทานไมได จนกระท่ังตอมาเมื่อ
ทบทวนเร่ืองเกา จึงไดความวาไดพบกับทานมากอนแลว คร้ังแรก
ท่ีประเทศมาเลเซีย เมื่อป ๒๕๑๐ 

 เ ร่ืองมีวา  ใน  พ .ศ .  ๒๕๑๐  อาตมาอยูในคณะผูแทน
สถาบันการศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ก็คือ
เปนผูแทนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน่ันแหละ เดินทางใน
ความอุปถัมภขององคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พสล./
WFB) ไปเย่ียมเยียนสถาบันการศึกษาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนา
ใน สิงคโปร ลังกา มาเลเซีย ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี และฮองกง เปน
เวลา ๑ เดือน (๙ มิ.ย. – ๘ ก.ค. ๒๕๑๐) 
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หัวหนาคณะเดินทางคร้ังน้ัน ก็คือเจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย วัดสระเกศ คร้ังยังเปน พระเทพคุณาภรณ เลขาธิการ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เมื่อไปถึงประเทศมาเลเซีย ระหวางพักอยูท่ีน่ัน ในวันท่ี ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๑๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย 
ปรารภโอกาสท่ีจะยายไปประจําประเทศออสเตรเลีย ไดอาราธนา
พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต แสดงพระธรรมเทศนาเปนภาษาอังกฤษ 
เร่ืองใจความของพระพุทธศาสนา ในพระอุโบสถวัดเชตวัน โดยจัด
พิธีแบบไทยเปนคร้ังแรก และเปนการเทศนปฏิภาณ ๑๕ นาที แต
เทศนจริง ๓๕ นาที เจาของกัณฑเทศน คือทานเอกอัครราชทูต 
และ  ดร .อุ ทิศ  นาคสวัสดิ์  ซ่ึ ง เปนผู เ ช่ียวชาญขององคการ
สหประชาชาติ น่ีคือทุนเดิมของความรูจัก ท่ีอยูในความหลัง 

ในฐานะท่ีเปนนายกสมาคมสงเคราะหสหายศิลปน ศ. ดร.
อุทิศ นาคสวัสดิ์ ก็ไดไปวัดพระพิเรนทร เปนประจํา อยางนอยใน
งานของสมาคม ก็จึงคุนเคยกับวัดมากพอสมควร 

เมื่อสมาคมสงเคราะหสหายศิลปนเกิดข้ึนแลว และมีงาน
ไหวครูประจําปท่ีวัดอีกดวย วัดพระพิเรนทรก็ย่ิงเปนท่ีชุมนุมพบปะ
ของศิลปนท้ังหลาย ท้ังในงานและนอกงาน 

ในบรรดาศิลปนท่ีมาวัด และตอมาไดมาเปนประจํา คนหน่ึง
คือ ศิลปนฉาย พงษพวง เมื่อมาวัดแลว นอกจากสังสรรคกับศิลปน
ดวยกันแลว ก็ชวนกันไปเย่ียมสนทนากับพระสงฆดวย 

 ตอมาไมนาน ศิลปนฉายก็ชรามากข้ึน แลวก็หันมาสนใจ
ทางธรรมมากข้ึน แถมเปนคนมักสงสัยชอบซักถาม และก็ไดทราบ
วา ศิลปนฉายมักไปสนทนาถามปญหาธรรม ท่ีหลวงพ่ีไหม 
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 หลวงพ่ีไหม คือ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต น้ัน นอกจาก
เปนอาจารยใหญของสํานักเรียนแลว ก็เปนนักเทศนปฏิภาณ 
ชํานาญการเทศนคู ตลอดมายาวนานนักหนา ดังน้ัน คงเพราะได
คําตอบคําอธิบายท่ีถูกใจพอใจ จึงไดยินวา ศิลปนฉายชอบไป
สนทนาท่ีหลวงพ่ีไหม และในที่สุด ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๑ ศิลปนฉาย 
พงษพวง มีอายุ ๖๐ ป ก็ไดขอบรรพชาอุปสมบทท่ีวัดพระพิเรนทร  

เน่ืองดวยหลังจากหลวงพอพระเทพคุณาธารถึงมรณภาพ
แลว วัดพระพิเรนทรยังไมมีพระเถระท่ีไดรับแตงตั้งเปนอุปชฌาย 
จึงนิมนตทานเจาคุณพระราชวิสุทธิเวที วัดคณิกาผล มาเปน
อุปชฌาย แลวจากภาวะศิลปน ก็ไดภิกขุภาวะ เปนพระภิกษุฉาย 
ปฺาปทีโป 

เร่ืองของศิลปนฉาย ท่ีไดพวงมากับสมาคมสงเคราะหสหาย
ศิลปน จนมาเปนพระภิกษุฉาย ปฺาปทีโป ดังเลามาน้ี อาตมา
ไมไดรูในเวลาน้ัน แตมาไดฟงจากทานเจาของประวัติภายหลัง 
เพราะดังท่ีกลาวแลว อาตมามีชีวิตอยูกับมหาจุฬาฯ และอยูท่ีมหา
จุฬาฯ แทบท้ังหมด จึงรูเร่ืองราวท่ีวัดพระพิเรนทรไดเพียงนอยนิด  

สําหรับสามเณรอินศร ดวงคิด ยังพอไดพบเห็นผานกันไป
ผานกันมาบาง แตศิลปนฉาย พงษพวงน้ี นึกไมออกเลยวาไดเคย
พบกันกอนท่ีทานจะไดบวช 

ทางดานสามเณรอินศร ดวงคิด และสามเณรแถม โพธิ์ศรี 
น้ัน ไดอุปสมบทกอนศิลปนฉาย พงษพวงแลว คือเมื่ออายุครบ
อุปสมบท ก็ไดบวชเปนพระภิกษุ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ เปน พระมหา
แถม กิตฺติภทฺโท (๙ มิ.ย.) และพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ (๒๖ 
มิ.ย.) โดยไดนิมนตอาตมาเปนคูสวดดวย 
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หลังจากสองทานน้ันอุปสมบทแลว เปนพระภิกษุแลว 
อาตมาจึงเร่ิมมีโอกาส หรือมีเร่ืองราวเก่ียวของ ท่ีจะไดพบปะกับ
พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ และพระภิกษุฉาย ปฺาปทีโป เปน
เร่ืองเปนราวข้ึนบาง แตรวมแลว ก็ยังนอยนัก หางไกลกันมาก 

เปนอันวา พระ ๓ รูปท่ีไดไปเร่ิมวัดญาณเวศกวันใน พ.ศ. 
๒๕๓๒ มีจุดรวมท่ีวัดพระพิเรนทรใน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

สําหรับ ๒ รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร       
จินฺตาปฺโ) และพระครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป) พ.ศ. 
๒๕๑๒ เปนท้ังจุดรวม และเปนจุดเร่ิม ชัดเจนแลว 

แตสําหรับพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
เปนเพียงจุดรวมท่ีมีเร่ืองมาบรรจบกับอีก ๒ รูปน้ัน มิใชเปนจุดเร่ิม  

จุดเร่ิมของพระพรหมคุณาภรณท่ีวัดพระพิเรนทรน้ัน อยูใน 
พ.ศ. ๒๔๙๑ และ พ.ศ. ๒๔๙๖ คือถอยหลังจากป ๒๕๑๒ ไปอีก 
๑๖ - ๒๑ ป  

ถาจะเลาเร่ืองของพระพรหมคุณาภรณท่ีวัดพระพิเรนทร
ตั้งแตจุดเร่ิม คือยอนหลังไป ๖๗ ป ก็จะยืดยาวมากเกินไป เอาแค
จุดรวมของเหตุการณในป ๒๕๑๒ น้ีกอน (มีเหตุการณรวมป รวม
สถานท่ี แตตัวบุคคลยังไมไดรวม ตัวคนยังหางไกลกัน)  

สวนท่ีเกากวากอนป ๒๕๑๒ น้ัน ไวเมื่อมีอะไรโยงไปจะตอง
เลาเพ่ือใหเขาใจชัดเจน จึงคอยวากัน 
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ยังไมถึงป ๑๒ ตัวก็จวนหาย ตองไปหาใน มจร. 

ไดจับเอา พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนจุดเร่ิมเร่ือง เพราะเปนปท่ีมี
เหตุการณรวมท่ีวัดพระพิเรนทร สําหรับพระ ๓ รูปแรกท่ีมาเร่ิมตน
วัดญาณเวศกวัน แตก็รวมเฉพาะเหตุการณเทาน้ัน ตัวบุคคล คือ
พระ ๓ รูปน้ัน ยังไมไดรวมอยูหรือรวมกิจรวมการอะไรกัน ยัง
หางไกลกันมาก แทบไมไดพบเห็นกันเลย ท้ังน้ีเพราะวา ท่ีวัด
พระพิเรนทรน้ัน อาตมาเหมือนมีแตช่ือ แตตัวจริงอยูท่ีมหาจุฬาฯ 

เมื่อบอกอยางน้ีแลว ก็ควรใหผูอานผูฟงไดรูเร่ืองพอมองเห็น
ภาพความเปนไป วาทําไมตัวจึงอยูวัดไมได ตองไปอยูท่ีมหาจุฬาฯ 

อาตมาเปนสามเณรมาอยูท่ีวัดพระพิเรนทร เมื่ออายุเต็ม 
๑๔ ยาง ๑๕ ป ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมุงมาเรียนบาลี  

แตเวลาน้ัน วัดพระพิเรนทรซ่ึงเปนวัดเล็กๆ อยูในระยะกอ
รางสรางตัว การเลาเรียนแทบไมมี พระเณรท่ีจะศึกษา ตองไปหาท่ี
เรียนในวัดอื่น หลวงพ่ีไหมก็ไดไปติดตอใหท่ีวัดสุทัศนฯ อาตมาก็ได
ไปเรียนบาลีท่ีน่ัน 

เวลาน้ัน เพ่ิงเกิดมีมหาวิทยาลัยสงฆข้ึนมาใหมๆ คือ สภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงเปดเรียนปแรกเมื่อวันท่ี ๑๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 

อีกแหงห น่ึง  คือ  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปด
การศึกษาคร้ังแรกในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ 

การศึกษาแบบมหาวิทยาลัยสงฆน้ีเปนของใหมอยางย่ิง
สําหรับประเทศไทย บรรดาพระหนุมเณรนอยคอนขางจะตื่นเตน
สนใจมากอยากจะไปเขาเรียน 
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แตสําหรับพระผูใหญและญาติโยมชาวบานสมัยน้ันคอนขาง
จะรูสึกตรงกันขาม มีพระผูใหญจํานวนนอยท่ีสนับสนุน แตจํานวน
มากรังเกียจวาเปนการเรียนวิชาทางโลก บางวัดถึงกับตั้งกําหนด
วา พระเณรองคไหนไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ จะไลออกจากวัด 

ทางฝายมหาวิทยาลัยสงฆก็พยายามแสดงออกมาใหชัดวา 
การเรียนแบบสมัยใหมน้ีมิใชจะมาทําความเสื่อมแกการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนเดิม โดยเฉพาะการเรียนบาลี  

ดัง น้ัน  ท่ีมหาวิทยาลัยสงฆ  นอกจากวางหลักสูตรให
พระภิกษุสามเณรท่ีเขาเรียนท่ีน่ันไดเรียนภาษาบาลีดวยแลว ยัง
วางกฎกําหนดคุณสมบัติพระเณรท่ีจะไปสอบเขาเรียนดวยวา 
รับเขาเรียนเฉพาะผูท่ีสอบไดเปรียญธรรม ๔ ประโยคแลวข้ึนไป 
คือตองเปน “มหา” ๔ ประโยคแลว  

ท่ีวาพระหนุมเณรนอยน้ัน เณรท่ีวานอย จึงมิใชวาเปนเณร
องคเล็กๆ เด็กนอย แตคือเณรจํานวนนอยองคจะมีโอกาสไปเรียน 
เพราะกวาจะสอบบาลีได ป.ธ. ๔ สวนมากก็บวชเปนพระกันแลว 

การกําหนดคุณสมบัติใหพระเณรท่ีจะเขาเรียนตองได ป.ธ. 
๔ ก็เปนเหตุหน่ึงท่ีชวยกระตุนใหพระเณรหันมาเอาใจใสเรียนบาลี
ดวย เพ่ือจะไดมีโอกาสไปสอบเขาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ 

ทีน้ี ถึงป ๒๔๙๙ เมื่ออาตมาสอบไดเปรียญธรรม ๔ ประโยค 
ก็เขาไปอยูในกระแสความสนใจอยางใหมน้ีดวย แตกลายเปนวา
ตัวเองกลับไมไดแข็งขันจริงจังอยางหลวงพอ เพราะวาลําพังตนเอง
คงไมไดไปสมัครเขาเรียนท่ีมหาจุฬาฯ  

เรื่องกลายเปนวา หลวงพอวัดพระพิเรนทร ดวยตัวทานเอง พา
สามเณรประยุทธไปสมัครเขาเรียนมหาจุฬาฯ ณ ๓๐ เม.ย. ๒๔๙๙ 
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ท่ีจริง อาตมาไมไดใกลชิดกับหลวงพอ เพราะอาตมาอยูท่ี
กุฏิหลวงพ่ีไหม และตัวเองเปนผูท่ีเคารพยําเกรงผูใหญ แถมยุงกับ
การเลาเรียน จึงชอบอยูหางๆ แทบไมพบทานเลย  

การท่ีหลวงพอมีเมตตาการุณยมาก ถึงกับพาอาตมาไป
สมัครเองน้ี แสดงวา ทานเอาใจใสเร่ืองการศึกษามาก ท้ังดูอยูวา
พระเณรองคไหนเอาใจใสเลาเรียนเทาใด และต้ังใจสนับสนุน แลว
ทานก็อยูในบรรดาพระผูใหญจํานวนไมมากที่สนับสนุนการศึกษา
แบบใหมของมหาวิทยาลัยสงฆ 

ท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน เมื่อไดบาลี ป.ธ. ๔ เขาไปเรียนแลว ตอง
เรียน ๘ ป จึงจะจบการศึกษาเปนพุทธศาสตรบัณฑิต โดยเรียน
บาลีอบรมศึกษา ๒ ป บาลีเตรียมอุดมศึกษา ๒ ป แลวจึงเรียนช้ัน
ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตอีก ๔ ป  

อาตมาเรียนปละ ๒ ช้ัน โดยสอบเลื่อนช้ันกลางป จึงเรียน
บาลีอบรมศึกษา ๑ ป และบาลีเตรียมอุดมศึกษา ๑ ป สวนช้ัน
ปริญญาตรี ทานไมมีการใหเลื่อนช้ันกลางปได ก็เรียนใหครบ ๔ ป 
ก็เปนอันจบเปนพุทธศาสตรบัณฑิตในเวลา ๖ ป 

ในปสุดทายท่ีจะจบน้ัน อาตมาข้ึนไปเรียนช้ันพุทธศาสตร ป
ท่ี ๔ ยังเปนสามเณร แลวจึงอุปสมบทเปนพระภิกษุในปน้ัน 

ท่ีมหาจุฬาฯ สมัยน้ัน มีกําลังพระนอย พอข้ึนเรียนในช้ัน
พุทธศาสตร ปท่ี ๔ ทานก็ใหเร่ิมทํางาน ใหเปนพระอาจารยสอนใน 
ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ทานจัดใหสอนเร่ิมตนท่ีช้ันปลาย  

พอสิ้นปน้ัน จบพุทธศาสตร ปท่ี ๔ คือจบการศึกษาของท่ี
มหาจุฬาฯ ยางเขา พ.ศ. ๒๕๐๕ งานก็เพ่ิมเขามาทันที  
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ขณะท่ีใน ร.ร. วันอาทิตย ก็ท้ังสอน และทําแบบเรียน ทานก็
จัดใหสอนในชั้นบาลีเตรียมอุดมศึกษา และถือท่ีใหมน่ีเปนหลัก 
โดยไดเร่ิมสอนวิชาใหม ช่ือวา วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ 

ทีน้ี ขางนอกมหาจุฬาฯ ก็ตองการกําลังพระอีก ทานก็ใหไป
เปนกรรมการของหนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา ท่ีกรมการ
ศาสนารับผิดชอบ มีท่ีทํางานอยูท่ีวัดเบญจมบพิตร  

ท่ีน่ี ตองไปทําหนังสือ พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ หรือ 
Pali-Thai-English Dictionary เปนประจําทุกเชา 

แลวในมหาจุฬาฯ ตอมาก็ตองการกําลังพระดานภาษาบาลี
อีก ทานก็ใหเปนพระอาจารยสอนในชั้นบาลีพิเศษดวย โดยสอน
เฉพาะในวันอาทิตย สําหรับญาติโยมท่ีสนใจใฝรู มุงเรียนภาษา
บาลีเพ่ือความรู มิใชเรียนใหไดอะไร จึงมีทานผูใหญมาเรียนกัน
หลายทาน 

อยางในช้ันท่ีอาตมาเปนพระอาจารย ก็มีโยมผูสูงอายุมาก 
เชน โยมเนียน กูรมะโรหิต โยมอบ ไชยวสุ (โยมอบเปนนักเขียน
ประจําคอลัมนหนังสือพิมพ รุน เกา   ทานมีนามปากกาวา         
“ฮิวเมอริสต” บางทีก็ใชนามวา “ศรีฮูก สุราสิวะดี”) 

ก็เปนอันวา สอนทั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ท่ี
นักเรียนมีวัยในรุนนอง และในช้ันบาลีพิเศษท่ีผูศึกษาเปนผูใหญมี
วัยในรุนโยมบิดาโยมมารดา ไมนับช้ันเรียนของพระอีกตางหาก 

แคเร่ิม งานก็นุงนังแลวอยางน้ี กวาจะถึงป ๒๕๑๒ ท่ีวาวัด
พระพิเรนทรจะใหสามเณรเร่ิมเรียนบาลี มองไปท่ีมหาจุฬาฯ จะมี
ชองมเีวลาท่ีไหนใหอาตมาหาทางขยับขยายตัว 



- ๒ - 

จะรูชัดเรือ่งวัดญาณเวศก ตองสืบเหตุถึงมหาจุฬาฯ  

ในช่ือเร่ืองบอกวา “...แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์” แตถึงตอนน้ี 
ยังไมมีว่ีแวววาจะมีวัดญาณเวศกท่ีจะไป จึงตองตามเร่ืองเกาท่ีจะ
ใหวัดญาณเวศกตั้งเคาท่ีจะมีข้ึนมาเสียกอน 

วัดญาณเวศกวันมีข้ึนเพราะอาตมาอยูวัดพระพิเรนทรไมได 
ถาจะไปวัดญาณเวศกวัน ก็ตองพูดใหรูกันวาทําไมอาตมาจึงอยูวัด
พระพิเรนทรไมได ก็เลยเลาเร่ืองตนทางท่ีจะตั้งเคาข้ึนมาเสียกอน  

ไดเลามาถึงตอนท่ีวา เมื่อบวชพระแลว พอสิ้นปการศึกษา
น้ัน อาตมาจบการเรียนท่ีมหาจุฬาฯ พอยางเขาปการศึกษาใหมใน 
พ.ศ. ๒๕๐๕ งานสอนและงานหนังสือ ท้ังท่ีมหาจุฬาฯ และผาน
ทางมหาจุฬาฯ ก็ประดังเขามาอยางท่ีวาไปน้ัน   

งานพจนานุกรมเดินหนา งานมหาจุฬาฯ มาประดัง   
ทีน้ี ในดานของตัวเอง อาตมาก็มีอะไรท่ีอยากจะทํา ซ่ึง

เปนไปตามแนวคิดของตน ตางหากจากงานท่ีมหาจุฬาฯ แลวก็
อยากจะทําใหเต็มท่ี จึงตองแบงเวลาแขงกับงานท่ีมหาจุฬาฯ 

งานอะไรท่ีตัวอยากทํา ตั้งแตเปนเณรเล็กๆ มา อาตมาชอบ
หนังสือประเภทพจนานุกรม และสารานุกรมมาก และชอบคนหา
รวบรวมประมวลสรุปจัดความรูเปนระบบไว คร้ันมาถึงตอนน้ัน จบ
การเรียนในช้ันเรียนแลว ก็จะเร่ิมงานสวนตัวประเภทน้ีท่ีรักจะทํา  
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ท่ีเปนเชนน้ีก็ดวยมองเห็นวา วิชาความรูตางๆ น้ัน จะเรียนรู
ใหไดผลดี ควรตองมีหนังสือจําพวกพจนานุกรม และสารานุกรม
ดานน้ันๆ ใหพรอม และรูจักใชรูจักคนหนังสือจําพวกน้ีอยางจริงจัง  

แตนาประหลาดใจวา ในเมืองไทย ในวงการพระศาสนา 
ยอนหลังไปสมัยคอนขางโบราณ ไดมีการริเร่ิมไวบาง แตก็ถูก
ละเลยทอดท้ิงไป มาถึงยุคท่ีเราพบ การศึกษาเหมือนวาเลาเรียน
กันพอใหไดช้ันน้ันๆ แลวก็จบก็เลิกกันไป 

เมื่อป ๒๕๐๔ ในเดือนมิถุนายน สมเด็จพระสังฆราช กิตติ
โสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตร ไดเสด็จไปสหรัฐอเมริกาและ
ยุ โ ร ป  เ ย่ี ย ม เ ยื อ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ กษ า ท่ี มี ก า ร ส อน วิ ช า
พระพุทธศาสนา อธิบดีกรมการศาสนาเวลาน้ัน คือนายฟุง ศรี
วิจารณ ไดติดตามเสด็จดวย จากการเดินทางคร้ังน้ัน ไดทําใหเกิด
ความคิดหลายอยางเก่ียวกับการศึกษาคนควาในดานวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และวิธีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา 

จากความคิดน้ัน ตอมาไมนาน กรมการศาสนา โดยอนุมัติ
ของคณะสังฆมนตรี ก็ไดตั้ง “หนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา” ข้ึน
ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ โดยมีพระราชาคณะและเปรียญ ๙ 
รูป (รวมท้ังอาตมาซ่ึงพอเรียนจบเปน พธ.บ. ยังเปนพระใหม ก็ถูก
เรียกตัวเขามาสมทบ) ในเบ้ืองตนแบงกันเปน ๓ คณะ ทํางาน ๓ 
อยาง คือ พจนานุกรม บาลี–ไทย–อังกฤษ, นามานุกรม บาลี–ไทย 
และ คู่มือวิชาพระพุทธศาสนา   

อาตมาอยูในคณะท่ีทํา พจนานุกรม บาลี–ไทย–อังกฤษ ซ่ึง
เปนงานของทางการ ท่ีเปนการริเร่ิมอันสําคัญ งานสวนรวมช้ินน้ีถา
สําเร็จออกมาได แนนอนวาจะเปนประโยชนอยางย่ิง ก็ทําไป 
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ทีน้ีในสวนของตัวเองคิดวา พจนานุกรม บาลี–ไทย–อังกฤษ 
น้ันเปนเร่ืองของการอธิบายศัพทบาลี โดยแสดงความหมายเชิง
ภาษา ยังไมพอ ควรจะมี พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ดวย 

พจนานุกรม  บาลี–ไทย–อังกฤษ  น้ันสําคัญมาก  แตมี
ประโยชนจํากัดในวงของผู ใชงานภาษาบาลี  โดยเฉพาะใน
เมืองไทยเปนวงท่ีแคบมาก สวน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา 
เปนการอธิบายถอยคําในพระพุทธศาสนา โดยแสดงเน้ือหาสาระ
หรือเร่ืองราว เชิงสารานุกรม ซ่ึงพุทธศาสนิกชนไทยและผูใฝศึกษา
ทุกคนใชได และควรตองใช 

คร้ันแลว ในเดือนตุลาคม ๒๕๐๖ อาตมาก็เร่ิมคนควาเขียน 
พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ  หรือเรียกให
สั้นลงวา พจนานุกรมพุทธศาสน์ บาลี-ไทย-อังกฤษ (คือฉบับเต็ม
ของ พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท กับ พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวล
ธรรม รวมกันน่ันเอง) จัดทําเปน ๒ คอลัมน ขางซาย ตั้งหัวศัพท
ภาษาไทย แลวก็อธิบายเปนภาษาไทย สวนขางขวา ตั้งหัวศัพท
ภาษาบาลีอักษรโรมัน แลวก็อธิบายเปนภาษาอังกฤษ 

กลางวันไปหนวยวิจัย และมหาจุฬาฯ ก็ทํางานของท่ีน่ันไป 
ค่ํากลับมาวัด ก็ทํา พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ท่ีวาน้ีอยาง
เต็มท่ี เทาท่ีจะทําไหว งานสองดานก็แบงเวลาทําคูเคียงกันไป 

แตแลวไมนานเทาไร ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดข้ึนอีก เหมือน
ท่ีเลาไวในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม  

เร่ืองก็เปนไปวา พอทําพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา น้ีมา
ไดเพียงราวคร่ึงป ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๗ ทานก็ตั้งใหเปน
ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ  
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คราวน้ี แมจะพยายามทําพจนานุกรมตอ ใหงานเดินหนา
พรอมกับงานท่ีมหาจุฬาฯ คูกันไปท้ังสองดาน แตไมอาจเปนไปได 
ทําตอมาไดแคคร่ึงป ก็ตองเลิก  

ท่ีวาน้ีคือ พอถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๐๗ ก็ตองหยุดงานทํา
พจนานุกรมฯ เด็ดขาด เพราะงานทางมหาจุฬาฯ มากมาย และ
ตอจากน้ันตองไปทํางานโดยนอนคางท่ีมหาจุฬาฯ เปนสวนใหญ 
หลายๆ วัน จึงจะไดกลับมาวัดพระพิเรนทรสักคร้ังหน่ึงดังท่ีเลาแลว  

เปนอันวา อาตมาทํา พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-
ไทย-อังกฤษ ท่ีตั้งใจไวเต็มท่ีน้ัน รวมแลวไดเพียง ๑ ป ๑ เดือน ก็
ตองหยุดและเลิก ทําไปไดเสร็จ ๑๖๑ หนากระดาษฟุลสแกป เร่ิม
จากอักษร “ก” ไปจบไดแคอักษร “บ”  

มหาจุฬาฯ ท่ีทํางาน เอาเปนอาวาสสถานไดอยางไร   
มานึกดูวา เวลาน้ัน ไปทํางานท่ีมหาจุฬาฯ แลวไปๆ มาๆ พอ

งานมากข้ึนๆ ก็นอนคางท่ีมหาจุฬาฯ เสียเลย ไมกลับวัด แลวก็อยู
ท่ีมหาจุฬาฯ ติดๆ กัน หลายๆ วัน ทําไมไมมีเร่ืองราวธุระท่ีวัดของ
ตัวท่ีจะตองไปจัดไปทําบางหรือ ไมมีคนไมมีพระเณรท่ีจะตองดูแล
หวงใยบางเลยหรือไร 

ในเร่ืองน้ี เหตุผลสําคัญอยางหน่ึง ก็คือความเปนพระนวกะ
น่ันเอง เมื่ออาตมาไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการใน พ.ศ. 
๒๕๐๗ น้ัน เพ่ิงบวชพระได ๓ พรรษา เมื่อเปนพระนวกะ ก็เปน
ธรรมดาวาจะไมมีภาระอะไร นอกจากการศึกษาคนควาของตนเอง 
ชีวิตความเปนอยูก็ตอเน่ืองมาจากท่ีเปนเณรน่ันเอง  

พระนวกะน้ันมีความสัมพันธกับบุคคลดานเดียว คือทานท่ี
อยูขางบน เหนือตัวข้ึนไป  
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ในกรณีของอาตมาน้ี ก็มีเพียงหลวงพอเจาอาวาส กับหลวง
พ่ีไหม ๒ องคเทาน้ัน และผูใหญท้ังสองทานน้ันก็ดูแลเอาใจใสอยู
หางๆ โดยใหโอกาสเต็มท่ี และทานก็รูเห็นเขาใจมาโดยตลอด 

สวนดานขางลาง พระนวกะไมมีภาระท่ีจะไปรับผิดชอบดูแล
พระเณรท่ีไหน เปนหลักธรรมดาอยูแลว สวนคฤหัสถท่ีมาอยู ก็เปน
ศิษยวัด มาเรียนหนังสือในระบบของรัฐ ถาโตแลว เขาก็ดูแลตัวเอง
ได ก็แคชวยดูแลเฝากุฏิให อยางท่ีวาไปแลว 

เมื่อไมมีภาระอะไรท่ีวัด ตัวโลงๆ ไปทํางานท่ีมหาจุฬาฯ งาน
มาก ก็ทําไปเร่ือย ไมรูตัว งานไมเสร็จ งานไมหมด ยังมีเร่ืองท่ีอยาก
ทําตอ ก็ทําตอไปๆ ความหวงใยท่ีวัดหรือท่ีไหนๆ ก็ไมมี ก็กลายเปน
วานอนท่ีมหาจุฬาฯ ไมไดกลับไปวัด น่ีคือเร่ืองงายๆ ท่ีเปนไปเอง 

อีกอยางหน่ึงก็สําคัญ คือชีวิตสามเณรท่ีอยูกับการศึกษาเลา
เรียนตลอดมา นอกจากการศึกษาแลว ก็แทบไมมีเร่ืองอะไรอื่นท่ี
จะใชเวลา อยูไดดวยตนเองท้ังหมด ไมตองมีใครมารับใช หรือมา
ทําอะไรให ไมวาซักผา เช็ดถูพ้ืนทําความสะอาด ลางบาตรลาง
จานท่ีฉันอาหาร ทําไดเองอยางงายดายเคยชิน พอบวชมาเปนพระ
นวกะ ก็ทําตอมาอยางน้ัน   

พอไปทํางานท่ีมหาจุฬาฯ เมื่อทํางานไป ก็เปนอยูเสร็จไปใน
ตัว เร่ืองสวนตัวไมมี นอกจากไปเย่ียมโยมพอแมบาง ก็เทาน้ันเอง  

น่ีคือเร่ืองของความเปนไปเอง และก็เพราะเร่ืองเปนมาอยาง
น้ี ตั้งแตเปนเณรมาจนชราในเวลาน้ี อาตมาจึงซักจีวรซักผาหมเอง 
ลางชามขาวเอง กวาดเช็ดถูกุฏิเอง แตถาเปนกุฏิหลังใหญ ศิษยวัด
อาศัยอยูดวย เขาก็เช็ดถูในสวนท่ัวไป ไมตองมีพระเณรหรือเด็กรับ
ใช จะมีเวนบางก็ในคราวอาพาธรุนแรง จึงปลอยใหพระซักใหบาง  
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การท่ีทําอยางน้ี เปนความสะดวกโปรงโลงเบาตัว และ
เหตุผลบางอยางก็มาชวยหนุน  

อยางเร่ืองกวาดถูกุฏิ ตอนท่ีอยูวัด บางทีศิษยวัดมีนํ้าใจ เขา
คงเห็นอาตมากวาดถูกุฏิ อยูๆ ก็เห็นเขาห้ิวถังนํ้าข้ึนมาขอกวาดถู
กุฏิให เมื่อเขาวาอยางน้ัน ก็เกรงใจตอนํ้าใจของเขา ยอมใหเขาทํา
ไปหลายๆ วัน แลวคอยๆ ขอกลับมาทําเอง  

การกวาดเช็ดถูเอง เปนความสะดวกแกงานหลักของตัวเอง
ดวย คนท่ีทํางานหนังสือน้ัน ไมอยากใหมีอะไรมาขัดจังหวะ บางที
ความคิดกําลังแลน กําลังเดินดีอยู พอเขามาตามเวลา เกรงใจเขา 
ตองหยุดพักการเขียน ความคิดท่ีกําลังเดินดี ถูกขัดสะดุดไป แลวก็
มักจะหายไปเลย นึกไมคอยออกอีก น่ีเปนขอเสีย สูทําเองไมได 
ทํางานเขียนไป ไดจังหวะเหมาะเม่ือไร ก็หยุด เปลี่ยนไปทํากิจอื่น 
จะเช็ดพ้ืนถูกุฏิ ก็โลงสบาย แถมไดมีโอกาสบริหารรางกายไปในตัว 

เร่ืองซักจีวรย่ิงตองทําเองโดยตรง เพราะอาตมาใชจีวรชุด
เดียว จะซักเวลาไหนๆ ตามพอใจไมได ใหใครอื่นซักไมได ตองซัก
กอนนอนตอนกลางคืน และตากในกุฏิ พอต่ืนเชาก็หมตอไปเลย 

อีกอยางหน่ึงท่ีงายๆ สบายๆ คือนอนบนพ้ืนกระดาน เสื่อก็
ไมตองปู แตถาเปนท่ีทํางานในมหาจุฬาฯ ซ่ึงคนเดินเขาๆ ออกๆ ก็
ปูเสื่อหนอย หรือบางทีตองนอนบนโตะท่ีมีแผนกระจก ก็ตองปูเสื่อ
เพ่ือไมใหเน้ือตัวติดกระจกเหนอะหนะ  

ตอนท่ีพระครูปลัดฯ และหลวงลุง กับอาตมา เปน ๓ รูป 
ออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูนอกเมือง กอนมาถึงวัดญาณเวศกน้ี 
เปน พ.ศ. ๒๕๒๙ คือหลังจากป ๒๕๑๒ ท่ีเปนจุดกําหนดน้ี ๑๗ ป  
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ถึงเวลาน้ัน พระมหาอินศร คือพระครูปลัดฯ บวชพระได ๑๒ 
พรรษา เปนพระเถระแลว สวนหลวงลุง คือพระครูสังฆรักษฉาย ก็
บวชมาได ๘ พรรษา เฉียดจะเปนพระเถระ  

อาตมาชวนท้ังสององคไปเปนเพ่ือน คือเพ่ือนในความหมาย
อยางเปนเพ่ือนเดินทางไกล เปนเพ่ือนไปในท่ีเปลี่ยว หรือเหมือน
ในคําพูดท่ีวาชวยอยูเปนเพ่ือนหนอยนะ อะไรทํานองน้ี วิธีดําเนิน
ชีวิตสวนตัว ก็วาไปตามท่ีไดเปนอยูกันมา 

เพราะมีชีวิตเปนอยูมาอยางน้ี ย่ิงมาถึงปจจุบันขณะน้ี ออกไป
อยูดงดอยปาเขา ก็จึงอยูองคเดียวไดอยางโปรงโลงสะดวกสบาย 
เพราะกิจสวนตัวประจําวันอะไรๆ ก็ไมมีท่ีจะตองบอกใหใครทํา  

ในบางถ่ิน ซ่ึงเปนท่ีโดดเด่ียว คอนขางเปลี่ยว มีท่ีพักของ
ผูอื่น ท้ังของคฤหัสถ และพระที่บางทีมาพัก อยูตนทางหางออกไป 
เขาก็เอาระฆังมาแขวนไวใหท่ีกุฏิ เผื่อเกิดเร่ืองฉุกเฉิน เชน อาพาธ
กําเริบรุนแรง หรือมีเหตุรายเฉพาะหนา จะไดเคาะระฆังบอกกัน 

มองอีกทีท่ีมหาจุฬาฯ เมื่อไดรับแตงต้ังเปนผูชวยเลขาธิการ 
ตัวยังเปนพระนวกะ ทานท่ีทํางานดวย ลวนมีอายุพรรษามากกวา 
โดยเฉพาะทานท่ีเปนหัวหนาหนวยงานตางๆ เปนพระเถระแลว
แทบท้ังน้ัน ในแงของเร่ืองสวนตัว ยอมเปนธรรมดาท่ีจะไมเกิด
ความคิดท่ีจะมองทานเปนผูนอย แมวาในแงของการงาน ก็วากัน
ไปตามระบบ ตามสายงาน โดยมีความรูสึกสบายๆ เปนกันเอง
อยางพ่ีอยางนอง เหมือนท่ีไดพูดไวในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสงาฯ 
วาทํางานกันไปโดยใจนึกถึงแตงานในตําแหนง ไมไดนึกถึง
ตําแหนง และกลายเปนวา ทํางานรวมกันอยางสบายใจดวยความ
เต็มใจ ย่ิงผานไปนานป ก็ย่ิงสนิทสนมกลมกลืนและกลมเกลียว  
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หันไปดูผูเรียน คือพระนิสิต เมื่ออาตมาเปนผูชวยเลขาธิการ
น้ัน ก็เปนอาจารยบรรยายในคณะพุทธศาสตรดวย  

เวลาน้ัน ผูจะสมัครเขาเรียนมหาจุฬาฯ ตองสอบบาลีได 
ป.ธ.๔ แลว และปหน่ึงๆ ก็สอบบาลีกันไดไมมาก เมื่อมาสอบเขา
ไดแลว ยังตองผานช้ันบาลีอบรมฯ และบาลีเตรียมฯ อีก ๔ ป กอน
จะไดข้ึนมาเรียนในช้ันพุทธศาสตร ดังน้ันจึงเปนธรรมดาวา พระ
นิสิตจํานวนมาก หรือสวนมาก จะมีอายุพรรษามากกวาอาตมา  

เมื่อภาวะเปนอยางน้ี ท้ังผูสอนและผูเรียนก็เหมือนใหเกียรติ
แกกันอยูในที อาตมาก็มองผูเรียนวาเปนพระนิสิต ไมนึกท่ีจะเรียก
แมแตในใจวาเปนลูกศิษย 

เวลาผานมาๆ นานเขาก็คงสะสมเปนภาวะจิต ซ่ึงไมยอมรับ
ไมโนมไป ท่ีจะเรียก จะมอง หรือจะรูสึกตอใครวา เปนผูรับใช เปน
ลูกนอง เปนลูกศิษย แตมองวาเปนผูท่ีมาเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน มา
ชวยกันทํางาน 

อาจารยสมบูรณหนุนงานธรรม สามสิบป ก็ทวงอยูนั่น 
เมื่อก้ีน้ีไดเลาวา ตอนปลายป ๒๕๐๖ อาตมาเร่ิมเขียน 

พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ  ซ่ึงเปนงาน
ใหญท่ีตั้งใจทําเต็มท่ี แตเมื่อไดรับหนาท่ีเปนผูชวยเลขาธิการมหา
จุฬาฯ งานท่ีจะทําในหนาท่ีใหมน้ีมากมาย จนตองนอนคางท่ีมหา
จุฬาฯ บอยมาก  

คร้ันถึงปลายป ๒๕๐๗ ทําพจนานุกรมฯ มาเพียง ๑ ป ๑ 
เ ดือน  ได  ๑๖๑  หนา  จบแคอักษร  “บ”  ก็ตองหยุดงานทํา
พจนานุกรมฯ เลิกกันเด็ดขาด เพราะไมมีเวลาท่ีจะทําไดอีก 
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๒๘

ถา ทําพจนานุกรมฯ  เลม ท่ีว า น้ันสํา เ ร็จ  ก็ ไมตอง ทํา 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรม  ข้ึนมาอีก  เพราะสอง เลม น้ี  รวมอยู ใน 
พจนานุกรมฯ เลมเดียวกันน้ันแลว  

อยางไรก็ตาม งานทําพจนานุกรมมิใชจะเลิกลมไปเสีย
ทีเดียว ท่ีจริง กอนเร่ิมงาน พจนานุกรมฯ เลมใหญน้ัน อาตมาได
พิมพพจนานุกรมเลมเล็กๆ ออกมากอนคร้ังหน่ึงแลว 

เลาทวนความยอนหลังอีกทีวา เมื่อเรียนจบแลว ใน พ.ศ. 
๒๕๐๕  มหาจุ ฬาฯ  ไ ด ใ ห อ าตมา เป นอาจา รย สอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา อาตมาไดทดลอง
สอนธรรมภาคภาษาอังกฤษ เมื่อพระนักเรียนสนใจ ก็ตกลงต้ังเปน
วิชา “ธรรมภาคภาษาอังกฤษ” ข้ึนมา  

พอจบปการศึกษาน้ัน ก็เก็บรวบรวมศัพทพระพุทธศาสนาท่ี
จะตองพบเห็นหรือใชอยูเสมอๆ ซ่ึงนักศึกษาควรทราบ พรอมท้ังคํา
แปลภาษาอังกฤษ จัดทําเปนพจนานุกรมเล็กๆ สําหรับพระ
นักเรียนจะไดใชประกอบการเรียนวิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษน้ัน
ในปการศึกษาใหม คือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตั้งช่ือวา Students’ Thai-Pāli-
English Dictionary of Buddhist Terms เสร็จในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๐๖ 
ทันกอนเปดเรียนปการศึกษาใหม  

Students’ Thai-Pāli-English Dictionary of Buddhist Terms เลมน้ี 
ไดตัดช่ือใหสั้นลง และมาเปนภาคท่ี ๒ ของ พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ท่ีพิมพใน พ.ศ.๒๕๑๕  

แตท่ีจริงก็คือเปนสวนเร่ิมแรก หรือสวนท่ีเกิดข้ึนกอนแรกสุด
ของ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ท่ีไมไดนึกวาจะเกิดข้ึนมาน้ัน 
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Students’ Thai-Pāli-English Dictionary of Buddhist Terms เลม
ท่ีวาน้ีจัดพิมพกันเองดวยระบบ mimeograph ท่ีเรียกกันวาโรเนียว 
โดยอาศัยอาจารยสมบูรณ อยูสนิท แหงแผนกบาลีอบรมศึกษา 
เปนผูพิมพกระดาษไข และพระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ แหง
สํานักงานเลขาธิการ ชวยโรเนียวให 

ถึงตรงน้ีขอใหตั้งเปนจุดสังเกตวามีนาม พระมหาสมบูรณ 
สมฺปุณฺโณ ปรากฏข้ึน เวลาน้ัน พระมหาสมบูรณ สมฺปุณฺโณ ซ่ึง
อาตมาเรียกทานแบบกันเองวา “อาจารยสมบูรณ” ทํางานอยูท่ี
กองกลาง ในสํานักงานเลขาธิการ มหาจุฬาฯ  

อาจารยสมบูรณทํางานดานธุรการ แตในท่ีน้ีจะเห็นวา ทาน
สนใจสนับสนุนดานวิชาความรูทางธรรม จึงไดชวยงานทําเลม
หนังสือท่ีวาชวยโรเนียวให และก็เปนอันวา เวลาน้ัน คือตนป 
๒๕๐๖ อาตมาไดรูจักกับทานพอท่ีจะมาเก้ือกูลในงานการกันแลว 

อาจารยสมบูรณจบมหาจุฬาฯ รุนท่ี ๗ ปการศึกษา ๒๕๐๓ 
เปนรุนพ่ีกอนอาตมา ๑ รุน ทานมีอายุเทาพ่ีชายคนท่ี ๒ ของ
อาตมา จึงแกกวาอาตมา ๘ ป   

อาจารยสมบูรณอยูย่ังยืนมากในมหาจุฬาฯ ไดทําประโยชน
แกมหาจุฬาฯ มากมาย  

(อาจารยสมบูรณไดเปนรองเลขาธิการ ในป ๒๕๒๑ กอนไป
ปฏิบัติศาสนกิจในอเมริกาในป ๒๕๒๕ โดยไดเปนเจาอาวาสวัด  
วชิรธรรมปทีป NYC และในป ๒๕๓๑ เปนประธานสมัชชาสงฆ
ไทยในสหรัฐอเมริกา มีสมณศักด์ิสุดทายท่ี พระเทพกิตติโสภณ ถึง
มรณภาพใน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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๓๐ 

๓๐

 หลังจากพิมพ Students’ Thai-Pāli-English Dictionary of 
Buddhist Terms เลมเล็กน้ันออกมารับปการศึกษา ๒๕๐๖ แลว 
เวลาผานมาอีกปหน่ึง ก็ถึงวาระท่ีวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ อาตมาไดรับ
หนาท่ีเปนผูชวยเลขาธิการ จึงเขามาอยูท่ีสํานักงานเลขาธิการ  

คราวน้ี อาตมาก็มาอยูใกลชิดกับอาจารยสมบูรณเต็มท่ี 
เรียกวามาอยูดวยกันเลยทีเดียว เพราะวาทานอยูในกองกลาง ซ่ึงก็
เหมือนเปนแกนกลางของสํานักงานเลขาธิการ 

 แมวางานเขียน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-
อังกฤษ  ตองหยุดเลิกเพราะเวลาหมดไปกับงานของมหาจุฬาฯ แต
เมื่อมาอยูทํางานท่ีมหาจุฬาฯ แลว ถามีชองมีโอกาสเปดใหบาง
เมื่อไร ก็ทํางานหนังสือธรรมแทรกเขามา ซ่ึงก็เปนงานท่ีเก้ือหนุน
การศึกษาในมหาจุฬาฯ ดวยน่ันเอง แมวาจะหาโอกาสไดยากย่ิง 

อาจารยสมบูรณน้ัน อยางท่ีวาแลว ทานอยูในงานธุรการ ไม
เฉพาะคุมการเงิน แตดูแลท่ัวไปหมด เคร่ืองสูบนํ้าใตตึกเสีย โคม
ไฟฟาขางตึกหลุด หองทํางานโนนแดดสองตองติดมาน ทาน
จัดการหาชางมาซอมมาแกไขท้ังน้ัน เปนอันวาตองขยันไมไดหยุด 

อยางท่ีวาแลว ถึงแมจะอยูในงานธุรการ แตทานสนใจชอบ
สนับสนุนงานเก่ียวกับวิชาความรูทางธรรมมาก พออาตมาวาจะ
เขียนเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ทานก็หนุน แลวไมหยุด คอยทวงเร่ือย  

(บางเร่ือง อาตมาเขียนไปไดสักรอยหนาแลวคางอยู ไมมี
เวลาทําตอ ทานก็ทวงเร่ือย จนกระท่ังทานไปอยูประจําในอเมริกา
แลว ก็ยังทวง รวมแลวทวงหลายสิบป คือเร่ือง “ปริญญา” วาดวย
ปริญญา ๓: ตรี – โท – เอก ของโลกสมัยน้ี ข้ึนไปถึง ปริญญา ๓ ใน
พระพุทธศาสนา คือ ญาตปริญญา ตีรณปริญญา ปหานปริญญา) 
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ทีน้ี อาจารยสมบูรณน้ันมีฝมือในการพิมพดีด ทานพิมพ
สัมผัสไมเปน แตคงเพราะความขยัน พิมพมาก พิมพบอย ก็เลย
พิมพสองน้ิวจ้ิมชํานาญมาก ท้ังพิมพไดเร็ว คงไมแพนักพิมพสัมผัส 
ขอสําคัญทานพิมพไดแมนยํา หาท่ีผิดไดยาก 

เพราะความสนใจสนับสนุนงานความรูธรรม บวกกับความ
ขยันอยางน้ี ไมวางานในกิจการของมหาจุฬาฯ หรือวาขอเขียน 
หรืองานหนังสือธรรม อาจารยสมบูรณรับไมอั้น 

ควรทราบดวยวา อาจารยสมบูรณจําวัดดึกมาก ตี ๓ ตี ๔ 
เปนปกติ โตรุงก็บอย แลวพักชดเชยตอนเชา อาตมาตองนอนคาง
ท่ีมหาจุฬาฯ เพราะทํางานจนดึก แตก็โตรุงนอยกวา อจ.สมบูรณ   

ขอเลาแถมแทรกไวตรงน้ีหนอยวา เก่ียวกับประวัติของ
อาจารยสมบูรณ ตั้งแตทํางานท่ีมหาจุฬาฯ จนกระท่ังทานไป
อเมริกา ไดเปนประธานสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และดํารง
สมณศักด์ิท่ีพระเทพกิตติโสภณน้ี เมื่ออาตมาเขียนหนังสือ มหาจุฬาฯ 
งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ในป ๒๕๕๖ ไดคิดวาจะเขียน
ลําดับสมณศักด์ิท่ีทานไดรับ ไวเปนหลักฐานดวย 

กอนน้ัน อาตมาเองก็ไมทันไดนึก จึงไมเคยเขียนไว พอจะ
เขียน  ก็หา ท่ีไหนไม ได  นึก ข้ึนมาวานาจะมีในหนังสืองาน
พระราชทานเพลิงศพของทาน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต
หนังสือน้ันไมมีในท่ีพักขณะน้ัน ซ่ึงอยูในถ่ินหางไกล 

ท่ีจริง หนังสือน้ันตนเองก็เคยไดรับไว แตเก็บไวในท่ีพักท่ี
ภูเขาอีกจังหวัดหน่ึง จึงรอโอกาสจนไดเดินทางไปท่ีน่ัน แตเมื่อเปด
คนดูหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพน้ัน ในประวัติก็ไมมีบอกไว
เลยในเร่ืองลําดับการไดรับพระราชทานสมณศักด์ิ  
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แตก็ไมเปนไร เพียงหวังวาคงจะมี แตเมื่อไมมี ก็เขาใจ เปน
เร่ืองท่ีตองเห็นใจ ทานท่ีจัดทําหนังสือมีเวลาจํากัด และอยูใน
ดินแดนแสนไกล เมื่อขอมูลไมมีท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ก็ยอมหาไมได
ในท่ีอื่นใดในอเมริกา อยาวาแตท่ีอเมริกาเลย ในเมืองไทยก็คงไมมี
ใครบันทึกไว คราวน้ันไมมีเวลาท่ีจะคนหาย่ิงกวาน้ัน ก็ผานมากอน 

คราวน้ี เปนโอกาสเก็บหลักฐานอีก จึงคิดวาตองพยายาม
สืบคนตอ เมื่อไมพบท่ีอื่น ก็คนจากเอกสารเทาท่ีตัวเองมี แลวก็พบ 

จําไดวา เมื่ออาจารยสมบูรณได รับสมณศักด์ิคร้ังแรก 
อาตมาไดไปแสดงมุทิตาจิตท่ีพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร จึงเอา
บันทึกเกามาคน ก็พบเขียนไววา วันศุกรท่ี ๕ ธ.ค. ๒๕๑๘ เวลา  
๑๘ น. ไปแสดงมุทิตาจิต อจ.สมบูรณ สมฺปุณฺโณ เปนพระวิสุทธิ
สมโพธิ เปนอันชัดแลวในลําดับท่ี ๑     

ทีน้ีก็คนตอไป พบบันทึกเหตุการณวา วันท่ี ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๓ 
ทานเจาคุณวิสุทธิสมโพธิไปเย่ียมอาตมาท่ีสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม บนเขาดงยาง และพักคางแรมท่ีน่ัน น่ีแสดงวา เวลาน้ันยัง
ไมไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ เปนช้ันราช 

ดูตอไป ในคําปรารภของหนังสือ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย 
เลากําเนิดของหนังสือน้ันวา อาตมาไดรับนิมนตจากทานเจาคุณ
พระราชกิตติเวที เจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป และประธานสมัชชา
สงฆไทยในสหรัฐอเมริกา ใหเดินทางไปเมืองนิวยอรก พํานัก ณ 
วัดวชิรธรรมปทีป และท่ีน่ัน ในวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕ ก็ไดรับ
อาราธนาใหแสดงธรรมกถา ในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศแกผูเสียชีวิต
ในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย ในประเทศไทย ในเดือน พ.ค. 
๒๕๓๕ และธรรมกถาดังกลาวก็ไดเปนท่ีมาของหนังสือเลมน้ัน 
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เมื่อจับ ๒ เหตุการณขางบนมาเทียบกัน ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๓ 
ยังเปนพระวิสุทธิสมโพธิ แลวตอมา ๖ มิ.ย. ๒๕๓๕ เปนพระราช
กิตติเวทีแลว ก็ชัดวา ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิท่ี พระราชกิตติ
เวที ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

ตอมาอีก  ในป ๒๕๔๖ สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา 
และประดาพุทธบริษัทแหงวัดวชิรธรรมปทีป จัดงานสมโภชอายุ ๖ 
รอบ ๗๒ ป ถวายแกทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ และขอมุทิตา
พจนจากอาตมาดวย อาตมาไดเขียนมุทิตาพจนตอนหน่ึงวา 

“ณ มหามงคลสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ท่ีท่านเจ้าคุณพระราชกิตติเวที ในฐานะ
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัด 
วชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณ
ศักด์ิ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ท่ี พระเทพกิตติโสภณ” 

น่ีคือชัดวา พระราชกิตติเวที ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณ
ศักด์ิ ท่ี พระเทพกิตติโสภณ ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

เป็นอันลงข้อสรุป เรียงลําดับการได้รับพระราชทานสมณศักด์ิ ของ
พระมหาสมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ. ๘ ดังน้ี 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี  พระวิสุทธิสมโพธิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนพระราชาคณะช้ันราช  ท่ี  พระราชกิตติเวที 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ  ท่ี  พระเทพกิตติโสภณ 

มีลําดับตําแหน่งศาสนกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนรองเลขาธิการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา  
 เปนเจาอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก 
พ.ศ. ๒๕๓๑ เปนประธานสมัชชาสงฆไทย ในสหรัฐอเมริกา   
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ขอแทรกเล็กนอยวา ท่ีมหาจุฬาฯ น้ัน จําไดรางๆ วา อาจารย
สมบูรณ กอนเปนรองเลขาธิการใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ทานไดเปนผูชวย
เลขาธิการมาตั้งแตป ๒๕๑๗ แตยังคนไมไดวาไดรับการแตงต้ังใน
วันเดือนใด เพราะหลังจากลาออกจากตําแหนงรองเลขาธิการใน
วันท่ี ๖ มี.ค. ๒๕๑๗ แลว แมจะไมไดรับอนุมัติใหออก แตอาตมา
ไมไดไปท่ีมหาจุฬาฯ เต็มเวลาอีก จึงบันทึกเร่ืองท่ีมหาจุฬาฯ ไวไม
ตอเน่ือง แตแนวา ณ ๑๓ ก.พ. ๒๕๑๗ อาจารยสมบูรณยังเปน หน. 
กองกลาง ถาทานไดเปน ผช.ลธ. ก็คือหลัง ๖ มี.ค. ๒๕๑๗ ไปแลว  

ทีน้ี ท่ีมีในบันทึกของอาตมากอนวันท่ี ๖ มี.ค. ๒๕๑๗ ก็คือ 
ในวันท่ี ๑๑ ม.ค. ๒๕๑๗ อาตมาทํารางประกาศแตงต้ังพระมหา
บุญมา มหาวีโร (อดีตหัวหนาแผนกจัดหา) เปนผูชวยเลขาธิการ แต
แปลกวามีความในบันทึกเพียงเทาน้ี ก็เลยไมทราบแนวา หลังจาก
รางแลว มีประกาศต้ังจริงตามมาหรือไม ยังตองคนหลักฐานตอไป 

ตอไปคือตําแหนงรองเลขาธิการ มีลําดับเร่ืองวา ระหวางท่ี
อาตมาเปนรองเลขาธิการอยู พระทักษิณคณาธิกร (สิงหทน นราสโภ) 
ไดรับการแตงต้ังเปนรองเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๗ ก.พ. 
๒๕๑๕ แลวลาสิกขาไปเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘ หลังจากน้ันมีบันทึก
วา ในวันเปดปการศึกษา ๒๕๑๘ ณ ๔ มิ.ย. ในพระอุโบสถวัด
มหาธาตุ ทานเจาคุณเลขาธิการ [พระพรหมคุณาภรณ (เกี่ยว อุปเสโณ)] 
อานประกาศต้ังพระมหาบุญมา มหาวีโร เปนรองเลขาธิการ 
(ทํางานมา ๖ ป ก็ถึงมรณภาพในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๒๔) 

สวนท่ีวาอาจารยสมบูรณเปนรองเลขาธิการในป ๒๕๒๑ น้ัน 
เปนเวลาท่ีอาตมาลาออกไปอยูหางๆ นานแลว ไดทราบแตป สวน
เดือน-วัน ตองรอคน และเมื่อข้ึน พ.ศ. ๒๕๒๑ แลว ก็เปลี่ยนเขาสู
ยุคของเลขาธิการองคใหม คือพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) จึง
เปนอันจบตอน 
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ผูมีน้ําใจพิมพตนฉบับให ๑๗ ป คือ คุณชลธีร ก็มากับป ๑๒ 
ถึงแมอาจารยสมบูรณจะขยันและมีฉันทะ งานก็เหลือกําลัง 

ลนมือ กับท้ังมีงานธุรการมากมายอยูแลว และถึงจะมีพนักงาน
พิมพดีดอยูคนหน่ึง ก็มิใชเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาทางธรรม จึง
เหมาะกับงานพิมพพ้ืนๆ ท่ัวไป และถึงกาละหน่ึง ก็ไดลาออกไป  

อยู กับงานกันมา  ๕  ป  ถึง  พ .ศ .  ๒๕๑๒  ซ่ึ ง เปนป ท่ีมี
เหตุการณรวมในวัดพระพิเรนทร ดังไดกลาวแลวน้ัน ท่ีมหาจุฬาฯ 
ก็มีเหตุการณท่ีขามไปรวมปกับท่ีวัดพระพิเรนทรดวย คือ อาจารย
สมบูรณ ไดคุณชลธีร ธรรมวรางกูร เขามาทํางานเปนพนักงาน
พิมพดีด หรือเจาหนาท่ีพิมพดีด ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม 

คุณชลธีร พิมพดีดคลองแคลวแมนยํามาก ยากจะหาท่ีผิด 
และมีนํ้าใจชวยเหลือเก้ือกูลมาก แลวก็เสียสละ อยูถึงค่ําคืน ไมวา
งานสายหลักของสํานักงานเลขาธิการ หรืองานพิมพตนฉบับ
หนังสือ เต็มใจสูท้ังน้ัน กับท้ังมีฐานความรูธรรมวินัยอยูกับตัวดวย 

แถมอีกอยางหน่ึงท่ีสําคัญคือ สามารถอานตัวหนังสือท่ี
อาตมาเขียน ซ่ึงตัวเล็ก ลายมืออานยาก ไดถูกตองชํานาญ ก็เลย
ชวยใหงานท้ังสองดาน (งานบริหารและธุรการ กับงานหนังสือหรือ
วิชาการ) เรียบรอยราบร่ืนพรอมไปดวยกัน 

จะตองเขาใจวาการพิมพดีดสําคัญมากสําหรับงานเวลาน้ัน 
จะมองดวยสายตาของคนทํางานในยุคคอมพิวเตอรเวลาน้ีไมได 

คนสมัยน้ี ตัวคนเดียว มีคอมพิวเตอรอยูกับตัว ถึงจะพิมพ  
ดีดไมเปน ก็ขยิกขยับใหงานหนังสือเดินไปได แตในสมัยกอนไมมี
คอมพิวเตอร ตองใชเคร่ืองพิมพดีด ซ่ึงอาศัยฝมือท่ีชํานาญทีเดียว 
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โดยเฉพาะในงานหนังสือ ตองหานักพิมพดีดท่ีชํานาญจริง 
ท้ังพิมพคลองและพิมพถูกตอง พิมพไดหนาหน่ึงแลว ตรวจดู ถามี
คําผิดตกหลน ก็แกยาก ถาผิดตกหลายแหง ตองพิมพใหมท้ังหนา 
แลวก็ตองอานตรวจใหมท้ังหนา บางทีกวาจะได ๑ หนา พิมพและ
ตรวจกัน ๓ – ๔ รอบ แตถาชํานาญอยางคุณชลธีร ก็หมายความ
วา พิมพดีดหนาเดียวคร้ังเดียวเสร็จไปเลย 

เมื่อจะพิมพเปนเลมหนังสือ  ก็ตองผานหลายข้ันตอน 
อาตมาเขียนลายมือตัวดินสอ สงใหอาจารยสมบูรณ หรือคุณชลธีร
พิมพดีดออกมา ตรวจกันเรียบรอย จนไดตนฉบับพิมพดีดครบท้ัง
เลมแลว ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ หรือก่ีรอยหนาก็แลวแต เปนอันผาน
ข้ันตนฉบับลายมือมาเปนตนฉบับพิมพดีดแลว ก็สงตนฉบับ
พิมพดีดน้ันไปใหโรงพิมพ (ถาเขียนลายมือตัวบรรจงไดงามชัด ก็
ใชฉบับลายมือสงใหโรงพิมพไดเลย แตบรรจงไมไหว จะย่ิงชา) 

ถาเปนสมัยกอนนานหนอย ยุคเรียงตัวตะก่ัว พิมพแบบฉับ
แกระ (คงเรียกตามเสียงเครื่องพิมพ) สงตนฉบับใหโรงพิมพแลว เขา
เรียงพิมพเสร็จ สงปรูฟมาให เมื่อตรวจแลว ก็สงไปแก บางทีสง
ปรูฟมา สั่งแกไป สงมา-สั่งไป ๓–๔ รอบ จึงสั่งพิมพแตละยกๆ ได  

ทีน้ี ถาเปนหนังสือใหญ โรงพิมพเล็กหนอย หรือมีงานพิมพ
มาก เรียงพิมพทีละหลายยก ตัวเรียงตะก่ัวหมด เรียงไมได ตองรอ
สั่งพิมพยกกอนๆ ใหเสร็จแลว จึงร้ือเอาตัวเรียงตะก่ัวจากยกท่ี
พิมพเสร็จแลว มาใชเรียงพิมพยกตอๆ ไป กวาจะพิมพหนังสือเสร็จ
เลมหน่ึงๆ  ท้ังเหน่ือยและนาน 

ทีน้ี หลังจากพิมพคร้ังน้ีเสร็จแลว ตอมาอยากจะพิมพใหม ก็
ตองเรียงตัวตะก่ัว และตรวจปรูฟกันใหมท้ังเลม ตองเหน่ือยซํ้าอีก 
น่ีคือยุคแรกท่ีอาตมาไดพบการพิมพหนังสือ 
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ตอมา การพิมพเจริญข้ึนๆ จนมี Monotype ท่ีเรียงตัวสําเร็จ
จากเคร่ือง จนถึงตัว Compugraphic ท่ีปรับแกบนอารตเวิรค สวน
การพิมพก็พัฒนามา ไดใชท้ังแบบ letterpress และแบบ offset 

ขอออกตัววา เร่ืองระบบการพิมพน้ี เปนการพูดถึงคราวๆ ไม
คอยชัด เพราะเวลาพิมพหนังสือ ก็เอาใจใสแตในข้ันตอนงานของ
เรา พอสงใหโรงพิมพแลว ก็ปลอยใหเปนเร่ืองของเขา ท่ีจริงควรเขา
ไปดูในโรงพิมพใหเห็นรูปลักษณและข้ันตอนการพิมพใหตลอด จะ
ไดรูเร่ืองราวชัดตลอดกระบวนการท้ังหมด 

งานทําตนฉบับหนังสือสําคัญ ท่ีคุณชลธีรพิมพดีดเลมแรก 
คงจะไดแก พุทธธรรม  ท่ีจัดรวมในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร” 
ซ่ึงโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จัดพิมพถวาย ใน
โอกาสท่ีพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ พระ
ชนมครบ ๘๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ (แรกเร่ิมมี ๒๐๖ หนา 
ตอมาเรียกวา พุทธธรรม  ฉบับเดิม) งานน้ีก็เสร็จไปดวยดี 

ในป ๒๕๑๔ น้ันเอง พอเสร็จงาน พุทธธรรม (ฉบับเดิม) ๒๐๖ 
หนาแลว ถึงปลายป ก็คิดจะร้ือฟนงานหนังสือ พจนานุกรมศัพท์
พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ  ข้ึนมาทําสักสวนหน่ึง คือรูอยู
วาจะฟนงานเดิมแทๆ น้ัน เปนไปไมได ก็คิดวาทําในสวนท่ีพอใชใน
ข้ันพ้ืนฐาน เปนเลมยอมๆ ยอยๆ งายๆ ใหมีใชไปพลางกอน 

แตข้ึนปใหม ๒๕๑๕ ไปไดไมเทาไร งานก็ชะงัก พอถึงวันท่ี 
๒๔ มี.ค. ตองไปอเมริกาเพ่ืองานบรรยายท่ี University Museum 
ของ U. of Penn. เปนตน งานพจนานุกรมท่ีเร่ิมข้ึนใหมน้ัน ทําไป
ไดแคจบ “ต” รวม ๗๕ หนา ก็ตองลมไป เปนงานเสียแรงเปลาอีก 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๓๘

๓๘

ในป ๒๕๑๕ น้ันแหละ หลังจากกลับมาจากอเมริกาแลว 
ตอนปลายป อาจารยสมบูรณก็ทวงก็หนุนขอใหพจนานุกรม
ออกมาสักหนอย เอาแคเล็กๆ งายๆ ก็ยังดี     

คิดไปคิดมาวาจะทําอยางไรดี จึงจะเล็กๆ งายๆ ก็เลยตกลง
วาทําเปนพจนานุกรมหมวดธรรม โดยรวมหมวดธรรม (Numerical 
Dhammas) ท่ีใชกันบอยๆ มีภาษาอังกฤษประกอบดวย งานจะได
อยูในวงจํากัด มีทางเสร็จไดงายหนอย ก็ลงมือทํา 

เมื่อเขียนตนฉบับลายมือเสร็จ ก็สงใหคุณชลธีรพิมพดีดเปน
ตนฉบับท่ีจะสงโรงพิมพเรียงเปนตัว Monotype ก็สําเร็จ ลองคิดดู
วา ถาไมไดฝมอืคุณชลธีร งานจะยุงและยืดไปอีกเทาไร  

ทีน้ีก็นึกข้ึนไดวา พจนานุกรมเลมแรกท่ีพิมพใหนักเรียนใช
เมื่อป ๒๕๐๖ น้ัน นาจะเอามาพิมพรวมเลมกับพจนานุกรมหมวด
ธรรม ท่ีเขียนข้ึนใหมน้ี ก็ตกลงเอาพจนานุกรมหมวดธรรมใหมน้ี 
(Dictionary of Numerical Dhammas) เปน ภาค ๑ เอาของเกา ศัพท
ธรรม ไทย-อังกฤษ (Thai–English Buddhist Dictionary) เปนภาค ๒  

แลวก็นึกข้ึนมาอีกวา เมื่อมีพจนานุกรมศัพทธรรม ไทย-
อังกฤษ ก็ควรมีพจนานุกรมศัพทธรรม อังกฤษ-ไทย เปนคูกันดวย 
ก็เลยใชเวลา ๒ วัน รีบทําพจนานุกรมศัพทธรรม อังกฤษ-ไทย 
(English–Thai Buddhist Dictionary) ข้ึนมาเปน ภาค ๓ 

เมื่อตนฉบับพิมพดีดจากคุณชลธีร เสร็จ  ก็สงโรงพิมพ
เรียงพิมพในระบบ Monotype ปรากฏวาเรียงพิมพยาก เพราะเปน
งานละเอียดกวาหนังสือท่ัวๆ ไป เชน มีคําบาลีอักษรโรมัน ท่ีทําให
การเรียงพิมพซับซอน กวาจะพิมพเสร็จ ใชเวลาพิมพ ๓ ป สงเขา
โรงพิมพป ๒๕๑๕ พิมพเสร็จ ๒๕๑๘ ยากไมนอย 
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เปนอันวา พจนานุกรมเลมน้ีมี ๓ ภาค แลวต้ังช่ือรวมเลมวา 
พจนานุกรมพุทธศาสตร (A Dictionary of Buddhism) [คร้ังนั้น ยังไมมี
คําตอทายวา “ฉบับประมวลธรรม”] 

น่ีคืองานฟนหนังสือ พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-
อังกฤษ  ท่ีกาวมาไดข้ันหน่ึง ซ่ึงยังไมนาพอใจ เพราะมีเพียงธรรมท่ี
เปนหมวดๆ แตคําศัพทธรรมศัพทวินัยและคําพระคําพุทธพ้ืนๆ ยัง
ไมมี จึงหาโอกาสท่ีจะทําใหครอบคลุมมากข้ึน จนเปนเหตุใหคุณ
ชลธีรเสียแรงเปลาไปเปนอันมาก (ตัวเองก็เสียเวลาไปมากมาย) 

ท่ีวาทําใหเสียแรงเปลา คือ ตอมาไดพยายามทําใหคืบหนา 
แตลมคางกลางคันถึง ๒ คร้ัง เสียนอยคร้ังหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งเสียมาก 

หนังสือพุทธธรรมเขามา หนังสือพจนานุกรมลมหงาย 
ควรเลาไวพอใหทราบวากอนมาถึงวัดญาณเวศกวันน้ี มีงาน

ใหญท่ียังทําไมเสร็จ เผื่อวากอนมรณะ ถามีโอกาส จะไดทําใหจบ 

ในความหลังคร้ังน้ัน ไดหาโอกาสอยูเ ร่ือยวาจะตองาน
พจนานุกรม ก็มาคิดวาเมื่อฟนงานเดิมเต็มๆ ไมได ก็ทําใหมให
ยอมลงมา โดยลดคําศัพทใหนอยลง และจํากัดเน้ือหา ใหมี
คําอธิบายพากยไทยอยางเดียว เพียงสั้นๆ สวนพากยอังกฤษ ไมมี
คําอธิบาย มีเพียงคําแปลศัพทใสวงเล็บไวตอทายพากยไทย แลวก็
หาเวลาทําไป แตไมทันไดเทาไร ก็ตองใหเวลาแกงานอื่นท่ีสาํคัญ  

คร้ังท่ีทําจาก “ก” ไปไดถึงจบ “ต” ท่ีเลาไปแลวน้ัน ยังนับวา
เสียเปลานอย แตอีกคร้ังหน่ึงหลังจากน้ัน เสียมากกวาเยอะ 

เมื่องานติดคางในป ๒๕๑๕ ไมสําเร็จ ก็หาโอกาสตอมาอีก 
จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๒๑ เห็นวาถึงโอกาสแลว จะตองทําใหเสร็จ 
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คราวน้ัน กลับจากงานเปนวิทยากรท่ี Swarthmore College 
และกลับจากวัดวชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก กับท้ังลาออกจาก
ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทรไดแลว งานมหาจุฬาฯ ก็หยุด
แทบหมดสิ้น อยูท่ีวัดพระพิเรนทรอยางเดียว ตั้งกําหนดวาคราวน้ี
จะไมไปไหนท้ังน้ัน และจะไมพบใครเลยถาไมจําเปน จนกวาจะ
ทํางานน้ีเสร็จ 

 งานคราวน้ี ก็คลายคราวเสียนอย คือมีคําอธิบายเฉพาะ
พากยไทย สวนพากยอังกฤษมีเพียงคําแปลศัพทในวงเล็บตอทาย
พากยไทย แตคําอธิบายในพากยไทย ขยายเปนเชิงสารานุกรม 

  แตแลวก็ตองชะงัก เปนการหยุดชะงักอยางมีเหตุผล
สมควร คือ พอต้ังตัวได จะเร่ิมงานน้ี แตยังไมทันเร่ิม ก็ไดรับ
จดหมายจากโครงการตําราฯ ลงวันท่ี ๒๔ ส.ค. ๒๕๒๑ แจงขอ
ความเห็นชอบในการท่ี ดร.ระวี ภาวิไล ขอพิมพ พุทธธรรม เผยแพร  

อาตมาบอกแกทาน อ.ระวี วา มีอะไรบางอยางท่ีอยากเขียน
เพ่ิมเติมในหนังสือ พุทธธรรม เล็กนอย ขอเวลาทานสัก ๓ เดือน  

ทีน้ี ไหนๆ ก็ตั้งใจเต็มท่ีแลววาจะทําพจนานุกรมพุทธศาสน 
ท่ีเปนเชิงสารานุกรม ใหเสร็จ ก็จึงพยายามทํางานท่ีตั้งใจน้ีกอน  

แลวก็ไดเร่ิมเขียน “กกุธภัณฑ์” เปนคําแรก เมื่อวันท่ี ๑๑ ก.ย. 
๒๕๒๑ ทําพจนานุกรมพุทธศาสน เชิงสารานุกรมน้ีไปไดไมนอย
เหมือนกัน จบอักษร “ก” ข้ึน “ข” ไปไดหนอยหนึ่ง และประวัติพุทธ
ศาสนาในบางประเทศ สงฉบับเขียนลายมือดวยดินสอใหคุณชลธีร
พิมพดีดไดประมาณ ๑๙๐ หนา เฉพาะอักษร “ก” ก็ ๑๐๕ หนา  
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ถึงตอนน้ี จะสิ้นเดือนตุลาคมแลว เห็นวาไมไดการละ ตอง
หันไปเขียนเพ่ิมเติมหนังสือ พุทธธรรม ใหเสร็จเสียกอน อยางท่ีวา
สัก ๓ เดือน แลวคอยกลับมาเขียนสารานุกรมตอ 

ก็เลยหันไปเรงงานเพ่ิมเติม พุทธธรรม แตพอเร่ิมแลว งานก็
ยืดออกไป ขยายออกไป พุทธธรรม กลายเปนงานหลัก และใน
ท่ีสุด ท่ีวาขอเวลา ๓ เดือน ก็กลายเปน ๓ ป พุทธธรรม ๒๐๖ หนา 
ขยายเปน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เกิน ๑,๐๐๐ หนา  

 น่ีก็อีกแลว โดยเปนไปเอง งานฟนพจนานุกรมก็ชะงักแลวก็
หยุด-คาง-ลมไป ตนฉบับพิมพดีด ๑๙๐ หนา ก็เขากรุหายไปเลย 
ไมไดใชประโยชน ทําใหคุณชลธีรเสียแรงเปลาอยางท่ีวาแลว 

เมื่อยืดขยายหนังสือ พุทธธรรม ก็อีกน่ันแหละ เขียนตนฉบับ
ลายมือดวยดินสอแลว ก็สงคุณชลธีรชวยพิมพดีดออกมา แตเปน
งานท่ีใหญ ใชเวลายืดยาว ยุงกับงานน้ีขามเวลาหลายป 

งานขามเวลาหลายปน้ี รวมท้ังชวงไปบรรยายท่ี Harvard 
และไปประชุมท่ี Berkeley เกือบคร่ึงป (๓๐ ม.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๔) 
ซ่ึงตองไปเบียดแยงเวลาของท่ีน่ัน เพ่ือเขียนบทโยนิโสมนสิการข้ึน
ใหม แทนตนฉบับท่ีสูญหายไปท่ีเมืองไทย  

ท่ีจริง กอนจะไปอเมริกา ไดเขียนตนฉบับลายมือจบเลมแลว 
กําลังทํางานข้ันเขาโรงพิมพคางอยู จึงไดฝากภาระงานเขาโรง
พิมพไวกับอาจารยสมบูรณ (เวลานั้นเปน พระวิสุทธิสมโพธิ และตอมา
คือ พระเทพกิตติโสภณ) ใหทานชวยดําเนินการตอทางเมืองไทย  

ทีน้ี พอรูวาตนฉบับบางสวนหายไป จะเขียนท่ีเมืองไทยก็ไม
ทัน เมื่อใชเวลาท่ีเมืองโนนเขียนตนฉบับสวนทดแทนตนฉบับท่ีสูญ
หายเสร็จแลว ก็ตองสง ป.ณ. จากอเมริกามาใหอาจารยสมบูรณ  
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แลวท่ีเมืองไทย ก็คุณชลธีรอีกน่ันแหละท่ีพิมพดีดตนฉบับ 
รอพรอมไวใหกลับมาตรวจ กอนท่ีจะสงทํา Compugraphic เพ่ือ
ทําอารตเวิรค แลวจะไดสงโรงพิมพเปนข้ันตอนสุดทายตอไป 

เปนอันวา ตลอดเวลา ๕ เดือน ท่ีอาตมาไมอยูในประเทศ
อาจารยสมบูรณ ไดชวยรับภาระตรวจปรูฟหนังสือ พุทธธรรม และ
คุณชลธีรก็ชวยพิมพดีดตนฉบับให เหมือนอยางท่ีไดชวยกันมา
ตลอดเวลาราว ๑๘ ป  

สิ้นเดือนพอดี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๔ เปนวันเดินทางกลับถึง
เมืองไทย พอกระทบอากาศท่ีวัดพระพิเรนทร ปอดสบายมานาน 
ปรับตัวไมทัน โรคเกาของปอดก็แสดงอาการออกมาอยางรุนแรง 
ทําใหไมสบายมาก แลวตอจากน้ี อาการของโรคปอด กับงาน
หนังสือ ก็กาวแขงเคียงคูกันมา  

จนในท่ีสุด พอปอดทนอีกไมไหว งานใหญก็เสร็จ แลวก็ตอง
ออกจากวัดพระพิเรนทร ใหพนไปจากอากาศเสียกลางกรุง จนมา
ยุติท่ีวัดญาณเวศกวัน 

เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยน้ัน งานพิมพ พุทธธรรม ยังไมเสร็จ
สิ้น ยังอยูในข้ันของงานโรงพิมพ ซ่ึงใชเวลาอีกเกือบ ๑ ป พุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงและขยายความ พิมพคร้ังท่ี ๑ จึงเสร็จ ดังท่ีบันทึกไววา 
ทานอาจารยระวี ภาวิไล นําหนังสือท่ีพิมพเสร็จแลวจํานวนหน่ึงไป
ถวายในวันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๒๕ ทันวันวิสาขบูชา (๗ พ.ค. ๒๕๒๕)  

เร่ืองน้ีเลาไว พอใหเห็นรูปเคาความยุงยากยืดเย้ือของงาน
พิมพหนังสือ ในชวงเวลาท่ีคนคร้ังน้ันถือวาเจริญกาวหนาอยาง
มากแลว พรอมท้ังจารึกคุณของทานท่ีมีนํ้าใจไดชวยงานตลอดมา 
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เสร็จงานแลว ละคุณชลธีร ลี้มหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร  
ท่ีวางานกับโรคแขงกันมาจนเลิกราจากกันน้ัน ก็ตองเลาตอ

อีกหนอย คือ ในปตอมา ๒๕๒๖ อาจารยระวีพิมพ พุทธธรรม ใหม
น้ีอีกเปนคร้ังท่ี ๒ แลวพอถึงป ๒๕๒๘ อาจารยระวีบอกวา ธรรม
สถาน จุฬาฯ จะพิมพคร้ังท่ี ๓ พอดีวา ทางมหาจุฬาฯ ขอพิมพบาง 
อาจารยระวีก็เลยใหคร้ังท่ี ๓ เปนของมหาจุฬาฯ 

ทีน้ี ตัวผูเขียนคืออาตมามองเห็นอยูวา พุทธธรรม น้ี เพ่ิมตรง
โนน ขยายตรงน้ี ทําไปทํามา ไมไดสัดสวน ไมสมดุลกัน  

ท่ีชัดมากคือ บทอื่นๆ ขยายออกไปมาก แตบทท่ี ๓ ไตร
ลักษณสั้นเกือบเทาเดิม ท้ังท่ีเปนหลักธรรมสําคัญย่ิง เมื่อมีโอกาส
ก็ควรขยายใหมาก 

เมื่อจะมีการพิมพคร้ังท่ี ๓ จึงขอขยายบทไตรลักษณน้ีกอน 
และขอใหรอหนอย แตถึงเวลาน้ัน โยมผูปรารถนาดีมองดูสภาพ
ชีวิตของอาตมาเห็นวาไมไหวแลว จะตองออกไปใหพนจากถ่ินฝุน
ควันพิษแถบวัดพระพิเรนทร ก็ชวยกันหาท่ีพักนอกเมือง แตจวน
เจียนพรรษาไมทัน ก็เลยใชวิธีพาออกไปพักและทําหนังสือท่ีอื่น
ตั้งแตเชาจนค่ําทุกวัน สงกลับมาอยูวัดเฉพาะตอนกลางคืน  

คุณโยมชม และโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ เปน
ผูดําเนินการเร่ืองน้ี พรอมดวยคณะของทาน มีโยมหมอจรูญ ผล
นิวาส เปนตน เชาก็สงรถมารับไปน่ังเขียนเพ่ิมขยายบทไตรลักษณ
น้ัน ท่ีศาลากระจกของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน กอนค่ํารถก็มา
สงกลับท่ีวัดพระพิเรนทร  

ปฏิบัติอยางท่ีวาน้ี ทุกวัน ตลอดพรรษา เลยตอไปจนงาน
ขยายบทไตรลักษณเสร็จเมื่อข้ึนเดือนท่ี ๒ ของปใหม ๒๕๒๙ 
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เสร็จแลวก็เชนเคย สงตนฉบับลายมือตัวดินสอไปใหคุณ
ชลธีร เ พ่ือทําตนฉบับพิมพดีดออกมา แลวสงไปรานพิมพตัว   
คอมพิวกราฟก (Compugraphic) ซ่ึงยังไมไดพัฒนาตัวบาลี รับ
กลับมาทําอารตเวิรค ชาท่ีตัดติดปะแปะตัวบาลี แลวจบลงดวยสง
เขาโรงพิมพ  

ลงทาย พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ซ่ึงมหาจุฬาฯ 
เปนเจาภาพพิมพครั้งที่ ๓ ก็เสร็จออกมาใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ถือวาเปน
จุดกําหนดเวลาท่ีอาตมา พรอมดวยพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ 
และพระฉาย ปฺาปทีโป ออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูนอกเมือง
ที่ศาลากลางสระ อ.ลําลูกกา กอนเดินทางตอมาสูวัดญาณเวศกวัน 

 น่ีเปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ เหมือนปดฉากเกา แลว
เปดฉากใหม  

ฉากเกา คือสภาพท่ีหมกตัวอยูกับงานทําหนังสือ มีเร่ืองท่ีมุง
ตรงชัดเจนอยูตอหนาและตอไปวาจะทําๆ ตลอดเวลา แลวก็อยาง
ท่ีวาแลว คือขนาบดวยโรครายท่ีบีบคั้นใหทํางานอยางลาํบาก  

สวนฉากใหมเปนการออกไปสูความเว้ิงวาง พนไปจากงาน
ท้ังหมดท่ีเคยสุมรุมตัว หวังวาจะหางหายจากโรครายท่ีรังควาน จึง
วาง แตไมรูไมชัดวาจะไปอยางไรแน ในท่ีใหมจะเปนจะอยูอยางไร 
จะอยูนานแคไหน และจะไปไหนๆ ตอๆ ไป แตมีบุคคลและเครื่อง
แวดลอมใหมั่นใจวาจะไปสูสภาพท่ีดีกวา 

แตก็ชัดในดานดีท่ีวา มีความพรอมในข้ันเต็มท่ี เพราะใน
ความวางเว้ิงวางน้ัน ภายในมีความโลง ดวยวางานหนังสือท่ี
สําคัญท้ังหลายทําไดเสร็จทันหมด ไปไดโดยไมตองมีหวงกังวล  
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ไมตองพูดถึงงานเล็กงานนอย แมแตบรรดางานหลัก ท้ัง 
พุทธธรรม และพจนานุกรมท้ังหลาย พิมพออกมาลงตัวแลว จะเพิ่ม
จะเติมจะขยายอยางไร ก็เปนงานกําไร จะไปไหนก็ไป 

(ท่ีวาน้ี รวมท้ัง พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ท่ี
ไมไดพูดถึง เพราะทําข้ึนแบบรีบเรงรวบรัดในป ๒๕๒๒ ตอนแรกมี 
๓๗๓ หนา แลวพัฒนามาในเวลายาวนานในยุคท่ีใชน้ิวเดียวจ้ิม
เอาๆ จนเด๋ียวน้ีมีเน้ือหามากข้ึนเกินกวาอีกเทาตัว)  

แลวก็ชัดดวยวา งานชวยเหลือของคุณชลธีรท่ีพิมพตนฉบับ
ก็ทําอยางเต็มท่ีมาจนถึงจุดสุดทายของการเพ่ิมเติมใน พุทธธรรม 
จบลงพรอมกับการปดฉากเกาในป ๒๕๒๙ ดวยเชนกัน  

รวมความตามท่ีเลามา ก็เปนอันวา “อาจารยสมบูรณ” (ทาน
เจาคุณพระเทพกิตติโสภณ) และคุณชลธีร ธรรมวรางกูร เปนผูมี
อุปการะอยางสําคัญแกงานหนังสือ บนตนทางสูวัดญาณเวศกวัน  

คุณชลธีร ธรรมวรางกูร มีนํ้าใจชวยพิมพตนฉบับของหนังสือ
ท้ังหลาย ตั้งแต พุทธธรรม และ บรรดาพจนานุกรม เปนตนไป 
ตลอดเวลายาวนาน ๑๗ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๒ จนข้ึนป ๒๕๒๙ 
อันเปนจุดปดทายท่ีชีวิตของอาตมาอยูกับงานหนังสือขนาบดวย
โรครายท่ีวัดพระพิเรนทร ออกมาบนเสนทางสูวัดญาณเวศกวัน  

คุณชลธีรจึงเปนเจาของฝมืองานพิมพตนฉบับแทบท้ังหมด
ในยุคท่ียาวนานของงานพิมพดีดท่ียากลําบาก จนมาจบเมื่อจอเขา
ยุคมีคอมพิวเตอร ท่ีทําให พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ เปนชวงเวลาท่ี
การพิมพเขาสูยุค desktop publishing ท่ีแมแตคนพิมพดีดไมเปน 
ใชน้ิวเดียว ก็ทําหนังสือเลมใหญโตได อยางไมยากจนเกินไป 
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เลาแถมทายไวหนอยวา ตนฉบับหนังสือหลัก ท้ังตนฉบับ
ลายมือตัวดินสอ และตนฉบับพิมพดีด อาตมานับเขาในจําพวก
เอกสารสําคัญท่ีควรเก็บรักษาไวใหเรียบรอยยืนยาว ดังน้ัน เมื่อ
หนังสือเสร็จเปนเลมแลว ก็รวบรวมจัดเรียงเก็บเปนแฟมๆ  

โดยเฉพาะตนฉบับหนังสือ พุทธธรรม น้ี จําไดแมน ตนฉบับ
ลายมือตัวดินสอ ก็พวกหน่ึง ตนฉบับพิมพดีดฝมือคุณชลธีร ก็พวก
หน่ึง ทําเปนแฟมเย็บเลมอยางดี สูงต่ําเสมอกัน 

ทีน้ี เพ่ือจะใหมั่นใจวาแฟมเอกสารสําคัญเหลาน้ันจะอยูดี ก็
คิดวา เอาไวในท่ีโยมบิดามารดาอยู จะดีท่ีสุด และตัวเองก็จะไป
เย่ียมทานเปนประจําดวย ก็จึงรวมเอาไปใสในตูใสของของโยม 
และโยมก็พอใจเต็มใจ เอกสารก็อยูมาดวยดี เปนท่ีสบายใจ 

แตแลว ตอมา เมื่อโยมท้ังสองทานถึงแกกรรมจากไปตาม
กาลเวลา เอกสารเหลาน้ัน จะก่ีแฟม ก็จําไมได เรียงกันไว อาจจะ
เต็มหรือคอนช้ันหน่ึงของตูน้ัน ก็ประสบชะตากรรมท่ีคาดไมถึง 

ท่ีวาคาดไมถึง คือ เมื่อโยมสิ้นแลว เอกสารท้ังหมดก็สูญสิ้น
ไป โดยท่ีวาทานผูดูแลท่ีน้ัน จะไดช่ังกิโลขาย หรือเผาไฟ หรือท้ิง
เปนขยะไป ก็ไมทราบ แตก็คือสูญสลายมลายสิ้น ท่ีจําแมนก็คือ 
ตนฉบับหนังสือพุทธธรรม ท่ีมากมาย เปนแฟมใหญๆ หนาๆ สวน
เอกสารอื่นมีอะไรอีกบาง ระลึกไมได 

ดวยเหตุน้ี พระรุนใหมภายหลัง ตั้งแตพระครูปลัดสุวัฒน-
พรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) และหลวงลุงพระครูสังฆรักษ (ฉาย 
ปญฺญาปทีโป) เปนตนมา จึงไมทันไดเห็นงานเกายุคหนังสือหลัก
เหลาน้ัน (อาจเห็นตนฉบับบางตอนฝากสงตอ) โดยท่ีวา หลังจากน้ัน ก็
ข้ึนยุคใหมของงานอีกลักษณะหน่ึง ท่ีสะดวกเบา ดังจะเห็นตอไป 
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เกือบลืมไป เลาแถมทาย เรื่องท่ีมหาจุฬาฯ   
ที่พูดวา ปดงานแลวก็ยายถ่ินฐานออกไป จากวัดพระพิเรนทร 

และจากกรุงเทพฯ น้ัน เกือบลืมพูดถึงการปดงานท่ีมหาจุฬาฯ  
เปนความบังเอิญท่ีนาแปลกใจวา ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่ีมหา

จุฬาฯ ก็มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน รวมปกับท่ีวัดพระพิเรนทร   
เร่ืองน้ันก็คือ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดมี 

“คําส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๑๒” ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีกําหนดใหการศึกษาของมหามกุฏฯ และ
ของมหาจุฬาฯ “ซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์”  

จากน้ัน ในวันจันทรท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ อธิบดี
กรมการศาสนา (พ.อ. ปน มุทุกันต) ในฐานะเปนเลขาธิการมหา
เถรสมาคม ก็เดินทางมาทําพิธีมอบ “คําส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒” น้ัน แกมหาจุฬาฯ  

ตอมา ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็มี “คําส่ังมหา
เถรสมาคม เรื่อง สภาศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒” ซ่ึงก็คือ
เปนการต้ังสภาศึกษาของคณะสงฆข้ึนมา  

สองเร่ืองน้ันมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือเปนการสรางฐานท่ี
มั่นในการท่ีจะกาวตอไปในขั้นใหรัฐออก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆ 

แค่ถึงปี ๑๒ เร่ืองให้อยู่ มจร. มากอย่างนี้ เร่ืองให้อยู่ วพร. ยังไม่มี 
ไดเลาไปแลวในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นฯ วา ความ

พยายามใหรัฐตรา พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองแหงน้ัน ได
ดําเนินการกันมานานนักหนา ผานรัฐบาลหลายยุคสมัย แตไม
สําเร็จ เน่ืองจากมักจะถกเถียงหรือดําเนินเร่ืองกันนาน จนไมทันท่ี
รัฐบาลจะลมหรือหมดอายุไปเสียกอน 
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๔๘

๔๘

ถึงคราวหน่ึง เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อคร้ังทรงดํารงสมณศักด์ิ ท่ี พระ
สาสนโสภณ ทรงเปนประธานฯ ของ สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ ซ่ึงต้ังอยูท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร  

ท่ีน่ัน มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองมาทํางานรวมกัน และสงพระ
บัณฑิตมาเรียนดวยกัน เปดอบรมรุนแรกเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๐๙ 

ในป ๒๕๐๙ น้ันเอง สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตฯ ก็จะต้ัง
สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยพุทธศาสนาข้ึน ใหเปนท่ีเรียนตอปริญญา
โทและสูงข้ึนไป ของพระบัณฑิตของสองมหาวิทยาลัยสงฆ 

พวกเราจากสองมหาวิทยาลัยสงฆ ซ่ึงเปนอนุกรรมการ ได
ใหความเห็นวา  การท่ีจะมีปริญญาโทได  ปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสงฆท้ังสองน้ัน จะตองไดรับการรับรองกอน มิฉะน้ัน 
ช้ันปริญญาโท ก็จะเหมือนเรียนกันไปเปลาๆ ไมมีความหมาย 

ตอนน้ี  เ ร่ืองการรับรองมหาวิทยาลัยสงฆ  ก็เดนข้ึนมา 
กลายเปนเร่ืองท่ีตองเอาจริงเอาจังมากข้ึน แลวก็ไดพิจารณาถึง
การแกไขจุดออนท่ีคางอยู คือเมื่อใดทางฝายราชการอางข้ึนมาวา 
มหาวิทยาลัยสงฆน้ี คณะสงฆเองก็ยังไมรับรอง แลวรัฐบาลจะไป
รับรองไดอยางไร เร่ืองก็จะหมุนวนตองเริ่มตนกันใหมๆ และทาง
ฝายราชการก็จะอางอยางน้ีไดเร่ือยไปไมจบสิ้น จึงตองใหคณะ
สงฆรับรองมหาวิทยาลัยสงฆกอน  

ในฐานะท่ีองคประธานฯ ของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตฯ 
ทรงเปนกรรมการมหาเถรสมาคม ก็ทรงเปนผู นําในการโยง
ประสานใหเร่ืองดําเนินมาจนสําเร็จ ดังไดมี “คําสั่งมหาเถรสมาคม 
เรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒” และ “คําสั่งมหา
เถรสมาคม เรื่อง สภาศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒” ท่ีวาแลว 
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เปนอันวามีฐานท่ีมั่นใหมั่นใจมากข้ึน สวนราง พ.ร.บ. ม.สงฆ 
ก็ผานเขาสภา ในสมัยของรัฐบาลตอมาๆ  

อยางไรก็ตาม เร่ืองกฎหมายมหาวิทยาลัยสงฆ ท่ีจัดเตรียม
กันมานาน แยกเปน พ.ร.บ. มหามกุฏฯ และ พ.ร.บ. มหาจุฬาฯ น้ัน 
แมเมื่อทางบานเมืองมีทาทียอมรับดีแลว แตบอยคร้ังปญหาก็มา
จากฝายพระสงฆท่ีไมมีเอกภาพ แลวกลายเปนอุปสรรคในตัวเอง  

ขอเลาเปนตัวอยางวา ในป ๒๕๑๘ รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช รับเร่ืองตอ และในชวงตน พระสอง ม.สงฆ ตองคอยไป
ช้ีแจงแกคณะกรรมการกฤษฎีกา จนลุลวง ราง พ.ร.บ. จะเขาสภา  

คราวน้ี พรรคประชาธิปตยทําทาจะจริงจังมาก นิมนตทาง ๒ 
ม.สงฆ ไปท่ีทําการพรรค ทางมหามกุฏฯ ทานเจาคุณพระธรรมธัช
มุนี (ตอมาคือ เจาประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม) ไปเลาแจง
คุณประโยชน ๑๑ ประการของการออก กม. รับรอง ม.สงฆ  

สวนทาง มหาจุฬาฯ อาตมาไปพูดอธิบายชี้แจงและตอบ
คําถาม แกบรรดา ส.ส. ของพรรคน้ัน โดยมี ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช 
อยูเปนประธาน (วันน้ัน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘ อาตมามีพระมหา
ณรงค จิตฺตโสภโณ คือ ทานเจาคุณพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดี 
มหาจุฬาฯ วิทยาเขตนครราชสีมา ในปจจุบัน เดินทางไปดวย) 

เปนอันวา รัฐบาลเปนเจาของราง นําเสนอสภา แลวในวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๘ สภาพิจารณาราง พ.ร.บ. ๒ ฉบับน้ีแลว ก็ลง
มติรับหลักการเปนเอกฉันท เปนอันผานวาระท่ี ๑  

ทีน้ีก็ถึงตอนของกรรมาธิการ เขาก็พิจารณากันไป แตตอมา
มิชามินาน ก็เกิดปญหาจากดานของพระเอง ท่ีเลยเขตความดูแล
ของเรา  
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๕๐ 

๕๐

มีพระสงขอเสนออยางน้ันอยางน้ีเขาไป รวมท้ังพระผูใหญท่ี
เสนอ เชนวาใหเอาเจาคณะจังหวัดเปนกรรมการสภามหาจุฬาฯ 

ณ วันท่ี ๓ ต.ค. ๒๕๑๘ เจาหนาท่ีทํางานท่ีสภา ผูมีความ
ปรารถนาดี ไดไปหาอาตมา ขอปรึกษาวา เร่ืองมาเปนอยางน้ี 
กรรมาธิการจะมองวาพระเองก็แตกแยกกัน (ส.ส. ท่ีไมเอาดวย ก็มี
เร่ือยมาอยูแลว) จะทําอยางไรดี จะใหอาตมาชวยช้ีแจง อาตมา
เห็นวา พระเปนกันอยางน้ี ไมร่ืนไมรอด จึงบอกวาอาตมาขอหยุด 
ตอนน้ัน อาตมามีเหตุผลท่ีสามารถบอกไดวา อาตมาไดขอลาออก
จากตําแหนงรองเลขาธิการแลว ถาเปนเร่ืองจําพวกหลักการ 
เหตุผล ประโยชน และความเปนมา อาตมาพูดไดเต็มท่ี แตเร่ืองท่ี
เขามาใหมวาจะเอาอยางน้ันอยางน้ี อาตมาไมเก่ียวแลว  

ระหวางท่ีเร่ืองคางอยูในสภาน่ันเอง ณ ๑๒ ม.ค. ๒๕๑๙ ก็
ไดมีประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร 

จนถึงป ๒๕๑๙ ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เร่ือง
เร่ิมตนอีก แตคราวน้ี มหาเถรสมาคมเสนอรางกฎหมายใหมข้ึนมา 
ใหแทน พ.ร.บ. ม.สงฆ เรียกวา “พ.ร.บ. การศึกษาแหงสงฆ” ซ่ึงให
ครอบคลุมการรับรองเปรียญธรรมเปนตนดวย ทําใหรัฐบาลยุงอยู
กับรางกฎหมายฉบับใหมจนหมดสมัยไปอีก ๒ รัฐบาล คือจนจบ
ยุครัฐบาลของนายธานินทร กรัยวิเชียร 

กาลผานมาถึง ๓ มี.ค. ๒๕๒๓ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ไดเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี คนท่ี ๑๖ ของประเทศไทย 
เร่ืองก็ดําเนินไป จนวันหน่ึง อาตมาก็ไดรับหนังสือดวนมากจาก
กรมการศาสนา ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๒๓ แจงเร่ือง และสงสําเนา
คําสั่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะทํางาน...ตามความตอนหน่ึงวา  
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“เน่ืองด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความดําริท่ีจะส่งเสริม
การศึกษาของสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้ารวมท้ังการดําเนินการให้มี 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อรับรองฐานะสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงของสงฆ์ให้สมบูรณ์ ในการน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้สั่ง
การให้กรมการศาสนาศึกษารายละเอียด แล้วนําเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาส่ังการ...กรมการศาสนาได้ต้ังท่ี
ปรึกษาและคณะทํางานในเรื่องน้ีขึ้น” 

น่ีคือเร่ืองวนมาอีกแลว แตก็เงียบอยูนาน จนในท่ีสุดใน
รัฐบาลน้ันเอง พรรคกิจสังคม ท่ีอยูดานสํานักนายกรัฐมนตรี และ
พรรคประชาธิปตย ท่ีอยูดานกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดราง พ.ร.บ. 
กันใหม โดยถวายโอกาสใหมหาวิทยาลัยสงฆเขาไปรวมพิจารณา  

 ในเร่ืองน้ี พึงเขาใจวา เวลาน้ัน ทางดานคณะสงฆก็ยังไมใช
โลง กรรมการมหาเถรสมาคมก็ยังมีทานท่ีขัดท่ีของอยู  

ขอยกตัวอยางใหฟง เมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๕ มีการ
ประชุมนัดพิเศษมหาเถรสมาคม เร่ืองเก่ียวกับปญหาจากศาสนา
อื่น อาตมาไดรับนิมนตไปรวมประชุม (อาตมาไมไดเปนกรรมการ 
มส. แตเวลาน้ันยังอยูในวงงานของมหาวิทยาลัยสงฆ ทางการจะ
นิมนตไปรวมประชุมเปนคร้ังคราวเมื่อมีเร่ืองซ่ึงเห็นสมควร)  

ท้ังท่ีเร่ืองชัดเจนวาไมเก่ียวกับมหาวิทยาลัยสงฆ ระหวางรอ
กอนประชุม กรรมการ มส. ทานหนึ่งพูดวา ประชุมวันน้ีไม่มีอะไร 
เป็นเรื่องหาทางจะให้รับรอง ม.สงฆ์ เท่าน้ันเอง (ไมใส “-” เพราะ
อาจจะจําคําพูดของทานไดตรงไมทุกคํา) น่ีก็แสดงถึงความไมพึง
ใจท่ีออกมาคลายเปนความระแวง 
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เร่ืองไปมาในกรรมาธิการอยางไร นึกไมออกแลว คงไมได
ติดตาม ในท่ีสุด ๒ ราง พ.ร.บ. ม.สงฆ น้ันหายไป แลวก็มี “พ.ร.บ. 
กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗” 
ออกมา โดยมีสาระสําคัญ ๒ ประการ คือ 

๑. กําหนดวิทยฐานะ โดยใหผูสําเร็จ ป.ธ.๙ ศน.บ. และ 
พธ.บ. มีวิทยฐานะช้ันปริญญาตรี 

๒. ใหมีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ  

มองในแงดี ก็เปนความสําเร็จท่ีไดมีกฎหมายบานเมือง
ยอมรับเปนทางการเสียที  

แตเปนการรับรองเพียงวิทยฐานะ โดยใหเอื้อแกทางคณะ
สงฆ รับรอง ป.ธ.๙ รวมไปดวย ซ่ึงไมถึงจุดหมายท่ีจะใหรับรอง
สถานะ คือรับรองตัวสถาบัน เรียกอยางชาวบานวาแคจบยก ๑ 
เอาพอเปนข้ันตอนใหกาวใกลจุดหมายเขาไป  

เทาท่ีรวมความและเดาตามเหตุผล ทางฝายรัฐก็ปรารถนาดี
อยากสนับสนุน แตมองกันวา การท่ีจะใหได พ.ร.บ. ๒ ม.สงฆ เต็ม
รูปน้ัน ตามเร่ืองท่ีเปนมา มีอุปสรรคมาก ยากจะสําเร็จ ในคณะ
สงฆเอง ก็มีเร่ืองคางคาหวงกังวล ไมลงตัว ไมเปนเอกภาพ อยางท่ี 
มส. ไดทําราง พ.ร.บ. การศึกษาแหงสงฆ ข้ึนมาแขงหรือแยง จึง
นาจะเอาแคใหเสร็จไปทีหน่ึงกอน แลวคอยคิดเดินหนากันใหม  

(หลังจากน้ี ก็มีความพยายามเดินเร่ืองกันตอมา จนในท่ีสุด
จบใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ผานรัฐสภา ออกมาเปน “พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ .  ๒๕๔๐” กับ 
“พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐”)  
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ขอแทรกนิดหน่ึง เร่ืองท่ีวา การศึกษาของพระ ของคณะสงฆ 
ไมลงตัว ไมเปนเอกภาพน้ี ผูใหญ ผูใกลเร่ือง ก็คํานึงหวงใยกันอยู 
บางทีก็หาทางแกไข  

ดังจะเห็นวา เมื่อคร้ังมี “คําส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง สภา
ศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๑๒” ท่ีต้ังสภาศึกษาของคณะสงฆ
ข้ึนมาน้ัน ใน “หมายเหตุ” ตอทาย พ.ร.บ. บอกวา  

“เหตุผลในการประกาศใช้คําสั่งมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 
คือบัดน้ีการศึกษาของคณะสงฆ์มีหลายสาขา...จึงเป็นการ
สมควรท่ีจะจัดต้ังสภาศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์กลางสําหรับส่งเสริมควบคุมนโยบายการศึกษาท้ังปวงใน
ฝ่ายสังฆมณฑล และสําหรับประสานงานระบบการศึกษาทุก
สาขาของคณะสงฆ์” 

แลวท่ีชัดมากก็คือ “ขอ ๗” ซ่ึงวาดวยหนาท่ีของสภาศึกษา
ของคณะสงฆน้ี เร่ิมดวยขอแรกวา 

“(๑) พิจารณาและวางโครงการหรือแผนงานการศึกษาของ
คณะสงฆ์ทุกระดับ และทุกสาขาวิชา ตามนโยบายของคณะสงฆ์” 

 เมื่ อตั้ งสภาศึกษาของคณะสงฆ ข้ึนมาแลว  ก็ตองมี
คณะกรรมการ และอาตมาก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการรูป
หน่ึง แลวคณะกรรมการก็ประชุมกัน วาไปตามระเบียบ  

คราวหน่ึง คณะกรรมการมีมติใหทําแผนการศึกษาของคณะ
สงฆข้ึน และตกลงมอบใหอาตมาเปนผูราง ท้ังท่ีงานหนังสือของตัว
ก็เต็มเวลาอยูแลว ก็รางใหจนเสร็จ เมื่อไดท่ี ยุติแลว ท่ีประชุมก็รับ
แลวมีมติใหประกาศออกมา สมเด็จพระสังฆราชไดลงพระนาม 
แลวกรมการศาสนาก็พิมพเปนเลมหนังสือเผยแพร 
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ถาวาตาม แผนการศึกษาของคณะสงฆ์ น้ัน การศึกษาของ
คณะสงฆทุกระบบ ไมวา นักธรรม เปรียญ มหาวิทยาลัยสงฆ จะมี
การจัดปรับใหเช่ือมโยงประสานตอเขากันไดหมด (ขณะเขียนเร่ือง
น้ี อาตมาอยูในท่ีหางไกล ไมมีเลมหนังสือ บอกวันเดือนป และ
รายละเอียดตางๆ ไมได ไวไปท่ีแหลงจะตรวจสอบอีกที) 

ทีน้ี หลังจากสมเด็จพระสังฆราชลงพระนาม ประกาศ
ออกไปแลว เวลาผานไปๆ ก็เงียบ แลวก็หายไปเลย ถาไมเขียนเลา
ไว ผูอานอาจจะหรือคงจะไมรูวา เร่ืองน้ีไดเคยมีมาแลว 

มองในแงหน่ึง ก็คงตองเขาใจ และเห็นใจ ในการท่ีจะให
เปนไปตามแผน ใครจะดําเนินการ ใครจะเปนผูประสานเร่ือง ใน
เมื่อพื้นเดิมเปนเร่ืองท่ีตางทานตางทํา กรมการศาสนาน้ันชัดอยู
แลววา ดําเนินการไมได ประสานเร่ืองไมได ใครอื่นก็ไมมี จึงจบไป 

ทีน้ีก็ถึงตอนจบเรื่องของตัวอาตมาเอง อาตมาทํางานเต็มตัว
เต็มท่ีท่ีมหาจุฬาฯ ๑๐ ป คือ พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๗ แลวก็หยุด 
เอาตัวออกมาอยูขางนอก (ยังติดคางเขียนเร่ืองตอนหยุดงานป 
๒๕๑๗ น้ี ในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าฯ รอหาเวลาเขียนใหจบ) 

แตหลังป ๒๕๑๗ ถึงแมออกมาอยูขางนอก ก็ยังทํางาน
ภายนอกของมหาจุฬาฯ โดยเฉพาะก็เร่ืองการท่ีจะใหมีกฎหมาย
รับรองความมีตัวตนของมหาจุฬาฯ และสถานะของสถาบัน เพราะ
ยังเปนกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆ  

จนกระ ท่ังมี  พ .ร .บ .  กํ าหนดวิทยฐานะผู้ สํ า เ ร็ จวิ ช าการ
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ออกมาแลว งานนี้ก็จบยก ๑ อยาง
ท่ีวา 
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อยางไรก็ดี เมื่อ พ.ร.บ. ท่ีวาน้ีออกมาแลว ก็มี “คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ” ข้ึนมาแทน  “คณะกรรมการสภา
การศึกษาของคณะสงฆ” แลวอาตมาก็ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ 
ตาม พ.ร.บ. น้ี ก็ไดรับนิมนตไปประชุมตอมาอีก ยังไมจบ 

ในท่ีสุด เมื่ออาตมาออกจากวัดพระพิเรนทรไปอยูนอกเมือง
ในป ๒๕๒๙ ท่ีวาน้ันแลว ก็เปนผูหางไกล หันไปอยูกับภาระและ
สภาพแวดลอมใหม ไปๆ มาๆ ก็เริดรางหางหายไป จากฐานะของ
กรรมการการศึกษาของคณะสงฆ และจากความเปนกรรมการ
สภามหาจุฬาฯ ท่ีไมเคยไปประชุม เหมือนจบไปเอง อยางจําไมได
วาเมื่อไร 

จึงเปนอันวา ท่ียายจากถ่ินฐาน ก็ปดงานกับมหาจุฬาฯ ไป
ดวย เชนเดียวกับท่ีไดลาจากวัดพระพิเรนทร เปนตน ดังเลาไปแลว  



- ๓ - 

ฉายภาพวัดพระพิเรนทร ใหเห็นชัดวัดญาณเวศก  

สมภารวัดพระพิเรนทร แทบไมเวน ตองเปนวัณโรค  

เลาอะไรๆ มามากมาย จะใหรูวาทําไมอาตมาจึงตองหนีไป
จากวัดพระพิเรนทร รวมแลว เหตุก็อันเดียว คือโรคปอดเทาน้ันเอง 
เร่ิมจากเปนวัณโรค ตอมาหาย แตปอดชํารุดแลว หลอดลมพิการ 
หายใจยาก พูดลําบาก ตามมาดวยเจ็บหนาอก เสมหะติดคอ 
เหน่ือย อดึอัด ฯลฯ สารพัด 

บางทานอาจถามวา แลวทําไมพระเณรและคนอื่นๆ อยูได 
ไมเห็นจะตองหนีออกมา ก็เลยจะเลาใหฟงนิดหนอย 

ยุคสมัยของหลวงพอวัดพระพิเรนทรน้ัน ตั้งตนแตทานได
เปนเจาอาวาสใน พ.ศ. ๒๔๗๖ แตเทาท่ีอาตมาทันรูทันเห็น ตอง
เร่ิมท่ี พ.ศ. ๒๔๙๑ นับแตน้ันจนถึงป ๒๕๒๖ มีขาวเร่ือยๆ วา เจา
อาวาส และรองเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ถึงแกมรณภาพดวยโรค
ปอด มีวัณโรคเปนอันดับแรก ตอดวยโรคหอบเปนอันดับรอง 

พระมหาถาวร จนฺทสโร ป.ธ.๕ เปนรองเจาอาวาส ของหลวง
พอพระเทพคุณาธาร ท่ีพูดถึงแลวบอยคร้ัง เปนองคแรกท่ีอาตมา
ทันเห็นตอนเปนเด็กอายุยาง ๑๐ ขวบ ทานเปนพระผูใหญใจดี แต
เห็นทานไดไมนานเทาไร พออาตมาเปนสามเณร มาอยูวัดพระ   
พิเรนทรอีกที ไมทันทานเปนวัณโรค และไดถึงมรณภาพไปแลว 
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หลังจากพระมหาถาวรถึงมรณภาพแลว พระมหาชิน โสตฺถิโย 
ก็เปนรองเจาอาวาส เมื่ออาตมามาอยูวัดพระพิเรนทรในป ๒๔๙๖ 
จึงมาในเวลาท่ีพระมหาชินเปนรองเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 

ทานมหาชิน โสตฺถิโย เปนเปรียญ ๖ ประโยค และเห็นชัด
แนนอนวา ทานมีรางกายล่ําสันแข็งแรงมาก และทานมหาชินน่ี
แหละเปนบุคคลแรกท่ีมองเห็นเลือดบนพ้ืนดินขางหนาตางหองพัก
ของอาตมา  ทําใหความแตกออกมาวาอาตมาไอเปนโลหิต 
เน่ืองจากเปนวัณโรค น่ันคือในเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๒  

ตอนน้ัน อาตมายังเปนสามเณร แตเปนวัณโรคแลว สวน
ทานมหาชินน้ันตรงขามกับอาตมา แมจะเปนผูใหญมากแลว แตก็
มีรางกายดี แข็งแรงมาก  

เวลาน้ัน ไดมีกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ระหวางประเทศ
ไทย กับกัมพูชา และรัฐบาลกัมพูชาไดตัดความสัมพันธทางการทูต
กับไทย ตั้งแตวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑ แลวก็กลายเปน
คดีท่ีฟองรองตอศาลโลก (ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ไดตัดสิน
เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๐๕ ใหปราสาทเขาพระวิหารเปนของกัมพูชา) 

ทีน้ี ทานมหาชินน้ันพ้ืนเดิมทานเกิดในประเทศกัมพูชา และ
ระหวางเวลาหลายปท่ีสองประเทศไมมีสัมพันธไมตรีกันน้ัน โยม
ของทานปวย ทานจึงตองเดินทางไปเย่ียมโยม แตคร้ันไปแลว ก็
กลับเขาประเทศไทยไมได จึงจํายอมตองอยูในกัมพูชา 

ทานมหาชินคงจะมีวัณโรคอยูในตัวแลว และทานก็พาวัณ
โรคน้ันไปจากวัดพระพิเรนทร ตอมาก็มีขาวมาวา ทานมหาชินถึง
แกมรณภาพแลวท่ีกัมพูชาน้ัน ดวยวัณโรค ใครจะนึกวา ทานมหา
ชิน ซ่ึงแข็งแรง มีรางกายกํายําล่ําสัน จะมลายขันธดวยวัณโรค 
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เปนอันวา รองเจาอาวาสของหลวงพอพระเทพคุณาธาร 
(เวลาน้ันยังไมไดเปนช้ันเทพ แตขอพูดใหสะดวกท่ีจะจําไดงาย) ได
ลับลวงไปท้ัง ๒ รูป ตามลําดับ ดวยวัณโรค อยางเดียวกัน 

หลังจากทานมหาชินจากไปแลว หลวงพอก็ไมไดตั้งพระ
เถระทานใดเปนรองเจาอาวาสอีก มีแตผูชวยเจาอาวาสเทาน้ัน 

แลวคราวน้ี มรณกาลก็จะมาเปนวาระของหลวงพอเอง ดวย
โรคของปอดเชนเดียวกัน 

ขอแทรกวา แตเดิมน้ัน อาตมามิไดเรียกพระเดชพระคุณเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทรวาเปนหลวงพอ แตเรียกทานตามคําของ
โยมพอวา “หลวงอา” สวนจะลําดับญาติกันอยางไร เวลาน้ัน 
อาตมายังเด็กมาก ก็จําไมได ตอมาตนเรียกหลวงอา ขณะท่ีในวัด 
พระเณรเด็ก และนอกวัด บรรดาญาติโยม เรียกทานวาหลวงพอ 
ไปๆ มาๆ ก็พลอยเรียกตามเขาไปวาหลวงพอดวย จนแทบลืมไปวา
ไดเคยเรียกวาหลวงอา      

ท่ีจริง หลวงพอพระเทพคุณาธารมีโรคปอดมานานมากแลว 
แตอาการโรคของทานออกไปทางหอบ และทานก็หอบมาเร่ือยโดย
มีความทุกขทรมานไมนอยเลย แตก็อยูมาไดนาน  

จนกระท่ังใน พ.ศ. ๒๕๑๒ โรคหอบกําเริบรุนแรง ในท่ีสุด 
หลวงพอตองนอนอยูกับทอออกซิเจนชวยหายใจ จนถึงมรณภาพ
ไปในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๑๒ ดังไดกลาวแลวแตตน   

ลําดับตอไป เปนพระเถระรุนเกาเชนกัน และเปนหลานของ
หลวงพอพระเทพคุณาธารเอง กับท้ังเปนเลขานุการเจาคณะ
อําเภอ ตั้งแตหลวงพอเปนเจาคณะอําเภอเม่ือป ๒๔๙๕ เราเรียก
ทานในยุคแรกๆ วา “หลวงพ่ีคึ้ง” 
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อาตมาเปนเด็กคอนขางเล็ก อายุเกือบ ๑๐ ขวบ มาอยูท่ีกุฏิ
ท่ีทานอยู ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็ไดเห็นทานมีอาการท้ังหอบและท้ังไอ 
ตางจากหลวงพอพระเทพคุณาธารท่ีไดแตหอบ มานึกดูวาทาน
ตองลําบากทุกขทรมานมากเปนแน แตเห็นทานใจเย็นและใจดี
ตลอดมา นับวานาช่ืนชม  

หลวงพ่ีคึ้งอยูเปนกําลังสําคัญท่ีวัดพระพิเรนทรยาวนาน 
จนกระท่ังตอมา วัดพลับพลาชัยท่ีอยูฝงถนนตรงขามกับวัดเทพ-   
ศิรินทร วางเจาอาวาส หลวงพอวัดพระพิเรนทร ซ่ึงเปนเจาคณะ
อําเภอปอมปราบฯ – ปทุมวัน (เวลาน้ันยังไมไดเปลี่ยนเรียกเปน
เจาคณะเขต) จึงสงหลวงพ่ีคึ้งไปเปนเจาอาวาส เพ่ือฟนฟูวัดน้ัน 

ในเวลาท่ียายจากวัดไปน้ัน โรคของทานก็รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 
จนในระยะทายๆ เมื่ออาตมาไปท่ีวัดพลับพลาชัย เห็นทานท้ังหอบ
ท้ังไอ แทบไมมีเวลาวางเวนเลย การไอน้ันคงคลายกับอาตมาเม่ือ
อยูท่ีวัดญาณเวศกวันราว ๑๒ ปกอนโนน แตอาตมาไออยางเดียว 
ของทานหอบดวย  

แลวในท่ีสุด หลวงพ่ีคึ้ง ในขณะเปนพระศีลขันธโสภิต (วิรัชต 
สิริทตฺโต) ก็ไดถึงแกมรณภาพดวยโรคเกาท่ีรุนแรงข้ึนตามกาลน้ี 
แลวมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๑๙ 

น่ียังไมจบ หันกลับมาท่ีวัดพระพิเรนทร ตอไปก็เจาอาวาส
อีกเชนกัน คือ พระครูวรกิจวิจารณ เดิมทานช่ือวา ใชเลี้ยง  

เมื่อหลวงพอพระเทพคุณาธารถึงมรณภาพในป ๒๕๑๒ 
แลว พระครูวินัยธรใชเลี้ยงไดเปนผูรักษาการแทนเจาอาวาสวัด
พระพิเรนทร ช่ัวระยะหน่ึง จนกระท่ังอาตมาไดรับแตงต้ังเปนเจา
อาวาสในป ๒๕๑๕ แลวอาตมาขอลาออกในป ๒๕๑๗ 
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เมื่ออาตมาขอลาออกในป ๒๕๑๗ น้ัน ทานเจาคุณพระศีล
ขันธโสภิตไมยอมใหออก เร่ืองก็เร้ือรังมาจนหลวงพ่ีคึ้งถึงมรณภาพ
ในป ๒๕๑๙ ดังท่ีเลาขางตนแลว เวลาผานมาๆ จนถึงวันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๒๑ (หลังจากขอลาออก ๔ ป) จึงไดรับอนุมัติให
ออกได และอาตมาก็เดินทางกลับจากเมืองนิวยอรก มาถึง
เมืองไทยในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๒๑ โดยวัดพระพิเรนทรมีหลวงพ่ี
ไหม (พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต) เปนเจาอาวาสองคใหม  

ตอมา หลังจากหลวงพ่ีไหม คืออาจารยพระครูปลัดสมัย          
กิตฺติทตฺโต  ถึงมรณภาพในวันท่ี  ๓  ก .พ .  ๒๕๒๒  และมีงาน
พระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๒๒ แลว พระครูวินัยธร
ใชเลี้ยง ซ่ึงไดมีสมณศักด์ิท่ี พระครูวรกิจวิจารณ ก็ไดรับการแตงตั้ง
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ในวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๒๕๒๒   

แตแลวไมนานเลย พระครูวรกิจวิจารณ เจาอาวาสองคใหม
น้ัน ท้ังท่ีตัวทานเปนพระหมอ คนมาขอยากัน เปนท่ีรูจักดี ก็อาพาธ
ดวยวัณโรค ไปรักษาตัวอยูนานในโรงพยาบาลสงฆ จนในท่ีสุดก็ถึง
แกมรณภาพดวยวัณโรครายแรง ในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๖  

เร่ืองมรณภาพของเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ขอจบท่ีทาน
พระครูวรกิจวิจารณ เพราะเจาอาวาสหลังจากน้ัน ถึงแกมรณภาพ
ในเมื่ออาตมาออกจากวัดพระพิเรนทรไปแลว จึงถือวาไมเก่ียว 

ท่ีพูดมาตั้งแตพระมหาถาวรใน พ.ศ. ๒๔๙๑ มาถึงพระครู  
วรกิจวิจารณใน พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมหมดท้ังอาตมาดวย ๗ องค 

 ใน ๗ องคน้ัน เปนวัณโรคหรือไมก็หอบ ๖ องค ถึงมรณภาพ
ไปแลวดวยวัณโรคหรือหอบน้ัน ๕ องค ยังอยูองคเดียว คืออาตมา 
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อาจจะสงสัยกันวา อีกองคหน่ึงคือหลวงพ่ีไหม เปนองคเดียว
ท่ีไมบอกวาถึงมรณภาพดวยวัณโรค แลวทานมรณะดวยโรคอะไร 
ขอตอบวาทานเปนองคเดียวท่ีพนจากมรณะดวยวัณโรค เพราะ
ทานถึงมรณภาพดวยโรคมะเร็งลําไส จึงเปนอันพนวัณโรคไปได 

ทีน้ี ใน ๖ องคท่ีเปนโรคปอดน้ัน ๕ องคท่ีมรณะไปแลว เปน
โรคเมื่อเปนผูใหญ เปนแลวไมหาย ก็ตอทายดวยมรณะไปเลย 
สวนองคเดียวท่ียังอยู คืออาตมา เปนวัณโรคเมื่อยังเด็กหนอย เปน
แลวหายได แตมีสภาพรางกายท่ีชํารุดเสื่อมสภาพยืดเย้ือเร่ือยมา 

ถึงตรงน้ีก็พอจะตอบขอสงสัยท่ีพูดไวในตอนแรกไดวา เหตุท่ี
คนอื่นมากหลายมาอยู วัดพระพิเรนทรไมเปนวัณโรค คือ คน
สวนมากมาอยูไมนานนัก ๓ ป ๕ ป ๑๐ ป ก็ออกไป รางกายยังพอ
มีกําลังตานทานสูได ยังไมทันแพแกวัณโรค ก็ออกไปเสียกอน 
ย่ิงกวาน้ัน ก็มาอยูกันต้ังแตเด็กแตหนุม อายุยังนอย รางกายกําลัง
เติบโตเปนฝายรุก ก็รอดไป 

สวนคนท่ีอายุมากแลวมาอยู หรืออยูมานานจนมีอายุมาก 
จนเปนรองเจาอาวาส เปนเจาอาวาส มักจะอยูมาหลายสิบป 
รางกายเสื่อมโทรมถอยกําลังลงไป ในท่ีสุดก็พายแพแกวัณโรคน้ัน 

ท้ังน้ี อาตมาเปนขอยกเวนในแงท่ีวา ท้ังท่ีมาอยูเมื่อยังเด็ก ก็
เปนวัณโรค อันน้ีเปนเพราะอาตมาเปนคนข้ีโรค รางกายออนแออยู
แลว เสื่อมอยูแลว ก็ตานทานโรคไมไหวต้ังแตตน แตก็เพราะอายุ
ยังไมมาก รางกายยังมีการแกไขปรับตัวยืดหยุนดีหนอย ก็จึงพอจะ
รักษาใหหายฟนตัวไดงายกวาคนท่ีแกเฒาแลว สวนท่ีชํารุดเสียไป
แลว ก็ยอมรับปรับสภาพกันไป  
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วัดพระพิเรนทรยอนหลัง ครั้งกอรางสรางตัว 

เคยพูดไวขางตนถึงความเกาคร้ังอดีตวา วัดพระพิเรนทรเปน
วัดเล็กๆ แตเปนวัดมีเมรุเผาศพ ท่ีประชาชนนิยมมาจัดงานศพกัน
มากลน จนมีช่ือเสียงเล่ืองลือเปนท่ีรูกันไปท่ัว และก็ไดเลาวา เวลา
น้ัน วัดพระพิเรนทรอยูในระยะกอรางสรางตัว การเลาเรียนแทบไม
มี พระเณรท่ีจะศึกษา ตองไปหาท่ีเรียนในวัดอื่น อยางอาตมาน้ี 
เมื่อเร่ิมเรียนบาลีในป ๒๔๙๖ ก็เดินไปเรียนท่ีวัดสุทัศนฯ 

แตเดิมน้ัน วัดพระพิเรนทรเปนวัดของชาวบานหรือวัดในถิ่น
ชาวบาน คลายอยางวัดในชนบท ความเปลี่ยนแปลงท่ีกาวมาสู
สภาพในปจจุบันน้ี ผานกาลเวลายาวนาน  

ความเปนมาท่ีอาตมาเลา ณ ท่ีน้ี เปนเร่ืองท่ีตนเองทันเห็น
บาง ไมทันเห็น แตไดทราบตามท่ีสืบกันมาในบรรยากาศอันเปนท่ี
อยูบาง ก็ตองเลาอยางระมัดระวัง เด๋ียวจะกลายเปนการเลานิทาน
หรือแตงนิยายไปเสีย และเมื่อเลาออกมาแลว ก็เปนโอกาสใหได
ชวยกันตรวจสอบ ทานผูใดรูเร่ืองท่ีจุดไหนชัดตรง ก็ชวยบอกแจง 
จะไดทําใหเปนเร่ืองท่ีถูกตองแมนยํา 

ท่ีวาวัดพระพิเรนทรอยูในระยะกอรางสรางตัวน้ัน ผูท่ีกอราง
สรางวัดพระพิเรนทรอยางสําคัญ ก็คือหลวงพอพระเทพคุณาธาร
น่ีเอง เมรุเผาศพก็เกิดจากทานเปนผูสรางข้ึน การเรียนท่ีไมมีในวัด 
ตอมาทานก็จัดดําเนินการต้ังข้ึนจนเปนสํานักเรียนพระปริยัติธรรม 
ท้ังนักธรรม และบาลี ท่ีมีผลการศึกษาดีเดนได 

เมื่อก้ีบอกวา วัดพระพิเรนทรเปนวัดชาวบานอยางในชนบท 
จําไดเลาๆ วา ในคราวเปนเด็กราวสิบขวบ คือประมาณ พ.ศ. 
๒๔๙๑ ในแถบเหนือของวัด มีกุฏิแถวใตถุนสูงอยางวัดบานนอก 
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ขอใหนึกถึงภาพวัดในชนบท กุฏิพระท้ังวัดมีใตถุนสูงเหนือ
ศีรษะพอสมควร รวมอยูในบริเวณเดียวกัน เปนหมูหรือเปนชุด ตั้ง
เรียงกันเปน ๒ แถว ขนาบสองขาง  

ระหวางกุฏิ ๒ แถวน้ัน มีหอสวดมนตเปนอาคารหลักอยูตรง
กลาง โดยมีนอกชานใหญในระดับต่ําลงมาวนรอบ เช่ือมหอสวด
มนตและกุฏิทุกหลังถึงกันหมด และท่ีเหนือสุดของกุฏิสองแถวน้ัน 
ตรงกลางเขาแถวกับหอสวดมนต ก็มีกุฏิเจาอาวาสเปนดังหัวขบวน  

สวนทายขบวนใตสุด ย่ืนตอนอกชานออกไปตรงกลางเขา
แถวกับหอสวดมนตและกุฏิเจาอาวาส ก็เปนซุมประตู มีบันได
สําหรับเดินข้ึนมาท่ีนอกชาน  เ พ่ือไปยังหอสวดมนตหรือกุฏิ
ท้ังหลาย สวนบริเวณใตถุนอันเปนท่ีรมกวางใหญ ก็เปนท่ีสัญจรหา
กินของพวกไก โดยเฉพาะไกแจมากมาย ตลอดจนบรรดาสุนัข 

ในแถบเหนือของวัดพระพิเรนทรเวลาน้ัน ก็มีกุฏิหมูใตถุนสูง
มีนอกชานเชื่อมอยางท่ีวาน้ี แตกุฏิยังเหลือครบหรือไมแคไหน จํา
ไมได เขาใจวากําลังลดนอยลง เพราะทางแถบใตลงไป มีกุฏิเปน
หลังๆ ข้ึนมาแลว สภาพวัดกําลังจะเปลี่ยนมาเปนอยางวัดในกรุง  

ทีน้ี บริเวณรมใตถุนกุฏิหมูยกพ้ืนสูงเวลาน้ันเปนอยางไร จะ
มีไกหรือมีสัตวอะไรหรือไม ก็จําไมได แตจําไดวามีคนเกาบอกวา 
ในสมัยกอนโนน บริเวณท่ีรมใตถุนหมูกุฏิน้ันเปนดินโคลนเลน เปน
ท่ีชุมนุมของหมูอยูกันมากมาย (ยานวรจักรคงเปนท่ีต่ํา นํ้าคงจะ
ข้ึนถึงและทวมบอย?)  

 หลังจากน้ันไมนาน กลุมกุฏิไมเกาๆ ท่ีเช่ือมกันดวยนอก
ชาน ก็หมดไป มีกุฏิข้ึนมาตางหากกันเปนหลังๆ และพ้ืนบริเวณวัด
ก็เทคอนกรีต เปนปูนซีเมนต 
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ในเวลาเดียวกันน้ัน บานเมืองก็เจริญทางวัตถุมากข้ึน มีถนน
คอนกรีต และมีรถยนตมากข้ึนๆ ริมถนนก็มีหางรานผุดข้ึนๆ พอคา
วาณิชเจาของกิจการเหลาน้ีมีฐานะการเงินสูงกวาชาวบานชัดเจน 
ตึกแถวขยายยาวออกไปๆ จากสี่แยกถึงสี่แยก 

ตอนน้ีตองขอเลาเร่ืองอยางคาดคะเนหรือผสมเดาประกอบ
ไปบาง เพราะเร่ืองนานนักหนา และตนเองก็ไมไดเห็นท่ัวตลอด ท้ัง
เวลาน้ันก็ไมไดคิดเจาะจงตั้งใจดู แตถาไมพูดไวก็นาเสียดายวา
สภาพเกาๆ จะลบไปหายสูญ 

ขณะท่ีตึกแถวข้ึนมาเรียงไปตามขอบถนนน้ัน ชาวบานท่ีอยู
กันมาแตเดิมในบริเวณน้ัน ถาไมขายท่ียายออกไป ก็ตองถูกบีบรัด
ถอยรน  

ทีน้ี ชาวบานพ้ืนถ่ินก็อยูรอบๆ วัดน่ันแหละ เมื่อเขาถูกบีบรัด
คับแคบนัก วัดชาวบานสมัยกอนมักไมมีกําแพง บางทีร้ัวก็ไมมี ก็
ผอนใหชาวบานไดอาศัยพอมีที่อยูบรรเทาความเดือดรอนกันไปกอน  

บางที บางบานบางครอบครัวอยูมาๆ คนก็มากข้ึนๆ แลวก็
ขยายท่ีอยู กินท่ีวัดมากข้ึน สมภารองคเกาสิ้นไป สมภารองคใหมๆ
บางทีก็ไมคอยรูเร่ืองเกาๆ บางทีก็เกรงใจคนเกาๆ ก็ปลอยๆ กันไป 
เวลาผานมาๆ ชาวบานท่ีตั้งบานเรือนอยูในเขตวัด มีประชากรเพ่ิม
มากข้ึน ขยายตัวจนบางทีเหมือนเปนชุมชนหน่ึงข้ึนมา 

ท่ีวัดพระพิเรนทรก็มีพัฒนาการทํานองน้ี ดังท่ีตั้งแตกอนป 
๒๕๐๐ ไดมีชุมชนชาวบานในท่ีวัด หลังตึกแถว ๒ แถบ คือ ดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือ และดานตะวันออก  

ในแถบตะวันออก สภาพความเปนอยู มีเรือนหรือท่ีอยู
คอนขางเปนสัดสวน และมีจํานวนบุคคลไมมาก จึงรูสึกไมเดนชัด 
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แตหลังตึกแถวดานตะวันตกเฉียงเหนือของวัด มีคนจํานวน
มาก เทาท่ีนึกได ดูเหมือนจะไมมีเปนบานเปนเรือนเลย อยู
คอนขางปะปนกัน เพียงแตหาอะไรมาปดๆ ก้ันๆ บางทีก็ทําเปน
เพิง คนภายนอกยอมเห็นวา ไมสะอาด ไมเรียบรอย เปนสลัม แต
จะทําอยางไรได ถาจะอยูใหเรียบรอยดี ก็ตองใชเงินทอง  

ถาเขามีเงินทอง มีท่ีไปท่ีอยูไดสบายกวา เขาก็คงยายไป แต
ท่ีไมไป ก็เพราะไปไมได จําใจตองอยู การท่ีอยูก็ไมใชจะสบายดี 
เพราะในท่ีอยูกันอัดแอ มีคนจํานวนมาก ก็ยอมมีท้ังคนดี และคน
ไมดี คนถูกกัน และคนไมถูกกัน คนดีนอกจากอึดอัดกับท่ีอยูแลว 
ยังไมสบายใจกับคนอีกดวย แถมจะตองเกรงใจวัดอีกช้ันหน่ึง 

เร่ืองน้ี ขณะท่ีเห็นใจคนในหมูน้ัน ก็เห็นใจผูใหญฝายวัดดวย 
ทางฝายวัด เจาอาวาสก็มีหนาท่ีบริหารจัดการวัดใหสะอาด
เรียบรอย เมื่อชาวบานยังอยูในวัดและอยูกันอยางน้ี วัดก็ไมอาจมี
ช่ือวาเรียบรอยจริง  

อยางไรก็ตาม อาตมาแมจะไมไดรูเร่ืองราวใกลชิด แตเทาท่ี
มองเห็น ก็ไมปรากฏวาหลวงพอทําอะไรท่ีเปนการบีบคั้นกดดันเขา 
คงเปนเร่ืองของความเขาใจและเห็นใจ และคนหมูน้ันก็อยูกันมา
เปนสิบๆ ป จนในท่ีสุดก็คงคอยๆ ขยับขยายยายออกจนหมดไป 

คนหมูน้ันอยูอิงกับสระนํ้าท่ีนับวาใหญมาก หลังจากชุมชน
สลายไปแลว ทางวัดก็ไดถมสระนํ้าน้ัน ไดเน้ือท่ีท้ังของสระและของ
บริเวณท่ีคนเคยอาศัยอยู เพิ่มพื้นท่ีใชสอยข้ึนอีกมากทีเดียว     

 มีเร่ืองเลาแถมสืบเน่ืองจากชุมชนน้ีหนอยหน่ึง เปนเร่ืองท่ี
เหมือนไปซํ้าเติมทุกขของเขาบางคนโดยไมไดตั้งใจ    
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ชุมชนท่ีวาน้ันสลายไปเมื่อไรแน อาตมาไมรู แตรูเมื่อสลาย
ไปแลว คงเปนเพราะมัวยุงอยูกับงานท่ีมหาจุฬาฯ แทบไมไดมอง
เร่ืองราวท่ีวัดพระพิเรนทร แลวเวลาก็ผานไปๆ  

วันหน่ึง หลังจากชุมชนน้ันสลายไปคงเกินสิบปแลว ขณะท่ี
น่ังอยูหนากุฏิ มองเห็นคนหน่ึงข้ึนบันไดมาแลวก็น่ังลงท่ีพ้ืนระเบียง
กุฏิตรงหัวบันไดน่ันเลย อาตมาจําไดวาเปนคนหน่ึงท่ีเคยอยูใน
ชุมชนน้ัน ตอนนั้นเธอยังคอนขางเด็ก เคยเห็นหางๆ เขาใจวาไม
เคยไดพบไดพูดกับเธอ แตเธอมีลักษณะอาการสงบเรียบรอย มา
คราวน้ีเติบโตนับวาเปนผูใหญแลว 

พอเธอน่ังลง ก็พูดออกมาไดความวาเปนการมาขอความ
ชวยเหลือ น่ีแสดงวาแมจะยายออกไปจากสถานท่ีแหงความ
ยากลําบากแลว จนบัดน้ีก็ยังอยูในภาวะของความทุกขยาก ยังไม
พนไปได 

ตามท่ีไดเห็นลักษณะอาการ เมื่อไดฟงคําบอกขอความ
ชวยเหลือ ก็รูสึกในทางท่ีคิดวาจะตองชวย  

แตขณะน้ัน อาตมาอยูท่ีกุฏิองคเดียว และเธอเปนผูหญิงก็
มาคนเดียว แมวาตรงน้ันเปนระเบียงกุฏิท่ีโลงเปดเผย ไมลับตา แต
ถาไมพูดดังๆ ก็จะลับหู 

เพราะความท่ีจะใหเร่ืองโปรงโลง ไมมีแงปมทางพระวินัย จึง
พูดทวนคําแสดงความประสงคของเธอดวยเสียงดังๆ ใหกุฏิ
ขางหนาสามารถไดยิน ซ่ึงคงจะดังมากทีเดียว แลวก็ขอเขาไปขาง
ในกุฏิเด๋ียวหน่ึง แตเด๋ียวเดียวเทาน้ัน พอออกมา เธอหายไปแลว 
ลงบันไดไปอยางเงียบเชียบ 
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เขาใจวา โดยท่ีไมรูไมเขาใจวาอาตมาพูดเสียงดังตาม
เหตุผลของพระ เขาคงเขาใจผิดวาเราไมพอใจ รังเกียจ ดูถูก หรือ
จะพูดเชิงประจานใหไดอาย ก็เลยเสียใจและหลบหนีไป     

เมื่อเจาตัวหายไปแลว ก็ไมรูจะตามตัวหรือติดตอไดอยางไร 
เพราะไมรูวาไปอยูท่ีไหน และไปอยางไรมาอยางไร ท่ีจริงน้ัน มอง  
เห็นปญหา และคิดจะชวย แตกลายเปนวา โดยไมตั้งใจ ทําใหเขา
เขาใจผิด เลยกลายเปนการซํ้าเติม เพราะเขามีทุกขอยูแลว อุตสาห
บากหนามาขอความชวยเหลือ กลับเหมือนถูกตีซํ้าเขาไปอีก 

เมื่อเร่ืองกลายเปนอยางน้ีไปเสีย จะตามหาตัวก็ไมได จึงได
แตขออภัยเขาในใจ และหวังใหเขาแกปญหาพนทุกขพนภัยไปได 

น่ีก็เลาเร่ืองไปเรื่อยๆ พอเปนขอนารู เพราะไมใชเขียนเร่ือง
วิชาการอะไร แตก็มิใชเปนเร่ืองไมสําคัญ เพราะน่ีคือวิชาชีวิต ท่ี
บอยคร้ังเหนือกวาวิชาการ        

วัดพระพิเรนทร หลังสมัยโคลนเลน ท่ีชุมนุมของหมู  

เพ่ือไมใหงง ขอเลาเร่ืองรวบรัดพอเช่ือมความวา ท่ีพูด
ขางตนวาอาตมามาวัดพระพิเรนทรใน พ.ศ. ๒๔๙๑ น้ัน คือ เมื่อ
จบประถมศึกษาแลว ไดทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษาธิการ มาอยู
ท่ีวัดพระพิเรนทร ไปเขาเรียนใน ร.ร. มัธยมวัดปทุมคงคา ซ่ึงเวลา
น้ันยังอยูในวัดปทุมคงคา ยังไมไดยายออกมาอยูขางนอก 

เน่ืองจากเปนเด็กข้ีโรค ปวยอยูเร่ือย ขณะเรียนอยู ม. ๓ ก็
ปวย ตองกลับจากโรงเรียนในเวลาเรียน ผูใหญชวนใหบวชเณร ก็
เห็นดวย ก็เลยเลิกเรียนมัธยม แลวในป ๒๔๙๔ ก็บวชเณรท่ีวัด
บานกราง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี  
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พ.ศ. ๒๔๙๕ มาอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
เรียนบาลีเล็กนอย ทางวัดมหาธาตุไปจัดอบรมวิปสสนาท่ีน่ัน ได
เขาปฏิบัติ เสร็จแลว พระอาจารยพอใจชวนใหไปอยูในสํานัก
วิปสสนา ตอนนั้นอายุ ๑๔ ขวบ หลวงพอวัดน้ัน ซ่ึงเปนเจาคณะ
จังหวัด บอกวาพระอาจารยดีทางวิปสสนาหายาก จึงตองการให
ไปเรียนวิปสสนาตอ แตแลวปญหาโรคภัยเขามาขัด ก็เลยลมเลิก 

ในท่ีสุด พ.ศ. ๒๔๙๖ ตกลงวาเรียนบาลี แตเร่ิมชาหนอย 
หลังวิสาขบูชา และหลังจากเปดปการศึกษาไปแลว มาอยูวัด
พระพิเรนทร และไปเรียนบาลีท่ีวัดสุทัศนฯ อยางท่ีบอกขางตน 

ทีน้ีก็เลาเร่ืองวัด โยงกับสภาพชีวิตและสภาพบานเมืองสมัย
น้ันตออีกหนอย ตอนท่ีมาอยูวัดพระพิเรนทรน้ัน หลวงพอใหเลือก
เอาวาจะอยูท่ีไหนกับใคร ก็ไดเลือกอยูท่ีกุฏิหลวงพ่ีไหม (พระครู
ปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต) เพราะมีสามเณรท่ีรูจักองคหน่ึงอยูท่ีน่ัน 

เวลาน้ัน นํ้าประปายังไมบริบูรณ การประปานครหลวง อยู
ไมไกล ท่ีแมนศรี สะพานดํา แตเรายังตองใชนํ้าบอ กุฏิหลวงพ่ีไหม
อยูชิดกําแพงวัดดานใต บอนํ้าอยูระหวางกุฏิกับกําแพงวัด นํ้าบอ
น้ันเปนนํ้ากระดางอยางมาก ฟอกสบูเปนฟองยาก ถามีฝนตก
หนักๆ จึงจะลดความกระดางไดมาก ชวยใหใชนํ้าสะดวกข้ึน  

ถานคือสวม ก็เปนสวมแถวแบบสาธารณะ ไมสะดวกเพราะ
ขาดแคลนนํ้า มีบอท่ีขังนํ้าต้ืนๆ อยูขางหนาแถวสวมน้ัน นํ้าเต็ม
บาง พรองบาง เกือบแหงบาง มักจะคอนขางสกปรก    

ตอมา ขางหลังกุฏิหลวงพอเจาอาวาส เย้ืองไปทางเหนือ มี
หองอาบนํ้าสาธารณะของวัด ๒ หอง และมีถังเก็บนํ้าประปาอยู
ขางๆ พระ เณร เด็กในวัด ก็มาสรงนํ้า อาบนํ้า มาซักผากันท่ีน่ัน 
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ไฟฟา เวลาน้ัน ผลิตในกรุงเทพฯ น้ีเอง โดยการไฟฟา
กรุงเทพฯ (กิจการรับตอๆ กันมาตั้งแต บริษัท ไฟฟาสยาม จํากัด - 
The Siam Electricity Co., Ltd. ท่ีตั้งข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๔๑) มีท่ีทํา
การและโรงไฟฟา ตั้งอยูในท่ีดินของวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) เปน
โรงไฟฟาพลังไอนํ้า (พลังความรอน) ใชฟน ถานหิน นํ้ามัน และ
แกลบเปนเช้ือเพลิง ชาวบานเรียกวา “โรงไฟฟาวัดเลียบ”   

โรงไฟฟาวัดเลียบมีปลองใหญสูงมาก พนควันดําพลุงโขมง 
ท่ีวัดพระพิเรนทรมองเห็นชัด ถาลมมาผานทางน้ัน เขมาก็มาตกถึง
ท่ีวัดไดดวย เวลาน้ัน แรงดันไฟฟา (แรงเคลื่อนไฟฟา ก็เรียก) ยังใช 
110 V (๑๑๐ โวลต) จนกระท่ังอีกหลายปตอมา ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ทางการเปลี่ยนมาใหใชไฟฟา  220 V ซ่ึงตองใช เวลาคอยๆ 
ปรับเปลี่ยนนาน สําหรับวัดพระพิเรนทร ไดเร่ิมจายไฟ 220 V ใน
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๐๘ ถึงบัดน้ี ๕๐ ป คร่ึงศตวรรษพอดี 

 เมื่ออาตมามาอยูวัดพระพิเรนทรน้ัน ท่ีวัดมีเมรุเผาศพอยาง
ปจจุบันน้ีแลว เวลาน้ัน นอยวัดจะมีเมรุเผาศพอยางสมัยใหม แตท่ี
เผาศพกันท่ัวๆ ไป เปนอยางไร อาตมาก็ชักจะไมชัด จําไดเลือนราง 
นึกอยางงายๆ ก็เปนแผนหรือแทงปูนซีเมนตตั้งข้ึนมาบนพื้นดิน ๓ 
ดาน คือ ๒ ขาง กับขางหลัง เอาโลงหรือหีบศพวางพาดบนสันแผน
ปูนซีเมนตสองขางน้ัน ใสฟนเขาไปใตน้ันจากชองดานหนา แลวจุด
ไฟ ก็เปนอันเสร็จสิ้น 

หลวงพอวัดพระพิเรนทรเปนพระท่ีเช่ียวชาญในงานนวกรรม 
ชํานาญท้ังในการออกแบบ และกอสราง อาตมาดูไมเปน เร่ืองการ
ชาง จึงไมพูดถึง แตเอางายๆ ตึก ๒ ช้ันหลังใหม ท่ีโยมแฉลม ตั้งทวี 
สรางถวาย ท่ีใหอาตมาไปอยู หลังคาร่ัว เสียงบอกคงไปถึงทาน  
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แลววันหน่ึง โดยอาตมาไมทันรูตัว มองเห็นทานข้ึนมาดาน
นอกถึงกลางตึก ไมมีบันไดหรือเคร่ืองมืออะไรเลย แลวปุบปบ ทาน
ข้ึนไปอยูบนหลังคาแลว ไมรูวากาวข้ึนไปไดอยางไร  

ทีน้ีก็เปนที่รูกันในวงการกอสรางวา หลวงพอวัดพระพิเรนทร
ออกแบบและสรางเมรุเผาศพไดยอดเย่ียม ในจังหวัดตางๆ เขามา
ขอแบบไปสรางบาง นิมนตทานไปควบคุมการสรางบาง บางแหง
ตองไปลงมือกอเตาให เทาท่ีรู ๑๐๕ วัด เฉพาะในพระนคร-ธนบุรี 
๔๒ วัด รวมท้ังวัดสระเกศ วัดประยุรวงศาวาส วัดเครือวัลยฯ และ
ไมแคเมืองไทย ในราชอาณาจักรลาว (วัดดงเมี่ยง) และในกัมพูชา 
(วัดอุณาโลม) ทานตองไปลงมือกอตั้งเตาใหดวยตัวทานเอง  

เทาท่ีทราบ จุดท่ีประสงคในความชํานาญเร่ืองน้ี ไมใชอยูท่ี
จะเอาสวยงาม ซ่ึงทํากันไดคอนขางท่ัวไป แตอยูท่ีการดูดควันไฟ
ไปออกปลองไดดี และไมแตกราว คือถาสรางถูกวิธี รูจริง ชํานาญ
จริง ไดสัดสวน พอจุดไฟ ลมก็ดูดควันข้ึนไปออกปลองเต็มท่ี ไฟก็
ลุกไหมอยางดี และขอสําคัญคือ ไมมีควันกลุมอยู ควันไมออกมา
หนาเตา อากาศท่ีหนาเตาเผาศพ และในศาลา ก็โปรงโลงสะอาด  

 ท่ีวัดพระพิเรนทรเอง เมรุสรางมานานมาก ตั้งแต พ.ศ. 
๒๔๘๙ ลวงกาลผานมานาน ก็ชํารุดทรุดโทรม  

หลังจากหลวงพอถึงมรณภาพไปแลวระยะหน่ึง ก่ีปจําไมได 
มีการซอมใหญ พอเปดใชอีก ในชวงตนๆ อาตมายังไดไปในงานท่ี
น่ันบาง พอจุดไฟแลว ก็ชัดวา มีควันออกจากหนาเตา มากลุมอยู
ในบริเวณศาลา ไมสบายแกการหายใจเปนอยางมาก ลําบากแก
คนมีโรคปอด เทาท่ีจําได ในสมัยของหลวงพอไมเปนอยางน้ัน บางที 
ถึงเด๋ียวน้ี อาจจะไดแกไขใหเรียบรอยกลับดีไปแลวละกระมัง  
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สรางเมรุสงเคราะหชาวบาน งานศพมี พิธีก็มา   

ไดบอกแตตนๆ แลววา วัดพระพิเรนทรน้ีมีช่ือเสียงเลื่องลือ
เปนท่ีรูกันท่ัวไป วาเปนวัดท่ีมีเมรุเผาศพ และท้ังท่ีเปนวัดเล็กๆ คน
ก็นิยมมาจัดงานศพกันมากลน โดยมีลักษณะพิเศษที่วา เปนวัด
แบบชาวบาน เผาศพไมเลือกช้ัน  

มาถึงตอนน้ี พอจะเลาอะไรใหละเอียดหรือลึกลงไป ชักจะ
พูดไดยาก เพราะไปเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตัวเองโตไมทันบาง ไมไดอยู
ใกลชิดเร่ืองเพียงพอบาง และมีเร่ืองท่ีเปนดานความคิดจิตใจซ่ึง
เปนนามธรรมอันรูถึงยากดวย แลวเราก็ไมใชตองการคําตอบแควา
คืออะไร? เปนอยางไร? แตเราตองการความรูใหชัดวา คืออะไร
แน? เปนอยางไรแน? ซ่ึงตองหาความรูกันใหถึงท่ีสุด 

ทีน้ี ถาไมไดพบไดเห็นเร่ืองเองโดยตรง ก็ตองไปซักถาม
เจาของเร่ือง หรือคนท่ีรูชัด แตเวลาน้ีคนรุนน้ันก็ไมมีเหลือ อีกทาง
หน่ึง ก็คนจากหนังสือและเอกสาร แตก็ไมมีและไมมีเหลืออีก แลว
จะทําอยางไร  

ในเมื่อเปนเร่ืองท่ีมีเคาอยูแลว จะท้ิงไปเปลา ก็นาเสียดาย ก็
เลยตองบอกใหผูอานรูตัวไวกอนวา  ท่ีจะพูดน้ี  ตองมีเดา  มี
คาดคะเนปนอยูดวย แตก็ไมใชเดาเร่ือยเปอย ตองอาศัยเคาความ
และรูปการณท่ีตนไดประสบพบเห็นในบรรยากาศท่ีชวยบงบอก 

แลวเมื่อท่ีจะซักถามก็ไมเหลือ ท่ีสืบคนก็ไมมี ก็ยังอาจจะได
อีกอยางหน่ึง ดังท่ีเคยวา คือ เมื่อไดพูดไดเลาออกไป เผื่อยังมีคนท่ี
รูแนตรงจุดไหน เขาอานแลว จะไดชวยบอกใหแกหรือใหเติมตรง
น้ัน เร่ืองก็มีโอกาสท่ีจะแนและจะเต็มได จึงบอกกันไวกอนอยางน้ี 
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 ตามท่ีพอจําคนพูดกันเวลาน้ัน ก็เชนวา ท่ีวัดพระพิเรนทรน้ี 
ใครจะนําศพไปเผา ก็ไปไดท้ังน้ัน มีทุนเทาไร ก็เทาน้ัน ไมมีกะ
เกณฑ ถาไมมีเงินเลย ก็บอกไป วัดก็จะจัดเผาใหฟรี  

เพ่ือการน้ี ทานก็ตั้งทุนมูลนิธิเผาศพอนาถาไว โดยเฉพาะท่ี
จัดใหชัดเปนประจําก็คือ ท่ีโรงพยาบาลสงฆ ยอมมีพระภิกษุถึง
มรณภาพโดยไมมีญาติมิตรอยูเร่ือยๆ ก็กําหนดแนลงไปเลยวา 
เมื่อมีพระภิกษุมรณะท่ีน่ัน ไมมีผูรับเอาศพ ก็สงใหวัดพระพิเรนทร
เก็บไว พอถึงวันสงกรานต ทางวัดก็มีพิธีเผาศพพระไมมีญาติ หรือ
จะวาพระอนาถาก็แลวแต โดยจัดเปนสวนหน่ึงของงานประจําป    

เร่ืองก็เลยเปนไปในทํานองวา ใครจะเผาศพญาติพ่ีนองหรือ
ผูไหนๆ ถาติดขัดอะไร ก็ไปไดเลยท่ีวัดพระพิเรนทร 

ก็เปนอันวา การท่ีหลวงพอสรางเมรุเผาศพข้ึนน้ี มีความมุง
หมายสําคัญอยางนอยอยางหน่ึงวาเปนเร่ืองของการสงเคราะห
ประชาชน เฉพาะอยางย่ิงชาวบานท่ัวไป ในเร่ืองท่ีนับวาจําเปน
อยางย่ิงสําหรับครอบครัวและวงศตระกูล จะวาเปนท่ีพ่ึงของ
ชาวบานในเร่ืองน้ี ก็นาจะวาได 

แตทีน้ี พอมีเมรุเผาศพ มีงานศพเปนประจํา ก็มีเร่ืองท่ีพวง
มาดวยทันที คือเปนธรรมดาอยูในตัว แนอยูแลววา เมื่อจะเผาศพ 
ก็มีพิธีเก่ียวกับการศพ มีการทําบุญ มีการอุทิศกุศล ท่ีพูดกันงายๆ 
ก็บอกวา เทศน – สวด – บังสุกุล ซ่ึงก็ตองนิมนตพระมาท้ังน้ัน 

ขอแทรกตรงน้ีหนอยหน่ึงวา คงเพราะเราเห็นพระมาในงาน
ในพิธีอยางน้ีอยูเปนปกติเร่ือยมา จึงทําใหนักสังคมวิทยาบางทาน
มองความหมายของพระวา เปนเจาพิธี หรือผูทําพิธี ผูประกอบพิธี 
เหมือนกันกับนักบวชในศาสนาอื่นๆ ท้ังหลาย แตท่ีจริงไมใช 
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ทําไมจึงวาไมใช พึงแยกใหชัด นักบวชท่ีวาเปนเจาพิธีน้ัน 
เขาถือหรือกําหนดลงไปเลยวาการทําพิธีน้ันเปนหนาท่ีของเขา เขา
บอกแกผูคนหรือถึงกับประกาศออกไปวาเขารับทําพิธี รับประกอบ
พิธีอยางนั้นๆ อาจจะกําหนดราคาหรือคาประกอบพิธีกํากับไปดวย 

แตพระภิกษุในพระพุทธศาสนาน้ี ไมมีหนาท่ีประกอบพิธี 
ทานจะไปอยูวิเวกในดงดอยท่ีไหนก็ได โดยไมตองเกี่ยวของกับการ
ทําพิธีอะไรเลย ก็ทําแตสังฆกรรมท่ีเปนกิจของสงฆ ซ่ึงไมใชเปนพิธี
ในความหมายอยางน้ัน  

ทีน้ี เมื่อพระไมมีหนาท่ีทําพิธี และอยูทํากิจศึกษาในสิกขา
ของทานไปน้ัน ชาวบานปรารภเร่ืองราวของตัวเอง อยากจะทํา
อะไรท่ีดีๆ เปนความดีงามเพ่ือชีวิตเพ่ือครอบครัวเพ่ือชุมชนของตน 
ในโอกาสน้ันๆ เรียกวาทําบุญทํากุศล ก็ทําดวยการไปทําทานถวาย
กําลังแกทาน ไปฟงธรรมจากทาน เปนตน อันจะเพ่ิมพูนคุณความ
ดี สรางเสริมความเจริญงอกงามใหแกชีวิตของตนเองน่ันแหละ  

ถาทําถูกตอง คนก็ไดความเจริญงอกงามในการดําเนินชีวิต 
ในคุณภาพและสุขภาพของจิตใจ และในความมีปญญาท่ีงอกงาม
ย่ิงข้ึนไป คือมีชีวิตท่ีดีข้ึนน่ันแหละ 

พิธีน้ัน เปนกิจกรรมท่ีจะสื่อความตองการของเราไปให
อํานาจเรนลับรับรูแลวใชอํานาจดลบันดาลสิ่งท่ีปรารถนาใหแกเรา 
แตการไปทําบุญท่ีพระน้ัน เราไปทําสิ่งดีงามเพ่ือความดี เพ่ือการ
พัฒนาคุณคาที่เปนความเจริญงอกงามจริงแทใหแกชีวิตของเราเอง 

ตรงน้ีก็เปนเร่ืองของพระเองดวย ท่ีจะตองเขาใจหลักของ
ตนเองใหชัด มิฉะน้ันตัวเองน่ันแหละก็จะทําตัวเปนเจาพิธีสมตาม
ความเขาใจผิดของเขา 
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ขอยกตัวอยางในเร่ืองน้ีดวยเร่ืองขางนอก อาจจะชวยใหชัด
ย่ิงข้ึน ในเมืองฝร่ัง เอาอเมริกาเปนตัวอยาง เขามีศาสนาคริสตเปน
พ้ืน  เวลาใครแตงงาน  ก็ตองให นักบวช  จะเปน  priest หรือ 
minister คือ บาทหลวง หรือศาสนาจารย ทําพิธีให  

เสร็จแลว ไมเทาน้ัน เขามีแบบฟอรมของทางการใหกรอกวา
ใครเปนผูแตงงานให หรือประกอบพิธีให ซ่ึงตองให priest หรือ 
minister ท่ีทําพิธีน้ัน เซ็นช่ือรับรอง แลวเอาไปย่ืนใหแกทางการ 
แลวการแตงงานน้ันจึงจะมีผลสมบูรณ 

ทีน้ี ญาติโยมคนไทยแตงงาน มาทําบุญท่ีวัดไทยในเมืองน้ัน 
หรือนิมนตพระไปในงานทําบุญท่ีบาน เสร็จแลวก็เอาแบบฟอรม
มาใหพระเซ็นช่ือรับรองวาเปนผูแตงงานใหเขา 

ตอนน้ัน ในชวง พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑ อาตมาไปพักอยูท่ี
วัดไทยในนิวยอรก ทานใหเปนท่ีปรึกษา ก็ปรึกษาจริงๆ อาตมา
บอกวาไมใช พระไมไดแตงงานให พระไมใชทําพิธีอยางท่ีนักบวช
ของเขาทํา ของเราไมใชคูบาวสาวมาใหพระแตงงานให แตคูบาว
สาวมาทําบุญในโอกาสท่ีเขาแตงงาน แลวเราก็ช้ีแจงไป เรามีหลัก
ท่ีชัด ก็ตองยืนยันในหลักท่ีชัดของเรา  

แตคูสมรสจะตองเอาใบไปยื่น มิฉะน้ัน การสมรสของตนจะ
ไมมีผลตามกฎหมาย เราก็เขียนขอความในแบบฟอรมน้ัน เปลี่ยน
ใหมใหถูกตองตามหลักของเรา ในท่ีสุด ฝร่ังก็ตองยอมรับตามเรา 
ก็เสร็จไป ถาเรายังใชวิธีปฏิบัติน้ีอยู ฝร่ังก็จะไดเรียนรูใหมๆ เพ่ิมข้ึน  

“พิธี” น้ี ท่ีจริงก็มาจากตนศัพทวา “วิธี” น่ันเอง คือหมายถึง
กระบวนการปฏิบัติจัดทําใหสําเร็จผลท่ีมุงหมาย แตใชกันไปใชกัน
มา ความหมายก็งอกออกไปบาง พราๆ เลือนๆ เพ้ียนๆ ออกไปบาง 
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ไปๆ มาๆ พิธีก็กลายเปนอีกคําหน่ึงตางหากจากวิธี แลวราช
บัณฑิตก็ตองพยายามแสดงความหมายใหเปนไปตามท่ีคนใชและ
เขาใจกัน แตก็ยังมีเคาความหมายเดิมแฝงอยู 

ถาเราพูดถึง “พิธี” แบบพุทธ โดยไมมองอยางศาสนาท่ัวๆ 
ไป ท่ีเอาพิธีเปนวิธีสื่อกับอํานาจศักด์ิสิทธิ์เรนลับท่ีบันดาลโนนน่ี 
เราก็มองงายๆ และเห็นความหมายไปอีกทางหน่ึง 

อยางพิธีเผาศพ เอาชนิดงายๆ มีคนหน่ึงตาย เราหาคนพอมี
กําลังหนอย ๒ คนมาชวยกัน คนหน่ึงจับศีรษะ คนหน่ึงจับเทา 
ยกข้ึนใสเตา แลวจุดไฟเผา ก็จบ ผูทําพิธี ก็คือ ๒ คนน้ันแหละ แลว
จะทําใหซับซอนเพิ่มความสําคัญแคไหน ก็เพ่ิมขยายข้ันตอนออกไป 

ทีน้ี เราจะทําอะไรอยางหน่ึง เราอยากใหเร่ืองท่ีทําน้ันมี
ความสําคัญ ใหหลายคนท่ีรวมกันทํามีจุดนัดหมายท่ีเร่ิมตน แลวก็
ทําจริงจังพรอมเพรียงกัน เราก็จัดวิธีปฏิบัติ ข้ึนมา เชนแควา
นักเรียนหองหน่ึงจะเรียนหนังสือ พอคุณครูเขามา ก็ลุกข้ึนยืน
แสดงความเคารพพรอมกัน น่ีก็คือพิธี ซ่ึงทําใหตองต้ังใจเร่ิมตน
และจะทําการอันหน่ึงพรอมกัน แลวยังตามมาดวยความเปน
ระเบียบเรียบรอยงดงามดวย    

มองอยางเปนเหตุเปนผล พิธีก็มีความหมายอยางน้ี อยาง
การเขาคิวก็เปนวิธีท่ีเปนพิธีหน่ึง แลวพิธีก็กลายเปนวิธีฝกวินัย ทํา
ใหคนตองควบคุมตัวเอง ตองจัดระเบียบตัวเอง จัดระเบียบกันเอง 
มีความเปนอยู มีการดําเนินชีวิต มีความสัมพันธติดตอสื่อสารกันท่ี
ประณีตข้ึน วัฒนธรรมมาจากความเปนไปอยางน้ีมากทีเดียว 

เมื่อพิธีทําใหเกิดความเรียบรอย งดงาม พระหรือคนเปนรอย
น่ังสงบ สวดมนตเปลงเสียงพรอมกัน เปนทํานองไพเราะร่ืนหู คน
เห็นคนฟง ซาบซาน ซ้ึงใจ เลื่อมใส มีปติ เกิดศรัทธา นึกถึงธรรม 
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๗๖ 

๗๖

อยางน้ีก็คือ พิธีชวยนําใหเกิดกุศลข้ึนในใจของคน ถึงตรงน้ีก็
กลายเปนวา พิธีน้ันสื่อธรรม พอถึงข้ันน้ีก็คือเปนโอกาสอันเหมาะท่ี
จะใชพิธีน้ันเปนท่ีแสดงธรรม  

ถาทําไดอยางน้ี น่ีแหละจึงจะถึงข้ันเปนพิธีแบบพุทธ คือ 
ปฏิบัติจัดใหเปนพิธีท่ีสื่อธรรม และใชพิธีน้ันเปนโอกาสแสดงธรรม 

สรางโรงเรียนพัฒนาพระเณร หลังสรางเมรุใหประชาชน  

หันกลับมาเขาเร่ือง เมื่อก้ีน้ีบอกวา เมื่อมีเมรุเผาศพ มีงาน
ศพเปนประจํา ก็ตองนิมนตพระมาสวดพระอภิธรรม มาบังสุกุล 
มาสวดมนตฉลองอัฐิ มาเทศน มีพิธีเก่ียวกับการศพมากมาย ซ่ึง
ตองการพระท้ังน้ัน อยางวัดพระพิเรนทรน้ีก็เปนวัดเล็กๆ มีพระไม
มาก ก็ตองรับนิมนตไมคอยไดหยุด ไปๆ มาๆ ก็ชักจะยุงอยูกับงาน
ศพ ไมคอยมีเวลาทํากิจอื่น เฉพาะอยางย่ิงก็การศึกษาเลาเรียน 

เวลาผานนานมา ก็มีบรรยากาศท่ีคนมองหรือรูสึกกันวา ใน
วัดท่ีมีงานเผาศพมากน้ัน พระคงจะไมไดสนใจศึกษาเลาเรียน เหิน
หางปริยัติธรรม บางทีก็ถึงกับพูดออกมาในเชิงลอหรือคอนวา 

ทีน้ี ท่ีวัดพระพิเรนทรเวลาน้ัน เปนยุคกอรางสรางตัว หลวง
พอสรางเมรุสงเคราะหชาวบาน ก็เปนการสงเคราะหพระไปดวย  

ขอแทรกนิดหน่ึงวา เมืองไทย โดยเฉพาะเมืองกรุง คือ
จั งห วัดพระนคร  ในสมัย น้ัน  อ ยู ใน ยุค นิยม วิทยาศาสตร 
(scientism) ท่ีคนต่ืนตามสมัยกันไปตามเมืองฝร่ังอยางหนัก เทียบ
กันไมไดกับสมัยน้ี ท่ีวิทยาศาสตรเสื่อมเสียความนิยมเช่ือถือลงไป
มาก (เสื่อมความนิยม ก็แทบจะวาเปนไปตามฝร่ังอีกน่ันแหละ)  
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คําพระท่ีสําคัญ เชนวา “สมาธิ” “วิปสสนา” เวลาน้ัน ไมคอย
มีใครกลาพูด เพราะคนอื่นจะมองวาเปนคนครํ่าครึ เหลวไหล งม
งาย คนมองการปฏิบัติเหลาน้ีเปนพวกไสยศาสตรไปดวยหมด 
จนกระท่ังหลังป  ๒๕๐๐  ในยุคเกิดวัฒนธรรมสวนกระแส 
(counterculture) ข้ึนแลว ฝร่ังหันมาสนใจเรื่องสมาธิกันจนฟูฟา 
“สมาธิ” จึงคอยข้ึนมากลายเปนคําดีคําเดนในประเทศไทย  

ตอนน้ัน พระเณรบิณฑบาตไดยาก บางที ออกไปบิณฑบาต
กลับมา ไมไดขาวแมแตทัพพีเดียว บานท่ีตักบาตรประจําทุกวัน 
อยางบานโยมหมอถนอม บุณยะกมล ทางหลานหลวงน่ัน จึงเปน
ท่ีรูกันดีในหมูพระเณร มีคําท่ีคนสมัยใหมพูดกันวาพระเปนกาฝาก
สังคม อะไรอยางน้ี พระเณรจํานวนมากอยูไดดวยพิธีกรรมท่ีคน
สมัยน้ันจําเปนตองทําไปตามประเพณี เชนอยางงานศพน่ีแหละ 
(คําวาทําพอเปนพิธี ก็นาจะเดนข้ึนมาในสมัยน้ัน)   

เ ร่ืองของยุคสมัยอยางน้ี  ถาโอกาสเหมาะ  คอยเลาไว
ตางหากใหยาวอีกสักหนอย 

ก็เปนอันวา ท่ีวัดพระพิเรนทรมีงานเผาศพมากลน พระก็มี
กิจนิมนตมาก ท้ังในวัด และสืบเน่ืองออกไปนอกวัด ในระยะแรก
ภาระในการบริหารจัดการท้ังการกอสรางและฌาปนสถาน เปนตน 
ก็คงหนักและกินเวลาแทบหมดสิ้น เทาท่ีอาตมารูเห็น เมื่อแรกไป
อยูท่ีน่ัน ไมตองพูดถึงบาลี (อยางท่ีวาแลว อาตมาเดินไปเรียนบาลี
ท่ีวัดสุทัศนฯ) แมแตท่ีเรียนนักธรรม ก็ไมมี 

ขอเดาวา หลวงพอวัดพระพิเรนทรคงคิดคํานึงเร่ืองน้ีมาก 
และทานก็มิไดน่ิงนอนใจ จึงปรากฏวา แมวาในเขตกุฏิพระ ไมมีท่ี
เรียนปริยัติ แตพระไดไปอาศัยเรียนนักธรรมท่ีโรงเรียนเทศบาล 
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วัดพระพิเรนทรในปจจุบันมีสภาพท่ีเปลี่ยนไปจากในคร้ังน้ัน
แทบหมดสิ้นแลว เมื่อพูดถึงหรืออางอิงอะไรในกาลกอน คนเด๋ียวน้ี
ก็ไมมีอะไรจะเทียบเคียงใหนึกเห็นภาพได จึงขอเลายอนใหเห็น
ภาพสถานท่ีเล็กนอย 

ขอใหมองเลียบตามกําแพงวัดดานใต ตั้งแตสุดมุมทิศ
ตะวันตก มาทางตะวันออก จนถึงประตูวัดดานทิศใต (ประตูท่ีตรง
เขาซอยวัดพระพิเรนทรไปตลอด จนออกถนนเจริญกรุง ท่ีปากซอย
ตรงขามกับประตูเว้ิงนครเกษม)  

ตามแนวกําแพงวัดดานใตน้ัน เร่ิมจากมุมทิศตะวันตก มีกุฏิ
ทานมหาชิน (รองเจาอาวาสท่ีวาไปถึงมรณภาพในกัมพูชา) ขาง
หลังกุฏิมหาชิน ชิดกําแพงดานใต มีบานโยมวัดหลังหน่ึง  

แลวถัดมาทางตะวันออก ตอจากกุฏิมหาชิน คือกุฏิพระมหา
ถาวร (รองเจาอาวาสกอนทานมหาชิน) และขางหลังกุฏิพระมหา
ถาวร ชิดกําแพงดานใต (ตอจากบานโยมวัด) คือกุฏิหลวงพี่ไหม 
ที่วามีบอน้ํา ที่น้ํากระดางมาก 

ถัดตอมาทางตะวันออก เปนกุฏิตึก ๒ ช้ัน ท่ีหลวงพ่ีคึ้ง 
(ตอมาเปนพระครูสิริทัตสุนทร แลวเปนพระศีลขันธโสภิต ถึง
มรณภาพท่ีวัดพลับพลาชัย) อยูช้ันบน สวนช้ันลางเปนเหมือนหอ
ฉัน ท่ีหลวงพอเดินจากกุฏขิองทานมาฉันรวมกับพระอื่นๆ  

ท่ีมุมตะวันออกเฉียงใตของกุฏิตึกหลังน้ี มีตนไทรใหญมาก 
อยูตรงบริเวณท่ีตั้งกําแพง ทําใหตองเวนท่ีวางตรงน้ันไมสราง
กําแพง และเขตกุฏิก็สุดท่ีน่ี 

ตอไปทางตะวันออก เปนอาคารไม ๓ ช้ันหลังใหญ ของ ร.ร.
เทศบาลวัดพระพิเรนทร ยาวไปเกือบจดประตูวัดดานใต ดังวาแลว 
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ไดบอกแลววาอาตมาเปนสามเณรมาอยูท่ีวัดพระพิเรนทรใน 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดเห็นพระเณรขึ้นไปเรียนบนช้ัน ๒ (นาจะไมใชช้ัน 
๓?) ของโรงเรียนเทศบาลน้ัน ในหองริมสุดดานตะวันตก คือดาน
ในวัด ท่ีถัดจากกุฏิหลวงพี่คึ้ง ตามท่ีทราบวาเปน น.ธ.โท และเอก 
สวน น.ธ.ตรี ใชกุฏิเจาอาวาสเปนท่ีเรียนมาต้ังแตราวป ๒๔๘๙ 

น่ีแสดงวาหลวงพอคงไดไปตกลงกับทางการเทศบาลวา เมื่อ
วัดยังไมมี ท่ีใหพระเรียน ก็ขอใช ท่ีของโรงเรียนเทศบาล หลัง
โรงเรียนเลิกแลว เปนท่ีเรียนนักธรรมไปกอน 

ในป ๒๔๙๖ น่ันแหละ ปรากฏวา หลวงพี่คึ้ง (พระครูสิริทัต
สุนทร) ยายออกจากกุฏิตึกน้ันไปแลว และหลวงพอก็ไมไดมาฉันท่ี
น่ัน แตทานเปลี่ยนกุฏิตึกหลังน้ันเปนโรงเรียนนักธรรม น่ีคือเมื่อวัด
ยังไมมีอาคารโรงเรียน ก็เปลี่ยนเอากุฏิเปนโรงเรียนไปกอน 

ขอเดาอีกวา หลวงพอคงเห็นวา งานทั่วไปของวัด ท้ังการ
กอสรางซอมแซม และงานดานฌาปนสถาน พอจะอยูตัวแลว ทาน
ก็หันมาจัดการเอาจริงเอาจังกับการศึกษา ซ่ึงเปนเน้ือตัวท่ีแทของ
งานพระศาสนาตอไป 

หลวงพอไมหยุดแคนักธรรม พอถึงป ๒๔๙๙ ทานก็ตั้งเปน
สํานักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลีข้ึนมา น่ีคือกาวใหญ 

เวลาน้ัน อาตมายังเรียนบาลีท่ีวัดสุทัศนฯ ถึงประโยค ๔ 
กอนสอบของทางการท่ีเรียกวาสอบสนามหลวง ก็มีการสอบสนาม
วัด อาตมาสอบไดคะแนนเย่ียม ทางวัดสุทัศนฯ ก็จะใหสอบในนาม
สํานักเรียนวัดสุทัศนฯ แตท่ีวัดพระพิเรนทรเพ่ิงตั้งสํานักเรียนใหม 
และจะสงนักเรียนเขาสอบสนามหลวงปแรก ก็ตองการใหอาตมา
สอบในนามสํานักเรียนวัดพระพิเรนทร ในท่ีสุดก็ยุติในประการหลัง  
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ปรากฏผลออกมาวา ปน้ัน สํานักเรียนวัดพระพิเรนทรท่ีเพ่ิง
ตั้งใหม และสงนักเรียนเขาสอบคร้ังแรก เปนสํานักเรียนบาลีท่ีสอบ
ไดเปนเย่ียมในภาค ๑ 

แตปตอมา พ.ศ. ๒๕๐๐ สํานักเรียนวัดพระพิเรนทรแมจะยัง
เย่ียม แตลดอันดับลงมาเปนเยี่ยมในจังหวัดพระนคร 

หลวงพอคงดูและพิจารณาวา พระเณรท่ีอยูกับการศึกษา
เลาเรียน อยางพระนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆน้ัน ไมคอย
มีโอกาสไปกิจนิมนต ขาดลาภ อาจจะเปนอยูยากลําบาก และอีก
กลุมหน่ึงคือสามเณรก็อยูในวัยเรียน และคนเขาก็ไมนิมนตไปใน
งานพิธีอะไร แทบไมมีลาภอะไรเลย  

ปรากฏวา ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ ทานไดจัดสรรเงินมูลนิธิมา
อุดหนุน อาตมาก็ไมรูวามูลนิธิช่ืออะไร ทานต้ังข้ึนแตเมื่อใด ทาน
ใหจัดมอบใหเปนนิตยภัตรายป สําหรับพระเณรท่ีเรียนในมหาจุฬาฯ 
หรือมหามกุฏฯ รูปละ ๕๐๐ บาทตอป (เดือนละ ๔๑.๕๐ บาท) 
และสําหรับสามเณรรูปละ ๓๖๐ บาทตอป ไดบันทึกไววา เร่ิม
ไดรับในวันท่ี ๖ ก.ค. ๒๕๐๑ (คือนิตยภัตของเดือน มิ.ย. เปนเริ่มตน) 

ตอมาครบ ๑ ปพอดี ตั้งแตเดือน มิ.ย. ๒๕๐๒ ทานก็ใหเพ่ิม
นิตยภัตสําหรับพระนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ จากเดือน
ละ ๔๑.๕๐ บาท ข้ึนเปนเดือนละ ๗๐ บาท (จําไดวา ตอมาไดรับ
ถึงเดือนละ ๙๐ บาท แตจะเพิ่มเมื่อใด ยังไมพบบันทึก) 

น่ีแสดงวาทานเอาใจใสสงเสริมการศึกษาอยางจริงจัง ไมดู
เฉพาะแตกิจการเทาน้ัน แตเหลียวแลพระเณรท่ีเลาเรียนดวย วาจะ
อยูกันดี มีกําลังท่ีจะตั้งใจเลาเรียนศึกษาคนควาไดเต็มท่ีหรือไม 
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อีกดานหนึ่งก็ตองไมมองขามไป คือ คฤหัสถญาติโยม ซ่ึงก็
เปนกําลังใหญอยางสําคัญของพระศาสนา ท่ีเปนฐานข้ันตนก็
ไดแกการอุปถัมภบํารุงดวยปจจัยสี่ ท่ีวัดพระพิเรนทรสมัยน้ัน ก็มี
กําลังดานน้ีดวยเปนธรรมดา จึงอยูมาได  

แตในท่ีน้ี ตองการพูดถึงจุดท่ีพึงสังเกตไวเทาน้ัน คือตาม
พัฒนาการของบานเมือง หลังตึกแถวริมถนนแถบท่ีผานวัดน้ัน 
มิใชมีแตท่ีวัดและชาวบานท่ีอาศัยในเขตวัดเทาน้ัน ท่ีขอบวัดหลัง
ตึกแถวน้ัน ก็มีบานเรือนและท่ีดินของญาติโยมท่ีอยูตอกันมาดวย 
เมื่อมีถนนและตึกแถวข้ึนมาแลว บางทีวัดก็อยากใหท่ีดินหลังตึก
เปนท่ีวัดผืนเดียวไปเลย และโยมเจาของท่ีเอง บางทีก็อยากให
เร่ืองลงตัวเรียบรอยไปเหมือนกัน 

ท่ีวัดพระพิเรนทร อาตมามาไมทัน โตไมทันท่ีจะชัดในเร่ืองน้ี
เพียงพอ แตพอจะรูวา บานและท่ีดินของญาติโยมแบบน้ี มีอาจจะ
หลายจุด อยางนอยก็ท้ังขางตะวันออก และขางตะวันตก ดูคลายๆ 
วาเจาของบานจะยกใหวัด หรือตกลงกันดวยวิธีการอยางใดอยาง
หน่ึง แตตอนน้ีญาติโยมก็แกแลว ก็ขออยูไปกอนจนกระท่ังสิ้นชีวิต
แลว ลูกหลานก็โยกยายออก ใหท่ีดินน้ันเปนของวัดสืบไป  

ท่ีจําไดนับวาชัด ทางกําแพงวัดดานตะวันตกเฉียงเหนือ ก็
คือโยมพรอม และดานตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแกโยมชอุม 

โดยเฉพาะคุณนายชอุม เทพวิทยเสถียร เปนคหปตานี
รํ่ารวยมาก บานโยมอยูในท่ีดินซ่ึงกวางใหญทีเดียว นับจากประตู
วัดดานตะวันออกขางถนนวรจักรเขามา บริเวณแถบขวามือหลัง
ตึกแถวขางทางเขาวัดน้ัน ไปจนถึงชองค่ันตึกแถวท่ีเปนทางเดิน
ออกถนนหลวง บริเวณน้ันคือบานคุณนายชอุม   
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คุณนายชอุมอุปถัมภวัดพระพิเรนทรคงจะมากทีเดียว แต
เมื่อไมรูชัด อาตมาก็ไมรูจะเลาอยางไร แตท่ีแน คือ แมจะชรามาก
แลว แตโดยท่ีมีกําลังคน ทานจัดสงขาวตมถวายพระประจําวัน คง
จะหลายรูป อาตมาก็ไดกําลังจากทานดวย ในท่ีสุด เมื่อทานสิ้นชีพ
แลว ท่ีดินตรงน้ันก็ไดเปนของวัดพระพิเรนทรดังท่ีเปนอยูบัดน้ี   

เมื่อมาเปนท่ีของวัดแลว ไดเคยทําเปนลานจอดรถ ไมทราบ
วาเวลาน้ียังเปนอยางน้ันอยูหรือไม และชิดถนนท่ีเขามาจากประตู
วัดน้ัน ตรงขามกําแพงโบสถ เคยมีหลุมหลบภัยทางอากาศต้ังแต
สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ และก็ไดร้ือกลบไปนานแลว 

ดูเหมือนจะไดเลาแลววา พอข้ึนป ๒๕๐๒ ในเดือนแรกคือ
มกราคม พอถึงวันอาทิตยท่ี ๑๘ อาตมาก็ไอเปนเลือด จึงรูวาเปน
วัณโรคไมเบาแลว คุณหมอดูภาพเอกซเรย บอกวา “เต็มไปหมด” 

ตอมาอีก ๓ วัน ทานก็จัดใหยายข้ึนไปพักรักษาตัวในช้ันบน
ของกุฏิตึกท่ีแปลงเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือตรงท่ีหลวงพ่ีคึ้ง
เคยอยูในอดีต โยมท้ังสองทราบขาว ก็เดินทางมารักษาพยาบาล 
อาตมาอยูท่ีน่ัน ๔ เดือน ๑๐ วัน อาการทุเลาลงแลว จึงกลับลงมา 
และทานจัดหากุฏิท่ีอากาศดีลมดี ใหยายไปอยูท่ีใหม 

ดานการศึกษา หลวงพอก็ยังเอาจริงเอาจัง ดูเหมือนจะ
ย่ิงข้ึน โดยดูจากสิ่งท่ีทานทํา ซ่ึงก็คงจะมาจากการไดเห็นผลการ
เลาเรียนของพระเณรเปนสําคัญ เมื่อพระเณรมีผลการเลาเรียนดี
กาวหนาไป ทานก็พยายามสงเสริม ขยายทุนขยายท่ีขยายโอกาส  

สําหรับตัวอาตมา เวลาชวงน้ีคอนขางเลือนราง นึกไมคอย
ออก มีท้ังโรค มีท้ังเรียน มีท้ังสอน ถาไมพบบันทึกประวัติ ก็คงจับ
ตนชนปลายไมติด ถึงจะพบ ก็ลําดับไดไมตอเน่ืองตลอด 
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ร.ร.บาลี วพร. เปดแลว แตตัวหลีกไมพน มจร.  

ดานหน่ึง จําเร่ืองไดวา หลังไอเปนเลือดหยุดแลว วัณโรคก็
ยังพาใหไปอยูในโรงพยาบาลทีละคงจะนานๆ แตจําเวลาแนนอน
ไมไดวาเดือนไหนปไหนบาง สวนดานเอกสารก็บอกวา เมื่อยังเปน
สามเณร เรียนปสุดทายกอนจบมหาจุฬาฯ น้ัน ก็ท้ังสอนบาลีท่ีวัด
พระพิเรนทร และสอน ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีมหาจุฬาฯ  

เร่ืองตอนนี้ก็คือมาถึงป ๒๕๐๔ ท่ีสอบ ป.ธ.๙ ไดขณะยังเปน
สามเณร ก็ถึงเวลาบวชพระ อยางท่ีเคยพูดแลว อาตมาน้ีหางไกล
ผูใหญ ยุงอยูกับการเลาเรียน เวลาไมพออยูแลว แถมตอนน้ีมีงาน
เชนสอนเพิ่มอีก ก็ไมเปนอันจะพบใครถาไมจําเปน ผูใหญ ไมวาท่ี
วัดหรือท่ีมหาจุฬาฯ ถาทานไมเรียกหาในงานการ ก็ไมไดพบกัน 

แตทางดานผูใหญ นอกจากดวยเมตตาแลว ทานคงมองใน
แงของงานการและในเร่ืองของสวนรวม เมื่อจะบวชเปนนาคหลวง 
ทานก็คงหวงวาจะตองใหเร่ืองลุลวงไปดวยดี  

ในวันท่ี  ๒๑  ก .ค .  ๒๕๐๔  คือกอนบวช  ๓  วัน  สมเด็จ
พระสังฆราชรับสั่งใหหลวงพอพาไปเฝา เสร็จแลวท่ีวัดเบญจม-
บพิตร มีการซอมนิดหนอย แลวก็มาซักซอมกับหลวงพอในโบสถ
วัดพระพิเรนทร  

สวนทางมหาจุฬาฯ ก็เปนหวง ในวันท่ี ๒๐ ก.ค. (กอนไปวัด
เบญจมบพิตร) หลวงพออาสภะ (ตอมา: สมเด็จพระพุฒาจารย, อาจ 
อาสโภ) สั่งการมาทางทานเจาคุณพระเมธีสุทธิพงศ  (ตอมา: สมเด็จ
พระพุฒาจารย, เกี่ยว อุปเสโณ) ใหนัดอาตมาไปซอมท่ีกุฏิของทาน มี 
อ.เกษม บุญศรี เปนตน ชวย ซอมตั้งแต ๕ โมงเย็นจนเกือบ ๔ ทุม
คร่ึง (ปตอมา ๒๕๐๕ อดีตพระพิมลธรรม อาสภเถระ ไปอยูที่สันติบาล)  
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เร่ืองตอนนี้เลาทําไม ท่ีจริง ตัวเองก็ลืมไปแลว แตเมื่อพบใน
บันทึกเกาๆ ก็ทําใหมองเร่ืองราวไดกวางข้ึน อยางท่ีวาแลว อาตมา
น้ีหางไกลผูใหญ ย่ิงท่ีมหาจุฬาฯ ตอนน้ันก็คือเปนท่ีเรียน ตัวเองก็
ตั้งใจเลาเรียนไป ทานใหเร่ิมทํางานบางอยาง เปนกิจการของ
สวนรวม ก็ทําไป ไมคอยรูเร่ืองราวอะไร เมื่อทานเรียกตัว ก็ไป แต
ผูใหญก็คงมองเหตุการณในแงของงานสวนรวมไปอีกแบบหน่ึง 

แลวเหตุการณก็ผานไป พอพนปน้ัน อาตมาจบมหาจุฬาฯ 
จากน้ัน งานก็พร่ังพรูมาดังท่ีเลาขางตน โดยเฉพาะจุดสําคัญคือป 
๒๕๐๗ ท่ีไดรับแตงตั้งเปนผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ ตอนน้ีก็คือ
เขาไปอยูท่ีใจกลางของงาน แลวแทบท้ังชีวิตก็ไปอยูท่ีมหาจุฬาฯ 
จนตื่น ฉัน กระท่ังนอนท่ีน่ัน ไมคอยไดกลับมาวัดพระพิเรนทร 

เร่ืองน้ีเปนไปเองตามกระแสของงาน ตนเองอยูขางในงาน 
ไมรูตัว แตคนอื่นคงสังเกตไดวาเปลี่ยนแปลงแปลกไป โดยเฉพาะ
ทานผูใหญ ซ่ึงมองในดานงานสวนรวมท่ีทานตองดูแล และ
คํานึงถึงความมุงหมายของกิจการงาน 

หลังจากอยูในสภาพอยางน้ีมาไมถึงคร่ึงป ในวันท่ี ๒๒ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ น้ันเอง ตอนค่ํา หลวงพอวัดพระพิเรนทรได
พูดเตือนวา อย่าให้เขาใช้มากนัก คนจะไม่รู้ว่า มหาประยุทธ์อยู่วัด
พระพิเรนทร์แล้ว งานวัดให้มาช่วยกันน่ังบ้าง (ไมใส “-” เพราะแมจะ
ระวัง ก็อาจจะบันทึกคําพูดของทานไดตรงไมทุกคํา) 

หลวงพอคงดูมาเรื่อยๆ ทานเห็นเปนอยางน้ันมานาน เมื่อ
มองในแงงานการของวัด ซ่ึงก็เปนเร่ืองสวนรวม ทานก็เห็นวา
จะตองเตือนบาง อันน้ีก็ตองเขาใจทาน ก็คือถูกตองอยางท่ีทานวา
ในแงน้ัน  
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ท่ีทานวา อย่าให้เขาใช้มากนัก น้ันก็เปนเร่ืองของถอยคํา
สํานวน ไมเห็นวาทานจะรังเกียจหรือไมพอใจมหาจุฬาฯ เพราะ
เห็นไดชัดวาทานไดสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆตลอดมา ท่ีอาตมา
ไปสอบเขามหาจุฬาฯ ก็ทานน่ันแหละพาไป และพระเณรท่ีไปเรียน
มหาจุฬาฯ หรือมหามกุฏฯ วัดก็จัดนิตยภัตให เปนอันไมใชปญหา 
แตทานปรารภในแงการสวนรวมของวัดน่ันเอง 

ทีน้ี อีกดานหน่ึง คืองานท่ีมหาจุฬาฯ เวลาน้ันอยูในสภาพท่ี
ตองมีความเขาใจจําเพาะ จะไปเรียกรองใหหลวงพอหรือใครๆ ขาง
นอกเขาใจ ก็ไมได อยางท่ีเลาไวแลวในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่า
สดชื่นฯ มหาจุฬาฯ พวงอยูกับวัดมหาธาตุ เวลาน้ันเพ่ิงผานมรสุม
ใหญ พระพิมลธรรม เจาอาวาส ซ่ึงเปนสภานายกมหาจุฬาฯ กับ
ท้ังพระเถระผูบริหารในมหาจุฬาฯ ๒ รูป ตองคดีคอมมิวนิสต ถูก
นิมนตไปอยูในท่ีควบคุมของสันติบาล  

พรอมกับสถานการณท่ีไมมั่นคง มหาจุฬาฯ ก็ขาดกําลัง
ทรัพย แตน่ันยังถือวาเบา เพราะงานใชแรงพระ อาศัยรูปยทรัพย
ไมมาก แตตอนน้ันขาดกําลังคนอยางย่ิง กําลังพระท่ีนอยอยูแลว 
ถูกพรากจับเอาไปเสียบาง อีกดานหน่ึง จะเสริมคุณภาพบุคลากร
ในระยะยาว ก็สงพระท่ีเปนกําลังหลักไปเรียนตอเมืองนอก งาน
ไหนขาดคนทํา ก็ฝากไวท่ีสํานักงานเลขาธิการกอน เชนนิตยสาร
พุทธจักร ปุบปบผูทําไปเรียนตอ (อาจารยอดิศักด์ิ) งานพุทธจักร 
ท้ังท่ีไมควรจะเปนงานของผูชวยเลขาธิการ ก็ตองรับเอาไว โดย
ตองทําองคเดียวรอคนกลับมา ขณะท่ีงานหลักเองก็กําลังขยาย ท้ัง
ขางใน และออกไปขางนอก ไมมีใครใช ก็ทํางานกันไป รวมความ
วา มหาจุฬาฯ กําลังพยายามลุกข้ึนมาต้ังหลัก ตั้งตัว จะกาวตอไป 
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หลังจากหลวงพอวัดพระพิเรนทรเตือนออกมาอยางท่ีวาน้ัน
แลว อาตมาก็ตองพยายามเอาใจใสเร่ืองราวทางวัดมากข้ึน แตก็
ไปไมถึงไหน ไมชาก็ตองอยูกับงานของมหาจุฬาฯ แทบเต็มตัว
ตอไป ไดแควาปรากฏตัวใหเห็นท่ีวัดพระพิเรนทรมากข้ึนบาง  

ทางดานหลวงพอพระเทพคุณาธาร ดูจากความเปนไปของ
เหตุการณ ก็นาจะชัดวาทานพยายามขยายงานการศึกษาตอมา 
เฉพาะอยางย่ิงพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในระยะแรก แมแตท่ี
เรียนก็ไมมี ตองดัดแปลงกุฏิหลวงพ่ีคึ้งเปนโรงเรียนอยางท่ีวาแลว   

ทีน้ี เมื่อจะขยายการศึกษา ก็ตองคิดถึงท่ีท่ีจะเรียนให
เหมาะสม คือควรมีอาคารโรงเรียนใหชัด หลวงพอก็เลยทําท้ังสอง
อยาง คือ สรางอาคารโรงเรียน และจัดใหมีการเรียนการสอนจริงจัง 

ดังน้ัน ตอมางานสรางอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็เร่ิม
ข้ึน อยางท่ีวาแลว ตองร้ือกุฏิตามแนวกําแพงวัดดานใตลงท้ังหมด 
ตั้งแตมุมกําแพงทิศตะวันตก มาทางตะวันออก จนจดโรงเรียน
เทศบาลวัดพระพิเรนทร คือ ร้ือกุฏิทานมหาชิน ร้ือบานโยมเพ่ิม
หลังกุฏิมหาชิน ร้ือกุฏิทานมหาถาวร ร้ือกุฏิหลวงพ่ีไหม แลวก็ร้ือ
กุฏิตึกโรงเรียนช่ัวคราวท่ีหลวงพ่ีคึ้งเคยอยู  

ถึงป ๒๕๑๒ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหญ ๓ ช้ัน 
ก็สําเร็จ ดานหลังชิดกําแพงวัดดานใต ยาวจากมุมกําแพงวัดทิศ
ตะวันตก มาจนจดโรงเรียนเทศบาลวัดพระพิเรนทร ดังวาแลว 

(อาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรมหลังน้ี ตอมา ในสมัยท่ีพระเทพ-   
วิสุทธิโมลี, อุทัย อุทโย, เปนเจาอาวาส ไดรื้อสรางใหมใหญขึ้นเปน ๔ 
ชั้น และ ร.ร.เทศบาล ซ่ึงเปลี่ยนเปน ร.ร. ของ กทม. แลว ไดยายไป
อยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของวัด คือแถบเคยมีสลัม ท่ีไดเลาแลว) 
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ใกลจะ ข้ึนปการ ศึกษา  ๒๕๑๒  สามเณร ท่ีหลวงพอ
ดําเนินการรับเขามาจากจังหวัดตางๆ ๓๐ รูป ท่ีจะเปนนักเรียน
บาลีรุนแรกของยุคขยายการศึกษาคร้ังใหญน้ี มีสามเณรอินศร 
ดวงคิด และสามเณรแถม โพธิ์ศรี เปนตน ก็มาพรอมเหมือนเปน
นักเรียนประจําอยูท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระพิเรนทร  

แลวหลวงพอก็นิมนตเจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษา-
จารย วัดสามพระยา มาเปนประธานเปดการเลาเรียน โดยให
อาตมาพูดบรรยายคลายเปนการปฐมนิเทศ  

แตในป ๒๕๑๒ น้ันเอง หลังจากโรงเรียนเปด เร่ิมการศึกษา
ไมทันไร หลวงพอก็อาพาธหนัก แลวก็ถึงมรณภาพ 

อาตมายังไมทันต้ังตัว ก็อยูกับงานท่ีมหาจุฬาฯ ตอไป โดย
แทบไมไดรูเร่ืองราวอะไรกับโรงเรียนท่ีเปดใหมน้ีอีก โดยท่ีหลวงพ่ี
ไหม ซ่ึงเปนอาจารยใหญ ก็รับภาระบริหารจัดการตอไป  

เหตุการณก็มาบรรจบกับเร่ืองราวอื่นๆ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่ีได
เลาแลวแตตน 

เลามาถึงน่ี พูดคราวๆ เหมือนวาจบยุคของหลวงพอพระเทพ
คุณาธาร เห็นวาควรลําดับสมณศักด์ิของทานไว อันจะชวยให
มองเห็นเร่ืองราวของวัดท่ีโยงกับประวัติของทาน ไดชัดเจน ไม
สับสน สมณศักด์ิของทานมีดังน้ี 
พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนพระครูสัญญาบัตร ท่ี  พระครูศีลขันธโศภิต 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี  พระศีลขันธโศภิต 
พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนพระราชาคณะช้ันราช  ท่ี  พระราชศีลโศภิต 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนพระราชาคณะช้ันเทพ  ท่ี  พระเทพคุณาธาร 
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ทําไมไปอยูแต มจร. ไมเจอหนาท้ังเณร ท้ังศิลปนท่ี วพร.  

เมื่อหลวงพอพระเทพคุณาธารถึงมรณภาพในวันท่ี ๗ ต.ค. 
๒๕๑๒ น้ัน หลวงพ่ีคึ้ง คือพระครูสิริทัตสุนทร ไดยายไปเปนเจา
อาวาสวัดพลับพลาชัยแลว และทานก็ไดเปนเจาคณะตําบลปอม
ปราบฯ เขต ๒ ดวย (เวลาน้ันยังไมเรียกเปนเจาคณะแขวง)  

หลังจากหลวงพอถึงมรณภาพแลว ทานก็ตั้งพระครูวินัยธร
ใชเลี้ยง จารุวณฺโณ เปนรักษาการเจาอาวาสไวกอน 

ทางดานวัดพลับพลาชัย เวลาน้ันก็กําลังพัฒนาวัดเปนการ
ใหญ กอนหลวงพอวัดพระพิเรนทรสิ้น ๓ เดือนคร่ึง ท่ีวัดพลับพลา
ชัยก็มีงานใหญ คืองานผูกสีมาอุโบสถ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรงปดทองลูกนิมิต ในวันท่ี ๒๐ 
มิ.ย. ๒๕๑๒ แลวมีสังฆกรรมผูกสีมาในวันน้ัน เวลา ๑๘ น. 

เวลาผานไปๆ ก็ไมไดตั้งเจาอาวาสองคใหม คือทานจะให
อาตมารับตําแหนง แตจะอิดออดกันอยางไร ก็จําไมได  

กาลผานมา ไมมีเจาอาวาส ๓ ป จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ หลวง
พ่ีคึ้งก็ดําเนินการจนในท่ีสุด ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ก็ตั้งอาตมา
เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร โดยไปรับตราต้ังจากเจาพระคุณ
สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ (ทางการไมมี “-ะ” แตที่นี่ขอ
ใส “-ะ” ใหชาวบานอานได) ท่ีพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ในวันท่ี ๓๐ 
พ.ย. ๒๕๑๕ 

หลังจากหลวงพอพระเทพคุณาธารถึงมรณภาพในป ๒๕๑๒ 
ถึงแมอาตมาจะยุงกับงานท่ีมหาจุฬาฯ ก็ตองรับภาระทําหนังสือ
งานพระราชทานเพลิงศพ ท่ีจะมีในวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๒๕๑๔  
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ไดตกลงพิมพหนังสือ ประชุมพระนิพนธ์เก่ียวกับตํานานทาง
พระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ  

สําหรับพระนิพนธซ่ึงเปนเน้ือหนังสือ มีระเบียบวาหอสมุด
แหงชาติตองตรวจปรูฟเอง ก็แลวไป แตเราถือเปนโอกาสท่ีจะ
คนควารวบรวมประวัติวัดมาเก็บเปนหลักฐานไว อาตมาจึงตองใช
เวลากับงานน้ีมาก  

เร่ืองประวัติของวัดน้ี  พอจะสืบไดวา  วัดพระพิเรนทรเปน  
วัดเกาแตคร้ังอยุธยา พระพิเรนทรเทพ (ขํา ณ ราชสีมา) เจากรม
พระตํารวจ ปฏิสังขรณในป ๒๓๙๑  หรือ ๒๓๗๙  แลวไดช่ือวา  
“วัดขําเขมการาม”  

หลังจากน้ัน มาเปลี่ยนเรียกเปน “วัดขําโคราช” ในป ๒๔๑๑ 
จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๐ จึงมีช่ือเปน “วัดพระพิเรนทร์”  

ในสวนของประวัติวัดน้ี ไดรวบรวมบรรดาขอมูลสถิติ เขียน
ไวมากทีเดียว 

เปนธรรมดาวา หนังสือท่ีระลึกงานสําคัญอยางน้ี ก็ไดเก็บ
เปนหลักฐานไวบาง แตบางทานไมไดหนังสือ รูทีหลัง ก็มาขอไปๆ 
ในท่ีสุด แมแตจะหมดแลว ใหไมได ก็ขอยืม แลวก็สําคัญตรงน้ี คือ
ตรงท่ียืมไปแลวไมคืน คร้ันถึงเวลาจะใช นึกถึงหนังสือ ก็หาไมได 
หนังสือเลมน้ีก็ทํานองน้ัน  

เมื่อหลายปแลว เคยคนหานักหนาท่ีวัดญาณเวศกวัน ใน
บรรดาหนังสือท่ีขนยายตามมาจากวัดพระพิเรนทร แตไมพบเลย  
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ขณะเขียนหนังสือน้ี ไดออกจากวัดท่ีสังกัด ไปอยูในดงดอย 
ย่ิงยาก ตองรอใหพระท่ีไปวัดชวยหยิบตนฉบับลายมือและพิมพดีด 
ท่ีทําไวกอนสงเขาโรงพิมพ ในชวงจะข้ึนป ๒๕๑๔ ดีวาตนฉบับท่ี
เก็บไวน้ันยังอยู จึงใหทานชวยเอามาใหหนอย  

เปนอันวา ก็แบงเวลามาทํางานหนังสือใหวัดไดบาง เสร็จ
แลวก็ย่ิงตองเรงงานที่มหาจุฬาฯ ตอไป ทีน้ี เมื่อทานต้ังเปนเจา
อาวาสใหมีภาระข้ึนมาแลว ก็ตองทําใหเหมาะใหควร     

ตอนน้ีมีเร่ืองงานวัดพระพิเรนทร เบียดกับงานมหาจุฬาฯ ซึ่ง
อาจจะยาวหนอย ผูไมสนใจ ก็ขามไป แตเห็นวาควรบันทึกไว 
เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของกับ วพร. – มจร. อยางนอยไดรูเร่ืองเกาๆ 

ในป ๒๕๑๒ ท่ีวาสามเณร ๓๐ รูปมาอยูวัดพระพิเรนทร แลว
ศิลปนฉายก็เขามากับสมาคมสงเคราะหสหายศิลปน และมีเคาวา
อาตมาจะตองหันมาเอาใจใสงานทางวัดและอยูวัดมากข้ึนน้ัน  

พอเอาเขาจริง เร่ืองแทบตรงขาม เพราะงานทางมหาจุฬาฯ 
ย่ิงมากข้ึน อาตมาตองไปอยูกับงานของมหาจุฬาฯ แทบเต็มเวลา
หมดท้ังตัว  

ฝายสามเณร ๓๐ รูป ก็อยูในความดูแลของหลวงพ่ีไหม ใน
ฐานะอาจารยใหญ ดังวาแลว  

สวนศิลปนฉายก็ไปทางพระครูสังฆรักษประสม หรือถา
สนใจจะคุยธรรมะ ก็ไปหาหลวงพี่ไหม ในฐานะพระธรรมกถึก
สําคัญเปนท่ีรูกัน  

เปนอันวา สามเณรและศิลปน กับอาตมา แทบแลไมเห็นกัน 
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ยกตัวอยางพอใหเห็นงานท่ีมหาจุฬาฯ หลังป ๒๕๑๒ ก็มาดู
ตอนทายป ๒๕๑๔ ถึงตนป ๒๕๑๕ ไมตองพูดถึงงานเชิงธุรการ 
และงานในสายงานตามหนาท่ี วาเฉพาะงานทําหนังสือหรือตํารา
ใหมๆ ท่ีลวนแตใชเวลามาก ตองทําพรอมไปดวยกันในชวงน้ี เชน  

งานตรวจแบบเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา:
เวลาน้ัน ตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการได ในสมัยท่ีอาจารยสุกิจ 
นิมมานเหมินท เปน รมว. ศธ. ใหทางราชการยอมใหมหาจุฬาฯ 
จัดสอบช้ันมัธยมศึกษาไดเอง ไมตองสงสามเณรไปสมทบสอบกับ 
ร.ร. มัธยมอื่นขางนอก โดยต้ังหลักสูตร ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาข้ึนมา คร้ังน้ัน  มหาจุฬาฯ ตองไปรวมกับทางราชการ
จัดทําหลักสูตร ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาข้ึน เสร็จ
แลวก็ตองรีบทําแบบเรียนตามหลักสูตรน้ี ท้ังวิชาธรรมวินัย และ
ภาษาบาลี ก็เลยตองเขียนและตองตรวจแบบเรียน ร.ร.พระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา กําลังคนของเราก็นอยนิดอยูแลว ตองทัน
ใหสามเณรไดเรียน อาตมาเองก็ตองทํางานเขียนบาง ตรวจ
แบบเรียนบาง ใหเณรตั้งแตช้ันประถมปลาย ถึง มศ.๓ ไดทันใช 

(รมว.ศธ. ลงนามประกาศใช ระเบียบวัดผลและหลักสูตร 
ร.ร. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย ๒๐ ก.ค. ๒๕๑๔ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ๒๙ ก.ค. ๒๕๑๔ 
กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา ดําเนินการพิมพหลักสูตร ท้ัง ๒ 
ระดับน้ันเสร็จ ๒ ต.ค. ๒๕๑๔ ตอจากน้ัน ก็ทําแบบเรียน)    

การทําหลักสูตร ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย: ร.ร. พุทธศาสนา
วันอาทิตย มจร. น้ีตั้งข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย ก็มาจัดทํา
หลักสูตร ตลอดจนประมวลการสอนกันไวใหเปนระบบเปน
มาตรฐาน โดยรวมกันทําดวยการประชุมหลังเวลาเรียน  
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ก็ดังท่ีวาแลว กําลังคนแทบไมมี ผูรวมงานกับอาตมา ก็หนี
ไมพน อาจารยสมบูรณ (ตอมา คือ พระเทพกิตติโสภณ N.Y.) 
อาจารยอารีย (ปจจุบัน พระเทพคุณาธาร จ.สตูล) อาจารยสุพจน 
(ปจจุบัน พระศรีสุทัศนธรรมาภรณ วัดสุทัศนฯ) และเร่ิมมีพระรุนใหม
สักหนอยเขามารวมบาง มักทํากันจนดึก ถึงเท่ียงคืน บางทีจนตี ๒   

งานเขียนแบบเรียนภาษาอังกฤษ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย: 
สําหรับ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย วิชาภาษาอังกฤษก็ถือวา
สําคัญท่ีจะเก้ือกูลแกการเลาเรียนในการเรียนประจําวันของเด็ก
ดวย แตเมื่อเปน ร.ร. ในพระพุทธศาสนา ก็ควรใหเน้ือหาเปนเร่ือง
ทางพระทางธรรม ก็จึงพยายามทําหนังสือของเราเอง  

เมื่อกําลังคนก็ขาดไร กําลังเงินก็ไมมี ก็ไมตองมัวรอ ก็ทําเอง
เลย เปนเร่ืองชาดก/Jataka บาง บทนําเขาสูพระพุทธศาสนาบาง 
เร่ืองราวท่ัวไป และหลักธรรมสําหรับคฤหัสถบาง แตมีหลายช้ัน
หลายระดับ ท้ัง กลาง – ปลาย – สูง ราว ๘ ช้ัน มีเวลาระหวาง
ทํางานบาง ก็เอามาใชเขียนบทเรียนน้ี เปนเร่ืองยาวนาน ไมรูวาก่ีป 

หนังสือแสดงสถานภาพ หลักสูตร และกิจการ ของมหาจุฬาฯ 
จําพวก Catalog หรือ Bulletin นึกอะไรได มีชองมีโอกาส ก็ทําไป 
เมื่อกําลังคนไมมี ก็ทําอยางเปนงานสวนตัว คิดไป คนไป เขียนไป 
ทํ า  Catalogue B.E. 2510-11/1967-68 A.D. เ ส ร็ จแล ว  ก็ ทํ า 
General Information, B.E. 2510 ตอดวย หลักสูตรและกิจการสังเขป 
พ.ศ. ๒๕๑๑ เสร็จไปแลว มาเฉพาะหนาในชวงเดียวกับงาน
ขางบน ก็กําลังเรง General Information, Mahachula, B.E. 
2515/1972 A.D.    
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ดานงานคูเคียงเสริมกัน ไมใชงานขางในมหาจุฬาฯ เอง ก็อีก
หลายเรื่อง ท่ีสําคัญในชวงน้ี คือ ในป ๒๕๑๔ น้ัน พระเจาวรวงศ
เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ มีพระชนมครบ ๘๐ พรรษา ใน
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ไดนิมนตใหเขียนเร่ืองท่ีจะรวมพิมพในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร”  
ก็ไดใชเวลาเขียนและตรวจปรูฟในชวงเวลาน้ีหลายเดือน น่ีคือ
กําเนิดของหนังสือ พุทธธรรม (ตอมาเรียกวา พุทธธรรม ฉบับเดิม) 
ซ่ึงกลายเปนงานใหญท่ีขยายยืดยาวตอมาอีกสายหน่ึง 

งานนี้ถือวาเรงรัดมาก เพราะวานอกจากทําแขงเคียงไปกับ
งานอื่นแลว ก็เปนงานท่ีมีกําหนดเวลาแนนอน อาจารยสุลักษณ 
ศิวรักษ เวลาน้ันเปนเลขานุการโครงการตําราฯ น้ี คงทวงหนัก
ทีเดียว กวาจะสงปรูฟสุดทายไดก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคม แลววันท่ี 
๒๐ ส.ค. ๒๕๑๔ ซ่ึงเปนงานมงคลวารท่ีโครงการตําราฯ จัดถวาย 
พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ อาตมาก็ตองไป
แ ส ด ง ป า ฐ ก ถ า เ ร่ื อ ง  “ พุ ท ธ ธ ร ร ม ”  ท่ี ห อ ป ร ะ ชุ ม ใ หญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนอันจบงานน้ีไปในข้ันท่ีสําคัญ 

แทรกประกอบวา เวลาน้ัน อาจารยสุลักษณกําลังทํางาน
ทางพระศาสนาและทางสังคมเปนการใหญ ก็ขอใหเขียนบทความ
ไปลงในสังคมศาสตรปริทัศนบาง นิมนตไปเทศนภาษาอังกฤษ ท่ี
วัดบวรนิเวศบาง เปนตน อาจารยหมอประเวศ วะสี ก็เปนผูนําอยูท่ี
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ก็นิมนตไปพูดท่ีน่ัน แลวก็งานบรรยาย
ประจําท่ีสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ  และท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนงานขางนอกบาง ก่ึงในก่ึงนอกบาง งาน
อยางน้ีก็เบียดกันกับงานมหาจุฬาฯ ไมนอย  
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ทีน้ี งานหลักด้ังเดิมตัวแทตัวจริงของตนเองก็ยังรออยูในใจ
ตลอดเวลา คือ พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-อังกฤษ  
ท่ีเร่ิมทําเมื่อป ๒๕๐๖ แลวพอเจองานมหาจุฬาฯ ในป ๐๗ งาน 
พจนานุกรม ทําตอมาไดจบตัว “บ” แค “ใบฎีกา” ก็ตองหยุดพักงัน
เงียบไปในป ๐๘ ทีน้ีก็หาชองหาโอกาสทําเร่ือยมา 

ขณะท่ีงาน “พุทธธรรม” ยังไมทันผาน ก็เร่ิมงาน พจนานุกรม 
ใหม ของเดิมน้ันรูอยูแลววาไมมีเวลาทําได จึงวางแผนใหม โดยลด
ขนาดลงเหลือนิดเดียว เอาแคระดับท่ีใชเรียนนักธรรมใหมีคําครบ 
และตรวจสอบศัพทใหครบตามหลักสูตรปริยัติธรรมสามัญศึกษา
หมดทุกช้ันดวย แลวก็ทํารายการหัวศัพทไว เปนอันวาเอาแคน้ี  

พอไดรายการหัวศัพทแลว ก็เร่ิมเขียน เบียดเวลากับงานอื่น 
ทําไปไดแค “ต” ถึง ตัตรมัชฌัตตตา เสร็จไป ๗๕ หนากระดาษพับ ๔  

แลวก็เกิดนึกข้ึนวา ควรมีศัพทช่ือประเทศตางๆ ดวย โดยเขียน
ประวัติพุทธศาสนาในประเทศน้ันๆ ใสไว แลวคําอยาง ทิเบต ไทย 
เนปาล พม่า ลังกา ก็เขามา งานก็บานปลาย แตก็เขียนจนจบ “อินเดีย” 

ที น้ี  ขณะท่ีกําลัง เร งงานพิมพพจนานุกรมท่ีมีประวัติ
พระพุทธศาสนาตางๆ อยูดวยน้ี โดยไมคาดหมาย เชาวันท่ี ๒ ก.พ. 
๒๕๑๕ ไดรับนัดไปท่ีกุฏิทานเจาคุณเลขาธิการ (เวลาน้ัน พระ
ธรรมคุณาภรณ, สุดทาย สมเด็จพระพุฒาจารย) วัดสระเกศ พบ
กับอาจารยคลอสเนอร (Mr. William J. Klausner ท่ีปรึกษาฝาย
โครงการ ของมูลนิธิอาเซีย/Asia Foundation ซ่ึงก็คืออาจารยเกา
ทานหน่ึงของ มจร.) และผูแทนมูลนิธิฟอรด/Ford Foundation  

สองทานท่ีมาเยือน แจงเร่ืองวา University Museum แหง 
University of Pennsylvania ท่ีเมือง Philadelphia ขอนิมนตใหไป
บรรยายเร่ืองพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ๖ – ๘ สัปดาห 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๙๕

๙๕

แลวก็มีรายการของกระทรวงการตางประเทศอเมริกา ใหไป
เย่ียมเยียนมหาวิทยาลัยท่ีมีการสอนพระพุทธศาสนา หรือสอน
อาเซียอาคเนยศึกษา และอาจารยคลอสเนอรก็ประสานเร่ืองจนใน
ท่ีสุดก็เดินทางไปอเมริกา กับเจาประคุณสมเด็จฯ วัดสระเกศ และ
เจาประคุณสมเด็จฯ วัดปากนํ้า ในวันท่ี ๒๔ มี.ค. ปฏิบัติศาสนกิจ
นอกประเทศกัน ๘๐ วัน จนกลับมาในวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๕  

[เร่ืองไปศาสนกิจทางการศึกษาในอเมริกา ๘๐ วัน ในป 
๒๕๑๕ น้ี เลาสรุปความไวแลวในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น 
กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒๕๕๖) ในท่ีน้ี ขอผานเลยไปกอน] 

เมื่อมีเร่ืองไปบรรยายและสํารวจการศึกษาท่ีอเมริกาน้ีเขามา
คั่น งานทําพจนานุกรมท่ีคิดวาคราวน้ีแคขนาดเล็กๆ จะทําใหเสร็จ
แนน้ัน ก็เปนอันสะดุดลมเลิกไปเลย 

แตประจวบเหตุการณวาจะมีงานพระราชทานเพลิงพระศพ 
สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายีมหาเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม ใน
วันท่ี ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๕ เวลากระช้ันเขามา มหาจุฬาฯ ก็จึงตกลงวา 
แยกเอาเฉพาะคําท่ีวาดวยพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ ใน
พจนานุกรมน้ันแหละออกมาพิมพ ตอนน้ันไดเขียนเสร็จเฉพาะ
เร่ืองของประเทศในอาเซีย จึงต้ังช่ือหนังสือวา พุทธศาสนาในอาเซีย 

น่ีคือกลายเปนวาตัวงานจริงไมเสร็จ แตงานแทรกท่ีเปน
สวนยอยกลายเปนหนังสือเลมใหมออกมา งานหลักก็คางตอไป   

อยางไรก็ดี ถึงแมงานพจนานุกรมเลมสั้นๆ น้ันจะลมไป แต
ในไมชา  ตอมาอีก  ๔  เดือน  เมื่อใกลจะสิ้นป  ๒๕๑๕  ความ
พยายามในงานน้ีก็ฟนข้ึนอีก แตคราวน้ี  คิดใหมวาจะทําใน
รูปลักษณท่ีสําเร็จไดงายท่ีสุด  
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เร่ืองก็เร่ิมมาจากอาจารยสมบูรณ ซ่ึงเวลาน้ันยังเปนหัวหนา
กองกลาง บอกวา ขอใหแผนกจัดหา พิมพพจนานุกรมศัพทธรรม 
ไทย – อังกฤษ เลมจ๋ิวด้ังเดิมท่ีทําไวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ ท่ีเรียกวา 
Students’ Thai-Pāli-English Dictionary of Buddhist Terms ซ่ึงได
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในป ๒๕๑๒ เอาแคน้ันพอกอน ก็ตกลง แลวก็ได
เพ่ิมศัพทข้ึนมาอีกบาง  

แตแลวมาคิดวา นาจะใหมีประโยชนเพ่ิมอีกหนอยหน่ึง เอา
งายๆ ไมตองเปนพจนานุกรมเรียงลําดับอักษร เอาแคมีหมวดธรรม
ท่ีไดยินกันบอยๆ เชน พุทธคุณ ๓ อริยสัจจ ๔ ขันธ ๕ โพชฌงค ๗ 
ลงไป ก็เลยยอมใชเวลาเพ่ิมงานอีกหนอย แลวก็แถมอีกนิดวา เมื่อ
มี ไทย – อังกฤษ แลว ก็มี อังกฤษ – ไทย ดวยสักหนอย  

คราวน้ีพอสิ้นป ๒๕๑๕ ก็ทําเสร็จในวันข้ึนปใหม ๑ ม.ค. ๑๖ 
ทํา ๒ เดือน ใชเวลาพิมพ ๓ ป เสร็จออกมาเปน พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร ฉบับประมวลธรรม ดังท่ีเลาขางตน ซ่ึงยังอยูย่ังยืนมาจนบัดน้ี     

น่ีก็เลาใหเห็นตัวอยางงานเฉพาะดานหนังสือในชวงราว ๑ ป 
มีเศษนิดหนอย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕  

ตองบอกวางานเรงรัดเต็มเวลาจริงๆ ท่ีเคยบอกวาไดอยูวัด
ในวันอุโบสถ ท่ีเรียกกันวาวันพระใหญ หรือวันพระกลางเดือนและ
วันพระสิ้นเดือนน้ัน ก็อาจจะไมไดอยูเต็มวัน ไมไดหยุดงาน ถาลง
ในรายละเอียดก็กลายเปนวา ในวันพระอุโบสถน้ัน บางทีในคืนวัน
โกน นอนคางท่ีมหาจุฬาฯ แลวต่ืนมาทําหนังสือท่ีน่ันจนบาย จึงมา
ลงอุโบสถท่ีวัดพระพิเรนทรในตอนเย็น (๑๘ ต.ค. ๒๕๑๔) หรือตรง
ขาม ในวันอุโบสถน้ัน อยูวัดจนลงอุโบสถตอนเย็นเสร็จแลว ก็ไป
มหาจุฬาฯ ทํางานอยูจนดึกท่ีน่ัน (เชน ๑๔ มี.ค. ๒๕๑๕) 
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แมแตเมื่อตองพักงานท่ีมหาจุฬาฯ ไวกอน เพราะไปอเมริกา 
ก็ย่ิงตองเรงงานท่ีมหาจุฬาฯ เรงแลวเวลาก็ไมพอ คืนกอนออก
เดินทาง แทนท่ีจะไปนอนพักท่ีวัดพระพิเรนทร ก็กลายเปนวาอยู
ทํางานท่ีมหาจุฬาฯ แลวปลีกเวลาไปเอากระเปาใสของท่ีควรใช
จากวัด เสร็จแลวกลับมาเรงงานตอท่ีมหาจุฬาฯ ไมใชมาเตรียม
งานที่จะไปทําท่ีอเมริกา แตมาประมวลจัดเรียงงานสําหรับผูอยูท่ี
มหาจุฬาฯ จะไดทํางานไดสะดวกชัดเจน ไมตองยากลําบากเพราะ
ติดขัดหรือตองรอถามท่ีตัวผูไมอยู สวนงานของตัวท่ีจะไปทําเมือง
โนน ก็ดูพอเห็นแนว แลวก็เอาไวดาบหนาไปวากันท่ีโนน งานเสร็จ
พอวางมือไดแลว แทบไมไดนอน ก็ออกเดินทางจากมหาจุฬาฯ 
ตรงไปสนามบินเลย  

กลับจากอเมริกามาในเดือน มิ.ย. พอถึงเดือน พ.ย. ๒๕๑๕ 
ทานใหไปรับตราต้ังเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร จากสมเด็จ
พระสังฆราช ท่ีพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ในวันท่ี ๓๐ ก็ไปรับ
ตามท่ีทานนัด รับแลวก็ตองนําตราตั้งไปวัดกอน หลวงพ่ีคึ้งใหพระ
รอชยันโตอยูท่ีโบสถแลว แตพอเสร็จพิธีออกจากโบสถ ๑๗ น. ก็ไป
ทํางานซ่ึงติดพันอยูท่ีมหาจุฬาฯ เสร็จงานท่ีน่ันแลว จึงกลับมา
ประชุมกับทานท่ีปรึกษาตามนัดไวท่ีวัดตออีก  

แมแตงานที่ทําใหแกวัดพระพิเรนทรเอง เมื่อชีวิตมาอยูกับ
มหาจุฬาฯ ไมมีเวลาจะทําท่ีวัด ก็ตองเอาติดมาหาเวลาทําท่ีมหา
จุฬาฯ ท่ีสําคัญในชวงน้ีก็คือหนังสือ ประชุมพระนิพนธ์เก่ียวกับตํานาน
ทางพระพุทธศาสนา ท่ีจัดพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพอ
พระเทพคุณาธาร ในวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๒๕๑๔ ตัวเองทําหนังสือน้ัน
เสร็จแลว งานทําเน้ือเร่ืองทําเลมผานไปแลว งานจัดสงท่ียังคาง ก็
ตองมาหาชองวางทําท่ีมหาจุฬาฯ 
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งานท่ีมหาจุฬาฯ เปนดังวาน้ี การท่ีจะเห็น ส.ณ.อินศร หรือ
ศิลปนฉาย ผานหนาผานตา ปหน่ึงมากกวา ๒-๓ คร้ัง จึงยากท่ีจะ 
เปนไปได นอกจากอาจจะเจอท่ีโบสถในวันพระอุโบสถ 

นอกจากงานทําหนังสือหรือตํารับตําราท่ีวามาน้ัน งานท่ีวา
เปนเชิงธุรการ มากทีเดียวก็ไมใชเร่ืองธุรการแท เพียงแตวาเมื่อ
มองในแงพบปะตอนรับ ก็ดูเปนเชิงธุรการ แตโดยสาระเปนเร่ืองท่ี
มีวิชาการเปนแกน หรือมีประโยชนในทางวิชาการอยางมาก 

ดังเชนการตอนรับองคทะไลลามะ ท่ีทรงมาเย่ียมเยือนมหา
จุฬาฯ พรอมคณะ เมื่อวันท่ี ๓๑ ม.ค. ๒๕๑๕ ก็เปนการไดเรียนรู
จากของจริง ไมตองพูดถึงการสนทนาสื่อขอมูลขอคิดตางๆ 

อีกตัวอยางหน่ึง เวลาน้ันยังอยูในยุคสงครามเวียดนาม ท่ี
อ เ ม ริ ก า ทุ ม เ ข า ม า เ ต็ ม ตั ว เ ต็ ม ท่ี  ร ว ม ท้ั ง ด า น วิ ช า ก า ร 
สถาบันการศึกษา พวกมหาวิทยาลัยมากแหงถึงกับตั้งหรือเปด
หนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวกับเอเชียอาคเนย จําพวก Center for 
Southeast Asian Studies หรือ Southeast Asia Program  

ในระยะน้ันก็มีนักวิชาการผูใหญผูนอย มาทํางานวิจัยกันใน
ดินแดนแถบน้ีมาก รวมท้ังประเทศไทย ท่ีเขามองวาอาจจะเขาขาย
ตามทฤษฎีโดมิโน/domino theory ดวย จุดเพงสําคัญก็มีเร่ือง
ศาสนากับวัฒนธรรมอยูมาก เพราะเปนท่ีสําแดงแหงภูมิธรรมภูมิ
ปญญา รวมท้ังสภาพจิตของประชาชน 

ท่ีสํานักงานเลขาธิการ ก็มีอาจารยผูใหญจากอเมริกามา
ซักถาม ในชวงน้ี ท่ีเวียนมาบอย ดูจะเอาจริงเอาจัง ก็คือ Prof. S.J. 
Tambiah (เคยสอนอยูท่ี Cambridge Univ. ในอังกฤษ แลวตอมา
ไปอยูท่ี Harvard Univ. ในสหรัฐ)  
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อาจารย Tambiah มาสนทนา ซักถาม สัมภาษณ เก็บสถิติ 
เก่ียวกับบทบาทของฝายศาสนาในทางสังคม รวมท้ังจําเพาะมหา
จุฬาฯ ตลอดจนขอใหพระนิสิต น.ศ. น.ร. เกือบ ๔๐๐ รูป ตอบ
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาท้ังพ้ืนฐาน ภูมิหลัง และบทบาททางสังคม
ของพระ น่ีเปนตัวอยางท่ีนาพูดถึง 

ท่ีมหาจุฬาฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ น้ี นับจากป ๒๕๐๗ 
ก็ได ๗ – ๘ ปแลว มีผูจบการศึกษารุนใหมๆ เพ่ิมจํานวนข้ึน จึงเร่ิม
ไดกําลังมาชวยงาน ในรุนตนๆ รูปท่ีพบในงานบอย ก็เร่ิมแตพระ
มหาจินดา อาจารกุสโล และพระมหาอรรณพ วชิราโณ เมื่อ
มาถึงป ๑๔ - ๑๕ ก็มีกําลังเพ่ิมอีก ท่ีออกงานบอยก็เชน พระมหา
ชาย อาภากโร พระมหาเสถียร ถิราโณ พระมหาอรุณ ธมฺมปาโล  

บางทีมีงานเก่ียวของกับภายนอกท่ีเปนการใหญหนอย ก็ได
เห็นชัดถึงกําลังท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน เชนในป ๒๕๑๔ น้ัน มหาจุฬาฯ ไดรับ
นิมนตใหไปรวมจัดนิทรรศการงานมหาสมณานุสรณ ในชวงตน
เดือนราว ๑ – ๘ สิงหาคม ก็ไดเห็นพระรุนใหมในชวงน้ีท่ีไดไป
ชวยงานอยางสําคัญ  ซ่ึงหมายถึงวาไดแสดงใหเห็นความรู
ความสามารถท่ีนํามาใชงานใหปรากฏผลดี ท่ีบันทึกไวได ก็เชน
พระมหาสมภพ พระมหาณรงค พระมหาสนิท พระมหาทองขาว 
พระสุวรรณ  พระมหาเสถียร พระมหาหนูเจน พระมหาระวัง พระ
มหาสวอง และพระเณรวัดสระเกศ รวมท้ังคุณบุญเลิศ โพธินี 

เมื่อเขียนหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่น
ลม น้ัน เพ่ิงเลาเร่ืองราวในมหาจุฬาฯ มาถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ สวนท่ี
เลยปน้ันมา เพียงพูดเมื่อมีเร่ืองเกี่ยวโยง แตท่ีน่ี เร่ืองราวยืดตอ
ออกมาบาง ถึงป ๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ ดวย      
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เรื่องนี้ยาว ถึงมิใชชาววัดพระพิเรนทร ก็มองเปนความรูไว  

เมื่ออาตมาไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสน้ันจวนสิ้นป ๒๕๑๕ 
แลว กวาจะเร่ิมงานเปนรูปรางชัด ก็เขามาในป ๒๕๑๖ เร่ืองแรก 
คือใหพระท่ีสมควรเขารับตําแหนงหนาท่ี และใหปวงพระมา
ชวยกันทํางาน ย่ิงตัวเองเปนสมภารแตแทบไมอยูวัด ก็ตองมีทานท่ี
เปนหลักได แลวก็เปนหูเปนตาใหมั่นใจ เวลาน้ัน ก็ได ๒ องคเปน
หลัก เร่ิมดวยพระมหาอุทัย อุทโย ตามดวยพระมหาสักรินทร สํวโร  

พระมหาอุทัย อุทโย ก็คือ ทานเจาคุณพระเทพวิสุทธิโมลี 
อดีตเจาอาวาสวัดพระพิเรนทรองคลาสุด ท่ีเพ่ิงถึงมรณภาพไปเมื่อ
วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  วัดพระพิเรนทร หลวงพอ  

ยอนหลังไปใน พ.ศ. ๒๕๑๖ น้ัน พระมหาอุทัย อุทโย เปน
เปรียญธรรม ๗ หรือ ๘ ประโยคแลว และสําเร็จการศึกษาท่ีสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย เปนศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) 
มาต้ังแตป ๒๕๑๔ กับท้ังจวนจะเปนพระเถระ ดวยวาอีกสักปหน่ึง
ก็จะครบ ๑๐ พรรษา นับวาเปนผูใหญแลว  

แมจะมีพระเถระรุนเกาท่ีมีพรรษาสูงกวาหลายรูป แตพระ
มหาอุทัยมีวุฒิการศึกษาสูงสุด ก็ใหเปนตัวเอกของงาน นอกจาก
เปนครูปริยัติธรรมแลว ก็เปนผูปกครองศิษยวัด แลวก็เปนรูปท่ี ๑ 
ในคณะ ๓ รูปท่ีชวยงานคุมการเงินของวัด ตั้งแต ๒๕ มิ.ย. ๒๕๑๖  

สวนพระมหาสักรินทร (เดิมช่ือสํารวย) ก็เปนเปรียญ มีวุฒิ
การศึกษา และมีอายุพรรษารุนนอง ไดรวมเปนผูปกครองศิษยวัด 
และรวมเปนผูรักษาบัญชีเงินท่ัวไป ในคณะท่ีคุมการเงินของวัด ๓ 
รูปน้ัน 
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คณะพระผูคุมบัญชีเงินวัดท่ีมี ๓ รูปน้ัน คือเมื่อทานพระครู
วินัยธรใชเลี้ยง ผูรักษาการแทนเจาอาวาส สงมอบบัญชีเงินวัดท้ัง 
๕ บัญชี จํานวนเงิน ๕๔๙,๘๒๗.๑๔ บาท มาใหแลว ก็ใหพระ
มานพ สิทฺธิโก ซ่ึงเปนผูดูแลการเงินในระยะของทานผูรักษาการ 
เขามารวมคณะดวย แลวใหประชุมตรวจสอบบัญชีกันทุก ๒ เดือน 
และเอาผลการประชุมการเงินของวัดทุกคร้ังมาติดประกาศท่ีโบสถ 

ท่ีจริง กิจการของวัดท่ีดําเนินไปได มิใชพระสงฆเทาน้ัน
จัดการใหเปนไป แตตองอาศัยพุทธบริษัทรวมกัน คือมีญาติโยม
คฤหัสถมาอุปถัมภบาง เปนกําลังสนับสนุนบาง ชวยรับชวยแบง
งานบางอยางไปดําเนินการบาง  

เฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองการเงิน สวนท่ีพระทําไดดังท่ีเลามา
น้ัน เปนเพียงดานการควบคุมดูแล เชนกํากับการใชจาย และ
ตรวจสอบบัญชี ใหมีความถูกตอง ไมเกิดความผิดพลาดเสียหาย 
รักษาประโยชนและสถานะของวัดใหอยูดีมีความมั่นคง แตในการ
จัดจายใชเก็บรักษาเงิน หรือดําเนินการเก่ียวกับตัวเงิน ก็ตองอาศัย
ญาติโยมคฤหัสถจัดดําเนินการ โดยทําหนาท่ีไวยาวัจกร เปนตน  

ในสมัยท่ีหลวงพอพระเทพคุณาธารเปนเจาอาวาส ซ่ึงยาว  
นานถึง ๓๖ ป (พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๑๒) มีโยมหลายทานเปนกําลัง
ใหญหรือยืนเปนหลักตอกันมา แตสวนมากลวงลับไปกอนหลวงพอ   

ทานท่ีเปนผูใหญมีช่ืออยูกับวัดยาวนาน ก็มักเปนผูชรา และ
อยูในฐานะเปนผูอุปถัมภ บางทานอาตมาพอทันไดพบช่ัวระยะ
ตนๆ เชน คุณหญิงอุไรลักษณ ชาญกล นายรวล รุงเรืองธรรม ซ่ึง 
ลวงลับไปกอนหลวงพอท้ังน้ัน นอกน้ันก็ทันไดเห็นหรือไดยินแต
เพียงช่ือ หรือไมก็รูจักบางในรุนลูกหลาน ท่ียังมาชวยกิจการของวัด
สืบตอจากบิดามารดา  
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ขอยกตัวอยางช่ือโยมอุปถัมภวัดที่อาตมาพอจะคุนหู หรือทัน
ไดยินถนัดสักหนอย เร่ิมดวย พระยาสครราชเรืองยศ แลวก็พระยา
ธนภารพิศิษฐ พระนราธิราชภักดี คุณหมออ่ํา ขําคมนิกร พ.ต.จุล 
ถ่ินคํา นายรวล รุงเรืองธรรม นายวีเหลี่ยม แซหวอง นายจํานงค 
เวียงเกตุ  นายใหญ จึงแยมปน  นายวิจิตร โพธิ์สวาง  นายพูน 
เรืองนนท นายสมชาย ธีรธรรมไพโรจน นายสกล มังคละวิรัช นาย
จอน ชลานุเคราะห นายสอน นางยุพิน บุตรดี คุณหญิงอุไรลักษณ 
ชาญกล คุณนายแฉลม ตั้งทวี นางโกศลสุรพรรค (เฉลิมศรี สุทัศน 
ณ อยุธยา) คุณนายบวย เวียงเกตุ นางฟุง บุรุษหงษ  

ขอยกมาใหอานใหฟงแคน้ี บางทีบุตรหลานเหลนไดอานท่ีน่ี 
ก็จะไดรูวาปูยาตายายเคยเปนผูอุปถัมภวัดน้ี สวนภายในวัด พระท่ี
ทํางานก็จะไดรูวงความสัมพันธของวัด 

โยมบางทานเมื่อชรามากข้ึนๆ เห็นชัดวามีบุตรมาทํางาน
ชวยวัดตอ เชน คุณหมออ่ํา ขําคมนิกร ก็มี พ.อ.มณี ขําคมนิกร 
(ตอมา เทาท่ีระลึกได เปนพลตรี) มาเปนผูอุปถัมภวัดต้ังแตทาน
บิดายังอยู และโยมรวล รุงเรืองธรรม ก็มีคุณมณี รุงเรืองธรรม มา
ชวยคุณพอในการชวยงานวัดอยางจริงจังเร่ือยมา 

โยมท่ีทํางานดานการเงินใหแกวัดพระพิเรนทร ซ่ึงอยูมา
ยาวนานต้ังแตสมัยหลวงพอพระเทพคุณาธาร จนถึงวาระท่ีอาตมา
เปนเจาอาวาส เลยตอไปถึงเจาอาวาสสมัยหลังจากน้ันดวย ไดแก 
ร.ต.ท.พุธ เชยประทุม และ จ.ส.ต.ผล มณีศรีรัษฎ 

พระประชุมกันเองในเร่ืองการเงินน้ัน ก็เพ่ือจะไดทราบความ
เคลื่อนไหวของการเงิน และควบคุมดูแลตรวจสอบใหมีความ
ถูกตองไมผิดพลาดเสียหายดังท่ีวาแลว ตลอดจนอาจจะพิจารณา
นโยบายในการใชเงินใหเปนประโยชน  
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แตถาจะมีการเคลื่อนไหวของตัวเงิน ก็ตองใหโยมท่ีทํางาน
ดานการเงินเขารวมประชุมดวย 

เปนอันวาไมพึงมองขามความสําคัญของโยมคฤหัสถใน
กิจการของวัด และคุณประโยชนท่ีทานไดทําไว    

หันกลับมาพูดถึงการจัดแบงหนาท่ีของพระ นอกจากเร่ือง
การเงินแลว ก็จัดใหพระทุกรูป หรือแทบทุกรูปในวัดมีหนาท่ีชวย
กิจการงานของวัดอยางใดอยางหนึ่ง โดยถวายสถานะพิเศษแก
พระเถระผูใหญในสมัยของหลวงพอ ตามเอกสารป ๒๕๑๘ คือ  

๑. พระครูวรกิจวิจารณ์ (เดิมคือ พระครูวินัยธรใชเลี้ยง 
จารุวณฺโณ ท่ีรักษาการเจาอาวาสมากอน) เปนประธาน
งานสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห  

๒. พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต (หลวงพ่ีไหม) เปนอาจารย
ใหญสํานักเรียนวัดพระพิเรนทร ประธานการรับพระภิกษุ
สามเณร และศิษย เขาสูสํานัก และปกครองดูแลท่ัวไป  

๓. พระครูสังฆรักษ์ประสม กิตฺติญาโณ เปนผูอํานวยการ  
ฌาปนสถาน   

พระเถระผูใหญในสมัยหลวงพอพระเทพคุณาธาร ท้ัง ๓ 
ทานน้ี ตอมาก็ไดเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทรทุกทาน  

ท้ังน้ีมีลําดับ คือ เมื่อเจาคณะนครหลวงอนุมัติการลาออก
ของอาตมา ณ ๔ ก.พ. ๒๕๒๑ แลว พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต 
ไดดํารงตําแหนงเจาอาวาส จนถึงมรณภาพในวันท่ี ๓ ก.พ. 
๒๕๒๒ และมีงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๒๒ 
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จากน้ัน พระครูวรกิจวิจารณไดเปนเจาอาวาส ณ ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๒๒ เมื่อทานเปนวัณโรครายแรง ไดตั้งพระครูสมุหอําพล เปน 
รก.เจาอาวาส ณ ๗ ธ.ค. ๒๕๒๕ จนถึงมรณภาพในวันท่ี ๑๘ มิ.ย. 
๒๕๒๖ แลวมีงานพระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๒๕๒๗ 

จากน้ัน พระครูสังฆรักษประสม ไดรับตําแหนงเจาอาวาส 
กอนไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปน พระครูกิตติญาณประยุต ใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๙ และอยูตอมาจนถึงมรณภาพ 
โดยมีงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี ๒๕ มี.ค. ๒๕๓๒  

ถึงตรงน้ี ก็มาบรรจบกับเร่ืองท่ีเลาเมื่อก้ี คือ ตอจาก พระครู
กิตติญาณประยุต ในป ๒๕๓๒ น้ัน พระมหาอุทัย อุทโย ป.ธ.๙ ก็
ไดเปนเจาอาวาสในวันท่ี ๒๘ ก.ค. ๒๕๓๒ แลวไดรับพระราชทาน
สมณศักด์ิ ท่ี พระปฎกโกศล ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ เลื่อนเปนช้ันราช ท่ี 
พระราชปริยัติเวที ในป ๒๕๔๗ และเลื่อนเปนช้ันเทพ ท่ี พระเทพ   
วิสุทธิโมลี ในป ๒๕๕๓ แลวถึงมรณภาพในป ๒๕๕๕ ดังวาขางตน 

ตรงน้ี อยากจะพูดถึงเร่ืองของทานเจาคุณพระเทพวิสุทธิโมลี 
ท่ีเรียกอยางกันเองวาเจาคุณอุทัย แถมเขามาอีกหนอยหน่ึง  

ยอนหลังไปนานพอสมควร ในการท่ีวัดพระพิเรนทรมีฌาปน
สถานท่ีคนมาจัดงานศพกันมากมายน้ัน วัดเองเปนวัดเล็กๆ มีเน้ือ
ท่ีนอย เมื่อคนมางานศพมาก ก็ตองการท่ีจอดรถมาก แตบริเวณท่ี
จอดรถคับแคบ ย่ิงกวาน้ัน แถบวรจักร-เจริญกรุงน้ันเปนยาน
การคา คนขับรถไปมามาก แตหาท่ีจอดรถแสนจะยาก คนมาธุระ
ซ้ือขายของขางนอก หาท่ีจอดรถไมได เขามาอาศัยจอดรถในวัด ก็
เหมือนกับแยงท่ีกับแขกงานศพ วากันนัวเนียแนนนุงนังวุนไปหมด 

เร่ืองน้ีก็เลยเปนชองทางทํามาหากินของคนบางกลุม ดังท่ีรู
กันดีวา ถ่ินสามยอดมีนักเลงข้ึนช่ือ แตนักเลงกลับใจก็มี น่ันก็ดีไป  
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แตจะอยางไรก็ตาม พระก็ไมคอยรูตื้นลึกหนาบางอะไรนัก 
เอาแคสภาพท่ีปรากฏก็คือ มีนักเลงเจาถ่ินเขามาเรียกเก็บเงินจาก
คนท่ีเอารถเขามาจอด ใครไมใหเงินตามเรียก รถก็ถูกทําราย รถ
เขารถออกมากมาย ไมรูวาใครเปนใคร และกลุมท่ีมีผลประโยชน
ดานอื่น ก็มี 

เร่ืองน้ีทําใหวัดลําบากหนักใจมาก ยากท่ีจะจัดการ แตก็ตอง
พยายาม เมื่อจัดการลงไป เชน จัดระเบียบ ก็ดูแลไมไหว และ
นักเลงก็แกลงวัดบาง  

ในคราวท่ีอาตมาเปนเจาอาวาส ก็ตั้งพระบางรูปใหมีหนาท่ี
ดูแล พระก็ลําบาก เขาทําอะไรโดยตรงแกพระไมได ก็ใชวิธีแกลง 
ขมเหงคนใหอยูในถ่ินไมได ทํารายเด็ก แมจะขออารักขาจาก
เจาหนาท่ี เขาเห็นพระหาทางแกปญหา เขาก็ย่ิงคุกคาม วันหน่ึง 
นองชาย (ลูกของโยมอา) ท่ีมาเรียนมัธยม กลับจากโรงเรียน ก็ถูก
นักเลงพวกน้ีดักชกตอยทํารายรางกาย มีเสียงมาวาเขาคิดกันถึง
ข้ันหาทางเอาชีวิตเจาอาวาส  

ท่ีจริง กองปราบสามยอดก็อยูฝงถนนตรงขามวัด ทางวัดและ
ญาติโยมปรึกษานายตํารวจผูใหญ รวมท้ังทองท่ี ทางเจาหนาท่ีวา
ในสถานการณเวลาน้ัน เปนเร่ืองท่ีปฏิบัติการยากลําบาก ก็
พยายามชวยตามท่ีทําไดบาง พระไมไดรูอะไรในทางน้ีลึกซ้ึง  

ปญหาเร่ืองนักเลงจัดการหาผลประโยชนบาง  คุมผล  
ประโยชนบางน้ี เร้ือรังมานาน และนักเลงก็ไมใชมีกลุมเดียว และก็
เปนธรรมดาวาจะมีลักษณะเปนอํานาจมืด หรืออํานาจในเงาสลัว 

ขอเลาเหตุการณเฉพาะครั้งหน่ึงแถมไวเปนตัวอยาง เปน
เร่ืองตางหากจากกรณีเจาถ่ินคุมท่ีจอดรถขางตน  
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๑๐๖ 

๑๐๖

ในกลุมหน่ึงท่ีคุมผลประโยชนท่ีน่ัน มีคนหน่ึงเปนนักมวย
นักเลงรางใหญ วันหน่ึง เขาเดินมาหยุดยืนท่ีหนาบันไดกุฏิพระ
ระดับทํางานของเจาอาวาส เอามือกวักเรียกทาน พูดวา ลงมาๆ 
หรืออะไรทํานองน้ี คือใหทานลงไป เขาจะไดซอมมือ บังเอิญ
อาตมาไปแถวน้ันพอดี จึงไดเห็น ท่ีจริง พระรูปน้ัน มีอายุราว ๖๐ 
แลว จะทําอะไรได ก็แคน่ังน่ิงไป  

เร่ืองน้ีเกิดข้ึน ไมทราบวาเพราะพระไดพูดหรือทําอะไรท่ีผิด
ใจเกี่ยวกับผลประโยชนอะไรของพวกเขาที่น่ัน เขาจึงแสดงอํานาจ
อยางน้ัน คงจะขมขู หรือจะใชอํานาจครอบงํากดไว น่ีขนาดกลาง
กรุงยังอยางน้ี แลวในถิ่นหางไกล ชาวบานจะอยูกันอยางไร  

ถิ่นฐานมากหลาย โดยเฉพาะในบานเมืองที่ถือกันวาเจริญนั้น 
เปนแหลงผลประโยชน โดยตรงบาง โดยออมบาง บางทีหรือบังเอิญ 
ก็กลายเปนชองทางหาผลประโยชนของคนบางพวกไปไดอยางนึก
ไมถึง แลวเมื่อนิติธรรมมีไมจริง นิติรัฐเปนไมจริง ระบบอิทธิพล เจา
พอเจาแมก็ใหญข้ึนมา ประเทศท่ีวาจะพัฒนา ก็ไปไดไมถึงไหน 

นิติธรรม นิติรัฐ จะมีจริงเปนจริงไมได ถาไมมีการศึกษาท่ีทํา
ใหคนมีวินัย ท่ีจะปกครองตัวเองใหอยูในธรรมได เมื่อคนไมรูจัก
ปกครองตน ปกครองตัวไมเปน ถึงจะเลือกตั้งมากมายก่ีครั้ง ก็ไมได
ประชาธิปไตย เพราะการเลือกต้ังท่ีจัดกันข้ึนมา ไมใชเปนของจริง  

เมื่อคนเจริญมีความเสื่อมมากข้ึน เร่ืองผลประโยชนท่ีควรจะ
ดี ก็กลับกลายเปนปญหาท่ีย่ิงรายแรง  

ในช ว ง ท่ี เ จ า คุณอุ ทั ยจะ เ ข ามา เป น เ จ า อ าวาส น้ัน 
สถานการณท่ีวัดพระพิเรนทรอยูในข้ันเสี่ยงภัยนาประหวั่นพร่ันใจ
ทีเดียว แตในท่ีน้ีจะขามไป ไมเลา  
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๑๐๗

เอาแคตอนท่ีเขารับหนาท่ีแลว ปญหาท่ีจอดรถ มีนักเลงเจา
ถ่ินคุม ก็คลายอยางเดิม ก็นาลําบากใจวาจะไปกันอยางไร  

เร่ืองก็เปนไปวา เจาคุณอุทัยมีคนใกลชิด จะเปนญาติหรือ
อยางไร อาตมาก็ไมแมน คนใกลชิดน้ันเปนทหาร เขามีกําลัง แลว
ตอมากําลังทหารก็เขามา ทหารก็จัดระเบียบท่ีจอดรถใหเปนท่ี
ปลอดภัย และมีการทํางานท่ีเปนระบบ ทําใหนักเลงเจาถ่ินเงียบไป 
ทหารท่ีวาเปนร้ัวของชาติ ก็เลยมาเปนร้ัวของวัด ร้ัวของบาน  

อันน้ีเลาบอกปมไว ใหพึงคิดวา นิติธรรมจะมีจริง นิติรัฐจะ
เปนจริง ไดอยางไร โดยมิใชเปนเพียงแคพูดแคบนไว 

น่ีคืองานอยางหน่ึงท่ีมองไดวาเจาคุณอุทัยมีความเขมแข็ง
จริงจังท่ีชวยใหวัดสรางปญหาสําคัญและเร้ือรังน้ันไปได 

เจาคุณอุทัยไดทําคุณประโยชนไวแกวัดพระพิเรนทรท่ีทาน
อยูมาเปนอันมาก ในชวงสุดทาย ไดสรางอาคารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมใหญโตหลังใหม ทานคงมีโครงการดานการศึกษาท่ีสําคัญอยู
ในใจ แตเร่ืองเหลาน้ีเปนอดีตใกล ท่ีบุคคลภายในคงจะรูกันดี 
มาถึงตรงน้ี อาตมาเปนผูหางไกล ทําไดแคพูดถึงไว  

น่ันเปนดานของวัดท่ีไดอยูมา สวนทางดานสถาบันอันเปนท่ี
เลาเรียนศึกษา คือ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงใน
ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจาคุณอุทัยก็ได
ทํางานทําประโยชนไว ในงานสําคัญๆ   

ท่ีน่ัน เจาคุณอุทัยไดเปนเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย มมร. ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ และเปนคณบดี
ประจําคณะมนุษยศาสตร มมร. ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง ๒๕๔๐  
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๑๐๘

๑๐๘

กลับไปเร่ืองเดิม ในชวงป ๒๕๑๖ – ๒๕๑๗ ก็เปนอันวาได
จัดต้ังมอบหมายกันใหพระชวยกันทํางาน แบงหนาท่ีไปพรอมท่ัว 

นอกจากการเงินท่ีตองใหเรียบรอยเปนพ้ืนไวแลว ดานงาน 
เร่ืองหนึ่งท่ีเห็นวาควรถือเปนสําคัญ คือศิษยวัด  

เวลาน้ัน คมนาคมไมสะดวก การศึกษาก็ยังไมไปไมคอยถึง
ภูมิภาค เด็กตางจังหวัดจึงมาเรียนโดยอยูวัดมากมาย ตั้งแตระดับ
มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย 

เมื่อเด็กมาเรียนในโรงเรียน และในสถาบันการศึกษาขาง
นอกวัด ในระบบของรัฐ พระก็มักมองขามเร่ืองการศึกษาและ
พัฒนาการของศิษยวัดไปหมด โดยมองเหมือนเปนคนขางนอก แม
จะอยูในวัด ความสัมพันธกับวัดและพระก็นอยย่ิงนัก ตอนน้ันคิด
วาควรจัดทําใหเกิดคุณประโยชนดานน้ีดวย 

ตัวเองเวลาน้ัน งานท่ีมหาจุฬาฯ ก็หนักหนา และท่ีวัดอยาง
นอยก็มีการประชุมพระทํางาน เมื่อท่ีมหาจุฬาฯ มีงาน เชน ประชุม
ทําประมวลการสอนตอนค่ําหลังเวลาเรียน กวาจะมาประชุมท่ีวัด
ได บางทีตองนัดเลย ๒๒ น. บางทีเอาวันท่ีวางทางมหาจุฬาฯ 
ประชุมวันเดียว ๒ วาระ ๑๖ – ๑๙.๓๐ น. และ ๒๑ - ๒๔ น. พระก็แย 
โดยเฉพาะพระมหาอุทัยมีหนาท่ีจดบันทึกการประชุม ก็เหน่ือยแน 

เอาเปนวา ทางดานศิษยวัด ในวันหยุด คือวันอาทิตย ผูท่ี
เปนนักเรียนนักศึกษา ก็หยุดในฝายของเขา ตัวเราเมื่อสอนท่ี ร.ร.
วันอาทิตย และช้ันบาลีพิเศษ เสร็จในเชาและบายแลว ตอนเย็น
ใกลค่ํา ก็มาพบกับศิษยวัดเหลาน้ี โดยมี ๒ รายการท่ีสําคัญ  

รายการแรกคือ เขาโบสถประชุมสวดมนตในแบบของ
นักเรียน  
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๑๐๙

สําหรับศิษยโตในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ก็มี
รายการท่ี ๒ ดวย คือเขาช้ันเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ให
รูเร่ืองพระพุทธศาสนา โดยจะไดภาษาอังกฤษท่ีเปนประโยชนแก
การเรียนท่ีเปนหลักประจําของตนดวย 

น่ีก็คือมุงประโยชนแกตัวเด็ก แตมองอีกแงหน่ึง ก็นาเห็นใจ
เด็กท่ีเรียนหนักมาตลอดสัปดาห ถึงวันท่ีจัดไวใหพัก ก็ตองเจอหนัก
เพ่ิมอีก และในแงวิชาเรียน บางรายเรียนวิชาที่ไมคอยใชภาษา  
อังกฤษ ก็ทําใหเขาทั้งหนักทั้งไมเขาไมทันกับเพ่ือน นับวาเปนปญหา
ความแปลกแยกในระบบของรัฐกับวิถีของวัดตามวัฒนธรรมไทย  

อันน้ันก็เปนการไดเรียนรูเพ่ิมข้ึน ขอขามไป บอกตัวเลขให
เปนท่ีสังเกตไว ศิษยวัดเวลาน้ันมี ๒๖ คน ซ่ึงจํานวนมากเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา แลวอีกดานหน่ึงก็ดูพระเณรดวย พอจะนับได
วาพรรษาน้ัน พระเการาว ๒๐ พระใหม ๑๔ รวม ๓๔ รูป ไมนอยเลย 

ท่ีสําคัญตามแนวทางของวัด ท่ีหลวงพอมุงจัดการศึกษา ก็
คือเพ่ือสามเณร บอกแลววาเมื่อเปดเรียนคร้ังใหญใน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
น้ัน สามเณรมาอยูเรียน ๓๐ รูป แตเวลาผานมา ๕ ป ถึง ๒๕๑๗ 
สามเณรเหลืออยู ๘ รูป จะถือวาเปนผูเขมแข็งก็คงพอได คือ 

๑. ส.ณ. อินศร ดวงคิด 
๒. ส.ณ. แถม โพธิ์ศรี 
๓. ส.ณ. สําราญ อ่ําประชา 
๔. ส.ณ. เฉลิม ย้ิมสมบูรณ 
๕. ส.ณ. นริสร ศรีรุงเรือง 
๖. ส.ณ. อัมพร เพ็งสวย 
๗. ส.ณ. ณรงค วงษเพ็ง 
๘. ส.ณ. ประหมวด เกิดอินทร 
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๑๑๐ 

๑๑๐

น้ีเปนรายช่ือเมื่อ ๒๓ พ.ค. ๒๕๑๗ คือเร่ิมปการศึกษา  

แตเม่ือถึงกาลเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม สองรูปแรก คือ 
ส.ณ. อินศร ดวงคิด และ ส.ณ. แถม โพธิ์ศรี ไดอุปสมบท (๒๖ 
มิ.ย. และ ๙ มิ.ย.) เปนพระมหาแลว ไปรวมอยูในจํานวนพระใหม 
๑๔ รูปขางตน สามเณรจึงเหลือ ๖ รูป  

เมื่อเจาอาวาสใหมเขามา ก็มีหนาท่ีตอสามเณรเหลาน้ีดวย 
แตในกรณีน้ี เปนอันพนไป เพราะเหลาสามเณรอยูในความดูแล
ของทานอาจารยใหญ คือ หลวงพ่ีพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต 
ตอเน่ืองมาโดยตลอด แตกระน้ัน เมื่ออยูในเขตความรับผิดชอบ 
แมสามเณรจะหางไกลแทบไมไดเก่ียวของ ก็ตองรูไว ตามธรรมดา
ของงานท่ีผูกพันโยงกัน แมวาเจาตัวเจาของช่ือจะไมไดเก่ียวของ  

อน่ึง ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่ี ส.ณ. อินศร ดวงคิด และ ส.ณ. แถม 
โพธิ์ศรี อุปสมบท เปนพระมหา และพระมหาอินศรเร่ิมเขาเรียน
มหาจุฬาฯ น้ัน ก็เปนปท่ีอาตมาลาเลิกงาน ท้ังเร่ิมเลิกไปทํางานท่ี
มหาจุฬาฯ และออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร  

ไดพูดเร่ืองของวัดพระพิเรนทรเสียยืดยาว ท้ังท่ีไมเก่ียวอะไร
กับผูอาน อาจจะบอกวาไมนาสนใจ ก็ขามไปเสีย  

แตในท่ีน้ี ถือเปนโอกาสท่ีจะมอบหลักฐานบางอยางไว 
เพราะคิดวา คงแทบไมมีเหลืออยูในท่ีอื่นท่ีไหน เมื่อเห็นเร่ืองเกาๆ 
อยางน้ี บางทีจะมีแงคิดอะไรท่ีเปนประโยชนก็ได 



- ๔ - 

กวางานท่ีมุงหมาย จะไดโอกาส ก็แสนนาน  

เปนเจาอาวาส ๒ ป ลาออกใชเวลา ๔ ป  
ท่ีเลาเร่ืองมาถึงป ๒๕๑๗ น้ี ท่ีจริงไดย่ืนหนังสือขอลาออก

จากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร และย่ืนบันทึกขอลาออก
จากตําแหนงรองเลขาธิการท่ีมหาจุฬาฯ ไปแลว แตทานไมใหออก 
เร่ืองยังคางคา ก็ทํางานไปกอน คอยหาทางหลุดโลงตอไป 

เร่ิมตน ไดย่ืนหนังสือขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัด
พระพิเรนทรกอน (เคยลาแลวเมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๑๖) ลงวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๑๗ (เดินทางไปย่ืน ๑๒ มี.ค. ๑๗) แจงเหตุผลดังน้ี 

"ตามท่ีกระผมได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระ    
พิเรนทร์ต้ังแต่วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แล้วน้ัน 
บัดน้ี กระผมได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร เห็นว่า
ถึงกาลอันสมควรท่ีจะลาออกได้ ตามท่ีได้ต้ังใจไว้ โดยเหตุผล
เพื่อปฏิบัติกิจพระศาสนาด้านอื่น โดยเฉพาะส่วนท่ีมีฉันทะ
อยู่แต่เดิม จึงขอลาออกตามสําเนาหนังสือกราบเรียนเจ้า
คณะนครหลวง ซึ่งได้สง่มาพร้อมน้ี" 

กิจพระศาสนาดานอื่นอะไร ท่ีมีฉันทะอยูแตเดิม ท่ีจริงก็พูด
ถึงมาเร่ือยๆ และเด๋ียวก็จะย่ิงพูดมากข้ึน 

สวนท่ีมหาจุฬาฯ  ไดถวายบันทึกขอลาออกในวันท่ี  ๖ 
มีนาคม ๒๕๑๗  
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เร่ืองราวและเหตุผลในการลาออกท่ีมหาจุฬาฯ บอกคางไว
ในหนังสือ มหาจุฬาฯ งามสง่าฯ ก็เอาไวไปเขียนตอในหนังสือน้ัน จะ
ไดเอาเอกสารตางๆ ลงไปใสประกอบไวใหเห็นสถานการณดวย 

ท้ังสองแหงตัดทางลาออก โดยไมนําเสนอข้ึนไปตามลําดับ 
ดานวัดพระพิเรนทร จ.ต. คือพระครูสิริทัตสุนทร (หลวงพ่ีคึ้ง) สง
หนังสือ “ยับย้ังการลาออกจากเจาอาวาส” (ลว. ๓ เม.ย. ๒๕๑๗) 

หนังสือยับย้ังมีเน้ือความยาวเต็มหนากระดาษพับสี่ วา “...
ยังไม่สมควรท่ีท่านเจ้าคุณจะลาออก และเหตุผลท่ีอ้างมาก็ยังไม่เพียงพอ”  

ตอนทายทานพูดอยางนาซ้ึงใจวา  

“ผมยินดีจะช่วยเหลืออยู่ทุกขณะ เพราะต้ังใจไว้ว่า 
แม้มีชีวิตอ ยู่สามารถท่ีจะช่วยให้วัดพระพิเรนทร์
เจริญรุ่งเรืองแล้ว จะพยายามจนสุดความสามารถ”  

น่ีนํามาลงไวใหไดอานกัน ใหเห็นนํ้าใจของทานผูใหญของ
วัดในกาลกอน พุทธบริษัทชาววัดพระพิเรนทรจะไดมีกําลังใจ
เขมแข็ง และมองทิศทางท่ีวัดควรมุงไปใหชัดเจน 

สวนทางดานมหาจุฬาฯ ก็มีใบบันทึกมาจากทานเจาคุณ
เลขาธิการ (ตอมาคือ เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย อุปเสณมหาเถระ 
วัดสระเกศ) ลงวันท่ี ๑๔ มี.ค. ๒๕๑๗ บอกความตอนหน่ึงวา  

“จึงนําเรื่องน้ีเข้าหารือร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีชั้นบริหาร มี
มติเป็นเอกฉันท์ว่า ‘ไม่ให้เลขาธิการนําการลาออก
เสนอไปตามลําดับ’...‘และให้ถือว่าท่านเจ้าคุณ ยังคง
เป็นรองเลขาธิการอยู่’...” 
ถึงแมทานจะไมยอมใหออก แตก็เปนจุดหักหันเปลี่ยนแปลง

แนวทางการทํางาน โดยไปมหาจุฬาฯ นอยลงๆ จนแทบไมไปเลย  
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แตก็ยังตองไปในงานท่ีผูกพันภายนอก เชน ประชุมสภาการ 
ศึกษาของคณะสงฆ แลวตอมาประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ของคณะสงฆ รวมท้ังเร่ืองการจะใหมีกฎหมายมหาวิทยาลัยสงฆ 
ดังเคยเลา โดยขอไมรับนิตยภัต ซ่ึงก็คงทําใหเดินทางลําบากบาง  

ดานวัดพระพิเรนทร ถึงอยางไร หลวงพี่คึ้งก็ไมยอมใหออก
แนนอน แตเมื่อมีพระชวยกันทํางานตามท่ีไดตั้งตําแหนงหนาท่ี
และมอบหมายงานกันแลว ก็ชะลอและผอนเบางาน ปลอยๆ เรื่อยๆ 
กันไปได สวนทานผูใหญรุนเกาก็เคยกับงานของทานอยูแลว 

ตอนน้ีก็เ ร่ิมจะยายท่ีทํางานจากมหาจุฬาฯ มาอยู ท่ี วัด
พระพิเรนทร ท่ีจริงไมใชยายมาท่ีวัด น่ันกวางไป ตองบอกวายาย
มาไวท่ีกุฏิของตนเองในวัดพระพิเรนทร เพราะจะเปนงานท่ีทํา
เฉพาะตัวองคเดียว คืองานหนังสือธรรม 

เมื่อทํางานสวนรวมของวัด ของสถาบัน ขององคกร เราตอง
ทํางานกับคน พอจะทําอะไร ก็มุงใหไดความพร่ังพรอมเปนอันหน่ึง
อันเดียว ก็ตองพยายามพบปะพูดจากับผูมีสวนรวมใหครบทุกคน 
ใหรูเขาใจชัดเจนเห็นชอบลงตัวเปนหน่ึงเดียวเทาท่ีจะเปนไปได วา
เอาอะไรแน เอาอยางไรแน ไมวาดวยการประชุม หรือดวยการ
สังสรรคสื่อสาร ตองยอมเหน่ือยยอมทน เพ่ือใหงานไปดีโดย
สามัคคี ใหแนชัดลงตัวจริง จึงบอกวา เอาอย่างน้ี 

ในงานหนังสือธรรม ก็มุงใหไดความพร่ังพรอมเปนอันหน่ึง
อันเดียว แตไมเก่ียวกับบุคคล กลายเปนวาตองแสวงหาสืบคน
ตรวจสอบขอมูลความรูในแหลงขอมูลท้ังหลาย เชนคัมภีร หรือ
ตํารับตําราพรอมท่ัวเทาท่ีมี ใหชัดเจนลงตัวแนนอนเปนหน่ึงเดียว 
วาคืออะไรแน เปนอยางไรแน ถาสุดทางแลวยังไมเด็ดขาด ก็ไม
เลิกไมท้ิง แตฝากไวกอน ใหแนชัดลงตัวจริง จึงบอกวา คืออย่างน้ี 
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เปนอันวา คราวน้ี ไมตองยุงกับคน ไมตองเจอกับใคร องค
เดียวเดี่ยวโดดอยูกับงานคนควาเขียนหนังสือ แตท่ีวัดพระพิเรนทร 
ตอนน้ัน ถึงจะอยูท่ีกุฏิองคเดียว ก็ไมพนความผูกพันเรื่องงานกับคน 

เมื่อทานไมยอมใหลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส ก็ไดวิธี
ใหม คือไปปฏิบัติศาสนกิจตางถ่ินยาวนาน และต้ังผูรักษาการแทน  

พอดี ตอนนั้น เพ่ิงไดท่ี มีอาศรมมหาจุฬาฯ ใหมๆ และก็
อาจารยสมบูรณน่ีแหละ ไดเปนเจาของเร่ืองดูแลอาศรมมหาจุฬาฯ 

พอถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ก็ออกประกาศวัดพระพิเรนทร
บอกวา เจาอาวาสไปปฏิบัติศาสนกิจตางจังหวัด ไมอยูประจําใน
สํานักเปนเวลาติดตอกันยาวนาน จึงอาราธนาแตงตั้งพระครูปลัด
สมัย กิตฺติทตฺโต เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส 

แลวรุงข้ึน ๑๐ พ.ค. ก็ทํารายงานถวายสมเด็จฯ เจาคณะ
นครหลวงฯ วาไปพํานักปฏิบัติศาสนกิจในดานการรจนาศาสน
ปกรณในตางจังหวัด จึงไดตั้งผูรักษาการแทนเจาอาวาส ดังท่ีวา 

อยางท่ีวาแลว เปนความประจวบพอดีอยางหน่ึง เวลาน้ัน 
อาจารยสมบูรณ (จะเปนพระวิสุทธิสมโพธิ ๕ ธ.ค. ๑๘) ไดตกลง
ใหคุณลาภ ถาวรบรรจบ ไปอยูดูแลอาศรมมหาจุฬาฯ ในเขต อ.
มวกเห ล็ก  จ .สระ บุ รี  (ตอ กับ  ต .กลางดง  อ .ปากชอง  จ .
นครราชสีมา) คุณลาภไดไปประจําอยูท่ีน่ันในยุคบุกเบิก อาตมา
ไปพักท่ีอาศรมมหาจุฬาฯ น้ัน แลวคุณลาภกับนองและลูกหลานก็
ชวยดูแลโดยตลอด 

ถานึกภาพสมัยน้ัน ก็คงไมควรมองตามภาพสมัยน้ี เวลาน้ัน 
การเดินทางยังไมสะดวก ท่ีน่ันจึงเหมือนอยูหางไกล เปลี่ยวหนอย 
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อาตมาอยูในกระทอมเล็กๆ ทายโรงเก็บไมกระดานเปนตน 
โรงน้ันไมมีฝา โลงๆ อยูเชิงเขาเล็กๆ สองลูกคูกัน หางจากบานคุณ
ลาภ แมจะคงไมก่ีรอยเมตร ก็เงียบสงัดมาก อยูองคเดียวแทๆ จึง
เปนโอกาสใหทํางานหนังสือไดเต็มท่ี แลวก็เขียนหนังสือ ซ่ึงตอมา
เมื่อจะพิมพ ไดตั้งช่ือวา Thai Buddhism in the Buddhist World  

คุณลาภนั้นเปนชางอยูแลว ดังท่ีไดชวยงานดานน้ีท่ีมหาจุฬาฯ 
มานานและมากมาย ท่ีอาศรมจึงไมติดขัดเร่ืองไฟฟา เปนตน 

แมจะมีแสงไฟฟาพอมองเห็นท่ัวโรงเก็บของน้ัน บางที ตอน
กลางคืนออกจากกระทอมเดินไปหองนํ้าซ่ึงอยูในโรงศาลาอีกดาน
หน่ึง เห็นงูตัวโตนอนขดอยูบนกองไม ก็เดินหลีกไปโดยระวังๆ 
อยางเงียบๆ เมื่อสงบเงียบอยางน้ัน ก็เขียนหนังสือไดท้ังคืนท้ังวัน 
มีวิทยุทรานซิสเตอรเล็กๆ เคร่ืองหน่ึงไวฟงขาว ปรากฏวา เสียง
วิทยุท่ีดังชัดดีมาจากเมืองลาว ฟงวิทยุเมืองลาวทักทายวาสบายดี 

ตอนน้ัน รัฐบาลลาวกําลังสูรบเต็มท่ีกับคอมมิวนิสตประเทด
ลาว ขาววิทยุรัฐบาลออกมาเร่ือยวากองทัพหรือทหารออกไปรบ
วันน้ีๆ ฆาคอมมิวนิสตไดเทาน้ันรอย จับไดเทาน้ีรอย ฟงแลวก็
ประหลาดใจวาอะไรกันถึงขนาดน้ัน ถาไดอยางน้ัน ก็นาจะชนะแน 

ปรากฏวา ถึงปลายปน้ันเอง ขบวนการประเทดลาวก็ชนะ 
แลวก็เขาปกครองประเทศ ประกาศเปลี่ยนราชอาณาจักรลาว เปน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันท่ี ๒ ธ.ค. ๒๕๑๘ 

น่ีก็เลาแทรกประกอบบรรยากาศไวเทาน้ันเอง งานแทจริงก็
คือเขียนหนังสือท่ีมามีช่ือวา Thai Buddhism in the Buddhist World  

ตอนน้ัน อยูท่ีอาศรมมหาจุฬาฯ รวมท้ังหมดก่ีเดือนก็จําไมได 
แตอยูประจํายาวนานไมไดดังหวัง เพราะยังมีภาระติดพันในกรุง 
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หนังสือท่ีเขียนน้ัน อีกนานจึงไดพิมพ คือ ในชวงเดือน เม.ย. 
– มิ.ย. ๒๕๒๗ มูลนิธิ ทุนพระพุทธยอดฟา ในพระบรมราชูปถัมภ 
ณ วัดพระเชตุพน ไดพิมพ Thai Buddhism in the Buddhist World น้ี 
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตํารวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ   

น่ีก็คือ หลังจากเขียน ๙ ป จึงไดพิมพเปนเลมหนังสือในยุคท่ี
การพิมพมีระบบ Compugraphic ท่ีถือวาทันสมัยท่ีสุด กอนจะเขา
สูยุคคอมพิวเตอร ชวงเร่ิมมี desktop publishing ในป ๒๕๒๙ ท่ี
ชวยใหงานพิมพแสนสะดวก แสนสบาย แสนงายดาย มาจนบัดน้ี 

เปาแคนในแดนอเมริกา ที่ฮาไวไดหัวรอ ที่สวอรทมอรไมอยางน้ัน   
เร่ืองไปพักท่ีอาศรมมหาจุฬาฯ น้ัน เปนการเลาอยางรวบรัด

ประมวลความ ท่ีจริง ไมใชวาจะสะดวกราบร่ืนอะไรนัก เพราะงาน
ท่ีติดพันและผูกพันท้ังท่ีวัดพระพิเรนทรและท่ีมหาจุฬาฯ  ยัง
มากมาย กลายเปนวาตองเดินทางกลับมาแลวไปใหมๆ ท้ังท่ี
เดินทางก็ยาก ตองไปรถประจําทาง บขส. หรือรถไฟ แลวก็เดินเทา
ตออีกมิใชใกล อาจารยสมบูรณก็ใจดีตามเคย พาพระพาลูกศิษย
รวมเดินทางไปสง และระหวางน้ันก็เดินทางไปเย่ียมไมขาด  

ลองนับรวมเวลาอยูท่ีอาศรมมหาจุฬาฯ จริงจังท้ังหมด ไดแค 
๓๓ วันเทาน้ันเอง แตก็เปนอันวาไดหนังสือเลมหน่ึง คือ Thai 
Buddhism in the Buddhist World ท่ีวาน้ัน 

ระหวางน้ันเอง ดานสวนตัว ทาง Swarthmore College ท่ี
นิมนตไปเปนวิทยากร พอถึงเดือนมีนาคม ป ๒๕๑๘ น้ัน ก็เรงรัด
มาเร่ือย ในท่ีสุด อาตมาก็บอกทํานองเปนเงื่อนไขไปวา พระตองมี
ไวยาวัจกรหรือผูติดตามดวย และคฤหัสถท่ีติดตามไป ก็ควรได
ประโยชนทางการศึกษา ทางน้ันก็เขาใจ ใหเราจัดเอา 
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๑๑๗

๑๑๗

ตกลงวา ผูติดตามไดแกคุณบุญเลิศ โพธินี ซ่ึงก็เปนอาจารย
ท่ีมหาจุฬาฯ น่ันแหละ ดูเหมือนจะสอนอยูใน ร.ร.บาลีอบรมศึกษา  

ในท่ีสุดก็กําหนดเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในวันท่ี ๒๓ ม.ค. 
๒๕๑๙  

กอนจะไป ก็ตั้งพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต (หลวงพี่ไหม) 
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส และประชุมตรวจสอบบัญชีวัดทุก 
๒ เดือนคร้ังสุดทาย เพ่ือสงถวายทานผูรักษาการฯ ใหเปนท่ีโลงเบา
สบายใจ (มีจํานวนเงิน ๑,๒๗๕.๕๗๘.๙๙ บาท นับจากยอดที่รับมา 
๕๔๙,๘๒๗.๑๔ บาท ๒ ป ๑๐ เดือน เพิ่มขึ้น ๗๒๕,๗๕๑.๘๕ บาท) 

พอดีทีเดียว พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ท่ี
พิมพคร้ังแรก ในระบบ Monotype ซ่ึงเขาโรงพิมพตั้งแตป ๒๕๑๕ 
ทําตัวบาลีอักษรโรมัน เปนตน อยางยากเย็น พิมพกัน ๓ ป ก็เสร็จ
ในวันท่ี ๘ ม.ค. ทันไดแจกกอนไป และนําไปแจกท่ีอเมริกาดวย 

แต ไม ทันจะได เ ดินทาง  หลวงพ่ีคึ้ ง  ซ่ึ ง เวลาน้ันได รับ
พระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิท่ี พระศีลขันธโสภิตแลว (ราชทินนาม
เดียวกับท่ีหลวงพอพระเทพคุณาธารเคยเปน แตของหลวงพอเขียน
วา “พระศีลขันธโศภิต”) ไดถึงมรณภาพในวันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๒๕๑๘ 
แตอาตมาก็ใกลถึงเวลาเดินทางแลว ไดรับนิมนตไปรวมประชุม
ปรึกษาการจัดงานพระราชทานเพลิงศพคร้ังเดียวในวันท่ี ๑๑ ม.ค. 
๑๙ แลวไมชาตัวก็ไปวิเทศ แตก็ปรากฏวาคณะสงฆวัดพลับพลา
ชัยไดพิมพหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม) เปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ในวันเสารท่ี ๓ เมษายน ๒๕๑๙ 

ปรากฏวา ไปอเมริกาเท่ียวน้ี ซ่ึงเปนงานสวนตัว มีทานท่ี
เคารพรักไปสงไมนอย ท้ังท่ีข้ึนเคร่ืองบินกอน ๖ โมงเชา  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๑๘

๑๑๘

นอกจากโยมทั้งสองและพ่ีนองวงศญาติ ซ่ึงแนนอนยอมเอา
ใจใสมาก กับพระวัดพระพิเรนทรและญาติโยมวรจักรบางแลว 
คณะท่ีเรียกภาษาชาวบานวารักจริงจัง คือชาวมหาจุฬาฯ ถึงกับวา
ไปนอนคางรอท่ีตึกมหาจุฬาฯ กวา ๓๐ รูป/คน นําโดยอาจารย
สมบูรณ (เจาคุณวิสุทธิสมโพธิ ท่ีมาเปนพระเทพกิตติโสภณ) 

ท้ังน้ี ยังรวมท้ังรองเลขาธิการ รูปท่ี ๒ ใหมลาสุด ตอจาก
ทานเจาคุณพระทักษิณคณาธิกร (สิงหทน นราสโภ) ท่ีลาสิกขาไป
เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๒๕๑๘ กลาวคือพระมหาบุญมา มหาวีโร ท่ีทานเจา
คุณเลขาธิการอานประกาศแตงต้ังในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ ใน
วันเปดปการศึกษา ณ ๔ มิ.ย. ๒๕๑๘ ก็รวมคณะไปสงดวย 

สวนทานเจาคุณเลขาธิการ (เจาประคุณสมเด็จพระพุฒา-
จารย) ก็มาของทานอีกทางหน่ึง และเดินไปสงจนเขาคอกท่ีตรวจ
คนออกจากเมือง 

วันน้ัน เขาอเมริกา เคร่ืองบินลงท่ีฮาไว/Hawaii ก็ตรวจ 
Passport กันท่ีน่ัน คงเพราะสถาบันการศึกษานิมนต เขาจึงแทบ
ไมดูอะไร ใหผานไดเลย 

แตเจาหนาท่ีมองเห็นคุณบุญเลิศถือแคน เขาคงไมเคยเห็น 
ก็ยอมสงสัยวาคืออะไร เวลาน้ัน ฝร่ังกําลังกวดขันระวังเร่ืองสาร
เสพติด ก็ตองถามวา น่ันอะไร 

คุณบุญเลิศ โพธินี เปนชาวอําเภอคําชะอี เวลาน้ันอยูใน
จังหวัดนครพนม แตตอมาเขาแยกออกมาอยูในจังหวัดใหม ช่ือวา
มุกดาหาร เมื่อจะไปอเมริกา ก็ถือแคนไป จะไดเปาใหหนุมสาว
นักศึกษาฝร่ังฟงวาดนตรีไทยไพเราะอยางไร  
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๑๑๙

เมื่อเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองถามวาน่ันอะไร เราก็อธิบาย
วาเปนเคร่ืองดนตรีเปา เขาก็เลยบอกใหคุณบุญเลิศพิสูจนดวยการ
เปาใหฟง คุณบุญเลิศก็เลยไดเปาแคน ตั้งแตเร่ิมเขาแดนอเมริกา 

ฝร่ังฟงแลวก็ดูเหมือนจะหัวรอ ก็คงชอบใจ แตท่ีแนๆ สําหรับ
งานในหนาท่ีของเขา ก็คือไดพิสูจนวาไมมีสิ่งของหรือสารเสพติด
อะไรอัดยัดอยูขางใน เปนอันวา เขาเมืองอเมริกาได  

วันเสารท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๑๙ เวลา ๑๐ น. เคร่ืองบินก็พา
เราลงท่ีสนามบินของเมือง Philadelphia พบอาจารย Swearer 
มารออยู  

ตอนน้ันอยูในชวงกลาง winter กําลังหนาวจัด ขณะไปถึง 
อุณหภูมิท่ีเมือง Phila. 23o F หรือราว -5o C คาดไมถูกวาจะหนาว
ขนาดไหน ลองออกไปยืนทดสอบแลวคิดวา ถาอยูสัก ๑๐ นาที ยัง
พอไหว แตหิมะกองหนาอยูบนพื้นขาวไปหมด จะเดินไปไดอยางไร 
อ. Swearer จะไมใหกระทบหนาว ก็เอารถมารับตรงออกไปจาก
อาคารสนามบิน 

ก็เลารวบรัดวา ท่ี Swarthmore College น้ัน มีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ขณะน้ัน Professor Swearer ซ่ึงเปนประธาน
โครงการศึกษาอาเซียคดี เปนผูบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาตางๆ เปนเจาของวิชา ซ่ึงมีมาต้ังแตเมื่อไรก็ไมไดจํา 
อาตมาไดรับนิมนตไปเปนวิทยากรในวิชา The Formation of the 
Buddhist Tradition  

ในสถาบันการศึกษาช้ันนําน้ัน เขามีนักศึกษา class ละ
มักจะแค ๑๒ คน เพ่ือใหเปนการศึกษาท่ีจริงจัง นักศึกษาทุกคนได
มีสวนรวมเต็มท่ี และผูสอนก็เอาใจใสเขาถึงผูเลาเรียนไดท่ัวถึงกัน  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๒๐

๑๒๐

อาจารยสแวเรอรน้ันแสนจะมีนํ้าใจ เอาใจใสดูแลทุกอยาง 
ท้ังความเปนอยู ท่ีพักท่ีอาศัย และการแนะนําใหเขาใหคุนกับถ่ิน 
ตัวทานเองก็มีภาระมากมายเหลือเกินอยูแลว ยังสละเวลามาเอา
ใจใสชวยเหลือเต็มท่ี  

คุณบุญเลิศก็ไดกรอกบัตรเปนนักศึกษาพิเศษ นอกจากได
เขารวมใน 2 classes เรียนวิชาพุทธศาสนา ๒ วิชาแลว ก็ไดเรียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะตัวกับอาจารยท่ีจัดใหดวย 

บานพักท่ีจัดใหพระ กับผูติดตาม หรือเรียกอยางกันเองวา
ลูกศิษยอยูน้ัน ก็หลังใหญเกินอยู นอกจาก bedrooms แยกแตละ
หองเกินใช มีหองอาหาร มีท่ีคุณบุญเลิศทําครัวตามสะดวกใจ แลว
ก็มี living room หรือ front room ท่ีกวาง รับแขกสบาย บางทีให
นักศึกษามาเรียนพิเศษได  

กอนเดินทาง ไดขออนุญาตกรมศิลปากร นําพระพุทธรูป 
บูชาองคเล็กติดไปดวย ก็จึงจัดต้ังโตะบูชาไวใน living room และ
จัดท่ีน่ังพระใหเปนแบบอาสนสงฆ (มีตาลปตรตราธรรมจักร ตั้งไว
ดามหน่ึงดวย จําไมไดวาญาติโยมคนไหนนําไปไว) ย่ิงกวาน้ัน 
ตอมา คุณสมยศ สุนทรวิภาต นายกสมาคมไทย Phila. นําโตะหมู
บูชาแบบเต็มชุดของสมาคม พรอมพระพุทธรูป มาจัดต้ังใหอีก 

บานน้ีมีบริเวณกวางพอควรทีเดียว พรอมดวยไมพุมไมตน
รมร่ืน อยูในยานท่ีรูจักกันดีวาเปนถ่ินผูดีมีเงิน มีบรรยากาศสงบ
เงียบโปรงโลง โดยเฉพาะบานพักท่ีจัดใหอยูน้ัน เปนหลังสุดถนน
อยูขอบเนินเขา มองลงไปเห็นถนนนอกเมืองอยูเบ้ืองลางหาง
ออกไป ผานยานถ่ินท่ีมีแตหมูไมเรียงรายรมร่ืน  
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๑๒๑

เมื่อนึกหวนหลัง ทําใหคิดวา ถาไมหวงงานหนังสือท่ีตั้งใจทํา
มากมายท่ีเมืองไทย รับนิมนตเขาไปอยูท่ีอยางน้ันเร่ือยๆ ยอมได
วิเวกอยางดีแน 

ตัว College ของเขา ก็เปนบริเวณท่ีลาดท่ีเนิน เต็มไปดวย
สนามหญาและตนไม ท้ังรมร่ืน และโปรงโลง นอกออกไปก็ยังมีปา
ของเขาเอง ท่ีเต็มไปดวยตนไมสูงๆ คอนขางหนาทึบ ท่ีอาจารย 
Swearer เคยพาไปเดิน  

แตดังท่ีวา เราไปถึงน่ันกลางฤดูหนาว อุณหภูมิต่ํากวา 0o C 
บอยๆ ท่ีน่ันเขานิยมบอกเปน degrees Fahrenheit ซ่ึงเราไมคุน  

เราชินแต Celsius หรือ Centigrade เชน วันท่ี ๒ ก.พ. ๑๙ 
เขาบอกวา 12o F  ก็คือต่ํากวา 0o C และวิทยุบอกวาวันรุงข้ึนจะลง
ถึง -5o F อ. Swearer บอกวา ถาเปนอยางน้ันจริง ก็จะหนาวท่ีสุด
ในรอบ ๑๐๐-๒๐๐ ป พอๆ กับปประกาศอิสรภาพของอเมริกา  

ถ่ินน้ันมีบรรยากาศอยางปา ตอนน้ันมีแตหิมะขาวโพลน เรา
อยูกันแตในบานพัก อ. Swearer หมั่นมาเย่ียม บางทีก็เอากลอง
ถายรูปมา ผลัดกับคุณบุญเลิศถายรูปยืนกลางหิมะไวเปนท่ีระลึก  

ใกลเวลามีช้ันเรียน อ. Swearer ก็ขับรถมารับไป หรือไมก็
ภรรยาคือคุณ Nancy มา บางทีก็เปนนักศึกษาคนน้ันคนนี้ ขับรถ
มารับมาสง จนสิ้นฤดูหนาว  

อาจารย  Swearer กับคุณ  Nancy หวงใยมากในเ ร่ือง
อากาศท่ีหนาวจัดน้ี มองดูวาจีวรพระไมพอแน ก็พยายามจัดหา
เคร่ืองกันหนาวท่ีนึกวาพระคงจะพอใชได หาเสื้อสีเหลืองบาง เสื้อ
คลุมท่ีดูวาพอจะไปกันได เอามาถวาย อาตมาก็วาใชไมไดท้ังน้ัน  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๒๒

๑๒๒

บนลานหิมะ ขางกุฎี ท่ี Swarthmore กลางฤดูหนาว ชวงตํ่าใต 0o C  

ตนเดือนกมุภาพนัธ ๒๕๑๙/1976 
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๑๒๓

        คราวหน่ึง สองทานน้ันคงจะต้ังใจกันมาก คุณ Nancy เอาผา
หนาๆ อยางดี คงจะเปนสักหลาด เลือกสีสัน และออกแบบตัด
อยางประณีต เปนเสื้อคลุมท่ีคิดวาเหมาะกับพระแนแลว เอามา
ถวาย อาตมาเอาคลุมซอนนอกจีวรไปไมก่ีคร้ัง ก็เลิก เปลี่ยนเอาไป
ใชเปนผาหมนอนกันหนาว ตัวเองมัวแตนึกวาใชกับพระไดเหมาะ
หรือยัง โดยคิดอยางอยูในเมืองไทย มานึกทีหลังวา น่ีเราคํานึง
นอยไปถึงนํ้าใจของทานท่ีตั้งใจทําถวาย อาจจะทําใหทานเสีย
กําลังใจ แตเหตุการณก็ผานไปแสนนานแลว 

ตอมาไมชา winter ก็สิ้น ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม spring คือฤดู
ใบไมผลิ ก็เร่ิมตน  

อากาศอุนข้ึนมาก แตบางวันก็กลับหนาวไมนอย มีฝนตก
หนักลมแรงก็บอยครั้ง โดยท่ัวไป อากาศสบายข้ึน ตนไมเร่ิมแตก
ใบเขียว ดอกไมบานหลากสี ท่ีประตูเรือนพัก มีไมพุมตนใหญ ถึง
ตอนน้ีมีดอกสะพร่ัง มีกลิ่นซ่ึงบางคนวาหอม แตเรารูสึกวากลิ่นไม
คอยดี ก็ไมเปนไร เพราะบรรยากาศท่ัวไปดีทีเดียว 

เปนอันวา ถึงเวลาท่ีจะเดินขางนอกไดแลว ตอไปน้ีไมตองมี
ใครขับรถมารับมาสง แตละวัน กอนจะมีช้ันเรียน มักเปนเวลาเชา 
ก็พรอมดวยคุณบุญเลิศ เดินกันไปสบายๆ เลิกช้ันแลว ก็เดินกลับ  

ท่ีน่ีจะไมพูดถึงการเลาเรียนวิชาความรู ซ่ึงจะหนักไปและใช
ท่ี จะเลาแตเร่ืองประกอบและเกร็ดขอมูลใหเปนเร่ืองเบาๆ 

อาจารย Swearer น้ันชอบเมืองไทย ในเวลาท่ีวางการสอน 
ก็มาอยูพักในเมืองไทยเปนประจํา แลวก็สนใจศึกษาคนควาเร่ือง
พระพุทธศาสนา จึงรูวัฒนธรรมประเพณีไทยเปนอยางดี 
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"The Formation of the Buddhist Tradition" Class of 1976, Swarthmore College   
กับ Prof. Swearer และนักศึกษาในชั้น (๑๒ คน - ขาด ๒) พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

 
เปาแคนแทนตีกลองยาว คราวมาถวายภัตวันสงกรานต 
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        เรียนกันมาได ๓ เดือน ก็ถึงคราวเทศกาลสงกรานตของ
เมืองไทย ซึ่งอยูในคิมหันต คงจะรอนมาก แตที่ Swarthmore 
เวลานั้น อยูในฤดูใบไมผลิ อากาศสดชื่นเย็นฉ่ํา กําลังสบาย 

แลวในวันศุกรที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๑๙ ซึ่งไมตรงแทกับวัน
สงกรานต คงรอวันที่อุนๆ ใหเดินไดสะดวกหนอย ต้ังแต ๘ โมง
เชา ก็เห็นอาจารย Swearer ตีฉิ่ง เดินนําหนา มีคุณบุญเลิศใสเสื้อ
หมอหอม เอาผาขาวมาเคียนพุง มือถือแคนเปาเดินคูเคียงมา 
คุณ Gary ตีกระปอง นักศึกษาหญิงชายคนอื่นถือจานชามอาหาร 
เดินกันมาตามทาง ผานบานที่ตั้งเรียงรายอยูขางทางเล็กในซอยนั้น 

น่ีคืออาจารย Swearer พานักศึกษามาทําบุญวันสงกรานต 
ถวายภัตตาหาร ไดสนุกสนาน พรอมท้ังเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี
ไทย ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนา แตเปนกิจกรรมนอกช้ัน และ
กอนเวลา วันน้ันมากันไดสักคร่ึงเดียว 

ฉันภัตเสร็จแลว อาตมาก็กลาวธรรมกถา อนุโมทนาแกหมู
นักศึกษา เปนอันจบงานจบเร่ืองไป 

ทางเดินไป College น้ัน ตามปกติ เงียบสงบแทบไมพบใคร 
เหมือนเดินอยูในถ่ินชนบทบานนอก ท่ีสะอาดสงบเรียบรอยรมร่ืน 
และโลงใจ ไรภัยท่ีจะตองระแวง 

แตในระยะน้ัน ปรากฏวา พอเดินถึงหนาบานหน่ึง ก็เจอสุนัข
ตัวเบอเร่ิมเหากรรโชกเราดวยเสียงดังนากลัว 

สุนัขเฝาบานฝร่ังน้ันตัวโตแคไหน ก็อยางท่ีรูกันดี สุนัขตัว
ท่ีวาน้ี เขาเอาโซผูกติดกับเสาขางทางไว พอเราเดินมาใกล สุนัขก็
ทําทากระโจนเขาใส พรอมกับเหา หัวสุนัขในทายืนสองขาจะ
กระโจนข้ึนมา แตติดโซน้ัน คงพอเทาๆ หรือตรงกับศีรษะของเรา  
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เราเห็น ก็รูวาเขาขูเทาน้ัน เขาก็ยอมกลัวกฎหมาย ไดแคทํา
ใหเราตกใจ จะใหเราหวาดกลัว สุนัขเหาและกระโดดอยางไร ก็ทํา
รายเราไมได เราก็เดินใหหางหนอย แลวก็หัวเราะกันเบาๆ  

เขาใจวา สุนัขน้ีเขาคงเอามาผูกไวตรงน้ันตอนเขา spring 
น่ีเอง เพราะตอนน้ีคนเร่ิมเดินผาน และท่ีพักของเรามีคนมา
มากมายไมขาด ท้ังญาติโยมคนไทย และนักศึกษา ย่ิงมีเสียงแคน
แทนกลองยาวคราวสงกรานตคร้ังน้ีอีก คนบานน้ันก็คงจะบอกใหรู
วาเขาไมพอใจหรือโกรธแลว น่ีเดาเอา 

เปนอันวา บานน้ันก็ผูกสุนัขตัวน้ันลามโซไวเปนประจํา เรา
เดินผานคร้ังไร ก็ถูกสุนัขเหาทุกทีไป สวนเราก็รูทันวาสุนัขใหญโตดุ
รายแคไหน ก็ทําอะไรเราไมได ก็เดินหลีกใหหางหนอย  

เร่ืองอยางน้ี เราก็ตองมองฝร่ังเจาถ่ินน้ันอยางรูเขาใจ อาจจะ
เห็นใจดวย ไมใชเร่ืองท่ีจะไปโกรธเคืองอะไรเขา แตเปนเร่ืองท่ีนา
ศึกษา 

มีชีวิตมีสังคมตางกัน ก็อยูรวมกันใหดี ตางมีหนาที่ตองพัฒนาตน    

เมื่อก้ีน้ีใชคําเรียกวาฝร่ังเจาถ่ิน ขอเปลี่ยนเปนฝร่ังชาวถ่ิน จะ
เหมาะและถูกตองกวา และเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ก็ไมใชเร่ืองท่ีจะไป
โกรธเคืองอะไร แตเปนท่ีควรรูเขาใจ ควรศึกษา จะไดเปนทางของ
แกปญหา และการท่ีจะพัฒนาคน ถามีทางหรือมีโอกาสท่ีจะทําได 

ในขอแรก จะตองเขาใจวา ฝร่ังมีวิถีชีวิตท่ียึดติดถือนักใน 
privacy คือความเปนสวนตัว ไมชอบใหใครไปยุมยามในชีวิตของ
เขา เขาจะอยูกับบานกับครอบครัวของเขา ใครอยามายุง และเขา
ยึดถือนักในเร่ืองสิทธิสวนบุคคล  
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น่ีเราเดินผานบานเรือนท่ีเปนสวนตัวของเขา ไปกันเปนหมู
แลวทําเสียงเอ็ดอึง เขาไมรูเร่ืองรูราวอะไรดวย ก็คงอึดอัดขัดเคือง 
หรืออาจจะถึงกับงุนงาน 

ขอแรกน้ันยังเปนเร่ืองพ้ืนๆ ทีน้ี มีขอท่ีซับซอนลงไปอีก บอก
แลววาท่ีน่ันเปนยานคนมั่งมี สวนมากมักเปนคนรุนเกา คือคนหัว
เกา ท่ีสืบมาจากสมัยเดิม สังคมฝร่ังมีปญหาสืบเน่ืองมายาวนาน
ในเร่ืองการถือผิว เร่ืองรังเกียจเหยียดผิวดําน้ันชัดเจนรูกันดีอยูแลว 
แตผิวสีอื่น จะแดง จะเหลือง จะคล้ํา เขาก็มองในทางไมดีท้ังน้ัน  

เวลาน้ัน ป 1976/๒๕๑๙ คนอเมริกันยังรูจักประเทศทาง
เอเชียน้ีนอยนัก เมื่ออาตมาไปคร้ังแรกกอนน้ัน ๔ ป คือในป 1972/
๒๕๑๕  บรรยายเ ร่ืองพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย  ท่ี 
University of Pennsylvania เราพูดถึงประเทศไทย เด็กฝร่ังไม
รูจัก พอใหดแูผนท่ี เขาถามวาเปนสวนหน่ึงของประเทศจีนใชไหม  

คนอเมริกัน คร้ังน้ัน รูจักแตเวียดนาม และรูจักในทางท่ีไม
สบายใจ เคียดแคนเจ็บชํ้านํ้าใจ แลวก็โกรธรัฐบาลของตัวเองมาก  

รัฐบาลของเขาสงคนหนุมเปนทหารมารบตายไปเกือบ ๕ 
หมื่นคน (คนเวียดนามทั้งเหนือและใต ทั้งทหารและพลเรือน ตายกวา ๒ 
ลานคน) เงินทองหมดไปกับสงครามราว ๒ แสนลานดอลลาร แถม
ไมชนะ แตเวียดนามเหนือกลับรวมเอาเวียดนามใตเขาไปได ซํ้าทํา
ใหในอเมริกาเองเกิดความขัดแยงกันอยางรุนแรง  และคน
เวียดนามฝายท่ีหนี ก็ลี้ภัยเขาไปอยูในอเมริกามาก  

มีเร่ืองเกร็ดๆ ฝอยๆ ท่ีแสดงถึงความรูสึกฝงใจรายแรง เชน
วา สตรีสูงอายุคนหน่ึง เจอคนเวียดนามลี้ภัย ก็ถมนํ้าลายถุยใส 
ดวยโกรธวามาจากประเทศท่ีทําใหลูกหลานของเขาไปตาย   
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ป 1976/๒๕๑๙ ท่ีไปอเมริกาปลาย ม.ค. น้ัน สงคราม
เวียดนามเพ่ิงจบไปยังไมถึง ๑ ป (เวียดนามเหนือยึดไซงอนได ๓๐ 
เม.ย. 1975/๒๕๑๘, เขมรแดงยึดอํานาจได เปลี่ยนช่ือประเทศเปน
กัมพูชาประชาธิปไตย  ๑๗  เม .ย .  ๑๘ ,  ราชอาณาจักรลาว 
เปลี่ยนเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒ ธ.ค. ๑๘) 

ฝร่ังเวลาน้ัน มองคนผิวเหลือง ชาวเอเชีย วาเปนพวก
ประเทศดอยพัฒนา ก็คือมองเหยียดมองหยามมองไมดี แลว
อาตมากับคุณบุญเลิศไปจากเมืองไทย เขาก็คงไมรูวามาจากเมือง
ไหน ก็มองแควาเปนคนผิวเหลือง พวกชาวเอเชีย 

เราเดินบนทางน้ัน ผานไปผานมาขางบานหนาบานเขาแทบ
ทุกวัน นาแปลกมาก privacy ไมนาจะถึงขนาดน้ี น่ีไมเจอไมเห็น
ใครเลย ถาเจอ ถึงเขาไมพูดดวย เราก็อาจไดทักทายใหมีโอกาส
พูดจาทําความรูจักกัน แตน่ีเหมือนกับปดทางสื่อสารเสียเลย  

น่ีคือ ท้ังความประสงค privacy ของเขาเอง และความ
รังเกียจหรือไมพอใจตอคนนอกพวกผิวสี รวมกันออกผลเปน
อาการแสดงออก ดวยการไมปรากฏตัวใหไดพบปะกัน 

แลวอีกอยางหน่ึง อาตมาเปนพระหมจีวรนุงผาเหลือง เขาย่ิง
ไมรูจัก เขารูแตวาผิวเหลือง แตไมรูจักผาเหลือง เวลาน้ัน คน
อเมริกันท้ังประเทศ นอยนักจะรูจักพระสงฆเถรวาทอยางพระไทย  

ยอนหลังไปในป 1972/๒๕๑๕ ท่ีวาแลว ในอเมริกาเพ่ิงกําลัง
เกิดมีวัดไทยแหงแรกใน Los Angeles ท่ีเดียว ท่ีอื่น เมืองอื่น รัฐอื่น 
ยังไมมี เราไปท่ีวอชิงตัน ดี.ซี. มีวัดลังกาแหงหน่ึง (เวลาน้ัน ยังเปน
ซีลอน ไมเรียกวาศรีลังกา) พบพระลังกาซ่ึงมีบาตรแบบพระไทย 
เพราะคนไทยไปถวายอุปถัมภบํารุง  
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แตไปคราวน้ี ในป 1976/๒๕๑๙ วัดไทยเกิดเพ่ิมข้ึนแลว แต
รวมก็เพ่ิงได ๕ วัด ใน ๕ รัฐ คือ วัดไทยลอสแองเจลีส (California) 
วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. (District of Columbia) วัดวชิรธรรมปทีป 
(New York) วัดพุทธวราราม  (Colorado) และวัดธรรมาราม 
(Illinois) ตางกับบัดน้ี ป 2015/๒๕๕๘ ท่ีอเมริกามีวัดไทยนับรอย 

เมื่อพูดถึงพระไทยหมเหลืองท่ีคนอเมริกันเวลาน้ันยังไมรูจัก 
ก็โยงไปหาปมอีกอยางหน่ึงในสังคมและในจิตใจของพวกเขาเอง ท่ี
ไดเกิดมี counterculture คือวัฒนธรรมสวนกระแสข้ึนมา 

ขอยอนกลับไป ๔ ปกอน ท่ีไปอเมริกาคร้ังแรกอีกที คือในป 
1972/๒๕๑๕ น้ัน วันหน่ึง ขณะท่ีพระ ๓ รูป (พระธรรมคุณาภรณ 
– ตอมาคือ สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ, พระเทพวรเวที – 
ตอมาคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัดปากนํ้า, และ พระศรี
วิสุทธิโมลี คืออาตมา) เดินอยูบนทางเทาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 
รถยนตคันหน่ึงว่ิงผานไป มีเด็กโผลหนาออกมาทางหนาตางรถ 
ตะโกนวา “หริกฤษณะ” 

“หริกฤษณะ” น้ีเปนขบวนการใหญของคนหนุมสาวพวกหน่ึง 
ซ่ึงนับถือลัทธิของโยคีใหญคนหน่ึงจากอินเดีย ออกจากบานเรือน 
ละท้ิงพอแม สลัดเลิกวิถีชีวิตความคิดความเช่ือระบบสังคมแบบ
ฝร่ัง ออกไปอยูรวมกันเปนชุมชน นุงหมเสื้อผาอยางนักบวชฮินดู
จากอินเดีย เท่ียวไปชุมนุมกันเตนรายรําสวดรองสรรเสริญเทพ
เจากฤษณะ ไมรํ่าเรียน ไมทํางานทําการ ทําใหพอแมทุกขรอน
รันทดใจอยางมาก ฝร่ังรุนพอแม คนเกาๆ ท่ีสืบมาในสังคมอเมริกัน
ก็จึงไมชอบใจ 
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ผานุงหมชุดหริกฤษณะอยางนักบวชฮินดูน้ี ท่ีจริงก็ไมเหมือน
พระไทย สีไมเหมือน แตดูคลาย ฝร่ังแยกไมออก พอเห็นพระไทย 
ซ่ึงเขาไมเคยรูเร่ืองมากอน ก็นึกวาเปนพวกหริกฤษณะ ก็เลยจะ
ชิงชังไปดวย และเมื่อเห็นเราเขามาพักอยูในถ่ินในชุมชนของเขา ก็
อาจจะหวาดระแวงวา น่ีจะมาทําอะไรกัน  

ย่ิงไดเห็นไดยินขบวนนักศึกษามีคุณบุญเลิศเปาแคนนําหนา 
มาหาอาตมาท่ีเปนพระนุงหมเหลืองท่ีเขาเห็นคลายหริกฤษณะ ก็
อาจจะคิดปรุงแตงไปไกล 

เ ร่ือง  counterculture คือวัฒนธรรมสวนกระแสน้ี  เปน
ปรากฏการณใหญในสังคมอเมริกัน (ขบวนการหริกฤษณะเปน
เพียงสวนยอยหน่ึงท่ีรวมอยูในน้ี) ยืดเย้ือคู เคียงกับสงคราม
เวียดนาม ซ่ึงเปนสงครามที่ยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตรของ
อเมริกา (1954/๒๔๙๗-1975/๒๕๑๘ = ๒๒ ป) ถามีท่ีเหมาะ นา
เขียนไว เพราะควรรู เพ่ือจะไดความเขาใจในเร่ืองของอารยธรรม 

เมื่อประมวลดู อาตมากับคุณบุญเลิศไปเจอปมนารูหลาย
อยาง ท้ังวิถีชีวิตท่ีถือ privacy ปมเช้ือชาติสีผิว ปมขุนของกับ
ปญหาสงครามเวียดนาม  ปมความขัดแยงเ ก่ียวกับวิถีชี วิต
วัฒนธรรมในสังคมของเขาเอง รวมท้ังปญหาคนตางรุน  

เลาเพ่ิมอีกหนอย อยางท่ีวาขางตน บานท่ีจัดใหเราพัก มี
บริเวณกวางรมร่ืน มีท้ังไมตนไมพุม อาตมาเห็นวาอากาศก็ดี ท่ีก็
โลงสะดวก บางทีจึงไปน่ังบนสนามหญา เอาหนังสือไปอานขาง
พุมไม บางทีเอามาน่ังไปตั้งบนลานสนามตากลมชมวิว ปรากฏวา 
ตอมาตอนเชา มาน่ังหายไปแลว  
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อันน้ีขอเดาวา ตอนกลางคืน มีคนมาลากเอาไปเก็บ เอาไป
ซอน (บริเวณบานไมมีร้ัว) เขาตองต้ังใจเพียรพยายามมาก (อาจ
ตอง ๒ คนยก) ท่ีจริง เราก็น่ังเงียบสงบ แตเขาคงทนดูทนเห็นคน
แปลกแตกตางไมได เปนเร่ืองท่ีนาศึกษา และเราก็จะตองเขาใจ 

ดีวาถ่ินน้ันคงไมมีคนท่ีรุนแรงถึงขนาดเปน Ku Klux Klan
มิฉะน้ัน เราอาจจะนอนแลวไมไดตื่นออกมาอีกเลย ก็เปนได และน่ี
ก็นาจะถือไดวาเปนตัวอยางหน่ึงของปญหา intolerance ท่ีไดมีมา
ในศาสนา ในสังคมตะวันตก ตลอดอดีตอันยาวนาน สําหรับ
ปจจุบัน ก็ตองยันตองขมกันไวดวยกฎหมาย 

นาแปลกอีกเชนกันวา  มองไปดูบริเวณบานใหญโตท่ี
ใกลเคียง ท้ังท่ีบริเวณก็สงบรมร่ืน ไมไดเห็นคนออกมาน่ังบางเลย  

สวนทางดานนักศึกษา ปราศจากปญหาแบบน้ี เพราะรูกันดี
แลววาใครเปนใคร ไปมาอยางไร มาทําอะไร แลวก็เปนคนรุนใหม
ท่ีมีโลกทัศนและชีวทัศนเปลี่ยนตางออกไปจากคนรุนเกา จึงมี
ความเปนกันเอง และมีสวนรวมเปนอยางดี แถมมักมีนํ้าใจงดงาม 

เมื่อก้ีเพ่ิมอีกหนอย ตรงน้ีก็เพ่ิมอีกนิด เมื่อไดเดินทางไปท่ี
โนนท่ีน่ีตางถ่ินตางท่ี ความแตกตางท่ีเดนชัดก็กลายเปนขอสังเกต
ข้ึนมาเอง เร่ืองหน่ึงคือสภาพความเปนอยู และวิถีชีวิตท่ีตางกัน
มาก ในชุมชนของคนขาว กับคนดํา 

ดานท่ีอยูท่ีอาศัยปจจัยสี่มั่งมีขัดสนอะไร จะไมพูดถึง มีภาพ
ท่ีชัดในความจําอยางหน่ึงคือ เมื่อผานไปในยานคนขาว คลาย
อยางหมูบานจัดสรรใหญๆ ท้ังท่ีมีบานเรือนเรียงรายอยูมากมาย 
แตยากท่ีจะไดเห็นคนสักคนหน่ึงบนถนนและแมแตในบริเวณบาน 
เงียบ โลง เหมือนไมมีคนอยู  
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คนท่ีน่ัน พอออกจากบาน ก็คงข้ึนรถขับออกไป พอกลับเขา
มา จอดรถเสร็จ ออกจากรถ ก็เขาไปอยูในบานของตนๆ ตางคน
ตางอยู เปนลักษณะชีวิตแบบ privacy ดังท่ีวา 

สวนในยานคนดําจะตรงขาม แตแถบสวอรทมอรไมมีถ่ินคน
ดํา ตองไปดูในเมืองใหญๆ อยางนิวยอรก ชิคาโก  

ในหมูบานคนดํา เราผานเขาไปก็เห็น ท่ีมุมนอกชานหรือ
ระเบียงหนาบาน มีคนรวมอยูเปนกลุม น่ังคุยกัน บางคน อาจจะ
เปนหนุมหนอยหรือวัยรุน ยืนเกาะเสา ขาขยับไปขยับมาเปนเชิง
เตน ปากก็รองเพลงไป อาจจะมีวิทยุวางอยูขางๆ เปนวิถีชีวิตแบบ
สังสรรคสนุกสนาน เมื่อไรๆ ก็เห็นแบบน้ี เห็นอยางน้ันแลวบางทีก็
ทําใหนึกถึงเมืองไทย เหมือนวามีอะไรบางอยางคลายๆ กัน 

ในเมืองนิวยอรก ท่ี Bronx เวลาน้ัน เปนยานคนดําแทๆ (ใน
อดีตเคยเปนถ่ินผูดีมีเงิน) บนทางเทา ถาเด็กดําวัยรุนเดินมา ก็มัก
มีลักษณะท่ีวา เดินไป เตนไป มือหน่ึงห้ิววิทยุ อีกมือถือไมขนาดไม
เรียวหรือไมรวก ฟาดไปขางโนนทีขางน้ีที เหว่ียงซายปายขวา หรือ
หวดไปหวดมา ปากก็รองเพลงเชิดหนาเชิดตา  

อาตมาเคยเจอเอง บางทีเขามากันสองสามคน เขาหองนํ้า
สาธารณะใหญๆ จะมีใครอยูในน้ันดวยหรือไมก็แลวแต เขาถือไม
คนละอัน เดินไปก็แกวงหรือเคาะไปขางโนนขางน้ี พูดสงเสียงเอ็ด
กันไป คนอื่นก็ระวังตัวเอาเอง น่ีเร่ืองตัวอยาง มีอะไรแปลกตา
สําหรับเรา ซ่ึงนาเลาอีกมาก เอามาพิจารณาเทาน้ีกอน 

วิถีชีวิต ๒ แบบ ของคนขาว-คนดํา ท่ีเลามาน้ัน แคผานเห็น 
ก็รูสึกวาเขากันไดยาก หรือไปกันไมได  

ท่ีจริงก็นาศึกษาลึกลงไปในวิถีชีวิตของคน ๒ พวกน้ี ซ่ึงจะ
ทําใหมองเห็นอะไรๆ ท่ีนาสนใจหลายอยาง  
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คนขาวท่ีมีชีวิตแบบเปนสวนตัว ไมยุงกับใคร กลับจากงานก็
เขาอยูในบานกับครอบครัว อาจจะดูทีวีพักสบายๆ บางคนก็ทํากิจ
เฉพาะตัว อาจจะอานหนังสือ อาจจะศึกษาคนควาเขียนเร่ืองราว
หรือวิชาการ หรือทํางานซอมแซมประดิษฐคิดคนอะไรใหมๆ น่ีก็
เปนทางใหเกิดการคนพบและการสรางสรรคพัฒนาตางๆ แตก็มัก
เครงเครียด และชวนใหลืมนึกถึงคนอื่น เอาแตตัว ไมเอาใจใสใครๆ  

สวนคนดําท่ีชอบสังสรรครวมกลุมรวมหมูสนุกสนาน ก็จะไม
คอยเครงเครียด มองเห็นกัน นึกถึงกัน แตมักปลอยเวลาผานๆ ไป 
ไดแตสังสรรค แตไมสรางสรรค ถาหนักนัก ก็ละเลย ปลอยปญหา 
ตกอยูในความประมาท ในระยะยาว ชีวิตและชุมชนก็จะยํ่าอยูกับ
ท่ี พอเทียบกับคนอื่นเขา ก็กลายเปนย่ิงลาหลัง ย่ิงเสื่อมถอย 

การเหยียดผิว การแบงแยกผิวกีดก้ันคนดํา และการท่ีคนดํา
ดิ้นรนเรียกรองสิทธิของพลเมือง (civil rights) เปนปญหาใหญท่ี
ยืดเย้ือเร้ือรังและรุนแรง ใครเกิดมาเปนคนดําก็เหมือนจะอาภัพ 
อับโอกาส ยากจะเห็นอนาคตท่ีสดใส ทําใหอเมริกาอางไดไมเต็ม
ปากวาเปนแผนดินแหงโอกาส (land of opportunity)  

ชีวิตและชุมชนท้ังสองพวก ตางก็มีขอดอยและขอดี จะดี
นอยดอยมาก หรือดีมากดอยไมคอยมี ก็แลวแต แตละฝายมีภูมิ
หลัง มีสภาพแวดลอม และมีภาวะบีบรัด ที่เปนเหตุปจจัย อันควร
ไดรับความเขาใจและเห็นใจ แตไมมีฝายไหนท่ีควรปลอยไปตามใจ  

ปญหาน้ันปลอยไวไมได ตองใชปญญาแกไข โดยต้ังเจตนา
ใหดีมีเมตตา และทุกฝายควรสํารวจตรวจสอบตนเองและพวกตัว 
แลวแกไขพัฒนา ใหสวนรวมใหญอยูดีได โดยไมเบียดเบียนบ่ัน
ทอนกัน ในขณะท่ีแตละคนไมลืมท่ีจะพัฒนาตัวเอง ใหพรอมใหดี
ข้ึนไป ตั้งแตในวินัย ใหมีศีล ใหงอกงามในจิตใจ และในปญญา 
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เวลาไมรอ Swarthmore ประเดี๋ยวก็ ๔๐ ป  
นึกถึงเร่ืองเกาคราวไป Swarthmore เหมือนวาเวลาเพ่ิงผาน

มาช่ัวประเดี๋ยว แตพอนับวันเวลาจริง กลายเปนวาจะเต็ม ๔๐ ป
ในอีกไมก่ีเดือนขางหนา ทานผูใหญอายุ ๕๐ ปซ่ึงพบกันท่ีน่ัน ถึง
วันน้ีก็มีอายุ ๙๐ ป ยากจะมีโอกาสไดพบกันอีก  

แมแตเด็กเกิดวันนั้น ถึงวันนี้อายุ ๔๐ ป ก็เปนผูใหญเต็ม
ตัวเต็มที่ หนุมสาวคราวนั้นอายุ ๒๐ มาเปน ๖๐ ป กลายเปนผู
สูงวัยมีฐานะเปนคนชราในบัดน้ี 

ตามเหตุการณ  กลายเปนวา  ทานท่ีพบปะเยี่ยมเยียน
อุปถัมภบํารุงท่ีน่ันคร้ังน้ัน หลายทานนับเขาในหมูของผูท่ีใกลชิด
คุนเคยท่ีสุดในชีวิต เพราะวาท่ีเมืองไทยในระยะน้ัน อาตมายุงอยู
กับงานท่ีมหาจุฬาฯ และงานหนังสือ ไมคอยไดพบใคร จึงรูจักคน
นอย พอไปท่ีโนน ชีวิตเปลี่ยนแนว เลยมีหลายทานท่ีรูจักมากกวา  

เมื่อมาเมืองไทยแลว บางทานมาจากเมืองโนน ก็ไปเย่ียมท่ี
วัด แตบัดน้ี อาตมาออกจากวัดญาณเวศกวัน ไปอยูท่ีไกลๆ และไม
แนวาท่ีไหน ญาติโยมไปหา พระท่ีวัดก็ไมมีรูปใดทัน มีแตพระรุน
หางไกลภายหลัง จะสื่อสารอะไรก็ไมสะดวกท่ีจะใหเกิดความ
เขาใจอันดี แตอาตมาเคยบอกวา โยมเกาแกถึงอยางน้ี ถึงอยางไร
ก็ควรตองใหไดพบกัน แตการสื่อสาร บางทีก็กลายเปนการสับสน 

ท่ี Swarthmore คร้ังน้ัน นอกจากอาจารยสแวเรอรเจาของ
เร่ือง ท่ีเอาใจใสมีนํ้าใจชวยเหลือดูแลเต็มท่ีโดยตลอดแลว มีญาติ
โยมไทยท่ีควรอนุโมทนาไวเปนพิเศษอยางนอย ๒ ทาน คือ คุณ
หมออุดม สุวรรณศรี และคุณมนัส โอวาทสาร ซ่ึงนอกจากเปนหลัก
ในตัวเองแลว ยังเปนแกนท่ีโยงไปยังญาติโยมอื่นมากหลายทาน 
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คุณหมออุดม สุวรรณศรี และคุณมนัส โอวาทสาร ไดพบกัน
มาอยางดีแลว ตั้งแตไปอเมริกาคร้ังแรก คือ เมื่อไปบรรยายเร่ือง
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ท่ี University Museum แหง 
University of Pennsylvania และไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยท่ีมี
การสอนพระพุทธศาสนา หรือสอนอาเซียอาคเนยศึกษา ตาม
นิมนตของกระทรวงการตางประเทศอเมริกา โดยไปกับเจาประคุณ
สมเด็จฯ วัดสระเกศ และเจาประคุณสมเด็จฯ วัดปากนํ้า คร้ังยัง
เปน พระธรรมคุณาภรณ และพระเทพวรเวที เมื่อป 1972/๒๕๑๕ 

เมื่อป ๒๕๑๕  น้ัน คุณหมออุดม สุวรรณศรี เปนนายก
สมาคมไทยในฟลาเดลเฟย  และคุณมนัส  โอวาทสาร  เปน
เลขานุการสมาคมไทยในฟลาเดลเฟยน้ัน เมื่อพระ ๓ รูปไปถึงท่ีน่ัน 
ท้ังสองทานน้ีไดอุปถัมภดูแลทุกอยาง ตั้งแตวาแทนท่ีจะตองไปพัก
ในท่ีท่ีทางการฝร่ังจัดให ก็พักท่ีบานของเลขานุการสมาคม  

นอกจากอํานวยความสะดวกแลว ก็ไดจัดมีงานทําบุญตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมท้ังใหสมาชิกสมาคมไทยมาทําบุญ
สงกรานต ป ๒๕๑๕ กันโดย University Museum อุปถัมภสถานท่ี 

น่ันเปนเร่ืองเกาเมื่อ ๔ ปกอน แลวกาลก็ผานมา คราวน้ี 
อาตมากับคุณบุญเลิศไปท่ี Swarthmore College ในสวอรทมอร
บุรี (borough) เปนถ่ินชานเมืองของฟลาเดลเฟยน่ันเอง หางจาก
ตัวเมือง Philadelphia ไปทางตะวันตกเฉียงใต ๑๗ กม.  

เราไปถึงน่ันกลางฤดูหนาว พอรูขาว ท้ังดาน New Jersey 
ครอบครัวคุณหมออุดม-คุณจวนจันทร โยงไปคุณหมอสุนทร-โยม
บุญประจวบ ศรีหงส และทาง Phila. ครอบครัวคุณมนัส-คุณบุญ
เจียม ก็มาเยี่ยมเยียนดูแล มาถวายภัต ตลอดจนขับรถพาไป
ชมรมยสถาน เชน botanical garden และ safari park 
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จากคุณมนัส ขาวก็ไปถึงญาติโยมชาว Phila. แมวาท่ีน่ีจะ
หางเมืองตั้ง ๑๗ กม. ดังท่ีวา หลายทานก็มาถวายภัตบาง นิมนต
ไปงานทําบุญบาง ทางดานครูอาจารย ดร.สุรางค โควตระกูล ซ่ึง
สอนอยูท่ี Temple University กับครอบครัวญาติมิตรของทาน ก็
มาพบปะบาง นิมนตไปบาง ดร.นิมิตชัย สนิทพันธุ เปนอาจารย
สอนทางวิศวกรรมศาสตร ก็มักพาไปหาหนังสือท่ี Book Barn 
กิจกรรมงานบุญกุศลดานญาติโยมคนไทย ก็ขยายกวางออกไป  

วันหน่ึง คุณมนัสบอกวามีวัดไทยเกิดข้ึนท่ีเมืองนิวยอรก ใน 
Bronx แลวก็ขับรถพาเดินทาง ๑๗๐ กม. ไปเย่ียมดู และทางฝายวัด 
คือวัดวชิรธรรมปทีป พอรูวาเรามาพักท่ี Swarthmore ก็เร่ิมสื่อสาร  

พอถึงวันมาฆบูชา ๑๕ ก.พ. ๒๕๑๙ มาถึงอเมริกาไมทัน
ครบ ๑ เดือน พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต เจาอาวาสองคแรกท่ีน่ัน ซ่ึง
เรียนจบจากมหาจุฬาฯ ก็นิมนตอาตมาไปเทศน แลวจากน้ันในวัน
สําคัญตางๆ ก็นิมนตไปเร่ือย กลายเปนศาสนกิจท่ีขยายเพ่ิมข้ึนมา
โดยไมไดตั้งใจ และไมอาจคาดหมาย  

เร่ืองน้ีก็ทําใหภาระของคุณมนัสเพ่ิมข้ึนดวย โดยชวยขับรถ 
ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดไทยในนิวยอรกน้ันเร่ือยมาอีกนาน และคุณ
หมออุดมก็ไปในงานท่ีวัดน้ันสม่ําเสมอดวยเชนกัน 

วันเวลาผานมา คร้ันใกลจะสิ้นภาคเรียนและจะเสร็จงาน
วิทยากรท่ี Swarthmore College ก็มาระลึกถึงนํ้าใจศรัทธาของ
ญาติโยมชาว Phila. และ New Jersey ท่ีไดอุปถัมภบํารุงอํานวย
ความสะดวกตางๆ มากมาย จึงคิดต้ังใจวาจะสงผลานิสงสแก
ญาติโยม ใหเกิดดอกออกผลเพ่ิมพูนบุญกุศลคุณความดีย่ิงข้ึนไป 
ดวยการทําหนังสือธรรมมอบให 
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ความตั้งใจน้ีมาประสานกับความคิดพ้ืนเดิมท่ีมีอยูแลววา 
นาจะมีหนังสือแสดงหลักธรรมพื้นๆ งายๆ ท่ีเหมาะแกคฤหัสถ
ท่ัวไปสักเลมหน่ึง สําหรับมอบใหแกผูศรัทธาซ่ึงอยูหางไกล และ
เผยแพรธรรมใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป  

ตกลงก็เลยใชเวลาชวงทายของการพํานักท่ีสวอรทมอร 
เรียบเรียงหนังสือหลักธรรมสําคัญของชาวพุทธ ท่ีเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชนข้ึนมา  โดยใชหนังสือ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ท่ีเพ่ิงพิมพเสร็จทันพอดีกอนออกเดินทาง
จากเมืองไทยน่ันเอง เปนฐาน  

เสร็จแลวตอนน้ันตั้งช่ือหนังสือเลมใหมน้ีงายๆ วา คู่มือชีวิต 
หรือ  คู่มือดําเนินชีวิต ซ่ึงตอมาไดตั้ง ช่ือใหมอีก  ก็คือหนังสือ 
ธรรมนูญชีวิต ในปจจุบันน้ีน่ันเอง  

ตอนน้ัน ๕ วัดแรกในอเมริกาตกลงวาจะประชุมกัน ก็ขอให
อาตมารวมประชุมดวย และทางวัดวชิรธรรมปทีปก็นิมนตไปพักรอ
งานขางหนาท่ีน่ัน พอออกจากสวอรทมอร จึงไปพักท่ีวัดน้ัน และ
ตนฉบับหนังสือน้ีเขียนลายมือตัวดินสอเสร็จแลว แตยังไมไดพิมพ 
ก็จึงมาอาศัยท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ไดอาศัยผูมีฝมือพิมพดีด และ
โรเนียวออกมา เย็บเลมแลว ก็ไดเผยแพรสมความประสงค 

เปนอันวา หนังสือ ธรรมนูญชีวิต เขียนท่ี Swarthmore ใน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยปรารภศรัทธาและการอุปถัมภบํารุงของญาติ
โยมคนไทยในถ่ินเมือง Philadelphia และรัฐ New Jersey มีคุณ
หมออุดม สุวรรณศรี และคุณมนัส โอวาทสาร เปนแกน ก็ไดพิมพ
คร้ังแรก ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก สมัยยังอยูท่ีบรองซ 
(Vajiradhammapadip Temple, Inc., 141 West 179th St., Bronx, N.Y. 10453)  
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พิมพหนังสือ คู่มือชีวิต (ธรรมนูญชีวิต) เสร็จ ๑๘ มิ.ย. รุงข้ึน 
๑๙ มิ.ย. ๒๕๑๙ ก็ตองเดินทางไปเมือง Denver รัฐ Colorado 
เพ่ือประชุม ๕ วัด (๒๐ – ๒๔ มิ.ย. ๒๕๑๙) ดังท่ีวา 

วันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๑๙ เร่ิมดวยเชา มีพิธีสวดชยันโต ยกปาย
และติดธงธรรมจักรของวัดพุทธวราราม แลวก็ประชุม ๕ วัด คือ  

๑.  วัดไทยลอสแองเจลีส/Wat Thai of Los Angeles (กําเนิดเปน 
“ศูนยพุทธศาสนาเถรวาท”/The Theravada Buddhist Center, 
Inc. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๑๔/1971 ไดชื่อปจจุบัน ๑๑ มิ.ย. ๒๕๒๒/1979) 
- พระครูพิมลสรกิจ  

๒.  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี/Wat Thai Washington, D.C. (เร่ิมมี
พระสงฆไดรับนิมนตไปประจําเมื่อ ๕ ก.ค. ๒๕๑๗/1974)  
- พระมหาสุรศักด์ิ ชีวานนฺโท (ปจจุบัน พระราชมงคลรังษี)  

๓.  วัดวชิรธรรมปทีป/Vajiradhammapadip Temple ท่ีเมือง
นิวยอรก (ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๑๘/
1975 มีตนกําเนิดจาก Buddhist Study Center ซ่ึงตั้งข้ึนเปน
สมาคมเมื่อป ๒๕๐๘/1965)  
- พระมหาครุฑ จิรสฺสุโต (พรอมพระมหาเหล็ก พระมหาบุญมา 
และพระครูปลัดสมนึก) 

๔.  วัดพุทธวราราม/Wat Buddhawararam of Denver, Inc. ท่ีเมือง
เดนเวอร รัฐโคโลราโด (ไดรับอนุญาต ๒๕ มี.ค. ๒๕๑๙/1976)  
- พระมหาโสบิน นามโท  

๕.  วัดธัมมาราม/Wat Dhammaram ท่ีเมืองชิคาโก (มีช่ือตามท่ี
ทางการอนุญาตเมื่อ ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๙/1976 วา The Thai 
Buddhist Temple)  
- พระสุธีรัตนาภรณ (ปจจุบัน พระพรหมวชิรญาณ)  
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 ๕ วัดแรกของไทยในอเมริกา ประชมุท่ีวัดพุทธวราราม, Denver, Colorado  

๒๐–๒๔ มิ.ย. ๒๕๑๙/1976 - เกิด “สมัชชาสงฆไทย ในสหรัฐอเมริกา”   
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      พึงช้ีแจงประกอบวา มีศูนยหรือวัดอีกแหงหน่ึงท่ีกํ้าก่ึง อยูใน
ระหวางการแกปญหา เน่ืองจากโยมคฤหัสถผูตั้งศูนย วางเงื่อนไขท่ี
เขากันไมไดกับระบบการปกครองของคณะสงฆไทย และไมมี
ความชัดเจน ในท่ีน้ี จึงไมไดนับเขาในจํานวนวัด ไดแก 

๏.  วัดพุทธศาสน (วัดอุษาพุฒยาราม) /The Buddha Sasna 
Temple (USA Buddhayaram) ท่ี 2084 Anthony Ave., 
Bronx, NY (เดิมตั้งเปน Buddhist Study Center, Inc. เมื่อ
ประมาณป ๒๕๐๘/1965)  
- พระศรีสมโพธิ (ตอมาคือ พระราชรัตนเมธี, มรณภาพ ๒๕๕๒)  

ทานเจาคุณพระศรีสมโพธิไดรับนิมนต และไดรับอนุมัติจาก
มหาเถรสมาคมใหเดินทางมาในการพยายามแกปญหาของวัด
อุษาฯ ดังท่ีวา ทานพักท่ีวัดวชิรธรรมปทีปเปนหลัก ทางศูนยหรือ
วัดน้ันเคยรับทานไปเขาประจําท่ีวัดอุษาฯ แตทานอยูเพียง ๑๘ 
เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๒๕๑๙ ก็กลับมาพักท่ีวัดวชิรฯ (ในท่ีสุด ปญหาไม
ยุติ และทานเดินทางกลับไปจําพรรษาที่เมืองไทย ณ ๗ ก.ค. ๒๕๑๙) 

ท่ีประชุมท่ีเดนเวอร ไดนิมนตทานเจาคุณพระศรีสมโพธิ ใน
ฐานะท่ีมีพรรษายุกาลสูงสุด ใหเปนประธานท่ีประชุม และทาน
ขอใหอาตมาเปนท่ีปรึกษา แลวก็หารือพิจารณาความกันไป ๕ วัน 
จนกระท่ังปดการประชุมในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ 

ผลรวบยอดของการประชุมคร้ังน้ี ก็คือ การต้ัง “สมัชชาสงฆ
ไทย ในสหรัฐอเมริกา” (The Council of Thai Bhikkhus in the 
USA, Inc.) [ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง ๒๑ ต.ค. 1976/๒๕๑๙, มหา
เถรสมาคมมีมติรับทราบและอนุโมทนาการต้ังสมัชชาฯ น้ี ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๒๐/๒๕๒๐ ณ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๐] 
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งานท่ีอเมริกาก็สําคัญ แตถึงเวลาของงานท่ีเมืองไทย   
กลับจากเดนเวอร ก็มาพักท่ีวัดวชิรธรรมปทีปตออีก ขอเลา

ยอนหลังนิดหน่ึงวา ในวันท่ีจะเดินทางไปประชุมท่ีเดนเวอร คือ 
๑๙ มิถุนายนน้ัน ตอนบายกอนออกเดินทาง คณะผูอุปถัมภวัด มี 
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เปนประธาน ไดถวายหนังสือขอ
อาราธนาใหอยูปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ตอนน้ันอาตมา
ทําไดแคอนุโมทนาและขอไวหารือกันหลังกลับมาจากเดนเวอร 
เพราะถึงอยางไร ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับเมืองไทยท่ีมีอยู (ของ Air 
Siam) ก็ตองมาข้ึนเคร่ืองบินท่ีนิวยอรกอยูแลว 

ตอนน้ีตองเลารวบรัดวา ไดอยูท่ีนิวยอรกอีกนาน พบใน
เอกสารของวัดวา ทางวัดไดตั้งเปนกรรมการอุปถัมภท่ีปรึกษา
กิติมศัก ด์ิ  สวนตัวเอง น้ี จําไม ได  รูแควานับตัวเองเปนพระ
อาคันตุกะ แตไมวาจะเปนอะไรก็คือ มีงานตองทํามากมาย งาน
หนังสือและสอนก็เต็มเวลาแลว ยังมีงานพบปะพระและญาติโยม 
ตลอดจนบุญพิธีท้ังในและนอกสถานท่ี  

นอกจากท่ีนิวยอรกแลว ท่ีไปพักและทํางานมาก ก็คือชิคาโก 
บางระยะตองเดินทางไปๆ มาๆ ระหวาง ๒ เมืองน้ี พักท่ีวัดวชิร
ธรรมปทีป สลับกับวัดธัมมาราม ลองนับจํานวนคร้ัง ในชวง ๑ ป
คร่ึง เดินทางไปมา นิวยอรก-ชิคาโก ๖ รอบ นับได ๑๒ เท่ียว  

ชีวิตชวงท่ีไปอยูในอเมริกาน้ี แตกตางตรงขามกับตอนอยู
เมืองไทย ท่ีเมืองไทย ชีวิตอยูกับงานของมหาจุฬาฯ หรืออยูกับการ
เขียนหนังสือ แทบไมพบใคร นอกจากเจอกับบางคนในกิจการงาน 
สวนเร่ืองพิธี แทบไมมี เพราะเปนท่ีรูกันวาไมตองนิมนต  
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แตท่ีอเมริกา ญาติโยมมาวัดกันมาก ท้ังมาหาพระ และมา
สังสรรคกันเอง วัดเปนศูนยกลางของชุมชนไทย เปนท่ีเลาเรียนหา
ความรู  ศึกษาและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  พรอมกับ
ฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุงเนนท่ีเด็กๆ ลูกหลาน งาน
พิธีทําบุญก็มากก็บอย ท้ังนอกวัดและขางใน ชุมนุม ชมรม สมาคม
ตางๆ ก็ไดวัดเปนท่ีนัดหมาย คนมาหา พระก็ปฏิบัติไปตามหลักทิศ 
๖ ท่ีวา พระอนุเคราะหประชาชนดวยความปรารถนาดี 

วัดและพระมีคุณคาเปนประโยชน เห็นๆ กันอยู ญาติโยม
ประชาชนจึงมาอุปถัมภบํารุง สละเร่ียวแรงสละเวลามาชวยการ
ชวยงาน ทําใหชุมชนเขมแข็งและอบอุน อยางท่ีรู กันอยูหรือ
เหมือนกับถือกันวา คนไทย เปนคนมีนํ้าใจ  

กลุมท่ีเปนกําลังสําคัญ ก็คือ คุณหมอ และพยาบาล สําหรับ
พยาบาลน้ันเปนกลุมกอนใหญมีกําลังมาก ชวยวัดแข็งขันจริงจัง 
เทาท่ีทราบก็เปนอยางน้ี ท้ังท่ีนิวยอรก และท่ีชิคาโก เขาใจวาท่ี
อื่นๆ ก็คงคลายกัน  

เร่ืองสําคัญอันหน่ึงท่ีแนนอนตามธรรมดาของชีวิตคือ ความ
เจ็บไข สําหรับพระคืออาพาธ พระท่ีอยูประจําวัดท่ีน่ัน ไมองคน้ันก็
องคน้ี ตองไดประสบแนนอน และการดูแลรักษาท่ีน่ัน มิใชสะดวก
อยางในเมืองไทย พระก็ไดคุณหมอไทยชวยมาโดยลําดับ  

อาตมาเองก็เปนตัวอยาง เพราะเปนคนข้ีโรคอยูเปนปกติ ไป
ไหนก็ไมพนปญหาโรคาพาธ ในระยะท่ีอยูนิวยอรก เจ็บปวยข้ึนมา 
ก็พ่ึงคุณหมอนิพนธ สุทธิวรเศรษฐ ได และคุณหมอโพธิ์ทอง ปาง
พุฒิพงษ ก็ชวยจริงจัง พาไปโรงพยาบาล ไปตรวจไปแกไขปญหา 
(ท้ังสองทานเปนนายกหรือประธานชมรมจุฬาฯ ท่ีน่ัน ตางสมัยกัน) 
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ทางดานผูใหญท่ีริเร่ิมตั้งวัดกันมา ก็เอาใจใสมาวัดกันเปน
ประจํา ดังเชน ครอบครัวประธานคณะผูอุปถัมภวัด คือ ม.ร.ว. 
จันทรแรมศิริโชค และโยมโอนออน จันทรทัต เห็นไดวามาวัดทุกวัน
อาทิตย ถาไมติดเร่ืองราวธุระจําเปนจริงๆ คงไมเคยขาด จนกระท่ัง
ยายกลับตามงานราชการมาอยูเมืองไทย  

สวนทานท่ียังอยูเมืองโนน หลายทานก็แนนแฟนนัก อยาง
คุณสนิท และคุณอัจฉรา ศรีสุโร คุณสุชาติ และคุณประไพศรี 
เจริญจิตต เวลาผานมา ๔๐ ป ตั้งแตวัดอยูท่ี Bronx แลวยายไป 
Mount Vernon จนมาตั้งท่ี Long Island ก็ยังสนิทแนนมั่นคง 

ในวันหยุด วันสุดสัปดาห ญาติโยมมาชุมนุมกันท่ีวัดเปน
ประจํา โดยมาทําบุญเลี้ยงพระ พาลูกหลานมาเรียนใน ร.ร. พุทธ
ศาสนาวันอาทิตย พรอมท้ังไดพบปะสังสรรคกันเอง และท้ังผูท่ีมา
ประจํา และผูท่ีมาเปนคร้ังคราว มักทําบุญในโอกาสพิเศษเก่ียวกับ
ชีวิตและครอบครัว เฉพาะอยางย่ิงทําบุญวันเกิดกัน มีเร่ือยๆ 

เมื่อญาติโยมชอบมาทําบุญวันเกิดของตัวและของลูกหลาน 
พระก็อยากใหญาติโยมไดประโยชนจริงจังจากการทําบุญน้ัน 
อาตมาจึงคัดเลือกพุทธศาสนสุภาษิตจากพระไตรปฎกมาจํานวน
ไมนอย ทําคําแปล แลวพระท่ีน่ันก็ชวยพิมพตัวโตๆ ตัดเปนบัตร
พุทธศาสนสุภาษิต บัตรละบท เอามาจัดเปนสลากใหจับในวันเกิด  

พอเลี้ยงพระๆ ฉันเสร็จแลว จะอนุโมทนา ก็ใหเจาของวันเกิด
จับสลากพุทธศาสนสุภาษิต  สําหรับเอาไปเก็บไวดู เตือนใจ 
เหมือนกับวาจะไดเปนคติประจําตัว หรือประจําปของตน  

เมื่อเจาของวันเกิดจับไดบทใด ก็เอาไปอานใหพระฟง แลว
พระก็กลาวธรรมกถา อธิบายธรรมในพุทธศาสนสุภาษิตบทน้ันแก
ท่ีประชุม แลวอวยชัยใหพร จบลงดวยการสวดอนุโมทนา  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๔๔

๑๔๔

พุทธศาสนสุภาษิตท่ีคัดเลือกมา แปล และจัดหมวดหมูไว
เหลาน้ี ไดพิมพเปนเลมคร้ังแรกท่ีวัดวชิรธรรมปทีปในป ๒๕๒๐ ให
ช่ือวา พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก เมื่อมาพิมพในเมืองไทย 
ตอมาเปลี่ยนช่ือใหมวา อมฤตพจนา เปนคูตอจาก ธรรมนูญชีวิต 
รวมเปนหนังสือหลัก ๒ เลม (ธรรมนูญชีวิต - อมฤตพจนา) ท่ีจัดทํา
ข้ึนในคราวไปเปนวิทยากรท่ี Swarthmore โดยท่ีวา ธรรมนูญชีวิต 
ทําเสร็จตอนจะออกจาก Swarthmore แลวมาพิมพท่ีวัดวชิรธรรม
ปทีป นิวยอรก สวน อมฤตพจนา เกิดข้ึนท่ีวัดวชิรธรรมปทีปน้ันเอง  

หนังสือ ๒ เลมน้ี รวบรวมเรียบเรียงจัดทําข้ึนเพ่ือญาติโยม
คนไทยท่ีไปทําบุญ นอกเหนือจากงานสอนในชั้น จึงเปนภาษาไทย 
แตเมื่อมาเมืองไทยแลว ตอมาก็มีผูแปลเปนภาษาอังกฤษ  

เร่ิมดวยในป ๒๕๓๘ Mr. Bruce Evans ไดรับมอบหมาย
จากมูลนิธิพุทธธรรมใหแปล ธรรมนูญชีวิต เปนภาษาอังกฤษ ใน
ช่ือวา A Constitution For Living แลวก็ยินดีใหวัดญาณเวศกวัน
อนุญาตใหญาติโยมพิมพเปนธรรมทานกันมาเรื่อยๆ จึงควร
อนุโมทนามูลนิธิพุทธธรรมไว ณ ท่ีน้ีดวย 

สวน อมฤตพจนา น้ัน เมื่อไมนานน้ีเอง ศ. ดร. สมศีล ฌาน
วังศะ (ผูรวมในการตรวจคําแปลภาษาอังกฤษของ ธรรมนูญชีวิต 
ดวย) ไดแปลเปนภาษาอังกฤษในช่ือวา The Nectar of Truth: A 
Selection of Buddhist Aphorisms พิมพคร้ังแรกในเดือน พ.ค. ๒๕๕๖ 

หนังสือ ๒ เลม คือ ธรรมนูญชีวิต และ อมฤตพจนา (ท่ีจริง 
เต็มชุดมี ๓ เลม อีกเลมหน่ึง เร่ิมไวกอน ๒ เลมน้ี เมื่อ ๑๒ ก.พ.  
๒๕๐๘ แตยังไมมีเวลาทําตอใหเสร็จ เรียกช่ือไวพลางกอนวา 
ปาพจนสาธก) น้ี เปนหนังสือหลักเชนเดียวกับชุด ๓ เลมแหง     
พุทธธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสตร์-พจนานุกรมพุทธศาสน์  
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หนังสือชุด ๓ เลม ๒ ชุดน้ี เปนหลักเปนแกนทางธรรม ใหแก
หนังสือเลมอื่นๆ แตตางกันท่ีวา   

๓ เลม ชุดเล็ก คือ ธรรมนูญชีวิต และ อมฤตพจนา และ 
ปาพจนสาธก  ว าด วยหลัก พ้ืนฐาน  อันพึงใช พึ งปฏิ บัติ ใน
ชีวิตประจําวัน และแนะนําสั่งสอนกันท่ัวๆ ไป  

สวน ๓ เลม ชุดใหญ คือ พุทธธรรม และ พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม เปนแหลงอรรถธรรมท่ีจะพึงเจาะจับหรือศึกษา
คนควาใหกวางลึกย่ิงข้ึนไป 

สิ้นป ๒๕๕๘ น้ี ประเทศไทยท่ีเขารวมประชาคมอาเซียน - 
ASEAN Community ก็จะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง ถาพระวัด
ญาณเวศก และญาติโยม มี ธรรมนูญชีวิต - A Constitution for 
Living อยูในคลังสมอง หรือใชไดคลองมือ ก็จะอยูจะจรไปใน
ประชาคมน้ีไดอยางสงางาม  เพียงเอาศัพททางรูปธรรมมา
ประกอบเล็กนอย ก็จะตอนรับและนําแขกเหร่ือเท่ียวชมรู จัก
เมืองไทยไดอยางท่ีเขาจะมองเห็นคุณคาและไดสาระ  

ท่ีวัดวชิรธรรมปทีปน้ัน ฝร่ังท่ีมาวัดบางคนอยากเรียนบาลี 
พระท่ีวัดก็ขอใหอาตมาเปดช้ันสอน เกิดมีงานเพ่ิมข้ึนอีก ระหวางท่ี
สอนท่ีเรียนกันไป ก็เขียนไวยากรณบาลีเปนภาษาอังกฤษคูไปดวย 
เรียนไปถึงไหน ก็เขียนไปแคน้ัน จําไดรางๆ วา ตอมามีศาสนกิจท่ี
ตองไปชิคาโกบอย บางทีพักท่ีน่ันนานๆ ช้ันเรียนบาลีก็เลยปด 
บทเรียนก็ไมทันจบ แตมีอยางหน่ึงท่ีทําไวจบ คือ ไดเรียบเรียง 
พุทธประวัติภาษาบาลี ฉบับยอ ขนาด ๒๐-๓๐ หนาไว โดยหวังให
เปนประโยชนแกผูเร่ิมเรียนภาษาบาลี (ตอนนี้ มีทานผูเห็นความ  
สําคัญขอนําไปคิดทํางานขยายผลทํานองวาจะจัดรูปจัดรางใหเปนบทเรียน) 
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ปลายป ๒๕๑๙/1976 วัดวชิรธรรมปทีป NYC เปดรับฝร่ังเรียนบาลี 
โดยขอใหอาตมาเปนผูสอน (ถาอยูนาน งานจะย่ิงสุมตัว) 
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         ท่ีวัดวชิรฯ น่ันแหละ ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประเพณีไทย พระจัดทําวารสารชื่อวา ธรรมปทีป เพ่ือเผยแพร
ธรรม ใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย บอกเลาเร่ืองราว
และกิจการของวัด รวมท้ัง ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย ตลอดจน
ขาวของชุมชนไทย และทานก็ขอใหอาตมาเขียนบทความใหแก
วารสารน้ันทุกฉบับตลอดระยะท่ีอยูท่ีน่ัน (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑) 

ท่ีเมืองไทย บทความท่ีลงใน ธรรมปทีป เหลาน้ัน ไดมาเกิด
เปนหนังสือ วันสําคัญของชาวพุทธไทย (พิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ในชื่อวา ประเพณี-พิธีพจน์ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ ในชื่อวา ความรู้
เก่ียวกับวันสําคัญของไทย และคร้ังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในชื่อปจจุบัน) 

เลาแทรกนิดหน่ึงวา เมื่อดูเ ร่ืองราวท่ีเปนไปนอกเหนือ
ขอบเขตงานของตนเอง ทําใหมองไดวา ทางดานการคณะสงฆ 
ผูใหญนาจะประสงคใหอาตมาอยูปฏิบัติศาสนกิจในอเมริกาไปอีก
นานๆ ดังท่ีไดรับการแตงตั้งเปนอุปชฌายโดยไมรูตัว  

เร่ืองน้ีปรากฏข้ึนในงานผูกสีมาและเปดวัดธัมมาราม เมือง  
ชิคาโก ในวันท่ี ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๐ หลังจากทําพิธีผูกสีมาเสร็จ พระ
พรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ (ตอมาคือ เจาประคุณสมเด็จพระ
พุฒาจารย) ไดกลาวทามกลางท่ีประชุมวา เจาประคุณสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย เจาคณะใหญหนกลาง ไดแตงต้ังพระราชวรมุนี 
(คืออาตมา) เปนอุปชฌาย และมอบใบตราตั้งมาในโอกาสน้ี 

แตไมวาจะอยางไร ถึงกลางป ๒๕๒๑ ทุกอยางสุกงอมใหลง
ขอสรุปวาไดเวลากลับเมืองไทย งานหนังสือคางรออยูมากมาย 
จังหวะก็เหมาะ INS (Immigration and Naturalization Service) 
ของรัฐบาลอเมริกัน แจงแลววา visa แบบ J1 กฎหมายตราไววา
ตอท่ีน่ันไมได แตตองเดินทางกลับไปกอน แลวมาเขาประเทศใหม  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๔๘

๑๔๘

๔ ปแลว ลาออกได 
เร่ืองสําคัญท่ีลงตัวไดจังหวะอยางย่ิงก็คือ การลาออกจาก

ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร  
ทวนความวา ไดทําหนังสือขอลาออกจากตําแหนงเจา

อาวาสวัดพระพิเรนทร ตั้งแต ๑ มี.ค. ๒๕๑๗ แตหลวงพ่ีคึ้งไมยอม
ใหออกแน แลวใกลจะเดินทางมาสวอรทมอรน่ันเอง หลวงพี่คึ้ง 
(ขณะเปนพระศีลขันธโสภิต) ไดถึงมรณภาพ ตอมาก็มีเจาคณะตําบล
องคใหม ตอนน้ี การลาออกก็เดินหนาได แลวก็สําเร็จในชวงเวลาน้ี  

น่ันก็คือ ณ วันท่ี ๒๑ ก.พ. ๒๕๒๑ ท่ี วัดวชิรธรรมปทีป 
นิวยอรกน้ัน ก็ไดรับหนังสือแจง (ลว.๑๐ ก.พ. ๒๑) จากพระครู
วิจิตรสารโสภณ จต.ปอมปราบฯ เขต ๒ องคใหม  

ในหนังสือน้ัน มีขอความตอนสําคัญวา  

“...ตามท่ีท่านเจ้าคุณขอลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัด
พระพิเรนทร์ น้ัน ผมได้นําหนังสือเสนอ...และเจ้าคณะ
จังหวัดนครหลวงก็ได้เซ็นอนุมัติการลาออกแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑” 

น่ีแหละ ตรงน้ีก็ถึงละ ท่ีบอกขางตนวา เปนเจาอาวาส ๒ ป 
ลาออกใชเวลา ๔ ป เปนอันวาใชเวลาลาครบ ๔ ป ไดออกแลว 

แตไมแคน้ัน ขอเชื่อมโยงเร่ืองราวใหเห็นอะไรชัดข้ึนอีกหนอย 
ถามกอนวา ในเวลาน้ัน พระมหาเถระรูปใดเปนเจาคณะนครหลวง  

ตอบวา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ 
หลวงพอพระวิสุทธิวงศาจารย (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนฯ ไดรับ
สถาปนาเปนสมเด็จพระพุฒาจารย และทานไดเปนเจาคณะ
นครหลวง 
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กอนไดรับหนังสือจาก จต.ปอมปราบฯ เขต ๒ องคใหม ท่ี
แจงวา เจาคณะนครหลวงไดเซ็นอนุมัติการลาออกของอาตมาแลว 
ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๒๑ น้ัน ไดมีจดหมายจากหลวงพอพระวิสุทธิ
วงศาจารย ไปยังอาตมาท่ีวัดวชิรธรรมปทีปแลว ลว.๒๙ ก.ย. 
๒๕๒๐ กอนไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระพุฒาจารย ๒ เดือนเศษ  

จดหมายของทานไปถึงวัดวชิรธรรมปทีป ๑๑ ต.ค. ๒๕๒๐ 
และอาตมาไดกราบเรียนตอบในวันท่ี ๒๓ พ.ย. ๒๕๒๐ 

จดหมายของทานยาวเต็มหนากระดาษพับ ๔ (จม.ท้ังฉบับ 
นาจะถายลงพิมพในท่ีอันเหมาะตอไป) ขอยกขอความบางตอนมาดูดังน้ี  

“ผมได้ทราบมาว่า ท่านเจ้าคุณระหว่างน้ีได้เสร็จสิ้น
ภาระกิจทางด้านการสอนหนังสือท่ีสหรัฐฯ แล้ว... 

“ในส่วนตัวของท่านเจ้าคุณนั้น ผมอยากจะขอให้มาอยู่ที่วัด
สุทัศนฯ โดยเต็มใจ เพราะว่า ปฏิปทาในด้านวิชาการอย่างเจ้า
คุณนี้ ในประเทศไทยยังมองไม่เห็นใคร ผมปรารถนามานาน
แล้วที่อยากจะให้ทางวัดสุทัศนฯ และการคณะสงฆ์ ได้มีพระที่
สนใจทางด้านวิชาการอย่างจริงจังมาเป็นหลัก...โดยท่ีเจ้าคุณ
เองก็เคยเป็นศิษย์สํานักเรียนที่นี่มาก่อน...ถ้าหมดภาระกิจทาง
ต่างประเทศแล้ว ก็ควรจะกลับมาช่วยกันทางบ้านเราดีกว่า... 

“จะกลับมาได้เมื่อไร รีบตอบให้ผมทราบด้วย ผมจะให้ทาง
น้ีเตรียมห้องกุฏิไว้ให้.” 

การท่ีนําจดหมายของหลวงพอเจาประคุณสมเด็จพระพุฒา-
จารย วัดสุทัศนฯ มาลงในท่ีน้ี ขอไดโปรดอยาถือวาเปนการนํา
ขอความบอกกลาวสวนตัวของทานมาแสดงโดยไมเคารพหรือตาม
อําเภอใจ แตตรงขาม ในดานสวนตัว ก็เปนการรําลึกพระคุณโดย
ถือสําคัญอันพึงรักษาไวในฐานะท่ีมีคาอยางสูงย่ิง  
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ท่ีย่ิงกวาน้ันก็คือ ในแงของการสวนรวม จะเห็นชัดจากคํา
ของทานในลิขิตน้ีวา เจาประคุณสมเด็จฯ คํานึงหวงใยสถานการณ
ความเปนไปและเอาใจใสในกิจการพระศาสนา ทานเล็งกาลไกล 
มองถึงกรณียะเพ่ือกาลขางหนาอยางไร เมื่อไดรูเห็นเน้ือความน้ี ก็
จะเขาใจถึงท้ังวิสัยทัศน และนิทัศนแหงเมตตาการุณยท่ีสําแดง
ออกใหเรามองเห็นได จึงไมควรปดงําไว 

คําของทานตอนท่ีวา “...โดยที่เจ้าคุณเองก็เคยเป็นศิษย์สํานัก
เรียนท่ีน่ีมาก่อน...” เปนการเตือนระลึกแกอาตมา และสําหรับ
อาตมาก็รูสึกไดชัดถึงอดีตในความทรงจําของเจาประคุณสมเด็จฯ 
ท่ีทานยังมองเห็นภาวะท่ีอาตมาเปนศิษยเกาของสํานักเรียนบาลี
วัดสุทัศนฯ  

ดังท่ีอาตมาเมื่อโตสักหนอยแลว ไดยินทานพูดถึงตัวอาตมา 
เมื่อคร้ังเปนสามเณรคราวอายุ ๑๖ สอบได ป.ธ.๓ ทางสํานักเรียน
จัดรางวัลให และใหพูดในที่ประชุมซ่ึงมีเจาประคุณสมเด็จฯ เอง
เปนประธาน และทานยกเร่ืองการท่ีอาตมาพูดคร้ังน้ันข้ึนมาเลาใน
ภายหลัง แสดงวาเหตุการณดังกลาวอยูในความทรงจําของทาน
เร่ือยมา จะวาเปนความผูกพันทางกุศลอยางหน่ึง ก็คงได 

สืบเน่ืองจากจดหมายของเจาประคุณสมเด็จฯ  ฉบับน้ี 
อาตมาก็ตองเขียนตอบขอบพระคุณพรอมท้ังกราบเรียนเหตุผล
ของตน และเมื่อกลับมาเมืองไทยแลว ก็ไปกราบเรียนใหชัดอีกคร้ัง 

หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยได ๒ วันแลว ในวันท่ี ๔ เม.ย. 
๒๕๒๑ อาตมาก็ไปวัดสุทัศนฯ กราบขอบพระคุณเจาประคุณ
สมเด็จฯ ท่ีเมตตาใหโอกาสไปอยูวัดสุทัศน แตขอโอกาสอยูวัดพระ  
พิเรนทรไปกอน รอใหทุกอยางเรียบรอยราบร่ืน และทุกคนสบายใจ   
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เจาประคุณสมเด็จฯ เลาวา ทานต้ังใจจะใหอาตมามาอยูใน
หอติสสเทวานุสรณ โดยใหทําอะไรๆ ตามสบายใจ หนังสือก็ไม
ตองสอน และท่ีอาตมากราบเรียนวาจะขอรอเวลาน้ัน ทานก็เห็น
ดวยวาเปนความยืดหยุน เปนข้ันตอน ไมใหกระทบกระเทือน 

(หอติสสเทวานุสรณน้ัน อาตมาก็นึกไมออกวา อยูตรงไหน 
เปนอยางไร ตัวเองเคยเห็นหรือไม) 

ยอนกลับไปท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก เมื่อทุกอยางสุก
งอมและลงตัวดังวาขางตนแลว ก็เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย 
แตดังท่ีเลาขางตนวา อาตมาไปอเมริกาดวยต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 
ของบริษัท แอรสยาม จํากัด/Air Siam โดยข้ึนลงเคร่ืองบินท่ี
สนามบินในเมืองนิวยอรก  

ทีน้ี ในชวงสิ้นป ๒๕๑๙ บริษัท แอรสยาม จํากัด ลม เมื่อ
อาตมาจะกลับเมืองไทยในป ๒๕๒๑ น้ี จึงไมมีตั๋ว ดังน้ัน แทนท่ีจะ
ข้ึนเคร่ืองบินกลับเมืองไทยจากนิวยอรก ก็กลายเปนวาตองไดรับ
อนุมัติใหไปรับตั๋วใหมจาก  บริษัท การบินไทย จํากัด ท่ีกรุง
ลอนดอน  แล ว จึ งกลับ เมื อ ง ไทยโดย เค ร่ือง บินของ  Thai 
International  

ย่ิงกวาน้ัน ตามแผนตั้งแตเดิม ในขากลับเมืองไทยน้ี คุณบุญ
เลิศไมเดินทางกลับดวย เพราะยังยุงกับการเลาเรียนตอตามท่ีตั้ง
จุดหมายไว  

ตามท่ีกะไวเดิมน้ัน เมื่อข้ึนเคร่ืองบินท่ีนิวยอรก ญาติโยม
และคุณบุญเลิศพาอาตมาไปสงข้ึนเคร่ืองแลว ก็จบทีเดียว องค
เดียวไปไดถึงเมืองไทย ลงครั้งเดียวท่ีปลายทางเลย  
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แตทีน้ี พอ Air Siam ลม ตองเปลี่ยนเสนทางบิน กลายเปน
วาตองเดินทางหลายทอดหลายตอ ก็ยุงยากหนอย และแมจะได
พระท่ีวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เอื้อเฟอชวยเหลือ ก็ยังเหมือนถูก
บังคับใหตองผจญภัยบางอยางในระหวางทาง  

(เร่ืองราวท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก จนกระท่ังเดินทาง
กลับเมืองไทยนี้ ไดเขียนเลาไวแลวในหนังสือ ในความทรงจํา ท่ี
งดงามสดใส  (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหน่ึง) ซ่ึงพิมพ
เปนธรรมบรรณาการ ในงานผูกสีมา วัดวชิรธรรมปทีป เมือง
นิวยอรก ในวันเสาร-อาทิตย ท่ี ๒๖–๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในท่ีน้ี 
จึงเลาเพียงคราวๆ)   

รวบรัดวา ท่ีนิวยอรก ในวันท่ี ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๑ ญาติโยม
พรอมพระไปสงข้ึนเคร่ืองบินของ Pan Am (Pan American World 
Airways เริ่มกิจการในป 1927/๒๔๗๐ เลิกลมกิจการในป 1991/๒๕๓๔) 
ท่ีสนามบิน JFK ไปลงท่ีลอนดอน  

ท่ีลอนดอนน้ัน อาศัยพักท่ีวัดพุทธปทีป โดยพระมหาสมบุญ 
สิทฺธิญาโณ พระธรรมทูตท่ีวัดน้ัน ชวยพาไปติดตอรับตั๋วใหมของ
การบินไทย กวาจะเสร็จ และไดอาศัยต๋ัวใหมน้ัน ออกเดินทางจาก
ลอนดอน ก็เปนวันท่ี ๑ เม.ย. ๒๕๒๑ 

จากลอนดอน ก็เดินทางกลับเมืองไทย มาถึงดอนเมืองรุงเชา
วันท่ี ๒ เม.ย. ๒๕๒๑ โดยมีพ่ีชาย คือ น.พ.เกษม อารยางกูร รอรับ 
และนํามาสงจนถึงวัดพระพิเรนทร อันเปนตนทางเดิม 
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เร่ืองยาว แตมองไมยาก   
เลาเร่ืองมาแสนจะยืดยาว บางทีก็ยืดยาด หลายคนคงอยาก

ถามวา ปานน้ียังไมเจอหลวงลุงฉายสักที หลายตอนแลว ไมเห็น
เอยถึงพระครูปลัดอินศร และพระครูสังฆรักษฉาย สักหนอยเลย   

ก็บอกแลววา เมื่อมองยอนหลัง ในอดีตท่ียาวไกลน้ัน พระครู
ปลัดฯ และหลวงลุงน้ี เปนพระรุนใหมภายหลัง หางมามาก พูดไว
แตตนแลววา จุดเร่ิมของท้ังสองทานน้ัน อยูท่ีจุดรวมเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๑๒ มาถึงตรงน้ี ๒๕๒๑ เพ่ิงได ๙ ป  

แลวก็โดยเฉพาะวา เมื่อนับโดยการอุปสมบท คือบวชพระ 
พระครูปลัดฯ บวชใน พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ิงบวชได ๔ พรรษา สวน
หลวงลุงฉายน้ีเพ่ิงบวชใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็คือเพ่ิงบวชในปท่ีอาตมา
กลับจากอเมริกาคราวน้ีเอง เปนอันวายังไมไดเขาทางกันเลย 

ก็เลยจะบอกใหมองไดคราวๆ วา พระ ๓ องคท่ีเร่ิมตนวัด
ญาณเวศกวันน้ี จะมาเจอกันจริงแลวรวมทางไปดวยกัน 

หน่ึง  เมื่ออาตมาลาออก วางงานแลวท่ีมหาจุฬาฯ 

สอง  เมื่ออาตมาลาออก จบไปแลวจากวัดพระพิเรนทร 

สาม  เมื่ออาตมาเสร็จงานหนังสือหลัก จบยุคอยูผูเดียวกับ
ตัวหนังสือ (กลับเร่ิมใหมอีกราวป ๒๕๕๐) 

ส่ี  เมื่ออาตมาปดรายการ  เลิกไปสอนไปบรรยายใน
ตางประเทศแลว 

หลังจาก ๔ ขอน้ีจบไปแลว พระ ๓ องค ก็จะมาบรรจบรวม
ทางไปดวยกัน เขาสูยุคฟนฟูรางกาย ไปพักผอนจรจาริก  
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๑๕๔

๑๕๔

ตั้งหัวขอไวใหเปนจุดสังเกตอยางน้ีแลว เด๋ียวก็จะเห็นเองวา
เปนไปเชนน้ีชัดเจนอยางไร 

วาท่ีจริง มาถึงตรงน้ี ถึงแมยังไมเจอหลวงลุงฉาย แตเร่ิมมี
เคาวาจะเจอพระครูปลัดฯ บางแลว  

ไดบอกแลววา ตอนเปนเจาอาวาสน้ัน อาตมาจัดใหพระมี
หนาท่ีการงานกันแทบทุกองค ทีน้ี เมื่อพระครูปลัดฯ อุปสมบท คือ
บวชพระ เปลี่ยนจาก ส.ณ.อินศร เปนพระมหาอินศร ในป ๒๕๑๗ 
(๒๖ มิ.ย.) น้ัน ก็คือเร่ิมเขาสูระบบน้ี  

ดังน้ัน จึงปรากฏวา ในป ๒๕๑๘ พระมหาอินศร ซ่ึงเมื่อเปน
สามเณร ไดเปนหัวหนาสามเณร คืออยูกับงานในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมอยูแลว ตอนน้ีก็ไดรับหนาท่ีเปน “ผูดูแลรักษาโรงเรียน
และครัวพระปริยัติธรรม” รวมกับ พระมหาสัมฤทธิ์ เขมจารี และ
พระมหาแถม กิตฺติภทฺโท รวมเปน ๓ รูป  

แลวก็ไดอยูในรายนามผูแสดงธรรมประจําวันธรรมสวนะ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนรูปท่ี ๔ ใน ๕ รูป 

แลวก็อยูในรายนามพระเปรียญผูสวดพระปาฏิโมกข พ.ศ. 
๒๕๑๗ รูปท่ี ๑๑ ใน ๑๑ รูป และ พ.ศ. ๒๕๑๘ รูปท่ี ๘ ใน ๑๐ รูป  

แลวท่ีใกลเขามาอีก ก็คือ ดังท่ีเคยบอกแลววา พออาตมา
เปนเจาอาวาส เมื่อไดรับมอบบัญชีจากผูรักษาการแทนเจาอาวาส
มาแลว ในป ๒๕๑๖ ก็ไดตั้งพระ ๓ รูปใหคุมการเงินของวัด รักษา
บัญชีเงินท่ัวไป คือ พระมหาอุทัย อุทโย พระมหาสักรินทร สํวโร 
และพระมานพ สิทฺธิโก  

ตอมา พระมานพ สิทฺธิโก ไดอาพาธ และถึงมรณภาพ ใน
วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๑๘  
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เวลาน้ัน ส.ณ.อินศร ไดอุปสมบทในป ๒๕๑๗ แลว จึงไดให
พระมหาอินศร จินฺตาปฺโญ ชวยงานรักษาบัญชีดวย (แทนพระ
มานพ) และไดรวมประชุมตรวจสอบบัญชี ตั้งแต ๒๔ ก.ย. ๒๕๑๘  

(เมื่อเจาอาวาสคืออาตมา ลาไปสวอรทมอร หลวงพ่ีไหมได
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส พระมหาอินศรก็ชวยพระมหาอุทัย 
และพระมหาสักรินทร ในการรักษาบัญชีใหแกหลวงพี่ไหม แตท้ังน้ี 
ทานผูรักษาการฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ก็เปนเร่ืองของทาน) 

เมื่ออาตมาไป Swarthmore จะไมอยูท่ีวัดยาวนาน ก็บอกให
ศิษยวัดรุนโต เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ท่ีตั้งใจเลาเรียน ให
ดูแลกุฏิ โดยใชกุฏิเปนท่ีอานหนังสือคนควาตํารับตําราไปดวย  

ตอนน้ัน คือในป ๒๕๑๙ พระมหาอินศร เพ่ิงบวชพระได ๒ 
พรรษา อยูในชวงท่ีมุงหนาไปในการเลาเรียน มีพระรุนพ่ีชวยดูแล
รับผิดชอบงานวัดอยูกอนแลว ท่ีนําหนาคือ พระมหาอุทัย อุทโย 
และท่ีรองลงมาคือ พระมหาสักรินทร สํวโร ดังวาแลว 

พระมหาสักรินทรน้ัน อยูในระดับเปนผูบริหารงานวัด ไดใกล  
ชิดมาในการงาน แถมอยูกุฏิหลังถัดไปขางหนาใกลท่ีสุด จึงเปน
ผูดูแลท่ัวไป (เมื่ออาตมากลับมาในเดือน เม.ย. ๒๕๒๑ ก็ทันกอนเธอจะ
เดินทางไปศึกษาในอินเดีย ณ ๑ ส.ค. ๒๕๒๑) สวนพระมหาอินศรเคย
เปนหัวหนาสามเณร อยูในปกครองของอาจารยใหญ จึงใหพระ
มหาอินศรรับเร่ืองท่ีเก่ียวกับ รก.เจาอาวาส ไปชวยงานหลวงพ่ีไหม 

เลาแทรกเร่ืองขํานอยๆ ไวนิดหนอย เมื่ออาตมาเปนนาค
หลวงบวชในป ๒๕๐๔ น้ัน มีของพระราชทานท่ีใหญหนอยก็คือ
เคร่ืองถวยชามสํารับคาว ๑ หวาน ๑ เห็นวาสมควรรักษา ก็เก็บใส
ตูไว แตเมื่อกลับจากอเมริกามาคราวน้ี ท่ีน้ันวาง ไมมีของแลว ได
ความวา พระมหาสักรินทรน่ันเองไดยกใหใครท่ีไหนไปแลว  
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๑๕๖

๑๕๖

การท่ีทานยกใหเขาไปน้ัน ก็ไดทราบคําอธิบายจากใครจํา
ไมไดวา ทานนึกตามท่ีเคยเห็น (และทานเองก็คงเคยจัดของแจกดวย) 
วา เมื่ออาตมาไดรับถวายอะไรมา เปนของดีๆ พอถึงโอกาสเหมาะ 
ก็จัดแจกกันไป เชน ถึงวันเหมาะ ก็ถวายแกพระท่ีสวดปาฏิโมกข 
ถึงโอกาสดีก็ใหสามเณรจับสลากกันไป เมื่อทานเห็นเครื่องถวย
ชาม ๒ ชุดน้ี ก็วาเปนของดีๆ ทานก็เลยเอาแจก หรือยกใหเขาไป 

ท่ีเลาน้ี มิใชจะติเตียนผูท่ีแจก แตมองไดในแงท่ีสบายใจวา 
ทานมีเจตนาเปนบุญ คือเปนทานเจตนา จึงเปนเร่ืองท่ีดี ซ่ึงพวง
ความขํามาดวย เลาไวพอใหรูความเปนมาเปนไป 

หันมาดูคณะพระ ๓ รูปอีกหนอย วาถึงพระครูปลัดฯ เมื่อก้ี
บอกวาทานเพ่ิงบวชเปนพระใหมๆ มีชีวิตท่ีกําลังมุงหนากาวไปใน
การศึกษา ก็มาลําดับดูแนวทางชีวิตแหงการศึกษาน้ัน ใหเห็นภาพ
สักหนอย ซ่ึงก็มองเห็นไดงาย ไมซับซอนอะไร คือ 

เรียนมหาจุฬาฯ: พ.ศ. ๒๕๑๗ อุปสมบท เปนพระมหาอินศร 
จินฺตาปฺโ พอดีได ป.ธ. ๔ แลว จึงเขาเรียนในมหาจุฬาฯ จนจบ
ปริญญาตรี เปน พธ.บ. ใน พ.ศ. ๒๕๒๔  

ศึกษาตอในอินเดีย: พ.ศ. ๒๕๒๕ (๑๓ ก.ค.) พระมหาอินศร
เดินทางไปศึกษาท่ี Delhi Univ. จบ M.A. in Buddhist Studies ในป 
๒๕๒๗ แลวจบ M.Phil. in Buddhist Studies ท่ีน่ัน ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มองเทาน้ี ก็เห็นชัดงายๆ วา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึง 
๒๕๒๘ (มีเวนเพียงชวงตอส้ันๆ ระหวางป ๒๔ – ๒๕) พระครูปลัดฯ
เรียนอยูในสถาบันการศึกษา ท้ังในไทย และในตางประเทศ โดย
ตลอด  ไมมีโอกาสท่ีจะมาใกลชิด หลังเวลาเกือบ ๑๒ ปน้ัน จึง
มารวมทางไดใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่ออาตมาจบรายการ ๔ ขอท่ีวา
ขางตนไปแลว จึงเปนอันไดจังหวะเหมาะพอดี 
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สวนหลวงลุงฉาย ไดบอกแลววาทานบวชในปท่ีอาตมา
กลับมาจาก Swarthmore คือ พ.ศ. ๒๕๒๑ และหลังจากน้ี ทานก็
จะคอยๆ ปรากฏตัว 

ยํ้าอีกทีวา ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ น้ัน หลวงลุงฉายมีนามเปน
ทางการวา พระฉาย ปฺาปทีโป จนถึงป ๒๕๓๖ จึงเปนพระ
ครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป) 

พอบวชแลว หลวงลุงฉายก็เรียนนักธรรมตรี เน่ืองจากมี
ความจําแมนยํามาก และชอบเรียน ทานทองแบบไดหมดทุก
ตัวอักษร หนังสือ นวโกวาท ตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย ตั้งแต
คําแรกถึงคําสุดทาย ทานจําไดหมดสิ้น วาปากเปลาไดท้ังเลม (จน
อายุ ๙๐ ก็ยังวาไดสบาย) แลวก็สอบผานไดนักธรรมตรีไปในปน้ัน 

ปตอมา น.ธ. โท ทานก็ทอง ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ ไดหมด
ทุกตัวอักษร อีกเหมือนกัน แลวก็สอบได น.ธ. โท ไปในปเดียวน้ัน 

ปถัดมา ในช้ัน น.ธ. เอก ทานก็ทองแบบเลม ธรรมวิจารณ์ 
ไดหมดทุกตัวอักษร ตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย อีกน่ันแหละ 
แลวก็สอบผานได น.ธ. เอก ไปในการสอบทีเดียวน้ัน 

เปนอันวาจบนักธรรมหมดแลว ปใหมมา จะสอบอะไร ทาน
ก็เลยขอสอบ น.ธ. เอก อีกที ลองดูวาท่ีสอบไดแลวน้ันจะแนไหม 

หลวงลุงฉายสอบ น.ธ. เอก คร้ังท่ี ๒ แลว พอประกาศผล
ออกมา ก็ปรากฏวาสอบได แสดงวานาจะมีภูมิจริง    

ปตอมาอีก หลวงลุงฉายขอสมัครสอบ น.ธ. เอก เปนคร้ังท่ี 
๓ จะไดวัดภูมิกันใหชัดเจนเด็ดขาด  
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๑๕๘

แตคราวน้ี ผูถือบัญชีรับสมัครท่ีจะสงพระในสํานักไปสอบ 
เวลาน้ัน เทาท่ีจําได คือ พระครูสังฆรักษประสม กิตฺติาโณ ไม
ยอม คงจะบอกทํานองวา เอาละ เทาน้ีพอแลว เลิกสอบเสียที การ
สอบนักธรรมของหลวงลุงฉายจึงจบแคน้ัน  

เลามาถึงน่ี ก็พอจะรูจักหลวงลุงฉายบางแลว     



- ๕ - 

ตัวอยูวัดพระพิเรนทร งานออกไปกวดหนังสือธรรม  

ตัวคนเดียวทําหนังสือ หลายมือมาชวยไมใหขาดอาหาร  
ขอย้ําความเขาใจวา เรื่องท้ังหมดน้ีมิใชเขียนเพ่ือใหผูอานไดสนุกสนาน

เพลิดเพลิน หรือแมแตใหนาสนใจ แตเขียนเพื่อประมวลเรื่องราวเก็บขอมูล
รักษาหลักฐานของงานสวนรวมไว ไมใหสูญหาย ปองกันการรูการเลาท่ีเลอะ
เลือน สับสนปนเป หรือคลุมเครือ โดยเฉพาะเรื่องราวท่ีมาเปนวัดญาณเวศกวัน  

ความมุงหมายท่ีแท อยูท่ีจะรวบรวมรักษาประวัติของการ
งานดังท่ีวา ผูท่ีสนใจใฝรูหรือตองการทราบเร่ือง ก็จะไดประโยชน 
แตสําหรับผูอานทั่วไป หลายแหงอาจนาเบื่อหรือซํ้าซาก ก็ขามไปเสีย 
ปลอยใหเปนเพียงขอมูลหลักฐานท่ีจะรักษาตัวมันเองอยูอยางน้ัน  

ที่เลามา อาจชวนใหสับสนบาง บางทีเหมือนยอนไปยอนมา เรื่อง
กอน เลาทีหลัง เรื่องทีหลัง เลากอน นั่นก็เพราะบางทีตองทบทวนใหชัด 

เ ร่ืองท่ีเลามาในตอนน้ี เก่ียวกับตําแหนงเจาอาวาสวัด
พระพิเรนทร และโยงกับงานทําพจนานุกรม ซ่ึงในแงกาลเวลา ไป
อยูในชวงของการเดินทางไปและกลับมาจากอเมริกา  

ชวงแรก พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ ฟนงานพจนานุกรมข้ึนมาทํา 
แลวลมเพราะตองไปอเมริกา (คราวไป University Museum) เมื่อ
กลับมาแลว กอนไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ใน
วันท่ี ๑๖ พ.ย. ๒๕๑๕ ไดเร่ิมทําพจนานุกรมอีกใหงายเอาแค
หมวดธรรม เปนพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม จนสิ้นป 
๒๕๑๕ ตนฉบับจึงเสร็จในวันข้ึนปใหม ๑ ม.ค. ๒๕๑๖ 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๖๐ 

๑๖๐

ชวงที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๑ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม ใชเวลาพิมพมา ๓ ป เสร็จตอนข้ึนปใหม ม.ค. 
๒๕๑๙ ทันพอดีไปอเมริกา (คราวไป Swarthmore College) และ
ขณะอยูท่ีอเมริกาน้ัน ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทรไดในวันท่ี ๔ ก.พ. ๒๕๒๑ แลวกลับจาก
อเมริกามาเมืองไทย ถึงวัดพระพิเรนทร ๒ เม.ย. ๒๕๒๑   

กลางป ๒๕๒๑ ท่ีกลับจากอเมริกาน้ีเปนจุดกําหนดเวลาท่ี
สําคัญ เรียกไดวาเปนจุดตัดตอน จบภาระในตําแหนงเจาอาวาส
วัดพระพิเรนทรแลว  

สวนดานมหาจุฬาฯ แมจะไมไดรับอนุมัติใหลาออก แตเลิก
ไปอยูทํางานท่ีน่ัน แมจะยังมีภาระติดพันกับงานภายนอกบาง ก็
มักเปนเร่ืองการประชุมในบางชวงบางคราว ท่ีจะใหรัฐผาน พ.ร.บ. 
มหาจุฬาฯ และ พ.ร.บ. มหามกุฏฯ พอจะถือวาจบภาระงานท่ีมหา
จุฬาฯ ดวย  

เมื่อปดงาน ๒ ดานน้ันแลว ทีน้ีก็คิดวาจะหันมาทํางานหลัก
ในความตั้งใจเดิมของตัวเองใหเต็มท่ี  

งานน้ันก็คือการทํา พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-
ไทย-อังกฤษ  ซ่ึงเร่ิมไวนานนักแลว (เขียนคําแรก ๒๙ ก.ย. ๒๕๐๖ 
ไมนับเวลาเตรียมหัวศัพทหรือศัพทตั้งกอนนั้น) แตเมื่อเขาทํางานมหา
จุฬาฯ  เ ต็มตัวแลว  ทําไปไดแคจบอักษร  “บ”  นับได  ๑๖๑ 
หนากระดาษฟุลสแกป ก็ตองหยุดตั้งแตวันท่ี ๑๒ พ.ย. ๒๕๐๗ ดัง
เคยเลาขางตน 
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูก็เห็นไดวา งานใหญน้ีตองใช
เวลายาวนานอยางย่ิง ไมรูวาในกาลขางหนาจะเกิดอะไรติดขัด
ข้ึนมาอีก จึงตกลงใจลดงานลงมา เปนแค พจนานุกรมศัพท์
พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ในเชิงสารานุกรม มีภาษาอังกฤษเพียง
คําแปลศัพทตั้ง หรือสรุปความยอไวในวงเล็บทายคําน้ันๆ  

เพ่ือระดมกําลังทําอยางเดียวเต็มท่ี ไดตั้งกําหนดไววาจะงด
รับนิมนตไมวาท่ีไหนท้ังหมด แมแตในวัด  

ทําไมจะตองต้ังกําหนดอีก ในเม่ือท่ีผานมาก็อยูกับงานท่ี
มหาจุฬาฯ แทบไมไดไปในงานพิธีท่ีไหนอยูแลว ก็ขออธิบายหนอย
วา เร่ืองเกาท่ีเปนมาแตเดิม เหมือนวาเปนไปเองอยางน้ัน คือมาอยู
ท่ีวัดน้ันต้ังแตยังเปนเณรเล็ก ก็ไดแตเรียน ใครๆ ก็เห็นก็รูกันท้ังน้ัน 
พอบวชพระ ก็เปนเร่ืองตอเน่ือง เขาก็มีความรูสึกหรือมีความโนม
เอียงท่ีจะไมนิมนตอยูแลว พอมีเร่ืองใหลองนิมนตสักทีแลวขัดของ 
ก็จําติดไปเลยวาเปนอยางน้ัน ไมตองนิมนตอีกตอไปแลว ย่ิงไป
ทํางานท่ีมหาจุฬาฯ ตัวไมอยูวัดอีกดวย ทานผูทําหนาท่ีนิมนตก็
มองผาน ถือวาตัดออกไปเลย ดังน้ันทานก็จะบอกนิมนตเฉพาะ
เมื่อเปนรายการของโยมท่ีรูจักกันจริงจัง เจาะจงมาจริงๆ  

แตคราวน้ีตางจากท่ีเปนมากอน คือตอจากน้ีจะอยูท่ีวัด 
แทบไมไปไหน และท่ีวัดก็เปนธรรมดาวาจะมีพระผูทําหนาท่ีนิมนต 
ท่ีเรียกวาภัตตุเทศก ซ่ึงจัดรายการนิมนตพระในวัดไปตามลําดับ 
เมื่อทานรูวาอาตมาอยูวัดเปนประจํา ทานก็ถือเปนหนาท่ีของทาน
ท่ีจะตองมานิมนต เราจึงตองบอกไปใหชัดเปนการต้ังขอกําหนดไป
เลยวา ขอไมรับกิจนิมนตใดๆ เวนแตรายการจําเพาะเจาะจงมา  
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ทําไมถึงกับตองตั้งกําหนดตัดรายการนิมนตอยางน้ัน ก็บอก
เลาพอเปนความรู อยางท่ีเลาขางตน วัดพระพิเรนทรมีเมรุเผาศพ
สําหรับคนทุกช้ัน เวลาน้ันคนนิยมมาจัดงานศพกันนัก และเปน
ธรรมดาในทุกงานทุกพิธีก็ตองมีพระ งานเดียวก็มีท้ังเทศน ท้ังสวด
ตางๆ ท้ังบังสุกุล วันเดียวก็มักมีหลายงาน พระองคหน่ึงๆ อาจลง
ไปแลวลงไปอีก ถาพระในวัดไมพอ ก็ตองนิมนตพระตางวัดมาดวย  

ย่ิงเปนพระท่ีมีความสําคัญในวัด เชนเปนเจาอาวาส เปน
ผู ช วยเจาอาวาส  ก็ เปนธรรมดาท่ี เจาภาพมักจะมุ ง นิมนต 
โดยเฉพาะในพิธีสวนสําคัญ เชน แสดงพระธรรมเทศนา และ
พิจารณาผาไตรจีวรท่ีชอบเรียกกันใหรูสึกเปนสําคัญวามหาบังสุกุล 

ย่ิงกวาน้ัน เร่ืองไมจบแคในวัด ยังมีผูกพันตอไปอีก หลังงาน
ปลงศพผานไปแลว  ครอบครัวก็มักจัดงานทําบุญอุทิศกุศล
ประจําป เปนตน คราวน้ี ก็นิมนตพระไปทําบุญท่ีบาน เฉพาะ  
อยางย่ิงในวันเสาร วันอาทิตย บางทีหลายบานก็มีงานตรงวัน
เดียวกัน เชาบาง เพลบาง งานท้ังในวัด นอกวัด บางทีพระรูปหน่ึง
ไปสวดมนตฉันเชาไกล กลับมาสายใกล ๑๐ น. บานท่ีนิมนตฉัน
เพลมารอรับแลว แทบไมไดแวะข้ึนกุฏิเลย ก็ตองไปตอ กวาจะ
กลับมาวัดก็บาย 

ท่ีพูดมาน้ีก็เห็นไดชัดวา ถาไปงานพิธีมีกิจนิมนตอยางน้ัน 
งานหนังสือพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา เชิงสารานุกรม ไมมี
ทางสําเร็จแน แมแตไมทําอะไรอื่นเลย ทํางานน้ีอยางเดียวท้ังวันท้ัง
คืน ก็ยังมองเห็นความสําเร็จอยูแสนหางไกล จึงแนนอนวา ถาจะ
ทํางานน้ีจริงจัง ก็ตองตัดกิจนิมนตใหเด็ดขาดไป ซ่ึงก็คือชีวิต
ตามปกติของอาตมาท่ีไดเปนมาอยูแลวน่ันเอง 
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ตรงน้ีขอแทรกขอควรรูเขาใจนิดหน่ึงวา เมื่อเราอยูในวัดท่ีมี
วิถีของศาสนกิจและศาสนพิธีอยางน้ัน ในแงหน่ึง พระท่ีรับกิจ
นิมนตไปตามปกติของวัด ตองหมดเวลาไปมากกับงานพิธีน้ัน ก็
เทากับเปนผูท่ีชวยใหพระในแนวทางอยางอาตมาน้ีมีโอกาสได
ทํางานอยางท่ีประสงค มิฉะน้ัน เราก็จะไมมีโอกาสทํางานเต็มท่ี
อยางท่ีตั้งไว เพราะเปนธรรมดาของญาติโยมท่ีเขาก็จําเปนตองมี
พระไปในงานของตน เราก็จะหลีกเลี่ยงไมได น่ีจึงเทากับวาพระท่ี
รับกิจนิมนตตามปกติ ชวยมารับภาระน้ีตัดตอนออกไปเสีย 

อีกดานหนึ่ง มองในแงความนาหวงใย พระท่ีอยูในวิถีของ
งานพิธีมีกิจนิมนตอยางน้ัน ถาถ่ีแนนเกินไป ก็จะเสียโอกาสแหง
ความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยดวยการศึกษา เปนตน ย่ิงถา
เกิดไปติดเพลินหรือถึงกับมุงหาแตลาภ ก็จะถึงข้ันเสื่อมถอยจาก
พระธรรมวินัย  

ท้ังหมดน้ีก็เปนเร่ืองท่ีพึงชวยกันจัดปรับใหถูกใหตรงใหพอดี 
โดยใชปญญาท่ีรูจริง ท้ังรูหลัก ท้ังเขาใจสภาพปญหา ดวยเจตนาท่ี
ดี บริสุทธิ์ ตรง และมีเมตตา 

เอาเปนวา ถึงตอนน้ี อยูท่ีกุฏิในวัดพระพิเรนทรท่ีเดียว เพ่ือ
กิจอยางเดียว คือทํางานหนังสือเชิงสารานุกรมพระพุทธศาสนา 

เมื่อจะเปลี่ยนมาอยูตัวคนเดียวทํางานหนังสืออยางเดียวดัง
วาน้ี ชีวิตความเปนอยูสวนตัวก็เปลี่ยนไปดวย จึงเลาประกอบไว 

กอนน้ี ตอนอยูท่ีมหาจุฬาฯ งานตัวคนเดียวทําหนังสือ แทรก
กลมกลืนไปกับงานรวมกันทํากิจการของสถาบัน อยางนอยวงใน
ท่ีสุดก็มีอาจารยสมบูรณ (หัวหนากองกลาง) กับโยมเลิศ (ภารโรง) 
ท่ีจะเชื่อมโยงความเปนอยูสวนตัว กับบุคคลและเร่ืองราวภายนอก 
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พอเปลี่ยนมาทํางานหนังสืออยูตัวคนเดียวลวนๆ ไมลงไป
แมแตรวมกิจนิมนตในวัด ก็ถึงข้ันไมตองมีการสื่อสารอะไรกับใคร
เลย แลวอยางน้ี จะมีชีวิตเปนอยูแมแตไดฉันอาหารอยางไร   

ขอทวนความเดิมดวยวา หลังจากอาพาธเปนวัณโรค ไอเปน
เลือดคร้ังใหญในป ๒๕๐๒ แลว อาตมาไดหยุดออกไปเดินรับ
บิณฑบาต และมีชีวิตอยูในโรงพยาบาลเปนระยะๆ  

ตรงน้ีแหละเปนจุดเร่ิมท่ีพระและคนในวัดจะเขามาเก่ียวของ 
โดยเก้ือกูลในเร่ืองความเปนอยูสวนตัว น่ีก็รวมท้ังพระครูปลัดฯ 
และหลวงลุงฉายดวย ท่ีจะเร่ิมปรากฏตัวชัดข้ึน 

มาดูความเปลี่ยนแปลงดานบุคคลในวัด เร่ิมจากผูใกลตัว
ท่ีสุด ระหวางไปพักในอเมริกาคราวน้ี คุณสุชัย ลูกชายของโยมอา 
ท่ีมาเรียนมัธยมศึกษาอยูนานแลว เหมือนกับเฝาดูแลกุฏิไว ไดจบ
การศึกษา และเริ่มทํางาน (รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ๒๐ ต.ค. ๒๑) 

เมื่ออาตมากลับจากอเมริกาในป ๒๕๒๑ แลวไมนาน โยม
อา ซ่ึงเปนคุณแมของคุณสุชัยก็ปวย เขารักษาตัวในโรงพยาบาล 
แลวไดถึงแกกรรมในวันท่ี ๒ ก.ค. ๒๕๒๑ และหลังงานบําเพ็ญ
กุศลอุทิศแกทานผูวายชนมเสร็จสิ้นผานไปไมนาน  คุณสุชัยก็ไดลา
ไปอยูบานท่ีซ้ืออยูกับพ่ีนอง ในวันท่ี ๑๐ ก.ย. ๒๕๒๑  

ตลอดเวลาชวงแรกหลังกลับมาจากอเมริกาใหมๆ ท่ีคุณสุชัย
ติดเร่ืองผูกพันมีกิจดานอื่นน้ี นอกจากโยมพอโยมแมของอาตมายัง
มาถวายอาหารเปนระยะๆ แลว ก็มีคนน้ันคนน้ีมาชวยจัดนําภัต
ถวาย ตลอดจนบางทีก็ไปอาศัยโยมเลิศ บุคคลเกาแกท่ีมหาจุฬาฯ   

ในบรรดาบุคคลมีนํ้าใจเหลาน้ัน ผูท่ีเขามาอยูดูแลใกลชิด 
คือคุณสมาน คงประพันธ ซ่ึงท้ังมีนํ้าใจ และมีความตั้งใจดี ได
ชวยเหลือเก้ือกูลมาก  
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คุณสมานเปนชาวเชียงราย ก็เปนคนถิ่นใกลกับพระมหา    
อินศร และมาทางพระมหาอินศรน่ันเอง หลังจากคุณสุชัยไปอยู
บานแลว คุณสมานไดมาอยูประจําท่ีกุฏิอาตมายาวนาน  

อีกคนหน่ึงท่ีควรกลาวไว คือ ชางเต้ีย ซ่ึงก็มีนํ้าใจ ไดอาศัย
บอย ชางเต้ียเปนชางกอสรางฝมือดี แตชราแลว นอกจากชวย
ทํางานใหวัดแลว ก็ขอวาในยามแกเฒาน้ี จะอาศัยอยูในโรงเก็บ
ของงานชางของวัด ทางพระก็ตามใจ ชางเตี้ยมีชีวิตท่ีสงบอยูมา
นาน (ตอมา ถูกนักเลงคุมถ่ินผลักลม สมองกระทบกระเทือน ปวย
อยู ๓ เดือน แลวถึงแกกรรมเมื่อ ๓ ต.ค. ๒๕๒๔)  

กรณีของชางเต้ียน้ี เลาไวเปนตัวอยางใหเห็นวิถีชีวิตอีกแบบ
หน่ึงท่ีมีอยู คือคนชราท่ีอยูวัดเพ่ือมีชีวิตชวงสุดทายท่ีโปรงโลงสงบ
เย็น ซ่ึงท่ีวัดพระพิเรนทรยังมีคนอื่นอีก แตจําช่ือไมได จําเร่ืองไมชัด 

สวนดานพระสงฆ ในป ๒๕๒๑ น้ัน ถึงเดือนสิงหาคม พระ
รุนเกา ๒ รูปในระดับหัวหนา ท่ีชวยงานบริหารวัดมา คือ พระมหา
อุทัย และพระมหาสักรินทร ก็ไปศึกษาตอในอินเดีย 

ไดไปสงพระมหาอุทัย  อุทโย  ท่ีดอนเมือง  ในวันท่ี  ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๒๑ สวนพระมหาสักรินทร สํวโร ไดออกเดินทางไป
กอนน้ันแลว ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๒๑ 

ถึงตอนน้ี พระงานพระการรุนใหมก็คอยปรากฏตัวและมี
เร่ืองท่ีจะทํามากข้ึน อยางท่ีวาแลว กอนไปอเมริกา พระมหาอินศร
ไดเขามารวมงานถัดจากพระมหาสักรินทร โดยรับงานดานท่ีจะ
ชวยทานผูรักษาการแทนเจาอาวาส คือพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต 
(“หลวงพ่ีไหม”) ซ่ึงเปนอาจารยใหญท่ีดูแลพระมหาอินศรมาต้ังแต
เปนสามเณรเร่ิมเขามาอยูวัดพระพิเรนทรในป ๒๕๑๒ ดังที่เลาแลว 
และในป ๒๕๒๑ น้ี หลวงพ่ีไหมก็ไดเปนเจาอาวาสแลว 
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๑๖๖ 

๑๖๖

โดยนัยน้ี ตลอดเวลา ๒ ปท่ีอาตมาไมอยู พระมหาอินศรก็คง
ไดชวยงานวัดโดยรับสนองงานของหลวงพ่ีไหมมากทีเดียว แตจะ
มากแคไหน อาตมาก็ไมอาจทราบชัด เปนเร่ืองของทานเจาของ
งานเอง แตอยางนอยก็ควรจะมากกวาพระเณรรูปอื่น (หลังจาก
หลวงพี่ไหมถึงมรณภาพ ณ ๓ ก.พ. ๒๕๒๒ แลว ตอมา พระมหาอินศรก็
ยายมาอยูกุฏิที่โยมชอุมสรางถวายวัด คือกุฏิหลวงพี่ไหมนั้น)  

นอกจากพระมหาอินศรแลว พระมหารูปอื่นๆ ท่ีเคยเปน
สามเณรรุนเดียวกับพระมหาอินศร เมื่ออุปสมบทแลว ก็ไดรวม
ชวยงานเจาอาวาสองคใหมดวย ใกลบาง หางบาง เร่ิมแตพระมหา
แถม กิตฺติภทฺโท (เจาอาวาสปจจุบัน) และพระมหาเฉลิม าณจารี 

ในชวงเวลาน้ี วัดก็ไดมีเจาอาวาสองคใหม สวนอาตมาก็จะ
อยูองคเดียวทุมตัวทํางานหนังสือ แมแตอาหาร มีก็ฉัน ไมมีก็ไมฉัน  

ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอน้ี พระมหาอินศร นอกจากอยูใกลชิด
เจาอาวาสองคใหมแลว ก็ไดมีนํ้าใจเอาใจใสชวยเหลือในเร่ือง
ความเปนอยูของอาตมาอยางมากดวย เชนนําภัตหรือจัดสง
อาหารมา และอยางท่ีเลาแลว คุณสมานก็มาทางพระมหาอินศรน้ี 
และก็มีพระรวมวัดรูปอื่น เชนพระคํานวณ สิทฺธิฉนฺโท ซ่ึงก็เอาใจใส
ชวยหรือรวมจัดสงภัตมาเสริม  

โดยเฉพาะทานท่ีจะเอาใจใสดูแลความเปนอยูท่ัวไปมาอยาง
จริงจังและยาวนาน ก็คือพระถวัลย สมจิตฺโต (ปจจุบัน พระครู
วินัยธรถวัลย ไดกลับไปอยูในถ่ินเดิมของทาน ท่ีจังหวัดสกลนคร) 

พระครูวินัยธรถวัลย สมจิตฺโต เปนพระรุนพ่ีกอนพระครูปลัดฯ 
ความจริง ทานมีอายุใกลเคียงกับอาตมา แตทานอุปสมบทเมื่อมี
อายุมากข้ึนแลว จึงมาเปนรุนพ่ีของพระครูปลัดฯ (พระมหาอินศร)  
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๑๖๗

เมื่ออาตมาจัดในป ๒๕๑๗ ใหพระในวัดแทบทุกรูปมีสวน
รวมชวยกิจการวัด พระถวัลย สมจิตฺโต เปนรูปท่ี ๑ ในรายนามผู
แสดงธรรมประจําวันธรรมสวนะ (ลําดับตอลงมาอีก ๔ รูป คือ พระมหา
แถม พระมหาสําราญ พระมหาอินศร และ ส.ณ.เฉลิม ย้ิมสมบูรณ) 

ความจริง พระครูวินัยธรถวัลยไดมีนํ้าใจมาชวยต้ังแตกอนไป
อเมริกาในป ๒๕๑๙ แลว เมื่ออาตมากลับมาในป ๒๕๒๑ น้ี ใน
ระยะแรกท่ีพระมหาอินศรมาชวยมาก พระถวัลยก็ชวยเสริมอยู แต
ดังท่ีเลาแลววา พระมหาอินศรไดไปเขาเรียนในมหาจุฬาฯ ตั้งแต
กอนจะอุปสมบทในป ๒๕๑๗ จนกระท่ังเรียนจบท่ีน่ันในป ๒๕๒๔ 
จึงมีภาระอยูกับการเลาเรียน เวลาหลังเท่ียงท้ังหมดตองไปเรียนท่ี
มหาจุฬาฯ ไปๆ มาๆ พระถวัลยก็มาชวยเหลือดูแลจนเปนองคหลัก  

พระมหาอินศรจบมหาจุฬาฯ ในป ๒๕๒๔ แลว ก็ไปศึกษาท่ี
อินเดียในป ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ ตลอดหลายปน้ัน พระถวัลยเอาใจใส
ดูแลเต็มท่ี น่ีก็คือชวยเก้ือกูลมายาวนาน จนกระท่ังอาตมาถูกโรคขับ
ออกจากวัดพระพิเรนทร เร่ิมเดินทางท่ีจะมาสูวัดญาณเวศกวัน ใน 
พ.ศ. ๒๕๒๙   

หลังเปนพระครูวินัยธร ในวันมาฆบูชา ๗ มี.ค. ๒๕๓๖ แลว 
ในสมัยท่ีพระมหาอุทัย อุทโย เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร พระ
ครูวินัยธรถวัลยก็ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาส ในวันท่ี ๑๕ 
ก.ย. ๒๕๓๖ (ปจจุบัน พระครูวินัยธรถวัลยกลับไปอยูถิ่นเดิมในสกลนคร)  

สวนหลวงลุงฉาย ท่ีวาอุปสมบทใน พ.ศ. ๒๕๒๑ น้ัน ตอน
แรกก็อยูในข้ันท่ีไมรูจักกันเลย แตเปนธรรมดาวาเมื่อมาอยูในวัด
แลว ไมนานทานก็รูวาในวัดมีอะไรเปนอะไร  
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๑๖๘

๑๖๘

ส้ินหลวงพ่ีไหม ไดรูจักหลวงลุงฉาย  
ไดเลาไวตั้งแตเร่ิมเร่ืองแลววา หลังจากสมาคมสงเคราะห

สหายศิลปน (ส.ส.ศ.) ตั้งข้ึนท่ีวัดพระพิเรนทรใน พ.ศ. ๒๕๑๒ แลว 
ตอมา หลวงลุงคร้ังกอนบวช ก็เปนศิลปนผูหน่ึงท่ีไปวัดพระพิเรนทร
จนคุน และชอบไปสนทนาธรรมที่หลวงพี่ไหม (อาจารยพระครู
ปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต) จนกระท่ังไดอุปสมบทท่ีวัดน้ันในป ๒๕๒๑ 
และพระฉาย ปฺาปทีโป ก็ยอมใกลชิดกับหลวงพ่ีไหมสืบมา 

อยางไรก็ดี ในปลายป ๒๕๒๑ น้ันเอง ตั้งแตเดือนตุลาคม 
หลวงพ่ีไหมไดอาพาธหนักดวยโรคมะเร็งลําไส ถึงกับเขารับการ
ผาตัดท่ี ร.พ. พหลโยธิน ในวันท่ี ๑๐ ธ.ค. ๒๕๒๑ โรคของทาน
รุนแรงมาก จนในท่ีสุดก็ไดถึงมรณภาพในวันท่ี ๓ ก.พ. ๒๕๒๒ (มี
งานพระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๒๕๒๒) 

ในชวงท่ีหลวงพ่ีไหมอาพาธหนักน้ีเอง อาตมานาจะไดเร่ิม
รูจักกับหลวงลุงฉาย ดังท่ีปรากฏวา ในวันท่ี ๕ ม.ค. ๒๕๒๒ โดย
ทางพระมหาอินศร พระฉายรวมฝากภัตมาถวายผานคุณสมาน 
(เขาใจวาทานคงรวมสงภัตมาถวายอยางน้ีบอย นานๆ จึงจะข้ึนมา
พบเอง ดังท่ีวาอีกนานเกือบ ๒ ป จึงมีในบันทึกวา ในวันท่ี ๑ ต.ค. 
๒๕๒๓ “กลางวัน (คือเพล) พระฉายเอากล้วยมาถวาย”) 

ทีน้ีหันไปดูดานกิจการของวัด เมื่อหลวงพ่ีไหมถึงมรณภาพ
แลว รุงข้ึน ๔ ก.พ. ๒๕๒๒ ก็มีพิธีสรงนํ้าศพ ตอนแรกมีขาววา เจา
คณะกรุงเทพมหานคร [พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) วัดไตรมิตร
วิทยาราม] จะมาไมได แตปรากฏวาทานไดสละเวลามารวมงาน
และน่ังอยูนานในพิธี  
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๑๖๙

เร่ืองกลายเปนวา หลวงพอวัดไตรมิตรฯ ไดพูดคุยกับอาตมา
เปนอันมาก สาระสําคัญคือบอกอาตมาใหชวยงานบริหาร อาตมา
ก็ไดแตกราบเรียนในทางท่ีขอหลีกเลี่ยง 

หลังจากหลวงพอวัดไตรมิตรฯ กลับไปแลว เร่ืองย่ิงชัดเจน 
เมื่อทานพระครูเจาคณะแขวงปอมปราบฯ มาท่ีน่ัน โดยทานเตรียม
วาพอเสร็จพิธี ก็จะต้ังผูรักษาการแทนเจาอาวาสในคืนน้ัน ระหวาง
น้ันทานก็พูดกับอาตมาโดยตรง บอกวาขอใหอาตมารับภาระ โดย
ทานจะจัดเลือกต้ังเจาอาวาสทันที ไมตองต้ังผูรักษาการฯ อาตมา
ก็ตอบทานไปตรงๆ วา อาตมาไมคิดจะเปนเจาอาวาส  

เมื่ออาตมายืนยันไปอยางน้ัน การจะตั้งผูรักษาการฯ ก็คาง
ไปดวย ทานเจาคณะแขวงขอไปปรึกษาเจาคณะกทม. แลวจากน้ัน
อีก ๒ วัน จึงต้ังพระครูวรกิจวิจารณเปน รก.เจาอาวาส 

แตเร่ืองไมจบ พอถึงวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๒๒ มีงานทําบุญ ๕๐ 
วัน อุทิศแกหลวงพ่ีไหม พอเสร็จพิธี หลวงพอวัดไตรมิตรฯ ก็เรียก
อาตมาเขาไปหา พูดอะไรตางๆ รวมแลวก็คือจะใหอาตมายอมรับ
ภาระ อาตมาน้ัน แมจะเขาใจและขอบพระคุณทาน ก็หาทางหลบ
หลีกไปจนได (ในวันท่ี ๒ เม.ย. จะมีการประชุมเลือกเจาอาวาส 
วพร. อาตมาก็ทําหนังสือลาประชุม แลวก็ไปสุพรรณบุรี และสตูล)  

เปนอันพนเร่ืองท่ีจะตองรับเปนเจาอาวาส วพร.อีกไปได โดย
ทานผูใหญตองยอมตั้งผูอื่น แตเร่ืองท่ีจบแงน้ี ก็ไปออกแงอื่นอีก  

มีเร่ืองใหมวา ในวันท่ี ๒๔ พ.ค. ๒๕๒๒ ตั้งแตเย็นจนค่ํา  
(๑๘.๓๐ – ๒๐ น.) รองเจาคณะ กทม. ท้ัง ๒ ทาน คือ ทานเจาคุณ
ราชฯ วัดแกวแจมฟา กับทานเจาคุณราชฯ วัดอนงคาราม มาหา
อาตมาท่ีวัดพระพิเรนทร ทานมาเย่ียมถึงกุฏิ พูดกันถึงช่ัวโมงคร่ึง 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๗๐

๑๗๐

ทานเจาคุณราชฯ ท้ังสองบอกวา ทานเปนตัวแทนรับมอบ
จากหลวงพอเจาคณะ กทม. ใหมาเจรจาใหอาตมารับเปนผู รก.
เจาคณะเขตปอมปราบฯ (พอดีวา หลวงพอวัดมหรรณพ เจาคณะ
เขตปอมปราบฯ ไดถึงมรณภาพแลว) เมื่ออาตมาไมเปนเจาอาวาส
วัดพระพิเรนทร ถึงจะใหผูอื่นเปน อาตมาก็จะดูแลวัดพระพิเรนทร
ไดดวย และทานวาอาตมาก็มีสมณศักด์ิสูงท่ีสุดในถิ่นน้ีดวย    

แตไมวาทานจะวาอยางไร อาตมาก็ขอตัวโดยอางงาน
หนังสือ และขอใหยกเวนตัดอาตมาออกไปเสีย จนในท่ีสุด ท้ังสอง
ทานก็กลับไป 

ตอมา เมื่อพระครูวรกิจวิจารณ ซ่ึงไดเปนเจาอาวาสในวันท่ี 
๒๘ มิ.ย. ๒๕๒๒ ถึงมรณภาพในวันท่ี ๑๘ มิ.ย. ๒๕๒๖ รุงข้ึน 
หลวงพอเจาคณะ กทม. มาในงาน ก็พูดกับอาตมาอีกมากให
รับภาระน้ี แตอาตมาก็ยืนกรานขอไมรับ เร่ืองจึงเร้ือรังมา จนถึง
วันท่ี ๗ มี.ค. ๒๕๒๗ ทานเจาคุณพระศรีวีราภรณ วัดไตรมิตรฯ เจา
คณะเขต ก็ไดรับมอบหมายใหมาพบอาตมา โดยขอใหรับเปนเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทรอีก แตอาตมาก็ขอโอกาสปลีกตัวอยางเดิม 

เร่ืองน้ีเลาไว นอกจากเปนเหตุการณทางพระศาสนาท่ีควร
ทราบแลว ก็ใหเห็นนํ้าใจของทานผูใหญในวงงานของพระสงฆ 
นอกจากทานมีเมตตาตออาตมาแลว ท่ีสําคัญกวาน้ันก็คือ ทาน
คํานึงถึงงานของสวนรวม ดวยความหวงใยและหวังดีตอกิจการ
พระศาสนา ย่ิงกวาน้ัน ถึงแมอาตมาจะขัดขืนฝนความประสงค
อยางท่ีวา ถาใชภาษาชาวบาน ก็ตองวานาโมโห แตทานก็ไมถือสา 
ทานก็วาไปตามหลักตามเหตุผล แมจะเปนเร่ืองอดีตผานไปนาน
นักแลว ก็ควรจะท้ังกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง และกราบ
ขออภัยไว ณ ท่ีน้ี 
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สวนในแงของอาตมา ก็มิใชวาจะไมเห็นความสําคัญของ
การวัด การคณะสงฆ เร่ืองการมีเจาอาวาสเปนตน เปนเร่ืองสําคัญ
มาก แตงานสื่อธรรมก็สําคัญอยางย่ิง ในเวลาน้ัน ถาอาตมารับ
ตําแหนงตามความประสงคของทานผูใหญ งานหนังสือพุทธธรรม 
ก็ตองสะดุด และอาจจะถึงกับตองหยุด ไมจบ ไมเสร็จ ตลอดไปถึง
งานพจนานุกรม และหนังสืออื่นๆ ตอตามกันไป เปนอันวาอาตมา
ก็จําตองขัดขืนฝนทานผูใหญ ท้ังท่ีทานแสนจะปรารถนาดี โดยตั้ง
งานหนังสือเชนพุทธธรรม เปนหลักยืนตัวท่ีแนวแน 

เอาละ ขอกลับมาเร่ืองเกา เมื่อก้ีไดพูดถึงกลวย มีเร่ืองแทรก
ท่ีคิดวาเลาไวก็ดี คือ ตอนที่อาตมามุงจะระดมแรงทุมเวลาท้ังหมด
ใหแกงานหนังสือธรรมน้ี นอกจากตัดเร่ืองอื่นแทบหมดส้ินแลว ก็
คิดวา ควรมีภาระในการฉันอาหารใหนอยท่ีสุดดวย คือควรฉันมื้อ
เดียว ซ่ึงตามปกติไมใชเร่ืองยาก แตอาตมามีโรคาพาธสําคัญอยู
ในตัวท่ีทําใหรางกายออนแออยูแลว และท่ีสําคัญ ในการทํางาน
หนังสืออยางทุมเวลาใหน้ี ก็นอนนอยอยางย่ิง คือนอนตี ๒-๓-๔ 
เปนปกติ บางทีก็โตรุง รางกายอาจจะไมไหว แตก็คิดวาตองลองดู 

แลวก็ทําอยางท่ีคิดน้ัน โดยเร่ิมแรกยังไมตัดมื้อเชาสิ้นเชิง 
เอาวา เชา ฉันโอวัลตินแทน บางวันก็กลวย แลวก็ฉันเพลทีเดียว  

ทดลองไปไมนาน ก็ทําทาจะไมไหว  นอกจากรางกาย
ออนเพลียแลว ท่ีรายท่ีสุดคือสมองแทบจะใชงานไมได จะคิดอะไร
ก็ไมมีแรงคิด แตก็พยายามสู เผื่อจะชิน รอใหรางกายปรับตัวได  

ในชวงน้ัน กําลังเรงงานหนังสือ พุทธธรรม พยายามไปได 
๔๒ วัน (๑๕ ต.ค. – ๒๕ พ.ย. ๒๕๒๓) ก็ตัดสินไดวาตองยุติ 
(มิฉะนั้นอาจสลาย ทั้งชีพ ทั้งงาน) และชัดเจนแกตนเองวา “ร่างกาย
จะไปไม่ไหว” ยังจําเปนตองฉันเชาดวย (แตขางเชา ฉันใหนอยๆ ได) 
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 หันไปดูหลวงลุงฉายตอ อยางท่ีเลาแลวต้ังแตเร่ิมตนวา 
หลวงลุงฉายน้ันมีอาชีพเดิมเปนศิลปน และมิใชเปนเพียงตัวละคร
ในนาฏดนตรี แตเปนศิลปนเจาวาทะ หรือเปนนักโตวาทีตีวาทะ 

อาตมาไมถนัดในเร่ืองน้ี อาจจะใชคําพูดไมคอยถูกตอง แต
เลาพอใหมองเห็นเร่ืองราววา  ในอดีตน้ัน  หลวงลุงฉายเปน
นักแสดงหรือนักพูดสลับฉากดวย  

การพูดสลับฉากน้ัน มีศิลปน ๒ คนออกมาพูดโตตอบกันไป
มา โดยมุงใหออกรสท่ีสําคัญ ๒ อยาง คือ เปนการตีวาทะโตกัน
ดวยปฏิภาณ แหยกันไปแหยกันมา ใหทันกัน และพูดแกกันได
อยางรวดเร็วฉับพลัน ถูกตอนอยางไร ก็ไมจน และพรอมกันน้ัน ก็
ใหออกอีกรสหน่ึงพรอมไปดวย คือเปนการแสดงตลก ท้ังความท่ี
พูดโตทันกัน และใชถอยคําขบขัน ก็ทําใหคนฮากันสนุกสนาน   

ในอดีต หลวงลุงเปนศิลปนในบทน้ี ทานวาคูโตประจําของ
ทาน คือคุณโปรง สัตยสนอง  

แมเมื่อบวชเปนพระแลว ลักษณะการพูดจาของหลวงลุง
ฉาย ในการแสดงวาทะใหออกผลท้ัง ๒ ดานน้ี ก็ยังเปนท่ีประจักษ
ชัดเจนมาก คือ ท้ังพูดคําคมสนุกสนาน และมีปฏิภาณท่ีโตตอบทัน
ควัน ใครตอนอยางไร ก็ไมมีทางไล ไมมีทางตอนใหทานจนมุม มี
แตตรงขาม คือทานจะตีกลับใหคนท่ีมาตอนน้ัน ติดกับ จนแตม อึ้ง
อั้น ตันต้ือ ออกไปไมได 

เร่ืองวาทะท่ีวาน้ัน ถามีโอกาส คอยพูดอีกที แตในท่ีน้ี มุงจะ
บอกวา การท่ีเปนนักแสดงเลนคําโตวาทะแบบน้ี แสดงถึงความคิด
ท่ีฉับไวและพลิกแพลง มองอะไรๆ แตกแงแตกมุมไปไดมากดวย  
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ทีน้ี เมื่อหลวงลุงฉายหันมาสนใจทางธรรม เมื่อตัวยังเลา
เรียนศึกษาอยู ก็จะชอบสงสัยอยางโนนอยางน้ี แงน้ันแงน้ี ก็เลย
เปนคนท่ีมีคําถามมาก คลายๆ เปนคนขี้สงสัย ชอบถามนัก จะ
เรียกวาเปนคนเจาปญหา ก็อาจจะเขาใจผิดวาเปนคนยุงท่ีสราง
ปญหามาก อาจจะใชคําวาเปนคนเจาคําถาม หรือเปนนักสงสัย   

ไดเลาขางตนแลววา ศิลปนฉายมาวัดพระพิเรนทรตามทาง
ของสมาคมสงเคราะหสหายศิลปน (สสศ.)  

ตอมา ศิลปนฉายก็ชักจะชราลงตามธรรมดาของสังขาร อายุ
ใกลจะ ๖๐ ปแลว ก็มาสนใจหาความรูทางธรรม และท่ีวัดพระ   
พิเรนทร หลวงพ่ีไหมเปนนักเทศนปฏิภาณ ชํานาญเทศนคู ก็เลยมี
เร่ืองราวตอมาวา ศิลปนฉายชอบไปสนทนาธรรม ถามปญหากับ
พระครูปลัดสมัย และตอมาอีก เมื่ออายุ ๖๐ ป ก็ไดขออุปสมบทท่ี
วัดพระพิเรนทร ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ บรรจบกับเร่ืองราวท่ีไดเลาขางตน 

ทีน้ี หลวงลุงฉายบวชไดไมทันไร ตนปตอมา ก.พ. ๒๕๒๒ 
หลวงพี่ไหมก็ถึงมรณภาพ เปนอันขาดบุคคลท่ีคุนในการไป
สอบถาม นาจะเพราะเหตุน้ีอยางหนึ่ง หลวงลุงฉายเจาคําถามจึง
ข้ึนไปหาอาตมา และท่ีอาตมาจําได แตนึกไมไดวาในชวงปใดๆ ก็
คือวา เมื่อข้ึนไป ทานก็มีขอสงสัยทางธรรม หรือในเร่ืองทางพระท่ี
อาจจะแปลกๆ ไปถาม  

อยางไรก็ดี ตามท่ีดูบันทึกเกา ในปแรกๆ ท่ีเปนพระใหม ไม
พบชัดลงไปวาพบกัน อาจจะเปนวา ในชวง ๓-๔ ปแรกน้ัน ทานยัง
เรียน-สอบนักธรรม ท่ีเลาแลววาสอบ น.ธ.เอก ไดถึง ๒ คร้ัง ตอน
น้ัน ทานยุงกับการเรียนและทองแบบ ยังไมมุงไปท่ีคําถามพิเศษ  
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นาจะเปนวา หลวงลุงฉายไปถามปญหากับอาตมาในชวงป
หลังๆ เชนท่ีชัดเจนตั้งแตปลาย มี.ค. ๒๕๒๕ บางทีไปถามขอธรรม
นานช่ัวโมงครึ่งจนถึงเพล เขาใจวา ตอมา เมื่อจะไปถาม ทานก็จะ
ไปตอนใกลเพล โดยคงรูวาจะไมทําใหเสียงาน เพราะเมื่ออาตมา
จะฉัน ก็ตองหยุดพักงานอยูแลว และก็จะนํากลวยนํ้าวาหรือของ
ขบฉันบางอยางไปถวายดวย (โยมนิ่ม โพธิ์เอี่ยม ครูศิลปน ที่อาตมา
คุนมาตั้งแตเปนสามเณรเล็กๆ ก็รวมถวาย ทั้งฝากทั้งมาเองมากครั้ง)  

มีน้ําใจ พึงใหมากับใฝปญญา 
มีแงพิจารณาในทางธรรมวา ความมีนํ้าใจนี้เปนคุณความดี

อยางสูง แสดงออกมาจากเมตตา เปนเคร่ืองหลอเลี้ยงยึดเหน่ียว
ผนึกผสานสังคมไว ใหท้ังฉ่ําช่ืนและม่ันคง  

แตการท่ีมนุษยจะมีความเจริญงอกงามสูงข้ึนไดตอไป มี
นํ้าใจเทาน้ันไมพอ ตองใฝปญญาดวย ถามีแตนํ้าใจ ก็สุขสันต
หวานช่ืน แตเวียนวนอยูในท่ีเดิม ตองใฝปญญาดวย เพ่ือจะได
พัฒนาปญญาข้ึนมา ใหรูทิศเห็นทางท่ีจะกาวตอไปท่ีไหนๆ ขยาย
กวางไกลและสูงข้ึนไป แลวก็ทําไดไปไดตามใจปรารถนา 

เมื่อใฝปญญา ก็ตามมาดวยใฝศึกษา คนใดใฝศึกษาดูได
จากคุณสมบัติ พ้ืนฐาน  ๒  อยาง  ไดแก “ธัมมกามตา” ( เขียน 
“ธรรมกามตา” ก็ได) ความใฝธรรม คือ อยากไดความจริง อยากรูให
ถึงความจริง อยากใหมีความถูกตอง อยากใหดีงาม ตามมาดวย 
“โสวจัสสตา” คือ ความเปนคนท่ีพูดกันงาย รูจักรับฟง สําเหนียก
คําสอน ไมดื้อดานดึงดัน ความใฝหรือความพรอมท่ีจะฟงคําบอก
เลาขาวสารเพ่ือใหไดรูไดศึกษา ใหถึงธรรม ถึงความจริง 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๑๗๕ 

๑๗๕

ไมตองพูดถึงมองออกไปขางนอก แมแตเมื่อมองเขาไปใน
ตนเอง คนท่ีใฝธรรม ใฝรู ใฝศึกษา ก็หมั่นก็พรอมพอใจท่ีจะได
สํารวจตรวจคน และรับฟงคําบอกใหรูถึงจุดออนขอดอยผิดพลาด
ขาดพรองในตนเอง ท่ีจะไดแกไขปรับปรุงพัฒนาใหถูกตองดีงาม
สมบูรณ น่ีก็คือใฝใหตนเองถึงธรรม ถึงความจริง ถึงความถูกตอง 
ถึงความสมบูรณ พูดรวมๆ วา ก็จึงเจริญงอกงามในธรรม 

สวนคนท่ีไมมีธัมมกามตา ไมมีโสวจัสสตา ก็ตรงขาม คือไม
อยากมอง ไมยอมรับฟงคําบอกจุดออนขอดอยเปนตนของตน และ
มักมีปมขางใน ท่ีจะปูดออกมาดัน มาก้ันขวาง โดยปกปองตัว ปด
ภาพและคําบอกท่ีไมนาชอบใจน้ันออกไป ตัดและทําลายโอกาส
แหงการศึกษาพัฒนาตนหมดไปเสีย  

คนดีมีนํ้าใจน้ัน ช่ือวาไดสวนท่ีงามเลิศประเสริฐแลว ได
ความรูสึกดีเย่ียมยอด แตก็ยังไปไมถึงความรู จึงควรปรารถนา
ความเจริญงอกงามในธรรม โดยมีความใฝปญญา ดวยความใฝ
ศึกษา พรอมท่ีจะตรวจตราและรับฟงคําบอกช้ีขอพลาดจุดพรอง
ในตน โดยพอใจที่จะไดแกไขพัฒนาฝกฝนปรับปรุงตนใหพรอม
บูรณย่ิงข้ึนไป 

ถึงแมจะเปนผูมีนํ้าใจ หากไมใฝปญญา ไมใครตอการศึกษา
โดยจริงใจ ขางในมีแตปมปดปองตอตานกําบังตัว ซอนตัวแกตัว
ปลอยความผิดพลาดบกพรองหมกไว ยอมยากท่ีจะหวังความ
เจริญงอกงามในธรรม เมื่อไมยอมปรับปรุงแกไข ยอมกลายเปนผูท่ี
จะพึงหลีกเวนหางไกล เพราะเปนผูท่ีอาจนําชีวิตและสังคมไปสู
ภาวะท่ีตรงขามกับความงอกงามจําเริญ 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๑๗๖

๑๗๖

งานใหญงานยอย ทยอยแทรกซอน ตามไปรอนถึงอเมริกา   
ไดเลาวา เมื่อกลับจากอเมริกาคราวน้ี วางภาระงานของวัด

และของมหาจุฬาฯ ไดแทบหมดแลว พอมาถึงเมืองไทยในวันท่ี ๒ 
เม.ย. ๒๕๒๑ ปกหลักท่ีวัดพระพิเรนทรแลว ก็ตั้งใจเต็มท่ีวาจะ
ระดมแรงทุมเวลาทั้งหมดใหแกงานทํา พจนานุกรมพุทธศาสน์ เชิง
สารานุกรมพระพุทธศาสนาอยางเดียว คราวน้ี จะตองทําใหสําเร็จ
เสร็จสิ้น ไมใหเปนงานลมลุกอยางท่ีเปนมา  

ในป ๒๕๒๑ น้ัน วันท่ี ๒๑ พ.ค. เปนวันวิสาขบูชา ไดจังหวะ
พอดี พบบันทึกวาในวันโกน ไดเอางานพจนานุกรมออกมา แลวใน
วันเพ็ญวิสาขะ ก็ไดลงมือทําอะไรเล็กๆ นอยๆ แตยังไมไดเริ่มตนจริง 

- ท่ีเมืองไทย งานแบบเรียนวิชาธรรมวินัย ยังรออยู 
เหตุท่ีเร่ิมตนไมไดจริง ก็เพราะทราบจากอาจารยสิริ เพ็ชร

ไชย ซ่ึงอยูท้ังฝายกรมการศาสนา และฝายมหาจุฬาฯ วา หลังจาก
อาตมาออกเดินทางไปอเมริกาแลว งานตรวจแบบเรียนปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วิชาธรรมวินัย ช้ัน มศ.๔-๕ ดําเนินมายังไม
เสร็จ อ.สิริ เพ็ชรไชย จึงขอรองใหอาตมาตรวจแกตอใหเสร็จสิ้น  

เร่ืองก็เลยกลายเปนวา งานท่ีมหาจุฬาฯ ตามมาลงท่ีกุฏิใน
วัดพระพิเรนทร ยังไมทันจะเร่ิมงานพจนานุกรม ก็เปลี่ยนเปนวา
วันรุงข้ึน ๒๒ พ.ค. ๒๕๒๑ ตองเร่ิมตรวจแบบเรียนธรรมวินัย มศ.
๔-๕ ซ่ึงก็เปนงานท่ีตองระดมแรงเหมือนกัน แลวก็ใชเวลาอีกนาน 
ถึง ๑๖ ส.ค. จึงจบเรียบรอยบริบูรณ รวมเปนเวลาเกือบ ๓ เดือน  

ถึงแมตนฉบับแบบเรียนเสร็จแลว แตงานยังไมจบสิ้น เพราะ
ยังตองตรวจฉบับพิมพดีด และใหตัวอักษรกอนสงโรงพิมพอีก ตาม
ระบบงานพิมพหนังสือสมัยน้ัน จนถึง ๗ พ.ย. ๒๕๒๑ จึงเสร็จ 
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แมจะเสร็จ ๒ ข้ันน้ันแลว งานก็ยังไมจบ จนถึงกลางป  
๒๕๒๓ ก็ยังรับปรูฟ ตรวจปรูฟ สงปรูฟกันอยูกับโรงพิมพ เพ่ิงจบ 
มศ. ๔ ในวันท่ี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๒๓ (และทํา มศ. ๕ ตอไปอีกนาน) 

อยางไรก็ดี งานข้ันท่ี ๒ และข้ันท่ี ๓ น้ี ไมตองเปนงานเต็ม
เวลา ใชวิธีหาชองแทรกในเวลาทํางานหลักได จึงไมตองรอ แมวา
จะตองยอมใหงานหนังสือหลักน้ันถูกเบียดแบงแยงเวลาไปเร่ือยๆ 

ดังน้ัน หลังจากงานข้ันท่ี ๑ ในการตรวจแกแบบเรียนปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา วิชาธรรมวินัย เสร็จในวันท่ี ๑๖ ส.ค. แลว 
ก็ถึงโอกาสท่ีจะทํางานพจนานุกรมได  

- งานขยาย “พุทธธรรม” เปนเลมใหญ เขามาโดยไมคาด 
แตแลวก็ตองชะงักอีก หลังจากตรวจแกแบบเรียนปริยัติ

ธรรมฯ เสร็จไปไมก่ีวัน ก็ไดรับจดหมายจากโครงการตําราฯ ลง
วัน ท่ี  ๒๔  ส .ค .  ๒๕๒๑  แจ ง ขอความ เ ห็นชอบในการ ท่ี 
ศาสตราจารย ดร.ระวี ภาวิไล ขอพิมพหนังสือ พุทธธรรม เผยแพร  

เร่ืองราวตอนน้ี ไดเลาไวสั้นๆ ขางตนทีหน่ึงแลว ในตอนท่ี
เก่ียวกับคุณชลธีร แตตองขอเลาซํ้าใหชัดข้ึนในแงของงาน  

เมื่อจดหมายมาแลว ตอมา อ.ระวี ก็มาเอง ทานเลาวา ทาน
ใชหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับเดิม ๒๐๖ หนา) สอนใหศึกษากันใน
กลุม “คณะระดมธรรม” แลวหนังสือก็หมด คณะระดมธรรม และ
ธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตั้งขึ้นเมื่อขึ้นป ๒๕๒๒ โดยมี 
ดร.ระวี ภาวิไล เปนผูอํานวยการ) จึงขอพิมพ พุทธธรรม น้ันข้ึนใหม   

ไดบอกแกทานอาจารยระวีวา มีอะไรบางอยางท่ีอยากเขียน
เพ่ิมเติมในหนังสือ พุทธธรรม เล็กนอย ขอเวลาทานสัก ๓ เดือน  
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๑๗๘

๑๗๘

แตอีกดานหน่ึงก็คิดวา นาจะพยายามทําพจนานุกรมพุทธ
ศาสน ท่ีตั้งใจไวเต็มท่ี ใหเสร็จกอนงาน พุทธธรรม ท่ีเขามาตัดหนา
และก็ไดเร่ิมลงมือเขียนพจนานุกรม ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๒๑ 

เวลาผานไปจนจะสิ้น ต.ค. ๒๕๒๑ เขียนพจนานุกรมพุทธ
ศาสนไปไดไมนอย แตก็แคจบอักษร “ก” ข้ึน “ข” ไปไดหนอยเดียว 
และประวัติพุทธศาสนาในบางประเทศ คุณชลธีรชวยพิมพดีดให
ไดราว ๑๙๐ หนา (เฉพาะอักษร “ก” ๑๐๕ หนา)  

ถึงตอนน้ี เห็นวาจําเปนตองหันไปเขียนเพิ่มเติม พุทธธรรม 
ใหเสร็จกอน คงสัก ๓ เดือน แลวคอยกลับมาเขียนพจนานุกรมตอ 

เปนอันวาไดหันไปเรงงานเขียนเพ่ิมเติม พุทธธรรม โดยคิด
หมายจะใชเวลาไมนานนัก  แตแลวงานก็ยืดขยายออกไปๆ 
กลายเปนงานหลายป จนกระท่ังในท่ีสุด งานฟนพจนานุกรมพุทธ
ศาสน ท่ีชะงัก ก็กลายเปนหยุด แลวก็ลมหายไปเลย กลายเปนงาน
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เขามาแทนท่ี    

- ป ๒๒ เกิดพจนานุกรมพุทธศาสนเลมยอย ซอนเขามา 
พอเขียนเพ่ิมขยาย พุทธธรรม มาไดไมทันไร ถึงตนป ๒๕๒๒ 

ก็เกิดเหตุการณสําคัญของวัดพระพิเรนทรอีกคร้ังหน่ึง ดังท่ีเลาแลว
วา ทานอาจารยพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต ซ่ึงเปนเจาอาวาสใน
เวลาน้ัน ไดถึงมรณภาพดวยโรคมะเร็งลําไส ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  

เมื่อจะมีงานพระราชทานเพลิงศพเจาอาวาส ซ่ึงเปนพระ
ผูใหญของวัด ก็คิดกันถึงการพิมพหนังสือท่ีระลึก แลวภาระน้ีก็มา
ตกท่ีอาตมาเปนธรรมดา ตอนแรก แมจะยังไมไดกําหนดวันเวลา
แนลงไป แตพอหารือกันไดคราวๆ วาจะมีในเดือนพฤษภาคม งาน
หนังสือซ่ึงเปนงานท่ีใชเวลามาก ก็ตองเริ่มลงมือและรีบเรงใหทัน  
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เมื่อปรารภกันวาจะพิมพหนังสืออะไรเปนท่ีระลึก เวลาผาน
ลวงไปก็ยังไมไดหนังสือท่ีจะพิมพ อาตมาเองไดพยายามมาแตตนท่ี
จะหลีกเลี่ยงการพิมพหนังสือท่ีตนเขียนหรือมีสวนรวมเขียน  

เมื่อตนเองตองเปนเจาการในงานพิมพหนังสือน้ี และยังไมได
หนังสือท่ีตกลงกันวาจะพิมพ เวลาก็ผานไป คร้ันเห็นจวนตัวเขา 
อาตมาก็นึกยอนไปถึงงานทําพจนานุกรมพุทธศาสนขนาดยอม ท่ีทํา
คางไวในป ๒๕๑๔ ซ่ึงทําไปไดถึงอักษร “ต” แลวก็ชะงักคางอยู 
(กอนจะเปลี่ยนไปทําพจนานุกรมหมวดธรรม ในป ๒๕๑๕ ท่ีกลาย
มาเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม) 

ในป ๒๕๑๔ ท่ีทําตนฉบับพจนานุกรมขนาดยอมไปไดถึง
อักษร “ต” น้ัน เมื่อจะเร่ิมทํา อาตมาไดเก็บหัวศัพทในหนังสือ ศัพท
หลักสูตรภาษาไทย ๓ เลม ๙ ภาค มารวมไวดวยในรายการศัพทตั้ง
หรือหัวศัพทท่ีจะเขียนคําอธิบาย 

ขอทําความเขาใจเก่ียวกับหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ๓ 
เลม ๙ ภาค เล็กนอย คือ ในชวงใกล พ.ศ. ๒๕๐๐ กองธรรม
สนามหลวง (ซ่ึงมีหนาท่ีจัดสอบ นักธรรม ช้ันตรี – โท – เอก และ 
ธรรมศึกษา ช้ันตรี – โท – เอก) ไดประกาศเพ่ิม วิชาภาษาไทย เปน
อีกวิชาหน่ึง ในหลักสูตรนักธรรม  

[แตเดิมมี ๔ วิชา คือ เรียงความแกกระทูธรรม (ใชหนังสือ 
พุทธศาสนสุภาษิต), ธรรมวิภาค, ตํานาน (เชน น.ธ.ตรี ใชหนังสือ 
พุทธประวัติ) วินัยบัญญัติ (เชน น.ธ.ตรี ใชหนังสือ นวโกวาท)]  

วิชาภาษาไทยท่ีเพ่ิมเขามาน้ัน เทาท่ีทราบ ก็มุงหมายใหรู
ศัพทหรือถอยคําท่ีมีในหนังสือเรียนท้ัง ๔ วิชา ของนักธรรมช้ันน้ันๆ 
เชน นวโกวาท ธรรมวิจารณ พุทธประวัติ โดยเขาใจความหมาย และ
เขียนไดถูกตอง เปนตน   
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๑๘๐

๑๘๐

สืบเน่ืองจากวิชาใหม คือวิชาภาษาไทยน้ัน ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(อาตมายังเปนสามเณร) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือ 
ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ข้ึนมา ๓ เลม สําหรับนักธรรม ๓ ช้ันน้ัน 

ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลมน้ัน แตละเลมแบงเปน ๓ ภาค 
ตามวิชาเรียนของนักธรรม คือ พุทธประวัติ (อนุพุทธประวัติ และ พุทธา-
นุพุทธประวัติ) ธรรมวิภาค และ วินัยบัญญัติ-วินัยมุข รวม ๓ เลม ก็เปน ๙ 
ภาค โดยเก็บคําในหนังสือเรียนเหลาน้ันมาต้ังเปนหัวศัพท แลว
เรียงลําดับอักษร ทําคําแปลศัพท หรือบอกความหมายส้ันๆ นับวาเปน
หนังสือเชิงพจนานุกรม ๙ ภาค เหมือนมีพจนานุกรมยอยๆ ๙ เลม 

อยางไรก็ดี คงเปนเพราะการจัดทําและตีพิมพเรงรีบเกินไป 
หนังสือจึงยังไมเขารูปเทาท่ีควร ประจวบกับคณะสงฆไดประกาศ
ยกเลิกวิชาภาษาไทยเสียอีก หนังสือชุดน้ีจึงถูกทอดท้ิงและหลงลืม  

อาตมาเดินผานแผนกจัดหาของมหาจุฬาฯ ไดเห็นหนังสือชุด
น้ีวางอยูน่ิงๆ เก็บเกาเปลาๆ เห็นวาจะใชประโยชนได เพราะน่ันก็คือ
ได เก็บศัพทในหนังสือเรียนนักธรรมไวแทบท้ังหมดแลว และ
เรียงลําดับอักษรไวข้ันหน่ึงแลว จะชวยงานทําพจนานุกรมได จึงหา
มาเก็บไว คงจะ ๒-๓ ชุด กอนหนังสือท่ีเหลือจะถูกท้ิงหรือทําลายไป 

ในป ๒๕๑๔ ตอนท่ีจะฟนงานพจนานุกรมพุทธศาสนข้ึนมา
ทํา โดยลดขนาดลงมาเปนฉบับยอมๆ (ท่ีทําไดถึง “ต” ก็ตองหยุด) 
น้ัน เพ่ือใหไดศัพทในระดับท่ัวๆ ไป ซ่ึงครอบคลุมศัพทในหนังสือ
เรียนนักธรรมดวย จึงไดเก็บหัวศัพทในหนังสือ ศัพทหลักสูตร
ภาษาไทย ๓ เลม ๙ ภาค ท่ีวาเหมือนพจนานุกรมยอยๆ ๙ เลมน้ัน 
เอามาเรียงเขาลําดับอักษรเปนรายการหัวศัพทหรือศัพทตั้งชุดเดียว 
รวมกับศัพทตั้งท่ีนํามาจากแหลงอื่นๆ  
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เมื่อไดรายการศัพทตั้งมากจนพอใจแลว ก็เขียนอธิบายไป
ตามลําดับ แตคราวน้ัน เอาแคหัวศัพทมา แลวเขียนคําอธิบายใหม  

คราวน้ีคิดวา ในหนังสือ ศัพทหลักสูตรภาษาไทย ๓ เลม ๙ 
ภาคน้ี ศัพทตั้งแตละคํา มีคําแปลหรือบอกความหมายไวสั้นๆ 
แทนท่ีจะเอามาเพียงหัวศัพท ก็เอาคําแปลหรือคําบอกความหมาย
มาดวย เพียงแตเอาท้ัง ๙ ภาค มาจัดเรียงลําดับรวมเปนชุดเดียวกัน 
แลวตรวจชําระเพียงเล็กนอย ก็จะไดพจนานุกรมขนาดเล็ก ท่ีมี
ประโยชนพอสมควร และเปนหนังสือท่ีเหมาะสมแกงานแนชัด เมื่อ
นําความคิดน้ีมาบอกกัน สวนรวมก็เห็นชอบ จึงเร่ิมดําเนินการ 

เมื่อคิดไดและตกลงใจอยางน้ันแลว ก็มาคํานึงวา พระ
เปรียญ ๔ รูป คือ พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ พระมหาแถม          
กิตฺติภทฺโท พระมหาเฉลิม าณจารี และพระมหาอัมพร ธีรปฺโ 
เปน ๔ รูป ท่ียังมั่นคงเหลืออยู ในบรรดานักเรียนรุนพิเศษ ๓๐ รูป 
ของสํานักวัดพระพิเรนทร ท่ีไดมาเลาเรียนต้ังแตยังเปนสามเณร 
และอยูในความดูแลรับผิดชอบโดยตรงของพระครูปลัดสมัย         
กิตฺติทตฺโต ในฐานะท่ีทานเปนอาจารยใหญ ควรใหท้ังสี่รูปน้ี เขามา
มีสวนรวมชวยงานกุศลน้ี อุทิศแดพระอาจารยใหญของตนดวย  

ดังน้ัน ในตอนค่ําของวันท่ี ๑๒ มี.ค. ๒๕๒๒ จึงนัดพระมหา
แถม พระมหาอินศร พระมหาเฉลิม และพระมหาอัมพร มาพบ 
เพ่ือหารือกันเร่ืองการพิมพหนังสืองานหลวงพ่ีไหม ไดเลาความคิด
ใหฟง เมื่อตกลงพรอมใจดีแลว ก็บอกวิธีทํา และฉีกหนังสือศัพท
หลักสูตรภาษาไทย ๓ เลม ๙ ภาค ให ๔ รูปน้ัน ไปจัดเรียงลําดับ
อักษรมาสง โดยแบงงานกันตามตัวอักษร ใหสําเร็จงานข้ันตน 
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เวลาผานไป ๒๐ วัน ถึงวันท่ี ๓๑ มี.ค. ๒๕๒๒ ก็ไดรับ
ตนฉบับท่ีพระเปรียญ ๔ รูป นําไปเรียงลําดับอักษรเปนชุดเดียวกัน 
นํามาสงครบท้ังหมด นับวาเต็มเลม พรอมท่ีจะตรวจชําระตอไป 

เวลาน้ัน กําลังเรงงานเพ่ิมขยาย พุทธธรรม เต็มท่ี ท้ังเขียน 
(ถึงบท “นิพพาน” จบภาวะของผูบรรลุนิพพาน) ท้ังตรวจตนฉบับ
พิมพดีด และจัดอารตเวิรคเทาท่ีไดมา พอดีตองไปตางจังหวัด 
กลับมาก็พักงาน พุทธธรรม ไวกอน หันมาเรงงานแทรกใหมน้ีแทน  

กวาจะไดเร่ิมงานตรวจแก เพ่ิมเติมตนฉบับ ท่ีไดรับคืนมาจาก
พระเปรียญ ๔ รูปน้ัน ก็ถึง ๘ เม.ย. ๒๕๒๒  

เมื่อแรกน้ัน คิดเพียงวา นําศัพทท้ังหมดมาเรียงลําดับใหมเขา
เปนชุดเดียวกันเทาน้ัน ก็คงเปนอันเพียงพอ จากน้ันตรวจเกลาอีก
เพียง ๔–๕ วัน ก็คงเสร็จสิ้น ท้ังตนเองก็จะหลีกเลี่ยงจากความเปน
ผูเขียนไดดวย  

แตเมื่อทําจริง กลายเปนตองใชเวลาตรวจชําระ เพ่ิมศัพท 
เขียนคําอธิบายเสริมหรือแทนอีกมาก แมจะทําใหเปนงานแบบ
เฉพาะหนาไปกอน โดยถือเปนฉบับท่ีงายท่ีสุด สั้นท่ีสุด พอสมเปน
งานดวน ก็ตองโหมอยางหนักถึงคอนเดือนจึงเสร็จ  

ศัพทตั้งในศัพทหลักสูตร ท่ี ซํ้ากันและท่ีเปนคําสามัญใน
ภาษาไทย ไดตัดท้ิงเสียมากมาย คําท่ีเห็นควรเพ่ิม ก็เติมเขามาใหม
เทาท่ีทําไดทัน คําท่ีมีอยูแลวซ่ึงเห็นวามีขอควรรูอีก ก็เสริมและขยาย 
จําตองทําตนฉบับไป ทยอยตีพิมพไป ขนาดหนังสือขยายจากที่กะ
ไวเดิมอีกมาก กลายเปนหนังสือใหมข้ึนอีกเลมหน่ึง มีลักษณะแปลก
ไปจากของเดิม หลีกเลี่ยงความเปนผูเขียนหรือรวมเขียนไมพน  
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พ.ศ. ๒๕๐๖: พจนานกุรม ประเดิมพิมพ  
สวนเร่ิมแรก ของ พจนานุกรมพุทธศาสตร   

 
พ.ศ. ๒๕๑๕: ครบเปน พจนานุกรมพุทธศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๒๒: กําเนิด พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
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         วาโดยสรุป หนังสือเลมใหมน้ี เปนประมวลศัพทในหนังสือ
เรียนนักธรรมทุกช้ัน และเพ่ิมศัพทในระดับเดียวกันเขาอีกจํานวน
หน่ึง จึงต้ังช่ือวา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน นักธรรม   

พจนานุกรมฯ เลมใหมน้ี มีเน้ือหา ๓๗๓ หนา เกือบเทากับ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ท่ีทําเสร็จเมื่อป ๒๕๑๕ (๓๗๔ หนา) 
เสมือนเขาชุดเปนคูกัน เลมพิมพกอน เปนท่ีประมวลธรรมซ่ึงเปน
หลักการหรือสาระสําคัญของพระพุทธศาสนา สวนเลมพิมพหลังน้ี 
เปนท่ีประมวลศัพทท่ัวไปเก่ียวกับพระพุทธศาสนา อธิบายพอใช
ประโยชนอยางพ้ืนๆ ไมกวางขวางลึกซ้ึง 

ในท่ีสุด พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน นักธรรม 
ก็เสร็จ โดยโรงพิมพรุงเรืองธรรม นําหนังสือ ๑,๓๐๐ เลม มาสงท่ี
วัดพระพิเรนทร ในวันศุกร ทันกอนวันพระราชทานเพลิงศพพระครู
ปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต อดีตเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ในวันเสารท่ี 

๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ในการพิมพหนังสือน้ี ขอพูดถึงทุนจายคาพิมพไวดวย คือ 
ดานหน่ึงก็ตองการใหเปนทุนบริจาคบําเพ็ญกุศล และอีกดานหน่ึง 
ขณะน้ันเปนเวลาชวงเปลี่ยนผาน ยังไมมีเจาอาวาสองคใหม มีแต
ผูรักษาการแทนฯ จึงไมคิดจะอาศัยเงินวัด 

 ปรากฏวา ทุนบริจาคชวยคาตีพิมพมีไมถึงหมื่นบาท ทีน้ี ใน
ตอนไปศาสนกิจในอเมริกาคร้ังท่ีแลว มีปจจัยท่ีญาติโยมชาวไทย
ในอเมริกาบริจาคเปนคาเดินทางและคาใชจายสวนตัวในโอกาส
ตางๆ อาตมาไดยกต้ังเปน “ทุนพิมพ์พุทธศาสนปกรณ์” ไว จึงใหทุนน้ี
บริจาคชวยคาตีพิมพ ๒๐,๐๐๐ บาท และควรอนุโมทนาอยางย่ิง
ตอโรงพิมพรุงเรืองธรรม ท่ียกถวายสวนท่ีขาดอีก ๒๐,๐๐๐ บาท  
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- ป ๒๔ งานที่อเมริกา แทรกเขามาอีกครึ่งป 
หลังเสร็จงานดวน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน 

นักธรรม ท่ีแทรกเขามาแลว ก็หันกลับไปเรงงานเพ่ิมขยาย พุทธ
ธรรม ตอไป 

แลวก็มีเร่ืองแทรกซอนเขามาอีก คือไดรับกับเขาไวแลววา 
ตามท่ี Center for the Study of World Religions (CSWR) แหง 
Harvard University นิมนตเปน Visiting Scholar ไปบรรยายวิชา
พระพุทธศาสนา โดยตั้งเปน Research Fellow น้ัน จะตองเดินทาง
ไปท่ีน่ัน ตอนสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔  

เมื่อรูกําหนดเวลาอยางน้ี ก็ย่ิงระดมกําลังทํางาน พุทธธรรม 
โดยหวังจะใหหนังสือเสร็จกอนวันเดินทาง  

ในท่ีสุด งานเขียนตนฉบับลายมือตัวดินสอก็เสร็จจบเลมทัน
กอนไป งานตรวจตนฉบับพิมพดีดก็ดูเหมือนวาเสร็จทันเชนกัน 
สวนปรูฟจากโรงพิมพ ไดตรวจเสร็จทันก็มาก คือ บทท่ี ๗-๒๐ แต
ไมหมด และการตรวจจัดอารตเวิรค ก็ยังไมเสร็จ  

นับจากป ๒๕๒๑ ท่ีวาขอเวลา ๓ เดือนน้ัน เพียงแคตนฉบับ
ลายมือเขียนดวยดินสอเสร็จ ก็ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ กลายเปน ๓ ป
แลว และงานพิมพเปนเลมหนังสือยังจะกินเวลาตอไปอีกนาน 

เมื่องานสะดุดอยางน้ี กอนเดินทางจึงฝากภาระงานท่ีคาง
กับโรงพิมพไวกับอาจารยสมบูรณ (ขณะน้ันเปนพระวิสุทธิสมโพธิ 
และทายสุดเปนพระเทพกิตติโสภณ) ใหทานรับชวงตรวจอารตเวิรค 
บทท่ี ๖ และตรวจปรูฟบทท่ี ๒๑-๒๒   
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อยางไรก็ดี ภาระงานติดคางมิใชมีเพียงเทาน้ัน กลาวคือ 
เร่ืองท่ีนึกวาแมจะรีบแตคงราบร่ืนน้ัน หาเปนเชนน้ันไม  

ปรากฏวา ตนฉบับลายมือของบทวาดวย “โยนิโสมนสิการ” 
(บทท่ี ๑๘ ใน ฉบับปรับปรุงและขยายความ และยายมาเปนบทท่ี ๑๓ ใน ฉบับ
ปรับขยาย) ท่ีฝากจากวัดพระพิเรนทร ไดสูญหายในระหวางทาง ไป
ไมถึงมือคุณชลธีร จึงไมสามารถทําตนฉบับพิมพดีดที่จะสงโรงพิมพ  

เร่ืองตรงน้ีขออธิบายวา เมื่อทํางานเพ่ิมขยายหนังสือ พุทธ
ธรรม น้ัน อาตมาอยู ท่ีวัดพระพิเรนทร เมื่อเขียนตนฉบับดวย
ลายมือตัวดินสอแลว ก็ตองสงตนฉบับลายมือน้ันไปใหคุณชลธีรท่ี
มหาจุฬาฯ เพ่ือพิมพเปนตนฉบับพิมพดีด เมื่อคุณชลธีรทําตนฉบับ
พิมพดีดเสร็จแลว คุณชลธีรก็สงท้ังตนฉบับลายมือและตนฉบับ
พิมพดีด มาใหอาตมาที่วัดพระพิเรนทร เมื่ออาตมาตรวจตนฉบับ
พิมพดีดเสร็จเรียบรอยแลว ก็จึงสงตนฉบับพิมพดีดน้ันไปใหรานท่ี
ชํานาญการพิมพเปนตัว Compugraphic กอนจะทําอารตเวิรค
เพ่ือสงใหโรงพิมพตีพิมพเปนเลมหนังสือตอไป 

ข้ันตอนสําคัญตรงน้ีก็คือ การสงตนฉบับลายมือตัวดินสอ
จากอาตมาท่ีวัดพระพิเรนทร ไปใหคุณชลธีรท่ีมหาจุฬาฯ และการ
สงตนฉบับพิมพดีดจากคุณชลธีรท่ีมหาจุฬาฯ ไปใหอาตมาท่ีวัด
พระพิเรนทร 

พอดีวา เวลาน้ัน พระมหาอินศรเรียนอยูท่ีมหาจุฬาฯ (ช้ัน
พุทธศาสตร ปท่ี ๓ – ๔) อาตมาจึงอาศัยฝากพระมหาอินศรชวย
เอาตนฉบับลายมือตัวดินสอจากอาตมาท่ีวัดพระพิเรนทร ไปให
คุณชลธีรท่ีมหาจุฬาฯ และคุณชลธีรก็ฝากพระมหาอินศรชวยเอา
ตนฉบับพิมพดีดจากมหาจุฬาฯ มาสงใหอาตมาท่ีวัดพระพิเรนทร 
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เร่ืองตนฉบับเขียนลายมือหายไปน้ัน ท่ีจริงก็เกิดข้ึนตั้งแต
กลางป ๒๕๒๓  

เร่ืองมีวา ในวันท่ี ๖ ส.ค. ๒๕๒๓ เมื่ออาตมาตรวจฉบับ
พิมพดีดพุทธธรรม ท่ีคุณชลธีรฝากพระมหาอินศรนํามาให ก็ผิด
สังเกตวาตนฉบับเขียนลายมือท่ีสงไปกอนคร้ังน้ัน คงจะหายไป จึง
สอบถามตามเร่ืองจนทราบแนวาตนฉบับเขียนลายมือสวนน้ัน ไป
ไมถึงมือคุณชลธีร และเมื่อสืบถามตอมา ก็พอไดความวาหายไป
ในข้ันตอนของผูท่ีรับฝากตอจากพระมหาอินศร 

เมื่อหาย ก็ไมไดเจตนาทําใหหาย หายแลว ก็แลวไป แต
ตอจากน้ัน ข้ันแรก ก็เปนบทเรียนใหตองระวังสําหรับคร้ังตอๆ ไป 
ตั้งแตน้ัน กอนจะฝากไป จึงฝาก(อีกน่ันแหละ)ตนฉบับเขียน
ลายมือใหใครชวยเอาไปถายเอกสารท่ีรานไวกันหาย เมื่อไดสําเนา
ถายเอกสารเก็บไวแลว จึงฝากตนฉบับเขียนลายมือไปใหคุณชลธีร
พิมพดีดตอไป 

ขอเลาเปนความรูไวดวยวา การถายเอกสารในสมัยน้ันมิใช
จะงายสะดวกดาย เชน ในครั้งท่ีวาน้ี ตองฝากคนเอาตนฉบับ รอที
ละมากสักหนอย ไปถายท่ีรานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงคิด
ราคาคาถาย เกิน ๑๐ แผน แผนละ ๑ บาท น่ีคืออยางถูก 

ข้ันตอไป จะตองเขียนตนฉบับพุทธธรรมสวนน้ันข้ึนใหม 
แทนตนฉบับซ่ึงไดหายไป แตในชวงเวลานั้น ตองเรงงานสวนท่ี
เหลือเดินหนาไปใหเสร็จกอน จึงจะยอนกลับมาเขียนสวนท่ีจะ
ทดแทนน้ันได และดังวาแลว เมื่อเขียนเสร็จจบเลม ก็ถึงเวลา
เดินทางไปอเมริกา  
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๑๘๘

๑๘๘

คร้ันจะรอเวลาใหกลับมาเมืองไทยแลวจึงเขียน ก็อีก ๕ 
เดือน ไมอาจรอได เพราะกระบวนการพิมพเร่ิมข้ึนแลว 

เมื่อเปนอยางน้ี ก็ตองไปใชเวลาท่ี Harvard น่ันแหละ เขียน
เร่ืองโยนิโสมนสิการข้ึนมาใหม แทนตนฉบับท่ีสูญหายไป  

วันกอนเดินทาง คือ ๒๙ ม.ค. ๒๕๒๔ ตอนค่ําคืน ๒๑ น. จึง
ไดโอกาสมอบเร่ืองตรวจปรูฟพุทธธรรม แกทานเจาคุณวิสุทธิ
สมโพธิ ทําความเขาใจกันเก่ียวกับงานตรวจ ตลอดจนการติดตอ
งานทํา Compugraphic กับรานเม็ดทราย 

คร้ันแลว เชาวันศุกรท่ี ๓๐ ม.ค. ๒๕๒๔ จัดไดยามใบหน่ึง 
กับกระเปาเดินทางสีดําเล็กๆ บรรจุของใชท่ีจําเปน รวมท้ังจีวรเน้ือ
หนาและหนักมากผืนหน่ึงสําหรับกันหนาว มีนํ้าหนักท้ังหมด 
๙.๓๐ กก. ก็เปนอันพรอมท่ีจะออกเดินทาง 

คร้ันแลว พ่ีชาย คือ น.พ. เกษม อารยางกูร ก็ขับรถมารับไป
จากวัดพระพิเรนทร เพ่ือไปสงข้ึนเคร่ืองบินท่ีจะเดินทางออกจาก
ดอนเมือง 

จากน้ัน พรอมดวยอาจารยโสม ไดรัตน เปนไวยาวัจกร ก็ได
เ ดินทางไกลไปปฏิ บัติศาสนกิจดานการศึกษา  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามกําหนดการ จนกวาจะกลับเมืองไทยในวันท่ี 
๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๔  
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เกือบคร่ึงป ท่ี Harvard ปดทายท่ี Berkeley  
ณ วันท่ี ๓๑ ม.ค. ๒๕๒๔ เวลา ๒๓.๑๗ น. เคร่ืองบินลงจอด

ท่ี Logan International Airport เมือง Boston ไดพบกับอาจารย  
สแวเรอร ซ่ึงมาพรอมดวย Prof. Dr. John B. Carman 
ผูอํานวยการของ CSWR ท้ังสองทานมารับดวยตนเอง ถาพูดตาม
ภาษาของญาติโยมก็คือ เปนการใหเกียรติอยางสูง แลวก็พาผูมา
ใหมท้ังสองไปสงถึงท่ีพักท่ีไดจัดไวสําหรับ visiting scholar คืนน้ัน
กวาจะไดพักก็ตี ๓ 

ควรพูดอนุโมทนาไวดวยวา ท่ีน่ัน ชาว CSWR ท้ังหลาย 
เฉพาะอยางย่ิงอาจารยท้ังสองทานน้ัน ไดปฏิสันถารอยางดี มี
ความสุภาพ นุมนวล ออนโยน พรอมดวยความมีนํ้าใจอยางย่ิง 
แมกระท่ังเมื่อจบภารกิจแลว จะออกเดินทางกลับจาก Harvard 
ในวันท่ี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๒๔ เพ่ือไปแวะประชุมท่ี Berkeley อาจารย 
Prof. Carman ก็มารับไปสงสนามบินดวยตนเอง  (อาจารย        
สแวเรอร จะไปพบกันอีกท่ี Berkeley) 

รุงข้ึนเขาเดือนใหม วันท่ี ๑ ก.พ. อาจารยสแวเรอรสละเวลา
มาชวยบอกกลาวจัดเตรียมการทุกอยาง ท้ังขาวของเคร่ืองใช 
ความเปนอยู เร่ืองวิชาท่ีจะสอน แลวหลังจากน้ันยังพาไวยาวัจกร
โสมไปจายตลาดเปนคร้ังคราวตามควรแกกาละและโอกาส 

ถึงวันท่ี ๓ ก.พ. class ก็เร่ิม และพรอมกับอาจารยสแวเรอร
ก็ไปบรรยายกันท่ี Divinity School ระบบท่ีน่ีแปลกแกเราอยูบาง 
ใน ๒ สัปดาหแรก นักศึกษาจะไปเขาฟงท่ีไหนก็ได จนถึงสัปดาหท่ี 
๓ จึงตกลงใจเลือกวาจะสมัครเรียนวิชาใด  
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กับโยมพอ-โยมแม และหลาน เม่ือมาบอกลา 
จะเดินทางไป Harvard  ๓๐ ม.ค. ๒๕๒๔/1981   

กับ Prof. Dr. John B. Carman ผูอํานวยการ CSWR, Harvard University 
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         เมืองอเมริกาท่ี Cambridge เวลาน้ัน อยูกลางฤดูหนาวท่ี
เย็นยะเยือก หลังจากไปบรรยายไมก่ีคร้ัง ถึงวันท่ี ๑๒ ก.พ. เขาไม
อยากใหพระลําบากท่ีตองไปเดินฝาความหนาว ก็ยาย class จาก
ตึกของ  Divinity School มาเ รียน กัน ท่ี  common room ของ 
CSWR แลวก็น่ังเกาอี้เรียนเหมือนคุยกันในหองโถงรับแขก 

วิชาท่ีบรรยายคือ Contemporary Buddhism in South East 
Asia: The Sangha in Thailand เปนวิชารวมของ Divinity School 
(History of Religion 178) และ Faculty of Arts and Sciences (Religion 178) 
รับผูสมัครเรียนต้ังแตช้ันปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก จึงมีนักศึกษา
บางคนท่ีเปนผูใหญมากสักหนอย (พึงสังเกตวาท่ีน่ี South East ไมใช Southeast) 

นอกจากการเรียนในช้ัน ๑๒ –๑๓ น. แลว ก็มีกิจกรรมพิเศษ
ที่รวมไดตามสมัครใจ จัดหลีกวันกันบาง วันเดียวกันแตหลีกเวลากัน
บาง ไดแก informal meeting ท่ีนักศึกษามารวมสนทนาในที่พัก 
ตอนเชาหรือเย็น พูดคุยถามตอบปญหา สวดมนต และน่ังสมาธิ   

อีกรายการหน่ึงในเวลาใกลกัน สําหรับครูอาจารย ก็ตั้งเปน  
Buddhist Study Group มาสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
ใน common room ทานท่ีมาเปนประจํา และจําไดแมนก็คือ Prof. 
Masatoshi Nagatomi อาจารยสอนภาษาบาลีท่ีน่ัน ซ่ึงไดพบกัน
ตั้งแตอาตมามาเย่ียม Harvard คร้ังแรกในป 1972/๒๕๑๕ คือ ๙ 
ปกอนน้ัน และ Dr. David Eckel ผูตั้งกลุมหรือเจาของรายการ 

แลวรายการสบายๆ อยางกันเอง ก็คือ การเรียนบาลี ท้ัง
เรียนหลักภาษาหรือบาลีไวยากรณ และแปลคัมภีร โดยเฉพาะ     
วิสุทธิมัคค์ รายการน้ีเปนเร่ืองของผูท่ีสนใจพิเศษลึกลงไป และต้ังใจ
จริง เพราะถาไมจริงจังแลว ก็คงไมสู และคงไมมาถึงข้ันน้ีแนนอน 
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ทานท่ีสนใจและตั้งใจจริงจังน้ี ก็คืออาจารยสแวเรอรเอง กับ
นักศึกษาช้ันปท่ี ๔ วิชาภาษาสันสกฤต ช่ือคุณ Douglas Brooks 
โดยเฉพาะอาจารยสแวเรอรสนใจเร่ืองพระพุทธศาสนาในเมือง
เหนือ รูสึกวาทานมีนํ้าใจตอพระพุทธศาสนาในเมืองเหนือมาก 
ตอนน้ันทานกําลังแปลเร่ืองจามเทวีวงศ 

ตกลงวา สองทานน้ันก็มาเรียนภาษาบาลีกันแบบเปน
สวนตัวในท่ีพักของอาตมา ตอนคํ่า หลังจากหมดภารกิจอยางอื่น
แลว ราว ๑ ทุม ถึง ๓-๔ ทุม  

ผูเรียนท้ังสองนอกจากสนใจต้ังใจจริงแลว ก็มีอัธยาศัย
สบายๆ เอื้อเฟอเก้ือกูล เมื่อเห็นผูเรียนสนใจต้ังใจจริงอยางน้ัน 
ผูสอนคืออาตมาเองก็เต็มใจจริงเต็มท่ีเหมือนกัน เพราะคนท่ีจะ
สนใจอยางน้ี แมแตในเมืองไทย ก็หาไมงาย และก็คิดวาไดเรียนได
สอนกันอยางมีความสุข 

นอกจากรายการประจําตามปกติแลว ก็มีรายการพิเศษเปน
คร้ังคราว อยางในวันท่ี ๓ มีนาคม ก็จัดใหมีรายการสนทนา
ระหวาง Tulku Thondup กับอาตมา ทํานองวาใหมาดูมาฟงพระ
วัชรยาน กับพระเถรวาท พูดคุยและตอบปญหาของผูฟง  

“Tulku” เปนคําเรียกพระทิเบตชั้นผูใหญ หรือสําคัญมาก ท่ี
นับถือกันวาเปนผูสูงคุณสูงศักด์ิกลับชาติมาเกิด เชนเปนพระ
โพธิสัตวมาเกิด  

คุยกันไปกันมา ก็ลงทายดวยมีคําถามท่ีแสดงถึงความคิด
ความเขาใจของชาวตะวันตกจํานวนมาก ท่ีมองกันวา มหายาน
เอาใจใสชวยสรรพสัตว ตางจากเถรวาทท่ีเอาแตตัวรอดคนเดียว  
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เขามีขออุปมาวา มหายานเหมือนพอท่ีชวยลูกตกนํ้า สวน
เถรวาทน้ีเหมือนแมท่ีไมชวย ก็เลยตอบไปวา ไมควรจะมาเก่ียงกัน
วาพอหรือแมหรือใครคนไหนควรจะชวย แตคนไหนวายนํ้าเปน 
วายนํ้าไดแข็ง คนน้ันน่ันแหละควรจะชวย 

ในคราวไปพูดเร่ือง “The Buddhist Conception of Truth 
and other truths” [สังเกต: ทั้งที่เปนหัวเรื่องปาฐกถา ดูเขาจงใจเขียนให
แยกชัด Truth กับ truths] ท่ี Haverford College (ใกล Philadelphia) 
เมื่อ ๑๗ เม.ย. ไดสังเกตวา ในปากวางของท่ีน่ัน ซ่ึงตามธรรมดาใน
ประเทศน้ีจะมีกระรอกมากและคุนกับคน แตคราวน้ันตรงขาม คน
ท่ีน่ันบอกวา ตั้งแตยุคสงครามเวียดนาม มีคนแถบขางเมืองไทย
อพยพลี้ภัยไปอยูในถ่ินน้ัน คนอพยพชอบจับกระรอกกิน จน
กระรอกบางตา อยางนอยก็ไมกลาออกมาแสดงตัวหรือทักทายคน 

ถึงชวงทาย ใกลเขา summer จวนปดภาคเรียน ปน้ีมีการจัด
งานพิเศษเปนปแรก ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม เรียกวา First Annual 
Associates' Day ไดรับนิมนตใหเปน keynote speaker พูดในชื่อ
เร่ืองวา “Tradition and Change in Thai Buddhism” แลวเขาลง
พิมพในหนังสืองานของท่ีน่ัน (จําชื่อหนังสือไมได รอไปคนดูที่อีกภูเขาหนึ่ง) 

บอสตันเปนเมืองใหญเมืองหนึ่ง มีครอบครัวคนไทยและ
นักศึกษาอยูพอสมควร ไดทราบวาเวลาน้ัน ท้ังใน Boston และใน 
Cambridge บนฝงตรงขาม มีนักศึกษาไทยท่ี Harvard ราว ๙ คน 
ท่ี MIT ราว ๑๕ คน ท่ีทุกมหาวิทยาลัยในบอสตัน กวา ๑๐๐ คน 

เมื่อญาติโยมและนักศึกษาไทยไดขาววามีพระมาพักอยูใกล 
ก็มาเย่ียมเยียน มาถวายภัตตาหาร บางทานมาบอยแทบเปน
ประจํา และอุปถัมภจริงจัง  
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ขอยกตัวอยางเฉพาะทานท่ีจําช่ือเลนได คุณตูมีนํ้าใจหวงใย
พระพุทธศาสนา นอกจากพานองๆ ไปถวายอาหารเนืองนิตยแลว 
ยังถวายต๋ัวเครื่องบินไปกลับ บอสตัน-นิวยอรก เร่ือยๆ คุณชางมี
นํ้าใจเก้ือกูลท้ังแกทางพระและทางโยม ชวยนําพระกับไวยาวัจกร
ไปชมสถานท่ีบาง ประสานงานในการนิมนตบาง บางทานก็พา
อาจารยโสมไปดูโนนดูน่ี บางครอบครัวไดพบปะคุนเคย แมเมื่อ
กลับมาเมืองไทยแลว ก็ยังมาท่ีวัดตออีก จนกลายเปนโยมวัด
ญาณเวศกวันตอเน่ืองมา 

ฝายทางวัดวชิรธรรมปทีป ท่ีนิวยอรก พอไดทราบขาว เร่ืองก็
เขาวงจรเกา ญาติโยมบางทานก็ขับรถจากนิวยอรก มากันเองบาง 
พาพระมาบาง มาเย่ียม มาถวายภัต ถึงวันมาฆบูชา ๒๒ ก.พ. ก็
ขับรถมารับไปเทศนท่ีวัด  

พอดีระยะน้ัน กําลังหาท่ีใหมท่ีจะยายวัดไปจาก Bronx 
ญาติโยมก็ขับรถพาไปดูท่ี ท้ังท่ี Mt. Vernon และท่ี Long Island ท่ี
กําลังพิจารณาเลือกกันอยู  

ถึงชวงสงกรานต ๑๐-๑๒ เม.ย. จนกระท่ังวันวิสาขบูชา ณ 
๑๗ พ.ค. ก็นิมนตไปงานท่ีวัด ถาไมไดขับรถไปรับ ก็ไป-กลับโดย
เคร่ืองบิน ท่ีวาคุณตูถวายต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ บอสตัน-นิวยอรก 
น้ัน ก็ดวยเหตุผลขอน้ี  

รวมแลวก็เปนอันวา ความคุนเคยสนิทสนมยังแนนแฟน
เหมือนเมื่อ ๔-๕ ปกอน 
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งานพุทธธรรมที่เมืองไทย ไดอาศัยนํ้าใจท่ี Harvard  
ยอนหลังกลับไปในวันแรกท่ีมาอยู ท่ี  CSWR (๑  ก .พ . 

๒๕๒๔) ระหวางพูดคุยกันตอนหน่ึง อาจารยสแวเรอรถามวา ทาน
เจาคุณมาคิดจะทํา(วิจัย)อะไรท่ี Harvard  

อาตมาน้ัน ท้ังท่ีท่ีน่ันต้ังใหเปน Research Fellow ก็ตอบ
ทานไปวา ไมไดคิดทําอะไรเลย อาจารยสแวเรอรบอกวา ก็จะได
พักผอน เลยตรงกับท่ีตั้งใจ เพราะทํางานหนังสือหนักมากมา ๓ ป
เต็มๆ เปน guest lecturer หรือเปน participant ก็จะสบาย   

แตเอาเขาจริง ก็ไมไดพักผอนอยางท่ีหวัง เพราะมีงานคาง
ผูกพันติดมาจากเมืองไทย ท่ีจะตองเขียนเร่ือง “โยนิโสมนสิการ” 
ใหแกหนังสือพุทธธรรม แทนตนฉบับท่ีหายไป อยางท่ีวาขางตน 

พอต้ังตัวไดแลว ถึงวันจันทรท่ี ๙ มีนาคม ก็เตรียมวางเคา
โครง ซอยหัวขอท่ีจะเขียนพุทธธรรม วิธีโยนิโสมนสิการ ท่ี ๘-๙-๑๐ 
แทนสวนท่ีหายไป  

น่ีก็กลายเปนวา เร่ืองใน พุทธธรรม ทอนน้ี จะตองเขียน
ตนฉบับ ๒ คร้ัง โดยเฉพาะ โยนิโสมนสิการ ๓ วิธีสุดทาย (วิธีที่ ๘-๙-
๑๐) เปนสวนท่ีไดเขียนไวยืดยาวมากกวาวิธีกอนๆ เพราะเปนสวน
ท่ีจะใหทําความเขาใจเปนพิเศษ เพ่ือแกไขความเขาใจผิดในเร่ืองน้ี 
จึงไดพยายามคิด-เขียนโดยมุงจะใหชัดเจนมากท่ีสุดแหงหน่ึง แต
เมื่อเขียนใหม ก็ไมอาจจดจําความท่ีเขียนไปแลวในคร้ังกอนได  

ย่ิงกวาน้ัน ก็เปนการเขียนในเวลาซ่ึงหางจากท่ีเขียนคร้ังเดิม
ประมาณ ๑๐ เดือน คือเกือบ ๑ ป และเขียน ณ สถานท่ีอื่น
หางไกล ไมมีคัมภีรตํารับตําราครบถวน อีกท้ังจําเพาะเปนสวนท่ี
ไมไดเขียนโครงเร่ืองเดิมไวดวย  
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เปนอันวา การเขียนทดแทนใหมน้ียากมาก และจะตองเขียน
รวบรัด เพ่ือเรงใหทันการพิมพท่ีลาชามานาน เปนงานจํายอมท่ี
ตองเขียนแคพอเขาใจ โดยแบงเวลาท่ี Harvard ทําตนฉบับใหมน้ี 

โดยเฉพาะท่ีสําคัญถึงข้ันจําเปนก็คือ งานน้ีตองใชหลักฐาน
อางอิงในพระไตรปฎก และก็ตองเปนพระไตรปฎกบาลี ฉบับ
สยามรัฐ เพ่ือใหสอดคลองกันกับเน้ือความสวนอื่นใน พุทธธรรม 
เลมเดียวกัน แตท่ีน่ันแดนไกล จะไดพระไตรปฎกน้ันจากท่ีไหน 

คราวน้ัน Prof. Swearer มีนํ้าใจชวยเหลือเต็มท่ี พอรูเร่ือง ก็
พานักศึกษาบางคนไปท่ี Widener Library (Harry Elkins Widener 
Memorial Library) ของ Harvard ขอยืมพระไตรปฎกบาลี ฉบับ
สยามรัฐ ท่ีตองอางอิงมาให เฉพาะเลม ๙ – ๒๙ รวม ๒๑ เลม 

สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ น้ี เปนชุดท่ีพิมพคร้ังแรก (พ.ศ. ๒๔๖๙) 
ในรัชกาลท่ี ๗ ปกแข็ง อยูในสภาพท่ีเรียบรอยมาก เพราะเขามี
ระบบการเก็บรักษาอยางดี คณะชวยกันขนมาให และใสเรียงใน
ช้ันหนังสือของหองพัก โดยเขายอมใหใชตลอดท้ัง semester   

มีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีตองจัดเขาลําดับงานดวย คือ หลังสิ้นภาค
เรียนท่ีน่ันแลว จะมีการประชุม conference เร่ือง “Moral Values 
in Comparative Perspective” ท่ีโครงการรวมมือดานศาสนา
เป รียบ เ ทียบระหว า ง  Berkeley กับ  Harvard จั ด ข้ึน ท่ี  UC 
Berkeley ซ่ึงจะตองเขียนเร่ือง “Foundations of Buddhist Social 
Ethics” ไปพูดในวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๒๔/1981  

จะตองเขียนเร่ืองของเราใหเสร็จกอน โดยมีเวลาพอท่ีจะ
เขียนเร่ืองใหทันท่ีจะไปนําเสนอท่ี conference น้ัน เปนอันวาทุก
อยางกระช้ันกันเขาไป 
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ที่ Center for the Study of World Religions (CSWR), Harvard University (Spring 1981)   

กับ Prof. Dr. Donald K. Swearer (ภาพเกาท่ี Swarthmore, 1976)  
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        เมื่อเตรียมการเตรียมขอมูลเตรียมความคิดพรอมแลว ก็รอ
จังหวะรอโอกาส ใหมีเวลาทํางานตอเน่ืองสักหนอย 

แลว ก็ ถึงปลาย  semester วัน ท่ี  ๒๓  เม .ย .  class ของ  
Divinity School พบกันคร้ังสุดทาย และ class เรียนบาลีของเราก็
ทยอยปดในวันใกลๆ น้ัน หมดแค ๒๔ เม.ย. ๒๕๒๔  

แลวปดทายดวยรายการมารับไปฉันท่ีบานของ Prof. S. J. 
Tambiah คร้ังท่ี ๒ (คร้ังแรกคือเมื่อมาใหม ๑๕ ก.พ.) และ Dr. 
Stephen Young (เปน Assistant Dean ของ Harvard Law School) 
มารับไป International Institute ท่ีมีงานทําบุญปใหม คือสงกรานต 
ของญาติโยมชาวลาวแหง Boston ในวันท่ี ๓ พ.ค. ๒๕๒๔  

ทีน้ีก็ถึงวาระสําหรับงานของเรา ในวันท่ี ๔-๙ พ.ค. ๒๕๒๔ 
ก็เขียนตนฉบับ โยนิโสมนสิการ แทนสวนท่ีหาย แลวแถมในวันท่ี ๑๐ 
พ.ค. เติมเร่ือง พระรัตนตรัย เปนอันจบ  

จากน้ัน ๑๑ พ.ค. ถายเอกสารตนฉบับใหมของ โยนิโส
มนสิการ และ พระรัตนตรัย ท่ี Divinity School บรรจุซองแลว ลงไป
ฝากเจาหนาท่ีของ CSWR ดําเนินการสง ป.ณ. ไปถวายทานเจา
คุณวิสุทธิสมโพธิ ท่ีมหาจุฬาฯ ในเมืองไทย เปนอันจบเร่ืองไปที 

ชวงน้ีมีงานแทรกจากเมืองไทย คือบทลอกเทป เร่ือง “นรก-
สวรรค  ในพระไตรปฎก ”  และ เ ร่ื อ ง  “อัตตา -อ นัตตา  ใน
พระพุทธศาสนา” รวม ๘๔ หนา ก็เลยรีบตรวจชําระใหเสร็จไป ใช
เวลาอีก ๒ วัน ๑๑ - ๑๒ พ.ค. 

จากน้ันจะเปนวาระของเร่ืองสําหรับ Conference ท่ี UC 
Berkeley แตพอดี โยมจากวัดวชิรธรรมปทีป ขับรถมารับไปงานวัน
วิสาขบูชา ท่ีนิวยอรก ผานไปอีก ๔ วัน คือ ๑๕ - ๑๘ พ.ค. 
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ถึงตอนน้ีก็มีรายการแทรกท่ีใกลกวา คือ จะถึง First Annual 
Associates' Day ในวันท่ี ๒๗ พ.ค. ควรทําใหแนใจไวกอน 

จึงเขียนเร่ือง “Tradition and Change in Thai Buddhism” 
ใหเสร็จไว ใชเวลาอีก ๓ วัน คือ ๑๙ – ๒๑ พ.ค. 

จําเพาะวาวันท่ี ๒๒ พ.ค. ตองไปในงานทําบุญเน่ืองในการ
แตงงานท่ี NYC หมดไปอีก ๑ วัน 

คราวน้ีก็ไดเวลาเสียที จึงเขียน paper สําหรับ Conference 
ท่ี UC Berkeley เร่ิมตั้งแตกลางคืนวันท่ี ๒๒ พ.ค. น่ันแหละ เขียน
ไปถึงตี ๔ แลวจากน้ัน มีเวลาปลอดจากเรื่องอื่นเมื่อไร ก็เขียนไป 
จนในท่ีสุดก็เสร็จในวันท่ี ๒๙ ทันกอนสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๔ 

ระหวางน้ีมีงานแถมอีกเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงไมไดมีความจําเปนตอง
ใชงานอะไร แตไหนๆ มีการเรียนการสอนภาษาบาลีกัน ก็เลยเขียน
คําอธิบายบาลีไวยากรณ ภาคกิตก และตัทธิต เปนภาษาอังกฤษ
ไว ยาวเปนหนังสือเลมเล็กๆ ทีเดียว แตจนบัดน้ีก็ไมไดใชประโยชน
อะไร น่ีก็ใชเวลาอีกเกือบ ๑ สัปดาห (๒๗ เม.ย. – ๒ พ.ค.) 

กรณีน้ีก็คลายกับคราวกอนท่ีมา Swarthmore จนไปท่ีวัด  
วชิรธรรมปทีป นิวยอรก แลวมีรายการสอนภาษาบาลีกัน ก็ได
เขียน “พุทธประวัติภาษาบาลี ฉบับยอ” ไว ซ่ึงจนบัดน้ีก็ยังเปน
ตนฉบับท่ีเขียนลายมือตัวดินสอ ไมไดใชประโยชนอะไร 

งานเอกสารหนังสือเหลาน้ี และแผนขอมูลท่ีแจกแกผูเรียน 
เมื่อเขียนดวยลายมือตัวดินสอแลว ถาเปนเร่ืองท่ีจะใหคนอื่นอาน
หรือใชงานดวย ก็ตองพิมพดีด แลวอาจจะตองถายเอกสาร และใน
บางกรณีก็สง ป.ณ. ท้ังหมดน้ีไดอาศัยเจาหนาท่ีของ CSWR เชน 
คุณ Jim Cone พิมพดีด คุณ Judith White ชวยสง ป.ณ. จึงเสร็จได 
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เลามาจวนจบแลว ยังไมไดพูดถึงอาจารยโสม อ.โสม ไดรัตน 
เปนอาจารยใน ร.ร.บาลีอบรมศึกษา ของมหาจุฬาฯ เปนผูสูงวัย 
แกกวาอาตมาราว ๒๐ ป อยูในข้ันท่ีนับไดวาเปนผูเฒา การท่ีเปน
ไวยาวัจกรไปดวยน้ี ก็คือไปเปนเพ่ือนอยู เปนเพ่ือนเดินทาง จัด
ถวายภัต และชวยในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ จะไปติดตอกิจธุระอะไรใน
เมืองอเมริกา ก็ไมไหว มีแตตองใหคนอื่นชวยทําใหอาจารยโสม 

ทานท่ีชวยมากในกิจธุระหรืองานธุรการท่ัวไป ก็คือ Mr. 
William Darrow ตั้งแตธุระกับธนาคาร จนถึงจัดตั๋วเคร่ืองบิน สวน
อีกทานหน่ึงคือ Mrs. Bonnie McBride ก็พบชวยในกิจกรรมหรือ
งานพิธี รวมแลวก็นาอนุโมทนาบรรดาเจาหนาท่ีท่ีน่ันท่ีเอื้อเฟอ
ชวยเหลือใหความเปนอยูและงานการดําเนินไปและสําเร็จอยางดี 

แลวท้ังหมดท่ีเปนไปดวยดีน้ี ก็ดวยมีอาจารย Swearer เปน
หลักเปนแกน นอกจากเอาใจใสดูแลชวยเหลืออาตมาและไวยาวัจกร
โดยตรงแลว ก็ไดปูพ้ืนฐานและเตรียมบรรยากาศแวดลอมให
เปนสัปปายะ ดวยการใหความรูความเขาใจแกบรรดาชาว CSWR 
และนักศึกษาท้ังหลาย เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยและวินัยของพระ 
เปนตน ซ่ึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีรองรับใหทุกอยางดําเนินไปโดย
ราบร่ืนและสําเร็จผลอยางดี พูดรวมๆ ดวยภาษาของญาติโยมวา 
ทําใหการไปศาสนกิจท่ี Harvard น้ีเปน happy memory 

ท่ีควรยํ้าจําเพาะไว  ก็คือ  งานเขียนพุทธธรรมทดแทน
ตนฉบับซ่ึงสูญหาย อันจําเปนตองใชพระไตรปฎกบาลี ฉบับ
สยามรัฐ ดังท่ีวา เร่ืองน้ีก็ปลอดโปรงโลงไปไดดวยนํ้าใจเก้ือหนุน
ของอาจารย Swearer น่ันเอง จึงถือวาอาจารย Swearer มีสวน
รวมในการทําใหหนังสือ พุทธธรรม ถึงความสําเร็จดวย 
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Class, Meeting, Buddhist Study Group ท่ี CSWR, Harvard University, Jan.- Apr., 1981 
(เมื่อกลับมาไทย นสพ.ที่สัมภาษณ เลือกภาพดีๆ ไป แลวมาขอโทษวาภาพหาย, ขางบน คือบางภาพที่เหลืออยู)   

ดอกเตอรใหมของ Harvard นิมนตถายรูปรวม วันรับปริญญา ๔ มิ.ย. ๒๕๒๔/1981 
 (ซายสุด คือ ไวยาวัจกร อ.โสม ไดรัตน) 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๐๒

๒๐๒

 

เสร็จงาน ดูผานๆ เส้ียวแผนดินอเมริกา  
หลังปดภาคเรียนแลว ข้ึนเดือนมิถุนายน คุณ Douglous 

Brooks ท่ีมาเรียนวิสุทธิมัคค มีนํ้าใจมารอวามีอะไรจะใหชวยจัด
ชวยทํา เชนมาขนพระไตรปฎกบาลี ๒๑ เลม วิสุทธิมัคค ท้ังฉบับ
มหามกุฏฯ ของไทย ๓ เลมชุด และฉบับอักษรโรมัน ของ Harvard 
เลมเดียวจบ พรอมท้ังหนังสืออื่นๆ ชวยเอาไปสงคืนหอสมุด อีกวัน
หน่ึงก็พาอาจารยโสมไปสงหนังสือจํานวนมากท่ีไปรษณีย คนอื่นๆ 
ก็มาชวยในเร่ืองอื่นๆ ลวนแตมีนํ้าใจกันอยางดี 

วันท่ี ๔ มิ.ย. มีพิธีประสาธนปริญญา คุณ Douglous Brooks 
เปนคนหน่ึงท่ีไดรับปริญญา เธอรับปริญญาแลว มาสวัสดี และพา
คุณแมเขามาแนะนํา คุณแมมีความสุขมาก คุณ Douglous ยํ้าวา
มีอะไรจะใหเขาทํา ก็บอกเขาเถิด แมจนถึงพรุงน้ี กอนท่ีเขาจะ
เดินทางไปแคนาดาในวันมะรืน น่ีคือตั้งใจชวยเต็มท่ี 

วัน น้ี เหมือนกัน  กับ  อ . โสม  เ ดินผานไปทาง  Science 
Museum พอดีนักศึกษาไทยท่ีจบ Harvard ๖ คน จะเปนปริญญา
เอกทุกคนหรือไม ก็ไมทราบรายละเอียด ไดรับปริญญาแลว กําลัง
ถายรูปกันอยู ก็นิมนตใหเขาไปถายรูปรวมดวย เปนวันแหง
ความสุขของทุกทาน ก็ช่ืนชมอนุโมทนาดวย  

- เยี่ยมนิวยอรก ยอนอดีตสักนิด 
รุงข้ึนวันท่ี ๕ มิ.ย. พระมหาสังวาลย (ปจจุบันคือทานเจา

คุณพระเทพโกศล วัดศรีโสดา เจาคณะจังหวัดเชียงใหม) มาจาก
นิวยอรก โดยคุณปรีชา จิตตังดี ขับรถนํามา เพ่ือรับไปวัดวชิรธรรม
ปทีปในวันรุงข้ึน โดยระหวางทางแวะเย่ียมสํานักวิปสสนา Insight 
Meditation Society ท่ีตําบล Barre ในรัฐ Massachusetts น้ันแหละ  
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กับศิษยเกามหาจุฬาฯ บางทาน ในนิวยอรก (ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป ครั้งยังอยูที่ Bronx)    
ไวยาวัจกรคราวไป Harvard (1981) พบกับไวยาวัจกรคราวไป Swarthmore (1976)  

 
ที่บานคุณหมอสุนทร และโยมบุญประจวบ ศรีหงส, Albany, N.Y.  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๐๔

๒๐๔

         สํานักวิปสสนาท่ี Barre น้ี มีช่ือเสียงมาก เปนสายเถรวาท 
ถึงเวลาน้ีก็ยังอยู วันน้ัน คุณ Jack Kornfield ซ่ึงเปนผูกอตั้งคน
หน่ึง ออกมาตอนรับ ขณะน้ันมีผูมาเขาปฏิบัติอยู ๑๕๐ คน 

จากน้ันก็ไปนิวยอรก ไดพบกับญาติโยมเกาๆ ของวัดวชิร-
ธรรมปทีป ซ่ึงก็มีศรัทธาและนํ้าใจมั่นคงเหมือนเดิม คางท่ีน่ันไดคืน
เดียว รุงข้ึน คุณหมอสุนทร กับโยมบุญประจวบ ศรีหงส และคุณ
หมออุดม สุวรรณศรี โยมชุดเกาแกท่ี Phila. ตั้งแตป ๒๕๑๕ พรอม
ดวยคุณหมอขจร ในรุนนอง ก็มารับไปทําบุญที่บานคุณหมออดิศักดิ์ 
แลวก็พาไปสง ท่ีบานของครอบครัว  Herricks แลววันรุ ง ข้ึน 
ครอบครัว Herricks ก็พากลับมาสงท่ี CSWR น่ีคือจบวันท่ี ๘ มิ.ย.   

ตรงน้ีเลาเปนตัวอยางใหเห็นวา ถาไมติดภารกิจการงานของ
มหาวิทยาลัย ก็จะตองไปในกิจฉลองศรัทธางานกุศลของญาติโยม
ซ่ึงก็มีตลอดแทบไมเวนวันเวลา 

ถึงวาระน้ี เปนอันปดรายการท้ังหมด ในวันทายๆ นักศึกษา
และญาติโยมท้ังหลายก็มาเลี้ยงมารํ่าลากัน เชน คุณตู กับนองๆ มี
คุณต๊ิกเปนตน ก็มาถวายภัต ชวยรับหนังสือและเทปไปสง ป.ณ. 
คุณชางก็มาชวยทุกอยางท่ีจะมีใหชวย หลายคนมาพบเปนการสง
นํ้าใจ  

กอนจะลาไป ไดมอบพระพุทธรูปท่ีไดรับอนุญาตนําไปจาก
เมืองไทย และไดบูชามาตลอด semester แก Prof. Carman ใน
นามของ CSWR แลวก็ทันไดเห็นในวันกอนเดินทางวา ทาน
ผูอํานวยการไดตั้งพระพุทธรูปน้ันไวใน Common Room โดยได
บรรจงจัดต้ังในที่เหมาะสมอยางดี  
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คร้ันแลว รุงข้ึน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๒๔ ดังท่ีเคยเลาแลว ๙ น. ทาน
อาจารยผูอํานวยการ Prof. John B. Carman พรอมดวยนักศึกษา
และผูคุนเคยอีก ๓ คน ก็มารับและพาไปสงท่ีสนามบิน ไดเห็นวา 
ทาน Director นอกจากมีความรับผิดชอบอยางสูงแลว ก็มีนํ้าใจ
งดงามสม่ําเสมอต้ังแตตนจนตลอด (จะไปพบกันตอท่ี Berkeley) 

- แวะชิคาโก ยกอดีตข้ึนสูปจจุบัน 
กอนเร่ิมประชุมในวันท่ี ๑๗ มิ.ย. ยังมีเวลา ๔ วัน ก็เลยลง

แวะเย่ียมวัดธัมมาราม ท่ีชิคาโก ซ่ึงเปนท่ีเคยมาพํานักและทํางาน
อยูนานไมนอย ท้ังเปนวัดท่ีไดมาทําหนาท่ีเปนอุปชฌายคร้ังแรกใน
ชีวิตเมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ย. ๒๕๒๐ [สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เจาคณะใหญ
หนกลาง ไดแตงตั้งและมอบใบตราต้ังอุปชฌาย มากับพระพรหมคุณาภรณ วัด
สระเกศ (ตอมาคือ สมเด็จพระพุฒาจารย) โดยสมเด็จพระธีรญาณมุนี เปนผู
มอบให ในงานผูกสีมาและเปดวัดธัมมาราม เมืองชิคาโก ๑๖ ก.ค. ๒๕๒๐] 

ท่ีชิคาโก ตอนนั้นมีพระมหาเฉลิมอยู กับท้ังพระรูปอื่นๆ 
ญาติโยมเกาๆ ยังอยูมากมายหลายทาน ก็มาพบปะ พาไปโนนไป
น่ี ดูแลบํารุงพรอมพร่ังอยางเดิม และเหมือนกับท่ีนิวยอรก ก็ฟน
เร่ืองนิมนตใหอยูจําพรรษาสืบตอไป 

ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป เมอืงนิวยอรก ท่ีวัดธัมมาราม เมืองชิคาโก 
และท่ี CSWR ใน Harvard U. ทุกท่ีมีความผูกพัน มิใชแคงานการ
ศาสนกิจ หากเปนเร่ืองของนํ้าใจที่ช่ืนชูลึกซ้ึง แตท่ีเมืองไทย งาน
หนังสือ พุทธธรรม กับ พจนานุกรมพุทธศาสน์-พุทธศาสตร์ ชิดตัว
กวา คราวน้ีไมใชแคผูกพัน แตมัดแนนเลยทีเดียว ดังน้ัน พอกลับ
มาถึงวัดพระพิเรนทร เจองานหนังสือเร่ิมดวย พุทธธรรม ท่ีคางอยู 
ก็ติดอยูท่ีน่ัน แทบไปไหนไมได ๕ ป  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๐๖

๒๐๖

จนกระท่ังพอดีหนังสือใหญ ๓ เลมน้ันเสร็จ ก็ถูกโรคปอด
ประจําตัวของเกา ขับไลออกไปจากกรุงเทพฯ ในป ๒๕๒๙ เขาสู
เสนทางมายังวัดญาณเวศกวัน   

- ท่ีใหมเรื่องใหม เจอท้ังคนเกาและคนเพ่ิงพบที่น่ัน 

เชาวันท่ี  ๑๗  มิ .ย .  ๒๕๒๔  พระและโยมก็พาไปสง ข้ึน
เคร่ืองบิน ก็คงจะท่ี O'Hare อยางเคย ไปลงท่ี San Francisco 
แลวน่ังรถตู ท่ี เขามารับ ไปถึง UC Berkeley ทันเ ร่ิมประชุมท่ี 
Graduate Theological Union สบายๆ เพราะเปดประชุม ๑๖ น.  

การประชุมน้ีเปน Five-day Seminar เจาทุนจัดงานคือ 
Berkeley/Harvard Cooperative Program in Comparative 
Religion เ ร่ื อ ง ท่ี ป ร ะ ชุม  คื อ  Moral Values in Comparative 
Perspective ในหัวขอวา “Individual Perfection and the Social 
Good: Wealth and Poverty as Moral Values” 

ท่ีน่ันก็พบกันอีกกับบรรดาทานท่ีคุนๆ และพอจะคุน ท้ัง 
John Carman, Donald Swearer, David Eckel, William Darrow, 
Stephen Young ในรายช่ือผูรวมประชุม ๕๗ คน นอกจากชาว 
Harvard แลว ท่ีถือวาใกลชิดหนอยเพราะอยูในวงของผูชํานาญ
พุทธศาสนาเมืองไทย ก็คือ Prof. Frank E. Reynolds (U. of 
Chicago) และ Prof. Charles F. Keyes (U. of Washington)  

เร่ืองราวการประชุมท่ีวา ๕ วันน้ี เน้ือหาสาระวากันอยางไร 
ขอขามไป เอามาพูดแตเร่ืองเบาๆ ไมเอาวิชาการเขมขน แตท่ีขาม
ไปไมได คือตองอนุโมทนาอาจารย Swearer อยางย่ิง ท่ีชวยเหลือ
เก้ือกูลทุกอยางใหพระอยูดีไดในบรรยากาศท่ีแปลกถ่ินน้ี 
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เปนธรรมดาวา ท่ีประชุมกันน้ี เขาก็จัดรายการและดําเนิน
เร่ืองไปตามระบบวิธีปกติตามแบบของเขา พระจะฉันอะไรเมื่อไร 
ตางจากเขาอยางไร ใครจะไปนึกถึง ไมมีใครรูดวย และการประชุม
ก็ยอมครอมเวลาฉันเพลเปนธรรมดา แลวก็ดูเหมือนจะทุกวันดวย 

ท่ี Harvard โนน อาจารย Swearer ดูแลตลอดมาอยูแลว มา 
Berkeley เปนงานในกาลจําเพาะ ย่ิงดูแลเต็มท่ี ตั้งแตเชา ก็เปน
ธุระจัดการเร่ืองไปฉันกอนประชุม แลวขณะกําลังประชุมอยู จะถึง
เวลาเพล ก็ละท่ีน่ังลุกมานิมนตอาตมาพาไปฉันเพลใหเรียบรอย 

ย่ิงในวันท่ี ๒๐ มิ.ย. จะเห็นชัดถึงความมีนํ้าใจเสียสละอยาง
สูง วันน้ันเปนวันสุดทาย ปดประชุม อาจารย Swearer ตองทํา
หนาท่ีเปนประธานการประชุม ท้ังท่ีตัวเองมีภาระเต็มท่ี ตองยุง
มาก อาจารย Swearer ก็สละเวลามาต้ังแตเชา นิมนตพาไปฉัน 
ไมตองใหกังวลติดขัด น้ําใจอยางนี้ยากนัก จะหาอีกที่ไหน (ไม
เฉพาะดูแลพระ ยังดูแลไวยาวัจกรโสมดวย) 

สําหรับอาตมาเอง รายการพูดอยูในวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๒๔ 
ตั้งแตเชา  ก็นําเสนอเร่ือง  “Foundations of Buddhist Social 
Ethics” เขาบอกใหพูดไมเกิน ๓๐ นาที แตเขียนไวตั้ง ๒๑ หนา 
เลยตองอานตองพูดอยางรีบเรง แลวก็เกินเวลาไปเกือบ ๒๐ นาที  

เ ร่ือง ท่ีพูดคร้ัง น้ี  ตอมา  อาจารย  Swearer กับอาจารย 
Russell F. Sizemore นําไปจัดพิมพเปนบทเร่ิมแรกของหนังสือ 
Ethics, Wealth and Salvation: A Study in Buddhist Social 
Ethics (University of South Carolina Press, 1989)  
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- เรื่องเกร็ดๆ ฝอยๆ บางทีไมใชเรื่องยอย แตคือปญหาใหญ 
ในเวลาหลายวันระหวางท่ีมีการประชุม มีเร่ืองนอกที่ประชุม

บางอยางซ่ึงขอเลาไวเปนเกร็ดความรู  

วันหน่ึง ตอนไปน่ังฉันอาหาร หนุมชาวลาวผูหน่ึงเขามา
ทักทายดวยความมีอัธยาศัย บอกวาเขาเปนผูลี้ภัย และมาทํางาน
อยูท่ีน่ัน คุณสมคําเลาอดีตคร้ังลาวแตก ใหเรารูเขาใจวาเขาหนี
คอมมิวนิสต วายนํ้าขามแมโขงมาฝงไทย แลวอพยพมาถึงอเมริกา
ไดอยางไร จากคุณสมคําก็ไดรูจักกับคุณศรีพรรณและครอบครัว  

ท้ังสองคนสุภาพออนโยนมีนํ้าใจอยางมาก ก็คือนํ้าใจของ
ชาวพุทธตอพระและตอพระพุทธศาสนา แลวมาแสดงออกท่ี
อาตมาในฐานะเปนพระองคหน่ึงน่ันเอง  

นอกจากวันตอมาจะนําภัตตาหารมาถวายแลว ก็ไดขับรถ
พาไปเย่ียมญาติพ่ีนองในชุมชนลาวอพยพดวย คุณศรีพรรณเลาถึง
สภาพชีวิตของพ่ีนองชาวลาวอพยพน้ัน ท่ีเปนอยูดวยเงิน welfare 
ของรัฐบาลอเมริกัน เธอพูดถึงการดําเนินชีวิตของผูอพยพ มีอะไรท่ี
เปนปญหา อันจะโยงไปสูอนาคตที่นาหวงใย และความคิดคํานึงถึง
วิถีทางท่ีจะแกปญหาวาจะเปนไปไดหรือไมอยางไร ฟงแลวก็รูสึก
วาเธอเปนคนมีความคิด มีความรับผิดชอบอยางดี นาช่ืนชม 

ชาวอินโดจีนอพยพลี้ภัยมาอยูในอเมริกายุคสงคราม
เวียดนามน้ัน มีมากมาย อยูกันเปนชุมชนใหญๆ ในถ่ินในรัฐตางๆ 
มีท้ังชุมชนลาว ชุมชนกัมพูชา ชุมชนเวียดนาม รัฐบาลอเมริกันจัด
ใหมีการปกครองภายในของตนเองในระดับหน่ึง ชุมชนเหลาน้ีมี
ลักษณะแหงวิถีชีวิตอันสอสองอนาคตท่ีตางๆ กันไป อันนาศึกษา 
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หลังปดประชุมในแตละวัน ตอนบายบาง เย็นบาง บางทีมี
เวลา มีโอกาส ก็พาอาจารยโสม (แทนท่ีอาจารยโสมจะพา) ไปเดิน
ชมถ่ินฐานบรรยากาศในยานใกลเคียง   

ในวันท่ี ๑๙ หลังจากพูดจบ ตอบคําถามเสร็จหมดแลว เลย
หกโมงเย็น ไดออกไปเดินดูบริเวณสวยงามนาร่ืนรมยท่ี Pacific 
School of Religion บังเอิญพบหญิงไทยกับลูก และคนไทยกลุม
ใหญมาสัมมนา เปนนักศึกษา ๑๗ คน เขาขอถายรูปหมูกับผูมา
ประชุม และไดทราบวามีนักขาวหนังสือพิมพทองถ่ินของคนไทย 
ช่ือวา นสพ.ประชามติ มาทําขาวดวย  

วันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๒๔ เปนวันสุดทาย ซ่ึงมีการปดประชุมแต
วัน คงจะใหสะดวกแกผูท่ีจะเดินทางกลับไปถ่ินของตนๆ อาจารย 
Swearer ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุมประจําวันน้ี และกลาว
ปดประชุม โดยอานพุทธปจฉิมโอวาท ใน paper ของอาตมา เปน
คําปดทายการประชุม 

หลังจากญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันแลว อาตมาก็
ไปเดินดูผาน campus กันเล็กนอยกับ อ.Swearer อ.Keyes อ.
Reynolds เชนไปดูหนังสือท่ีราน Shambala แลวกับ อ.Swearer 
ก็ลาอีกสองทานน้ัน ไปแวะรับ อ.โสม เดินตอไปยังท่ีพักของ อ.
Swearer สนทนากันดวยสาราณียกถา จนมีคนมารับ อ.Swearer 
ผูเปนโยมสําคัญ ไปสงท่ีสนามบิน เพ่ือเดินทางสูถ่ินของทานท่ี 
Swarthmore ราว ๑๖.๓๐ น. แลวจึงเดินกลับมายังท่ีพักของตน 

เมื่อปดประชุมแลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นภารกิจในอเมริกา ถึง
เวลาจะเดินทางกลับถ่ินแดนไทย แตการท่ีจะเดินทางน้ัน มีตั๋ว
เคร่ืองบินเปนตัวกําหนด ตั๋วบอกใหข้ึนเคร่ืองบินในวนัท่ี ๒๙ มิ.ย. 
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น่ีกลายเปนวามีเวลาอีก ๙ วัน จึงจะไดกลับเมืองไทย 
ระหวางน้ี จะใชเวลาอยางไรใหลงตัวที่จะไปถึงจุดพักรอข้ึนเครื่องบิน
พอเหมาะพอดี โดยท่ีไมตองไปอัดตัวอยูนาน และไมเปนภาระนัก
แกทานผูอุปถัมภท่ีพักน้ัน ใหเวลาผานไปโดยไดรูเห็นสิ่งท่ีเปน
ประโยชน และให อ.โสมผูมาใหมควรแกช่ือท่ีวาไดพบผานอเมริกา 

ตกลงวา รุงข้ึน ๒๑ มิ.ย. เร่ิมแรกก็ไปแวะเย่ียมวัดไทยใน  
South San Francisco ช่ือวา วัดมงคลรัตนาราม พบกับพระมหา
ประเชิญ พรอมคณะของทาน และไดรับการปฏิสันถารอยางดี  

พระท่ีวัดเลาวา เวลาน้ัน มีพระครูองคหน่ึงจากเมืองไทย ไป
เชาหรือไปพักอยูในบานหลังเดียวกับแหมม โดยอยูช้ันลาง แลวทํา
พิธีไสยศาสตร ทํานองหาเงินทองหาลาภ นสพ.ประชามติ ท่ีไปทํา
ขาว ซ่ึงไดถายรูปอาตมาวันพบ นศ.ไทยท่ีไปสัมมนาน้ัน เขาใจผิด
นึกวาอาตมาเปนพระครูองคน้ัน แตพระบอกทัน น่ีคือเกือบไปแลว 

เร่ืองพระไทยบางรูปไปเท่ียวพักอาศัยในบานเมืองท่ีเจริญมั่ง
คั่ง ซ่ึงมีคนไทยอยูมาก อยางอเมริกาน้ี แลวก็ประกอบมิจฉาชีพ
ทํานองท่ีวาขางตน ซ่ึงพระเรียกวาอเนสนาน้ัน มีเ ร่ืองบอยๆ 
นอกจากทําความเสื่อมเสียแกพระสงฆไทย แกคนไทย และแก
พระพุทธศาสนาแลว ก็ทําใหคนเจาถ่ินเจาประเทศมีภาพท่ีไมดี 
มองพระไทยและเมืองไทยในทางท่ีเลวทรามตํ่าตอยดอยปญญา   

การท่ีหนังสือพิมพทองถ่ินของคนไทย (เมืองใหญๆ ใน
อเมริกา ท่ีมีคนไทยอยูมากๆ มี นสพ.ไทย ท้ังน้ัน หรือแทบท้ังน้ัน) 
เอาใจใสชวยระแวดระวัง เปนหูเปนตาแทนใหแกคนไทยในเร่ืองน้ี 
นับวานาอนุโมทนา เปนการชวยกันปองกันภัยและแกปญหาใหแก
สวนรวม  
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อีกท้ังการท่ีตรวจสอบใหรอบคอบชัดเจนจนไดความจริง วา
อะไรเปนอะไร ใชหรือไมใช ใหแนลงไป ไมดวน ไมผลีผลามทําให
เปนขาวท่ีผิดพลาด ก็เปนขอดีท่ีทําใหอนุโมทนาไดจริง 

ท่ีวัดมงคลรัตนารามน้ัน จากพระ ก็โยงไปยังญาติโยมวัด 
โดยศรัทธาและมีนํ้าใจอุปถัมภบํารุงพระ และมาวัดชวยวัดอยูแลว 
ก็มีนํ้าใจขยายตอไปถึงพระอาคันตุกะท่ีจรมาดวย ก็เลยมีโยมวัด
ขับรถนําผูมาใหมไปชมถ่ินแถบน้ัน เชนแถวสะพาน Golden Gate   

- ดูอีกที วัดแรกท่ีไดเยือนในป ๑๕ คราวมาอเมริกาครั้งแรก 
มาถึง California แลว นาจะไปเย่ียมวัดไทยลอสแองเจลีส 

ซ่ึงเปนวัดแรกของไทยในอเมริกา และก็เปนวัดแรกท่ีไดมาถึงเมื่อท่ี
น่ันยังเปนวัดเดียวในอเมริกา ในคราวท่ีมาประเทศน้ีคร้ังแรกใน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ จะไดพอเห็นบางวามาถึงปจจุบันเปนอยางไร และใน
การเดินทางชวงทายๆ น้ี ก็คิดวาจะน่ังรถโดยสารไป จะไดพอรูพอ
เห็นสภาพของแผนดินอเมริกาบางตามสมควร 

พอดีวา พระมหาประเชิญ และพระมหาฉลาด ก็จะไป
ชวยงานทําหนังสือของสมัชชาฯ ท่ีน่ัน จึงตกลงวา ในวันท่ี ๒๒ 
มิ.ย. น่ังรถ Greyhound ไปกัน ใชเวลา ๘.๔๐ ชม. เดินทางราว 
๕๗๐ กม. ฝาลมรอนระอุ บนดินแดนแหงแลงระหวางภูเขา ของรัฐ
แคลิฟอรเนียตอนลาง มาถึงสถานีท่ี Hollywood ราว ๒๑.๓๐ น.  

วัดไทยลอสแองเจลีสน้ี คนไทยท่ีไปอเมริกาสวนใหญหรือ
จํานวนมากไดไปเย่ียมเยือนแลว มีความกวางขวางใหญโตเปน
อยางไร ก็พอรูกัน อาตมาเพียงไปดูเพ่ือตอความรูนิดหนอย ไมอยู
ในฐานะท่ีจะบรรยาย ตามท่ีทราบก็วา เวลาน้ัน พระมหาสมหมาย
เปนผูรักษาการแทนเจาอาวาส  
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ท่ีน่ัน นอกจากไดรับการตอนรับดูแลจากพระมหาสมบัติเปน
อยางดีโดยตลอดแลว ก็ไดพบปะเย่ียมเยียนโยมวัดท่ีรูจักกันดี
ตั้งแตยังอยูเมืองไทย ไดรวมกิจกรรมทํากิจวัตรไมนอยนัก จน
สมควรแกเวลา  

รวมแลวพักอยูท่ีน่ัน ๓ วัน ก็เดินทางตอไป สําหรับคราวน้ีก็
คือ เดินทางไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจะกลับเมืองไทย 

- ผานแวบๆ ที่อเมริกา กอนมาติดอยูกับที่ ในเมืองไทย  
ท่ีอเมริกาเวลาน้ัน เคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จํากัด มี

สุดทาง ตน-ปลาย อยูท่ีเมือง  Seattle ในรัฐ Washington ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ใครก็ตามท่ีถือตั๋ว
เคร่ืองบินของบริษัทน้ี เมื่อจะไปเมืองไทย ไมวาอยูท่ีไหนในอเมริกา 
ก็ตองมาข้ึนเคร่ืองบินท่ีเมืองน้ี  

เปนอันวา อาตมากับอาจารยโสมออกจาก Los Angeles ก็
จะเดินทางไป Seattle ซ่ึงอยูทางเหนือแทบจะตรงดิ่งข้ึนไปเลย 
ระยะทางราว ๑,๖๐๐ กม. ผานข้ึนไปตลอดคอนรัฐ California 
แลวผาจากใตจนสุดเหนือของรัฐ Oregon เขาสูรัฐ Washington 
ตรงข้ึนเหนือตอไปอีกจนเกือบสุดเขตรัฐน้ัน จึงถึงเมือง Seattle ซ่ึง
อยูใตลงมาจากเขตแดนประเทศแคนาดาราว ๑๖๐ กม. 

ณ วันท่ี ๒๕ มิ.ย. ญาติโยมก็ขับรถพาพระมหาสมบัติ และ
พระมหาประเชิญ ไปสงอาตมา และ อ.โสม ท่ีสถานีรถ Greyhound  

รถ Greyhound น้ีนับวาว่ิงเร็วพอสบายๆ ออกจาก Los 
Angeles วันท่ี ๒๕ เวลา ๑๗.๕๕ น. จอดพักราว ๗ เมือง ก็ถึง 
Seattle ในวันท่ี ๒๖ มิ.ย. ประมาณ ๒๒ น. รวมแลวในระยะทาง 
๑,๖๐๐ กม. ใชเวลาว่ิงประมาณ ๒๘ ชม. 
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วาถึงทิวทัศนและภูมิประเทศ เสนทางน้ีมีจุดเดนอยูท่ีรัฐ 
Oregon ซ่ึงไดช่ือวาเปน “Pacific Wonderland” (แดนอัศจรรย
แหงแปซิฟก) โดยมีธรรมชาติท่ีงดงามล้ําเลิศ ดวยเทือกเขา
สลับซับซอน มีขุนเขาสูงใหญมากมาย ลดหลั่นเรียงราย เคียงไป
กับลํานํ้า และทะเลสาบ เต็มไปดวยปาสูงดงใหญกวางแหง 
evergreen trees คือปาตนสนท่ีเขียวตลอดป และยอดเขาท่ีมีหิมะ
ปกคลุมสีเงินขาวสะทอนแสงสดใสเห็นไดแตไกลตลอดทุกเวลา  

วาโดยเสนทาง ในความยาว ๑,๖๐๐ กม. น้ัน แบงคราวๆ ได 
๒ ตอน คือ ทางคร่ึงแรกท้ังหมดราว ๘๐๐ กม. ซ่ึงยังอยูในรัฐ 
California เปนดินแดนท่ีแหงแลง รอน หาตนไมไดยาก ในชวงตน 
เต็มไปดวยภูเขาท่ีมีแตหญาแหงๆ  มองเหมือนเปนเขาหัวโลน   
สวนชวงปลาย  มองเห็นเปนทุงราบแหงแลงท่ีโลงเตียนไปจนสุด
ขอบฟา  ผูคนทําการเกษตรกันมาก  โดยใชนํ้าท่ีทําทอทําทางขาม
เขามาแตไกลๆ 

จุดแบงคร่ึงทางน้ัน เอาเมือง Redding เปนท่ีกําหนด เมือง 
Redding น้ียังอยูในรัฐ California ตอนเหนือ ต่ํากวาเสนแบงเขต
รัฐ Oregon ลงมาราว ๑๖๐ กม. 

ทางคร่ึงหลังท้ังหมดเกือบ ๘๐๐ กม. ตั้งแตเมือง Redding 
ข้ึนไป เปนปาเขาท่ีมีตนสนเขียวสดท่ัวตลอด ในชวงตน มีขุนเขาสูง
ใหญสลับซับซอน ปาสนเขียวสดสวยงาม อุดมดวยทะเลสาบ กับ
ท้ังยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม แตในชวงปลายจนถึง Seattle แมมีปา
สนท่ัวไป แตบางลง ภูเขาสูงมีนอย ทางจําเจ ไมคอยสวยงาม 
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วันท่ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๒๔ ถึงเมือง Seattle ๒๒ น. เศษ ลงจาก
รถ ท้ังท่ีอยูในเดือนแรกของ summer แตท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็น  

ท่ี Seattle ครอบครัวคุณเล็ก และคุณกระแสร ไดอุปถัมภ
ดูแล เมื่อรถ Greyhound พาอาตมาและอาจารยโสมมาถึงสักครู
หน่ึง คุณเล็กก็ขับรถมารับ โดยจัดใหพักแรมท่ีบาน แลวก็จัดภัต
ถวาย และพาไปชมสถานท่ีอันพึงรูพึงเห็น ใหความสะดวกสบาย
ดวยนํ้าใจเก้ือกูลอยางมาก  

สงทาย ในวันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๒๕๒๔ อันเปนวันสุกดิบกอน
เดินทาง คุณเล็กขับรถพาไปสงท่ีบานของ Prof. Charles F. Keyes 
ตามคํานิมนตไปฉันเพล มีทานท่ีรูจักหลายทาน ท้ังท่ีเคยพบกันท่ี
เมืองไทย และท่ีพบใหมในอเมริกา มารวมรายการ ไดสนทนากัน
จนควรแกกาล จึงไดลาจากบาน ราวบายสามโมง   

แลวก็มีรายการสุดทาย ตอนคํ่า คณะกรรมการสรางวัดไทย
แหงวอชิงตัน หญิง-ชาย ราว ๗ ทาน มาปรึกษาเร่ืองวิธีการสราง
วัด และหาพระมาอยู โดยบอกเลาวาไดจดทะเบียนแลว ในช่ือวา 
Wat Thai of Washington แตยังไมมีสถานท่ีตั้งวัด กําลังจะจัดงาน
หาทุน อาตมาน้ันมีงานหนังสือเต็มอยู จับเร่ืองดวยไมได ก็แคออก
ตัววาไมอยูในฝายบริหาร แนะนําไดแตในดานหลักทางพระธรรม
วินัย วิธีปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย และประสบการณ
เก่ียวกับวัดใน US ขอแนะใหประสานทางแมกองงานพระธรรมทูต  

รุงข้ึน ๒๙ มิ.ย. ๒๕๒๔ คุณกระแสรถวายภัตท้ังเชา-เพล 
และเลี้ยงท้ังมื้อเชา-กลางวันแกอาจารยโสม เสร็จแลวก็พอดี ราว
เท่ียง คุณเล็กขับรถจากท่ีทํางานมารับพระและไวยาวัจกรไปสงข้ึน
เคร่ืองบินของการบินไทย ลําท่ีมีช่ือวา “ศรีวรรณ”  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๒๑๕ 

๒๑๕

เน่ืองจากมีผูโดยสารเต็มลํา น่ังกันอึดอัด พนักงานมีนํ้าใจดี
ย่ิง มานิมนตใหข้ึนไปน่ังบนหัวเคร่ืองบิน (คงเปนช้ัน Business?)  

แตเพราะเปนหวงอาจารยโสม ท่ีจะใชอุปกรณตางๆ ไมเปน 
จะท้ิงหางไปไมได ก็เลยตองยอมน่ังอึดอัดอยู ในขณะท่ีดาน
สุขภาพ ก็มีอาการทองเสียตอเน่ืองมาแตวันกอน แมจนกระท่ังใน
เคร่ืองบิน  

อีกท้ังเคร่ืองบินข้ึนฟาในเวลา ๑๓.๒๕ น. คือเลยเท่ียงวันไป
จนบายแลว จึงของดอาหาร พนักงานก็มีนํ้าใจอยางสูง คอยมา
ถามใหรับอาหาร ๒-๓ คน ๒-๓ คร้ัง ก็ขออดจนตลอดถึงเมืองไทย 
เปนอันไมไดฉันอะไรเลย 

เค ร่ืองบินถึงเมืองไทยในวันท่ี  ๓๐  มิ .ย .  ๒๕๒๔  ลงท่ี
สนามบินดอนเมือง เวลา ๒๐ น.  

เมื่อผานกระบวนการตรวจคนเขาเมืองแลว ออกมาขางนอก 
พ่ีชาย คือ น.พ.เกษม อารยางกูร กับหลานตุก ก็รับไปข้ึนรถ พาไป
แวะเย่ียมโยมบิดามารดาท่ีสามเสนคลินิกกอน  

หลังจากน้ัน  ผานตอมาอีกวันหน่ึง  จึงพาตอไปสงถึงวัด
พระพิเรนทร  ตนทางเดิม  ในวันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เวลา ๒๑ น. 



- ๖ - 

กวดหนังสือธรรมใหญ ทันถูกโรคขับไลออกจากเมืองกรุง  

งานบีบเรง ชีวิตบีบรัด  
เมื่อจบงานท่ีอเมริกา เดินทางกลับเมืองไทย ก็ตั้งตาตั้งใจท่ี

จะมาพบกับงานทําหนังสือพุทธธรรม ท่ีคางรออยู โดยสวนท่ีตอง
ไปเขียนท่ีเมืองโนน ก็เสร็จสงลวงหนามากอนแลว จะตามมาตรวจ
ฉบับพิมพดีด และเรงงานกับโรงพิมพตอไปใหหนังสือเสร็จเปนเลม 

แตยังไมทันพบกับงานหนังสือน้ัน พอเขาเมืองไทย กระทบ
อากาศกรุงเทพฯ อาการโรคเกาของปอดก็กําเริบรุนแรง แคถึงสาม
เสนคลินิก ก็เสมหะข้ึนคอ เสียงแหง อึดอัด ไมสบายมาก  

พอถึงวัดพระพิเรนทร ถ่ินประจําท่ีจะอยูทํางานตลอดท้ัง
พรรษา ในเขตกลางมลพิษ อาการก็หนัก จําติดมาจนบัดน้ีวา พอ
เขามาอยูในวัด เกิดอาการแนนเต็มตื้อในอก อึดอัดข้ึนไปจนถึงใน
ศีรษะ รูสึกวาจะทนอยูไมได แตก็พยายามทนสู เมื่อผาน ๒ วันแรก
ไปแลว รางกายปรับตัวข้ึนไดบาง อาการทนทรมานก็เบาลง พอจะ
อยูไปได  

การเดินทางเปลี่ยนถ่ินในเวลารวดเร็วอยางไมทันใหรางกาย
ไดปรับตัวน้ี ทําใหเห็นชัดท้ังสภาพอากาศท่ีแตกตางกันของสอง
เมืองในตางแดน และภาวะของโรคท่ีแสดงออกมาจากการกระทบ
กับสภาพอากาศอันแตกตาง ท่ีเปลี่ยนไปอยางฉับพลันน้ัน  
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ยอนหลังไปเพียง ๒ วันกอนน้ี ท่ียังอยูในอเมริกา นับไดวา
คอนขางสบายดี แตมาวันน้ี อาการทรุดหนักตางกันหางไกล อันน้ี
คือบอกวาอากาศท่ีโนนดีกวา รางกายอยูไดงาย ไมตองด้ินรนตอสู
ปรับตัวอะไรมาก ก็อยูได และรางกายน้ันอยูท่ีน่ันไดงายมาจนชิน 
พอมาเจออากาศเลวรายในเมืองไทยอยางฉับพลัน ปรับตัวไมทัน 
มีอาการรุนแรง แสดงภาวะของโรควาท่ีจริงน้ันมิใชเล็กนอย  

วากันเฉพาะหนา เอาเปนวาใหรางกายพยายามคอยๆ 
ปรับตัวใหม ใหพออยูไปไดท่ีจะทํางานคางซ่ึงมุงมั่นอยูใหสาํเร็จ 

มีขอท่ีนาคิดกันใหจริงจังคือ เร่ืองน้ีแสดงชัดวาอากาศท่ี
อเมริกา ท่ีรูกันวาเปนประเทศพัฒนาแลว แมจะมีปญหามลภาวะ
มาก ก็ยังดีกวา สะอาดกวาอากาศในเมืองไทยอยางชัดเจน 
เมืองไทยพัฒนานอยกวา เจริญทีหลัง ไดเห็นบทเรียนเปนตัวอยาง
ท่ีจะหลีกเลี่ยง ควรจะมีอากาศดีกวาเขา แตกลับเสื่อมทรามกวา น่ี
แสดงหรือไมวา คนไทยขาดจิตใจใฝการพัฒนาท่ีแท ไมไดเรียนรู 
และไมไดประโยชนอะไร จากปญหาและประสบการณท่ีเปน
บทเรียนแหงความเจริญของมนุษยพวกอื่นท่ีเจ็บปวดมากอน 

ท่ีจริง เร่ืองรางกายจะทนอยูไหวหรือไม เอาไวคอยวากัน 
งานมาถึงตัวแลว เปนเร่ืองท่ีแนนอนวาตองทํากอน คือพอมา
เมืองไทยได ๓ วัน ถึงวันท่ี ๔ ก.ค. อ.โสมก็นําตนฉบับตัวพิมพดีด 
และตัวคอมพิว ของพุทธธรรม ตอนวาดวยโยนิโสมนสิการ มาให  

น่ีก็หมายความวา ตนฉบับพุทธธรรม ตอนวาดวย “โยนิโส
มนสิการ” แทนสวนท่ีหายไป  ซ่ึงเขียนข้ึนใหมท่ี Harvard และได
สง ป.ณ. ฉบับลายมือลวงหนามาแลวน้ัน คุณชลธีรไดพิมพดีด
เสร็จแลว และอาจารยสมบูรณไดตรวจปรูฟข้ันตนแลวสงไปใหราน
พิมพเปนตัว Compugraphic เสร็จ จึงรวบรวมสงใหอาตมา 
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ขอความท่ีเลาใหฟงตรงน้ี คนท่ีไมคุนกับงานพิมพหนังสือใน
ยุคกอนคอมพิวเตอร อานแลวก็คงไมคอยเขาใจ เร่ืองน้ี อาจจะหา
โอกาสอธิบายสักคร้ังหน่ึงขางหนา  

สําหรับตรงน้ี ก็เอาความแควา อาจารยโสม ในฐานะท่ีเปน
อาจารยในมหาจุฬาฯ (ดูเหมือนจะสอนคณิตศาสตร) เมื่อกลับจาก
อเมริกาแลว ก็ไปเยี่ยมมหาจุฬาฯ ท่ีเปนถ่ินเดิม อาจารยสมบูรณ 
(ทานเจาคุณพระวิสุทธิสมโพธิ) และคุณชลธีร ไดพบอาจารยโสม 
ก็เลยฝากตนฉบับท่ีวาขางตนน้ันไปใหอาตมา เปนอันวาจะได
ทํางานหนังสือพุทธธรรม เดินหนาตอไปแนแลว  

ท่ีเมืองไทย เร่ืองก็เปนอยางท่ีวาน้ี คือ พอกลับมาถึง ใจก็จับ
จองมุงท่ีงานหนังสือซ่ึงรออยูขางหนา เร่ืองท่ีไปอเมริกาวาไดพักอยู
น่ันๆ แลวไปท่ีไหนๆ ไปทํางานอะไรอยางไร เหมือนหายไปจาก
สมองท้ังหมด เหมือนกับวาวันน้ีออกจากเมืองไทย เดินทางไป
ไหนๆ ออมวกไป ในท่ีสุดมาถึงจุดเร่ิมตนท่ีเดิม เหมือนไมไดไปไหน 
เร่ืองมาบรรจบตรงจุดเดิมท่ีเร่ิมตน ก็นับตอจากน้ันไป วันท่ีออกไป
จากเมืองไทยกอนโนนกําลังทําอะไรอยู พอกลับมาถึง ก็ทําอันน้ัน
ตอ เหมือนไมไดไปไหน ดังน้ัน พอกลับมาถึงเมืองไทย ท้ังตัวท้ังใจ
มาอยูกับงานคางท่ีรออยู ก็ทําตอไป  

เ ร่ืองท่ีไปอเมริกามา ไมวาในครั้งป ๒๕๑๕ หรือคร้ังป 
๒๕๑๙-๒๕๒๑ และคราวป ๒๕๒๔ น้ี เปนอยางน้ันเหมือนกัน
หมด เปนอันไมมีเวลาใหนึกท่ีจะเลาเร่ืองท่ีไปอเมริกาใหใครฟง 
พระท่ีมาอยูดวย เชนพระครูปลัดฯ และหลวงลุงฉาย ก็ไมไดเลา 
โยมท่ีมาวัดอยูเร่ือย เชน โยมคุณหญิงกระจางศรี ก็ไมเคยไดฟง ท่ี
จริงนาจะไดเลาไวบาง แตไมเคยไดนึกท่ีจะเลาท้ังน้ัน เลือนหาย
หรือลืมนึกถึงโดยไมไดตั้งใจ เพ่ิงมาเลาในหนังสือน้ีเด๋ียวน้ีเอง   
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เปนอันวางานหนังสือพุทธธรรม มาจอหนา จะไดลงมือทํา
ตอไปตามท่ีตั้งใจ แตแลวก็มีงานเฉพาะหนาแทรกเขามา ทําให
ตองชะงัก 

เร่ืองก็คือวา เวลาชวงน้ัน นอกจากเปน ๒ สัปดาหแรกท่ีทนสู
กับอาการโรคอยางหนักแลว ก็พอดีใกลถึงวันอาสาฬหบูชา ตอ
ดวยเขาพรรษา ซ่ึงเปนเทศกาลวันสําคัญ ท่ีมีกิจกรรมหลายอยาง 
งานหนังสือพุทธธรรม จึงตองร้ังรออีกหนอย คือจะทําไดเต็มท่ีจริงก็
เมื่อเขาพรรษาไปแลว  

โดยเฉพาะกิจกรรมคราวน้ีโยงอิงมาถึงหนังสือพุทธธรรม 
ดวย คือ อาจารยระวี (ศ. ดร.ระวี ภาวิไล) ผูอํานวยการธรรมสถาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูขอพิมพหนังสือพุทธธรรม ท่ีเปน
เหตุใหเขียนเพ่ิมขยายมากมายน้ี ไดจัดงานวันอาสาฬหบูชา และ
นิมนตอาตมาไปพูด 

รายการแรก จัดอาสาฬหเสวนา ท่ีศูนยสารนิเทศจุฬาฯ ใน
วันท่ี ๑๓ ก.ค. ก็นิมนตไปพูด ตอมา ๑๖ ก.ค. จัดงานอาสาฬหบูชา 
ท่ีเกาะลอยสวนลุมพินี ก็นิมนตไปพูดอีก 

การไปพูดน้ีมีแงดีท่ีชวยใหเห็นอาการของโรคไดเดนชัด ทํา
ใหตองบันทึกอาการไว  

ในวันแรก ๑๓ ก.ค. บอกสภาพกอนไปวา เสมหะมาก เสียง
แหงอยางหนัก เมื่อไปพูด รอบแรกพอไปได แตรอบหลัง เสียงแหบ 
เสมหะติดคอเหนียวหนืด  

ตอมาในรายการวันท่ี ๑๖ ก.ค. พูดโดยรูสึกเหน่ือย และตอง
ตะเบ็งมาก เสมหะเหนียวมากท้ังวัน ขากไมออก เจ็บระบมหนาอก 
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น่ีก็เปนกรณีเปรียบเทียบท่ีนาศึกษา กอนหนาน้ี อยูใน
อเมริกาเกือบคร่ึงป งานท่ีทําเปนหลักก็คือการสอน การบรรยาย 
ซ่ึงนับวามากทีเดียว ก็ทําไปไดโลงตลอด มีปญหาบางก็นิดหนอย
นอยคร้ังนัก แตพอมาถึงเมืองไทย ทําไมมีอาการของโรคท่ีแสดง
ออกมารุนแรง และขัดขวางงานพูดงานสอนทุกรายการอยางหนัก  

นับแตน้ี ควบคูไปตลอดการทํางานหนังสือธรรมสําคัญ ก็คือ
การผจญกับความบีบค้ันของอาการโรคปอดอยางท่ีไดพูดใหเห็น
ตัวอยางมานั้น ซ่ึงจะดําเนินตอไปท่ีวัดพระพิเรนทรอีก ๖ ป จน
พอดีวาหนังสือเสร็จ ก็ถึงข้ันท่ีถือวาอยูตอไปไมได แลวก็ออกจาก
วัดพระพิเรนทรและจากกรุงเทพฯ ไป ในป ๒๕๒๙ ท่ีวาเปน
จุดเร่ิมตนของเสนทางมายังวัดญาณเวศกวัน 

อาการของโรคท่ีคูเคียงไปกับงานน้ัน ในเวลาท่ีทํางานอยูกับ
ท่ี ในกุฏิ จะไมคอยรูสึก อาจจะเปนเพราะใจจับและจมอยูในตัว
งานจนเพลินไปไมคอยรูตัว แตพอออกจากงานไปในบรรยากาศ
ขางนอก อาการก็แสดงเดนชัดข้ึนมา   

ตรงน้ี คิดวาควรพูดบอกอาการสําคัญบางอยางไว บางทีจะ
เปนประโยชนในการท่ีผูเปนโรคแบบน้ี จะไดเทียบเคียง เชน รูสึก
วาปอดเพลีย ชา และเจ็บในปอด เหน่ือย เสมหะมาก เวลาพูด 
รูสึกวาตองใชกําลัง  

แมแตพูดคุยธรรมดา ก็เหน่ือย รูสึกถูกกด ตองออกแรงฝน
พูดออกมา และเสียงก็แหง แหบ เจ็บอก เสียงเบาอยางหมดกําลัง 
คุยไป ก็ระบมหนาอกไป ท้ังท่ีนอนมาก พอต่ืนก็ระบมหนาอก เจ็บ
ไปท่ัว รวมท้ังเจ็บชายโครง รูสึกวารางกายจะไปไมไหว  
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ลงไปงานทําบุญของทานท่ีรูจักเจาะจงมา รูสึกตัวโหวงเหวง 
พอเร่ิมสวดมนต  กําลังในปอดก็ออน เสียงก็แผว เสมหะก็ติดคอ 
รูสึกเหน่ือย ระบมปอด ปอดลาเหมือนจะไมมีแรงหายใจ ท้ังท่ียา
ละลายเสมหะท่ีคุณหมอสั่งก็ฉันอยูเร่ือย เสมหะก็มากมาย เหนียว
หนืด ออนเพลีย ไดลงน่ังอยางออนแรง หอบเบาๆ จึงคอยสบาย 

ไมตองเอาไปเทียบกับใครอื่นก็ได เทียบกับตัวเองน่ีแหละ ดู
อาการเมื่อป ๒๕๒๔ น้ีแลวมามองท่ีสภาพปจจุบันในป ๒๕๕๘ ก็
คลายกัน แตอาการของสมัยกอนน้ันเหมือนจะรุนแรงกวา สมัยน้ีท่ี
ไปอยูเงียบๆ กับธรรมชาติในดงดอยหางไกล อากาศดีกวา และ
แทบไมตองพบปะพูดจากับใคร อาการเบาลง แตสมัยกอนโนน 
แมวาอาการของโรคจะแรงหนอย แตรางกายอยูในวัยท่ีมีแรงตาน  
ทานโรคไดดีกวา สวนเวลาน้ี อาการของโรคเบาลงบาง แตรางกาย
ออนแอเสื่อมลงตามวัย หักลบแลว ก็มีสภาพไมตางกันมาก 

ในป ๒๕๒๔ น้ัน ผานอาสาฬหบูชาแลว ถึงวันท่ี ๑๗ ก.ค. ก็
เปนวาระเขาพรรษา นอกจากงานบุญของญาติโยมท่ีมาวัดแลว ก็
มีกิจกรรมหรืองานพิธีท่ีเปนสวนเฉพาะของพระสงฆหลายอยาง 
เสร็จกิจท่ีวัดของตนในวันน้ันแลว ในวันถัดตอๆ มา ก็ไปทําวัตร
อุปชฌายอาจารยและพระเถระท่ีเคารพนับถือ จบในสัปดาหแรก  

เปนอันวาเขาพรรษาแลว พรอมจะเริ่มงาน แตทีน้ีก็มีเร่ือง
แทรกเขามาคั่นนิดหนอย  

ดังท่ีไดเลาวา หลังเสร็จงานสอนที่ Harvard แลว อาตมา
แวะประชุมท่ี UC Berkeley โดยเปนผูนําเสนอเร่ือง Foundations 
of Buddhist Social Ethics ทีน้ี เมื่อมีการถกเถียง อธิบาย ตอบ
คําถามในท่ีประชุม ก็เห็นแงมุมท่ีนาจะเขียนเติมเสริมอีกบาง  
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ถึงเมืองไทย พอจะตองานพุทธธรรม ก็คิดวาควรเขียนสวน
เพ่ิมน้ีใหเสร็จกอน เพราะความคิดยังสดใหม ขืนท้ิงไว อาจเลือน
รางไป ก็เลยทํางานน้ีแทรกหมดเวลาไป ๔ วัน (๒๔-๒๗ ก.ค.) 

แลวก็เชนเคย คุณชลธีรก็รับเอาตนฉบับสวนท่ีปรับปรุง
เพ่ิมเติมของ Foundations of Buddhist Social Ethics น้ัน ไป
พิมพดีดให และคราวน้ีนํามาใหเองท่ีกุฏิในวันท่ี ๙ ส.ค. 

(จําไมได ไมแนใจวา เมื่อ อ. Swearer กับ อ. Russell F. 
Sizemore นําเร่ือง “Foundations of Buddhist Social Ethics” น้ีไป
จัดพิมพเปน Chapter I ของหนังสือ Ethics, Wealth and Salvation: 
A Study in Buddhist Social Ethics เมื่อป 1990 น้ัน อาตมาไดสง
สวนเพ่ิมเติมน้ีไปใหแลวหรือยัง ถายัง ก็เปนอันวาในหนังสือน้ัน ยัง
ไมมีสวนเพ่ิมเติมน้ี และก็ขออภัยตอทานท้ังสองไวท่ีน่ีดวย 

ควรบอกไวดวยวา หนังสือ Ethics, Wealth and Salvation: A 
Study in Buddhist Social Ethics น้ี เปนเลมหน่ึงในรายการ  
Additional Reading ขอ ง หั ว ข อ  “ Buddhism”  ตอนว า ด ว ย 
Buddhism in South Asia and Southeast Asia ใน edition 
ปจจุบันของ Encyclopædia Britannica) 

อยางไรก็ดี พอลงมือทํางานจริง ก็ไมไดรอใหงานท่ีแทรกค่ัน
น้ันเสร็จไปกอน เพราะถึงเวลาท่ีตองรีบแลว เน่ืองจากงานในข้ัน
เขาโรงพิมพน้ี มีผูอื่นรอรับชวงทํางานในข้ันตอนตอไป เร่ืองจึง
กลายเปนวา ในวันท่ี ๒๔ ก.ค. เร่ิมเขียนงานแทรกคั่นท่ีวาเมื่อก้ี 
แลวรุงข้ึน ๒๕ ก.ค. ก็เร่ิมตรวจปรูฟพุทธธรรม ตอนโยนิโสมนสิการ 
(บทท่ี ๑๘) ท่ีเขียนใหมแทนสวนท่ีสูญหาย จากน้ัน วันท่ี ๒๗ ก.ค. 
เขียนงานแทรกค่ันเสร็จ แลวรุงข้ึน ๒๘ ก.ค. ก็มอบปรูฟบท ๑๘ ท่ี
ตรวจเสร็จแลวแกคุณสุนัย ผูจะนําไปจัดทํา artwork ตอไป 
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พรอมกับท่ีรับปรูฟบทท่ี ๑๘ ไปทํา artwork (น่ีพูดรวบรัด ท่ี
จริงคือ ตองเอาปรูฟไปสงใหราน Compugraphic แกกอน แลวรับ
งานที่แกแลวจากรานน้ันไปจัดทํา  artwork) คุณสุนัยก็มอบ 
artwork บทท่ี ๑ ท่ีจัดทําเสร็จแลว ๒๙ หนา ใหแกอาตมา เพ่ือดู
การติดหนาตรวจแตงข้ันสุดทาย กอนสงใหโรงพิมพตีพิมพตอไป 

เร่ืองท่ีเลาเก่ียวกับงานพิมพหนังสือตรงน้ี ผูอานท่ีไมเคย
ทํางานพิมพหนังสือในยุคท่ีใชตัวคอมพิวกราฟคจัดทําอารตเวิรค 
คงไมเขาใจ ถาไมขามไปเสีย ก็อานพอผานๆ ไปกอน ดังท่ีวาแลว 
ถามีโอกาส ก็จะอธิบายไวสักแหงหน่ึง พอเปนเคร่ืองประดับความรู  

แตสําหรับทานท่ีรูจักระบบและกระบวนการพิมพหนังสือยุค
น้ัน เมื่ออานเร่ืองท่ีเลาตรงน้ี ก็จะทราบวากระบวนการพิมพหนังสือ
พุทธธรรม กําลังเร่ิมเดินหนาอยางจริงจัง ในข้ันตอนท่ีจะเขาสูการ
ตีพิมพของโรงพิมพท่ีจะใหเสร็จเปนเลมหนังสือ  

ขอความตรงน้ีบอกใหทราบวา งานจัดทํา artwork บทแรก 
คือบทท่ี ๑ เสร็จไปไดบทหน่ึงแลว และกระบวนการทํางานก็จะ
ดําเนินไปอยางน้ี ตลอด ๓ เดือนของพรรษาน้ัน และตอไปจนกวา
หนังสือจะเสร็จเปนเลม เมื่อเขาใจอยางน้ีแลว ก็จะมองเห็น
ภาพรวมของการทํางานพิมพหนังสือน้ีตลอดท้ังหมด 

มีเร่ืองแทรกท่ีควรเลาไวตรงน้ีดวย คือพอใกลจะออกพรรษา
น้ัน เหลืออยู ๔ วัน (วันออกพรรษาปน้ัน คือ ๑๓ ต.ค. ๒๕๒๔) ใน
วันท่ี ๙ ต.ค. อยูๆ ตอนบายโมงคร่ึง อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ โดย
มีคุณอนันต วิริยะพินิจ ติดตาม ก็มาเย่ียม บอกวาจะไปแสดง
ปาฐกถาท่ี ม.ธรรมศาสตร แตมาแวะท่ีอาตมากอน  
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อ.สุลักษณบอกวา ท่ีมาน้ันดวยเปนหวง และใหทราบวาท่ีวัด
ทองนพคุณ ทางวัดไดจัดกุฏิใหญไวถวาย ถาตกลงไป จะได
เตรียมการ ถาไมไป ก็จะไดบอกเจาอาวาส  

อ.สุลักษณบอกวา ท่ีอยากใหอาตมาไปอยูท่ีวัดทองนพคุณ
น้ัน ก็เพ่ือไดอากาศดี และท่ีอาตมาอยูวัดพระพิเรนทรน้ี ไดฉันบาง 
ไมไดฉันบาง บางทีรับอาหารท่ีถวายเชา เอาไวฉันเพล ถาไปอยูท่ี
วัดทองนพคุณ ก็จะไดใหคนจัดอาหารถวาย  

อาตมาตอบทานไปวา ยังไมคิดไปไหน เพราะจะเรงงานพุทธ
ธรรมใหเสร็จกอน ตอนน้ัน อยูท่ีวัดพระพิเรนทร งานจึงจะสะดวก  

อ.สุลักษณช้ีแจงใหเห็นวาอาตมาควรรับไป จะไปลองพัก
ดูกอนแลวไมไปก็ได และบอกวาอยากใหอาตมาเขียนหนังสือได
อีก ๓-๔ เลม อยาใหหักเสียกอนกลางคัน (คงหมายความวาเกรง
อาตมาจะจบชีวิตลงเสียกอน) แลวลงทายดวยขอสําคัญท่ีวา 
หลวงพอวัดทองนพคุณก็สั่งไวใหดูแลอาตมาในเร่ืองอาหาร 

ในแงของอาตมา เวลาน้ันงานพิมพพุทธธรรม เดินมาไกล
จนถึงระยะตามติดกระช้ันชิดงานดานโรงพิมพ บุคคลและสถานท่ี
ท่ีตองทํางานประสานกัน ก็เดินเปนสายลงตัว สะดวกอยางน้ันแลว 
ถาจะเปลี่ยนแปลงอะไรตอนน้ัน ก็คงจะเกิดความขลุกขลักติดขัด
ข้ึนมาไมมากก็นอย และตัวอาตมาเอง เมื่อยายไปอยูท่ีใหม ก็ตอง
ใชเวลาในการปรับตัวบาง เปนอันไมเขากับเวลาท่ีกําลังเรงรัดงาน 

อีกดานหน่ึง ท่ีเปนหลักเปนแกนของเรื่องก็คือ ตัวอาตมาเอง 
หรือทานผูใดก็ตาม เมื่อจะอุทิศตัวทํางานพระศาสนาดานน้ี ก็ตอง
อยูกับสภาพชีวิตแบบน้ีได ไมวาจะเปนอยางไร ใจก็ตองรับอยูแลว  
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แตท่ีควรบันทึกไวเปนสําคัญก็คือนํ้าใจปรารถนาดีของทานผู
หวงใยท่ีวัดทองนพคุณ การท่ีอาจารยสุลักษณไปเย่ียมอาตมา และ
บอกนิมนตใหยายไปหรือใหไปลองพักในกุฏิท่ีทางวัดทองนพคุณ
จัดไวใหน้ัน (อาจารยสุลักษณเองเปนโยมสําคัญคนหน่ึงของวัด
ทองนพคุณสืบมายาวนาน) แสดงวาทานหวงใยและไดติดตามขาว
ความเปนอยูของอาตมามาเรื่อยๆ หรือโดยตลอด แลวก็นาแปลก
วา ท้ังท่ีอยูหางไกล ยากจะไดพบปะกัน ทานรูแมแตวาอาตมามีฉัน
บาง ไมมีจะฉันบาง เรียกวาลงไปถึงรายละเอียดทีเดียว 

แลวลึกลงไปอีก ก็คือเร่ืองโยงตอไปถึงหลวงพอวัดทองนพ
คุณ ท่ีวาทานไดสั่งไวใหดูแลอาตมาในเร่ืองอาหาร  

หลวงพอวัดทองนพคุณน้ี หมายถึงหลวงพอพระธรรมเจดีย 
(กี มารชิโน ป.ธ.๙) อดีตเจาอาวาสวัดทองนพคุณน้ัน และเปนอดีต
เจาคณะจังหวัดธนบุรี (กอนท่ีทางการจะรวมจังหวัดพระนคร กับ
จังหวัดธนบุรี เขาดวยกันเปนกรุงเทพมหานคร) 

หลวงพอพระธรรมเจดีย วัดทองนพคุณน้ัน เปนคูสวด (พระ
อนุสาวนาจารย) ในการอุปสมบทของอาตมา แมวาอาตมาจะอยู
หางไกลจากทาน จะพบกับทานปละสักคร้ังหน่ึงเทาน้ัน แตทานก็
เอาใจใสดูแล เปนพระอาจารยท่ีควรเคารพระลึกถึงอยางสูง และ
ทานไดถึงมรณภาพกอนน้ันนานแลว ตั้งแตกลางเดือนมีนาคม  
๒๕๒๒ คือกอนท่ีอาจารยสุลักษณไปเยี่ยมอาตมาคราวนี้ถึง ๒ ป
คร่ึง การท่ีทานสั่งไวตั้งแตกอนมรณภาพใหโยมวัดทองนพคุณดูแล
อาตมาในเร่ืองอาหารน้ัน นอกจากแสดงถึงเมตตาการุณยธรรม
ของหลวงพอแลว ก็เห็นไดถึงการท่ีทานมีสายตามองไกล ดวย
ความเขาใจวิถีชีวิตของผูทํางานดานน้ีวาจะเปนอยางไร 
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๒๒๖

๒๒๖

เร่ืองตรงน้ีขอเลาไว เพ่ือใหเห็นวา พระเถระผูสูงผูใหญท่ี
รับผิดชอบการงานพระศาสนามากหลาย มิใชวาทานจะแยกตัวยก
ตนเปนบุคคลใหญโตเลิศลอยหางไกล แตทานก็อยูอยางอุปชฌาย
อาจารยท่ีเอาใจใสดูแลคํานึงท่ีจะใหพระเณรมีความเจริญงอกงาม
ในพระธรรมวินัย เปนหลวงพอหลวงปูหลวงตาท่ีเหลาชาววัด
ชาวบานจะรวมสุขรวมทุกขเขาถึงไดโดยโลงเบาสบายใจ  

เร่ืองพระผูใหญมหาเถระท่ีทรงเมตตาการุณยแสดงออกให
เห็นนํ้าใจท่ีเอาใจใสดูแลสอดสองความเปนอยูเปนไปของบุคคล
และกิจการงานพระศาสนา ท่ีอาตมาไดประสบกับตนเอง ยังมีอีก 
จะเลาเมื่อถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณท่ีเก่ียวของ 

ทีน้ี ในดานตัวอาตมาเอง อยางท่ีเคยเลาแลววา ไดพยายาม
ฉันอาหารวันละคร้ังเดียว แตการทํางานหนังสือท่ีใชสมองอยาง
หนัก โดยแทบไมมีการพักผอน หรือบางทีไมไดนอนตลอดทั้งคืน
น้ัน ทําใหรางกายทนไมไหว และงานก็จะเสื่อมเสียดวย จึงตอง
กลับมาฉันใหพอเปนไปได คร้ันมาในตอนท่ีอาจารยสุลักษณไป
แวะเย่ียมคราวน้ี ก็เขาในระยะท่ีอาตมาทดลองฉันคร้ังเดียวอีก  

คราวน้ี งดอาหารเชา หรือฉันอะไรเพียงนิดหนอยพอประทัง
กายใหใชงานได ท้ังท่ีโรคปอดก็มีอาการไมนอย เชนวา เสมหะ
เหนียวย่ิงนัก จับติดคอแนน ขากไมออก อึดอัด ไมสบายมาก 
ตอมา จากการท่ีงดขาวเชาน้ัน ก็มีอาการโหยแหง ท้ังเพลียในอก 
และเพลียในสมองอยางยาวนานชนิดท่ีนอนก็ไมหาย และพาสมอง
ท่ือดวย ตอมาก็เพลียจนหวิว สมองทํางานไมไหว รางกายก็แย 
ตอมาอีก สมองชา รูสึกแหงโหย อยางแทบจะทนทรงตัวอยูไมไหว 
พูดกับพระท่ีบังเอิญมาหา ตาท้ังแสบ และแทบจะไมมีแรงมอง  
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ในท่ีสุด เปนอันสรุปวาอาหารไมพอแกงาน แลวตองกลับฉัน
ขาวเชาดวยอีก คราวน้ีทนอดได ๑๔ วันเทาน้ัน นอยกวาคราว
กอนท่ีทดลองงดไดถึง ๔๒ วัน 

ไมวาจะอยางไร เร่ืองก็อยูท่ีงานหนังสือเปนตัวตัดสิน ตองให
การทําหนังสือพุทธธรรม เดินหนาไปจนเสร็จ และในที่สุด พุทธ
ธรรม ก็เสร็จออกมาเปนเลมหนังสือทันวันวิสาขบูชา โดยท่ีอาจารย
ระวี ภาวิไล ในนามของธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คณะระดมธรรม ไดนําหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ จํานวนหน่ึงมาถวายแกอาตมา ท่ีวัดพระพิเรนทร ในตอน
เย็นวันท่ี ๖ พ.ค. ๒๕๒๕ (๗ พ.ค. ๒๕๒๕ เปนวันวิสาขบูชา) 

หนังสือพุทธธรรม เขียน ๓ ป พิมพ ๑ ป  
งานเขียนเพ่ิมเติมตีพิมพท่ีทําให พุทธธรรม (ฉบับเดิม) ๒๐๖ 

หนา ในหนังสือชุด “วรรณไวทยากร” พ.ศ. ๒๕๑๔ กลายเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ๑,๐๔๒ หนา ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
สําเร็จเสร็จสิ้นโดยใชเวลานับคราวๆ วา เขียน ๓ ป + พิมพปคร่ึง 

ในเรื่องน้ีคิดวา ควรเลาสรุปกระบวนการทํางานท้ังหมดไว 
เผื่อบางทีจะมีบางทานสนใจใฝรูตองการทราบ อยางนอยก็เปน
การทวนความจําของตัวผูทํางานเอง และเก็บรักษาหลักฐานไว  

๑. เขียน-ทําตนฉบับ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓) 

ก) ข้ันน้ีเปนตัวเน้ือแทของงาน คือการเขียนตนฉบับลายมือ
ตัวดินสอ เปนงานเฉพาะตัวผูเดียวและเต็มเวลา คือทํางานเขียนน้ี
อยางเดียวท้ังวันท้ังคืน เวนแตฉัน นอน และกิจปลีกยอยเชนซัก
จีวร เขาหองนํ้า ท่ีจําเปนตองมีแทรกเขามาตามธรรมดา 
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๒๒๘

๒๒๘

พ.ศ. ๒๕๑๔:  หนังสือ พุทธธรรม เร่ิมแรกมี ๒๐๖ หนา  
เพิ่มเปน ๑,๐๔๒ หนา ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ และเปน ๑,๓๓๐ หนา ใน พ.ศ. ๒๕๕๕     
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พอดีวาเวลา ๓ ปท่ีทํางานข้ันน้ี คือป ๒๕๒๑ – ๒๕๒๓ เปน

ชวงของการไดโอกาสเหมาะ เพราะตําแหนงเจาอาวาสก็ลาออกได
แลว ดังน้ัน ทันทีท่ีกลับจากงานท่ี Swarthmore College และท่ีวัด  
วชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก มาถึงเมืองไทย ก็เก็บตัวเงียบทํางาน
หนังสืออยูแตผูเดียวโดดเด่ียว แทบไมพบใครเลย 

เมื่ออยูเดียวเด่ียวโดดเขียนหนังสืออยางเดียวไดเต็มเวลา ไม
ตองยุงเก่ียวกับเร่ืองราวและผูคนนอกงานแลว ก็ไมตองหาท่ีปลีก
ตัวไปอยูหางไกล (ถาไปอยูถ่ินไกล ทานท่ีเก่ียวของในงานหนังสือก็
ติดขัด ตั้งแตคุณชลธีรท่ีจะชวยรับตัวลายมือไปพิมพดีด) ถึงจะอยู
กลางยานธุรกิจชุมชนหนาแนนจอแจ ในวัดพระพิเรนทรท่ีคน
พลุกพลานขวักไขว มีงานศพเสียงเอ็ดอึง ปพาทยบาง กงเต็กก็
บอย งานใหญๆ ก็ใชเคร่ืองขยายเสียงดวย บางทีก็มีมหรสพจนดึก
ดื่น ก็ไมเปนไร ในแงหน่ึง สภาพเอะอะอึงคะนึงก็เปนเหมือน
กําแพงก้ันหรือเปนฉากบัง ท่ีชวยใหแทบจะอยูไดอยางหายตัว 

นับเวลาท่ีใหแกงานน้ี ตั้งแต พ.ย. ๒๕๒๑ จนสิ้นสุดเมื่อข้ึนป
ใหม ๒๕๒๔ ท่ีตองเดินทางไปในงานสอนท่ี Harvard University 

ข) ควบคูไปหรือพวงตอกับงานเขียนตนฉบับลายมือตัว
ดินสอ ก็คืองานทําตนฉบับพิมพดีด น่ีคืองานท่ีไดอาศัยนํ้าใจของ
คุณชลธีร ธรรมวรางกูร ชวยทําใหตลอดท้ังหมด คือ เมื่อเขียน
ตนฉบับลายมือไดตอนหน่ึงๆ แลว ก็สงไปให หรือคุณชลธีรรับไป
พิมพดีด กอนสงกลับมาใหอาตมาตรวจ และแกกันจนแนใจ (แต
ดวยความสามารถในการอานตนฉบับลายมือและฝมือพิมพดีดท่ี
แมนยํา ก็แทบไมตองแก) ใหเปนตนฉบับท่ีจะใชสงแกรานพิมพตัว
เรียงเขาโรงพิมพ ซ่ึงเขาจะอานไดงายและชัดเจน 
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๒๓๐

๒๓๐

ขอเลาแทรกไววา เน่ืองจากอาตมาเขียนลายมือตัวหนังสือ
เล็กมาก ตัวลายมือจึงจุกวาตัวพิมพดีดมาก เปนอัตรา ๒ ตอ ๓ 
เชน ถาเขียนไป ๔๐ หนา พิมพดีดออกมาก็จะไดราว ๖๐ หนา ถา
เขียนไป ๘๐ หนา ก็จะไดตัวพิมพดีดราว ๑๒๐ หนา 

งานทําตนฉบับ ท้ังเขียนลายมือ และพิมพดีดน้ี ถือวาเสร็จ
สรรพกอนสิ้นป ๒๕๒๓ (๒๐ พ.ย.) ก็จริง แตในทางปฏิบัติ ก็มีสวน
ท่ีแทรกล้ําเขาไปในป ๒๕๒๔ ท่ีเปนชวงเวลาของงานเขาโรงพิมพ 
โดยเฉพาะสวนท่ีเขียนใหมท่ี Harvard แทนตนฉบับซ่ึงสูญหายไป 
ดังไดเลาแลว และสวนเสริมเพ่ิมแทรกท่ีโนนท่ีน่ี ซ่ึงเขียนเติมไป
เร่ือยๆ ไมวาท่ีใดเมื่อใด แลวแตเห็นเหมาะ (เชน “วิธีปฏิบัติตอโภค
ทรัพย”, “ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปจจยาการทางสังคม”) 

๒. พิมพเปนเลมหนังสือ ๑ ปคร่ึง (ทายป ๒๕๒๓ – ตนป ๒๕๒๕) 

งานในข้ันตอนน้ี เดิมทีเปนเร่ืองของโรงพิมพท้ังหมด เร่ิมดวย
ใชมือเรียงพิมพตัวตะก่ัว แตในชวงหัวเลี้ยวหัวตอท่ีจะเขาสูยุค
คอมพิวเตอร กอนจะเกิดมี desktop publishing (ในเมืองไทยเร่ิม
ในชวงป ๒๕๒๙-๒๕๓๐) ท่ีเปนงานพิมพดวยคอมพิวเตอรอยาง
แทจริงน้ัน มีชวงเวลาหน่ึงราว ๑๐ ป ท่ีนิยมเรียงพิมพดวยระบบ 
Compugraphic เรียกกันวา ตัวคอมพิว (บางทีบางคนก็เรียกวาตัว
คอมพิวเตอร ซ่ึงท่ีจริงยังไมใช พูดไดวาเปนระยะกํ้าก่ึงหรือเจริญ
มาไดคร่ึงๆ กลางๆ) โดยมีหางรานท่ีรับจางทํางานน้ีโดยเฉพาะ 
ตางหากจากโรงพิมพซ่ึงทํางานในข้ันสุดทายคือตีพิมพและทําเลม 

เมื่อมีการแยกสวนอยางน้ี  ในยุคใชตัวอักษรในระบบ 
Compugraphic หรือตัวคอมพิว งานพิมพเปนเลมหนังสือจึงแยก
ยอยเปน ๓ ข้ันตอน 
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(อาตมาไมไดมีความเช่ียวชาญอะไรในเร่ืองน้ี เพียงแตได
ทํางานเก่ียวของผานมา และเร่ืองก็เปนอดีตนานมากแลว อาจจะ
จําถอยคําเฉพาะเปนตนไมแมนยํา ถาทานท่ีชํานาญไดพบอะไรไม
ตรงแท ก็ชวยบอกชวยแกดวย) 

๑) เรียงตัวคอมพิวกราฟิก โดยหางรานท่ีทํางานน้ี รับ
ตนฉบับจากผูเขียนหรือจากเจาของเร่ือง นําไปพิมพดวยระบบวิธี
คอมพิวเตอรท่ีพัฒนามาไดในระดับน้ัน เสร็จออกมาเปนตัวหนังสือ
สําเร็จรูปตามท่ีตองการ บนแผนกระดาษอยางดี สําหรับเอาไปตัด
ไปจัดแตงอารตเวิรคแตละหนา ใหพรอมท่ีจะสงให รพ. นําไปถาย
ฟลม ทําเพลต และตีพิมพตอไป แยกงานไดเปน ๒ ข้ันตอน คือ 

ก. ให้ตัวอักษร โดยผูเขียน/เจาของเร่ืองเอาตนฉบับพิมพดีดท่ี
ตรวจเสร็จดีแลว มาเขียนคําสั่งกําหนดลงไปวา คําน้ันๆ ขอความ
น้ันๆ จะใหเปนตัวอักษรแบบไหน เปนตัวหนา ตัวเอน ตัวเล็ก ตัวโต 
ขนาดไหนๆ ฯลฯ เสร็จแลวสงใหแกรานเรียงตัวคอมพิวกราฟก 

[ตนฉบับพิมพดีดของพุทธธรรม จบเลม ๖๗๘ หนา ใหตัวอักษร
เสร็จ ๑๕ พ.ย. แตยังเขียนแทรกเพ่ิมตอไปอีกมาก เชน จนถึง ๒๖ ธ.ค. 
๒๕๒๓ จึงจัดตนฉบับ “กรรม” ๘๔ หนา (บทท่ี ๕ ซึ่งยาวท่ีสุด) เสร็จ]  

ข. เรียงตัวคอมพิวกราฟิก รานตีพิมพอักษรคอมพิวกราฟกรับ
ตนฉบับท่ีใหตัวอักษรแลวน้ัน ไปใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพิมพออกมา
เปนตัวหนังสือสําเร็จรูปซ่ึงมีลักษณะตามท่ีตองการ 

[อ.ระวี ภาวิไล โดยความรวมมือของคุณบัญชา ชัยเฉลิมกิจ ตกลงกับ
รานเม็ดทราย ณ ๕ พ.ย. ๒๕๒๓ จะเรียงพิมพตัวคอมพิวกราฟก ตร.น้ิว ละ 
๑.๕๐ บาท (ตัวจิ๋ว ๑.๗๕ บาท), เริ่มรับตนฉบับไปเรียง ๒๖ พ.ย., นําปรูฟตัว
คอมพิวมาสงคร้ังแรก ๘ ธ.ค. เริ่มตรวจปรูฟตัวคอมพิว ๑๕ ธ.ค. ๒๕๒๓]   
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๒) จัดแต่งอาร์ตเวิร์ค เมื่อรานเรียงพิมพตัวคอมพิวกราฟก
เสร็จแลวสงมาให และตรวจปรูฟสงกลับไปใหแกไข สงแกกลับไป
กลับมาจนเห็นวาเรียบรอยพอใจแลว ก็เอาแผนตัวคอมพิวน้ันมา
ตัดมาจัดแตงเปนหนาหนังสือสําเร็จรูปท่ีจะใหพิมพออกมาเหมือน
อยางน้ัน ทีละหนาๆ จนครบจบเลม แลวสงใหโรงพิมพนําไปตีพิมพ  

ก. คุณสุนัย เศรษฐบุญสราง คงมาทางอาจารยระวี ภาวิไล 
ไดเปนอาสาสมัคร โดยเปนหัวแรงนําคณะในการจัดทําอารตเวิรค 
เปนผูประสานงาน และรับภาระดานธุรการทุกอยาง ทํางานดวย
ความเสียสละและอดทนจนลุลวง  

ข. คุณสุนัย จัดทําอารตเวิรคเสร็จแลว ก็นํามาสงใหผูเขียน
คืออาตมาตรวจแตงใหเสร็จเรียบรอยในข้ันสุดทาย งานข้ันน้ี
จําเปนเพราะเปนหนังสือธรรม นอกจากเน้ือความละเอียดท่ีตองให
แนใจวาถูกตองแลว ก็มีภาษาบาลี มีคําพระ ซ่ึงตองระวังเปนพิเศษ 

ขอท่ีทําใหงานน้ียากและหนักกวาปกติ คือการพิมพระบบ 
Compugraphic น้ี ยังไมมีตัวบาลี ไมวาจะเปนอักษรไทย หรือ
อักษรโรมัน ในแงน้ียังดอยกวาระบบ Monotype ท่ีเคยใชมากอนน้ี 
ซ่ึงทําตัวบาลไีดสะดวกกวา  

โดยเฉพาะตัวท่ีทําใหเสียแรงเสียเวลามาก คือ  และ ฺ 
เมื่อตามดูใหท่ัววามีท่ีไหนแลว ก็ตองตัดแตงแกไขทุกแหงทุกตัวใน
อารตเวิรค โดยอาศัยแวนขยายมอง และใช cutter กรีดฐานของ 
ญ ออกไปใหเปน  และถาเปนตัวสะกด เมื่อกรีดฐานออกไปแลว 
ก็ตองไปหา . มาใสใต  โดยใช cutter กรีดเอาจุดขางลางคือ . 
ติดแหนบมา แลวแตะกาวแปะ . ใต  ใหถูกตําแหนง สูง ต่ํา ตรง
พอดี ใหเปน ฺ ท่ัวตลอดเลม ตัวอื่นก็คลายกัน แตเบาแรงกวา 
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(งานน้ีจะหนักอยางย่ิงใน ๒-๓ ปตอมา เมื่อพิมพ พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม คร้ังใหม โดยเปลี่ยนระบบการพิมพ
จาก Monotype มาใช Compugraphic เพราะใน พจนานุกรมฯ 
น้ันมีคําบาลีอักษรโรมัน/Romanized Pali เกือบทุกหนา ตลอดเลม 
ตองตัดแตงใสจุดลาง . จุดบน . และ tilde คือ ~ ใหเปน Ó Á Ú, ‹ 

Ñ È fl Ô » ‚ และ å  ¥  Ë, ∫ ñ   ∂ ˆ ◊ μ ¬ ใชเวลา สายตาเพง และ
ทําดวยความยากลําบาก กับงานท่ีมีปริมาณมากมาย)  

(งานจัดแตงทําตัวบาลีน้ี เมื่อเขาในยุคคอมพิวเตอรเต็มตัว 
มีระบบ desktop publishing แลว ไมชาก็มีตัวบาลี ท้ังอักษรไทย 
และอักษรโรมัน ใหใชงานกันไดครบครัน อยางสะดวกสบาย คนรุน
ใหมจึงไมรูความหนักเหน่ือยยากลําบากของการทํางานหนังสือ
บาลี-ธรรมสมัยกอน) 

เมื่อผูเขียน ในกรณีน้ีคืออาตมา ตกลงวาอารตเวิรคเสร็จ
เรียบรอยแลว คุณสุนัยก็นําอารตเวิรคน้ันไปสงใหแกโรงพิมพ เพ่ือ
ดําเนินการตีพิมพ และทําเปนเลมหนังสือตอไป 

ตามท่ีบันทึกไว คุณสุนัยไดนําอารตเวิรคไปสงใหแกโรงพิมพ
จบเน้ือหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ครบจบ
เลม ทันกอนสิ้นป พ.ศ. ๒๕๒๔ ในวันท่ี ๑๒ ธันวาคม  

๓) โรงพิมพ์ตีพิมพ์-ทําเป็นเล่มหนังสือ  เมื่อโรงพิมพไดรับ
อารตเวิรคแลว  ก็ถายฟลม  แลวทําเพลต  เสร็จแลวก็ตีพิมพ
แผนกระดาษออกมาเปนเน้ือในของหนังสือ แลวสงใหรานทําปก
เขาเลมเย็บหรือติดกาวใหเสร็จเปนเลมหนังสือตามความประสงค 
กระบวนการของงานในขั้นน้ี สําหรับหนังสือพุทธธรรม ท่ีซับซอน 
ใชเวลามิใชนอย 
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ดังไดเลาขางตน เมื่อตีพิมพพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ เสร็จเปนเลมหนังสือแลว โรงพิมพ โอ. เอส. ปร้ินต้ิง 
เฮาส ก็สงหนังสือใหแกผูจางพิมพ คือ ศ. ดร. ระวี ภาวิไล ในนาม
แหงธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๕๐๐ เลม เพ่ือแจกสวน
หน่ึง จําหนายสวนหน่ึง) และคณะระดมธรรม (๑,๕๐๐ เลม เพ่ือ
แจกอยางเดียว) ทันกอนวันวิสาขบูชา ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  

พุทธธรรม เสร็จเปนเลมป ๒๕ แตมาเต็มเลมได ในป ๒๙  
- พุทธธรรม เสร็จเลมเน้ือความ “ดัชนี” ตองออกตามมาอีกเลม  

เมื่อทําหนังสือท่ีเปนเร่ืองสําคัญ ก็นึกวานาจะมีดัชนีไวใหคน
ไดสะดวกดวย แตในการพิมพพุทธธรรม น้ี เวลายืดขยายลาชามา
นานนักหนา เมื่อทําเน้ือหนังสือเสร็จ ก็พิมพออกมาใหงานจบไปที 

ขอท่ีสําคัญ แทจริงน้ัน เมื่อเร่ืองเร่ิมตน ทานอาจารยระวีขอ
พิมพพุทธธรรม ก็คือจะพิมพหนังสือพุทธธรรม ของเดิมท่ีมีอยูแลว 
คือเลมท่ีพิมพคร้ังแรกในป ๒๕๑๔ เพ่ือใชในกลุมคณะระดมธรรม 
ท่ีทานใชสอนอยูกอนแลว  

ถาพิมพตามน้ัน ก็ดําเนินการไดทันที เด๋ียวเดียวก็เสร็จ แต
พอทานแจงมา ตัวอาตมาผูเขียนก็นึกวาตรงน้ันนาจะเติมอะไรสัก
นิด ตรงน้ีนาจะขยายความอีกสักหนอย ก็จึงขอเวลาสัก ๓ เดือน 
แตพอเติม พอขยาย ก็มีเร่ืองราวแงมุมท่ีจะนํามาบอกเลาและ
อธิบายเพ่ิมมากข้ึนๆ เวลาท่ีขอไว ๓ เดือน กลายเปน ๓ ป น่ีก็ทํา
ใหตองรอนานเกินควร ทานนาจะไดหนังสือไปใชงานนานแลว   

เมื่อเพ่ิมเติมขยายความมาก เลมหนังสือก็ขยายขนาดดวย 
จากเลมบางๆ หนาหนังสือขนาดกลาง ๒๐๖ หนา กลายเปนเลม
หนาขนาดใหญ กวาพันหนา ตัวอักษรเล็ก เพ่ิมข้ึนเกือบสิบเทา 
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ทีน้ี เมื่อแรกจะพิมพหนังสือเล็ก อาจารยระวีก็ยอมเตรียมทุน
ไวพอแคน้ัน เมื่อเร่ืองใหญข้ึนมาโดยไมคาดหมาย ก็เปนภาระใน
การหาทุนอยางหนัก แตทุกอยางก็เปนไปดวยดี ไมวาผูเขียนจะ
เพ่ิมเติมอะไร จะเลื่อนเวลาไปเทาไร บอกไป ทานก็รับทราบดวย
ความย้ิมแยมแจมใส แสดงวาทานมุงใหไดธรรมเปนใหญ และมอง
ท่ีประโยชนซ่ึงผูคนจะไดจากธรรม จึงควรอนุโมทนาอยางย่ิง 

เมื่อการรอเวลาและภาระเปนอันวาหนักอยางน้ี ก็ตกลงวา
เร่ืองดัชนีไมควรจะมาหนวงเวลา และยังไมควรจะมาเพ่ิมภาระใน
เร่ืองทุน ก็ใหเน้ือความเสร็จเปนเลมหนังสือออกมา ดังท่ีไดทันวัน   
วิสาขบูชา ๒๕๒๕ ท่ีเลาไปแลว 

อยางไรก็ตาม ก็ไดตกลงวา ดัชนีน้ันก็จะทํา แลวก็จะพิมพ 
โดยเปนของพวงท่ีตามไปทีหลัง คือแยกพิมพเปนเลมเล็กตางหาก 
เอาไปตอหรือติดทายเลมใหญทีหลัง โดยเปนของแถม ท่ีวาเสร็จ
เมื่อไร ก็มารับเอาไป หรือสงไปใหอีกที 

เปนอันวางานทําดัชนีเปนอิสระตางหากจากงานหลักในการ
ทําหนังสือใหญ พอโรงพิมพเร่ิมงานตีพิมพหนังสือใหญ คุณสุนัยก็
รับเอาอารตเวิรคท่ีโรงพิมพใชงานเสร็จแลว ทยอยกลับมาคืนให
อาตมา เพ่ือจะไดเก็บศัพททําดัชนีตอไป 

ในข้ันตอนของงานทําดัชนีน้ี มีสวนท่ีเบาลงกวางานในข้ัน
ของเนื้อหนังสือหลักบาง งานเน้ือหนังสือหลักน้ัน ตัวผูเขียนตอง
ตรวจละเอียดเองดวยทุกข้ันตอน ตั้งแตดูตนฉบับพิมพดีดใหแนวา
ตรงกับตนฉบับเขียนลายมือ จนถึงข้ันท่ีคุณสุนัยจัดอารตเวิรคเสร็จ
แลว อาตมานอกจากแตงรายละเอียดอยางตัวบาลีเชน ฺ ดังวา
แลว ก็ตองอานเน้ือความทุกหนาอารตเวิรคใหแนวาไมมีอะไรจะทํา
ใหเขาใจความผิดพลาดไป 
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สวนงานทําดัชนีน้ี ข้ันตอนสําคัญอยู ท่ีการเก็บศัพท ซ่ึง
อาตมาเปนผูเขียนก็ตองทําเอง ตั้งแตตองรูและตองตัดสินใจวา คํา
ใด ตรงไหน ควรเก็บหรือไม และในหนังสือพุทธธรรม น้ี ก็เก็บศัพท
ดัชนีละเอียดมาก ตองแยกอีกวาคําน้ันๆ ท่ีหนาไหน ตรงไหน มี
ความหมายสําคัญ หรือแสดงสาระหลักไว ซ่ึงจะตองพิมพเลขหนา
เปนตัวหนาหรือตัวดําใหเดนข้ึนมา 

ย่ิงกวาน้ัน นอกจากดัชนีคําแลว ดัชนีในพุทธธรรม ยังมีดัชนี
อัตถสาระ หรือดัชนีบอก concept ดวย เชน ท่ีคําวา “กรรม” 
นอกจากบอกเลขหนาท่ีพึงดูเร่ืองกรรมแลว ก็บอกดวยวาจะดูอัตถ
สาระเก่ียวกับกรรมในแงมุมน้ันๆ ไดท่ีไหน  

ดังตัวอย่าง: กรรม=การแสดงออก, ๒๔๐; -กรรม=เจตนา=สังขาร, ๑๘, 
๒๓, ๒๔๐, ๓๑๖; -กรรม=อาชีพการงาน, ๒๔๑, ๓๑๙; -กรรมกับอนัตตาขัดกัน
หรือไม่, ๓๑๑–๓๑๖, ๕๐๐; -กรรมจําแนกสัตว์, ๒๘๒–๒๘๔, ๓๑๖; -กรรมชําระ
ล้างได้อย่างไร, ๒๘๘–๒๘๙; -กรรมในความเข้าใจของชาวบ้าน, ๙; -ปฏิจจสมุปบาท
ช่วยให้เข้าใจหลักกรรม, ๒๐๒; -โลกเป็นไปตามกรรม, ๒๓๘–๒๓๙; -หลักกรรมต่าง
จากลัทธิกรรมเก่า, ๘๖๐; ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ 

“ปญญา” ก็อีกตัวอย่างหนึ่ง: -กิเลสมีในตนหรือไม่ รู้ด้วยปัญญา มิใช่ด้วย
ศรัทธา, ๖๐๒; -ความสัมพันธ์ประสานและเสริมกันระหว่างสติกับปัญญา, ๗๗๐, 
๘๐๒, ๘๒๒, ๗๖๓–๗๖๔, ๗๖๖–๗๖๘, ๗๗๕–๗๗๖; -ความสัมพันธ์ประสาน
และเสริมกันระหว่างสมาธิกับปัญญา, ๘๒๕, ๗๘๓–๗๘๙, ๗๙๔–๗๙๕; -แง่ที่
ศรัทธาเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อปัญญา, ๘๖๕, ๕๙๕–๖๐๑; -ชาวพุทธเชื่อมั่นใน
ปัญญาของมนุษย์, ๙๐๘–๙๐๙; -ทํากรรมด้วยปัญญาเพ่ือความสิ้นกรรมคือเพ่ือความ
ดีงามและประโยชน์บริสุทธิ์, ๒๗๕; -ทุกหมวดธรรมที่มีศรัทธาต้องมีปัญญา แต่ที่มี
ปัญญาไม่จําเป็นต้องมีศรัทธา, ๕๘๗; -บัณฑิตคือผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา, ๕๔๘, 
๕๗๐; -ปัญญาเกินศรัทธาเหมือนโรคเกิดจากยา แต่ในวิปัสสนาไม่เป็นไร, ๘๓๐; -
ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์และควรให้ทรัพย์เสริมปัญญา กินใช้โดยมีปัญญาทําตนให้เป็น
อิสระ, ๖๗๒, ๗๓๖, ๗๔๕; -ปาฏิหาริย์และเทวดาเองก็อับจนในด้านปัญญา มนุษย์
ฝึกตนได้ด้วยปัญญา ไม่ต้องรอเทวดา, ๙๕๒, ๙๕๕; -เมื่อปัญญารู้ประจักษ์ก็ไม่ต้อง
อาศัยศรัทธา, ๖๐๓; -หลักการพัฒนาปัญญา, ๕๘๕–๕๘๖, ๖๓๘–๖๔๑; -เหตุใด
นิยมให้เจริญสมาธิเป็นฐานก่อนเจริญปัญญา, ๗๙๔–๗๙๕; ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ 
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“นิพพาน” ก็เช่นกัน: -การเป็นอยู่ที่เรียกว่าใกล้หรือไกลนิพพาน, ๘๒๕; -
นิพพานเป็นภาวะไร้โรค มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ เป็นความสุขจากการไม่มีที่คันที่จะต้องเกา, 
๑๐๓๒–๑๐๓๓; -นิพพานไม่เป็นผลของมรรค, ๓๔๒; -สุขบางอย่างช่วยให้บรรลุ
นิพพาน, ๑๐๓๔; -อยากนิพพานเป็นตัณหาหรือไม่, ๙๗๑, ๑๐๐๙; ฯลฯ...ฯลฯ...ฯลฯ 

ดัชนีอยางน้ีจึงมิใชแคเก็บศัพทมาเรียง แตตองสรุปอัตถ
สาระและเรียบเรียงถอยความดวย นอกจากใชเวลาและความคิด
มากมายแลว ก็ตองทําเองเต็มท่ี ไมอาจมอบหมายใครอื่นใหทําได 

แตพอทําตนฉบับเสร็จแลว ในข้ันตรวจปรูฟ งานน้ีงายข้ึน 
เพราะเพียงตรวจสอบใหแนใจวาตรงกับตนฉบับ ไมตองพิจารณา
เน้ือความอีก แถมวาถาไดคนท่ียังเด็กหนอย อายุนอยๆ ตาดีๆ มา
ชวยตรวจ กลับย่ิงดี เพราะมองเห็นตัวเลขเล็กๆ ไดถนัดชัดเจน 

ระหวาง ท่ี โรงพิมพ ทํางานตี พิมพ ไป  อาตมาก็ รับเอา
อารตเวิรคท่ีเขาใชเสร็จแลว มาเก็บศัพท และเรียบเรียงถอยความ
ทําดัชนี เร่ิมแต ๖ ต.ค. ๒๕๒๔ กวาจะเสร็จหมดก็ ๗ ก.พ. ๒๕๒๕ 

งานน้ีจะสะดวก ก็ตองทําเปนบัตรคํา จึงเอากระดาษพิมพ  
ดีด หรือกระดาษถายเอกสารมาตัดเปนบัตรคําอยางท่ีวา พอเขียน
ลงในบัตรคําแลว ก็เอาบัตรคําท้ังหมดมาเรียงตามลําดับอักษร 

ในข้ันตอนน้ี ยอนไปคราวทําหนังสืองานปลงศพหลวงพี่ไหม 
เมื่อตนป ๒๕๒๒ ไดแจกพจนานุกรม ๙ เลมยอย แกพระเปรียญ ๔ 
รูป แหงนักเรียนรุนพิเศษ ๓๐ รูป ของสํานักวัดพระพิเรนทร คือ 
พระมหาอินศร พระมหาแถม พระมหาเฉลิม และพระมหาอัมพร ให
ไปเรียงอักษรรวมเปนเลมเดียวกัน คราวน้ีก็งานอยางเดียวกัน แต
เปนบัตรคําเพียงชุดเดียว และในป ๒๕๒๔ น้ี พระมหาอินศรเรียน
จบมหาจุฬาฯ แลว ก็จึงมอบบัตรคําใหพระมหาอินศรรูปเดียว ไป
เรียงลําดับอักษรมาสงจนครบจบตัว “อ” ในวันท่ี ๒๓ มี.ค. ๒๕๒๕  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 
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๒๓๘

อยางท่ีวาแลว ดัชนีน้ีแสดงตําแหนงอัตถสาระแงตางๆ ของ
คําน้ันๆ ดวย เมื่อเรียงบัตรคําเสร็จแลว ก็มิใชสงบัตรคําไปใหโรง
พิมพ แตอาตมายังตองลอก-เรียบเรียงดัชนีอีก กวาจะเสร็จงาน 
Index ก็ ๑๐ เม.ย. ๒๕ แลวคุณสุนัยก็รับไปทําอารตเวิรค (ในชวง
น้ี พุทธธรรม ตีพิมพเสร็จ กําลังจะเขาปก) 

พอถึง ๒๐ เม.ย. ๒๕๒๕ อารตเวิรคดัชนีก็เร่ิมทยอยมาจาก
คุณสุนัย อาตมาไดมอบใหพระมหาอินศรไปชวยพิสูจนอักษรดวย 
โดยเฉพาะชวยดูตัวเลข โดยอาตมาเพียงตรวจความเรียบรอยข้ัน
สุดทาย จนในท่ีสุด ณ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๒๕ คุณสุนัยซ่ึงเอาปกในของ
เลม Index มาใหดู ก็รับอารตเวิรคดัชนีท่ีเสร็จแลวท้ังหมดไปสงให
โรงพิมพตีพิมพตอไป น่ีคือจบงานเลมดัชนี 

ก็เปนอันวาพระมหาอินศรน้ัน นอกจากเอื้อเฟอเก้ือกูลใน
ดานความเปนอยูแลว ยังไดชวยงานทําดัชนีของพุทธธรรม ดวย 
โดยชวยเรียงอักษรบัตรคํา และพิสูจนอักษรของอารตเวิรคดัชนีน้ัน  

งานดัชนีเสร็จเขาโรงพิมพแลว ก็ไดเวลาท่ีพระมหาอินศร   
จินฺตาป ฺโ เดินทางไปศึกษาท่ีอินเดียในวันท่ี ๑๓ ก.ค. ๒๕๒๕ 
(เขาพรรษา ๖ ก.ค. ทานไปเขาพรรษาหลัง) และอยูในอินเดียเกือบ 
๔ ป จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงกลับมาเมืองไทย ใกลเวลาท่ีอาตมาจะ
ออกไปอยูนอกเมือง บนเสนทางมาสูท่ีตั้งวัดญาณเวศกวัน 

- งานแทรกมาซอนมา แนวาตองทัน คืองานหลวงพอวัดบานกราง  
ดังท่ีเลาแลว ระยะเวลาทํางานหนังสือพุทธธรรม ชวงหลัง

ตั้งแตกลับจากอเมริกาในป ๒๕๒๔ น้ี ไมโลงเทาชวงป ๒๕๒๑-
๒๕๒๓ ท่ีพอดีใหทํางานเขียนไดเต็มท่ี แตชวงหลังน้ี มีงานแทรก
ซอนเขามาบอย แตก็พอดีเปนระยะงานตีพิมพ จึงพอแบงเวลาได 
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ในชวงทํางานเขาโรงพิมพน้ี งานอื่นท่ีแทรกซอนเขามามีอยู
เร่ือย เชน งานตรวจหนังสือเรียนของกรมวิชาการ ศธ. งานตรวจ
บทลอกเทปใหแกทานท่ีขอเร่ืองไปพิมพ งานเขียนเร่ืองโนนเร่ืองน้ี 
ตามคําขอ ตลอดจนงานตรวจหนังสือเกาท่ีมีผูขอพิมพคร้ังใหม 

ในชวงกอน เมื่อป ๒๕๒๒ มีงานสําคัญและรีบเรงแทรกเขา
มา คือ เมื่อหลวงพ่ีไหมถึงมรณภาพในตนป ๒๕๒๒ ทําใหตองเรง
ทําหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน นักธรรม สําหรับ
งานพระราชทานเพลิงศพในเดือนพฤษภาคม ปน้ัน 

น่ีเปนเร่ืองของงานเพ่ือครูอาจารยผูมีพระคุณ ซ่ึงแมจะบีบ
รัดยากลําบาก ก็ตองทําใหสําเร็จ และท่ีจริงในเวลาใกลกันน้ัน ก็มี
งานท่ีจะตองทําเพ่ือผูมีพระคุณอีกทานหน่ึง คือ หลวงพอเจาคุณ
พระเมธีธรรมสาร วัดบานกราง ซ่ึงเปนอุปชฌายคราวอาตมา
บรรพชาเปนสามเณร ไดถึงมรณภาพในวันท่ี ๑๘ ส.ค. ๒๕๒๒ ป
เดียวกับหลวงพ่ีไหมน่ันเอง แตลูกศิษยตกลงเก็บศพไวกอน งาน
เรงรัดในการทําหนังสือก็จึงยังไมมี 

ในท่ีสุด ก็ไดกําหนดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพอวัด
บานกราง ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๒๕ ทําใหตองเตรียมการพิมพ
หนังสือตั้งแตปลายป ๒๕๒๔ น่ีคืองานน้ีเขามาเปนคูแซงแขงกับ
งานหนังสือพุทธธรรม ในชวงสําคัญข้ันสุดทายท่ีจัดแตงอารตเวิรค
เน้ือเลมใหเสร็จและทยอยสงใหโรงพิมพ คูเคียงไปกับงานเก็บศัพท 
และเรียบเรียงถอยความทําดัชนีของหนังสือพุทธธรรม น้ัน 

สําหรับงานหลวงพอวัดบานกรางน้ัน ตกลงวาอาตมาทํา
หนังสือใหมช่ือวา ประเพณี – พิธีพจน์ ซ่ึงเลมก็ไมเล็ก เน้ือหาก็ไม
นอย พิมพท่ีโรงพิมพรุงเรืองธรรม ซ่ึงอยูในสายโยมวัดพระพิเรนทร 
เชนเดียวกับหนังสืองานหลวงพ่ีไหม 
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๒๔๐

นอกจากรวบรวมประวัติหลวงพอ และตัวอยางธรรมกถา
ของทานเปนสวนนําแลว เน้ือหาของหนังสือ สวนหน่ึงไดขอ
อนุญาตนํานิพนธบางเร่ืองของเสฐียรโกเศศมาลง อีกสวนหน่ึงก็คือ 
บทความของอาตมาเอง ท่ีเขียนใหแกวารสาร ธรรมปทีป ของวัด  
วชิรธรรมปทีป เมืองนิวยอรก โดยเฉพาะในวาระแหงวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ในชวงป ๒๕๑๙-๒๕๒๑ รวบรวม เรียบเรียง จัด
แตงรูปแบบ ตรวจปรูฟ แขงคูไปกับงานหนังสือพุทธธรรม ดังท่ีวา  

ปรากฏวา ในวันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๒๕๒๔ พอทํา “บันทึกของ
ผูเขียน” เสร็จ เปนอันจบงานหนังสือพุทธธรรม ก็พอดีภาระหนังสือ
งานหลวงพอวัดบานกรางก็หมดโลงไปในวันน้ัน และอารตเวิรตก็
ยังไมมีมาใหมท่ีจะใหเก็บศัพททําดัชนี ใจท่ีจดจออยูกับงาน  ตาท่ี
จับจองอยูท่ีตัวหนังสือ และความคิดท่ีตามชิดติดพันอยูกับเร่ืองท่ี
ทําตอเน่ืองมาไมไดเวนวาง ก็เจอเขากับความวางท่ีโผลเขามาใน
ฉับพลัน เกิดชองใหมองเห็นรับรูสภาพแวดลอมและใจไดสัมผัส
ธรรมชาติ รูสึกถึงความโลงเบาช่ืนสบายท่ีลับหายจากกันไปเสียนาน 

เปนอันวา สิ้น พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็เสร็จงานพุทธธรรม อันใหญท่ี
แบกหนักมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ รวม ๔ ป รอแตใหเลมหนังสือ
ออกมาจากโรงพิมพอีก ๔ เดือนขางหนา ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

สวนหนังสือประเพณี – พิธีพจน์ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม ก็
เสร็จทันแจกมอบในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพอเจาคุณพระ
เมธีธรรมสาร วัดบานกราง ๙ ม.ค. ๒๕๒๕  

 เมื่อถึงเวลาจายคาพิมพหนังสือ “ทุนพิมพ์พุทธศาสนปกรณ์” 
(ที่ตั้งไวจากทุนในอเมริกา) ซ่ึง อ.สิริ เพ็ชรไชย ชวยเบิกมาราว 
๑๕,๐๐๐ บาท ก็สมทบกับทางวัดบานกรางจายคาพิมพใหครบ 
๕๐,๐๐๐ บาทเศษ เปนอันสิ้นภาระ และเสร็จงาน โปรงโลงไป 
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- จังหวะดี มีชองให ถึงโรคภัยมา งานก็เดิน โรงพยาบาลก็เขาได  
ไดเลากอนน้ีแลววา วันท่ี ๑ ก.ค. ๒๕๒๔ พอกลับจาก

อเมริกามาเขาอยูในวัดพระพิเรนทร ก็มีอาการอึดอัดบีบกดในอก
ในสมองอยางรุนแรง สืบเน่ืองจากโรคทางเดินหายใจแตเดิม ทําให
แทบจะทนอยูไมได แตหลังจากอึดสูอยูระยะหน่ึง ก็พอปรับตัวอยู
มาได แตท่ีจริงก็คือมิใชอยูมาดี อาการบีบคั้นไมสบายก็มีเปน
ประจํา เบาะๆ บาง รุนแรงบาง ตลอดเวลาท่ีทํางานหนังสือเร่ือยมา 

อยางไรก็ตาม นอกจากปญหาเสมหะติดคอเหนียวหนืด อึด
อัด เหน่ือย เสียงแหบเสียงแหง พูดลําบาก และเจ็บหนาอก ซ่ึงเปน
อาการของโรคทางเดินหายใจท่ีเปนเร่ืองหลักยืนพ้ืนแลว ท่ีจริง 
ตั้งแตกลับจากอเมริกาอีกเชนกัน โรคโพรงกระโหลกศีรษะอักเสบ
เร้ือรัง (chronic mastoiditis) ซ่ึงเคยผาตัดลางไปแลวเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๙ ก็แสดงอาการบีบคั้นข้ึนมาอีกเปนประจํา 

หลังกลับมาจากอเมริกาในวันท่ี ๑ ก.ค. พอถึง ๘ ก.ค. ก็เร่ิม
เจ็บบริเวณขางศีรษะเหนือหูซายอีก แลวก็มีอาการอึดอัดตอๆ มา 
มีบันทึกวา ๑๕ ก.ค. mastoid อึดอัดข้ึนมาก จนเจ็บ และตองเคาะ
ศีรษะ อาปากหาวอยางท่ีเคยเปนแตกอนไป US  

อาการปวดกระดูกศีรษะดานซายน้ีทรมานไมนอยเลย และก็
ประกบอยูกับการทํางานหนังสือเร่ือยมา จนกระท่ังข้ึนปใหม 
๒๕๒๕ อาการยิ่งรุนแรงข้ึน ถึงกลางเดือน ม.ค. หูและศีรษะเหนือ
หูเจ็บระบม อื้อในหู ปวดกระดูกสันโหนกแกมซายตอจากหู อึดอัด
ขางศีรษะแถบซายมาก ตองบรรเทาดวยการอาปากใหลั่น สะบัด
ศีรษะหนี ศีรษะกระตุกหันไปขางขวา อาการขยายไปถึงมุมปาก
ซาย และทางหางตาซาย กลางลิ้นแอนติดบริเวณกราม ฯลฯ 
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แถมอีกนิดวา ข้ึนเดือน ก.พ. นอกจากอาการเจ็บปวดอึดอัด
มาสตอยดรุนแรงข้ึนแลว โรคทองก็มาอีก ถายอุจจาระเปนเลือด 
คุณหมอพ่ีชายตรวจวาลําไสใหญอักเสบตลอด  

ตอนน้ันก็ไดจังหวะ เปนโอกาสวางานหนังสือท้ังท่ีใหญและ
ท่ีดวนเสร็จหมด เพียงแตรอหนังสือพุทธธรรม เสร็จออกมาจากโรง
พิมพ ก็ตกลงวาเขารับการผาตัดมาสตอยด ท่ี รพ.พระมงกุฎเกลา 

การท้ังหมดในการผาตัดคร้ังน้ี เปนไปดวยความหวงใยและ
เอื้อเฟอเก้ือกูลของ คุณหมอชาญ ซ่ึงไดดําเนินการใหทุกอยาง
สะดวกสบายและถึงความสําเร็จ โดยมีคุณอนันต วิริยะพินิจ ชวย
เอาธุระท่ัวไปอยางเต็มใจเต็มท่ี แลวพระมหาอินศร พระถวัลย และ
คุณสมาน ก็เดินทางจาก วพร. มาชวยเฝาไข ดูแลจนออกจาก รพ. 

(คุณหมอชาญ คือ พ.อ. น.พ. ชาญ สุวรรณวิภัช เปนผูสนใจ
ใฝศึกษาธรรม ท้ังดานปริยัติและปฏิบัติ ไดแปลหนังสือ The Heart 
of Buddhist Meditation และพิมพเปนเลมภาษาไทย)   

คุณอนันต วิริยะพินิจ ชวยมารับไปเขา รพ. ท่ีตึกโสต-ศอ-
นาสิก หอง 303 ในวันท่ี ๑๐ ก.พ. แลวตอมา ๑๒ ก.พ. ๒๕๒๕ 
พ.อ. น.พ. สมศักด์ิ จันทรศรี ก็ผาตัด ทํา mastoidectomy ให ทาน
วาการผาตัดคร้ังกอนทําไวดีแลว แตแกวหูขางซายไมมี คราวน้ี
ทานไดทําแกวหูเทียมให เปนอันเสร็จการ 

ไดรูท่ีน่ันวา คุณหมอ พ.อ. สมศักด์ิ จันทรศรี ไมใชใครอื่น
ไกล เปนเพ่ือนนักเรียนเตรียมแพทยรวมรุนกับพ่ีชายของอาตมา 
คือ ท.พ. เอนก อารยางกูร อีกท้ังคุนเคยกันดีกับพ่ีชายคนโต คือ 
น.พ. เกษม อารยางกูร และจนบัดน้ี คุณหมอสมศักด์ิก็ยังชวยดูแล
แกปญหาโรคในระบบหู-คอ-จมูก ใหอาตมาดวยนํ้าใจอยางสูง 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๒๔๓

๒๔๓

หลังผาตัดในเดือน ก.พ. ก็กลับเขา รพ. พระมงกุฎฯ อีกคร้ัง 
ในวันท่ี ๑๕ มิ.ย. ป ๒๕ น้ันเอง เพ่ือรับการผาตัดยึดตรึงหูซาย โดย
คุณหมอปรียภาส นิลุบล หัวหนาแผนก Plastic Surgery  

จบการแกปญหาข้ันใหญในเร่ืองมาสตอยดอักเสบเร้ือรังแลว 
ก็ผจญกับปญหาพื้นฐานตอไป คือโรคทางเดินหายใจท่ีรุนแรงมาก
ข้ึนกลางถ่ินอากาศเสียท่ีรายแรงน้ัน 

ระหวางท่ีทําหนังสือพุทธธรรม อยู ก็พบปญหาการตองรับ
นิมนตไปพูดท่ีน่ันท่ีน่ี ซ่ึงเปนการซํ้าเติมโรค อาการโรคท่ีทําใหพูด
ยากลําบาก ในแงประโยชน ก็ไดใชเปนขออางท่ีจะขอติดขัดไมรับ
นิมนต ชวยใหปฏิเสธไปเทาท่ีทําได คร้ันเมื่อหนังสือพุทธธรรม เสร็จ
ออกมาในเดือน พ.ค. ๒๕๒๕ แลว ก็มีผูนิมนตใหไปพูดมากข้ึน 
ประสบความลําบากในการพยายามปฏิเสธอยางมาก จนในท่ีสุด 
ในวันท่ี ๑๕ ก.ค. ๒๕๒๕ ก็เขียนตัวโตไวบนกระดานดําหนากุฏิ ให
ผูท่ีมา พอข้ึนกุฏิก็มองเห็นเลยวา 

“เนื่องจากปอดไมดี/ปญหาทางหายใจ ของดรับงานพูด” 
ทีน้ี ยังมีจุดออนอีกอยางหน่ึงคืออาการปวดหลังจากปญหา

หมอนรองกระดูก ท้ังท่ีตอนนั้นอายุยังไมมากเทาไร ถาน่ังรถผาน
จุดท่ีถนนขรุขระ รถกระดอนหนอย หรือยกหนังสือหลายเลมหนอย 
ก็เ จ็บปลาบข้ึนมางายๆ  แลวก็เดินหลังงอไป  ๖-๗  วัน  ตอง
แกปญหามามากหลายคร้ัง โดยคุณหมอชวยมาแลวหลายทาน 

คราวหน่ึง ตอนเชาวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖ เอี้ยวตัวนิด
หน่ึง เจ็บปลาบข้ึนมาท่ีกระดูกสันหลังใตเอว ทนปวดถึง ๑๙ น. 
รถพยาบาลก็มารับไปเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลพหลโยธิน ซ่ึง
พ่ีชายของอาตมาเอง คือ น.พ.เกษม อารยางกูร เปนผูอํานวยการ 
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พอเขา รพ. แลว ตอจากเรื่องปวดหลัง การตรวจรักษาก็
ตอไปยังโรคอื่นๆ ท่ียืดเย้ือเร้ือรังเร่ือยมาดวย และก็มีเหตุการณอื่น
ประดังมา จนกลายเปนวา อยูในโรงพยาบาลคราวน้ียาวนานถึง
เกือบเต็ม ๔ เดือน (ออกจาก รพ. ๒๓ ก.ค. ๒๕๒๖)  

ดังท่ีเลาเร่ือยมา โรคหลักท่ีแกไมจบ คือปญหาของระบบ
หายใจ ปรากฏวา ตลอดชวงแรกท่ีเขาโรงพยาบาล คือไดอยูในหอง
ปรับอากาศ ท่ีเรียกกันงายๆ วาหองแอร อาการโรคของระบบเสียง
และการหายใจ ท่ีพูดยากลําบาก เสียงแหบเสียงแหง เสมหะติดคอ 
เหน่ือย เจ็บหนาอก หายไปหมดดังปลิดท้ิง  

ความเปนไปอันน้ี ทําใหนาดีใจวาพบวิธีแกไขโรคน้ีไดแลว 
แตอยูตอมาอีกไมนาน พอคุนสักพัก อาการของโรครายก็กลับมา
เปนอยางเดิม แลวก็เขาสูสภาพท่ีรุนแรงหนักหนามากข้ึนตามทาง
กาวหนาของโรคอยางท่ีไดเปนมา  

(หลังจากน้ี มีหลายคร้ังท่ีญาติโยมผูปรารถนาดี ขอติด
เคร่ืองปรับอากาศใหในกุฏิ แมจะขอยกเวนไดสําเร็จ แตอาตมาลืม
เหตุการณท่ีพิสูจนโรคคร้ังน้ีไปเสีย จึงคงไมไดยกข้ึนอางเพื่อจะขอ
ยกเวนใหไดไวข้ึน เทาท่ีพอมองเห็นได การติดแอรชวยจริงไมได 
เพราะรอบ รพ.น้ัน ก็คืออากาศเสียในกรุง ท่ีเปนตัวสมุทัยอันเดิม
น่ันเอง – ตอนเขา รพ.ใหมๆ โรคคงตกตะลึงไปพักหน่ึง!) 

อยูโรงพยาบาลยาวนานคราวน้ี ทานถวัลย (พระครูวินัยธร
ถวัลย) มาเปนหลัก คุณสมานอยูคอนขางประจํา และหลวงลุงฉาย
ก็มาเกือบทุกบาย อยูจนดึก ทานถวัลยกับหลวงลุงฉาย นอกจาก
ดาน รพ. แลว ท่ีวัดก็ดูแลกุฏิใหดวย (พระมหาอินศรไปอยูใน
อินเดีย ๔ ป จะกลับมาเมื่ออาตมาใกลออกไปจากกรุง ดังเลาแลว) 
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เมื่ออยูใน รพ. นาน งานหนังสือ เชน เขียนเร่ือง และตรวจ
ปรูฟ ก็ตองทําใน รพ. น่ันแหละ อันน้ีเปนเร่ืองเคยชิน เพราะไมวา
อยูท่ีวัดหรืออยูใน รพ. ก็อยูดวยกันกับโรคเปนธรรมดาเรื่อยมาอยู
แลว เชนในคราวผาตัดมาสตอยดท่ีเลาไปแลว เสร็จงานใหญโลง
ไปแลวก็จริง แตงานยอยคือทําดัชนีพุทธธรรม ก็ตองเอาไปทําใน 
รพ. ใหเปนงานตอเน่ือง เชาวันผาตัดก็ทําดัชนีอยู ไมตองหยุด 

ระหวางน้ัน คุณหมอพ่ีชายก็นิมนตใหอยู รพ.ไปกอน จน
หมดรอน ฝนลง สวนตัวเองก็คิดจะกลับไปวัด ตั้งใจไววาจะออก
จาก รพ. ในวันท่ี ๒๑ เมย. แตแลวก็มีเหตุการณท่ีมาซํ้าตัวใหตอง
ยอมรับท่ีจะยืดเวลาอยูใน รพ. ออกไป  

เร่ืองมีวา พออยู รพ. มาไดสักเดือนคร่ึง ถึง ๑๕ เม.ย. ๒๕๒๖ 
โยมแมก็ปวยดวยโรคเสนเลือดในสมองตีบ แลวก็เปนอัมพาต 
ตอมาอีก ๓ วัน ณ ๑๘ เม.ย. คุณหมอพี่ชายก็รับโยมแมเขามาอยู
ใน รพ. หอง ๔๐๒ (อาตมาอยูหอง ๔๐๓) การท่ีอาตมาอยูใน รพ. 
กลายเปนดี เฉพาะอยางย่ิงในระยะเร่ิมตน ท่ีจะไดชวยผอนเบา
อยางนอยดวยคําปรึกษาและเพ่ิมความอุนใจแกโยมพอและพ่ีนอง 

เมื่อแนวาตองอยูนาน ก็ขอเปลี่ยนสภาพเตียงใหเปนของใช
ตามแบบของพระ โดยเอาฟูกออก ปูผานอนบนแผนกระดาน  

เร่ืองตรงน้ีเลาเปนความรูไว ใหเห็นตัวอยางการท่ีพระเกรงใจ
ระวังวา เมื่อเขา รพ. ถาจะใหเปนอยางท่ีตองการ ก็อาจจะทําให
เกิดความวุนวายยากลําบากแกทาง รพ. ไมใชแคยุงยากในการจัด 
บางทีก็ขัดกับกลไกท่ีเขาทําไวใหเหมาะกับการดูแลรักษา ไมเขา
กับงานรักษาพยาบาล ท้ังไมดีตอตัวผูปวยเองดวย ทําอยางไรจะ
ใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเขาใจพรอมใจยินดี ไมเปนเหตุสราง
ความรูสึกไมดีตอพระสงฆสวนรวม และไมเสียแกงานการของ รพ.  
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เฉพาะในกรณีน้ี เมื่อเขา รพ. ใหมๆ เวลายังสั้น และพยายาม
จะออก ก็ยังร้ังรอ แตเมื่อแนวาจะอยูนาน จึงขอเปลี่ยนท่ีนอน น่ีคือ
ขนาดวาเปนท่ีมีพ่ีชายเอื้ออยู ถาเปนท่ีอื่น ก็ตองระวังเกรงใจมาก
ข้ึน ท่ี รพ. อื่น เมื่ออาตมาขอเปลี่ยน บางทีทาง รพ. ตองยุงยากหา
เตียงแบบอื่นมาเปลี่ยนให เมื่อเขาอยู รพ. บอย และหลายแหง ก็
ตองผอน มองหาจุดพอดี โดยตองใหความสําคัญแกงานของ รพ. 

กาลเวลาผานไปตามธรรมดาของมัน โยมแมนอนปวยดวย
อัมพาตต้ังแตป ๒๕๒๖ โยมพอและลูกๆ ไดดูแลรักษาจนสุด
ความสามารถ ในท่ีสุดทานก็จากไปในวันท่ี ๑๕ ก.ค. ๒๕๓๐  

ระหวางเวลาท่ียาวนานประมาณ ๔ ป ๔ เดือนน้ัน นองคน
เล็ก คือจิตรา วัชรบุษราคํา ไดปวยดวยโรคมะเร็งและสิ้นชีพไป
กอนเมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

สําหรับตัวอาตมาเอง ท่ีออกจากโรงพยาบาล กลับมาวัดใน
วันท่ี ๒๓ ก.ค. น้ัน ก็คือมาเขาจําพรรษา (๒๕ ก.ค. จนออกพรรษา 
๒๑ ต.ค. ๒๖) แตก็ไมราบร่ืน เพราะโรครุมแรงข้ึนๆ ถึงกับในชวง 
๑๖–๒๗ ส.ค. ตองทําสัตตาหฯ ไปนอนรักษาตัวใน รพ. ๒ คร้ัง 
(๑๑ วัน) เพราะนอกจากโรคประจําตัวเการุนแรงข้ึนแลว ก็มีอาการ
อาเจียน เปนตน เพ่ิมเขามาอีก ความดันก็ต่ําอยูในระดับ ๙๐ ลงมา  

คุณหมอใหทํา ultrasound test วา liver/ตับอักเสบนอยๆ 
ตรวจเลือดก็วา liver/ตับจะอักเสบบาง pancreas/ตับออนบวมโต
บาง แลวก็กลับมาอยูกับโรคท่ีวัดเพ่ือทํางานหนังสือท่ีรออยูตอไป 

หลังจากโยมแมจากไปในป ๒๕๓๐ นองกานดา อารยางกูร 
และบุบผา คณิตกุล ซ่ึงดูแลอยูขางตัวโยมแมมาโดยตลอด ก็ดูแล
โยมพอซ่ึงชราแลวตอมา ตรงกับชวงเวลาท่ีอาตมาลี้จากกรุงไปอยู
ท่ีลําลูกกาในป ๒๕๒๙ จนมาอยูท่ีวัดญาณเวศกวันใน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
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เวลาน้ัน ลําลูกกายังมีสภาพเปนก่ึงชนบท มีทุงโลงและดงไม
ใหพอจะช่ืนชมทิวทัศนและสูดอากาศสัมผัสสายลมสื่อ ถึง
ธรรมชาติได  

สวนท่ีวัดญาณเวศกวัน มองออกไปโดยรอบ ทางดาน
ตะวันออก ก็คือพุทธมณฑลท่ีเปนเหมือนอารามในสวนหลวง สวน
ดานอื่น พอเดินออกพนประตูวัดซ่ึงอยูทางทิศเหนือ ก็มองเห็นแต
นาขาวตอกันเรียงรายเต็มตลอดท่ัวไป ทอดไกลไปทางตะวันตก 
ออมลงไปทางใต ผานบานเรือนญาติโยมแทรกเปนหยอมเปนราย 
ไปจนรอบจดขอบพุทธมณฑลดานตะวันตกเฉียงใต 

ท่ีวัดญาณเวศกวันน้ัน ในยุคแรกเร่ิม มีพระสงฆเพียง ๓-๔ 
รูป มีฑิตสนิทพระหรืออุบาสกคุนวัดนอยคนนัก ยามเย็นวางภาร 
กิจ ก็ชวนกันออกไปรับแสงตะวัน เดินกันไปบนถนนดินลูกรังซ่ึงตัด
ผานทองทุงนาขาว ท่ีแผเปนผืน ในชวงกลางพรรษา มองเหมือน
พ้ืนท่ีปูพรมสีเขียวสด และในตนฤดูหนาว เห็นเปนสีทอง พร้ิวเลื่อน
ลูเปนลอนคลื่นข้ึนลงออนโอนตามแรงโยกโยนของสายลม   

ในชวงเวลาท่ีพักอยูลําลูกกา จนมาเร่ิมตนวัดญาณเวศกน้ัน 
อาดา-อาผา และคุณธวัช คณิตกุล ไดพาโยมพอไปเย่ียมในท่ี
อาตมาพักเปนประจํา ท่ีลําลูกกา เราพาทานไปเดินบนถนนดิน
กลางทุง และน่ังพักรับลมชมทิวทัศนบนลานท่ีโลงๆ และพูดคุยเลา
เร่ืองราวเกาๆ ใหมๆ พอใหราเริงเบิกบาน สวนท่ีวัดญาณเวศกวัน 
ก็มักพาทานเขาไปเดินในพุทธมณฑล ลงน่ังพักในบริเวณหมูไม
ตางๆ เชนอยางดงตาล ใหเวลาผานลวงไปกับความสดช่ืนสบายใจ 

วันเดือนปเลยลับไปรวดเร็ว ในท่ีสุด โยมพอก็ชรามาก เร่ียว 
แรงลดถอย ทานขอหยุดเลิกออกไปขางนอก และพักอยูแตในบาน
จนอายุขัยจากไปในวัยชราเมื่อตนป ๒๕๓๕ ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ  
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- อยูท่ีฐาน อยูกับงาน อยูกับโรค เสร็จงาน ท้ิงฐาน ไปควานหาอโรค  
งานหนังสือพุทธธรรม น้ันเบาลงบาง แตไมใชวาจบ และจะ

เปนตัวปดรายการ เปนงานท่ีเสร็จสุดทายกอนลาจากไปจากกรุง 
เมื่อก้ีไมไดเลาเร่ืองตอเน่ืองมา จึงบอกไวหนอย คือ หลังจาก 

พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เสร็จเปนเลมออกมาทันวัน   
วิสาขบูชาในเดือน พ.ค. ๒๕๒๕ แลว ตอมาอีก ๔ เดือนกวาๆ ใน
วันท่ี ๑๕ ก.ย. ๒๕๒๕ ทานอาจารยระวีก็บอกมาวาหนังสือ พุทธ
ธรรมฯ งวดมากแลว จะพิมพใหม อยากใหทันปใหม ก็คือเปนงาน
เรงอีก แลวก็มาตอพอดีกับงานทํา ดัชนีพุทธธรรม เลมแยกตางหาก
ท่ีเลาไปแลว ในงานเรงน้ีมีโอกาสเล็กนอย ก็เพ่ิมเติมอีกบาง พอข้ึน
ปใหมไปนิด หนังสือก็เสร็จ ดังท่ีอาจารยระวีนําหนังสือพุทธธรรมฯ 
พิมพคร้ังท่ี ๒ มาถวาย ๗๕ เลม ในวันท่ี ๘ ม.ค. ๒๕๒๖   

น่ีคือข้ึนปใหม ๒๕๒๖ แลว แตงานหนังสือพุทธธรรม ไมได
จบไปกับสิ้นปเกา เพราะวายังไมทันจะส้ินปเกา ๒๕๒๕ ยังไมทันท่ี
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พิมพคร้ังท่ี ๒ จะเสร็จ ใน
วันท่ี ๓๑ ต.ค. ๒๕ คุณบัญชาก็มาตามเร่ืองขอพิมพพุทธธรรม 
ฉบับเดิม คือเลมเล็ก ๒๐๖ หนา ท่ีเกิดต้ังแตป ๒๕๑๔ โนน แตก็รู
กันวาเลมเล็กเดิมน้ัน อาตมาไดมอบใหโครงการตําราฯ เปนผูถือ
ลิขสิทธิ์ จึงใหไปติดตอตกลงกันเอง อาตมาไมยุงดวย เวนแตวา
เมื่อจะพิมพ อาตมาตองขอตรวจปรูฟเน้ือหนังสือเอง และเมื่อมี
โอกาส ก็จะขัดเกลาและเพิ่มเติมดวย  

เร่ืองก็เปนอยางน้ี อาตมาก็ทํางานกับเน้ือหนังสือพุทธธรรม 
ฉบับเดิมน้ันตอมา จนกระท่ังจวนเขาพรรษา ๒๕๒๖ ขณะยังอยูใน
โรงพยาบาล จึงตรวจอารตเวิรคสวนแกของพุทธธรรม ฉบับเดิม-
แก้ไขปรับปรุง น้ันเสร็จในวันท่ี ๑๔ ก.ค.  
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จากน้ัน คุณบัญชาแหงสํานักพิมพสุขภาพใจ เมื่อพิมพไปจน
เสร็จแลว ในวันท่ี ๒ ก.ย. ๒๕๒๖ ก็นํา พุทธธรรม ฉบับเดิม แก้ไข
ปรับปรุง พิมพคร้ังท่ี ๕ มาถวาย ๕๐ เลม  

ท่ีจริง ระหวางน้ี ก็มีงานหนังสือนอยใหญเลมอื่นๆ ซ่ึงตองทํา
คูเคียงไป ในชวงป ๒๕๒๖ น้ี มีหนังสือของตัวเองบาง หนังสือท่ีสง
มาขอใหชวยตรวจแกบาง กับท้ังงานตรวจบทลอกเทปเร่ืองท่ีไปพูด
ไว และบางทานขอนําไปใช 

นับจาก ๒๕ มิ.ย. ๒๕๒๖ (อยูใน รพ.) วัดหรือพระในเมือง
ฝร่ังจะพิมพหนังสือ พุทธประวัติประกอบภาพ (Pictorial Biography 
of the Buddha) ก็สงมาขอใหชวยตรวจแก สมาคมศิษยเกา มจร. 
พิมพหนังสือ ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม และนําหนังสือเกา 
ธรรมนูญชีวิต ตัวตะก่ัวเรียงพิมพ จําไมไดวาพิมพคร้ังท่ีเทาไร เอา
มาทําใหมเปนตัวคอมพิวกราฟกและทําอารตเวิรค มูลนิธิโกมลคีม
ทอง พิมพหนังสือ ๒ เลม คือ ลักษณะสังคมไทย และ สถาบันสงฆ์กับ
ปัญหาสังคมไทย งานปลีกยอยอยางน้ีทยอยมาบาง ซอนกันบาง 
แลวป ๒๕๒๖ ก็สิ้นไป 

แตท่ีจริง ไมตองนับงานปลีกยอยเหลาน้ัน เพราะวาพอ พุทธ
ธรรม ฉบับเดิม แก้ไขปรับปรุง พิมพคร้ังท่ี ๕ เสร็จในเดือน ก.ย. 
๒๕๒๖ งานท่ีใหญไมที่สุด แตกินแรงที่สุดก็มาถึง นั่นคือการฟนงาน 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ข้ึนมาทําตนฉบับใหม 
ในระบบคอมพิวกราฟกและทําอารตเวิรค พรอมท้ังเขียนเน้ือหา
เพ่ิมเติม ตั้งเร่ืองวาจะพิมพ พ.ค. ๒๕๒๕ ไดเขียนเน้ือหาเพ่ิมตั้งแต 
๑๐ ต.ค. ๒๕๒๖ กวาจะพิมพเร่ิมเสร็จก็ ๑๔ ก.ย. ๒๕๒๘ หมด
เวลาไป ๒-๓ ป โดยใชแรงงานและสุขภาพอยางสิ้นเปลืองมาก 
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ไมตองบรรยายยืดยาว ดูสักตัวอยางหน่ึง พองานครั้งใหม
ของพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฯ เร่ิมมาไดไมก่ีเดือน ถึงปใหม ๒๕๒๗ 
ท้ังรางกายท่ีทรุดโทรม และปญหาสิ่งแวดลอมก็มาบรรจบกัน มี
บันทึกในวันท่ี ๒๗ ม.ค. ๒๕๒๗ วา  

“เพลียปางตาย” คืนวันท่ี ๒๖ ตอเชาวันท่ี ๒๗ “โรงงานบ้านทํา
ทองหลังกุฏิ คงเร่งงาน เสียงค้อน สว่านไฟฟ้า เลื่อย เตาเป่าทอง ดัง
มาก ตี ๑ แต่เสียงไม่กระไร กลิ่นพิษร้ายนํ้ายาประสานทองฟุ้งตลบ ต้อง
ออกไปยืนหน้ากุฏิ ก็ไม่พ้น เสียงคนไอสําลักควัน ท่ีโน่นน่ี เป็นระยะๆ พัก
หน่ึงจึงได้นอน และต้องเปิดประตู นอนข้างประตู” 

(คนทําทองหันปากทอเปาควันออกนอกหนาตางบาน คนทําทองจึงไมตองสูดควัน)   

ในเวลาชวงน้ัน ทางมหาจุฬาฯ ก็เรงเรามากข้ึน ใหกลับไป
ทํางาน ยังไมสิ้นป ๒๕๒๕ อ.สิริวัฒน คําวันสา มาเจรจาในวันท่ี ๘ 
พ.ย. ขอใหกลับไปทํางานมหาจุฬาฯ เมื่อไมไป ๑๑ ก.ค. ๒๕๒๖    
อ.อดิศักดิ์ ทองบุญ ก็มาบอกใหไป เวนไมกี่วัน ร.อ. ทองขาว (พล ต. 
ทองขาว พวงรอดพันธุ) ก็มาเรง แตจะไปไดอยางไร ไมตองดูเหตุผล
อื่น แคสภาพรางกาย และงานท่ีกองอยูตอหนา ก็ไมอนุญาต 

ใกลกันน้ัน เร่ืองของหนังสือพุทธธรรมฯ ก็กาวไปอีก พอข้ึนป
ใหม ม.ค. ๒๕๒๗ สักพัก ก็มีขาววา ญาติโยมไดชาวออสเตรเลีย
บาง ไดอาจารยไทย บาง ท่ีจะแปล พุทธธรรมฯ เลมเล็ก 

ผูแปลจะเปนทานใด ยังไมแนนอน แตเกิดมีความแนนอน
ข้ึนมาวา ในวันท่ี ๑ ก.พ. ๒๕๒๗ อาจารยสุลักษณ ศิวรักษ ฝาก
บอกแจงมาวา  มูลนิธิ  John F. Kennedy ให ทุนแปลพุทธธรรม 
เชนเดียวกับท่ีอาจารย William J. Klausner ก็บอกเร่ืองท่ีมูลนิธิ 
John F. Kennedy ใหทุนแปลพุทธธรรม โดยแจงมาในวันท่ี ๑๗ ก.พ. 
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ทีน้ี เมื่อมีการแปล ก็ตองมีการตรวจคําแปล และก็แนนอน
วา อาตมาไมมีเวลาและเร่ียวแรงจะทํางานท่ีแทรกเขามาน้ีได  

ดังวาแลว งานจัดทําจัดพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม คร้ังใหม ในท่ีสุดก็เสร็จ หนังสือออกมาในป ๒๕๒๘ 

แตในป พ.ศ. ๒๕๒๘ น้ันแหละ ยังไมทันท่ีพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ฯ จะเสร็จ อาจารยระวีก็บอกวา ธรรมสถาน จุฬาฯ จะพิมพ
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ อีกเปนคร้ังท่ี ๓  

ทีน้ีกลาวฝายมหาจุฬาฯ บาง เวลาน้ัน อาจารยสมบูรณ 
(ทานเจาคุณพระเทพกิตติโสภณ) ไปอยูนิวยอรกแลว อาจารยอารีย 
(ปจจุบันคือ ทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร จ.สตูล) เปนรองเลขาธิการ
ฝายธุรการ ทางมหาจุฬาฯ ก็ขอพิมพพุทธธรรมฯ น้ีบาง คร้ัน
อาจารยระวี ภาวิไล ไดทราบเชนน้ัน ก็ถวายใหมหาจุฬาฯ เปน
เจาของการพิมพคร้ังท่ี ๓ แทน โดยตกลงวาพิมพ ๑๐,๐๐๐ เลม 

 หนังสือที่อาตมาทํานั้นตั้งแตตน ก็ใหมหาจุฬาฯ จําหนายเพ่ือ
เก็บรายไดเปนทุนดําเนินการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ที่เปนเลม
สําคัญก็ตั้งแต พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ท่ีเกิดมี
ในป ๒๕๑๕ ทีน้ี พออาจารยระวี ยกการพิมพพุทธธรรมฯ คร้ังท่ี ๓ 
ใหมหาจุฬาฯ ธรรมสถาน จุฬาฯ ซ่ึงเปนท่ีลงทุนเร่ิมตนพิมพหนังสือ
น้ี และเคยจําหนายสวนหน่ึงเพื่อเก็บทุน ก็กลายเปนวามหาจุฬาฯ 
เปนท่ีจําหนายหนังสือน้ีเพ่ือเก็บทุนสําหรับการศึกษาของพระเณร 

ท่ีวาน้ี ก็มาลงในหลักท่ีวางลงตัวไววา หนังสือของอาตมาไม
วาเลมใดๆ ไมมีคาลิขสิทธิ์ ใครใครพิมพแจก ก็แจก ใครใครพิมพ
ขาย ก็ขาย เมื่อบอกกลาวหรือขออนุญาตแลว และทําโดยสุจริต ก็
ไมมีอะไรตองมายุงเก่ียวกัน  
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๒๕๒

๒๕๒

ท้ัง น้ี  ยกเวนว า  เฉพาะ  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฯ , 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ฯ และพุทธธรรมฯ น้ี ใครๆ จะพิมพไดเฉพาะ
เพ่ือแจกอยางเดียว ใหมหาจุฬาฯ เทาน้ัน พิมพจําหนายไดดวย 

หลักท่ีวาน้ีถือปฏิบัติมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขยายออกไป
หนอยวา สําหรับ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฯ, และ พจนานุกรมพุทธ
ศาสน์ฯ ให มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
พิมพจําหนายเก็บทุนไดดวย 

ในป ๒๕๒๘ เมื่อไดรับแจงวาจะพิมพ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ เปนคร้ังท่ี ๓ น้ัน อาตมาไดตั้งใจไวกอน
แลววา มีบางบทใน พุทธธรรมฯ น้ัน ยังสั้นนัก ควรเขียนขยายให
สมสวนกันกับบทอื่นๆ พอไดรับแจง ก็ขอเวลาเขียนเพ่ิมกอน  

แตถึงตอนน้ี ญาติโยมผูรูเห็นสภาพใกลชิด คงคิดวาอาตมา
ใกลจะไปไมรอดแลว และเห็นชอบตามคําแนะนําของคุณหมอ
โรจน สุวรรณสุทธิ ท่ีทราบเร่ืองโรงทําทอง และนํ้ายาประสานทอง 
จากคุณหญิงอุบล หุวะนันทน แลวเขียนจดหมายมาบอกอาตมา
ใหรีบแกไขดังไฟไหมบาน  

เปนอันวา โยมก็เลยขอไมยอมใหเขียนสวนเพ่ิมน้ันท่ีวัด 
หลายทานชวยกันหาสถานท่ีสัปปายะท่ีจะยายออกไปอยู แตไมทัน
จะไดท่ีเหมาะ ก็ถึงวันเขาพรรษา จึงใชวิธีแกปญหาเฉพาะหนา 
ดังท่ีไดเลาแลววา โยมชม รักตะกนิษฐ และโยมคุณหญิงกระจาง
ศรี รักตะกนิษฐ จัดรถมารับไปน่ังเขียนพุทธธรรมฯ ในท่ีไกลจาก
ยานวัดพระพิเรนทร แลวกอนคํ่า ใหรถสงกลับมาจําวัด ทุกวัน 

ดวยวีธีปฏิบัติน้ี ไดเขียนเพ่ิมขยายจนตลอดพรรษา แตไมจบ 
จึงขยายเวลาตอไปจนสิ้นป ๒๕๒๘ รวมเปน ๕ เดือน แลวตองยุติ 
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ท่ีวาตองยุติ คือยังไมเต็มท่ีตั้งใจ และท่ีจริงไมไดยุติแคสิ้นป 
๒๘ แตมาหยุดเมื่อข้ึนเดือนท่ี ๒ ของป ๒๙ ถึงจะไมเต็มอิ่ม แตก็ได
บทท่ีจําเปน คือ บทท่ี ๓ ไตรลักษณ์ ซ่ึงขยายจาก ๑๓ เปน ๘๐ หนา  

ในป ๒๕๒๙ เมื่อคุณชลธีรรับตนฉบับไปพิมพดีดใหแลว 
งานในข้ันเขาสูโรงพิมพก็ดําเนินไป จนเสร็จเปนหนังสือ ๒๐ เลม
แรก ในวันท่ี ๑๘ ก.พ. ปน้ัน 

เชนเดียวกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ 
พิมพคร้ังท่ี ๓ ท่ีเสร็จออกมาจากโรงพิมพ ในครึ่งปแรกของ พ.ศ. 
๒๕๒๙ อาตมาน้ี โดยมีพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ และหลวงลุง
พระฉาย ปฺาปทีโป เปนเพ่ือนรวมทาง ก็ไดพากันออกจากวัด
พระพิเรนทร ในยานกลางกรุง ไปตั้งหลักเขาพักจําพรรษานอก
เมือง เร่ิมตนคร่ึงหลังของ พ.ศ. ๒๕๒๙ น้ัน ท่ีศาลากลางสระ ใน อ.
ลําลูกกา บนเสนทางมาสูวัดญาณเวศกวัน ดังไดเกร่ินไวแตตน  

พุทธธรรมชักพา ญาติโยมเนืองมา พาสูวัดญาณเวศก  
อาตมาพูดมาเร่ือยวา วัดญาณเวศกวันน้ี ญาติโยมสรางกัน

ข้ึนมา แตลึกลงไปอีก ไมใชแคสราง การท่ีโยมสรางวัดกันน้ันเปน
เร่ืองธรรมดา แตสําหรับวัดน้ี โยมนิมนตพระหรือพาพระออกมา
จากวัด โดยยังไมไดคิดจะสรางวัด แลวเร่ืองบานปลาย กลายเปน
สรางวัดข้ึนมา  

แลวขอท่ีนาแปลกใจ แทบไมมีใครจะนึกไปถึงก็คือ ญาติโยม
ยุคเร่ิมตั้งวัดน้ี มาบรรจบกันเกิดเปนโยมวัดญาณเวศกวัน ดวยแรง
ชักพาของหนังสือพุทธธรรมฯ โดยตรงก็มาก โดยออมก็มี 

เร่ืองน้ีเก่ียวกับโยมหลายทาน ถาจะใหมองเห็นชัด ก็ตองเลา
เรื่องของแตละกลุมแตละทาน แลวก็ตองวากันยืดยาว  
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๒๕๔
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ทีน้ีก็เกิดเปนขอจํากัดติดขัดข้ึนวา กวาจะเขียนเรื่องมาถึง
ตรงน้ี กาลก็กระช้ันนักหนา เหลือเวลาไมถึง ๑ วันคร่ึงจะตองสง
ตนแบบใหโรงพิมพ จึงจะพิมพหนังสือ กว่าจะพบหลวงลุงฉายฯ ได
เสร็จทันวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีจะทําบุญครบ ๑ ป 
แหงมรณภาพของหลวงลุงพระครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป)  

ก็เลยตกลงวา คราวน้ีจะเขียนถึงโยมเพียงบางทาน เปน
ตัวอยางพอเปนเคร่ืองยืนยันคําท่ีวาเมื่อก้ีน้ันไวช้ันหน่ึงกอน ตอไป
ขางหนา ถาจะมีการพิมพหนังสือเลมน้ีคร้ังใหม ก็หวังวาจะได
โอกาสท่ีจะเขียนเลาเร่ืองของทานอื่นๆ ใหพอเหมาะพอควรตอไป  

- มาหา มาตามหนังสือพุทธธรรม ยุคเลมเล็ก ฉบับเดิม 
หนังสือพุทธธรรม น้ีถือวาเกิดข้ึนเปนทางการในวันท่ี ๒๕ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเปนการพิมพถวายพระเจาวรวงศเธอ 
กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ในโอกาสท่ีมีพระชนมครบ ๘๐ 
พรรษาบริบูรณ เมื่อนับถึงวันทําบุญครบรอบปอุทิศแกหลวงลุง
ฉายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือพุทธธรรม ก็มีอายุ
เต็ม ๔๔ ปบริบูรณ 

หนังสือพุทธธรรม ท่ีวาน้ี คือฉบับท่ีเกิดข้ึนเร่ิมแรก ซ่ึงยังเปน
เลมเล็ก มีเพียง ๒๐๖ หนา บัดน้ีเรียกแยกออกไปใหรูจักกันวา 
พุทธธรรม ฉบับเดิม  

พอหนังสือพุทธธรรม เกิดข้ึนมาเพียงใกลจะครบ ๕ เดือน 
ถึงวันท่ี ๒๑ ม.ค. ๒๕๑๕ ขณะอาตมาน่ังอยูท่ีโตะทํางานบนตึก
มหาจุฬาฯ ในวัดมหาธาตุ ทาพระจันทร มีโยมทานหน่ึงเขามาพบ 
ทานคงแนะนําตัว อาตมาจึงทราบวา ทานช่ือเจือจันทน อัชพรรณ 
ท่ีรูจักกันในนามวาโยม “มิสโจ”   
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โยม Miss Jo เลาวา ทานไดอานหนังสือพุทธธรรม แลว
พอใจมาก ทานจึงอยากจะพิมพหนังสือพุทธธรรม น้ัน  

อาตมาเมื่อไดฟง ก็คงไดเลาแจงใหทานทราบวา หนังสือ
ดังกลาวน้ัน อาตมาเขียนข้ึนมาตามคําอาราธนาของโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศ
ไทย เมื่อเขียนข้ึนมา ก็เขียนใหไปหมด คือตามธรรมดาแหงวีถีของ
งาน เขามีคาสมนาคุณแกผูเขียน อาตมาก็ใหแบงคร่ึงหน่ึงมอบ
ใหแกโครงการตําราฯ น้ัน และอีกคร่ึงหน่ึงใหตั้งเปนทุนถวายแด
พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ไวในมูลนิธิมหา
จุฬาฯ แลวก็ใหโครงการตําราฯ เปนผูถือลิขสิทธิ์ของหนังสือน้ี 
ดังน้ันถาโยมจะพิมพ ก็ตองไปติดตอขออนุญาตท่ีโครงการตําราฯ   

ในการสนทนาคราวน้ัน พอดีเปนวันในตารางสอนท่ีอาตมา
จะไปบรรยายวิชาอภิธรรมเปนภาษาอังกฤษ ท่ีสํานักฝกอบรมพระ
ธรรมทูตไปตางประเทศ (พธ.น.) ณ วัดบวรนิเวศ โยม Miss Jo จึง
ขออนุญาตวาจะไปฟงเร่ือยๆ  

น่ีคือวาระแรกพบ ท่ีโยมมาดวยแรงชักพาของหนังสือพุทธ
ธรรม แลวนับแตน้ันมา ก็มีรายการทําบุญในวาระตางๆ โดยมีกลุม
หรือคณะผูรวมศรัทธาของโยมมิสโจเกิดข้ึน สืบตอกิจกรรมการบุญ
กันมา จนมี “กลุมขันธหา” มาทําบุญกันประจําท่ีวัดญาณเวศกวัน 

ในรายการงานบุญน้ัน โยมมิสโจมิใชเอาใจใสเฉพาะดาน
ทาน แตทานใหลูกศิษยและผูมารวมกลุมสนใจศึกษาธรรมดวย 
นอกจากฟงธรรม และนอกจากสนทนาซักถามแลว กลุมก็ไดนํา
ธรรมกถาไปถอดเทปพิมพแจกกันเร่ือยมา ถานับรวมแตตนกอน
เกิดมีวัดญาณเวศกวัน จนถึงปจจุบัน แนนอนวามีจํานวนมากมาย 
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 อาศรมมหาจุฬาฯ ท่ีวางงานวัด วางงานมหาจุฬาฯ ไปเขียนหนังสือ (พ.ศ. ๒๕๑๘)   
(เกิดหนังสือ Thai Buddhism in the Buddhist World, เรือนซึ่งเห็นชัด คงจะคือบานของคุณลาภ)   

 
โยม “มิสโจ” พบที่มหาจุฬาฯ เร่ืองหนังสือ พุทธธรรม เม่ือป ๒๕๑๕  

ยังพากลุมขันธหา มาวัดญาณเวศกวัน ในป ๒๕๔๒  
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         จําไดวา ในยุคท่ีมามีกิจกรรมกันท่ีวัดญาณเวศกวัน “กลุม
ขันธหา” ของโยมมิสโจ พิมพหนังสือเลมเล็กๆ แจกเปนธรรมทาน
สําหรับรายการมาชุมนุมทําบุญทุกคร้ัง และพิมพหนังสือธรรมใน
วาระสําคัญ เชน ในกฐินกาล จึงมีหนังสือธรรมจากกลุมขันธหา
เกิดข้ึนในยุคหลังๆ น้ีดวย เชน เร่ือง ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้
ด้วยกฐิน (จากธรรมเทศนา ในงานทอดกฐิน ป ๒๕๔๔ ซ่ึงมีช่ือเดิม
วา “โลกถึงกันกวางไกล แตใจคนกลับแคบลง”)  

เมื่อพุทธธรรมเลมใหญออกมาในป ๒๕๒๕ คือ พุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงและขยายความ โยมมิสโจก็เอาใจใสใหความสําคัญ
สนับสนุนมาก (ดูเหมือนวาจะอานประจํา) 

แล ว ในช ว งป  ๒๕๒๗ -๒๕๒๘  ท่ี กํ าลั ง เ ร ง งานพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ก็มีผูศรัทธาท่ีอยูใน
กลุมของโยมรวมชวยในการพิสูจนอักษรดวย ดังท่ีปรากฏช่ือของ 
คุณอัมพร สุขนินทร ซ่ึงเมื่อรับไปตรวจ ก็ไดรับความอนุเคราะห
จากโยมมิสโจ ชวยอานซํ้าให 

กาลลวงมาแตวาระแรกพบน้ันเกือบ ๓๐ ป โยมมิสโจก็ได
ลวงลับจากไปตามความเสื่อมชราของสังขารตามวัย ในวันท่ี ๒๖ 
มีนาคม  ๒๕๔๔  โดยมีอนุสรณอยูใน  “กลุมขันธหา” ซ่ึงคุณ
ประจวบลาภ อริยะวนกิจ ยังเปนแกนนําและประสานสืบมา 

เ ร่ืองราวเก่ียวกับโยมมิสโจ เวลาน้ียังมีกลุมขันธหาอยู 
สมาชิกแตเกากอนของกลุมยอมทราบมากมายและละเอียดดี จึง
ขอเลาเปนเคาเปนแนวไวเทาน้ี 
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โยมคูครองสองทาน คือ คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย 
ก็มาดวยแรงชักพาของหนังสือพุทธธรรม เลมเล็กท่ีเปนฉบับเดิม 
แตมาชาหนอย หลังโยมมิสโจ เกือบ ๑๐ ป  

คราวน้ี เร่ืองเริ่มท่ีวัดพระพิเรนทร ในวันท่ี ๓ ต.ค. ๒๕๒๔ 
เวลา ๑๖ น. เศษ โยมสองทานน้ัน ซ่ึงอาตมาไมเคยรูจัก ไดมาหา 
และถามถึงพุทธธรรม ทานวาจะหาหนังสือน้ัน แตหาไมได มีแต
เลมท่ียืมมาจากอาจารยพร (คงหมายถึงอาจารยพร รัตนสุวรรณ)  

ท่ีจริง เวลาน้ัน หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ใกลจะเสร็จอยูแลว แตโยมสองทานน้ันไมทราบ เลมท่ีทาน
ตองการ จึงหมายถึงพุทธธรรม ฉบับเดิม เลมเล็ก ซ่ึงก็หายากมาก 
อาตมามีอ ยูบ าง  แมว านอย  ก็ ไดมอบฉบับท่ี พิมพ ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระศีลขันธโสภิต วัดพลับพลาชัย ใหไป ๑ เลม  

ระหวางท่ีพูดคุยกันอยู คุณสาทรมองเห็นพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ คือฉบับท่ีพิมพเมื่อป ๒๕๑๕–๑๘ แลวตอมาพิมพซํ้า ๒ 
คร้ัง (ยังไมมีคําตอทายวา “ประมวลธรรม”) ก็สนใจ แตอาตมามีนอย
เลม จึงบอกทานวา ท่ีมหาจุฬาฯ มีแน แลวโยมสองทานก็ลาไป 

ตอมาอีกสักครู ก็ตองแปลกใจ เพราะคุณสาทรซ่ึงลากลับไป
แลว ไดกลับมาอีก พรอมท้ังนําพจนานุกรมพุทธศาสตร์ มาถวาย
อาตมา ๔ หอ ทําเอาอาตมางง ปรากฏวา คุณสาทรไปท่ีราน
หนังสือของมหาจุฬาฯ แลวซ้ือหนังสือน้ีมา ๑๐๐ เลม เอาไวเอง 
๒๐ เลม ถวายใหอาตมาแจก ๘๐ เลม  

โยมสองทานน้ีจะซ้ือหนังสือไปแจกอีกอยางไรบาง ก็ไม
ทราบ แตตอมา ตน  พ.ค. ๒๕๒๕ คุณสาทร และคุณพิสมร ไดไปท่ี
รานหนังสือของมหาจุฬาฯ เพ่ือซ้ือพจนานุกรมฯ น้ันมาถวายให
อาตมาแจกอีก ก็ไดทราบวาหนังสือจวนจะหมด  
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ดวยความเอาจริงเอาจังของโยมสองทานน้ี ท่ีแสดงออกมา
ชัดแจง ทานจึงปรึกษากันและมาแจงแกอาตมาวาจะขอพิมพ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ แจกเปนธรรมทาน  

คราวน้ัน ทางฝายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงขาด
แคลนในดานทุนทรัพย  เมื่อทราบวามี โยมศรัทธาจะพิมพ 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ แจก ก็เห็นเปนโอกาสวาถาสมทบพิมพ
ดวย จะไดหนังสือราคาถูกลง จึงขอพิมพรวมดวย ๑,๐๐๐ เลม 

อยางไรก็ตาม การพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ที่ตอนี้ไปจะ
มีคําตอทายวา “ฉบับประมวลธรรม”) น้ี เปนงานท่ีเรียกวายากแสน
สาหัส เวลาลวงไปชานาน จนถึง ม.ค. ๒๕๒๗ ตนฉบับจึงนับวา
พรอม และไดโรงพิมพเปนยุติ ถึงตอนน้ีมหาจุฬาฯ ก็เห็นวา ถา
พิมพคร้ังละจํานวนนอยก็จะตองยากลําบากบอยๆ จึงขอเพ่ิม
จํานวนพิมพเปน ๑๐,๐๐๐ เลม ท้ังท่ียังไมมีทุนจะจายคาพิมพ  

ถึงตรงน้ี ก็เปนเร่ืองศรัทธาของโยมท่ีมาบรรจบกัน คือ
ประจวบวาถึงเวลาน้ัน ตั้งแต ๒๖ มี.ค. ๒๕๒๖ โยมคุณหญิง
กระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดมารูจัก แลวจากน้ันก็เร่ิมอุปถัมภ
ศาสนกิจดวยประการตางๆ เชน อํานวยพาหนะท่ีจะติดตอโรงพิมพ  

คร้ันโยมทราบปญหาความดอยทุนของมหาจุฬาฯ วันหน่ึง 
(๒ ก.พ. ๒๕๒๗) ก็มาแจงวาขอรับภาระรวบรวมทุนจัดพิมพ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ใหท้ังหมด ในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต
ปรากฏวาโยมไดเงินเกินกวาท่ีตั้งกําหนดไว  

ทีน้ีพอดีวา มหาจุฬาฯ ไดขอพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสน์ เพ่ิม
เขามาอีก และก็ยังไมมีทุนท่ีจะพิมพอีกเชนกัน โยมจึงขอใหใชเงิน
บริจาคท่ีมีมากพอน้ี เปนทุนพิมพพจนานุกรมเลมหลังน้ีดวย 
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ลงทายโยมก็ตั้ง “ทุนพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน” ข้ึนมา 
ถวายใหมหาจุฬาฯ พิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไดสําเร็จ โดยมี
ทุนเหลือพอใหพิมพพจนานุกรมพุทธศาสน์ (ตอนี้ไปจะมีคําตอทายวา 
“ฉบับประมวลศัพท์”) ดวย (เลมนี้เร่ิมทีหลัง แตเสร็จกอน ในปเดียว ๒๕๒๗)   

วัตถุประสงคของ “ทุนพิมพ์พจนานุกรมพุทธศาสน์” ท่ีไดถวาย
แกมหาจุฬาฯ คือ เพ่ือพิมพพจนานุกรมท้ังสองเลมน้ี จําหนายหา
ผลกําไรบํารุงกิจการของมหาวิทยาลัย โดยท่ีวาทุนสวนหลักใหเก็บ
ไวเปนทุนสํารองถาวร สําหรับพิมพพจนานุกรม ๒ เลมน้ีโดยเฉพาะ 
เพ่ือจะไดมีทุนพรอมท่ีจะพิมพเพ่ิมเติมไดไมขาดระยะ โดยในการ
จัดจําหนาย ขอใหหักตนทุนหนังสือทุกเลมท่ีจําหนายไดสงคืนเขา
บัญชี “ทุนพิมพ์พจนานุกรมพุทธศาสน์” สวนผลกําไรทั้งหมด มหา
จุฬาฯ ก็จะไดนําไปใชในกิจการของมหาวิทยาลัยตามตองการ  

ตรงน้ี ขอเลาแทรกไวเปนความรู จะไดเขาใจวาทําไมมหา
จุฬาฯ จึงไมมีทุนแมแตจะพิมพพจนานุกรมเพียงเทาน้ี คือ ในเวลา
น้ัน ยังไมมีกฎหมายรับรองฐานะของมหาวิทยาลัยสงฆ วาเปนของ
มีจริงเปนจริงในบานเมือง รัฐจึงไมมีความรับผิดชอบหรือความ
ผูกพันอะไรท่ีจะตองดูแลมหาจุฬาฯ แมวาจะไดอาศัยทานผูรูเขาใจ
และมีความปรารถนาดีชวยเจรจาใหรัฐบาลเห็นความสําคัญ จนได
เงินอุดหนุนมาบาง ก็เปนจํานวนเพียงเล็กนอย 

ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ คือปท่ีทานต้ังใหอาตมาเขาไปทํางาน มหา
จุฬาฯ ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปละ ๑.๕ แสนบาท (มีการ
ชวยเจรจา จนอีกหลายปตอมา ไดเพ่ิม ๑๐ เทา เปน ๑.๕ ลานบาท) 
และอาศัยทุนชวยเหลือจากอีก ๒ แหลง คือ ศาสนสมบัติกลาง ป
ละ ๒.๓ แสนบาท และมูลนิธิอาเซีย ๒ แสนบาทเศษ รวมท้ังสิ้นมี
ทุนใชปละราว ๖.๗ แสนบาท 
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ตามท่ีวาน้ี จะเห็นวา หมดท้ังมหาจุฬาฯ มีเงินเลี้ยงตัวปละ 
๖.๗ แสนบาท หรือแมจะไดเพ่ิมตอมาเปนเกือบ ๒ ลานบาท แลว
จะแบงเอามาพิมพพจนานุกรม ๒ เลม ราว ๖ แสนบาท ทําได
อยางไร ชัดอยูแลววาถาโยมไมรู ไมหาทุนมาถวาย ก็ทําไมได  

ก็เลยขอเลาเร่ืองยอนกลับไปในคราวท่ีพิมพ พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ คร้ังแรก เมื่อป ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘ (ยอนหลังไปราว ๑๐ ป) 
เมื่ออาตมาเรงทําพจนานุกรมเลมน้ีข้ึนมา โดยมีแรงหนุนแรงทวง
จากอาจารยสมบูรณน้ัน คราวน้ันคงพิมพแค ๑,๐๐๐ เลม ในการ
พิมพก็ไมไดใชเงินมหาจุฬาฯ เลย เพราะถาจะใช ก็ไมรูจะเอาจาก
สวนไหน เพราะเงินท่ีมีท่ีไดก็ไมพอกันอยูแลว  

เมื่อไมเอาเงินมหาจุฬาฯ มาจาย จะทําอยางไร ก็ตองใช
ปจจัยท่ีเปนสิทธิสวนตัว คือ เมื่อไปบรรยายในอเมริกาคร้ังแรก ใน
ป ๒๕๑๕ เขาถวายปจจัยมา ก็ให อ.สิริ เพ็ชรไชย ชวยต้ังไวเปนทุน
ช่ือวา “ทุนศาสนกิจในอเมริกา” แลวตอมาเปลี่ยนช่ือใหตรงกับ
วัตถุประสงควา “ทุนอิสระส่งเสริมกิจการและเจ้าหน้าท่ี มจร.” คราวน้ีก็
ใหคุณบุญเลิศไปเบิกเอาเงินทุนน้ีออกมาหมด ๑๑,๘๑๔.๖๔ บาท 
ยกใหเปนคาพิมพพจนานุกรมน้ีไป ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อีก 
๑,๘๑๔ บาทใหสมทบเปนเงินชวยพระ ๒ รูป ท่ีไปเรียนอินเดีย) 

น่ีเพ่ิงไดหมื่นบาท ยังไมพอ ตองหาเพิ่ม พอดีวาอาตมาไดขอ
ลาออกจากมหาจุฬาฯ แลว ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๑๗ แมวาจะ
ไมไดรับอนุมัติใหออก ยังทํางานให แตไมรับนิตยภัต ทานจัดนิตย
ภัตออกมา เงินก็คางอยูท่ีมหาจุฬาฯ ๒๐ เดือน จึงจัดการใหจบไป 
โดยขอใหจายคานิตยภัตน้ัน ๑๘ เดือน (ปคร่ึง) คงจะ ๑๐,๘๐๐ 
บาท ใหเปนคาพิมพพจนานุกรม (๒ เดือนสุดทายยกใหเปนเงินซ้ือ
พจนานุกรมน้ันมาแจกกัน) และใหหยุดนิตยภัตแกอาตมาแตน้ันไป 
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น่ีก็ยังไมพอคาพิมพ จะทําอยางไร ก็มองไปท่ีแหลงทุน
อุปถัมภแกมหาจุฬาฯ สักหนอย  

สําหรับ ๒ แหลง จากรัฐบาล (เงินอุดหนุนประจําป) กับทาง
คณะสงฆ (ศาสนสมบัติกลาง) น้ัน เงินอุปถัมภจํานวนตายตัว แต
ดานมูลนิธิอาเซีย ยืดหยุนพอเจรจากันได ก็เลยไดสวนท่ียังขาดจาก
ทุนอุปถัมภการพิมพตํารา ของมูลนิธิอาเซีย จึงจบไป แตสวนท่ีวาน้ี
เทาใด รวมคาพิมพท้ังหมดเทาใด จําไมได (ใบเสร็จฯ เก็บที่ มจร.)  

ท่ีวา นิตยภัต ๒ เดือนสุดทาย ยกใหเปนเงินซ้ือพจนานุกรมมา
แจกกันน้ัน ผูฟงอาจจะงงหรือสงสัย ก็ช้ีแจงวา พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ฯ ท่ีพิมพน้ัน ถวายใหเปนของมหาจุฬาฯ จะไดจําหนายเอา
ทุนมาดําเนินการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร เมื่อพิมพเสร็จแลว 
อาตมาก็รับมาติดตัวและเปนตัวอยางบาง ขอใหใหแกคุณชลธีรผู
ชวยงานมามากมายเปนท่ีระลึกและนําไปแจกบาง ใหแกทานท่ี
ควรมีสิทธิบาง สวนท้ังหมดนอกจากน้ัน ก็เปนของท่ีมหาจุฬาฯ จะ
จําหนาย เราเองถาตองการ ก็ซ้ือเอา จึงยกเงินนิตยภัต ๒ เดือนให
ไปเพื่อซ้ือมาไวแจกกันไดสะดวกบาง 

พูดเลาเร่ืองแทรกมาเสียยืดยาว กลับมาพูดเร่ืองเดิมท่ีคางไว 
ซ่ึงเก่ียวโยงกับคุณสาทร ตอไปใหจบ 

วาถึงการจัดทําจัดพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฯ ท่ีวาเปน
งานยากแสนสาหัสน้ี ขอรอวา เมื่อมีเวลา ก็จะเลาไวประดับความรู 

บอกแลววา พจนานุกรมเปนงานแรกท่ีเริ่ม และมีเรื่องที่ยังจะ
ทําอีกมาก อะไรทําแลว อะไรยังคาง เปนเรื่องยาวเอาไววาตางหาก  

ในท่ีสุด พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ก็เสร็จ
ออกมาจากโรงพิมพในเดือนกันยายน  ๒๕๒๘  
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รวมแลว คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย ไดเปนแรง
ขับเคลื่อนสําคัญใหพจนานุกรมฯ ท้ัง ๒ เลมเดินหนากาวมาถึงจุด
ลงตัวในรูปลักษณปจจุบัน พรอมท้ังเปนกําลังหนุนสําคัญใหแก 
พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ อีกดวย 

ตอมา เมื่ออาตมาออกจากกรุงไปพักอยูท่ีศาลากลางสระ 
วันหน่ึง คุณสาทรไดมาบอกถวายเงิน ๑ ลานบาท เพ่ือพิมพพุทธ
ธรรม เผยแพรใหกวางขวาง อาตมาก็ไดแตอนุโมทนา บอกวาเวลา
น้ันไมมีโอกาสท่ีจะดําเนินการ และหนังสือก็ยังพอมีอยู ขอใหคุณ
สาทรเก็บเงินน้ันไวเองกอน  

คุณสาทรไดนําเงินน้ันไปเขาธนาคารต้ังบัญชีไว เมื่อเวลา
ผานไปนานนัก ยังไมใช คุณสาทรก็ไดนําเงินดอกเบ้ียจากทุนน้ันไป
ตั้งบัญชีเล็กข้ึนตางหาก และขอนําเงินจากบัญชีใหมน้ันมาใชพิมพ
หนังสือเลมเล็กเลมนอยอื่นๆ  

เมื่อพระ ๓ องคมาอยูท่ีวัดญาณเวศกวัน คุณสาทรก็แวะ
เวียนมาอยางตอเน่ือง และเอาจริงเอาจังกับการศึกษาและเผยแผ
ธรรม ดวยการพิมพหนังสือธรรมทาน เชนจะพิมพเลม แก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา คุณสาทรชอบคําอธิบายในหนังสือน้ันเอง ท่ีเปน
ขอความสั้นๆ วา “ทุกข์สําหรับเห็น แต่สุขสําหรับเป็น” จึงขอใช
ขอความน้ันเปนช่ือหนังสือ อาตมาก็ขอใหใชสุดแตเลือก หนังสือ
น้ันก็จึงมีช่ือใหมน้ีดวย ถือไดวาเปนช่ือท่ีเปนอนุสรณของคุณสาทร 

คุณสาทรน้ันหนุนหนังสือพุทธธรรม เต็มท่ี และคงคิดหาทาง
ชวยใหเกิดความสําเร็จในการตีพิมพ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ โดยมีขอมูลในคอมพิวเตอร  
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อยูมาวันหน่ึง คุณสาทรไดรับเอาขอมูลคอมพิวเตอรท่ีแปลง
จากระบบ MAC เปนระบบ PC ซ่ึงยังติดอุปสรรคตางๆ และท้ิงคาง
อยู เอาไปตรวจสอบ เชน พิสูจนอักษร โดยเทียบกับเลมหนังสือเกา
อยางละเอียดลออ ไมทราบวาทํางานนานเทาใด จนเสร็จแลว ก็
นํามาฝากถวาย อาตมาไดรับเมื่อวันท่ี ๒๒ ก.พ. ๒๕๔๐ แลวก็เก็บ
รักษาไว โดยไมรูวาเมื่อไรจะไดใช หรือจะมีโอกาสใชหรือไม 

นาสังเกตความมีนํ้าใจจริงและทํางานอยางละเอียดลออ
ดวย คือปรากฏวา ในการตรวจสอบขอมูลน้ี คุณสาทรไดนําพุทธ
ธรรม แยกเลม ซ่ึงเปนบทท่ีนําไปแยกพิมพเปนเลมเล็กๆ ตางหาก
มาเทียบดวย และทําบันทึกไวในเลมใหญวา ในเลมท่ีแยกไปน้ัน 
ตรงน้ีมีแทรกเทาน้ีบรรทัด ตรงน้ันมีเพ่ิมเทาน้ันยอหนา ตรงน้ีมี
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเขียนขอสังเกตไวในท่ีท่ัวไป เชนวา ตรงน้ี
สงสัยวาจะเปนตัวน้ัน ฯลฯ เมื่ออาตมาไดรับขอมูลคอมพิวเตอร
ของพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ จากคุณหมอณรงค 
เลาหวิรภาพ มาตรวจจัดในทายป ๒๕๕๓ ท่ีกลายเปน พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยาย ก็ไดใชบันทึกท่ีคุณสาทรทําไวน้ีตลอดท้ังหมด 

บัดน้ี แมวา คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย จะได
ลวงลับจากไปหลายปแลว ก็ควรเลาขานคุณความดีและอุปการะท่ี
ไดบําเพ็ญไว ใหเปนอนุสรณแหงความมีศรัทธาและมีนํ้าใจกุศลท่ี
แข็งแรงมั่นคง 

เร่ืองของญาติโยมท่ีเก่ียวกับหนังสือพุทธธรรมจนมาถึงวัด
ญาณเวศกวัน ยังมีอีกหลายทาน วาจะพูดใหสั้น ก็คอยจะยืดยาว 
ขณะน้ี เหลือเวลาไมถึง ๑ วัน จะตองสงตนแบบหนังสือใหแกโรง
พิมพ ก็เอาเปนวา เลาไดแคไหน ก็แคนั้นกอน ไวมีโอกาส คอยเลาตอ 
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- หนังสือพุทธธรรมเลมใหญ โยงเหตุการณยาวไกล ต้ังแตป ๒๕ 
ไดเลาแลววา หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย

ความ เสร็จออกมาจากโรงพิมพทันกอนวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ 
คือกอนวันท่ี ๗ พ.ค. ๒๕๒๕ 

หลังจากน้ันจวนครบ ๔ เดือน ตอนเท่ียงวันของวันท่ี ๑ 
กันยายน มีคุณคนหน่ึงจากวารสาร สู่อนาคต พรอมดวยเพ่ือนช่ือ
วาคุณวรฤทธิ์ ฤทธาคนี มาขอสัมภาษณ เร่ืองการทํางานเขียน
หนังสือพุทธธรรม และเร่ืองอื่นๆ ประกอบไปดวย  

แนใจวาคุณท่ีมาคงตองแนะนําตัวบอกช่ือเสียงของตน แต
อาตมาอาจจะฟงไมชัดหรือตอนน้ันจําไมได จึงเขียนบันทึกไวไดแค
บอกวา “คุณ? (อ้วน) แห่งวารสารสู่อนาคตมากับคุณวรฤทธิ์ 
ฤทธาคนี (เป็นเพ่ือน) มาขอสัมภาษณ์...” 

ตอมาอีกหลายวัน ผูสัมภาษณก็นําบทลอกเทปมาใหตรวจ
เพ่ือนําลงพิมพในวารสาร สู่อนาคต น้ัน แลวก็ไดรูวาเธอช่ือพนิตา 
อังจันทรเพ็ญ เรียกงายๆ วา “แอน” 

หลังจากน้ัน คุณแอนก็มาสัมภาษณหรือสอบถามเร่ืองราว
ตางๆ เก่ียวกับการพระศาสนาและสถานการณคณะสงฆ เพ่ือลง
พิมพในวารสารของตน ตามโอกาส เร่ืองท่ีสอบถามสัมภาษณมี
อะไรบาง ก็จําไมได เพราะนานนักแลว ก็คงเปนเร่ืองราวปญหา
เก่ียวโยงสงผลถึงประเทศชาติและสังคม ท่ีนักหนังสือพิมพสนใจ 

เมื่อคุณแอนมา เด๋ียวคนอื่นๆ ก็มาดวย หรือคุณแอนก็มากับ
คนอื่นๆ เหมือนอยางคร้ังแรกก็มากับคุณวรฤทธิ์ ตอมาก็มีเพ่ือน
นักหนังสือพิมพบาง และท่ีมาจริงจัง ก็คือคนท่ีสนใจมากในหนังสือ
พุทธธรรม ซ่ึงพาใหสนใจธรรมท่ีไมเคยสนใจมากอน แลวก็มาบอย 
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ถึงปลายป ๒๕๒๖ กลุมเล็กๆ นี้ก็คงรูจักกันดีหรือคุนเคยสนิท
กัน คุณยงยุทธ คุณชุติมา มีลูกตน ลูกเต็มดวย ก็มากันทั้งครอบครัว 
แลวคุณวนิดาก็มาอีก ทีนี้ คุณวรเดชซ่ึงคงมาอยูกอนแลว ก็รวมดวย  

พอดีก็ถึงเวลาของงานพิมพพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม ท่ีวาท้ังเรงรัด และยากลําบาก คณะท่ีมาๆ ไปๆ น้ี
มองเห็นอยู ก็คลายเปนอาสาสมัคร แลวแตจะใหชวยอะไรได  

ตอนปลายป ๒๕๒๖ อาตมาใชเวลาระดมแรงเขียนเน้ือ
หนังสือเรงใหเสร็จกอน พอข้ึนป ๒๕๒๗ ก็ตองหารานหรือโรงพิมพ
ท่ีจะรับงานเขาโรงพิมพ ข้ันตอนน้ี ซ่ึงตามปกติถาไมเก่ียงราคา
ยอมหางายมาก แตคราวน้ีตรงขาม พอเจอตัวบาลี อักษรโรมัน å  ¥  

Ë, ∫ ñ   ∂ ˆ ◊ μ ¬ ก็ถอยท้ังน้ัน เสียเวลากับเร่ืองน้ีมาก 

ตอนน้ี คณะอาสาสมัครชวยไดไมนอย เพราะเร่ืองธุรการไป
ติดตอท่ีน่ันสอบถามท่ีน่ี พระไมสะดวก ในตอนท่ีพิมพพุทธธรรม 
ทานอาจารยระวีเปนเจาของเร่ือง และคุณสุนัยก็ทําเร่ืองธุรการให
แทบท้ังหมด คราวน้ีก็ไดอาศัยอาสาสมัครคณะน้ี ติดตอ นําพา 

ไดเจรจากับเจาใหญในวงการพิมพ ๒ แหง ซ่ึงตางก็มีท้ัง
สํานักพิมพสําคัญมีช่ือเสียงมาก และมีโรงพิมพใหญโตของตนเอง 
แหงหน่ึงน้ันถือวาเปนเจาแหงระบบ Monotype อีกแหงหน่ึงใช 
Compugraphic ท้ังสองแหงพิจารณาตัว Romanized Pali ดูกัน
จริงจัง ในท่ีสุดก็บอกไมสู ขอปฏิเสธท้ังสองแหง 

ทีน้ี ก็ปรึกษากัน เหมือนจะหมดทางไป ก็คิดใชวิธีชวยผอน
เบางานของโรงพิมพ เอางานใชมือ/manual เขาไปชวย แลวไป
เสนอเขา ตกลงไดวาแหงหน่ึงยอมรับงาน แตทําไปสักพัก เอาอีก
แลว เขาบอกวาไมไหว ไมเอาแลว ขอยกงานท้ังหมดคืนกลับมา   
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น่ีคือเสียเวลาไปเปลามากมาย ทีน้ีคุณแอนน้ันอยูในวงการ
งานหนังสือพิมพ ก็มองหาทางไดกวางหนอย และชวยว่ิงได 

ในท่ีสุด ไดติดตอ บริษัท ยูนิตี้โพรเกรส จํากัด ท่ีรับพิมพตัว
คอมพิวกราฟก ซ่ึงก็ทํางานน้ีไมไดน่ันแหละ แตท่ีน่ันมีนักสู ช่ือวา
คุณบุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ ซ่ึงมีนํ้าใจรวมมือดวยความใฝเรียนรู 
และมีความเพียรท่ีจะสูกับงานท่ียาก โดยต้ังใจจริง และใจเย็น 
อดทน ใชฝมือของผูทํางานท่ีชํานาญ คอยๆ บรรจงอยางประณีต
พยายามยักเย้ืองพิมพงานท่ียากมากน้ี จนพอไปได  

ในชวงแรกท่ีเจอปญหาน้ัน เมื่อโรงพิมพเจาใหญไมยอมรับ
งาน โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ซ่ึงมาอุปถัมภเสริมหนุน
ศาสนกิจอยู ไถถามกันรูปญหาแลว ก็ตกลงติดตอใหบริษัท อีสต
เอเชียติค จํากัด สั่งซ้ืออุปกรณพิเศษมาใหโดยเฉพาะ จากบริษัท
ตนทาง ราคา ๒๔,๐๐๐ บาท ไดมาใช ก็มีประสิทธิภาพไมตรงไม
พอแกงาน เสียเวลา เสียเงินไป นับวาไมไดผล สูคุณบุญเลิศไมได 

สวนวาตัวอาตมาน้ี เมื่อคุณบุญเลิศเพียรพยายามพิมพมา
อยางดีเทาท่ีทําไดแลว ก็ยังมีต่ํา มีสูง มีเฉ มีเฉียง มีเอียง เปนตน ท่ี
ตองปรับแกอีก นอกจากอาศัยความรวมแรงประสานกันระหวาง
ผูเขียนกับผูเรียงตัวพิมพ บอกกํากับให และสงกันไปสงกันมาแลว 
ตัวเองก็ตองจัดแตงดวยมือ โดยใชแวนขยาย-มีดเล็ก-กาว ตัด ติด 
แกะ แปะ เคลื่อนยาย จุด และขีดเล็กๆ ขางบน และใตตัวอักษร ให
ไดตําแหนงท่ีเหมาะ งานจึงเดินหนาไปได แตกวาหนังสือจะเสร็จ ก็
แสนจะนาน (คุณแอนก็ไดชวย โดยไปหาซ้ือแวนขยายดูใกลไกลให
พอดี และขยายโตใหญไดแจมชัด ผลิตในเยอรมนี มาถวาย) 
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๒๖๘

๒๖๘

งานรวมแรงประสานกัน ระหวางผูเรียงตัวพิมพ คือคุณบุญ
เลิศ กับอาตมาผูเขียน ซ่ึงจัดแตงอารตเวิรคน้ี เร่ิมตนในวันท่ี ๑๙ 
มิ.ย. ๒๕๒๗ ผาน ๑ พรรษาไปแลว ในท่ีสุด หลังจากเขาพรรษา
ใหมไปไดถึงวันท่ี ๑๒ ส.ค. ๒๕๒๘ ก็เสร็จ รวมเปนเวลาราว ๑ ป 
กับ ๒ เดือน น่ีคือไมนับเวลาเขียนตนฉบับท่ีทํามาแลวกอนน้ัน 

ระหวางท่ีงานเรียงตัวพิมพเดินไปอยางน้ี คุณชุติมา ธนะปุระ 
(สุวรรณกุล) ก็ชวยงานดวย โดยทยอยรับหรือฝากรับเอาปรูฟไป
ตรวจ และมีคนอื่นชวยอีก โดยเฉพาะคุณวรเดช อมรวรพิพัฒน 
และคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ท่ีชวยเก็บศัพททําดัชนี เปนตน 

เอาละ เร่ืองน้ี เลาเสียยาว เปนการประดับความรู ท่ีตอไปจะ
นึกไมได รายละเอียดแงอื่นยังมีอีก แตเอาเปนวา เมื่ออารตเวิรค
เสร็จเรียบรอยแลว ก็สงใหโรงพิมพดานสุทธา ตีพิมพเปนเลม
หนังสือเร่ิมเสร็จออกมาในวันท่ี ๑๔ ก.ย. ๒๕๒๘ ดังเคยวาแลว 

ทีน้ี ดานคุณยงยุทธ ธนะปุระ ก็มีศรัทธาแรงกลา อยากจะ
ทํางานใหญใหแกพระศาสนา ใหมีการเผยแผธรรมอยางจริงจัง 
แลวก็คิดจัดตั้งมูลนิธิข้ึน ก็ขอใหอาตมาคิดช่ือมูลนิธิให อาตมาคิด
ใหไป ๕-๖ ช่ือ แตก็ไมตรงใจ  

ปรากฏวา ในวันท่ี ๒ ต.ค. ๒๕๒๘ คุณยงยุทธประชุมกับ
กลุมหรือคณะแลวตกลงใชช่ือวา “มูลนิธิพุทธธรรม” อาตมาก็ไมวา
อะไร และท่ีจริงก็ไมมีสิทธิอะไรท่ีจะวา คือไมมีสิทธิจะหาม หรือจะ
อนุญาตอะไรท้ังน้ัน แตเปนสิทธิของคุณยงยุทธเอง 

ตามเร่ืองน้ี ก็มองไดตามความเปนมาแตตนวา คุณยงยุทธ
ช่ืนชมศรัทธาในพุทธธรรม จากการท่ีไดเรียนรูธรรม ในหนังสือพุทธ
ธรรม น้ีมาก จึงประสงคจะใชช่ือน้ีใหตรงลงไป ไมยอมใชช่ืออื่น 
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เร่ืองนามธรรมก็วากันไป แตในเร่ืองของรูปธรรม ก็เปนอันวา 
อาตมาก็ไดแตอนุโมทนาศรัทธา และความตั้งใจทํางานกุศลอัน
สําคัญน้ัน อันนับวาเปนการบําเพ็ญคุณประโยชนย่ิงใหญ และเปน
ความเสียสละอยางสูง 

พรอมกันน้ันก็ทําความเขาใจกันดวยวา แมวาญาติโยมจะ
ทํางานกุศลใหญ แตเมื่อเปนกิจการของคฤหัสถ พระก็ไมเขาไป
ยุมยามยุงเก่ียว เฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองท่ีเขามีกฎเกณฑของ
บานเมืองกํากับอยูแลว พูดงายๆ วาเก้ือกูลอนุโมทนากันในขอบเขต
ของหลักการแหงพระธรรมวินัย และกฎหมายของบานเมือง 

ไดเห็นกันแลววา คุณยงยุทธ และคุณชุติมาน้ันมีศรัทธา
จริงจังมั่นคง และไดแสดงใหเห็นความเสียสละอยางสูง ในคราวท่ี
ญาติโยมหาสถานท่ีสัปปายะท่ีจะใหอาตมาไปพักอาศัย ซ่ึงอาจจะ
ตองสรางเปนวัด คุณยงยุทธ และคุณชุติมาก็ไดเตรียมถวายท่ีสราง
วัดท่ีวังนอย  

เมื่อทดสอบกันแลววาท่ีน่ันเปนสัปปายะไมได และในท่ีสุด 
มาพรอมใจกันจะสรางวัดท่ีดานหลังพุทธมณฑล ท้ังสองคนก็ตก
ลงกันขายท่ีท่ีวังนอย แลวนําเงินน้ันมาซ้ือท่ีดินอันเปนท่ีตั้งของวัด
ญาณเวศกวันปจจุบันน้ี ถวายเปนท่ีตั้งวัดดังท่ีปรากฏสืบมา   

เร่ืองของคุณยงยุทธ และคุณชุติมา ก็เปนตัวอยางท่ีชัดของ
คําท่ีไดกลาวไวถึงญาติโยมท่ีมายังวัดญาณเวศกวัน ดวยการชัก
พาของหนังสือพุทธธรรม และไมใชแคพามาถึง แตพามาต้ังมา
สราง เร่ิมแตตนจนเปนหลักเปนฐาน 

เร่ืองราวในขั้นของการสรางวัดญาณเวศกวันยังอีกยาว 
เอาไวเลาขางหนา ในตอนที่ออกจากวัดพระพิเรนทร พนกรุงไปแลว  
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๒๗๐

๒๗๐

ไดเลาไปแลวในเร่ืองของคุณนักขาว นสพ.สู่อนาคต ท่ีมาพบ
ดวยเร่ืองของหนังสือพุทธธรรม โดยมาสัมภาษณเร่ืองการทํางาน
เขียนหนังสือพุทธธรรม ในวันท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๒๕ น่ีเปนเร่ืองในตน
เดือน ทีน้ี ในเดือนเดียวกันน้ันเอง ตอนจะสิ้นเดือน ก็มีผูท่ีมาพบ
อีก ซ่ึงพูดอางอิงหรือสืบโยงไปถึงหนังสือพุทธธรรม 

เร่ืองมีวา ในวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๒๕ ตอนตนบาย เวลา ๑๔ 
น. อยูๆ ก็มีคุณผูหญิง ๒ คนข้ึนมาท่ีระเบียงกุฏิ แนะนําตัววาเปน
แพทย คุณหมอหน่ึง ช่ือวาสุมาลี  อีกคุณหมอหนึ่ง ช่ือวาวราภรณ 
เคยเปนกรรมการชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ในวันน้ันเอง กอนมา ได
ไปแวะซ้ือหนังสือพุทธธรรม ท่ีธรรมสถาน จุฬาฯ บอกวาท่ีน่ัน
หนังสือพุทธธรรม เหลืออยู ๘ เลม  

วันน้ัน คุณหมอไดถามปญหาเก่ียวกับการทําหนาท่ีของ
แพทยในกรณีท่ีเก่ียวกับชีวิตของคนไข วาการปฏิบัติอยางน้ันๆ  จะ
เปนบาปหรือไม จะปฏิบัติอยางไรดี ก็ไดอธิบายและสนทนากันไป 
ในท่ีสุด คุณหมอแจงวาท่ีมาน้ันเพ่ือขอผูกปนโตถวายเปนประจํา  

ตอมา อีกคร้ังหน่ึง คุณหมอสุมาลีเลาวาไดอานพุทธธรรม มา
ตั้งแตป ๒๕๑๗ 

กรณีของคุณหมอสุมาลีน้ี ตอนแรกคิดกอนวาจะถือเปนการ
มาโดยเก่ียวโยงกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับไหน ถาวาตามท่ีคุณ
หมอเลาคร้ังแรกวาไปซื้อท่ีธรรมสถาน น่ันก็คือพุทธธรรม ฉบับท่ี
เปนเลมใหญ ถาวาตามท่ีคุณหมอเลาคร้ังหลังวาไดอานพุทธธรรม 
มาตั้งแตป ๒๕๑๗ ก็คือพุทธธรรม ฉบับเดิมท่ีเปนเลมเล็ก  

ในท่ีน้ี ก็ยุติอยางคลุมตั้งแตตนจนมาลงท่ีจุดตอ วาไปซื้อเลม
ใหญแลวก็มา   
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คุณหมอสุมาลีน้ัน นอกจากชวยเก้ือกูลแกปญหาโรคภัยไข
เจ็บใหแกอาตมาอยางมากมาแตตนท่ีไดมาพบแลว คุณหมอก็อยู
ในหมูของญาติโยมท่ีไปวัดปา คุนกับวัดปา แลวจากการสื่อสารใน
วงของญาติโยมท่ีไปและหรือท่ีคุนกับวัดปาน้ัน ตอมาก็มีญาติโยม
หลายทานมาพบอาตมา บางทานก็มาดวยกันกับคุณหมอสุมาลี 

ดังท่ีวาแลว เวลาเหลือนอยนักแลว เด๋ียวจะพิมพหนังสือน้ีไม
ทัน หรือไมทันไดพิมพ จึงขอเลาแบบรวบรัดพอเปนเคาไวกอน และ
พูดถึงเพียงนอยทาน เอาไวเมื่อมีโอกาส เชนหนังสือน้ีจะพิมพใหม
อีก คอยเลาตอ และเลาเติม 

บุคคลท่ีใกลชิดตัวคุณหมอมาก คือคุณสันติ ตันติวีรสุต ซ่ึง
เปนพ่ีชายของคุณหมอสุมาลีเอง มีความสนใจในธรรมดวยตนเอง 
ไดมาวัดน้ีตั้งแตในระยะเร่ิมตน และชวยงานชวยกิจการของวัดใน
ดานท่ีถนัดของทาน คืองานวิศวกรรม จนถือกันวาเปนวิศวกรของ
วัดญาณเวศกวัน 

โยมวัดท่ีย่ังยืนยาวนานท่ีสุดทานหน่ึงของวัดญาณเวศกวัน 
ก็คือ คุณหมอกาญจนา เกษสอาด เทาท่ีพบไดในบันทึก คุณหมอ
ไปท่ีวัดพระพิเรนทรคร้ังแรกเมื่อวันท่ี ๙ ก.พ. ๒๕๒๖  

เมื่ออาตมาผจญปญหาโรคทางเดินหายใจจากสภาพ   
แวดลอมท่ีเปนพิษ และญาติโยมมองหาสถานท่ีพักใหปลอดพนภัย
น้ัน คุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน ก็เปนผูพบและประสาน
ใหญาติโยมถึงกัน จนอาตมาไดรับนิมนตพรอมดวยพระมหาอินศร 
และหลวงลุงฉาย ใหไปพักจําพรรษาท่ีสถานพํานักสงฆเพ่ือฟนฟู
สุขภาพช่ัวคราว ศาลากลางสระ ของคุณบุญเจิด และคุณสายใจ 
หลิมสุนทร รวม ๓ ป กอนไปอยูยาว ณ ท่ีตั้งวัดญาณเวศกวัน  
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ท่ีวาน้ันคือข้ันช่ัวคราว คร้ันถึงวาระท่ีญาติโยมมองหาท่ีอัน
จะเปนสัปปายะถาวร ถึงข้ันสรางเปนวัด คุณหมอกาญจนาก็
จริงจังมาก และเปนผูไดพบไดติดตอใหไดที่ดินอันเปนที่ตั้งวัดญาณ-
เวศกวันในปจจุบัน มาเปนท่ีสรางใหเปนวัดญาณเวศกวันในบัดน้ี 

นับแตตนมาจนบัดน้ี คุณหมอกาญจนาไดเอาใจใสดูแล
กิจการของวัด และหวงใยสุขภาพของพระวัดญาณเวศกวัน ตั้งแต
เจาอาวาสลงมาท่ัวท้ังหมด พรอมกับท่ีคุณประพัฒนไดเปน
ไวยาวัจกรคูวัดตลอดมา  

โยมท่ีอุปถัมภเปนหลัก ดูแลจัดสรรความพรอมใหวัดอยาง
ครอบคลุม นับวาเปนประธานในการสรางวัดญาณเวศกวัน สืบมา
ตั้งแตอุปถัมภตัวอาตมาเองกอนออกจากวัดพระพิเรนทร คือโยม
คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ  

มีภาพอยูในความจําของอาตมาวา โยมคุณหญิงกระจางศรี
มาพบคร้ังแรกท่ีวัดพระพิเรนทร คร้ังน้ัน โยมมาไถถามเก่ียวกับ
หนังสือท่ีจะสงไปถวายแกพระครูปลัดทวี กิตฺติปฺโ (ตอมาคือ 
พระครูกิตติวราภรณ) ซ่ึงกําลังทําวิทยานิพนธปริญญาเอกอยูใน
อินเดีย แตคนหาเหตุการณน้ันในบันทึกของตนเองไมพบ (จํา-ไม่ได้จด) 
กลับพบในบันทึกจดไวคร้ังแรกในวันท่ี ๑๙ เม.ย. ๒๕๒๖ เมื่อโยม
ไปพบระหวางท่ีอาตมาพักอยูใน ร.พ.พหลโยธิน (จด-ไม่ได้จํา) 

กรณีน้ีกลายเปนวา โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ จํา
เหตุการณท่ีวาน้ันไดแมนยําย่ิงกวาบันทึกของอาตมา ไดทราบจาก
ทานท่ีสนิทใกลชิดโยมคุณหญิงวา ทานเลาเหตุการณน้ีบอยๆ และ
เมื่อวันท่ี ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๘ น้ีเอง โยมคุณหญิงกระจางศรี ซ่ึงขณะน้ี
มีอายุ ๑๐๑ ป ไดพูดถึงเหตุการณน้ีอีก  
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ทานวา ตัวทาน กับโยมหมอจรูญ ผลนิวาส พรอมดวยโยม
อาจารย ดร.ทวีรัสมิ์ ธนาคม ไดไปหาอาตมาท่ีวัดพระพิเรนทรเมื่อ
วัน ท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๒๖  เ พ่ือถามหาหนังสือสําหรับงาน
วิทยานิพนธ ท่ีจะสงไปถวายแกพระครูปลัดทวี ดังท่ีวาน้ัน  

เปนอันวา เร่ืองในความจําของอาตมา ตรงกับของโยม แต
วันเวลาไดจากโยม สวนบันทึกของอาตมาน้ันตกหลน โดยเผลอ
ขามไปเสีย ไมไดจดเหตุการณคร้ังน้ันไว (จํา-ไม่ได้จด) 

โยมคุณหญิงไดเลาไวดวยถึงความเปนมาท่ีพาใหโยมไป
ถามถึงหนังสือสําหรับงานวิทยานิพนธน้ันท่ีอาตมา มีเร่ืองยอนหลัง
ไปอีกวา กอนน้ัน โยมคุณหญิงไปเขาวิเวกท่ีวัดหินหมากเปง (หรือ
วัดปาบานตาด? ที่จดไวขัดกับบางทานเลา) พอดีวากุฏิท่ีพักของโยม 
ใกลกับกุฏิท่ีพักของคุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต โยมคุณหญิงไดเห็น
คุณหมออานหนังสือธรรมเลมใหญ เมื่อไถถามสนทนา ก็ไดรูจัก
พุทธธรรม แลวก็เลยรูถึงอาตมาท่ีเปนผูเขียนหนังสือพุทธธรรม น้ัน  

โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ มีญาติมิตรลูกศิษย
มากมาย ซ่ึงไดมาชวยกอรางสรางเสริมบํารุงวัดญาณเวศกวันกัน
มาแตเร่ิมตน โดยมีคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส เปนมิตรสนิทรวม
กิจรวมใจทุกเมื่อ 

เร่ืองของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดพูดไวกอน
นี้ที่อ่ืนแลวหลายครั้ง และยังมีโอกาสเก่ียวของที่จะตองเขียนอีกมาก 

เร่ืองของญาติโยมวัดญาณเวศกวัน ท่ีมีจุดต้ังตนเช่ือมโยง
กับหนังสือพุทธธรรม จนพาใหมาสรางมาอุปถัมภบํารุงวัดน้ี วาจะ
พูดไวพอใหเห็นตัวอยาง แตเขียนไปเขียนมาชักจะยืดยาวไปใหญ  
ควรพักไวแคน้ีกอน 
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๒๗๔

๒๗๔

ท่ีจริง ยังมีบางคนบางทานท่ีนาจะพูดถึง แตในคราวรีบดวน
น้ี ไมมีเวลาท่ีจะช่ัง จะหยั่งเร่ือง และท่ีจะมองดูขอเท็จจริงใหชัดพอ 
เชนบางทาน อยูในวงของผูศึกษาปฏิบัติสนใจธรรมอยางกวางๆ ท่ี
คลุมมาถึงพุทธธรรมไปดวย หรืออยูในวงงานเก่ียวกับพระกับวัด
กับเร่ืองพระศาสนา เชน คุณอนันต วิริยะพินิจ ท่ีเคยแจงขอพิมพ 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ซ่ึงเปนบทตอน หรือสวนหน่ึงในหนังสือพุทธธรรม  

ในขอบเขตน้ี ก็มีคุณรสนา โตสิตระกูล ซ่ึงนอกจากอยูในวง
ของผูศึกษาทํางานทางธรรมแลว ตอนนั้น อยูกับโครงการสมุนไพร 
ไดพยายามมาชวยแกปญหาโรคทางหายใจ นํายาสมุนไพรมา
ถวายเองบาง ฝากมาถวายบาง บอยมาก ยังมีบันทึกไววาขนาน
หน่ึงแกปญหาเสมหะทรมานไดดี แตถึงอยางไร ตัวคนไขเองก็ไปไม
ไหว เพราะขณะท่ีสมุนไพรมาขางน้ี ควันไอเสียรถยนตมาขางน้ัน 
ควันหรือไอนํ้ายาประสานทองมาขางโนน แกไขกันไมจบ ก็ไดแต
อนุโมทนาไว แลวก็หลายทานหลายคนท่ีอาจจะใชคําวาในสายใน
วงของวัดทองนพคุณ รวมไปถึงพระบางรูป ในท่ีน้ีขอเวนไปกอน 

ที่พูดเลาไปในเวลารีบดวนนักนี้ ถามีอะไรขาดหยอนหรือลํ้าเลยไป 
ก็ขอจงยกให เอาไวรอคําบอกกลาวเพื่อปรับแกกันใหมภายหนา 

พลิกผัน หรือหักหันอยางไร จึงไดเกิดไดมีวัดญาณเวศกวัน  
ไดเลาหรือเอยอางแลวบอยคร้ังถึงเวลาชวงสุดทายกอนลา

วัดพระพิเรนทร ออกไปจากกรุง เพ่ือไปหาสถานสัปปายะ ท่ีจะ
ฟนฟูสุขภาพข้ึนใหผอนจนถึงใหพนจากโรคของระบบทางหายใจท่ี
บีบคั้นและทําใหบอบช้ํา และเวลาท่ีวาน้ี ก็เปนชวงสุดทายของการ
ทํางานหนังสือพุทธธรรมใหเสร็จสิ้นท่ีจะวางมือไดดวย  
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น่ีคือ จบงานชวงสุดทายของหนังสือพุทธธรรม ก็จบเวลาชวง
สุดทายของการอยูในเมืองกรุง แลวออกจรไปในท่ีโลง ซ่ึงคงจะคอย
วางจากงาน และอาจจะผานพนไปไดจากความบีบคั้นของโรค 

แต ท่ีจ ริง  เวลากอนจนมาถึงตอนน้ัน  มี เ ร่ืองราวและ
เหตุการณหลายอยางท่ีคอนขางจะซับซอนจนตัวอาตมาเองคงจะ
เลือนลืมหรือละเลยมองขามบางเร่ืองบางอยางไป ทําใหเร่ืองเปน   
ไปอยางท่ีไดเปนมา ไมไดเปนไปในทางอื่นท่ีอาจนาจะไดเปน 

เร่ืองราวเหตุการณซับซอนอะไร เด๋ียวคอยวากัน มาดูเร่ือง
การจบเวลาชวงสุดทายของการอยูท่ีวัดพระพิเรนทรในกลางกรุง 
ดวยการจบงานหนังสือพุทธธรรมกันกอน เปนการทบทวนเร่ืองเกา
อีกที ทนอานเร่ืองซํ้าหนอยหน่ึง ท่ีจริงในเร่ืองน้ีก็เทากับออกจากวัด
พระพิเรนทรไปคร่ึงตัวแลว เร่ืองก็มีวา 

พอเขาพรรษาป ๒๕๒๘ โยมก็นิมนตออกไปอยูท่ีอื่นแบบ
รายวัน คือ ทุกเชา คุณโยมชม และโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะ
กนิษฐ จัดรถมารับจากวัดไปน่ังเขียนพุทธธรรม ท่ีศาลากระจก ใน
เขตบานของคุณเล็ก นันทาภิวัฒน โดยมีคุณอิ่มจิตต ศิลป อํานวย
ความสะดวกแทนเจาบาน พอเย็นลง รถก็พากลับมาสงเขาวัด 

ท่ีศาลาน้ัน ทุกวัน โยมชม คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
และโยมหมอจรูญ ผลนิวาส จัดภัตเพลถวาย โดยมีผูใกลชิดรวม
คณะ เชน อาจารยลดา รัตกสิกร และอาจารยเลิศลักษณ บุณยะ
กมล ท้ังน้ีตลอดพรรษา ตอเน่ืองมา จนจะสิ้นป ๒๕๒๘ กระท่ังงาน
เพ่ิมเติมพุทธธรรม สวนน้ันสําเร็จ รวมสวนท่ีเขียนเพ่ิมเติมคราวน้ี
ได ๖๗ หนา (ทําใหบทท่ี ๓ ขยายจาก ๑๓ เปน ๘๐ หนา) ใชเวลา
ท้ังหมดราว ๕ เดือน ตั้งแตเขาพรรษา จนสิ้นป ๒๕๒๘  
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๒๗๖

๒๗๖

พอข้ึนปใหม ๒๕๒๙ ก็หันไปเรงงานพิมพ แมจะเจอปญหา
ขอติดขัดยุงยากตางๆ เชนวา ท่ีโรงพิมพเกา อารตเวิรคสูญหายไป 
๑๙๙ หนา ก็เรงรีบแกไขกันไป จนในท่ีสุด การพิมพพุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ สําหรับมหาจุฬาฯ อันเปนคร้ังท่ี ๓ ก็เสร็จ  

จากน้ัน ผูเขียนก็ถูกรับออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูท่ี
ศาลากลางสระ นอกเมืองนอกกรุง ในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
กอนเขาพรรษา ๓ วัน (ปน้ัน เขาพรรษา วันท่ี ๒๑ ก.ค.) เปนการ
ยายพนจากกรุงเทพฯ ไปอยางถาวร ไมยอนกลับมาอยูอีกเลย  

พรอมกับท่ีหนังสือพุทธธรรมฯ พิมพคร้ังท่ี ๓ เสร็จไป ก็เปน
อันไดจบยุคปดรายการ  เลิกรางานหนังสือพุทธธรรมฯ  มา
ตลอดเวลา ๒๕ ป (นับถึงทายป ๒๕๕๓ ท่ีไดรับขอมูลคอมพิวเตอร
ของพุทธธรรมฯ จากคุณหมอณรงค เลาหวิรภาพ มาเริ่มทํางาน
หนังสือพุทธธรรมฯ ใหมอีก โดยตรวจจัดขอมูลคอมพิวเตอรน้ัน จน
เสร็จ เกิดเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ในป ๒๕๕๕) 

ทีน้ีก็มาดูวามีเหตุการณซับซอนอะไร วาทีละเรื่อง เอาเร่ือง
ใกลๆ กอน คือ ในป ๒๕๒๘ ตอนท่ีอาตมาทํางานปดทายใหจบ
หนังสือพุทธธรรมฯ น้ันเอง คณะสงฆจะดําเนินงานสังคายนาพระ
ธรรมวินัยตรวจชําระพระไตรปฎก ตามท่ีรัฐบาลไดตกลงวาจะพิมพ
พระไตรปฎก ฉบับสังคายนาน้ัน ใหทันพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

งานสังคายนาเร่ิมข้ึนในปลายเดือน มิ.ย. ๒๕๒๘ และใน
วันท่ี ๒๕ มิ.ย. สมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีพระบัญชาแตงตั้ง
อาตมาเปนประธานกรรมการปาลิวิโสธกะ พระสุตตันตปฎก น่ีคือ
งานสังคายนาน้ีมีเวลาทํา รวมท้ังพิมพเปนเลม ๒ ปเศษ ใหเสร็จ
ทัน ๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ ซ่ึงเปนเวลาท่ีอาตมาออกจากกรุงไปแลว 
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ทีน้ี อีกเร่ืองหนึ่งคือ การไปบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาท่ี
อเมริกา หลังจากกลับมาจาก Harvard ถึงเมืองไทยทัน ๑ ก.ค. 
๒๕๒๔ แลว ตอมาไมนาน อาจารยสแวเรอรก็ติดตอมาอีก จะ
นิมนตใหไปอีกเมื่อน่ันๆ ตอนน้ัน ก็ชัดอยางท่ีเลามานักหนาแลววา 
อาตมา ยุ ง เ ต็ม ท่ีอ ยู กับงานหนังสื อ  พุทธธรรมฯ  ตอด วย 
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฯ ทําตอเน่ืองมาตลอด จึงขอผัดผอนมา
เร่ือย จนในท่ีสุดก็รับกับทานวาจะไปไดในป ๒๕๓๐   

ทีน้ีในป ๒๕๒๘ ท่ีเร่ิมงานตรวจชําระพระไตรปฎกน้ัน ก็พอดี
อาจารยสแวเรอรมาทวง เ ร่ืองมีวา ในวันท่ี ๑๔ ส.ค. ๒๕๒๘ 
อาจารยสแวเรอรมายํ้าเร่ืองท่ีนิมนตใหไป Swarthmore (ในป 
๒๕๓๐) อาตมาจึงบอกวา ป ๒๕๓๐ น้ัน อาตมาคงติดงาน
สังคายนาเสียแลว และก็เลาเ ร่ืองราวช้ีแจงแกทาน  ในท่ีสุด 
อาจารยสแวเรอรบอกวา เลื่อนเปนปตอไปคือ 1988 (๒๕๓๑) ก็ได 

(กอน อ.Swearer มาท่ีกฏิในวันท่ี ๑๔ ส.ค. น้ัน วันเดียว คือ
ในวันท่ี ๑๓ ส.ค. อาตมาเพ่ิงไปประชุมคณะกรรมาธิการแหงสังคีติ
การกสงฆ คร้ังท่ี ๑ คือเพ่ิงเร่ิมงานสังคายนาท่ีวาน้ัน พอดี) 

เปนอันวาเร่ืองราวเหตุการณท้ังหมดเหลาน้ีเกิดข้ึนในป 
๒๕๒๘ แลวปตอมา ๒๕๒๙ อาตมาก็ออกจากกรุงเทพฯ ไปพักท่ี
ศาลากลางสระ ทีน้ี เมื่อตัวเองเปลี่ยนท่ีอยูไปเขาในสภาพใหม มี
เหตุการณใหมๆ แลว อีก ๒ เร่ืองท่ีคางอยู (สังคายนา กับไป
อเมริกา) จะทําอยางไร 

ขอเลาสั้นๆ รวบรัดอีกวา สําหรับเร่ืองงานสังคายนา อาตมา
ถึงจะไปอยูไกล ก็ไปทํางานจนถึงป ๒๕๓๐ น่ันแหละ  
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แตตนป ๒๕๓๐ น้ันเอง ทางดานผูจัดงาน คงเห็นวาเด๋ียวจะ
ไมทันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตามท่ีตั้งเร่ืองไว ก็เลยจะรวบรัดวา
งานเสร็จเอาแคน้ี แตอาตมาไมเห็นดวย เราถือวางานท่ีสําคัญ
ย่ิงยวดตองทําใหละเอียดเรียบรอย เมื่อจะถือเปนเสร็จ อาตมาก็จึง
ทําหนังสือ ลว. ๒๗ มี.ค. ๒๕๓๐ (ท่ีศาลากลางสระ) ลาออกจาก
ตําแหนงโดยใหถือวาอาตมาออกแลวกอนเวลาท่ีถือวางานเสร็จ  

เร่ืองภาระดานการสังคายนาก็จบไป แตทีน้ีอาตมาออกไป
อยูนอกเมืองแลว เปลี่ยนถ่ินท่ีอยู เปลี่ยนสภาพแวดลอม อะไรๆ 
เปลี่ยนไปแทบหมดทุกอยาง นึกไมออกวาเร่ืองนิมนตไปอเมริกา
เปนไปอยางไร เหมือนหายไปเลย บางทีคงจะลืมไป 

ตอนออกมาอยูท่ีศาลากลางสระน้ัน ญาติโยมยุงกับการหา
ท่ีสัปปายะถวาย นิมนตพระไปดูท่ีโนน ดูท่ีน่ัน ถกเถียงกันวาท่ีไหน
ดี จะสรางวัดไหม จะเอาอยางไร และอาตมาก็มีพระอีก ๒ องคอยู
ดวย จะไปไหน ก็ตองพากันไป จะท้ิงไดอยางไร เปนอันนึกไมออก
แลววาตอนนั้นเรื่องที่จะไปอเมริกาหายไปอยางไร และก็คือไมไดไป 

ขอแทรกนิดหน่ึงวา ถาตอนน้ันคิดถึงเร่ืองไปอเมริกา ถาไมมี
เร่ืองสังคายนาเขามา ก็คือจะไปในป ๒๕๓๐ ทีน้ี ท่ีวาจะออกไป
จากกรุงในป ๒๕๒๙ น้ัน ถานึกเร่ืองไปอเมริกาข้ึนมา และถานึก
ทวนความจําไดดวยวา ตอนอยูในอเมริกาน้ัน อาการของโรคแทบ
จะไมมี ในแงน้ี ถาไปอเมริกา อาจจะแกปญหาสําคัญท่ีบีบคั้นไป
ได แลวถาเกิดตกลงวา ยอมทนอีกหนอย ป ๒๕๒๙ ยังไมออกจาก
กรุง ทนรอใหถึงป ๒๕๓๐ (ตอนนั้นคืออีกคร่ึงป) แลวไปอเมริกา 
ถาคิดและตกลงอยางน้ี เรื่องออกมาอยูนอกเมือง จนมาถึงวัด
ญาณเวศกวัน ก็อาจจะไมเกิดมี หรือจะอยางไร ตอนน้ียังเลือนๆ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๒๗๙

๒๗๙

งานมา มีแตงานนอกแผน แผนมา มีแตแผนไมใหทํางาน  

เปนอันวา งานใหญในการทําหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ เสร็จแลว ก็ถึงเวลาท่ีจะใหแกสุขภาพ ท่ี
อาจจะพนจากโรคราย ดวยการออกไปจากถ่ินแหงมลภาวะใน
เมืองกรุง แลวก็ไดออกจากวัดพระพิเรนทร เดินทางไปเขาจํา
พรรษาท่ีศาลากลางสระ อ.ลําลูกกา  

ทีน้ีก็นาจะเลาใหทราบชัดอีกนิดวา เ ร่ืองไปอยางไรมา
อยางไร จึงไดเจาะจงไปท่ีศาลากลางสระ จะไดตอเร่ืองติด  

เลาสั้นๆ นิดๆ วา เมื่อจะใหพระออกไปอยูนอกเมืองพอใหได
อากาศดีข้ึน อยางนอยข้ันหน่ึงกอน โยมก็หากันไป รูเห็นไดยินวามี
ท่ีไหนเหมาะดี ก็มาบอกเลา ถาแหงใดคอนขางมั่นใจ จะเปนวัด
หรือไมใชวัดก็ตาม โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ พรอม
ดวยโยมชม และโยมใกลชิด ก็นิมนตและนําไปดู แหงแลวแหงเลา  

จนกระท่ังเดือนมิถุยายน ใกลเขาพรรษา ๒๕๒๙ คุณหมอ
กาญจนา เกษสอาด ซ่ึงเปนทานหน่ึงท่ีพยายามหาสัปปายสถาน 
ไดรับแจงผานทางคุณรังสิต และอาจารยวารุณี เลิศศิริ วา ระหวาง
หาสถานท่ีถาวรยังไมลงตัวน้ี คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิม
สุนทร ขอนิมนตพระราชวรมุนีไปพักฟนฟูสุขภาพช่ัวคราวกอน ท่ี
ศาลากลางสระนํ้า (ขนาด ๘ x ๘ เมตร) ซ่ึงคุณบุญเจิดไดสรางไวท่ี
ลําลูกกา ปทุมธานี และยังไมไดใชทํากิจการอะไรเลย   

เมื่อจะไปพักอาศัยอยูในถ่ินอยางน้ัน ก็ตองมีพระอื่นไปอยู
ดวย การไปน้ีมุงเพ่ือมีท่ีอยูใหเอื้อตอสุขภาพ ไมใชเปนการเปนงาน
อะไร เรียกวาหาพระไปอยูเปนเพ่ือน  
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จุดสําคัญก็อยูท่ีวาใหเปนพระท่ีดีมีศีล คือมีความประพฤติดี 
วางใจไดวาจะไมมีเร่ืองเสียหาย เชนเท่ียวหาลาภหาผล รบกวน
หรือหลอกชาวบาน แลวก็เปนธรรมดาจะดูท่ีพระซ่ึงรูจักคุนเคยเห็น
กันมากอนใครอื่น 

อาตมาน้ัน ก็อยางท่ีเลามาตลอดเร่ือง อยูกับงาน แทบไมพบ
ใคร ท่ีวัดพระพิเรนทร มีพระท่ีคุนอยูไมก่ีองค และก็เปนพระท่ีมี
ความประพฤติดี วางใจกันอยูแลว ก็ชวนทานเหลาน้ันแหละ ตกลง
วาใหไปดวยอีก ๒ รูป แลวก็ได พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ 
(ปจจุบัน คือ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) และพระฉาย ปฺาปทีโป 
(ตอมา คือ พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป) ซ่ึงอยูใกล และชวยกันมา 
รวมเปนพระ ๓ รูปแรก ซ่ึงในที่สุดก็มาจําพรรษาท่ีวัดญาณเวศกวัน 
และอยูมาจนปจจุบัน 

(อีกทานหน่ึงซ่ึงสําคัญ ท่ีไมไดมาดวย คือพระครูวินัยธร 
ถวัลย สมจิตฺโต นอกจากคนไทยมักถือตามคติโชคลาง ไมนิยม
พระจํานวน ๔ รูปแลว มานึกดู พระครูถวัลยเปนโรคแพแดด ไปอยู
ท่ีใหม ไมคุน อาจตองไปโนนไปนี่ อาจลําบาก และอีกแงหน่ึงซ่ึง
สําคัญ มีทานอยูประจําท่ีวัดอันเปนถ่ินเดิม จะไดเปนหลักทางโนน
ท่ีจะเชื่อมโยงรูเร่ืองถึงกัน) 

หลังจากทดลองไปพักสัปดาหหน่ึงแลว ก็รับนิมนตมาพักจริง
ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ (กอนเขาพรรษา ๓ วัน)  

ในการรับถวายน้ัน ไดตกลงต้ังปายเปน “สถานพํานักสงฆ์
ศาลากลางสระ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ (ชั่วคราว)” และท่ีพักช่ัวคราวแหง
น้ี ไดเปนท่ีจําพรรษาอยูนานถึง ๓ ปเต็ม  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๒๘๑ 

๒๘๑

พรอมกันน้ัน ญาติโยมก็รวมกันหาชวยกันชวน ไดคุณวันชัย 
ประคองศิลป และคุณประกาศิต แยมบุญชู มาเปนไวยาวัจกร 
คร้ันตอมา เมื่อคุณวันชัย และคุณประกาศิต มีภารกิจตองแยกยาย
ออกไป ก็มีผูอื่นมาอยูชวยปฏิบัติสั้นบางยาวบาง จนกระท่ังถึงคร่ึง
หลังของป ๒๕๓๑ โดยคําแนะนําของคุณหมอเกษม อารยางกูร ก็
จึงไดคุณขจร เข็มทอง มาเปนไวยาวัจกรปฏิบัติพระ ซ่ึงขับรถได
ดวย ตั้งแตวันท่ี ๕ สิงหาคม เปนตนมา และอยูมายืนยาว 

รวมแลวก็อยูในความอุปถัมภดูแลใกลชิดของครอบครัวคุณ
บุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร กับคุณสุพงษ และคุณนารี 
ประจุมาศ โดยมีคุณยายรวม เพียรอุสาห เปนประธาน  

พรอมกันน้ัน โยมผูเคยอุปถัมภตลอดมาแตคร้ังจําพรรษาท่ี
วัดพระพิเรนทร ก็ไดเอาใจใสอุปถัมภบํารุงเชนเดิม โดยเฉพาะ
คุณหญิงกระจางศรี และคุณชม รักตะกนิษฐ พรอมท้ังมิตรสหาย
และศิษย เร่ิมตั้งแตเพ่ือนสนิทคือโยมหมอจรูญ ผลนิวาส  

เมื่อพระออกมาอยูหางไกล โยมก็จัดถวายเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกใหมาก ตั้งแตจัดรถยนตพาหนะถวายพรอมคนขับ  
รวมท้ังเดินหนาในการหาสัปปายสถานถาวรตอไปดวย  

การยายออกนอกเมืองมาอยูท่ีศาลากลางสระน้ี แมจะเปน
จุดพักช่ัวคราว แตเปนจุดเปลี่ยนและตัดตอนท่ีสําคัญ ตั้งแตความ
เปนอยู การงาน จนถึงวิถีชีวิตท้ังหมด 

วัตถุประสงคโดยตรงของการยายออกมา คือการแกปญหา
สุขภาพ เร่ืองโรคทางเดินหายใจ แมจะไมหาย เพราะเปนปญหาถึง
ข้ันท่ีอวัยวะเสียหายชํารุดไปแลว แตไมชานักก็เห็นไดวามีอาการดี
ข้ึน คงเน่ืองจากพนจากมลพิษราย มาไดอากาศซ่ึงดีกวาท่ีเกามาก 
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บอกแลววา มาอยูท่ีใหมมุงท่ีแกโรคภัย เร่ืองงานตองวางใจ
ปลอยไปกอน และก็ไดทํางานหลักเสร็จไปหมดแลว เพียงแตหวัง
วาถามีชองมีโอกาส ก็จะเพ่ิมจะแกเสริมเติมหนังสือหลัก ๓ เลม 
(พุทธธรรมฯ และ พจนานุกรมฯ ท้ังสอง) ไดบาง (แตท่ีจริงคือชะงัก
และหยุดไปเลย ตั้งแตออกจากกรุงมา จนกระท่ังมีวัดญาณเวศก
วันเกิดข้ึนนานแลว รวมเวลากวา ๑๕ ป การพิมพคร้ังใหมๆ ไดแค
เอาหนังสือเลมเกาไปถายภาพแลวพิมพซํ้าตามของเดิม)  

แตท้ังน้ี ก็ไดมีกระแสใหมของงานหนังสือเกิดข้ึน กลาวคือ 
ถึงตอนน้ี เร่ืองท่ีไดพูด ไดบรรยาย และไปแสดงปาฐกถา เร่ิมมาก
ข้ึน และมีผูถอดจากเสียงพูดเปนตัวหนังสือมาใหตรวจ เพ่ือขอ
พิมพเปนเลมหนังสือ ตั้งแตน้ี ใชเวลาหมดไปกับการตรวจชําระ
ตนฉบับท่ีเรียกวา “บทลอกเทป” และสวนมากตองทํางานแบบแขง
เวลา เพราะจะใหทันแจกตามกําหนดการตางๆ  

งานแนวใหมน้ี เราไมเปนตัวของตัวเอง คือไมมีทางคิดหวัง
หรือวางแผนอะไร จะพิมพหนังสือเร่ืองอะไร เมื่อไร ก็แลวแตผูจะ
พิมพบอกแจงมา วันน้ี มีคนมา พูดเร่ืองน้ีไป เขาชอบใจ ลอกเทป
มา บอกวาจะพิมพใชในงานน้ัน เมื่อน้ัน ก็ทําใหไดใหทันตามความ
ประสงคของผูท่ีขอพิมพน้ัน   

เวลาผานมา บทลอกเทปรอการตรวจชําระมากมาย (เวลาน้ี
เปนตั้งสูงไมต่ํากวา ๑ เมตร) หลายเร่ืองรอมา ๑๕ ป ข้ึนไป (เชน 
“คนไทยกับนํ้า” ท่ีตอจาก คนไทยกับป่า) จนทานผูขอพิมพเลิกทวง 
ดวยเหตุน้ี หนังสือท่ีพิมพในชวงออกนอกเมือง จนมาอยูท่ีวัด
ญาณเวศกวันถึงบัดน้ี จึงมีแตท่ีตรวจชําระจากบทลอกเทป แทบไม
มีงานเขียนเลย  
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ทีน้ีก็พอดีวา ป ๒๕๒๙ น้ัน เร่ิมเขาสูยุคการพิมพหนังสือดวย
คอมพิวเตอร ในระบบ desktop publishing โยมคุณหญิงกระจาง
ศรี ไดจัดซ้ือเคร่ือง Mac Plus ตามดวย Mac SE มาถวาย  

เมื่อมีเคร่ืองมือท่ีดีอยางน้ี งานอยางท่ีวาน้ันก็จึงเดินไปได
อยางดี อาตมาน้ันพิมพดีดไมเปนเลย แตพอดีวาพระครูปลัดฯ 
(ตั้งแตยังเปนพระมหาอินศร) พิมพดีดเกง แมนยํา และก็ขยัน 
อาตมาตรวจบทลอกเทปแลว (บางทีพระมหาอินศรก็ลอกเทปให
ตามท่ีโยมขอ) ก็สงใหพระมหาอินศรพิมพ แลวรับกลับมาตรวจ แก 
แลวสงกลับไปพิมพ สงกลับไปกลับมา ตรวจไปแกมาอยางน้ี
อาจจะ ๔-๕ รอบ ก็สงเขาโรงพิมพได  

ในยุคคอมพิวเตอร แหงระบบ desktop publishing น้ี การ
พิมพกลายเปนงายมาก ตัวงานไมยากลําบาก เชนตัวบาลี ไมวา
อักษรไทย หรืออักษรโรมัน มีโปรแกรมทําไวใหพรอม งานจึงไม
ยากลําบาก และไมชา ความหนักอยูท่ีวามีงานมากเร่ือง และเรง
จะเอา ก็อาศัยความขยันเปนสําคัญ  

ตัวอาตมาเอง ท่ีพิมพไมเปน อาศัยวาพระมหาอินศรขยัน
พิมพให แลวรับมาตรวจ แลวสงกลับไปพิมพแก สงกลับไปกลับมา 
ตรวจไปแกมา บางทีมีแกเพียงเล็กนอย ก็พิมพแกเองเลยบาง นาน
เขา บอยข้ึน ท้ังๆ ท่ีใชน้ิวเดียว ก็พิมพไดมากข้ึนๆ จนไปๆ มาๆ 
ผานเวลาเปนสิบๆ ป ก็เลยชักจะพิมพหนังสือเองท้ังเลม  

ท่ีพิมพเองท้ังเลมน้ี ก็เร่ิมตั้งแตป ๒๕๔๘ โดยพิมพดวยน้ิว
เดียว แลวพอดีวา หลังป ๒๕๕๐ แลว ก็ตองคอยๆ ออกไปอยูองค
เดียวในดงดอย ตองทําทุกอยางเอง หนังสือยุคหลังน้ีจึงเปนงานน้ิว
เดียวแทบท้ังหมด  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๘๔

๒๘๔

ยอนกลับไปท่ีศาลากลางสระ งานจรสําคัญท่ีเขามาในป 
๒๕๓๐ แลวตอเน่ืองมาจนบัดน้ี ไดแกการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล
เ ร่ิมโครงการจัดทําพระไตรปฎกคอมพิวเตอร  ท่ี เ รียกยอวา 
BUDSIR โดยผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร คือ ดร.ศุภชัย ตั้ง
วงศศานต ไดติดตอไปขอปรึกษาเก่ียวกับพระไตรปฎกบาลีท่ีจะนํา
ลงในคอมพิวเตอร พอทางมหาวิทยาลัยทํางานน้ีเร่ิมออกผลสําเร็จ
ในปตอมา โยมก็จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร desktop PC มาถวาย
ใหใชกับงานใหมน้ัน เลยกลายเปนวาพระครูปลัดฯ ใช Mac พิมพ
หนังสือ ขณะท่ีผูเขียนใช PC คนพระไตรปฎก 

 ทีน้ี หันไปพูดทางดานโยมบาง อยางท่ีเลามาเร่ือย โยมท่ี
ใกลชิดรูกันชัดวาอาตมาเรงงานหนังสือ อยูกับอากาศเสีย แลวก็
ผจญโรคภัยตลอดมายาวนาน ฝายโยมก็หาทางแกปญหา และก็
ทําการแกแบบท่ีไมคอยใหรูตัว น่ีก็กลายเปนวา โยมคิดหาทางให
อาตมาหยุดพักจากงาน และออกไปจรในท่ีปลอดโปรงโลงสมอง
โลงตัว แลวโยมก็มีเร่ืองนิมนตใหไปโนน ไปน่ัน กลายเปนวา โยม
วางแผนใหพัก ใหหยุดงาน คือวางแผนไมใหตองทํางานน่ันเอง 

โยมท่ีเอาจริงเอาจังในการใหไดพักผอนน้ี ท่ีเปนหลัก และทํา
มาก ก็คือ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ทานอื่นก็มี  

แตถึงน่ี เวลาหมดแลว เอาแคยกมาใหเห็นวา หลังเสร็จงาน
หลักแลว ตั้งแตอยูท่ีวัดพระพิเรนทร จนมาถึงวัดญาณเวศกวัน 
โยมนิมนตพระ ๓ รูป ไปไหนๆ บาง บอกไวพอใหเห็นรายการ ถา
พิมพใหม และมีเวลา คอยเขียนเลาเน้ือเร่ือง (ในชวงป ๒๕๒๘-๒๙ 
กอนยายจากวัดพระพิเรนทร ไมมีพระมหาอินศรในคณะจาริก เพราะอยู
ในระยะเรียนจบ-กลับจากอินเดีย แตมีพระครูถวัลย และทานอื่น) ดังน้ี 
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๒๘๕

พ.ศ. ๒๕๒๘: ๒๕ ก.พ. – ๑๕  มี.ค. นมัสการสังเวชนียสถานในอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๒๙: ๑๙ ก.พ. –   ๘  มี.ค. จาริกในสิงคโปร และออสเตรเลีย 
พ.ศ. ๒๕๓๓:    ๓ ก.พ. – ๒๕  ก.พ. นมัสการสังเวชนียสถานในอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๓๕: ๑๙ พ.ค. – ๑๔  ก.ค. จาริกในสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๗: ๑๕ เม.ย. – ๑๓  พ.ค. จาริกในสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๘: ๑๑ ก.พ. –  ๒๖  ก.พ. นมัสการสังเวชนียสถานในอินเดีย 
พ.ศ. ๒๕๓๘: ๑๖ เม.ย. – ๑๗  พ.ค. จาริกในสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. ๒๕๓๙: ๒๖ เม.ย. – ๒๓ พ.ค. จาริกในสหรัฐอเมริกา 

แผนใหละงานไปเที่ยว กลายมาทําหนังสือน้ิวเดียวอยูในดงดอย 
ดังวาแลว โยมท่ีจัดแจงใหไดพักงานน้ี คือ โยมคุณหญิง

กระจางศรี รักตะกนิษฐ ซ่ึงไดเร่ิมเร่ืองใหเปนจริงเปนจังข้ึนมา โดย
ในชวงป ๒๕๒๘-๒๕๓๓ นิมนตไปนมัสการสังเวชนียสถานใน
อินเดีย ๒ คร้ัง และนิมนตไปสิงคโปร (ปาฐกถาธรรมในงานผูกสีมา
วัดอานันทเมตตยาราม ๒๓ ก.พ. ๒๙) และออสเตรเลีย (ธรรมกถา
ท่ี Buddhist Society เมือง Perth แลวเย่ียมวัดปาโพธิญาณ) 

จากน้ันเร่ืองก็โยงตอไปท่ีทานผูอื่นเหมือนรับชวงกัน อยาง
อาจารยสมบูรณ (เปนพระราชกิตติเวทีแลว เรียกกันงายๆ วา เจา
คุณนิวยอรก) นิมนตนานมาแลว ก็เลยไดไปในชวงน้ีเมื่อป ๒๕๓๕
ตอดวยคุณหมอสุนทร และโยมบุญประจวบ ศรีหงส ซ่ึงนิมนตไป
บานท่ี Albany เมืองหลวงของรัฐนิวยอรก ๓ คร้ัง ใน ๓ ปตอกัน 

คุณหมอสุนทร ศรีหงส เปนแพทยผูใหญ ไดริเ ร่ิมกอตั้ง
สมาคมแพทยไทยในอเมริกา และเปนนายกฯ ทานท่ี ๒ ของ
สมาคมฯ น้ัน เปนท่ีรูจักดีในวงการแพทยไทยในอเมริกา  
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๒๘๖

๒๘๖

พ.ศ. ๒๕๒๘ โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ประเดิมนิมนตไปตามทางพุทธกิจ 
(ภาพกับโยมหมอจรูญ ผลนิวาส มิตรสนิทเสมอกิจเสมอกาล ทั้งสองทานขณะนี้ อายุ ๑๐๑ ป)  

 
พ.ศ. ๒๕๓๓ คุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน เกษสอาด รวมคณะจาริก 
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จาริกแรก ป ๒๕๒๘ ยังอยูวัดพระพิเรนทร พระครูวินัยธร (ถวัลย สมจิตฺโต) รวมคณะ 
 

จาริกหลังๆ ป ๒๕๓๓ และ ๒๕๓๘ อยูวัดญาณเวศกวัน 
พระครูปลดัฯ กบัหลวงลุงฉาย มาในคณะจาริก 
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๒๘๘

๒๘๘

 

จาริกแรก ป ๒๕๒๘ บรรยายธรรม “ตามทางพุทธกิจ” 
 

จาริกหลัง ป ๒๕๓๘ ขยายเปน “จาริกบุญ จารึกธรรม” 

ในคณะใหญของ ศ. น.พ. สงา นิลวรางกูร 
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         เมื่อพระสามรูปไปท่ีบานของคุณหมอสุนทร ก็ขยายตอไปท่ี
บานคุณหมอหลายทานในรัฐตางๆ โดยคุณหมอสุกรี และคุณหมอ
วลีรัตน วิสุทธิ์ จัดถวายท่ีพักใหเปนหลักท่ี Crown Point ในรัฐ 
Indiana 

ในท่ีสุด รายการจรไปทัศนในตางประเทศเพ่ือพักงานหนังสือ
ก็ปดลง ดวยการไปนมัสการสังเวชนียสถานในอินเดียอีกคร้ังหน่ึง 
โดยการนิมนตของ ศ. นพ. สงา นิลวรางกูร ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
ไปอเมริกาคร้ังสุดทายในป ๒๕๓๙  

หลังจากน้ัน ท่ี รพ.ศิริราช ณ ๘ มิ.ย. ๒๕๔๐ เขารับการ
ผาตัดสําคัญ คือจัดการขยายเสนเลือดใหญขางซายท่ีผานลําคอ
ข้ึนไปเลี้ยงสมอง (left carotid artery) โดยตัดเสนเลือดขนาดใหญท่ี
โคนขาซาย เอามาปะแทรกขยายเสนเลือดท่ีคอน้ันใหกวางใหญข้ึน  

(อาตมามีเสนเลือดท่ีผานคอข้ึนไปเลี้ยงสมอง ซ่ึงเล็กผิดปกติ
มาแตกําเนิดท้ังขางหนาและขางหลังหมด ๔ เสน คุณหมอท่ี
เดินทางมาจากอเมริกา จึงผาตัดขยายเสนท่ีวาจําเปนท่ีสุดให 
เรียกวาทํา carotid endarterectomy)  

นับแต พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ันเปนตนมา ก็เลิกเดินทางไปท่ีไหนๆ 
ไกลๆ ท้ังหมด ดูเหมือนวารางกายตองการปรับตัวเปนการใหญ 
เร่ิมดวยระบบชีพจรและความดันโลหิตแสดงอาการแปลกๆ  พอดี
วาอาการโรคทางเดินหายใจเกา ท่ีขอเรียกงายๆ วาปอดชํารุด ก็
กําเริบหรือแรงข้ึน ประสานกับวัยชราท่ีมาซํ้า  

ในสภาพเชนน้ี แทนท่ีจะพักดวยการจรไปทัศนไกลๆ ในตาง
ถ่ินตางแดน ก็กลายเปนวาตองออกไปหาถ่ินดงดอยท่ีจะพักอาศัย
ใหหายใจงายเร่ือยมาจนบัดน้ี  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๙๐

๒๙๐

 กับ พระราชกติติเวที (“อาจารยสมบูรณ” กอนเปนพระเทพกิตติโสภณ) 
วัดวชิรธรรมปทีป ณ ท่ีต้ังใหม Mount Vernon, N.Y. (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
คุณหมอสุกรี คุณหมอวลีรัตน ทําบุญบานท่ี Crown Point, Indiana 

(คุณหมอสุกรี กบัเพื่อนแพทยไทย, บานที่จัดถวายเปนที่พกัสงฆ, พ.ศ. ๒๕๓๗) 
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๒๙๑

         อีกดานหนึ่ง ก็พอดีวา อาตมาซ่ึงพิมพดีดไมเปนเลย แตดวย
น้ิวเดียวท่ีใชคอมพิวเตอรพิมพขอความทีละเล็กละนอย เวลาผาน
มานาน ถึงป ๒๕๔๘ น้ิวเดียว (นิ้วชี้มือขวา) น้ัน ก็เร่ิมพิมพขอความ
ทําหนังสือท้ังเลมได คร้ันเมื่อตองออกไปอยูโดดเด่ียวในดงดอย จึง
เขาสูยุคปจจุบันของบรรดาหนังสือท่ีเปนงานน้ิวเดียวแทบท้ังหมด    

เร่ืองจาริกท่ีบอกรายการมาน้ัน มีแตไปตางประเทศ ท่ีจริง 
โยมนิมนตเดินทางไกลไปพักในเมืองไทยก็มี ควรสรุปบอกไวดวย 

สูอีสาน: ๒–๖ พ.ย. ๒๕๒๖ คุณหมอกาญจนา เกษสอาด 
คุนกับวัดปามากหลายในภาคอีสาน จึงนิมนตไปเยี่ยมเยือนวัดท่ี
คุนมากหนอย โดยคุณประพัฒนขับรถมารับพาไป ไดไปเย่ียมวัด
ปาบานตาด ของหลวงตามหาบัว วัดปาแกวชุมพล ของพระ
อาจารยสิงหทอง (มรณภาพกอนน้ัน) วัดภูทอก ท่ีอยูบนภูเขาสูง
ชัน เดินบนทางไมรอบเขาข้ึนไปพักบนช้ันท่ี ๕ ซ่ึงมีศาลาท่ีทําวัตร
สวดมนตลงอุโบสถ แลวไปจบท่ีวัดหินหมากเปง ของหลวงปูเทสก  

ณ ทุกวัดท่ีไป ไดพักคางแรม พบสพรหมจารีท่ีเอื้อเฟอ บาง
รูปเคยไปเขารับการอบรมในโครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริม
การพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมหาจุฬาฯ แมจะมีเวลาสั้น ก็ไดความรูท่ีเปน
ประโยชนเก่ียวกับสภาพถ่ินและชุมชนท่ีน่ัน สรุปไวแคน้ีกอน   

ลองใต: ๑๖-๒๕ ก.ค. ๒๕๒๘ โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รักตะกนิษฐ เปนโยมแมอุปถัมภของพระครูปลัดทวี (ตอมา: พระครู
กิตติวราภรณ) คราวน้ัน โยมนิมนตอาตมาและหลวงลุงฉาย 
เดินทางไปกับพระครูปลัดทวี และจัดคณะไปเยือนถ่ินของพระครู
ปลัดทวี ไดแวะเย่ียมบานโยมมารดาของทาน ท่ีลําปา จ.พัทลุง พัก
ท่ีวัดคูหาสวรรค มีพระอดีตนิสิต มจร. คอยเอื้อเฟอ ขากลับไดคาง
แรมท่ีสวนโมกข เย่ียมกราบทานพุทธทาส แวะท่ีอื่นบางตามควร 
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๒๙๒

๒๙๒

ไปเหนือ: ๑๒–๑๗ มี.ค. ๒๕๓๒ ถึงตอนน้ี พระครบคณะ ๓ 
รูป ออกจากกรุงมาพักอยูท่ีศาลากลางสระ อ.ลําลูกกา จะเต็ม ๓ 
ปแลว อีก ๔ เดือนก็จะไปเขาพัก ณ ท่ีตั้งวัดญาณเวศกวัน  

คราวน้ัน คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร โยม
อุปถัมภแหงศาลากลางสระ นิมนตพระจรไปทัศนจังหวัดเชียงราย 
และถ่ินแดนใกลเคียง นอกจากรถพระท่ีมีภิกษุ ๓ กับสามเณร ๑ 
รูปแลว โยมจัดขบวนรถ ๓ คัน มีผูใหญ จนถึงลูกเล็กเด็กนอย ๒๔ 
คน เดินทางไปโดยลําดับ ถึงเมืองเชียงราย โดยอาศัยการตอนรับ
อยางดีของทานเจาคุณเจาคณะจังหวัด พระไดพักท่ีวัดพระแกว  

นอกจากไดเยือนดอยแมสลอง ไปนมัสการพระธาตุดอยตุง 
ชมพระตําหนักสมเด็จฯ ยา ไปถึงสามเหลี่ยมทองคํา ไดนมัสการ
พระธาตุเจดียหลวง พระธาตุจอมกิตติ และไปที่สําคัญอันควรอื่นๆ 
แลว ก็ไดเขาเขตพมาท่ีแมสาย ไปเย่ียมวัดไทยใหญบางแหงดวย  

เมื่อไปกันแบบเห็นชัดอยางน้ี ก็หนีไมพนมีศาสนกิจเกิดข้ึน 
ตองบรรยายธรรมในงานบรรพชาสามเณรชาวเขา และมีปาฐกถา
ธรรมท้ังท่ีวัดพระแกว ท่ีวัดทุงงิ้วในงานผูกสีมา ไปจนถึงพะเยา ท่ี 
ร.ร.ปริยัติธรรม วัดศรีโคมคํา ของทานเจาคุณเจาคณะภาค ๕  

ท่ีไปน้ัน ก็เปนเรื่องสบายๆ ตามนิมนตของโยม แตทางเจาถ่ิน 
ท้ังพระและโยมเอื้อเฟอมากจนเกิดมีรายการพิเศษโดยไมรูตัว คือ 
ในวันท่ี ๑๕ มี.ค. เจาหนาท่ีทางการท่ี อ.เชียงของ จัดใหคณะ โดย
มีพระเจาถ่ิน และ ขรก.ไทยเคียงขาง น่ังเรือขามโขงเขาแดนลาว   

ท่ีฝ งลาว  มีภิกษุ  ๓  กับสามเณร  ๔  รูป  และเจาหนาท่ี
บานเมืองลงมารับ และนําข้ึนไปในโบสถวัดจอมเขามณีรัตน แหง
บอแกวหวยทราย โดยมีพิธีตอนรับเปนทางการ 
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๒๙๓

 คุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร โยมอุปถัมภศาลากลางสระ-สายใจธรรม 

นิมนตคณะพระ ๓ รูป ออกจรจาริกทั้งใกลและไกล – ตัวอยางนี้ ที่ถํ้าโพธิสัตว  
 

อีกตัวอยางหนึ่ง ผานธรรมชาติในเขาใหญ 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๙๔

๒๙๔

         อาตมากลายเปนหัวหนาคณะเย่ียมเยือน นําสวดมนต 
กลาวสัมโมทนียกถา เจาอาวาสชื่อศรมูล กิตฺติวโร กลาวตอนรับ
ดวยภาษาสังคมนิยม แลวรองประธานอาวุโสท่ีน่ัน กลาวตอนรับ 

คนถ่ินวา เปนคร้ังแรกท่ีมีพระสงฆไทยเดินทางเปนทางการ
เขาสู สปป.ลาว หลังการปลดปลอยในป ๒๕๑๘ อาตมารูแควา
ไดรับความหวังดีจัดใหไดไปเย่ียมดู 

จุดสําคัญอยูสุดทาย คือไดไปเยี่ยมวัดปาออ ถ่ินเดิมท่ีพระ
มหาอินศรไดบรรพชา และเยี่ยมบานโยมบิดาโยมมารดาของทาน 
แลวจึงเดินทางกลับ กทม. จบระยะทาง ๒,๗๑๖ กม. 

นอกจากน้ี ในระยะหลังๆ ยังไดไปพักหลายวาระท่ีเชียงใหม
ซ่ึงเปนถ่ินเดิมของโยมบุญประจวบ และถ่ินเกาของคุณหมอสุนทร 
ท้ังสองทานเม่ือชราลง ก็เตรียมจะกลับมาอยูเมืองไทย นอกจาก
นิมนตไปพักท่ี Albany แลว ก็นิมนตไปพักท่ีแมริม เชียงใหมดวย  

จะเห็นชัดวา รายการจรจาริกเพ่ือพักงานท้ังหมด ไมวาใน
เมืองไทย หรือในตางประเทศ ลวนจัดกันข้ึนเมื่อมีโยมมาพบมาหา
หลังวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ คือหลังจากหนังสือพุทธธรรม 
ฉบับปรับปรุงและขยายความ เลมใหญ ออกมาแลว ผานไปอีกปเศษ 

จนถึงป ๒๕๒๕ นั้น อาตมาอยูกับงาน อยูกับการเขียน
หนังสือธรรม ท่ีมีแตจะไมทัน จะไมเสร็จ (ท่ีจริงก็คือไมมีทางท่ีจะ
เสร็จ) จึงไมไดไปท่ีไหน ไมวาในหรือตางประเทศ ท่ีไปบาง ก็เฉพาะ
ในกิจหนาท่ีแคทํางานใหผานไป อยางท่ีไปอเมริกาในป ๒๕๑๕, 
๒๕๑๙ และ ๒๕๒๔ ก็เปนเร่ืองของงานสอน และการเย่ียมเยียน
สถาบันการศึกษาตามนัดหมาย บางท่ีมีเร่ืองบานปลายออกไป ก็
ย่ิงเพ่ิมงานรัดตัวใหเรงมากข้ึนอีก 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 / 345 

๒๙๕

๒๙๕

อยางไรก็ดี ท่ีวาไดไปจรจาริกหลังป ๒๕๒๕ แลวน้ี เอาเขา
จริงก็ไมพนตองทํางานไปดวย แมจะอยูในข้ันเบาลงหนอย คือตอง
พูดท่ีน่ัน บรรยายท่ีโนน ปาฐกถาท่ีน่ี อยางท่ีไปเชียงรายสัปดาห
เดียว ก็มีรายการใหไปพูดดูเหมือนจะทุกวัน สวนท่ีไปจรจาริกใน
ตางแดน บางทีก็ตองเอางานติดตัวจากเมืองไทยไปทําระหวาง
เดินทาง และเร่ืองท่ีตองพูดท่ีน้ันท่ีโนน ก็ติดพันตอเน่ืองใหมาพิมพ
เปนเลมหนังสือในเมืองไทย หลายเลม ท่ีนึกไดตอนน้ี ก็มี 

ตามทางพุทธกิจ (ธรรมบรรยายระหวางเดินทางนมัสการสังเวชนียสถาน
ในอินเดีย ๒๕ ก.พ. – ๑๕ มี.ค. ๒๕๒๘) 

การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย (ธรรมกถา ที่วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา ๖ มิ.ย. ๒๕๓๕)  

ชีวิตท่ีสมบูรณ์ (ธรรมกถา ที่บานของ น.พ.สมชาย กุลวัฒนพร ณ 
Saddle River, New Jersey, USA. ๘ พ.ค. ๒๕๓๗)  

จาริกบุญ-จารึกธรรม (ธรรมบรรยายระหวางเดินทางนมัสการสังเวชนีย
สถานในอินเดีย ๑๑-๒๖ ก.พ. ๒๕๓๘)  

นิติศาสตร์แนวพุทธ (เร่ืองนี้มิใชพูดในการจาริก แตพูดที่เมืองไทยนี้ ที่
สํานักงานอัยการสูงสุด ๒๘ มี.ค. ๒๕๓๙ ตามคําอาราธนา ของ ศ. 
ดร. คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด หลังจากนั้นราวครึ่งเดือน จะไป
จาริกในอเมริกา ทานผูนิมนตแจงวาจะพิมพ จึงตองเอาติดตัวไปจัด
ปรับตรวจชําระระหวางเดินทางจนเสร็จ พิมพทันกอนส้ินปนั้น)  

สมาธิแบบพุทธ (ปาฐกถา ที่วัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ๕ พ.ค. 
๒๕๓๙, ตอมา Janet Chan แปลเปนภาษาอังกฤษ ในชื่อวา 
Samadhi in Buddhism และวัดธัมมาราม นครชิคาโก พิมพ
เผยแพร ครั้งแรก ณ May 10, 1998)  



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๙๖

๒๙๖

อาตมาเปนแคนักเรียนตลอดชีวิต ไมมีสิทธิ์มีเลขานุการ   
ทานท่ีอานเร่ือง พบพระครูปลัดฯ บาง พระมหาอินศรบาง 

พบพระฉายบาง พระครูสังฆรักษฉายบาง บางทานยังไมรูความ
เปนมา ก็สงสัย หรือรูสึกวาไมชัดเจน จึงบอกแทรกไวท่ีน่ี แคพอรู 

หลังจากข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๓๖ แลวไมนาน ในวันมาฆบูชา 
๗ มีนาคม ท่ีวัดพระพิเรนทร ในอุโบสถ ไดตั้งพระมหาอินศร         
จินฺตาปฺโ พระถวัลย สมจิตฺโต และพระฉาย ปฺาปทีโป 
(หลวงลุง) เปนพระครูฐานานุกรม ท่ีพระครูปลัด พระครูวินัยธร 
และพระครูสังฆรักษ ตามลําดับ 

ตอมา เมื่ออาตมาเปนพระพรหมคุณาภรณ ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ไดตั้งพระครูปลัดปฎกวัฒน เปน พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 

เม่ือมาอยูกันที่วัดญาณเวศกวัน อาตมาเคยบอกพระครูปลัดฯ 
วา คนท่ัวๆ ไปน้ัน เขาเห็นผานๆ เผินๆ ก็พูดไปตามอาการภายนอก 
เขามองแควา ออ... น่ันพระหนุม อยูใกลหรือมากับพระผูใหญแก
ชรา ซ่ึงอาจจะมีตําแหนงงานอะไรบางอยาง ก็นึกหรือพูดไปวาพระ
หนุมน้ันเปนเลขานุการ อะไรทํานองน้ี เราตองรูทัน ไมซ่ือตามไป  

การจะเปนอะไรๆ น้ัน อยู ท่ีงาน อยู ท่ีการท่ีทํา ไมใชแค
มองเห็นอาการผิวๆ 

แลวจึงไดอธิบายใหทานฟงวา พระครูปลัดฯ มีฐานะท่ีสําคัญ
กวาเปนเลขานุการ ท่ีวาเปน “ปลัด” น้ันก็คืออยูในคณะทํางาน ใน
ท่ีน้ีหมายถึงเปนลําดับตนในคณะทํางานของกิจการ หรือองคกร 
อยางเชนของวัด ไมใชทํางานของตัวบุคคล 
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๒๙๗

อยางท่ีเขามีปลัดกระทรวง มีปลัดจังหวัด เปนตน ก็อยูใน
คณะประจําทํางาน ท่ีดูแลรับผิดชอบสวนงานน้ัน คือท้ังกระทรวง 
ตอจากรัฐมนตรี หรือท้ังจังหวัด ถัดจากผูวาราชการจังหวัด  

ปลัดกระทรวง ปลัดจังหวัด ท่ีวาน้ัน ไมใชเปนแคเลขานุการ
ของรัฐมนตรี หรือเลขานุการของผูวาฯ ท่ีทํางานใหแกตัวบุคคล   

เพราะฉะน้ันก็ไมตองไปเผลอนึกตามเขาไป แตใหอยูกับหลัก 
อยูในความหมายท่ีชัดเจนถูกตอง ท่ีเปนพระครูปลัดฯ ในท่ีน้ีก็คือ
ทํางานของวัด ไมใชทํางานใหแกตัวบุคคลอยางอาตมา 

ลองมองออกไปขางนอกเชิงเปรียบเทียบ “ปลัด” น้ี เวลา
แปลเปนภาษาอังกฤษ เขาใชคําวา under secretary (หนังสือ
หลักๆ เขียนกันท้ัง ๓ แบบ คือ undersecretary, under secretary 
และ under-secretary; บางทีวา permanent secretary)  

ตรงน้ีตองไมเขาใจผิด คือไมใชเปน under ของ secretary 
ของบุคคล เชนไมใชอยาง secretary to a banker หรือแมแต 
secretary to Prime Minister ช่ือน้ันช่ือน้ี แตเปน secretary ของรัฐ 
secretary of state ของประเทศชาติ ของกิจการ  

อยางในระบบอเมริกัน secretary ก็คือรัฐมนตรี ไมใชเปน
เลขานุการของใคร secretary of state ก็คือรัฐมนตรีตางประเทศ 
secretary of defense ก็คือรัฐมนตรีกลาโหม แลวก็ secretary of 
treasury, secretary of war, secretary of state for economic 
affairs เยอะแยะ 

ท่ี ว า เ ป น ป ลั ด  เ ป น  undersecretary ก็ เ ป น แ บ บ 
undersecretary of state for foreign affairs อะไรจําพวกน้ี แต
ไมใช undersecretary to นายคนน้ันนายคนน้ี 



 กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

๒๙๘

๒๙๘

เอาละ พูดพอเห็นแนว อาตมาไมไดอยูในวงการวงงานอยาง
น้ัน ไมใชผูเช่ียวชาญอะไรในเร่ืองน้ี อาจจะขอใหทานท่ีเช่ียวชาญ
อยูในวงงานพูดใหแจมชัด น่ีก็พูดพอใหเห็นเคา พอเขาในแนว  

ย่ิงมาดูท่ีตัวอาตมาเองน้ี พ้ืนเพ ภูมิหลัง มูลฐาน การสั่งสม
ประสบการณ ไมยอมเปดทางใหมีเลขานุการข้ึนมาได  

เอางายๆ อยางท่ีเลามา ไดทํางานของมหาจุฬาฯ ผานเวลา
แสนนานจนเคยชินอยูตัว บอกแลววากําลังคน กําลังเงิน ไมมี
ท้ังน้ัน จะทําอะไร ก็ไมตองคิดไปเรียกหรือมัวรอใคร ไมตองใหใคร
มารับใช หรือมารับสนอง จะทําจดหมาย จะสื่อสารติดตอใคร ทํา
ประกาศของสถาบัน จนถึงเช็ดถูพ้ืนท่ีทํางาน ลงนอนบนกระดาน 
ทําตอกันไปไดทันที เคยมาอยางน้ี เปนท้ังวิถีชีวิต และวิถีของงาน     

ลึกเขาไปในตัวลงไปอีก ตลอดมาต้ังแตเปนสามเณรเล็กๆ ก็
คือเปนนักเรียน แลวก็เรียนเร่ือยมาจนเปนลักษณะท่ีอยูตัวของการ
ดําเนินชีวิต ท่ีจะสัมพันธกับสิ่งท้ังหลายอยางเปนนักเรียน เรียกวา
เปนนักเรียนตลอดชีวิต  

แมแตที่ผจญงานมามากมายยาวนาน  ก็ทําในลักษณะ
ของชีวิตในแบบของนักเรียน   เจออะไร   คิดอะไรขึ้นมา   ก็ตอง
รีบจดรีบเขียน อยากรูอะไร ก็ตองคน แลวก็ตองการรูใหแนใหชัด  
ใหถึงท่ีสุด  

จะมัวไปมอบเรื่องใหใครได จะนึกถึง จะรอใครมาเปน
เลขานุการ ยอมรอไมได เปนไปไมได เสียเวลาสองช้ัน แถมเร่ืองยัง
เขวไปเสียอีก  
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การท่ีจะสืบจะคนจะเจาะจะด้ันดนให ถึง ท่ีสุดอยางท่ี
ตองการ ยอมไมมีใครมาทําใหได เมื่อคนไปตามที่คิด คนได ก็ควา 
แลวก็คิดตอจากท่ีคนท่ีควา ความคิดก็กาวตอไปๆ การคนก็แยกแง
แตกมุมออกไปๆ ใครๆ อื่น ไมมีทางท่ีจะมาสืบมาคนแยกแงแตก
มุมออกไปใหตรงใจอยางท่ีคิดกาวไปๆ ไมมีทางเปนไปได แม
สืบคนออกมาแลว ก็ไมอาจเขียนแทนใหตรงใจได  

สมัยกอนโนน เอาแควาเขียนเสร็จแลว จะสงโรงพิมพ ตัวเอง
พิมพไมเปน ตองรอผูมีนํ้าใจ อยางอาจารยสมบูรณ หรือคุณชลธีร
ชวยพิมพให ชวยกันตรงไปตรงมา แคน้ีคือแสนจะขอบคุณขอบใจ  

ท่ีวาน้ีก็คือ ไมมีผู รับใชหรือผูสนองงาน มีแตผูมาชวยกัน
ทํางาน คือมาทํางานท่ีตางอยางตางดานหรือใหไดเพ่ิมข้ึน อยาง
นอยก็ชวยกันในระบบจัดแบงงานตามท่ีถนัดหรือท่ีทําไดตางกัน 
ไมใชมาผอนมาลด หรือมาทดแทน ถาจะแทน ก็ไมใชมาแทนที่ให
ไมตองทํา แตคนหน่ึงมาแทนท่ีน่ีตรงน้ี เพ่ืออีกคนหน่ึงจะไดเปลี่ยน  
ไปทําท่ีอื่นสวนอื่น อันเหมาะกวา หรือท่ีจะกาวหนาขยายออกไป 

พูดสั้นๆ จึงเปนอันวา ไมเคยมี และไมอาจจะมีเลขานุการ 

เร่ือง  กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 
ยังไมจบ ไมใชแคยังไมจบ แตยังไปไมถึงไหน แลวจะไปตอ ก็ยังไป
ไมได เพราะโรงพิมพไมมีเวลาจะให จึงเขียนตอไปไมได ก็เลยยัง
ไมไดไปวัดญาณเวศก  

อาจจะเรียกช่ือหนังสือน้ีใหม ตามท่ีเร่ืองราวไดเปนไปวา 
กว่าจะพบหลวงลุงฉาย เตรียมออกเดินทางไปวัดญาณเวศก์ 



 
 
 
 
 

หนาวาง 
 



ภาคผนวก 
วัดญาณเวศกวนั 
ความเปนมาเทาท่ีระลึกได 

ณ โอกาสที่วัดญาณเวศกวันได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินซ่ึงจะได้
ทอด ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดย พลโท นายแพทย์ธํารงรัตน์ 
แก้วกาญจน์ เป็นผู้รับพระราชทานมาน้ัน พระเดชพระคุณพระพรหม-
คุณาภรณ์ ได้ปรารภถึงการท่ีจะรวบรวมประวัติของวัดญาณเวศกวัน เพื่อ
พิมพ์ไว้เป็นอนุสรณ์ และเป็นบรรณาการแก่บรรดาผู้ร่วมงานกฐินในครั้ง
น้ีด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีเป็นอย่างย่ิง (เป็นห่วงแต่สุขภาพและตาของ
ท่านซ่ึงรับการผ่าตัดมาใหม่ๆ เท่านั้น) เพราะวัดญาณเวศกวันเป็นวัดเล็ก 
ค่อนข้างใหม่ต่อชุมชน ยังไม่ใคร่มีใครรู้จักความเป็นมาของวัดน้ีมากนัก  

ในการน้ี นอกจากพระเดชพระคุณท่านจะเขียนเองแล้ว ท่านยังมี
เมตตาเปิดโอกาสให้บรรดาโยมที่เก่ามากับวัดได้เขียนส่วนหน่ึงด้วย เป็น
การฟื้นอดีตซ่ึงโยมคงจะไม่มีข้อความท่ีจะไปเสริมของท่านได้ แต่คงจะ
เป็นเมตตาธรรมของท่านท่ีจะเปิดโอกาสโปรดให้ญาติโยมได้ย้อนระลึกถึง
กุศลกรรมในอดีตของตนเองอีกครั้งหน่ึง เพื่อยังให้เกิดปีติสุขแก่ตนเอง 

ดิฉันเป็นโยมผู้หน่ึงซ่ึงได้รับความเมตตาในครั้งน้ีด้วย แต่น่า
เสียดายท่ีไม่สามารถจะระลึกอะไรได้มากนัก แม้จะอาศัยท้ังภาพและ
ความจําท่ีเหลืออยู่บ้างก็ตาม เพราะปัจจยัหลายอย่างเป็นอุปสรรค  



(๓๐๒)  วัดญาณเวศกวัน 

 

๓๐๒

นอกจากความเสื่อมท่ัวไปอันเป็นธรรมชาติของวัยแล้ว ขณะน้ี
สุขภาพยังไม่คืนสู่ปกติหลังจากป่วยมาเป็นเวลานาน ท้ังยังมีปัญหาอ่ืน
สมทบอีกด้วย เช่น การย้ายท่ีอยู่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลกระทบมาก ข้าว
ของกระจัดกระจาย หายสูญไปก็มาก ตู้หนังสือบางตู้ ปรากฏว่าถูกปลวก
กินท้ังตู้ ด้วยเหตุน้ัน ดิฉันจึงได้จัดเอกสารส่วนของวัดท่ีจัดว่าสําคัญ เก็บ
บรรจุลงกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ นําไปเก็บไว้ท่ีท่านพระครูปลัด ด้วย
เกรงจะหนีปลวกไม่พ้น แต่ไม่ได้บันทึกว่าเอกสารอะไรบ้าง  

ถึงอย่างไรก็เป็นท่ีแน่นอนอยู่แล้วว่า ส่วนท่ีดิฉันเขียนคงจะไม่มี
สาระอะไรมากนัก เพราะบันทึกของพระเดชพระคุณท่านก็ย่อมจะสมบูรณ์
ท่ีสุดอยู่แล้ว จึงได้แต่ขอประทานอภัย ขอเขียนแต่เพียงเท่าท่ีระลึกได้จาก
สมองฝ่อๆ ของวัย ๙๐ เท่าน้ัน 

วัดญาณเวศกวันเปนวัดราษฎรขนาดเล็ก  พ่ึงจะได รับ
อนุญาตใหกอตั้งเปนทางการเม่ือ  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  มีเน้ือ
ท่ีในขณะน้ัน ๑๑ ไรเศษ ปจจุบันมีประมาณ ๒๒ ไร ตั้งอยู ณ  
ตําบลบางกระทึก  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  มีพระเดช
พระคุณพระพรหมคุณาภรณ เปนเจาอาวาส มีพระสงฆจํานวนไม
แนนอน ขณะน้ีมี ๒๑ รูป เปนพระนวกะเปนสวนใหญ เหตุเพราะ
ยังอยูในพรรษา ถาเปนเวลานอกพรรษา ก็จะมีพระประจําเพียง
จํานวนนอย ประมาณ ๑๑–๑๒ รูป เทาน้ัน  

วัดน้ีเปนวัดท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงก็คอยเปนคอยไปตามกําลัง
ของญาติโยมและแรงศรัทธา เชน ในปน้ีกําลังเร่ิมกอสรางหอธรรม 
เพ่ือรวบรวมผลงานของทานไว ณ ท่ีเดียวกัน และเพื่อสนับสนุน
การคนควาศึกษาธรรมของผูสนใจ 
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วัดญาณเวศกวัน เมื่อเทียบกับวัดท่ัวๆ ไป นับวาเปนวัดท่ี
คอนขางใหม มีอายุเพียง ๑๐ ปเศษ มีประวัติความเปนมาอันควร
บันทึกไวดังน้ี 

เมื่อพูดถึงกําเนิดของวัดญาณเวศกวัน ก็เวนท่ีจะพูดถึงวัด
พระพิเรนทร ซ่ึงเปนตนกําเนิดใหเกิดวัดญาณเวศกวันเสียมิได  

วัดพระพิเรนทรเปนวัดเกาแก ตั้งอยูในใจกลางของเมือง
หลวง ในยานธุรกิจ ฉะน้ัน จึงมีชุมชนในละแวกน้ันมาใชบริการ
ของวัดมากมาย จนเกินความพอเหมาะพอดีของวัดท่ีจะรับได แต
โดยความเปนวัดซ่ึงมีหนาท่ีจะตองใหการสงเคราะหแกชุมชนดวย
ความเมตตา  จึงทําใหบรรยากาศของวัดเต็มไปดวยปญหา
นานาประการ เร่ิมตั้งแตอาณาบริเวณของวัดซ่ึงมีเน้ือท่ีจํากัด 
ขยายไมออก เน่ืองจากมีอาคารรานคาต้ังประชิดอยูทุกดาน เวนไว
แตดานซ่ึงมีท่ีจําเพาะประตูวัดเทาน้ัน ภายในวัดก็แออัดไปดวย
อาคารโรงเรือนเต็มเน้ือท่ี อาทิ โบสถ วิหาร โรงธรรม โรงพิธี กุฏิ
พระ และอาคารจําเปนสําหรับพระ  

บรรยากาศภายในวัดเต็มไปดวยมลภาวะท่ีเปนปญหาตอ
สุขภาพของผูพํานักอยางมาก  

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาตั้งแตบายไปจนถึงกลางคืน อัน
เปนชวงเวลาท่ีเขาจัดงานพิธีตางๆ ความแออัดก็ย่ิงทวีมากข้ึน ท้ัง
คนท่ีมาใชบริการ ท้ังรถรา ท้ังเสียงจากพิธีกรรมตางๆ ของแตละ
ศาลา ซ่ึงตางคนตางมุงในกิจของตน ทําใหบรรยากาศท่ัวไปเต็มไป
ดวยความวุนวายเซ็งแซ  



(๓๐๔)  วัดญาณเวศกวัน 

 

๓๐๔

นอกจากน้ันแลว สิ่งท่ีเปนปญหาซํ้าเติมในการทําลาย
สุขภาพของพระเดชพระคุณโดยตรง ก็คือบรรยากาศของกุฏิท่ีพัก
ของทานเอง แมจะเปนตึกสองช้ันขนาดไมเล็ก แตบรรยากาศรอบๆ 
ก็ไมนาอยูเสียแลว  

กุฏิน้ีตั้งอยูดานหลังสุด ติดกําแพงวัด ช้ันลางเปนท่ีพักอาศัย
ของลูกศิษย ดานบนเปนท่ีพํานักของทาน ดานหนาเปนทางผานไป
ยังกุฏิอื่นๆ ดานขวาเปนหองสุขาแถว ซ่ึงมีดานหลังชิดกําแพงวัด  

นอกกําแพงมีถนนซอยเล็กๆ เปนทางไปมาหนาตึกแถว ๒ 
ช้ัน ยาวตลอดแนวซอย สวนหน่ึงของตึกแถวน้ีเปนท่ีตั้งของรานทํา
ทอง ซ่ึงมีหนาตางตรงกับหนาตางของทานพอดี  

การทําทองของเขาในเวลากลางคืน ทํากันจนดึก เวลาทํา
ทอง เขาจะน่ังทําตรงหนาตางซ่ึงตรงกับหนาตางของทาน เพ่ือ
ระบายกลิ่นควันใหออกขางนอกทางเดียว เวลาทําทองเขาจะให
เคร่ืองเปาพนไฟในการหลอมละลาย ใชนํ้าประสานทองเปนเคร่ือง
ประสาน ฉะน้ันเวลาทํางาน ไอนํ้าประสานทองก็จะพุงกระจายตรง
มายังหนาตางของทานท่ีอยูตรงกันขาม ฟุงกระจายมาอยางแรง 
ทําใหทานทํางานก็ไมได จําวัดก็ไมได ตองลุกหนีออกจากหอง มา
เดินท่ีระเบียงขางหนา เพียงแตใหกลิ่นไอเบาบางลงบางเทาน้ัน  

การเปนอยูอยางน้ีมาตลอดเวลานับสิบๆ ปท่ีทานพํานักท่ีน่ี 
ไอนํ้าประสานทองน้ีเปนอันตรายตอปอดมาก ทานมีอาการหายใจ
สั้นๆ อึดอัดอยูเปนประจํา และทวีย่ิงข้ึนทุกวัน มีผูเลาวา เคยมีผู
ศรัทธาบางทานจะไปขอใหรานทําทองยายท่ี แตทานก็บอกวา อยา
ไปรบกวนอาชีพของเขาเลย ก็เลยจบอยูเทาน้ัน  
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สวนอาการปวยของทาน เดิมก็คิดวาเปนโรคภูมิแพแกไม
หาย การหายใจไมเต็มปอดเปนปญหามากข้ึนๆ  

พวกเราญาติโยมพากันวิตก พยายามหาท่ีพํานักขางนอก
เพ่ือขอใหทานยายออกไป แตก็หาท่ีเหมาะไมไดสักที พอมีจังหวะ
วาง ก็ออกไปดูตามวัดรางๆ ซ่ึงมีมากดวยกัน ไปกันท้ังทางบก ทาง
เรือ ก็ไมไดท่ีเหมาะใจ เจาอาวาสบางวัดใน กทม. ไดทราบเร่ือง ก็
ยินดีท่ีจะจัดหาท่ีถวายนิมนตทานไปอยูดวย แตปรกติทานไมชอบ
รบกวนใครๆ อยูแลว ก็ไดแตอนุโมทนาขอบคุณไป  

ระหวางน้ี อาการของทานก็มากข้ึนทุกที ความทราบถึง
นายแพทยโรจน  สุวรรณสุทธิ แหง ร.พ.ศิริราช ผูท่ีศรัทธาและ
เคารพทานมาก โดยคุณหญิงอุบล หุวะนันท เปนผูไปปรารภใหฟง 
คุณหมอโรจนตกใจมาก เขียนจดหมายดวนมาถวายทานอธิบาย
วา การสูดไอนํ้าประสานทองเขาไปบอยๆ จะทําใหปอดเกิดพังผืด
ยึด และมีอาการหายใจไมเต็มปอด เปนอันตรายมาก จึงขอใหทาน
รีบยายออกจากวัดทันที ใหรูสึกเหมือนไฟไหมบาน เพราะเม่ือเปน
แลวยากแกการรักษา ใหทานรีบยายออกโดยเร็วท่ีสุด  

ญาติโยมไดทราบความ ก็พากันวิตก จะตองเรงไปหาท่ีพัก
ช่ัวคราวถวายกอน…แตตองเปนท่ีเหมาะสําหรับสงฆ คือไมขัดตอ
พระวินัย ขณะยังหาไมได ก็อาราธนาทานใหเปนคนไขไปพลาง
กอน พักในโรงพยาบาลช่ัวคราว  

ตอมาไมนานนัก คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมากราบเรียน
พระเดชพระคุณทานวา คุณยงยุทธ ธนะปุระ พรอมดวยคุณชุติมา 
ภรรยา มีศรัทธาจะถวายท่ีดิน ๒๕ ไร ท่ีเปนมรดกจากคุณพอคุณ
ยงยุทธ ท่ีตําบลวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



(๓๐๖)  วัดญาณเวศกวัน 

 

๓๐๖

พวกเราดีใจกันมาก ไกลหนอยก็ไมวา พากันไปดู แตไดพบ
ปญหาหลายอยาง ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ดินเปร้ียว นํ้าเปร้ียว ปลูก
ตนไมไมข้ึน คณะศิษยไดพยายามอยางมากที่จะชวยกันแกปญหา
ข อ น้ี  ไ ด เ ชิญอาจา รย ผู เ ช่ี ย ว ช าญทางปฐ พี วิ ทยา  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาปรึกษาหาทางแกไข อาจารยคณะ
น้ันก็เสนอวิธีแกให แตก็ยาก ตองลงทุนลงแรงมาก เปนภาระใหญ
ท่ีไมคุมคา  

คร้ันเมื่อพิจารณาทางดานภาวะแวดลอม ก็พบวา ทางดาน
ฟารมขางเคียงเขาเลี้ยงไกเปนฟารมใหญ มีไกจํานวนนับหมื่น มี
การฉีดยา พนยา ฟุงไปไกล และเมื่อถึงฤดูท่ีมีลมผานมา ก็มีกลิ่น
เหม็นโชยมาดวย แมกระน้ัน ทานก็ยังไมปฏิเสธเสียทีเดียว ดวย
เห็นวาเจาของเขามีศรัทธามาก เขาอุตสาหปลูกเรือนช่ัวคราวดวย
ไมไผใหทานทดลองไปอยู ทานก็เมตตาฉลองศรัทธาถึงสองครั้ง 
กลับมาก็อาพาธท้ังสองครั้ง ทานจึงจําตองปฏิเสธไปอยางเกรงใจ 

ตอมาไมนานนัก คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ศรัทธาเกา
ของทาน มากราบเรียนวา มีเพ่ือนของเพ่ือนเขาปลูกศาลาใหญไว
กลางสระนํ้าในท่ีแปลงใหญของเขาที่ตําบลลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ไมมีใครใชประโยชนเลย ท้ิงวางไวเฉยๆ หากทานจะใช
เปนท่ีพักช่ัวคราวได เจาของเขาจะยินดีมาก ก็พากันไปดู เห็นวา
พอจะใชได เพราะในขณะน้ันมีพระสงฆในคณะของทานเพียง ๒ 
องค เทาน้ัน คือ พระครูปลัดปฎกวัฒน (ปจจุบัน) ศิษยของทาน 
และพระครูสังฆรักษ (ฉาย) ซ่ึงรักเคารพทานมาก ติดตามมาจาก
วัดพระพิเรนทรดวยกัน  
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ท่ีศาลากลางสระน้ีก็เหมือนกัน ทานก็มิไดรับเสียทันที เพราะ
พระเดชพระคุณทานเปนผูท่ีละเอียดรอบคอบมาก ไมตัดสินอะไร
งายๆ จึงตกลงวา ทานและคณะจะทดลองพักดูกอนระยะหน่ึง 
คร้ันรูสึกวาพอจะอยูไดทานจึงรับอาราธนา  

ผูเปนเจาของศาลาดังกลาว คือ คุณบุญเจิด หลิมสุนทร ผูซ่ึง
ตอมาไดมาเปนศรัทธาใหญของทาน มีผลใหเกิดสถานพํานักสงฆ
สายใจธรรม เปนอนุสรณถึงคุณสายใจ หลิมสุนทร ภรรยาของทาน 
ผูถึงแกกรรมไปดวยโรคมะเร็ง และเปนผูท่ีมีศรัทธาอยางสูงในพระ
เดชพระคุณเปนอยางย่ิง ในระหวางท่ีเธอมีชีวิตอยู ไดเปนผูท่ีดูแล
เอาใจใสการเปนอยูของทานและคณะของพระเดชพระคุณอยางดี
ท่ีสุด มีความต้ังใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรมดวยความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเดชพระคุณอยางสูง  

ท้ังสามีภรรยาเจาของศาลา ย่ิงนานวันย่ิงเพ่ิมความเลื่อมใส
ศรัทธามากข้ึนๆ เอาใจใสดูแลการเปนอยูของทานอยางดีท่ีสุด แม
บานท่ีเธอพํานักจะอยูหางไกลจากศาลากลางสระสักเพียงใด แต
ท้ังครอบครัวก็หาเวลามาดูแลการเปนอยูของทานไมเวนแตละวัน 
พยายามปรับปรุงสถานท่ีพํานักใหสัปปายะมากข้ึนเร่ือยๆ กอตรง
โนน สรางตรงน้ี พยายามถวายความสะดวกสบาย ท้ังสวยงามให
มากย่ิงข้ึน ดูแลใหความสะดวกสบายแกทุกคนแมแตญาติโยม
ท่ีมากราบนมัสการท่ีเย่ียมทาน  

ทานและคณะพักอยูท่ีน่ีอยางสะดวกสบายคอนขางนานถึง 
๓ พรรษา  



(๓๐๘)  วัดญาณเวศกวัน 

 

๓๐๘

ในระหวางน้ี ญาติโยมก็ยังมิไดหยุดท่ีจะเสาะหาท่ีดินสราง
วัดถาวรอยูเร่ือยๆ 

คร้ันตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๑ คุณหมอกาญจนาไดทราบขาว
วา บริษัทไทยประกันชีวิต มีท่ีดินท้ิงวางเปลาอยูแปลงหน่ึงบนถนน
ขางพุทธมณฑล สาย ข มีเน้ือท่ีราว ๑๑ ไรเศษ เตรียมไวจะสราง
ตึกสัมมนาคาร ๔ ช้ัน เพ่ือใชเปนท่ีสัมมนา แตติดขัดดวยทางพุทธ
มณฑลไมอนุญาตใหสรางตึกสูงเกิน ๑๕ เมตร โครงการน้ันจึงเปน
อันระงับไป ท่ีดินแปลงน้ี ท้ังๆ ท่ีถมแตงเตรียมการไวแลว ก็เลยท้ิง
ไปเฉยๆ  

เราไปดูกันแลว เห็นวาเปนท่ีสัปปายะมาก ลักษณะท่ัวไป
ของท่ีดินแถบน้ันเปนสวน สงบ รมร่ืน มีบานเรือนต้ังอยูหางๆ กัน มี
ผูอยูอาศัยไมมาก รถราก็ไมคอยผานไปมามากนัก ท้ังปากซอยก็
ยังมีปอมยามรักษาการของพุทธมณฑลดูแลการเขาออกของผูคน
และยวดยานอยูเปนประจําอีกดวย ท้ังสัปปายะ ท้ังปลอดภัย จึง
เปนท่ีถูกใจของทุกคนอยางมาก  

พอดีกับทางคุณยงยุทธก็ขายท่ีดินท่ีวังนอยได ท่ีดินสวนท่ี
เคยถวายน้ันขายได ๕ ลาน พอดีท่ีกําลังตองการเปนทุนในการซ้ือ
ท่ีดินแปลงน้ี เราตกลงกันในราคา ๕ ลาน ๘ แสน เศษเทาไรดิฉัน
จําไมได จําไดแตวาอาจารยลดา  รัตกสิกร เซ็นเช็คจายจํานวนท่ี
ขาดใหทันที อันท่ีจริงเจาของเขาเรียกแพงกวาน้ีมาก แตอาศัย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และคําวิงวอนจากศรัทธาหลาย
สาย เขาจึงตกลงขายใหในราคาดังกลาว  
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ญาติโยมทุกคนท่ีเก่ียวของพากันดีใจ ชวนกันติดตามทานไป
ดูท่ีแปลงใหญ เห็นมีการขุดสระถมดินไวดีแลว มีตนไมประเภทข้ึน
เอง เชน ตนมะขามเทศ กระถิน ข้ึนสูงระเกะระกะท่ัวไปในระหวาง
พงหญาข้ึนสูง แตก็สัมผัสไดถึงความสงบท่ีซอนอยูภายใน 

คุณยงยุทธ ธนะปุระ ในฐานะท่ีเปนสถาปนิก ไดขออาสาวาง
แผนผังการกอสราง จัดแบงเขตท่ีควรสําหรับวัดใหพอเหมาะพอดี
กับท่ีดินท่ีมีอยู แตตอมาเมื่ออาณาเขตของวัดขยายออกมากข้ึนๆ 
แผนผังท่ีวางไวเดิมจําตองเปลี่ยนไปดังท่ีปรากฏในปจจุบัน 

จังหวะน้ันชางพอเหมาะพอดี ท่ีดิฉันจะไดมีโอกาสรวม
ทําบุญ เน่ืองจากความจําเปนท่ีจะตองยายท่ีอยูหนีความอัดแอ
ของสุขุมวิท ในท่ีดินมีบานอยู ๓ หลัง เปนตึกหน่ึงหลัง อีก ๒ หลัง
เปนบานไม ทุกหลังจะตองร้ือออก ก็ดีแลวจะไดนําไมมาใช
ประโยชนขางหนา เพราะขณะน้ันไมหายาก และแพงมาก ท้ังหาท่ี
แกแกรงไมคอยได ไมจากบานท้ัง ๓ หลังจึงเปนประโยชนมาก  

เรือนไมหลังใหญเปนไมท่ีดีมาก คุณพอดิฉันสั่งลองลงมาเอง
จากจังหวัดบุรีรัมย มีเสาไมเต็งรังตนโตๆ ไดนํามาใชเปนสะพาน
ขามคูคลองในวัด  

ไมดีๆ สวนมากคัดมาใชท่ีวัด พ้ืนไมสัก ไมแดง กะไวสําหรับ
พ้ืนกุฏิท้ังสอง คุณหมอจรูญขอถวายคาสรางกุฏิท้ังหมด คุณยง
ยุทธเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางกุฏิ ไมท่ีเหลือก็ไดนํามาใชทํา
อุปกรณท่ีจําเปนตางๆ เชน เตียง ตั่ง โตะ  



(๓๑๐)  วัดญาณเวศกวัน 

 

๓๑๐

บังเอิญอีกท่ีขณะน้ัน ดิฉันมีคนสวนซ่ึงมีฝมือทางชางไมอยู
ดวย จึงทําไดทุกอยางท่ีตองการ ดิฉันเองก็รูสึกเปนสุข เพลิดเพลิน
ไปกับงานเล็กๆ นอยๆ น้ี คนสวนน้ีรับใชอยู ๗ ป ไดทํางานไมถวาย
วัดไวมาก กอนจะลาออกไป จึงขอโอกาสน้ีอนุโมทนากับเขา 

เมื่อกุฏิข้ึนแลว การกอสรางอื่นๆ ก็คอยๆ ตามมาตามลําดับ
ความจําเปน เชน โรงครัว หองสุขา หอระฆัง ศาลาสวดมนต 
กําแพง หอฉัน หองพักญาติโยม กุฏิใหญ โบสถ และหอธรรมท่ี
กําลังจะเร่ิมข้ึน ท้ังอาณาบริเวณวัดก็ขยายออกไปเร่ือยๆ ตาม
เหตุการณและความจําเปน กลายเปนวัดญาณเวศกวัน ท่ีสงบรม
ร่ืน และงดงาม ทามกลางไมดอกไมใบไมยืนตนท่ียังความเปน
ธรรมชาติ ดังเชนท่ีปรากฏในปจจุบัน 

คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
(วันท่ีคําเล่าน้ีมาถึงวัด) 

 
 
หมายเหตุ:  เรื่อง “วัดญาณเวศกวัน ความเป็นมาเท่าที่ระลึกได้” นี้ พิมพครั้ง

แรก เพื่อแจกในโอกาสท่ี พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน 
อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดท่ี วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ 

 
 

 
 



ลําดับเหตุการณ 
ใน 

“กวาจะพบหลวงลุงฉาย แลวพากันไปวัดญาณเวศก” 
(พระพงศธรณ์ เกตุญาโณ อ่าน กว่าจะพบหลวงลุงฯ แล้ว มฉีันทะ ทํากาลานุกรม แสดงลําดับ
เหตุการณ์ท่ีเล่าในหนังสือน้ันมาให ้ขออนุโมทนาฉันทะ วริิยะ และความมีใจเอ้ือเฟื้อ ของพระ
เกตุญาโณ ไว้ ณ ท่ีน้ี, ท่านเก็บทุกแห่งท่ีมีเลขวันเดือนปี ได้ลงไว้ท้ังหมด ยังไม่คัดเลือก) 

 

พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๕๐๓ 
๒๔๓๐ วัดขําเขมการาม มีชื่อเปน “วัดพระพิเรนทร” 
๒๔๖๙ พระไตรปฎก ชดุพิมพครั้งแรก ในรัชกาลท่ี ๗ เรียกวา       

สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ  
๒๔๘๙ สรางเมรุวัดพระพิเรนทร 
๒๔๘๙, ๑๖ ก.ย. สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย เปดเรียนปแรก 
๒๔๙๐, ๑๘ ก.ค. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เปดการศึกษาคร้ังแรก  
๒๔๙๑ อยูท่ีกุฎิหลวงพ่ีค้ึง 
๒๔๙๔ บวชเณรท่ีวัดบานกราง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 
๒๔๙๕ มาอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
๒๔๙๖  มาอยูวัดพระพิเรนทร 
๒๔๙๖ เริ่มเรียนบาลี 
๒๔๙๙ พระเทพคุณาธารต้ังสํานักเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี 
๒๔๙๙, ๓๐ เม.ย.  สามเณรประยุทธไปสมัครเขาเรียนมหาจุฬาฯ 
๒๕๐๐, ใกลป กองธรรมสนามหลวงเพิ่ม วชิาภาษาไทย ในหลกัสูตร

นักธรรม  
๒๕๐๑, ๖ ก.ค. ไดรับนิตยภัต ท่ีวัดพระพิเรนทรจัดมอบใหเปนรายป 

สําหรับพระเณรท่ีเรียนในมหาจุฬาฯ หรือมหามกุฏฯ 
๒๕๐๑, ๒๔ พ.ย. กัมพูชาตัดความสัมพันธทางการทูตกับไทย 
๒๕๐๒, ๑๘ ม.ค. ไอเปนโลหิต เน่ืองจากวัณโรค 
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(๓๑๒)

๓๑๒

๒๕๐๓ มหาจุฬาฯ จัดทําหนังสือ “ศัพทหลักสูตรภาษาไทย” ๓ เลม 
๙ ภาค สําหรับนักธรรม ๓ ชั้น 

พ.ศ. ๒๕๐๔ [สอบได ป.ธ. ๙ และอุปสมบท]  
๒๕๐๔ สอบ ป.ธ.๙ ไดขณะเปนสามเณร 
๒๕๐๔, ๒๐ ก.ค. พระอาสภเถระ ใหพระเมธีสุทธิพงศ นัดไปซอมขานนาคที่กุฎ ิ
๒๕๐๔, ๒๑ ก.ค. สมเด็จพระสังฆราชรับสั่งใหหลวงพอพาไปเฝาที่วัดเบญจมบพิตร 
๒๕๐๔, ๑ พ.ย. กรมการศาสนาตั้ง “หนวยวิจัยทางพระพุทธศาสนา” 

พ.ศ.๒๕๐๕ 
๒๕๐๕, ๑๕ มิ.ย.  ศาลยุติธรรมระหวางประเทศตัดสินใหปราสาทเขาพระวิหาร

เปนของกัมพูชา 

พ.ศ.๒๕๐๖ 
๒๕๐๖, ๒ มี.ค.  พิมพประเดิมพจนานุกรมชื่อ Students' Thai-Pali-

English Dictionary of Buddhist Terms  
๒๕๐๖, ๒๙ ก.ย. เริ่มเขียน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา บาลี-ไทย-

อังกฤษ (หยุดคาง ๑๒ พ.ย. ๒๕๐๗) 

พ.ศ.๒๕๐๗ [เปน ผูชวยเลขาธิการมหาจุฬาฯ] 
๒๕๐๗, พ.ค.  มีประกาศตั้งพระมหาประยุทธ เปน ผช. เลขาธิการมหาจุฬาฯ 
๒๕๐๗, ๒๒ ต.ค. หลวงพอวัดพระพิเรนทรพูดเตือนวาอยาใหเขาใชมากนัก 

พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒๕๐๘, ๒๓ ก.ย. วัดพระพิเรนทรเริ่มไดรับจายไฟ 220 V 

พ.ศ.๒๕๐๙ 
๒๕๐๙ ผาตัดลาง โรคโพรงกระโหลกศีรษะอักเสบเรื้อรัง (chronic 

mastoiditis)  
๒๕๐๙, ๑ ต.ค.  เปดอบรมรุนแรกของ สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป

ตางประเทศ ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร 
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๓๑๓

พ.ศ.๒๕๑๐ 
๒๕๑๐, ๙ มิ.ย.  คณะผูแทนสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาแหง

ประเทศไทย ไปเย่ียมสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพุทธ
ศาสนาใน สิงคโปร ลังกา มาเลเซีย ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี 
และฮองกง (สิ้นสุด ๘ ก.ค. ๒๕๑๐) 

๒๕๑๐, ๑๘ มิ.ย.  พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต พบกับ ดร.อุทิศ นาคสวัสด์ิ เปน
ครั้งแรก เ ม่ือได รับนิมนตแสดงพระธรรมเทศนาเปน
ภาษาอังกฤษ ท่ีมาเลเซีย  

พ.ศ.๒๕๑๒ 
๒๕๑๒, ๑๖ มี.ค. คุณชลธีร ธรรมวรางกูร มาเปนพนักงานพิมพดีด ท่ี มจร. 
๒๕๑๒, ๑๗ พ.ค. เปดปการศึกษาใชอาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดพระพิเรนทร 
๒๕๑๒,  ในหลวงเสด็จพระราชดําเนินปดทองลูกนิมิต, มีสังฆกรรม

ผูกสีมา ท่ีวัดพลับพลาชัย 
๒๕๑๒, ๗ ต.ค. พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 

ถึงมรณภาพ 
๒๕๑๒, ๕ ธ.ค. พระมหาประยุทธ ได รับพระราชทานสมณศักด์ิ เปน

พระราชาคณะ ในราชทินนามวา พระศรีวิสุทธิโมล ี
๒๕๑๒, ๒๔ ธ.ค. วางรูปงานเพื่อต้ังสมาคมสงเคราะหสหายศิลปน 

พ.ศ.๒๕๑๓ 
๒๕๑๓, ๓ ก.ย. “สมาคมสงเคราะหสหายศิลปน” เปดเปนทางการ โดยมี ศ. 

ดร.อุทิศ นาคสวัสด์ิ เปนนายกสมาคมคนแรก 
๒๕๑๓, ๑๐ ก.ย. งานไหวครูดนตรีไทยประจําป ท่ีวัดพระพิเรนทร ครั้งแรก 

พ.ศ.๒๕๑๔ [พุทธธรรม ฉบับเดิม เสร็จ] 
๒๕๑๔, ๒๑ มี.ค. งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต) 
๒๕๑๔, ๒๐ ส.ค. แสดงปาฐกถา “พุทธธรรม” ท่ีหอประชุมใหญ ม.ธรรมศาสตร 

ในโอกาสแหงมงคลวาร พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิป
พงศประพันธ มีพระชนมครบ ๘๐ พรรษา  
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(๓๑๔)

๓๑๔

๒๕๑๔, ๒๕ ส.ค. วันกําเนิดหนังสือ พุทธธรรม ท่ีโครงการตําราสงัคมศาสตร
และมนุษยศาสตร พิมพ ในชุด “วรรณไวทยากร”  

พ.ศ.๒๕๑๕ [ศาสนกิจในอเมริกา, เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร] 
๒๕๑๕ ระยะแรกเกิดมีวัดไทยในอเมรกิา 
๒๕๑๕, ๒๑ ม.ค. โยมเจือจันทน อัชพรรณ หรือโยมมิสโจ มาพบครั้งแรก 
๒๕๑๕, ๓๑ ม.ค. ทะไลลามะเสด็จมาเยี่ยมเยือน ท่ีมหาจุฬาฯ 
๒๕๑๕, ๒๔ มี.ค. เดินทางไปอเมริกา บรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับ

วัฒนธรรมไทย” ๑ เดือน ตามนิมนตของ University 
Museum ของ University of Pennsylvania 

๒๕๑๕, ๒๔ มี.ค. ปฎิบัติศาสนกิจท่ีอเมริกา กับเจาประคุณสมเด็จฯ วัดสระเกศ 
และเจาประคุณสมเด็จฯ วัดปากนํ้า (สิ้นสุด ๑๒ มิ.ย. ๑๕) 

๒๕๑๕, ๑๗ มิ.ย. งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายี
มหาเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม 

๒๕๑๕, ๑๖พ.ย. ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๑๕, ๓๐ พ.ย. รับตราต้ังเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร จากเจาพระคุณ

สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถระ วัดพระเชตุพนฯ 

พ.ศ.๒๕๑๖ 
๒๕๑๖, ๑ ม.ค. ตนฉบับ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ฉบับประมวลธรรม) เสร็จ 
๒๕๑๖, ๒๕ มิ.ย. พระมหาอุทัย อุทโย รับหนาท่ีชวยดูแลการเงินของวัด 

พ.ศ.๒๕๑๗ 

๒๕๑๗, ๑ มี.ค. ยื่นหนังสือ ขอลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๑๗, ๖ มี.ค. ถวายบันทึก ขอลาออกจากตําแหนง รอง ลธ. มจร. 
๒๕๑๗, ๑๔ มี.ค. มีบันทึกไมรับการลาออกจากมหาจุฬาฯ 
๒๕๑๗, ๓ เม.ย. มีหนังสือยับยั้งการลาออกจากตําแหนงเจาอาวาส วพร. 
๒๕๑๗, ๙ มิ.ย. ส.ณ. แถม โพธ์ิศรี อุปสมบท 
๒๕๑๗, ๒๖ มิ.ย. ส.ณ. อินศร ดวงคิด อุปสมบท 
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๓๑๕

พ.ศ.๒๕๑๘ 
๒๕๑๘, ๒๔ ก.พ. พระทักษิณคณาธิกร (สิงหทน นราสโภ) รองเลขาธิการ รูปท่ี

๒ ลาสิกขา  
๒๕๑๘, ๑๗ เม.ย. เขมรแดงเปลี่ยนชื่อประเทศเปน กัมพูชาประชาธิปไตย 
๒๕๑๘, ๓๐ เม.ย. เวียดนามเหนือยึดไซงอนได 
๒๕๑๘, ๙ พ.ค. ต้ังพระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เปนผูรักษาการแทนเจา

อาวาสวัดพระพเิรนทร 
๒๕๑๘, ๔ มิ.ย. อานประกาศต้ัง พระมหาบุญมา มหาวีโร เปนรองเลขาธิการ 
๒๕๑๘, ๕ ส.ค. พระมานพ สิทฺธิโก ถึงมรณภาพ 
๒๕๑๘, ๒๐ ส.ค. ไปอธิบายชี้แจงและตอบคําถามเรื่องกฎหมายมหาวิทยาลัย

สงฆ แกบรรดา ส.ส. พรรคประชาธิปตย ณ ท่ีทําการพรรค 
 ซึ่ง ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช อยูเปนประธาน 
๒๕๑๘, ๒๔ ก.ย. พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ เริ่มเขารวมประชุมตรวจสอบ

บัญชี วัดพระพิเรนทร 
๒๕๑๘, ๓ ต.ค.  เจาหนาท่ีของสภาผูแทนราษฎร ไปหารือหวง กม. ม.สงฆ 
๒๕๑๘, ๒ ธ.ค. เปลี่ยนราชอาณาจักรลาว เปน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
๒๕๑๘, ๕ ธ.ค. แสดงมุทิตาจิตแก พระวสิุทธิสมโพธิ (สมบูรณ สมฺปุณฺโณ) 
๒๕๑๘, ๑๙ ธ.ค.  พระศีลขันธโสภิต (หลวงพ่ีค้ึง) ถึงมรณภาพ 

พ.ศ.๒๕๑๙ [๒๕๑๙-๒๕๒๑ ศาสนกิจในอเมริกา] 
๒๕๑๙, ๘ ม.ค. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ฉบับประมวลธรรม) พิมพเสร็จ 

(จัดทําเสร็จในป ๒๕๑๕ แลวใชเวลาพิมพอีก ๓ ป) 
๒๕๑๙, ๑๑ ม.ค.  รวมประชุมปรึกษาการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระศีล

ขันธโสภิต หลวงพ่ีค้ึง 
๒๕๑๙, ๑๒ ม.ค. มีประกาศยุบสภาผูแทนราษฏร 
๒๕๑๙, ๒๓ ม.ค. เดินทางไปเปนวิทยากรท่ี Swarthmore College ใน US 
๒๕๑๙, ๒๔ ม.ค. อ. Swearer มารับท่ีสนามบินเมือง Philadelphia  
๒๕๑๙, ๑๕ ก.พ. เริ่มไปเทศนท่ีวัดวชิรธรรมปทีป NYC (วันมาฆบูชา) 
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๓๑๖

๒๕๑๙ มีวัดไทย ๕ วัด ใน ๕ รัฐ ในสหรัฐอเมริกา 
๒๕๑๙-๒๕๒๑ งานท่ี Swarthmore เสร็จแลว มาพักท่ีวัดไทยในนิวยอรก 
๒๕๑๙, ๓ เม.ย. พระราชทานเพลิงศพ พระศีลขนัธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต)  
๒๕๑๙, ๒๓ เม.ย.  นักศึกษารวมกบัอาจารยทําบุญสงกรานตท่ี Swarthmore 
๒๕๑๙, ๑๘ มิ.ย. หนังสือคูมือชีวติ (ธรรมนูญชีวิต) เขียนเสร็จท่ี Swarthmore 

มาพิมพเสร็จท่ีวดัวชิรธรรมปทีป 
๒๕๑๙, ๒๐ มิ.ย. รวมประชุม ๕ วัดแรกในอเมริกา ท่ีเมือง Denver รัฐ 

Colorado (สิ้นสุด ๒๔ มิ.ย. ๑๙) 
๒๕๑๙, ๒๑ ต.ค. ไดรับใบอนุญาตจัดต้ัง “สมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา” 
๒๕๑๙, สิ้นป  บริษัท แอรสยาม จํากัด ลม  

พ.ศ.๒๕๒๐ 
๒๕๒๐, ๑๖ ก.ค. ไดรับตราต้ังอุปชฌายจากเมืองไทย ในงานผูกสีมาและเปด

วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
๒๕๒๐, ๑๑ ต.ค. ไดรับจดหมายจากพระวิสุทธิวงศาจารย (เสงี่ยม จนฺทสิริ) 

วัดสุทัศนฯ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๐ ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก 
๒๕๒๐, ๑๙ พ.ย. เปนอุปชฌายครั้งแรกในชีวิต ท่ีวัดธัมมาราม เมืองชิคาโก 
๒๕๒๐, ๒๓ พ.ย. กราบเรียนตอบจดหมายพระวิสทุธิวงศาจารย  
๒๕๒๐, ๕ ธ.ค. พระวิสุทธิวงศาจารย (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนฯ ไดรับ

สถาปนาเปน สมเด็จพระพุฒาจารย 

พ.ศ.๒๕๒๑ [๒๕๒๑-๒๕๒๓ มุงอยูกับงานเขียน พุทธธรรม] 
๒๕๒๑ ศิลปนฉาย พงษพวง อุปสมบทเปน พระฉาย ปฺาปทีโป 
๒๕๒๑, ๔ ก.พ. ไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๒๑, ๒๑ ก.พ. ไดรับหนังสือแจงอนุมัติการลาออก (ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๑) 

สงไปท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก  
๒๕๒๑, ๒๖ มี.ค. ขึ้นเครื่องบิน Pan Am ท่ีสนามบิน JFK ไปลงท่ีลอนดอน 

(รอไดต๋ัวใหมแลว ออกเดินทางจากลอนดอน ๑ เม.ย. ๒๑) 
๒๕๒๑, ๒ เม.ย. กลับมาประเทศไทย ถึงดอนเมือง กรุงเทพฯ  
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๒๕๒๑, ๔ เม.ย. ไปกราบขอบพระคุณเจาประคุณสมเด็จฯ วัดสุทัศนฯ ท่ีให
โอกาสไปอยูวัดสุทัศนฯ 

๒๕๒๑, ๒๑ พ.ค. วันวิสาขบูชา จอจะเร่ิมฟนงาน พจนานกุรมพุทธศาสน 
๒๕๒๑, ๒๒ พ.ค. งานตรวจ แบบเรียนธรรมวินยั มศ.๔-๕ เขามาแทรกค่ัน 

(จนถึง ๑๖ ส.ค. ๒๑)  
๒๕๒๑, ๒ ก.ค. คุณอา มารดาของคุณสุชัย ถึงแกกรรม 
๒๕๒๑, ๑ ส.ค. พระมหาสักรินทร สํวโร เดินทางไปศึกษาท่ีอินเดีย 
๒๕๒๑, ๑๕ ส.ค. พระมหาอุทัย อุทโย เดินทางไปศึกษาท่ีอินเดีย 
๒๕๒๑, ๒๔ ส.ค. โครงการตําราฯ แจงขอความเห็นชอบในการท่ี ศ. ดร.ระวี 

ภาวิไล ขอพิมพ พุทธธรรม ฉบับเดิม เผยแพร (ขอเวลา
เขียนเพิ่มเติม ๓ เดือน แตกลายเปน ๓ ป) 

๒๕๒๑, ๑๐ ก.ย. คุณสุชัยลาไปอยูบาน 
๒๕๒๑, ๑๑ ก.ย. ลงมือเขียนเริ่มใหม พจนานุกรมพุทธศาสน ์
๒๕๒๑, สิ้น ต.ค. เขียน พจนานกุรมพุทธศาสน์ จบ “ก” เริ่มขึ้น “ข” และ

ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในบางประเทศแลว ตองหยุด-หัน
มาเขียน พุทธธรรม 

๒๕๒๑, ๗ พ.ย. เสร็จงานตรวจฉบับพิมพดีด แบบเรียนธรรมวินัย มศ.๔-
๕ และใหตัวอกัษร กอนสงโรงพิมพ 

๒๕๒๑-๒๕๒๓ อยูกับงานเขียนตนฉบับ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความ 

๒๕๒๑, ๑๐ ธ.ค. หลวงพีไ่หมเขารับการผาตัดท่ี ร.พ.พหลโยธิน 

พ.ศ.๒๕๒๒ [พจนานุกรมพุทธศาสน์ มาตัดหนา พุทธธรรม] 
๒๕๒๒ กอต้ัง ธรรมสถานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๕๒๒, ๕ ม.ค. พระฉายรวมฝากภัตมาถวาย ผานคุณสมาน 
๒๕๒๒, ๓ ก.พ. พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต (หลวงพีไ่หม) ถึงมรณภาพ 
๒๕๒๒, ๔ ก.พ. พิธีสรงนํ้าศพหลวงพี่ไหม พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) วัด

ไตรมิตรฯ เจาคณะ กทม. มาในพิธี พูดใหรับภาระวัด 
๒๕๒๒, ๑๒ มี.ค. มอบหมายงานให พม.แถม, พม.อินศร, พม.เฉลิม, พม.อัมพร 

ชวยงานหนังสือท่ีระลึก งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่ีไหม 
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๒๕๒๒, ๒๔ มี.ค. งานทําบุญ ๕๐ วัน อุทิศแกหลวงพ่ีไหม 
๒๕๒๒, ๓๑ มี.ค. ตนฉบับงานท่ีมอบหมายใหท้ัง ๔ รูปไปจัดเรียงกลับมาครบ 
๒๕๒๒, ๒ เม.ย. มีการประชุมเลือกเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๒๒, ๘ เม.ย. เริ่มตรวจแกงานตนฉบับพท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

หลวงพีไ่หม 
๒๕๒๒, ๑๘ พ.ค. พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบับครู นักเรียน นักธรรม ท่ี

ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพี่ไหม เสร็จเปนรูปเลม 
๒๕๒๒, ๑๙ พ.ค. พระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต 
๒๕๒๒, ๒๔ พ.ค. รองเจาคณะกทม. ๒ ทานมาเจรจาใหรับเปน ผูรักษาการเจา

คณะเขตปอมปราบฯ 
๒๕๒๒, ๒๘ มิ.ย. พระครูวรกิจวิจารณ ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส วพร. 
๒๕๒๒, ๑๘ ส.ค. หลวงพอพระเมธีธรรมสาร วัดบานกราง ถึงมรณภาพ 

พ.ศ.๒๕๒๓ [พุทธธรรม เขา รพ. ทายปน้ี จะเปนเลมหนังสือตนป ๒๕] 
๒๕๒๓, ๓ มี.ค.  พล.อ. เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี คนท่ี ๑๖ 
๒๕๒๓, ๑๒ มิ.ย. จบงานตรวจปรูฟกับโรงพิมพ แบบเรียนธรรมวินัย ชั้น มศ.๔ 
๒๕๒๓, ๖ ส.ค. ขณะตรวจตนฉบับพิมพดีดพุทธธรรม ท่ีคุณชลธีรฝากมา 

ผิดสังเกตวา ตนฉบับเขียนท่ีสงไปกอนหนาน้ัน นาจะหาย 
คือ วิธีโยนิโสมนสิการ 

๒๕๒๓, ๑ ต.ค. “กลางวัน (คือเพล) พระฉายเอากลวยมาถวาย” 

๒๕๒๓, ๑๕ ต.ค. ทดลองฉันอาหารม้ือเดียว (ถึง ๒๕ พ.ย. ๒๓) 
๒๕๒๓, ๕ พ.ย. ตกลงกับรานเม็ดทราย ท่ีจะเรียงพิมพตัวคอมพิวกราฟก

หนังสือ พุทธธรรม 
๒๕๒๓, ๑๕ พ.ย. ใหตัวอักษรตนฉบับพิมพดีด พุทธธรรม เสรจ็ 
๒๕๒๓, ๒๖ พ.ย. รานเริ่มรับตนฉบับ พุทธธรรม ไปเรียง 
๒๕๒๓, ๘ ธ.ค. รานนําปรูฟตัวคอมพิวมาสงคร้ังแรก 
๒๕๒๓, ๑๕ ธ.ค. เริ่มตรวจปรูฟตัวคอมพิว 
๒๕๒๓, ๒๖ ธ.ค. เสร็จตนฉบับ “กรรม” ในพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ

ขยายความ   
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พ.ศ.๒๕๒๔ 
๒๕๒๔ พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ จบ พธ.บ. ท่ีมหาจุฬาฯ 
๒๕๒๔, ๒๙ ม.ค. มอบเรื่องตรวจปรูฟพุทธธรรม แกทานเจาคุณวิสุทธิสมโพธิ 
๒๕๒๔, ๓๐ ม.ค. เดินทางไปบรรยายท่ี Harvard University ตามท่ี Center 

for the Study of World Religions (CSWR) นิมนตเปน 
Visiting Scholar โดยต้ังเปน Research Fellow และไป
ประชุมท่ี Berkeley (สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๒๔) 

๒๕๒๔, ๓๑ ม.ค. ลงท่ี Logan International Airport เมือง Boston  
๒๕๒๔, ๑ ก.พ. อ.สแวเรอรมาชวยบอกจัดเตรียมการท้ังขาวของเครื่องใช

ความเปนอยู เรื่องวิชาท่ีสอน 
๒๕๒๔, ๓ ก.พ. เริ่มการสอน 
๒๕๒๔, ๑๒ ก.พ. ยายหองเรียนหนีหนาวมาท่ี common room ของ CSWR 
๒๕๒๔, ๑๕ ก.พ. รับนิมนตไปฉันท่ีบานของ Prof. S.J. Tambiah ครั้งแรก 
๒๕๒๔, ๒๒ ก.พ. ไปเทศนวันมาฆบูชา ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก 
๒๕๒๔, ๓ มี.ค. มีรายการสนทนากับ Tulku Thondup 
๒๕๒๔, ๙ มี.ค. วางโครงเขยีนพุทธธรรม “โยนิโสมนสิการ” แทนสวนหาย 
๒๕๒๔, ๑๐-๑๒ เม.ย.  ไปงานสงกรานต ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก 
๒๕๒๔, ๑๗ เม.ย. รับนิมนตไปพูดท่ี Haverford College เร่ือง “The 

Buddhist Conception of Truth and other truths”  
๒๕๒๔, ๒๓ เม.ย. วันสุดทายของการสอนที่ Divinity School  
๒๕๒๔, ๒๔ เม.ย. วันสุดทายของการสอนบาลี/วสิทุธิมัคค ท่ี CSWR 
๒๕๒๔, ๒๗ เม.ย. เขียนคําอธิบายบาลีไวยากรณ ภาคกิตก และตัทธิต เปน

ภาษาอังกฤษไว 
๒๕๒๔, ๓ พ.ค. Dr. Stephen Young รับไปงานสงกรานตของชาวลาวท่ี 

International Institute ในเมือง Boston 
๒๕๒๔, ๔ พ.ค. เขียนตนฉบับพุทธธรรม “โยนิโสมนสิการ” และแถมเรื่อง 

“พระรัตนตรัย” (เสร็จ ๑๐ พ.ค. ๒๔) 
๒๕๒๔, ๑๑ พ.ค. ฝากสง ป.ณ. ตนฉบับโยนิโสมนสิการ มาถวายทานเจาคุณ  

วิสุทธิสมโพธิ ท่ีมหาจุฬาฯ เมืองไทย 
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๒๕๒๔, ๑๑-๑๒ พ.ค. ตรวจชําระบทลอกเทป “นรก-สวรรค ในพระไตรปฎก” 
และ “อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา” 

๒๕๒๔, ๑๕-๑๘ พ.ค. ไปงานวันวิสาขบูชา ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก 
๒๕๒๔, ๑๙-๒๑ พ.ค. เขียน “Tradition and Change in Thai Buddhism” 
๒๕๒๔, ๒๒ พ.ค. ไปงานแตงงานท่ีนิวยอรก 
๒๕๒๔, ๒๒-๒๙ พ.ค. เขียนสารนิพนธสําหรับงานประชุมท่ี UC Berkeley  
๒๕๒๔, ๒๗ พ.ค. First Annual Associates' Day, ไดรับนิมนตเปน 

keynote speaker พูดเรื่อง “Tradition and Change in 
Thai Buddhism” 

๒๕๒๔, ๔ มิ.ย. รวมรูพิธีประสาธนปริญญาท่ี Harvard  
๒๕๒๔, ๕ มิ.ย. แวะเยี่ยมสํานักวิปสสนา Insight Meditation Society ท่ี

ตําบล Barre คุณ Jack Kornfield ตอนรับ กอนไปวัดวชริ
ธรรมปทีป NYC (กลับมาท่ี CSWR ๘ มิ.ย. ๒๔) 

๒๕๒๔, ๑๓ มิ.ย. ออกจาก Harvard โดย Prof. John B. Carman และ
นักศึกษามาสงขึ้นเครื่องบินเพื่อไปประชุมท่ี Berkeley (ลง
แวะชิคาโก กอนไปถึงท่ีหมาย ๑๗ มิ.ย. ๒๔) 

๒๕๒๔, ๑๙ มิ.ย. นําเสนอสารนิพนธ “Foundations of Buddhist Social 
Ethics” ในงานประชุมเรื่อง “Moral Values in 
Comparative Perspective” ท่ี Berkeley  

๒๕๒๔, ๒๑ มิ.ย. เยี่ยมวัดมงคลรตันาราม 
๒๕๒๔, ๒๒ มิ.ย. น่ังรถ Greyhound ไปเยี่ยมวดัไทยลอสแองเจลีส 
๒๕๒๔, ๒๕-๒๖ มิ.ย.น่ังรถ Greyhound จาก Los Angles ถึง Seattle 
๒๕๒๔, ๒๘มิ.ย. ไปฉันเพลตามนิมนต ท่ีบาน Prof. Charles F. Keyes  
๒๕๒๔, ๒๙ มิ.ย. คุณกระแสรถวายภัตเชา-เพล, ขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทย 
๒๕๒๔, ๓๐ มิ.ย. น.พ.เกษม อารยางกูร กับหลานตุก มารับท่ีสนามบินดอน

เมือง ไปแวะเยีย่มโยม 
๒๕๒๔, ๑ ก.ค. ถึงวัดพระพิเรนทร ทนตออาการเกาของโรคปอดท่ีรุนแรง 
๒๕๒๔, ๔ ก.ค. อ.โสมนําตนฉบับตัวพิมพดีด และตัวคอมพิว ของ พุทธ

ธรรม ตอน “โยนิโสมนสิการ” มาให 
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๒๕๒๔, ๘ ก.ค. (อาการเกากลับมา) เริ่มเจ็บบริเวณขางศีรษะ เหนือหูซาย  
๒๕๒๔, ๑๓ ก.ค. พูดในงานอาสาฬหเสวนา ท่ีศูนยสารนิเทศจุฬาฯ 
๒๕๒๔, ๑๕ ก.ค. mastoid อึดอัดขึ้นมาก จนเจ็บ ตองเคาะศีรษะ อาปากหาว 
๒๕๒๔, ๑๖ ก.ค. พูดงานอาสาฬหบูชา ท่ีเกาะลอยสวนลุมพินี ฝนอาการโรค

ทางเดินหายใจท่ีรุนแรงขึ้น 
๒๕๒๔, ๑๗ ก.ค. วันเขาพรรษา จะเขาสูงานท่ีมุงมา 
๒๕๒๔, ๒๔ ก.ค. เขียนเพิ่มเติม Foundations of Buddhist Social Ethics 

(เสร็จ ๒๗ ก.ค. ๒๔) 
๒๕๒๔, ๒๕ ก.ค. เริ่มตรวจปรูฟ พุทธธรรม “โยนิโสมนสิการ” (บทท่ี๑๘) 
๒๕๒๔, ๒๘ ก.ค. มอบปรูฟบทท่ี ๑๘ ไปทํา artwork  
๒๕๒๔, ๙ ส.ค. รับฉบับพิมพดีด Foundations of Buddhist Social 

Ethics จากคุณชลธีร 
๒๕๒๔, ๓ ต.ค. ชางเต้ีย ถึงแกกรรม 
๒๕๒๔, ๓ ต.ค. คุณสาทร และคุณพิสมร ศรศรีวิชัย มาพบครั้งแรก 
๒๕๒๔, ๖ ต.ค.  เก็บศัพท และเรียบเรียงถอยความ ทํา “ดัชนี” พุทธธรรม  

ฉบับปรับปรุงและขยายความ (เสร็จ ๗ ก.พ. ๒๕๒๕) 
๒๕๒๔, ๙ ต.ค. อ.สุลักษณมาแวะบอกนิมนตไปอยูวัดทองนพคุณ 
๒๕๒๔, ๑๓ ต.ค. วันออกพรรษา 
๒๕๒๔, ๑๒ ธ.ค. นําอารตเวิรค พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ ท่ี

จบเน้ือหนังสือ สงโรงพิมพ 
๒๕๒๔, ๓๐ ธ.ค. ทํา “บันทึกของผูเขียน” ในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ เสร็จ 

พ.ศ.๒๕๒๕ 
๒๕๒๕, ๙ ม.ค. พระราชทานเพลิงศพ หลวงพอวัดบานกราง 
๒๕๒๕, กลาง ม.ค. หูและศีรษะเหนือหูเจ็บระบม อื้อในหู ปวดกระดูกสันโหนก

แกมซายตอจากหู อึดอัดขางศีรษะแถบซายมาก  
๒๕๒๕, ก.พ. ถายอุจจาระเปนเลือด อาการเจ็บปวดอึดอัดมาสตอยด

รุนแรงขึ้น 
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(๓๒๒)

๓๒๒

๒๕๒๕, ๑๐ ก.พ. เขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แลว ๑๒ ก.พ. รับการผาตัด
มาสตอยด ทํา mastoidectomy และใสแกวหูเทียม 

๒๕๒๕, ๒๓ มี.ค. พม.อินศร สงบัตรคําดัชนีใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและ
ขยายความเรียงลําดับอักษร ท่ีรับไปเรียงลําดับอักษรจบ “อ”  

๒๕๒๕, ปลาย มี.ค. หลวงลุงฉายเริม่มาถามปญหาธรรม 
๒๕๒๕, ๑๐ เม.ย. เสร็จงานดัชนี 
๒๕๒๕, ๒๐ เม.ย. อารตเวิรคดัชนีเร่ิมทยอยมาใหตรวจ 
๒๕๒๕, พ.ค.  หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พิมพเสร็จ 
 & ตั้งเร่ืองจะพิมพ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  
๒๕๒๕, ตน พ.ค. คุณสาทร และคุณพิสมร ซื้อ พจนานกุรมพุทธศาสตร์ จาก

มหาจุฬาฯ มาถวายเพื่อใหมีแจก 
๒๕๒๕, ๖ พ.ค. ไดรับถวายหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย

ความ พิมพครั้งท่ี ๑ จาก อ.ระวี ภาวิไล 
๒๕๒๕, ๗ พ.ค. วันวิสาขบูชา 
๒๕๒๕, ๑๑ มิ.ย. จบงานเลม “ดัชนี” 
๒๕๒๕, ๑๕ มิ.ย. รับการผาตัดยึดตรึงหูซาย 
๒๕๒๕, ๖ ก.ค. วันเขาพรรษา 
๒๕๒๕, ๑๓ ก.ค. พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ เดินทางไปศึกษาท่ีอินเดีย 
๒๕๒๕, ๑๕ ก.ค. เขียนกระดานดําหนากุฎิวา “เน่ืองจากปอดไมดี/ปญหาทาง

หายใจ ของดรับงานพูด” 
๒๕๒๕, ๑ ก.ย. คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ จากวารสาร สูอนาคต มากับเพ่ือน

ชื่อคุณวรฤทธ์ิ ฤทธาคนี ขอสัมภาษณเร่ืองการทําหนังสือ
พุทธธรรม 

๒๕๒๕, ๑๕ ก.ย. อาจารยระวีแจงหนังสือพุทธธรรมฯ งวดมาก จะพิมพใหม 
๒๕๒๕, ๒๑ ก.ย. ประชุมนัดพิเศษมหาเถรสมาคม เก่ียวกับปญหาจากศาสนาอื่น 
๒๕๒๕, ๒๙ ก.ย. คุณหมอสุมาลี ตันติวีรสุต และคุณหมอวราภรณ มาพบ 
๒๕๒๕, ๓๑ ต.ค. คุณบัญชามาตามเรื่องขอพิมพ พุทธธรรม ฉบบัเดิม ซึ่งตอง

ตรวจปรูฟเน้ือหนังสือ ขัดเกลาเพิ่มเติม 
๒๕๒๕, ๘ พ.ย. อ.สิริวัฒน คําวนัสา มาขอใหกลับไปทํางานท่ีมหาจุฬาฯ 
๒๕๒๕, ๗ ธ.ค. พระครูสมุหอําพล เปนผูรักษาการเจาอาวาสวดัพระพิเรนทร 
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(๓๒๓)

๓๒๓

พ.ศ.๒๕๒๖ 
๒๕๒๖, ๘ ม.ค. อ.ระวีนํา พุทธธรรมฯ พิมพครั้งท่ี ๒ มาถวาย ๗๕ เลม 
๒๕๒๖, ๙ ก.พ. คุณหมอกาญจนา เกษสอาด มาพบท่ีวัดพระพิเรนทร (ครั้ง

แรกท่ีพบในบันทึก) 
๒๕๒๖, ๒๖ มี.ค. โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ มาพบครั้งแรกท่ีวัด

พระพิเรนทร พรอมดวย โยมหมอจรูญ ผลนิวาส และ
อาจารย ดร.ทวีรัสม์ิ ธนาคม  

๒๕๒๖, ๒๘ มี.ค. เจ็บปลาบขึ้นมาท่ีกระดูกสันหลังใตเอว เขาโรงพยาบาล 
๒๕๒๖, ๑๕ เม.ย. โยมแมชุนกีปวยดวยโรคเสนเลือดในสมองตีบ แลวตอมา 

๑๘ เม.ย. วาเปนอัมพาต 
๒๕๒๖, ๑๘ มิ.ย. พระครูวรกิจวิจารณ ถึงมรณภาพดวยวัณโรครายแรง 
๒๕๒๖, ๑๙ มิ.ย. เจาคณะกรุงเทพฯ พูดใหรับเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๒๖, ๒๕ มิ.ย. งานเคียงขางและงานแทรกซอนมีมาเร่ือย เชน ตรวจแก

หนังสือ พุทธประวัติประกอบภาพ (Pictorial Biography of 
the Buddha), สมาคมศิษยเกา มจร. ขอพิมพหนังสือ ชาว
พุทธกับชะตากรรมของสังคม และนําหนังสือเกา ธรรมนูญ
ชีวิต มาทําตัวคอมพิวกราฟกและทําอารตเวิรค, มูลนิธิโกมล
คีมทอง พิมพหนังสือ ๒ เลม คือ ลักษณะสังคมไทย และ 
สถาบันสงฆกับปญหาสังคมไทย (ถึงสิ้นป ๒๕๒๖) 

๒๕๒๖, ๑๑ ก.ค. อ.อดิศักด์ิ ทองบุญ มาเจรจาใหกลับไปทํางานท่ีมหาจุฬาฯ 
๒๕๒๖, ๑๔ ก.ค. เสร็จงานตรวจอารตเวิรคสวนแกใน พุทธธรรม ฉบับเดิม 

แก้ไขปรับปรุง 
๒๕๒๖, ๒๓ ก.ค. ออกจาก รพ. มาเขาพรรษา (๒๕ ก.ค., ออกพรรษา ๒๑ ต.ค.) 
๒๕๒๖, ๑๖ ส.ค.  ทําสัตตาหฯ ไปนอนรักษาตัวใน รพ. ๒ ครั้ง (ถึง ๒๗ ส.ค.) 
๒๕๒๖, ๒ ก.ย. คุณบัญชาแหงสํานักพิมพสุขภาพใจ นํา พุทธธรรม ฉบับ

เดิม แก้ไขปรับปรุง พิมพครั้งท่ี ๕ มาถวาย ๕๐ เลม 
๒๕๒๖, ๑๐ ต.ค. เขียนเน้ือหาเพ่ิมเติมใน พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ

ประมวลธรรม  
๒๕๒๖, ปลายป คุณยงยุทธ คุณชุติมา ลูกตน ลูกเต็ม และคุณวนิดามาจนคุน 
๒๕๒๖, ๒-๖ พ.ย. จาริกเยี่ยมวัดปาอีสาน 
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(๓๒๔)

๓๒๔

พ.ศ.๒๕๒๗ 
๒๕๒๗ พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ จบ M.A. in Buddhist Studies 
๒๕๒๗, ม.ค. มีขาวจะแปล พุทธธรรม เลมเล็ก (ฉบับเดิม) โดยชาว

ออสเตรเลีย และอาจารยชาวไทย 
๒๕๒๗, ม.ค. ตนฉบับ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ประมวลธรรม พรอม 
๒๕๒๗, ๒๗ ม.ค. มีบันทึกวา “เพลียปางตาย” 
๒๕๒๗, ๑ ก.พ. อ.สุลักษณ ศิวรักษ ฝากบอกแจงวา มูลนิธิ John F. 

Kennedy ใหทุนแปล พุทธธรรม 
๒๕๒๗, ๑๗ ก.พ. อ.William J. Klausner แจงเร่ืองมูลนิธิ John F. 

Kennedy ใหทุนแปล พุทธธรรม 
๒๕๒๗, ๗ มี.ค. พระศรีวีราภรณ วัดไตรมิตรฯ เจาคณะเขต มาพูดใหรับ

ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 
๒๕๒๗, เม.ย.-ม.ิย. มีการพิมพ Thai Buddhism in the Buddhist World 
๒๕๒๗, ๑๙ มิ.ย. เร่ิมจัดแตงอารตเวิรค พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ

ประมวลธรรม 
๒๕๒๗, ๑๗ ส.ค. นองคนเล็ก จิตรา วัชรบุษราคํา จากไป 
๒๕๒๗, ๑๖ ธ.ค. พระราชทานเพลิงศพ พระครูวรกิจวิจารณ 

พ.ศ.๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ พระมหาอินศร จินฺตาปฺโ จบ M.Phil. in Buddhist Studies 
๒๕๒๘ พม.อินศร กลับเมืองไทย หลังจากอยูในอินเดียเกือบ ๔ ป 
๒๕๒๘ อ.ระวี ภาวิไลบอกวา ธรรมสถานจุฬาฯ จะพิมพ พุทธธรรม 

ฉบับปรับปรุงและขยายความ เปนครั้งท่ี ๓ 
๒๕๒๘, ๒๕ ก.พ. นมัสการสังเวชนียสถานในอินเดีย (จนถึง ๑๕ มี.ค. ๒๘) 
๒๕๒๘, ๒๕ มิ.ย. สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแตงต้ังเปนประธาน

กรรมการปาลิวิโสธกะ พระสุตตันตปฎก 
๒๕๒๘, ๑๒ ส.ค. เสร็จงานจัดแตงอารตเวิรค พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ

ประมวลธรรม 
๒๕๒๘, ๑๖ ก.ค. จาริกลองใตไปแคพัทลุง (จนถงึ ๒๕ ก.ค. ๒๘) 
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(๓๒๕)

๓๒๕

๒๕๒๘, ๑๓ ส.ค. ไปประชุมคณะกรรมาธิการแหงสังคีติการกสงฆ ครั้งท่ี ๑ 
๒๕๒๘, ๑๔ ส.ค. อ.สแวเรอรมาย้าํนิมนตไป Swarthmore ในป ๒๕๓๐ 
๒๕๒๘, ๑๔ ก.ย. พจนานุกรมพทุธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพเสร็จ

(ครั้งแรกท่ีมีคําวา “ฉบับประมวลธรรม”) 
๒๕๒๘, ทั้งพรรษา เขียนขยายความบทที่ ๓ “ไตรลักษณ” ใน พุทธธรรม ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ เพ่ือพิมพครั้งที่ ๓ (เสร็จ ก.พ. ๒๙) 
๒๕๒๘, ๒ ต.ค. คุณยงยุทธ ธนะปุระ ตกลงใชชือ่ “มูลนิธิพุทธธรรม” ในการ

ทํางานเผยแพรธรรม 

พ.ศ.๒๕๒๙ 
๒๕๒๙-๒๕๓๐ เริ่มมี desktop publishing ในเมืองไทย 
๒๕๒๙ คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ จัดซื้อเครื่อง Mac Plus 

ตามดวย Mac SE มาถวาย 
๒๕๒๙, ๑๘ ก.พ. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ พิมพครั้งท่ี ๓ 

ท่ีมีบทไตรลักษณขยายยาวขึ้น เสร็จเปนหนังสือ ๒๐ เลมแรก 
๒๕๒๙, ๑๙ ก.พ. จาริกในสงิคโปร และออสเตรเลยี (จนถึง ๘ มี.ค. ๒๙) 
๒๕๒๙, ๑๘ ก.ค. ออกจากวัดพระพิเรนทร ไปอยูศาลากลางสระ อ.ลําลูกกา 

พ.ศ.๒๕๓๐ 
๒๕๓๐  เปนท่ีปรึกษางานทํา BURSIR ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๓๐, ๒๗ มี.ค.  ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการปาลิวิโสธกะ พระ

สุตตันตปฎก 
๒๕๓๐, ๑๕ ก.ค. โยมแมชุนกี อารยางกูร จากไป 

พ.ศ.๒๕๓๑ 
๒๕๓๑ ม.มหิดล นํา desktop PC มาถวายเพื่อใชคนพระไตรปฎก 
๒๕๓๑, ๕ ส.ค. คุณขจร เข็มทอง มาเปนไวยาวจักร และขับรถ 
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(๓๒๖)

๓๒๖

พ.ศ.๒๕๓๒ 

๒๕๓๒, ๑๒ มี.ค. จาริกเมืองเหนือไปถึงพมาและลาว (จนถึง ๑๗ มี.ค. ๓๒) 
๒๕๓๒, ๒๕ มี.ค. พระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติญาณประยุต (ไดรับ

แตงตั้งเมื่อ ๕ ธ.ค. ๒๕๒๙ เดิมคือ พระครูสังฆรักษประสม) 
๒๕๓๒, ๑๘ ก.ค. พระภิกษุ ๓ รูปเดินทางมาพักท่ีสํานักสงฆญาณเวศกวัน

เริ่มแรก ในวันเขาพรรษา 
๒๕๓๒, ๒๘ ก.ค. พระมหาอุทัย อุทโย ป.ธ.๙ ไดเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร 

พ.ศ.๒๕๓๓ 

๒๕๓๓, ๒๑ ธ.ค. พระวิสุทธิสมโพธิ (สมบูรณ สมฺปุณฺโณ) ไปเยี่ยมท่ีสถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม 

พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒๕๓๕, ๙ ก.พ. โยมพอสําราญ อารยางกูร จากไป 
๒๕๓๕, ๑๙ พ.ค. จาริกในสหรัฐอเมริกา (จนถึง ๑๔ ก.ค. ๓๕) 
๒๕๓๕, ๖ มิ.ย. แสดงธรรมกถาในพิธีท่ีคนไทยไกลบาน บําเพ็ญกุศลอุทิศ

แกผูเสียชีวิตในเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย พ.ค. ๒๕๓๕ ท่ีวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอรก [พระราช
กิตติเวที(สมบูรณ สมฺปุณฺโณ) เปนเจาอาวาส] 

พ.ศ.๒๕๓๖ 

๒๕๓๖, ๗ มี.ค. ในอุโบสถวัดพระพิเรนทร ต้ังพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ 
พระถวัลย สมจิตฺโต พระฉาย ปฺาปทีโป เปนพระครู
ฐานานุกรม ท่ีพระครูปลัด พระครูวินัยธร และพระครูสังฆ
รักษ ตามลําดับ 

๒๕๓๖, ๑๕ ก.ย. พระครูวินัยธรถวัลย ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยเจาอาวาสวัด
พระพิเรนทร 
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พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๕๗ [เร่ืองอางอิง ยังเลาไมถึง] 
๒๕๓๗, ๑๕ เม.ย. จาริกในสหรัฐอเมริกา (จนถึง ๑๓ พ.ค. ๓๗) 
๒๕๓๘, ๑๑ ก.พ. นมัสการสังเวชนียสถานในอินเดีย (จนถึง ๒๖ ก.พ. ๓๘) 
๒๕๓๘, ๑๖ เม.ย. จาริกในสหรัฐอเมริกา (จนถึง ๑๗ พ.ค. ๓๘) 
๒๕๓๙, ๒๖ เม.ย. จาริกในสหรัฐอเมริกา (จนถึง ๒๓ พ.ค. ๓๙) 
๒๕๔๐, ๒๒ ก.พ. คุณสาทร หลังจากขอรับขอมูล พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงฯ ที่

แปลงจากระบบ MAC เปนระบบ PC ซึ่งทิ้งไวเปลาๆ เอาไป
แลว ไดนําไปตรวจสอบ โดยเทียบกับเลมหนังสือเกาๆ และทํา
บันทึกมาฝากให เปนประโยชนในการตรวจชําระจัดปรับ พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย เร่ิมแตทายป ๒๕๕๓ 

๒๕๔๔, ๒๖ มี.ค. โยมมิสโจ ลวงลับจากไป 
๒๕๔๗, ๕ ธ.ค. เปนพระพรหมคุณาภรณ และแตงตั้งพระครูปลัดปฎกวัฒน 

เปน พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ 
๒๕๔๘ เร่ิมพิมพหนังสือทั้งเลมเอง ดวยนิ้วเดยีว 
๒๕๕๓, ทายป ไดรับขอมูลคอมพิวเตอรของ พุทธธรรมฯ จากคุณหมอ

ณรงค เลาหวิรภาพ 
๒๕๕๕ เกิด พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ซึ่งมีขอมูลในคอมพิวเตอร 
๒๕๕๕, ๓๐ มี.ค. พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย) วพร. ถึงมรณภาพ 
๒๕๕๗, ๒๕ ส.ค. พระครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป) ถึงมรณภาพ 
หมายเหตุ: เหตุการณในกาลานุกรมขางบนน้ี คงไวเต็มตามที่พระเกตุาโณไดมีฉันทะรวมเรียง

มาให แตในการพิมพครั้งท่ี ๒ นี้ มีขอมูลเพ่ิมบาง จึงเติมแทรกลงไปดวย 
 ขอเติมไวอีกอยางหนึ่ง คือชวงเวลาทายขางลาง ท่ีเชื่อมโยงมาถึงปจจุบัน 

พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๘ [ไมไปท่ีไหน แลวกไ็มมาท่ีนี่] 
๒๕๔๐,  ๘ มิ.ย. ผาตัดเสนเลือดใหญที่เลีย้งสมองแลว ระบบชีพจรและความดันโลหติ

แปรปรวน ไมออกมารวมกิจกรรมในวัด และไมไปที่ไหนๆ ๕ ป 
๒๕๔๕, ๒๓ ม.ค. เริ่มไปพักในชนบทตามดงดอย โดยมีหลวงลุงฉายรวมทาง 
๒๕๕๒, ๔ ส.ค. เริ่มจําพรรษาที่อืน่เชนสายใจธรรม ไมไดมาจําพรรษาที่วัดนี้อีก (ถึงบัดนี้ 

คือ ๗ ป), หลวงลุงฉายชรามาก กลับมาอยูวัดนี้ ไมไดรวมทางอีก  
๒๕๕๓, ๒๔ ก.ค. เปนอุปชฌายบวชนาคคร้ังลาสุดแลวหยุดมาทุกกิจที่วัด เนื่องจากหายใจ

และใชเสียงยากย่ิงข้ึนๆ จรหาถ่ินสัปปายะที่จะฟนกําลังปอดใหพอแกงาน 
เชน ๗ เดือนในป ๒๕๕๗ อยู ๕ จังหวัด ปอดไมไหว ตองใชงานนิ้วเดียว   



ปจฉิมนิเทศ 

หนังสือน้ีพิมพคร้ังแรก ในคราวทําบุญแสดงความรําลึกถึง
หลวงลุงพระครูสังฆรักษ (ฉาย ปฺาปทีโป) เมื่อวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ในฐานะท่ีทานอยูในคณะพระสามรูปท่ีมาเร่ิมวัด
ญาณเวศกวัน โดยถือเปนโอกาสท่ีจะเลาความเปนมาของวัด
ญาณเวศกวันไว  

ขอทวนย้ําวัตถุประสงคของหนังสอืเลมน้ีวา เปนการเลาเร่ือง
โดยมุงจะเก็บรักษาหลักฐานขอมูลอดีตไวเปนสําคัญ จึงมิใชเปน
เร่ืองราวท่ีจะอานใหสนุกสนานบันเทิงอะไร ผูอานท่ีไมสนใจ มีสิทธิ
ท่ีจะเบ่ือและผานขามไปเสีย 

ในแงเปนหลักฐานดังวาน้ัน อาจเปนท่ีสนใจของผูท่ีใฝรู 
นอกจากเปนหลักฐานเชิงประวัติของวัดญาณเวศกวันแลว อยาง
นอยชาววัดพระพิเรนทร และมหาจุฬาฯ ก็จะไดขอมูลท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีเปนประวัติของสถาบันบางสวนดวย  

เร่ืองราวสวนมากเก่ียวของกับตัวของผูเขียน หรือเปนเร่ือง
ของตัวผูเขียน ในแงหน่ึงก็เพราะเร่ืองราวของวัดมาดวยกันกับตัว
ผูเขียน ก็จึงตองรูไปดวยกัน  

อีกแงหน่ึง ไดมองเห็นวา เมื่อไมรูชัดถึงเร่ืองราวของอดีต 
แลวมีการพูดเลากันแบบเปนนิยาย ก็คือความไมเปนจริง ย่ิงเมื่อ
เปนเร่ืองของงานการ เปนเร่ืองของการศึกษา ความรูเขาใจ
ผิดเพ้ียน ก็เปนอันตราย ซ่ึงอาจจะทําใหเสียงานเสียการ กลายเปน
ความหลงท่ีทําใหเฉไถลหลุดหลนไปจากการศึกษาเลย ก็เปนได 
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สําหรับผูเขียนน้ีเอง พอจะไดเห็นเคาวามีการพูดถึงเร่ือง
เก่ียวกับตัวบุคคล เก่ียวกับงานการท่ีวัดน้ีอยางจะเปนนิยายไปบาง
แลว ควรรักษาความจริงไว จึงเลาไวเพ่ือปองกันเร่ืองนิยายอยาง
น้ันดวย  

อีกท้ังเมื่อเขียนออกมาแลว ถามีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ทานท่ีรูชัดในเร่ืองน้ันจะไดบอกทัน แลวก็แกไขใหเปนเร่ืองท่ีถูกท่ี
จริง อยางสมบูรณเทาท่ีจะเปนไปได 

ดังน้ัน จึงขอไวดวยวา ทานท่ีไดอาน ถาพบเร่ืองราวขอมูล
อะไรในหนังสือน้ีผิดพลาดไป ขอใหชวยบอกแจงดวย เพ่ือจะได
รักษาขอมูลท่ีถูกท่ีจริงไว 

เร่ืองท่ีเลา แมจะแสดงประวัติของวัด แตเน่ืองจากสวนมาก
เปนเร่ืองของตัวผูเขียน เมื่อจะพิมพเผยแพร จึงไดระวังใหมีความ
ชัดเจนวาเปนการพิมพดวยความพอใจปรารถนาของผูท่ีเก่ียวของ
ในการพิมพอยางแทจริง มิใชเกิดจากความเกรงใจในทางสวนตัว 
ดังน้ัน ในการพิมพคร้ังแรกน้ัน ผูเขียนจึงใหพิมพดวยปจจัยนิตยภัต
หลวงสําหรับสวนตนเอง เพียงใหเปนงานรักษาหลักฐานเพียง 
๑,๐๐๐ เลม โดยมิใหวัดญาณเวศกวันหรือทานผูใดรวมพิมพดวย  

แมในการพิมพครั้งใหมตอไป ก็ไดกําชับพระวา ขอมิใหมี
การช้ีแนะเชิญชวนทานผูใดพิมพ เพราะอาจจะเกิดการกระทําดวย
ความเกรงใจได หากจะมีผูขอพิมพ ก็ขอใหเปนการริเร่ิมตองการ
ของผูท่ีขอพิมพน้ันเองโดยตรง 

หลังจากพิมพคร้ังแรกแลว หนังสือน้ีมีเร่ืองเลาเพ่ิมเติมบาง 
แตโดยมากเปนการทําเร่ืองเกาท่ีเลาแลวใหชัดข้ึน  



กว่าจะพบหลวงลุงฉาย  แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ 

 

(๓๓๐)

๓๓๐

ถึงบัดน้ี เร่ืองท่ีเลายังไมจบ ยังมาไมถึงวัดญาณเวศกวัน แต
จะตองเลาอีกยืดยาวมากทีเดียว แตจะเลาไดแคไหน ก็เปนขอท่ีคง
จะตองหวังโอกาสจากเวลาท่ีจะย่ิงบีบรัดในกาลขางหนาตอๆ ไป 

ในการพิมพคร้ังใหม เปนวาระท่ี ๒ น้ี ไดหาภาพมาลง
ประกอบเสริมเน้ือเร่ืองไดจํานวนหน่ึง ซ่ึงจะชวยใหมองเห็นเร่ืองท่ี
เลาชัดเจนข้ึน แตเน่ืองจากมีเวลานอยตองเรงรัด และอยูในถ่ิน
คอนขางหางไกลเคลื่อนไหวไดจํากัด จึงยังหาภาพท่ีเหมาะไดนอย 
เชนบุคคลหลายทาน ท้ังพระและโยม ท่ีนาจะแสดงภาพไว ก็ยังหา
ไมได แมแตภาพปกหนังสือ พุทธธรรม เลมดั้งเดิม (ในชุดวรรณ-   
ไวทยากร) ซ่ึงไมควรขาดไป และตนเองก็มีอยูแนนอน แตอยูอีกท่ี
หน่ึงหางออกไปสัก ๒๐๐-๓๐๐ กม. ก็หมดโอกาสท่ีจะเอามาได ดี
แตวาพระพงศธรณ เกตุาโณ ท่ีปน้ีมาจําพรรษาชวยอยูใกล มี
อุปกรณชวยหาภาพปกพุทธธรรม น้ันมาให จึงแกขอติดขัดสําคัญ
ไปไดอยางหน่ึง และก็ขออนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุาโณ ท้ังใน
เร่ืองน้ี  และในการท่ีไดมีความคิดริเ ร่ิมทํากาลานุกรมลําดับ
เหตุการณในหนังสือน้ีมาใหโดยไมรูลวงหนา ทําใหหนังสือน้ีหนา
ข้ึนอีกไมนอย 

ในเร่ืองภาพ ขออนุโมทนายอนหลังในการท่ีพระครูวินัยธร 
( ชัยยศ  พุทฺธิวโร)  ทําแบบปกหนังสือใหตั้ งแตพิมพคร้ังแรก 
เชนเดียวกับท่ีไดออกแบบปกหนังสือตางๆ  ให เ ร่ือยมาแลว
มากมาย และไดชวยใหหนังสือน้ี ท่ีพิมพคร้ังแรกน้ันมีภาพเสริม
ความรูและยํ้าความระลึกใหชัดข้ึนบาง ไมวางเปลาจืดชืดเกินไป  

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



 

- ตอนตอไป - 

พบกันแลว ท่ีศาลากลางสระ 

จะพากันไปวัดญาณเวศก 
 



  






