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มีขอความตอนหนึ่งวา 

“พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชิราลงกรณ มหศิร

ภมูพิลราชวรางกูร กติิสิรสิมบรูณอดลุยเดช สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม บรมนาถ

บพติร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร

ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 

 พระเมธีวชิรโสภณ เปน พระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหา

คณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาส ีพระราชาคณะชัน้ราช สถิต ณ วัดจากแดง จังหวัด

สมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครู

สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑”

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดแดทานเจาคุณ พระราชวัชรบัณฑิต 

และวัดจากแดง นําความปลาบปล้ืมใจอยางเหลือลนพนประมาณ แดเหลาเพื่อนสหธรรมิก 

โยมญาติมิตร และศิษยานุศิษย ท้ังหลายทั้งปวง ซึ่งลวนมีความประสงคที่จะแสดงมุทิตา

สักการะในวาระในอันเปนมงคลนี้อีกครั้งหนึ่ง แตเนื่องจากการเลื่อนสมณศักด์ิในครั้งนี้ 

เปนการเลื่อนท่ีไมคาดคิดมากอน กองบรรณาธิการจึงไมสามารถที่จะปรับเนื้อหาใหทัน

เหตุการณปจจุบันในเวลาอันสั้น เพราะเราไดใชเวลานานพอสมควรในการจัดทําวารสาร

ดวยความละเอียดประณีตพิถีพิถัน หากจะปรับเปลี่ยนใหตรงกับสถานะในปจจุบันก็จะทําให

วารสารตองลาชาออกไปอกี  อยางไรกต็าม ทางคณะผูจดัทาํมคีวามเชือ่มัน่วา หากทานสาธชุน

พุทธบริษัทไดอานวารสารโพธิยาลัยฉบับนี้อยางทั่วถึง ก็จะพบวาทานเจาคุณ พระราชวัชรบัณฑิต 

เปนสมณะที่สมควรอยางยิ่งที่ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในวาระนี้ 
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เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ฉบับที่ ๖๑

เปิดเล่มเปิดเล่ม

โพธิิยาลััย ฉบัับัท่ี่� ๖๑ ประจำำาเดืือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ฉบัับั “มุทิี่ตาสัักการะ พระเมธ่ิวชิิรโสัภณ”

ในวโรกาสัอันเป็นมหามงคลัท่ี่�พระเดืชิพระคุณ 
พระมหาประนอม ธิมฺมาลังฺกาโร บัรรณาธิิการ 
อำานวยการ วารสัารโพธิิยาลััย ไดืรั้บัพระมหากรณุาธิิคุณ
โปรดืพระราชิที่านสัมณศักดิื� เป็นพระราชิาคณะ 
ในราชิทิี่นนามท่ี่� “พระเมธ่ิวชิิรโสัภณ” เมื�อวันท่ี่�  
๖ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นำาความปลัาบัปลืั�มใจำอย่าง 
หาท่ี่�สุัดืมิได้ืมาให้แก่คณะผู้้้จัำดืที่ำาวารสัารโพธิิยาลััย 

ท่ี่�กล่ัาวเช่ินน่� มิได้ืเกินเลัยจำากความเป็นจำริง  
ในบัรรดืาหม่้ศิษยานุศิษย์ ญาติโยม แลัะผู้้้ร่วมงาน
กับัท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ย่อมตระหนักด่ืว่า ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ  
ม่คุณสัมบััติแห่งความเป็นพระสุัปฏิิปันโน ผู้้้ม่ความ
ขวนขวาย ขยันหมั�นเพ่ยร อดืที่น ส้้ังานหนัก ไม่ย่อท้ี่อ
ต่ออุปสัรรค ม่ความเมตตากรุณา แลัะความเป็นคร้ 
ท่ี่�น่ายกย่อง เป็นท่ี่�เลืั�อมใสัศรัที่ธิาแก่พวกเรามาเป็น
เวลัาช้ิานาน สัมควรอย่างยิ�งท่ี่�จำะได้ืรับัการยกย่อง 
ให้เป็นท่ี่�ประจัำกษ์แก่สัาธุิชินพุที่ธิบัริษัที่ทัี่�งหลัาย 

ดัืงนั�น วารสัารฉบัับัน่� จึำงจัำดืที่ำาขึ�นเป็นพิเศษ เนื�อง
ในวาระอันเป็นมหามงคลัดัืงกล่ัาว อันจำะเป็นอนุสัรณ์
อันยั�งยืนนานของพระภิกษุร้ปหนึ�ง ซึึ่�งสัลัะช่ิวิตของ
ท่ี่านที่ำาคุณประโยชิน์ให้แก่พระศาสันา 

ในฉบัับัน่� เราได้ืรวบัรวมบัที่ความต่างๆ จำาก 
พระมหาเถระ พระเถระ ท่ี่�ไดื้ร้้จัำกท่ี่านแลัะท่ี่�เคยเป็น
ศิษย์ร่วมสัำานัก ตลัอดืจำนจำากศิษยานุศิษย์เท่ี่าท่ี่�จำะ
รวบัรวมได้ื ในเวลัาจำำากัดื 

คำาว่า มุทิี่ตาสัักการะ หมายถึง การแสัดืงความ
ยินด่ื (Congratulations) แต่ผู้้้ร้้บัางท่ี่านคือ นาวาเอก 
ที่องย้อย แสังสัินชัิย (ป.ธิ.๙) อด่ืตอนุศาสันาจำารย์ 
เสันอคำาว่า อภินนฺที่น (อภินันที่นะ) ในความหมายว่า 
Congratulations ซึ่ึ�งเป็นภาษาสัากลั ท่ี่�เห็นตรงกัน  

แต่ในประเที่ศไที่ยเรา นิยมใช้ิคำาว่า มุทิี่ตาสัักการะ 
ซึึ่�งคณะผู้้้จัำดืที่ำาเห็นว่าม่ความหมายใกล้ัเค่ยงกับั 
คำาว่า Congratulations แลัะเป็นคำาท่ี่�นิยมใช้ิกันมานาน 
เพราะฉะนั�น บัที่ความส่ัวนหนึ�ง จึำงใช้ิคำาว่า มุทิี่ตา 
สัักการะ แลัะก็จำะม่บัางบัที่ความใช้ิคำาว่า อภินนฺที่น 
พึงเข้าใจำว่า ม่ความหมายอย่างเด่ืยวกัน ถือว่าเป็น 
ที่างเลืัอกใหม่ สัำาหรับัคนท่ี่�สันุกกับัการใช้ิภาษา 
 เรื�องเด่ืนประจำำาฉบัับั จำะเป็นเรื�องราวช่ิวิตแลัะ 
ผู้ลังานของท่ี่านเจ้ำาคุณ พระเมธ่ิวชิิรโสัภณ เป็นเรื�องราว 
ท่ี่�ม่ความสันุกสันาน น่าสันใจำ น่าติดืตาม แลัะไม่ธิรรมดืา  
ชินิดืท่ี่�ไม่น่าจำะได้ืยินท่ี่�ไหนมาก่อน เพราะที่่านได้ืผู่้าน
การศึกษาในที่างพระปริยัติธิรรมมาอย่างยวดืยิ�ง 
ทัี่�งในประเที่ศไที่ย แลัะสัหภาพเม่ยนมาซึึ่�งท่ี่าน
ได้ืไปใช้ิช่ิวิตอย้่ ในประเที่ศนั�นนาน ๑๒ ปี ผู่้าน
สังครามกลัางเมืองท่ี่�ร้อนระอุ แลัะน่าสัะพรึงกลััว  
ท่ี่�ท่ี่านเร่ยกว่า นรกบันดิืน  ท่ี่านยืนยันว่า หนักหนากว่า
ท่ี่�เกิดืขึ�นในปัจำจุำบัันน่�มากนัก แม้จำะเผู้ชิิญความทุี่กข์
ยากลัำาบัากอย่างท่ี่�สุัดื ท่ี่านก็ไม่คิดืกลัับัเมืองไที่ยถ้า
ยังเร่ยนไม่จำบั จำนกระทัี่�ง ท่ี่านสัอบัได้ืชัิ�น ธัิมมาจำริยะ  
ม่ความร้้สัมบ้ัรณ์ทัี่�งด้ืานปริยัติแลัะปฏิิบััติ พร้อมท่ี่�จำะ
นำาความร้้ท่ี่�ได้ืมาเผู้ยแผู่้ต่อยอดืในประเที่ศไที่ย เพื�อ
สัร้างศาสันที่ายาที่รุ่นต่อๆ ไป ท่ี่านได้ืดืำาเนินตาม 
มโนปณิธิานนั�นอย่างเข้มแข็ง จำนกระทัี่�งวัดืจำากแดืง 
ได้ืรับัความสัำาเร็จำเป็นโรงเร่ยนพระปริยัติธิรรมด่ืเด่ืน 
แห่งจัำงหวัดืสัมุที่รปราการ 
 ฉบัับัน่� จำะเป็นตอนจำบัของสัารคด่ืประวัติศาสัตร์
เรื�อง ตามรอยสัถ้ปพระเจ้ำาอุทุี่มพร แลัะผู้้้เข่ยนได้ื
เตร่ยมต้นฉบัับั เรื�อง พุที่ธิสัังเวชิน่ยสัถาน สัำาหรับั
วารสัารฉบัับัหน้าไว้แล้ัว 

คณะผู้้้จัำดืที่ำา 
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เมุ่�อหาไมุ่ได้้ กลับมุาบ้าน มีุคนแนะนำาหนังสื่อ 
ให้ท่่านอ่านเอง ท่่านก็นำามุาอ่านมุาท่่อง จนกระทั่�ง 
ท่่องนวโกวาท่ได้้ทั่�งเล่มุ เมุ่�อถึึงเวลาสือบก็ไปสือบ 
ผลปรากฏว่าสือบติก ท่่านบอกว่า อาจจะเป็น
เพราะท่่านไมุ่ร้้แนวคำาติอบ เพราะไมุ่มีุคร้ แมุ้จะ
ท่่องเน่�อหาได้้ทั่�งหมุด้ 
 ต่ิอมุา ท่่านย้ัายัไปอยั้่ที่�วัด้โนนเมุ่อง ติ.โนนเมุ่อง  
อ.ขามุสืะแกแสืง ท่่านเจ้าอาวาสื พระคร้ศีีลวราภรณ์์  
สือนเอง ทั่�งนักธรรมุ และพระอภิธรรมุ ท่่านให้ด้้
โจท่ยั์ปัญหาเก่าที่�เคยัออก เรียักว่า ปัญหาศีก และ
ท่ำาแบบฝึึกหัด้ทั่�งหมุด้ ท่ำาให้นักเรียันสือบได้้ยักชั�น 
ทุ่กชั�นที่�สือน ติรี โท่ เอก  เมุ่�อเรียันพระอภิธรรมุ 
ถึึงชั�นมัุชฌิิมุติรี ต้ิองไปหาคร้วัด้อ่�นสือน จึงได้้ 
ไปอยั้วั่ด้เก่าโบราณ์ อยัากสืมุคัรเรียันบาล ีพร้อมุกัน 
กับเรียันพระอภิธรรมุชั�นมัุชฌิิมุติรี  แต่ิมุาติิด้ต่ิอ
ช้าไป ๒ วัน เขาปิด้รับเรียันบาลีแล้ว จึงได้้เรียันแต่ิ
พระอภิธรรมุ เมุ่�อสือบพระอภิธรรมุแล้ว ก็อยัาก
เรียันบาลีน้อยั เขาบอกว่า บาลีน้อยัยัาก จึงถึามุว่า  
ยัากกว่าบาลีน้อยัมีุไหมุ มีุคำาติอบว่า บาลีใหญ่ 
ยัากกว่าบาลีน้อยั จึงคิด้อยัากเรียันบาลีใหญ่  
อยัากร้้ว่าจะยัากแค่ไหน จึงได้้ไปที่�วัด้ท่่ามุะโอ  
โด้ยัมีุพระอาจารย์สว่่าง	ติิกฺขว้่โร มุารับไป

กว่าจะถึงวันนี้ ของพระเมธีวชิรโสภณกว่าจะถึงวันนี้ ของพระเมธีวชิรโสภณ

วัีด็ท่ามะโอ

ภูมิหลัง

 พระเมุธีวชิรโสืภณ์ ต่ิอไปนี�ขอเรียักว่า  
ท่่านเจ้าคุณ์ เป็นล้กหลานย่ัาโมุ โยัมุบิด้ามุารด้า 
เป็นเกษติรกร ที่�ท่่านพ้ด้ถึึงว่า ท่ำาไร่ท่ำานา มีุพี�น้อง 
ร่วมุบิด้า ๑๐ คน (โปรด้ด้้ที่�ประวัติิ) เกิด้ที่�  
บ้านมุะเกล่อ  เลขที่� ๕๑  ติำาบลถึนนโพธิ� (ติำาบลมุะคา่ 
ในปัจจุบัน)  อำาเภอโนนไท่ยั  จังหวัด้นครราชสีืมุา   
ในวัยัเด็้กท่่านได้้เข้าเรียันหนังสื่อในโรงเรียัน
ประชาบาลติามุแบบเด็้กชนบท่ทั่�วไป ท่่านมีุนิสัืยั
แปลกอยั่างหนึ�งค่อ ชอบสืวด้มุนต์ิ จนกระทั่�ง
สืามุารถึสืวด้มุนต์ิได้้เก่อบทั่�งหมุด้ และได้้รับเล่อก
ให้เป็นผ้้นำาสืวด้มุนต์ิในเยั็นวันศุีกร์ด้้วยั
 นอกจากนั�น ท่่านยังัสืนใจการศึีกษาพระพุท่ธ
ศีาสืนาอีกด้้วยั โด้ยัเฉพาะอยั่างยัิ�ง เมุ่�อพี�ชายัได้้
บวชระยัะหนึ�ง แมุ้ไมุ่ได้้นานนัก แต่ิก็ท่ำาให้ท่่าน 
มีุความุใกล้ชิด้กับพระพุท่ธศีาสืนามุากขึ�น  ในขณ์ะที่�
สืนใจพระพทุ่ธศีาสืนา ท่่านกส็ืนใจกฬีาชกมุวยัด้้วยั  
ท่่านเคยัขึ�นเวท่ีชกมุวยัติามุงานวัด้ แมุ้จะเป็นเด้็ก
ตัิวเล็กนิด้เดี้ยัว ด้ำา ผอมุเกร็ง แต่ิท่่านก็มีุใจนักส้้ื  
ไมุ่เคยัย่ันระย่ัอ หร่อกลัวค่้ต่ิอส้้ืที่�ตัิวโติกว่า การ
ที่�ท่่านชอบกีฬาที่�อันติรายัอยั่างนี� แสืด้งว่าท่่าน 
เป็นคนกล้าหาญ ไมุ่กลัวภัยัอันติรายัต่ิางๆ ท่่าน
อยั้่ในเวที่ชกมุวยัได้้ไมุ่นาน ก็ตัิด้สิืนใจไปบวช  
บวชครั�งแรกพร้อมุกับเณ์รอีก ๕๑ ร้ป รวมุเป็น 
๕๒ ร้ป เป็นการบวชหน้าไฟ ให้พระอุปัชฌิายั์ที่�
มุรณ์ภาพ หลังจากนั�น เณ์ร ๕๐ ร้ป ได้้ลาสิืกขา 
เหล่อเพียังท่่านกับสืามุเณ์รอีกร้ปหนึ�ง ที่�ยัังไมุ่ลา
สิืกขา 
 จากนั�น ท่่านก็คิด้จะเรียันนักธรรมุติรี แล้ว
ท่่านก็แสืวงหาที่�เรียันไปทั่�วโคราช ๒ เด่้อนเติ็มุ 

๖๑ 3



มาเรียนท่ีวั่ดีท่ามะโอ

 วัดืท่ี่ามะโอ เป็นวัดืท่ี่�ม่ชืิ�อเส่ัยงว่า เป็นวัดืท่ี่�
สัอนบัาล่ัใหญ่แห่งเด่ืยวในประเที่ศไที่ย เจ้ำาอาวาสั
คือ พระภัที่ทัี่นตธัิมมานันที่มหาเถร อัครมหา
บััณฑิิต ท่ี่านเป็นพระพมา่ท่ี่�รัฐบัาลัไที่ยเชิิญมาสัอน
พระปรยิติัธิรรม ครั�งแรกท่ี่านมาสัอนท่ี่�วัดืโพธิาราม 
จำ.นครสัวรรค์ ๒ ปี 
 ต่อมา กรมการศาสันาแห่งสัหภาพเม่ยนมา  
ได้ืขอนิมนต์ที่่านให้เดิืนที่างกลัับัไปที่ำาคัมภ่ร์
พจำนานุกรมพระไตรปิฎก ฉบัับับัาล่ั–พม่า ท่ี่านจึำง
เดิืนที่างกลัับัไปประเที่ศพม่าเป็นเวลัา ๑ ปี เมื�อ
เสัร็จำภารกิจำแล้ัว ท่ี่านก็กลัับัมาท่ี่�วัดืโพธิาราม 
อ่กครั�ง 
 เมื�อท่ี่านสัอนพระปริยัติธิรรมไดื้ระยะหนึ�ง 
ปรากฏิว่า เจ้ำาอาวาสัวัดืท่ี่ามะโอซึ่ึ�งเป็นพระพม่า
ชิราภาพมาก จึำงที่ำาหนังสืัอแจ้ำงไปท่ี่�ประเที่ศ
สัหภาพพม่า ขอให้หลัวงพ่อธัิมมานันที่ะมาเป็น
เจ้ำาอาวาสัสืับัต่อไป ท่ี่านจึำงได้ืย้ายมาท่ี่�วัดืท่ี่ามะโอ 
แลัะรับัตำาแหน่งเจ้ำาอาวาสั ท่ี่านได้ืเปิดืการสัอน
บัาล่ัใหญ่ให้แก่พระภิกษุสัามเณร ท่ี่านเจ้ำาคุณ
ก็ได้ืเป็นผู้้้หนึ�งท่ี่�ได้ืไปสัมัครเร่ยนบัาล่ัใหญ่ ตาม

พระอาจารย์์เหงีย์นี วัีนีทันี (ธัีมมรักขิตะ) พระอาจารย์อั์ครจิตตะ (Āyasmā Aggacitta)

หลัักส้ัตรของหลัวงพ่อธัิมมานันที่ะ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  
ซึึ่�งต้องเร่ยนคัมภ่ร์สัำาคัญ ๔ คัมภ่ร์ คือ คัมภ่ร์  
ไวยากรณ์ปที่ร้ปสิัที่ธิิ  อภิธิานนัปปท่ี่ปิกา วุตโตทัี่ย  
แลัะสุัโพธิาลัังการ ใช้ิเวลัา ๓ ปี ท่ี่านเจ้ำาคุณ
สัามารถท่ี่องกัจำจำายนะส้ัตรได้ืภายในเดืือนเด่ืยว 
ต่อจำากนั�น ท่ี่านได้ืเร่ยนภาษาบัาล่ัเบืั�องต้น กับั
พระอาจารย์เหงียน วั่นทัน (พระธัิมมรักขิตะ)  
ชิาวเว่ยดืนาม แล้ัวเร่ยนภาษาพม่ากับัพระอาจารย์
อัคุรจติิติะ เป็นชิาวมาเลัเซ่ึ่ยผู้้้ม่เชืิ�อสัายจ่ำนฮกเก่�ยน 
ภายในเวลัา ๒ - ๓ เดืือน ก็สัามารถพ้ดือ่านเข่ยน
ได้ื ท่ี่�เป็นเช่ินน่�เพราะอาจำารย์ทัี่�งสัองม่เที่คนิค 
การสัอนท่ี่�เข้าใจำง่าย แลัะเร่ยนได้ืเร็ว ท่ี่านจึำงได้ื
พิจำารณาว่า การเลั่าเร่ยนศึกษาภาษาบัาล่ั แลัะ
พระพุที่ธิศาสันาไม่ใช่ิเรื�องยาก หากคร้ผู้้้สัอนร้้จัำก
เที่คนิควิธ่ิ ท่ี่�จำะที่ำาให้ผู้้้เร่ยนเกิดืความร้้ความเข้าใจำ 
แลัะผู้้้เร่ยนก็ม่เที่คนิคการเร่ยนท่ี่�ด่ื ท่ี่านม่ความสันใจำ
เรื�องวิธ่ิการจำดืจำำาท่ี่�แม่นยำา ได้ืไปหาซืึ่�อหนังสืัอ 
ร่ดืเดือรส์ั ไดืเจำสัท์ี่ (Reader’s Digest) ท่ี่�ม่เนื�อหา
แนะนำาวิธ่ิจำำา ๑,๐๐๐ วิธ่ิ แลัะสัมัครเป็นสัมาชิิกของ
หนังสืัอ ร่ดืเดือรส์ั ไดืเจำสัท์ี่ ด้ืวย
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ส่ีปีท่ีวั่ดีท่ามะโอ

 ท่ี่านได้ืเร่ยนบัาล่ัใหญ่จำบัพร้อมกับัการสัอบั
ผู่้านชัิ�นโสัตุชินปันติ (ของวัดืท่ี่ามะโอ) สัอบัผู่้าน
เปร่ยญธิรรม ๓ แลัะ ๔ ประโยค ตื�นตั�งแต่ ต่ ๔  
ขึ�นมาหุงข้าวยาค้ (ข้าวต้ม) ถวายพระ ช่ิวงท่ี่�พระฉนั
ก็นั�งรอเพื�อคอยปรนนิบััติพระ พร้อมกับัที่บัที่วน 
กัจำจำายนะส้ัตร เช้ิา ๑ จำบั เพลั ๑ จำบั เป็นเวลัา  
๑ ปีเต็ม ปีต่อมา ท่ี่องอภิธิานฯ ในขณะบิัณฑิบัาต 
โดืยเข่ยนแปะฝึาบัาตรไปที่่องวันลัะ ๒ คาถา  
ท่ี่องในวัดือ่ก ๒ คาถา ฝึึกเข้าเล่ัมหนังสืัอท่ี่�เร่ยกว่า 
เย็บัก่� เพื�อที่ำาหนังสืัอท่ี่�ถ่ายเอกสัารมาใช้ิ พร้อมกับั
ที่ำาปกหนังเพื�อใช้ิเอง แลัะที่ำาให้ห้องสัมุดืของวัดื 
 หลัังจำากท่ี่�เร่ยนจำบัหลัักส้ัตร ๓ ปีท่ี่�วัดืท่ี่ามะโอ 
แล้ัว ท่ี่านไดื้อย้่ช่ิวยงานวัดืต่ออ่ก ๑ ปี แล้ัวจึำง 
ม่ความคิดืว่า อยากจำะไปเร่ยนต่อท่ี่�ประเที่ศสัหภาพ
เม่ยนมา เมื�อได้ืยินว่า หลัวงพ่อพระพิมลัธิรรม  
[ต่อมาคือ สัมเด็ืจำพระพุฒาจำารย์ (อาจำ อาสัภมหา
เถระ)] ได้ืตั�งทุี่นการศึกษาให้พระภิกษุสัามเณร 
ไปเร่ยนต่อท่ี่�ประเที่ศเม่ยนมา ท่ี่านจึำงเดิืนที่าง
พร้อมกับัเพื�อนพระเณรจำากวัดืท่ี่ามะโอ ย้ายมา
สัังกัดือย้่วัดืมหาธิาตุฯ คณะ ๒๕ โดืยม่พระคร้ 
วรปัญญาคุณ เจ้ำาคณะ ๒๕ เป็นผู้้้ด้ืแลั

 ครั�งนั�น หลัวงพ่อพระพิมลัธิรรมได้ืส่ังภิกษุ
สัามเณร ๔ ร้ป ไปเร่ยนท่ี่�ประเที่ศเม่ยนมา ซึึ่�ง
นอกจำากท่ี่านเจ้ำาคุณแล้ัว ยังม่ 
๑. พระสว่่าง ติิกฺขวี่โร  [พระอาจำารย์สัว่าง  
ติกฺขว่โร, พระวิปัสัสันาจำารย์] เจ้ำาอาวาสัวัดืวิปัสัสันา 
ติกขวนาราม จำ.นครราชิส่ัมา  
๒. สามเณรจำารูญ ธีรรมดีา [อาจำารย์จำำาร้ญ 
ธิรรมดืา เปร่ยญธิรรม ๔ ประโยค, สัาสันธิชิะ  
ธัิมมาจำริยะ (บัาล่ั) (Myanmar)] ผู้้้เช่ิ�ยวชิาญ 
ภาษาบัาล่ั ภาษาเม่ยนมา  
๓. สามเณรไพโรจน์ นิรัญรักษ์  [พระมหาไพโรจำน์ 
ญาณกุสัโลั เปร่ยญธิรรม ๙ ประโยค, สัาสันธิชิะ 
ธัิมมาจำริยะ, อุภโตวิภังคธิระ, อุภโตวิภังคโกวิที่ะ, 
วินยปาฬิิปารค้ (Myanmar)] ผู้้้ช่ิวยเจ้ำาอาวาสัวัดื
มหาธิาตยุวุราชิรังสัฤษฎิ�, รักษาการแที่นเจ้ำาอาวาสั
วัดืมหาปิฎกธิรรมาราม อ. พนัสันิคม จำ. ชิลับุัร่  
 ทัี่�ง ๔ ท่ี่านน่� ร้้จัำกกันในนาม สามเณรใจสิงห์ 
 ในสัมัยนั�น การที่ำาว่ซ่ึ่าไปพม่าเป็นเรื�องยาก
มาก แต่หลัวงพ่อพระพิมลัธิรรมม่ความคุ้นเคยกับั
เอกอัครราชิท้ี่ตพม่าประจำำาประเที่ศไที่ยด่ื ปัญหาจึำง
ได้ืรับัการช่ิวยเหลืัอโดืยตรงจำากท่ี่านท้ี่ตจำนลุัล่ัวงไป 
สัามเณรทัี่�ง ๔ ได้ืเดิืนที่างไปสัหภาพเม่ยนมาอย่าง
ปลัอดืภัย แลัะได้ืเริ�มการศึกษาตามท่ี่�มุ่งหวัง 

การศึกษาท่ีสหภาพเมียนมา

 วั่ดีมหาคัุนธีาโยง ซึึ่�งตั�งอย้่ ริมที่ะเลัสัาบั 
ตองตะมาน ใกล้ัสัะพานอ้เบ็ัง แลัะเป็นวิที่ยาลััยสังฆ์์ 
ท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุัดืของพม่า ม่ภิกษุแลัะสัามเณรมาศึกษา
เล่ัาเร่ยนที่างธิรรมกวา่ ๑,๒๐๐ ร้ป แลัะม่พระภิกษุ 
จำาก ยุโรป อเมริกา ญ่�ปุ�น ฯลัฯ มาบัวชิเร่ยนด้ืวย 
วิที่ยาลััยสังฆ์์แห่งน่�เป็นสัถานท่ี่�ศึกษาพระธิรรม
แลัะรักษาพระธิรรมวินัยมากท่ี่�สุัดื ด้ืวยวัตรปฏิิบััติ 
อันงดืงามของภิกษุสังฆ์์ในวัดืมหาคันธิาโยง  เม่�อครั�งไปเฝ้้าสมเด็็จพระพุฒาจารย์์ (อาจ อาสภมหาเถิระ)

๖๑ 5



กุฏิิที�ท่านีเจ้าคุณฯ เคย์พำานัีกอาศัย์

วัีด็มหาคันีธีาโย์ง

ที่ำาให้ม่ชิาวพม่าจำำานวนมากส่ังบุัตรหลัานมาศึกษา 
พุที่ธิศาสันากันท่ี่�น่� แลัะที่ำาให้ม่ผู้้้ม่จำติศรัที่ธิาจำองคิว
กันนำาภัตตาหารมาถวายพระทัี่�ง ๑,๒๐๐ ร้ปไมเ่ว้น 
แต่ลัะวัน ที่ำาให้วิที่ยาลััยสังฆ์์แห่งน่�ดืำารงอย้ไ่ด้ืแม้จำะ

ได้ืรับังบัประมาณจำากรัฐบัาลัพม่าไม่มากนัก
 เมื�อเดิืนที่างไปถึงพม่า ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ได้ืมา
เร่ยนพระปริยัติธิรรมท่ี่�วัดืมหาคันธิาโยงแห่งน่� ซึึ่�ง
ม่เจ้ำาอาวาสัเป็นอาจำารย์ผู้้้รจำนาคัมภ่ร์ภาสัาฎ่กา 
นามว่า ชินกาภิวังสัะ ซึ่ึ�งเป็นพระอาจำารย์ของ 
พระผู้้้ที่รงพระไตรปฎิกร้ปท่ี่� ๔       นามวา่ พระภัททันติะ  
สุมังคุลาลังการ ในขณะนั�น ม่พระเณรประมาณ 
๑,๐๐๐ ร้ป ท่ี่านเล่ัาว่า พระเณรทุี่กร้ปในวัดืร้้จัำก
กันหมดื ม่ความพร้อมเพร่ยงสัามัคค่กันเป็นอย่างด่ื 
ทุี่กร้ปขยันหมั�นเพ่ยรทัี่�งในการศึกษาเล่ัาเร่ยนแลัะ
ข้อวัตรปฏิิบััติต่างๆ ไม่ม่การเก่�ยงงาน หากพระเณร
ร้ปใดืได้ืรับัมอบัหมายให้ที่ำากิจำวัตรอะไร เช่ิน ล้ัาง
ห้องนำ�า กวาดืลัานวัดื ที่ำาความสัะอาดืเสันาสันะ 
พระเณรทัี่�งหมดืต่างปฏิิบััติอย่างเข้มแข็ง ไม่ม่ผู้้้ใดื
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พระสุมังคลาลังการ

เก่�ยงงานเลัย จำนบัางครั�งด้ืราวกับัว่าแย่งงานกัน
ที่ำาด้ืวยซึ่ำ�า เรื�องวัตรปฏิิบััติท่ี่�เข้มแข็ง การศึกษา
เล่ัาเร่ยนท่ี่�เข้มงวดืที่ำาให้วัดืมหาคันธิาโยงม่ชืิ�อเส่ัยง
มาก ดัืงปรากฏิในหนงัสืัอประวติัของเจ้ำาอาวาสัร้ป
หนึ�งชืิ�อ ชินกาภิวั่งสะ  ข้อความในนั�นม่เรื�องเล่ัาว่า 
 ครั�งหนึ�ง พระภิกษุในพุที่ธิศาสันามหายานจำาก
ประเที่ศเกาหล่ั ได้ืพาคณะมาเย่�ยมชิมกิจำการวัดื
มหาคันธิาโยง ท่ี่านได้ืเห็นความม่ระเบ่ัยบัเร่ยบัร้อย
ของพระเณร การศึกษาเล่ัาเร่ยนท่ี่�ม่ระเบ่ัยบั
แบับัแผู้นท่ี่�ด่ื เป็นท่ี่�ประทัี่บัใจำแก่พระสัังฆ์ราชิ 
ท่ี่านนั�นอย่างมาก จำนนำ�าตาไหลั แล้ัวพ้ดือุที่านขึ�นว่า  
น่าเส่ัยดืายเหลัือเกินท่ี่�เราไม่ได้ืเกิดืท่ี่�ประเที่ศพม่า 
แลัะได้ืมาบัวชิท่ี่�วัดืน่� 
 แม้ฟังด้ืว่า วัดืมหาคันธิาโยง ม่อะไรท่ี่�ด่ืเด่ืนอย้่
มาก แต่เนื�องจำากประเที่ศพมา่เป็นประเที่ศยากจำน 
ความเป็นอย่้จึำงไม่สัะดืวกสับัายนัก ข้าวท่ี่�ฉันก็ม่

กรวดืที่ราย ต้องเลืัอกออก แลัะปริมาณสัารอาหาร
ก็ไม่เพ่ยงพอแก่สุัขภาพร่างกายของพระเณรท่ี่�อย้่
ในวัยเจำริญเติบัโต ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ในสัมัยนั�น จึำงม่
ร่างกายผู้อมมาก แต่จำิตใจำท่ี่านเบิักบัานด้ืวยได้ืรับั
การศึกษาเล่ัาเร่ยนเต็มท่ี่� ท่ี่านให้ความสันใจำในการ
ศึกษาเล่ัาเร่ยนอย่างมาก  ในเวลัาท่ี่�ที่างวัดืกำาหนดื
ให้เป็นเวลัานอน ท่ี่านจำะนำาผู้้าจ่ำวรมาคลุัม เปิดืไฟ
ดืวงเล็ัก แอบัท่ี่องหนังสืัอเป็นประจำำา เพราะเกรง
ว่าจำะจำำาบัที่เร่ยนไม่ได้ื 
 ในดื้านความเป็นอย้่  ท่ี่านเลั่า ว่า ท่ี่� วัดื
ขาดืแคลันของใช้ิจำำาเป็นต่างๆ เช่ิน สับ่้ั ผู้งซัึ่กฟอก 
อัตคัดืมาก ที่างวัดืจำะแจำกสับ่้ัก้อนยาวๆ เวลัาใช้ิ  
ก็เอาม่ดืหั�นเป็นท่ี่อนๆ แล้ัวแบ่ังไปใช้ิ ส่ัวนหนึ�งใช้ิ
ซัึ่กผู้้า ส่ัวนหนึ�งใช้ิอาบันำ�า ส่ัวนหนึ�งใช้ิชิำาระล้ัาง
สิั�งของ  อุปกรณ์การเร่ยนก็ไม่เพ่ยงพอ ต้องใช้ิสัอย
อย่างประหยัดืท่ี่�สุัดื แม้จำะลัำาบัากถึงเพ่ยงน่� ก็ไม่ 
ได้ืเป็นอุปสัรรคต่อการเล่ัาเร่ยนของพระเณร 
แต่อยา่งใดื ทุี่กร้ปก็ยงัให้ความทุ่ี่มเที่เอาใจำใสัใ่นการ 
เล่ัาเร่ยนศึกษาเสัมอเหมือนกันหมดื 
 ยามประเที่ศประสับักับัภัยสังครามกลัางเมือง 
ม่การรบัราฆ่์าฟันกันอย่้ทัี่�วทุี่กหัวระแหงทัี่�งประเที่ศ 
ไม่เว้นแม้แต่เมืองอมรปุระ ท่ี่� ม่ วัดืใหญ่แลัะ
สัถานศึกษาท่ี่�สัำาคัญมากอย่างวัดืมหาคันธิาโยง  
เหตุการณ์ภาพนอกวัดืก็ม่เส่ัยงปืน เส่ัยงผู้้้คน 
หว่ดืร้องดัืงทัี่�งวัน เหมือนม่สันามรบัอย้่นอกวัดื 
ในยามคำ�าคืน จำะได้ืยินเส่ัยงหว่ดืร้อง คล้ัายเส่ัยง
ผู่้เปรตดัืงให้ได้ืยินอย้่บ่ัอยครั�ง  ด้ืานความเป็นอย้่
ของพระขณะเกิดืสังครามนั�น ก็พออย้่ได้ื เพราะ
ญาติโยมท่ี่�ศรัที่ธิาแม้พวกเขาจำะลัำาบัาก ก็ยังนำา
อาหารมาส่ังให้ทุี่กวัน  ก็แสัดืงให้เห็นว่า ประชิาชิน
ชิาวพม่าม่จำิตศรัที่ธิาแลัะรักพระพุที่ธิศาสันา 
อย่างมาก สัามารถเส่ัยสัลัะได้ืทุี่กอย่างเพื�อให้ 
พระศาสันาดืำารงอย้่ต่อไป  
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วัีด็ปัญจนิีกาย์ 

 หลัังจำากจำบัการศึกษาจำากวัดืมหาคันธิาโยง
แล้ัว ท่ี่านก็ได้ืเดิืนที่างมาศึกษาชัิ�น ธัิมมาจำริยะ  
ท่ี่�วัดืปัญจำนิกาย ศาสันพิมาน ท่ี่�เมืองย่างกุ้ง ซึึ่�ง 
พระอาจำารย์สัว่าง ติกฺขว่โร ท่ี่�เดิืนที่างมาพม่า 
พร้อมกับัท่ี่าน ได้ือย้่อาศัยศึกษาเล่ัาเร่ยนท่ี่�น่� ซึึ่�งม่
พระผู้้้ที่รงพระไตรปิฎกร้ปท่ี่� ๓ เป็นเจ้ำาอาวาสั ชืิ�อ 
อู โกสัลละ 

เร่่องต่่ินเต้ินท่ีได้ีพบเห็นท่ีพม่า 

 วันหนึ�ง ขณะท่ี่�ปฏิิบััติธิรรมเดิืนจำงกรมกับั
สัามเณรร้ปหนึ�งท่ี่�วัดืมหาส่ัสัาสันยิตตา สัามเณร
ร้ปนั�นลัอยไปท่ี่�เจำด่ืยช์ิเวดืากอง ถ้าจำะมองวา่แปลัก
ก็แปลัก ท่ี่านบัอกว่า เป็นปีติชินิดืหนึ�ง ท่ี่�เกิดืจำาก
การเดิืนจำงกรม ญาติโยมบัางคนก็คิดืว่าสัามเณร 
ได้ืบัรรลุัธิรรม แต่ในความเป็นจำริง เป็นเพ่ยงแค่ 
สิั�งท่ี่�เกิดืขึ�นชัิ�วคราว สัามเณรร้ปนั�น ต่อมาก็ลัา
สิักขาไป แสัดืงว่าท่ี่านไม่ได้ืบัรรลุัธิรรม 
 อ่กเรื�องหนึ�ง เวลัาปิดืเที่อม ท่ี่านจำะใช้ิเวลัา 
เข้ากรรมฐาน เข้าป�าเดิืนธุิดืงค์ ครั�งหนึ�งเข้าไปในป�า 
เป็นบัริเวณวังโบัราณของมอญ ม่ต้นไม้ประหลัาดื
ท่ี่�ม่ผู้ลัต่อเมื�อนำาแผู่้นที่องคำาเปลัวไปปิดืให้ทัี่�ว
ลัำาต้น แลัะเวลัาเดิืนเข้าไปใกล้ัจำะต้องถอดืรองเท้ี่า  
ถ้าไม่ที่ำาเช่ินน่� ต้นไม้นั�นก็จำะไม่ออกผู้ลั นับัเป็นเรื�อง

แปลักประหลัาดื ยากท่ี่�ใครจำะเคยพบัเห็นมาก่อน 

นำ�าใจคุนพม่า 

 ครั�งหนึ�ง ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ต้องนั�งรถไฟลังมา
จำากมัณฑิะเลัย์ เพื�อมาต่อว่ซ่ึ่าท่ี่�เมืองหลัวงย่างกุ้ง 
ปรากฏิว่า ระหว่างที่าง เวลัาเท่ี่�ยงคืนเกิดืเหตุรถไฟ
ชินกันท่ี่�ส่ั�แยกกลัางป�า ชินกัน ๒ ครั�ง จำนรางขาดื 
หัวรถจัำกรขบัวนหนึ�งตกราง ท่ี่านติดือย้่ในรถไฟ 
ท่ี่�มืดืมาก ต้องรอจำนใกลั้สัว่าง จึำงลังมาด้ืสัภาพ
แล้ัวเห็นว่า ไปต่อไม่ได้ืแน่ จึำงต้องเดิืนไปขอความ 
ช่ิวยเหลืัอ ถ้าจำะรอให้ที่างการมาแก้ไขปัญหาคง
ยาก แลัะต้องรออ่กนาน เสับ่ัยงอาหารก็ไม่ม่เหลืัอ 
พอเดิืนไปหาหม่้บ้ัาน เมื�อเจำอแล้ัวร้านอาหารต่างๆ 
ก็ไม่ม่อาหาร เพราะคนท่ี่�ตกขบัวนรถไฟเช่ินกัน  
ท่ี่�เดิืนมาก่อน สัั�งอาหารมารับัประที่านไปหมดืแล้ัว  
ท่ี่านก็ต้องเดิืนหาร้านอื�นต่อไป จำนกระทัี่�งมาพบั
ร้านอาหารแห่งหนึ�ง ม่เหลืัอแต่ขนมชินิดืหนึ�ง  
ม่ลัักษณะกึ�งของคาวกึ�งของหวาน ที่ำาด้ืวยแป้ง 
ยัดืไส้ั คล้ัายๆ กะหร่�ปั�บั  ท่ี่�ชืิ�อว่า ซึ่าโมซ่ึ่า จึำงได้ืฉัน
ด้ืวยความเหนื�อยอ่อนแลัะหิวโหย ปกตเิขาที่านกนั 
๒ ชิิ�นก็อิ�ม แต่ท่ี่านฉันไป ๘ ชิิ�น เจ้ำาของร้านสังสััย 
จึำงมาสัอบัถาม เมื�อที่ราบัว่า ท่ี่านต้องนั�งรถไฟเดิืนที่าง 
ต่อไปอ่กไกลั จึำงได้ืถวายซึ่าโมซ่ึ่าเพิ�มให้อ่ก  
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คณะดู็งานีพระไตรปิฎกศึกษ์าเย์ี�ย์มชมสถิานีที�

เพื�อติดืตัวไปโดืยไม่คิดืค่าอาหารทัี่�งหมดื 
 อ่กเรื�องหนึ�ง ในระหว่างเกิดืสังคราม เพราะ 
ม่การปฏิิวัติซ้ึ่อนปฏิิวัติ รัฐบัาลัสัั�งให้คนต่างชิาติ
ออกไปจำากประเที่ศทัี่�งหมดื เพราะไม่สัามารถ
ประกันความปลัอดืภัยได้ื สัถานท้ี่ตทุี่กแห่ง 
ปิดืที่ำาการ เจ้ำาหน้าท่ี่�อพยพกลัับัประเที่ศของตน 
ฉะ นั� น  คน ต่างชิา ติ ก็ ไ ม่ ม่ เห ลืัออย้่ เ ช่ิน กัน  
ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ เล่ัาว่า 
 “เขาก็มาบัอกให้อาตมากลัับัประเที่ศไที่ย แต่
อาตมาตัดืสิันใจำไม่กลัับั เพราะคิดืว่า ถ้ากลัับัโอกาสั
จำะกลัับัมาเร่ยนอ่กคงยาก จึำงตัดืสิันใจำอย้่ต่อ แม้ว่า 
สัถานการณ์จำะม่ความรุนแรง ความเป็นอย้่ก็ยาก
ลัำาบัากมาก  
 แต่อย่างไรก็ตาม การท่ี่�อาตมาจำะอย้ไ่ด้ื อาตมา
ก็ต้องไปต่อว่ซ่ึ่าด้ืวย แน่นอนว่า ที่างการเขาก็ 
ไม่ยอมต่อว่ซ่ึ่าให้ ต้องการบ่ับัให้เราอย้่ไม่ได้ืต้อง
กลัับัประเที่ศ  อาตมาจึำงไปขอร้องพระเถระผู้้้ใหญ่
ทุี่กร้ปในมหาเถรสัมาคม ซึึ่�งตอนนั�น อาตมาโชิคด่ื 
ได้ืพักหลับัสังครามในท่ี่�ใกลั้ท่ี่�ที่ำาการมหาเถรสัมาคม  
ท่ี่�เมืองยา่งกุ้ง (กาบัาเอ้) ตอนนั�น อาตมาจำะใช้ิเวลัา
ท่ี่องหนังสืัอบ่ัอยๆ เมื�อพระมหาเถระมาเห็นเข้า 

ท่ี่านก็เมตตาชืิ�นชิมท่ี่�เราขยันท่ี่องหนังสืัอ อาตมา
จึำงไปขอลัายเซ็ึ่นจำากพระมหาเถระเพื�อประกอบั
การขอว่ซ่ึ่า” 
 “เมื�อไปขอต่อว่ซ่ึ่า ปรากฏิว่า จำะต้องเส่ัยค่า 
ต่อว่ซ่ึ่า ๕๐๐ จัำ�ดื แต่อาตมาไม่ม่ปัจำจัำยเลัย อธิิบัด่ื 
กรมตรวจำคนเข้าเมือง (ตม.) เห็นอาตมานั�งรอ 
อย้่นาน จึำงเข้ามาสัอบัถาม พอที่ราบัว่าอาตมาไม่ม่
ปัจำจัำยต่อว่ซ่ึ่า เขาก็ม่เมตตาชิ่วยออกค่าว่ซ่ึ่าให้ 
แต่อธิิบัด่ืก็ม่เงินเก็บัไม่พอ ต้องไปขอยอมให้ที่าง
ราชิการหักเงินเดืือน เดืือนลัะ ๔ ร้ปี เพื�อจ่ำายเป็น
ค่าต่อว่ซ่ึ่าให้อาตมา” 
 อ่กเรื�องหนึ�งท่ี่�ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ม่ความประที่บััใจำ 
มาก ระหว่างท่ี่�อย้่ย่างกุ้ง หลัังสังครามสังบัแลั้ว 
ท่ี่านบิัณฑิบัาตสัำารวจำบัริเวณไปทัี่�วทุี่กถนนในนคร
ย่างกุ้ง ที่ำาให้ร้้จัำกญาติโยมแลัะจำำาตรอกซึ่อกซึ่อย
ทุี่กแห่งได้ื ญาติโยมทัี่�งหลัายเห็นท่ี่านก็จำำาได้ืว่า
เป็นพระต่างชิาติท่ี่�พ้ดืพม่าได้ื ก็ได้ืนิมนต์ท่ี่านไป
ฉันท่ี่�บ้ัาน พระเถระคร้บัาอาจำารย์แที่บัทุี่กวัดืก็
ร้้จัำกท่ี่านด่ื ม่ความชืิ�นชิมในความขยันหมั�นเพ่ยร
ของท่ี่าน กล่ัาวยกยอ่งอย้เ่สัมอ ในฐานะท่ี่�ท่ี่านเป็น
พระภิกษุชิาวไที่ย ท่ี่�สัามารถเร่ยนภาษาพม่า แลัะ
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ม่ความร้้ท่ี่องจำำาพระส้ัตรต่างๆ ได้ืเป็นอย่างด่ื แลัะ
อยากนิมนต์ท่ี่านไปพักท่ี่�วัดืเพื�อแนะนำาท่ี่านแก่ 
พระเณรให้เห็นเป็นแบับัอย่าง  

มีโอกาสได้ีพบพระผูู้้ทรงพระไติรปิฎก

 พระผู้้้ที่รงพระไตรปิฎกร้ปแรก คือ พระภัททันติะ  
วิ่จิติติสาราภิวั่งสะ เม็งกว่นสยาดีอ ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ 
เล่ัาว่า พระเม็งกวนสัยาดือ เป็นพระบ้ัานนอกมา
จำากต่างจัำงหวัดืท่ี่�ห่างไกลั ม่อัธิยาศัยแบับัคนชินบัที่ 
ใจำด่ื ชิอบัส้ับับุัหร่�ท่ี่�ที่ำาจำากเปลัอืกข้าวโพดื ชิอบัแจำก
ขนมของใช้ิ ให้แก่พระเณรในวัดืเสัมอ นอกจำากนั�น  
ยังชิอบัอบัรมสัั�งสัอนบัที่เร่ยนต่างๆ ให้แก่พระเณร 
อยา่งไม่เบืั�อหน่าย ผู้้้ใดืติดืขัดือะไร ก็มาสัอบัถามได้ื
ตลัอดืเวลัา ท่ี่านจำะอธิิบัายให้เข้าใจำอย่างกระจ่ำาง
แจ้ำงไปเลัย ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ม่โอกาสัพบัปะพ้ดืคุย
ด้ืวยหลัายครั�ง ร้้สึักม่ความประที่ับัใจำตราบัจำน 
ทุี่กวันน่�  

บทบาททางสังคุมก่อนกลับประเทศไทย 

 ภายหลัังเมื�อสังครามสังบัลังแล้ัว บ้ัานเมือง
เริ�มเข้าส่้ัภาวะปกติ รัฐบัาลักำาลัังจำะเปิดืประเที่ศ
รับัชิาวต่างชิาติเข้ามาลังทีุ่น นักธุิรกิจำไที่ยหลัาย
องค์กรก็สันใจำจำะไปลังทุี่นในประเที่ศเม่ยนมา 
แต่หาล่ัามยากมาก เมื�อเขาที่ราบัว่า ท่ี่านเป็น 
พระไที่ยท่ี่�ยังหลังเหลัืออย้่ ก็มาตามขอให้ช่ิวย 
เป็นล่ัาม ประสัานงานการติดืต่อต่างๆ จำนกระทัี่�ง
เป็นท่ี่�ปรึกษาของนักธุิรกิจำทัี่�งชิาวไที่ย แลัะชิาว 
เม่ยนมา แม้แต่ร้านอาหารท่ี่�จำะเปิดืใหม่ เพื�อ
ต้อนรับันักท่ี่องเท่ี่�ยว ก็มาขอให้ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ช่ิวย
ไปลัองชิิม แนะนำาการปรับัปรุงรสัชิาติอาหารให้
ถ้กปากคนไที่ย  ช่ิวงเวลัานั�น จึำงม่งานเหล่ัาน่�เข้ามา
มากทุี่กวัน ท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ก็ถือว่า ได้ืที่ำาประโยชิน์ให้
เกิดืแก่ทัี่�งสัองประเที่ศ ทัี่�งประเที่ศท่ี่�ไดืเ้ข้ามาศึกษา
เล่ัาเร่ยน ซึึ่�งสัภาพทัี่�วไปก็ยงั อัตคัดืขาดืแคลัน ยงัล้ัา
หลัังในด้ืานความเจำริญก้าวหน้าที่างวัตถุเที่คโนโลัย่ 
แลัะประเที่ศบ้ัานเกิดืคือประเที่ศไที่ย ท่ี่�อยากมา
ลังทุี่นในประเที่ศเม่ยนมา 

๑๒ ปีในประเทศเมียนมา 

 สัำาหรับับัางคน การศึกษาเ ล่ัา เร่ยนใน 
ต่างประเที่ศถึง ๑๒ ปี อาจำเร่ยกได้ืว่านาน แต่
สัำาหรับัท่ี่านเจ้ำาคุณฯ ท่ี่านบัอกว่า ๑๒ ปีสัำาหรับั
ท่ี่านนั�น ไม่ได้ืเป็นเวลัานานเลัย เพราะประเที่ศ
เม่ยนมายังม่แหล่ังความร้้แลัะม่ความน่าสันใจำ 
อ่กมากมาย ท่ี่�ใช้ิเวลัาทัี่�งช่ิวิตก็ไม่ร้้จัำกหมดืสิั�น  
ยิ�งไปกว่านั�น ท่ี่านยงัม่ความรกัแลัะความผู้้กพันกับั
ทัี่�งประเที่ศแลัะประชิาชินชิาวเม่ยนมา ไม่ว่าจำะเป็น
บัรรพชิิตแลัะคฤหสััถ์ ซึึ่�งตลัอดืระยะเวลัา ๑๒ ปีนั�น 
ท่ี่านได้ืรับัทัี่�งความร้้ ไมตร่จิำต มิตรภาพอันอบัอุ่น 
ท่ี่�ไม่อาจำลืัมเลืัอนได้ืเลัย 

พระเม็งกวีนีสย์าด็อ
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	 เป็็นท่ี่�ที่ราบกัันดี่ ว่่า	 พระมหาป็ระนอม	 
ธมฺมาลงฺฺกัาโร	 ( เป็ร่ยญธรรม	 ๖	 ป็ระโยค)	 
เจ้้าอาว่าสวั่ดีจ้ากัแดีงฺ	จั้งฺหวั่ดีสมุที่รป็รากัาร	ได้ีรับ 
พระบรมราชโองฺกัารแต่่งฺตั่�งฺเป็็นพระราชาคณะ 
ม่นามว่่า	พระเมธีีวชิิรโสภณ	ตั่�งฺแต่่วั่นท่ี่�	๖	ม่นาคม	
๒๕๖๔	ท่ี่�ผ่่านมานั�น	ท่ี่านเจ้้าคุณม่ภารกิัจ้มากัมาย
เป็็นท่ี่�ป็ระจั้กัษ์์แก่ัสายต่าของฺป็ระชาชน	ในโอกัาส
ท่ี่�กัองฺบรรณาธิกัารว่ารสารโพธิยาลัย	 ได้ีเข้ากัราบ
แสดีงฺมุทิี่ต่าสักักัาระ	 เม่�อ	 ๑๗	 ม่นาคม	 ๒๕๖๔	 
เพ่�อแสดีงฺคว่ามยินด่ีกัับพระอาจ้ารย์ท่ี่� ไ ด้ีรับ
สมณศัักัดิี�	 พระอาจ้ารย์ได้ีเมต่ต่าให้สัมภาษ์ณ์ 
และเล่าป็ระสบกัารณ์ในกัารที่ำางฺาน	ภาระงฺานท่ี่�ได้ีที่ำา 
กัำาลังฺที่ำา	 และสิ�งฺท่ี่�อยากัที่ำาให้สำาเร็จ้ในอนาคต่	 
ล้ว่นเป็็นงฺานเพ่�อพระพุที่ธศัาสนาท่ี่�พระอาจ้ารย์
ได้ีที่ำามาต่ลอดีอย่างฺไม่ลดีละ	 ไม่เส่ยเว่ลาแม้เพ่ยงฺ
วั่นเด่ียว่	ภารกิัจ้จ้ะม่อะไรบ้างฺ	 มาฟัังฺพระอาจ้ารย์
เล่ากัันค่ะ

สอนหนังสือพร้อมจััดรายการวิทยุ 

	 “หลังฺจ้ากัท่ี่� ไป็เล่า เร่ยนท่ี่�ป็ระเที่ศัพม่า 
เป็็นเว่ลา	 ๑๒	 ปี็	 เม่�อกัลับมาป็ระเที่ศัไที่ยในปี็	 
พ.ศั.	 ๒๕๔๒	 ก็ัได้ีเป็็นอาจ้ารย์สอนภาษ์าบาล่ท่ี่�
มหาธาตุ่วิ่ที่ยาลัย	 วั่ดีมหาธาตุ่ยุว่ราชรังฺสฤษ์ฎิ์ิ�	 
โดียสอนในต่อนกัลางฺวั่น	 ส่ว่นในเว่ลากัลางฺค่น 
๒๔.๐๐	 -	 ๐๒.๐๐	 น.	 จั้ดีรายกัารวิ่ที่ยุ	 “ธรรมะ 
ร่ว่มสมยั”	ร่ว่มกัับพลตรีี ดรี.ทองขาว พ่วงรีอดพนัธ์ุ์�  
ที่างฺวิ่ที่ยุ	 อสมที่	 FM	 ๑๐๐.๕	 MHz	 ถามต่อบ
ปั็ญหาธรรมะที่างฺโที่รศััพท์ี่ท่ี่�ผ้้่ฟัังฺจ้ะถามสดีเข้า
มาในรายกัาร	 พอถามมา	 อาต่มาก็ัต่อบได้ีทัี่นท่ี่	 
เร่ยกัว่่าต่อบได้ีถ้กัใจ้คนฟัังฺ	รายกัารวิ่ที่ยุจึ้งฺม่คนฟัังฺ 
มากัขึ�นๆ	 กัระทัี่�งฺ	ดรี.รีะวี ภาวิไล ต่ามมาขอพบ 
อาต่มาถึงฺวั่ดีมหาธาตุ่ฯ	 กัารต่อบคำาถามเป็็นท่ี่�
ถ้กัใจ้คนฟัังฺ	ป็รากัฏว่่า	 ม่คนโที่รเข้ารายกัารรว่มๆ	 
กัันแล้ว่กัว่่า	 ๒	 ล้านหมายเลข	 หนึ�งฺในผ้้่ฟัังฺนั�น
ค่อ	 ในหลว่งฺรัชกัาลท่ี่�	 ๙	 ท่ี่�ที่ราบเพราะอาต่มา
ได้ีกััณฑ์์เที่ศัน์จ้ากัในว่ังฺส่งฺมาให้	 พระองฺค์ที่รงฺให้
เจ้้าหน้าท่ี่�สำานักัพระราชวั่งฺ	 นำากัระเช้าและปั็จ้จั้ย
พระราชที่านมา	ได้ีกััณฑ์์เที่ศัน์จ้ากัในหลว่งฺรัชกัาล
ท่ี่�	๙	ถึงฺ	๒	ครั�งฺๆ	ละ	๓,๐๐๐	บาที่

ภารกิิจ ท่่านเจ้าคุุณฯภารกิิจ ท่่านเจ้าคุุณฯ

พลตรีี ดรี.ทองขาว พ่วงรีอดพันธ์ุ์�  ดรี.รีะวี ภาวิไล
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 เพราะตอบัคำาถามธิรรมะได้ืตรงได้ืไว แลัะ
ใช้ิภาษาง่ายๆ ญาติโยมเข้าใจำ รายการวิที่ยุจำาก
หนึ�งรายการตอนเท่ี่�ยงคืน ก็เพิ�มอ่กหนึ�งรายการ
ช่ิวง ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ชืิ�อ รายการเติิมสุข  
จัำดืรายการร่วมกับัคุณสุพจน์ี รัศมีสวีนีสร้อย์  
ร้ปแบับัรายการเป็นการถามสัั�นๆ ตอบัสัั�นๆ เรื�อง
ที่าน ศ่ลั ภาวนา รายการน่�ก็ฮิตติดืใจำผู้้้ฟังขึ�นมา
อ่ก จำากนั�น ได้ืนำารายการวิที่ยุท่ี่�เขาบัันทึี่กเส่ัยงไว้
มารวบัรวมที่ำาแผู่้นซ่ึ่ด่ืแจำกญาติโยม เป็นซ่ึ่ด่ืธิรรมะ
เรื�องที่าน ศ่ลั ภาวนา ท่ี่�อธิิบัายให้เข้าใจำได้ืง่ายๆ 

ให้ครอบัครัวเลัยอยากตาย อาตมาก็เกล่ั�ยกล่ัอม  
คุยไปคุยมาบัอกให้ม่ช่ิวิตอย้่ก่อนให้โอกาสัคนท่ี่�
บ้ัานได้ืตอบัแที่นบุัญคุณ เรื�องความตายอย่างไร 
ก็ตายเองได้ื ไม่ต้องที่ำาร้ายตนเองหรอก แต่ตอนน่�
คนท่ี่�จำะต้องตายน่ะไม่ใช่ิโยม แต่เป็นอาตมา เพราะ
ยังไม่ได้ืจำำาวัดืเลัย ตั�งแต่เช้ิาถึงต่สัอง ง่วงจำะตาย 
อย้่แล้ัว.... 
 งานสัอนหนังสืัอ อาตมาสัอนบัาล่ัจำนม่คน
เร่ยนล้ันห้อง เพราะเน้นที่ำาสืั�อการสัอน สัมัยนั�น
ยังไม่ม่อาจำารย์สัอนบัาล่ัคนไหนที่ำากัน เช่ิน เข่ยน
การ์ต้นประกอบั แยกประโยค แยกคำาด้ืวยส่ั ที่ำาให้
เร่ยนเข้าใจำได้ืง่าย เร่ยนร้้เรื�อง นักเร่ยนชิอบั จึำง 
เข้ามาเร่ยนกันจำนล้ันห้องไม่ม่ท่ี่�นั�ง ผู้้้สัอนเดิืมคง 
ไม่พอใจำเกรงว่าอาตมาจำะยึดืห้องเขา จึำงม่คำาสัั�งให้
ย้ายออกไปภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ออกจำะเร่ยกตำารวจำ
มาจัำบั อาตมาจึำงจำำาเป็นต้องหาท่ี่�สัอนใหม่ เลัยมา
ได้ืท่ี่�วัดืจำากแดืงน่� เพราะสัภาพวัดืที่รุดืโที่รมมาก 
หากเปิดืสัอนบัาล่ัก็คงไม่ม่ค่้แข่ง คงไม่ม่ปัญหาอะไร
กับัใครอ่ก”

งานพัฒนาวั่ดีจากแดีง 

 “วัดืจำากแดืงขณะนั�นม่สัภาพที่รุดืโที่รมมาก 
อาตมาจึำงต้องพัฒนา เริ�มจำากที่างเข้าวัดืม่แต่ฝุึ�น
แลัะนำ�าท่ี่วม จึำงปรับัปรุงที่ำาที่างเข้าวัดื โดืยขอ
คอนกร่ตตัวหนอนท่ี่�ที่าง กที่ม. รื�อที่างเท้ี่าท่ี่�ไม่ใช้ิ
แล้ัวจำะทิี่�ง นำามาใช้ิป้ที่ำาที่างเข้าวัดื ชิาวบ้ัานท่ี่�อย้่
รอบัๆ วัดืก็ม่แต่พวกค้ายาบ้ัา เล่ันการพนัน มั�วสุัม
ท่ี่�โต๊ะสันุกเกอร์ ที่ำาอาช่ิพค้าของเถื�อน (เพราะ 
อย้่ใกล้ัท่ี่าเรือขนส่ัง) เรือใหญ่ท่ี่�ขนสิันค้าจำะม่ 
ของหายในตอนกลัางคนื แล้ัวก็จำะม่ตำารวจำวิ�งไล่ัจัำบั 
แมว่นำ�า (คนขโมยของจำากเรือ) อ่กกลุ่ัมก็วิ�งจัำบัยาบ้ัา
 อาตมาก็คิดืวางแผู้นแก้ไขโดืยขอเข้าไปเที่ศน์
ท่ี่�กองบััญชิาการตำารวจำนครบัาลั แล้ัวขอให้ 

คุณสุพจน์ี รัศมีสวีนีสร้อย์

ตัวีอย์่างปกซีีดี็ ทานี ศีล ภาวีนีา

 ม่เรื�องชิวนขำา คือ ม่คืนหนึ�งหลัังจำบัรายการ
วิที่ยุเวลัาประมาณต่สัอง ม่สัายโที่รมาหาอาตมา
โดืยตรง บัอกจำะฆ่์าตัวตายเพราะสุัขภาพแย่  
เมื�อก่อนเป็นท่ี่�พึ�งให้ครอบัครวั แต่ตอนน่�เป็นภาระ
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นายตำารวจำชัิ�นผู้้้ใหญ่ช่ิวยมาสัอดืส่ัองด้ืแลัให้หน่อย 
ก็ได้ืรับัความร่วมมือจำากนายตำารวจำเข้ามาช่ิวย
แก้ไข ปรับัปรุง แลัะกวดืขัน ที่ำาให้เรื�องผิู้ดืกฎหมาย
ลัดืลัง จำนเกือบัหมดืไปจำากชุิมชิน 
 สัำาหรับัญาติโยมท่ี่�เป็นแรงงานพม่าท่ี่�ศรัที่ธิา
เข้ามาที่ำาบุัญท่ี่�วัดืจำากแดืงเป็นจำำานวนมากนั�น 
เป็นเพราะตอนท่ี่�อาตมาอย้่ท่ี่�วัดืมหาธิาตุฯ ม่โยม
ชิาวพม่ามาเล่ั�ยงเพลั ที่ำาให้ที่ราบัว่า ม่ชิาวพม่า 
มาเป็นแรงงานในไที่ยแยกย้ายอย่้ตามโรงงานต่างๆ 
โดืยรอบัวัดืจำากแดืง อาตมาจำึงขอเข้าไปเที่ศน์ 
ในโรงงานเหลั่านั�น เริ�มจำาก CPF, CP All แลัะ
บัริษัที่ในเครือ CP ต่อมาก็ม่โรงงานสัยามสัต่ลั 
ย่านน่�ม่ก่�โรงงาน อาตมาก็ขอเข้าไปเที่ศน์หมดื 
ทุี่กโรงงาน เช่ิน โรงงานปลัากระป๋อง โรงงานอาหารสััตว์  
โรงเหล็ัก โรงงานที่อผู้้า อาตมาเที่ศน์ได้ืสัองภาษา
ทัี่�งไที่ยแลัะพม่า พอคนงานร้้จัำกวัดืก็ตามมาที่ำาบุัญ
ท่ี่�วัดืจำากแดืงกัน ด้ืวยศรัที่ธิาญาติโยมจึำงม่การ 
จัำดืกิจำกรรมต่างๆ ตามมา เริ�มนิมนต์พระดัืงๆ จำาก 
พม่ามาเที่ศน์ นิมนต์พระผู้้้ที่รงพระไตรปิฎกมาเที่ศน์  
ม่คนพม่ามาฟังกันเป็นหมื�นคน วัดืจำากแดืงเอง 
สัถานท่ี่�ก็คับัแคบั เดิืมม่เนื�อท่ี่�แค่ ๘ ไร่ ต้องขยับัขยาย 
เพิ�มอาคารสัถานท่ี่� เพื�อสัอนพระอภิธิรรมแก่ 
พระเณรแลัะฆ์ราวาสั ค่อยๆ เพิ�มเนื�อท่ี่�เป็น ๑๒ ไร่ 
ก็ไม่พอ เพิ�มเนื�อท่ี่�เป็น ๒๐ ไร่ก็ไม่พอ จำนปัจำจุำบััน 
๓๒ ไร่ วัดืจำากแดืงจำึงเป็นวัดืท่ี่�เชืิ�อมสััมพันธิไมตร่

ระหว่างชิาวไที่ยแลัะชิาวพม่าได้ืเป็นอย่างด่ื
  นอกจำาก กิจำกรรมที่ำาบุัญกับัวัดืแล้ัว หาก
ม่เหตุการณ์ภัยพิบััติ เช่ิน พายุนาก่สั ที่ำาให้เกิดื 
นำ�าท่ี่วมใหญ่ท่ี่�พม่า อาตมาก็ตั�งศ้นย์รับัของบัริจำาค 
ส่ังสิั�งของแลัะปัจำจัำยไปช่ิวยเหลืัอ กรณ่น่�อาตมา 
ได้ืเดิืนที่างไปพม่าโดืยตรง ลัาวประสับัภัย ก็ส่ังของ 
ไปช่ิวย เกิดืภัยพิบััติใน ลัาว พม่า เขมร อาตมาก็เป็น
ตัวกลัางในการช่ิวยเหลืัอ
 เมื�อที่าง สัปป. ลัาว อยากฟื�นฟ้เรื�องการศึกษา
ของพระสังฆ์์ อาตมาก็ไปเป็นล่ัามแลัะส่ังพระไที่ย
ไปช่ิวยท่ี่� สัปป. ลัาวแลัะที่างลัาวก็ส่ังพระท่ี่�ด้ืแลั 
เรื�องการศึกษา แลัะรัฐมนตร่ศึกษาลัาวก็เดิืนที่าง
มาศึกษาวัดืจำากแดืงโมเดืลั เพื�อไปจัำดืระบับัการ
ศึกษาของพระสังฆ์์ ให้พระเที่ศน์เป็น สัอนเป็น 
บัรรยายเป็น เร่ยนแล้ัวสัามารถเอาไปใช้ิได้ืจำริง 
 สัำาหรับัประเที่ศเว่ยดืนาม ก็ม่พระเว่ยดืนาม
มาเร่ยนท่ี่�วัดืจำากแดืง เมื�อพระร้ปนั�นเร่ยนจำบัแล้ัว 
กลัับัไปเผู้ยแพร่พระพุที่ธิศาสันาท่ี่�เว่ยดืนาม 
 ดัืงนั�น ในกลุ่ัมประเที่ศอาเซ่ึ่ยน เราเชืิ�อมความ
สััมพันธ์ิกันด้ืวยพระพุที่ธิศาสันา พระจำากประเที่ศไหน 
จำะมาเร่ยนก็ได้ื จำะมาสัอนก็ได้ื แลัะหากเกิดื 
ภัยพิบััติ เราช่ิวยทัี่นท่ี่ ขณะน่�อาตมาก็เป็นท่ี่�ปรึกษา
สัมาคมมิตรภาพไที่ย-เม่ยนมา สัมาคมมิตรภาพ
ไที่ย-ลัาว สัมาคมมิตรภาพไที่ย-กัมพ้ชิา ประเที่ศ
ในกลุ่ัมอาเซ่ึ่ยนม่เหตุการณ์อะไร หรือต้องการ 
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จัำดืกิจำกรรมอะไร อาตมากเ็ป็นศ้นยก์ลัางประสัาน- 
งานให้”

ขุดีทองจากกองขยะ  
เผู้ยแพร่ไปสู่ประเทศเพ่่อนบ้าน

 “ที่ราบักันด่ืว่า วัดืจำากแดืงรับับัริจำาคขวดื
พลัาสัติก เพื�อนำามาร่ไซึ่เคิลัเป็นผู้้า แล้ัวนำามา
ตัดืเย็บัเป็นจ่ำวร หรือการจำัดืเก็บัขยะแห้งนำามา
ปรับัปรุงพัฒนาเป็นสิั�งของเครื�องใช้ิใหม่ ขยะเปียก
นำาไปที่ำาเป็นปุ๋ย ดัืงนั�นขยะทุี่กชิิ�นจำะม่ค่า ซึึ่�งเป็น 
โครงการท่ี่� วัดืจำากแดืงเสันอต่อชุิมชินทุี่กแห่ง 
ให้ร่วมกันรณรงค์ลัดืขยะเพื�อรักษาสิั�งแวดืล้ัอม 
 โครงการน่�ที่าง สัปป. ลัาว สันใจำส่ังคนมาศึกษา
แลัะเชิิญอาตมาบัรรยายให้คนลัาวเข้าใจำ ปรากฏิ 
ว่าได้ืรับัความสันใจำอย่างล้ันหลัาม วัดืจำากแดืง
ส่ังอุปกรณ์เครื�องกำาจัำดืขยะไปให้เพื�อให้โครงการ
ดืำาเนินการต่อไปได้ื รัฐบัาลัตกใจำว่าที่ำาไมพระพ้ดื 
คนสันใจำ ทัี่�งๆ ท่ี่�ที่างการลัาวก็พยายามรณรงค์
กันอย้่แต่ไม่ได้ืผู้ลั ที่ำาให้รัฐบัาลัขอที่ำาเอง ระงับั
กิจำกรรมของที่างวัดืจำากแดืงไว้ก่อน 
 ส่ัวนสัหภาพเม่ยนมา อาตมาไปบัรรยายเรื�อง
การบัริหารจัำดืการขยะ ทัี่�งพระทัี่�งโยม ทัี่�งคนใน
มหาวิที่ยาลััย ก็สันใจำอยากที่ำากัน สัั�งเครื�องที่ำาปุ๋ย
มาแล้ัว ส่ัวนท่ี่�เมืองมุมไบั ประเที่ศอินเด่ืย อาตมา
ก็ไปพ้ดืเรื�องสิั�งแวดืล้ัอม เรื�องขยะ เขาก็จำะผู้ลัักดัืน 
ให้อาตมาเป็นหัวหน้าเรื�องสิั�งแวดืล้ัอมให้เขา 

การศึกษาของพระสงฆ์์ไทย

 “ระบับัการศึกษาของพระสังฆ์์ไที่ยตอนน่� 
น่าเห็นใจำ เพราะขาดืคร้สัอน ขาดืตำารา ขาดืไป 
ทุี่กอย่าง การศึกษาของพระสังฆ์์ไที่ย น่าสังสัาร
ท่ี่�สุัดื การศึกษาที่างโลักกำาลัังถอยหลัังเข้าคลัอง 
ในบัางเรื�อง แต่การศึกษาของพระสังฆ์์ไที่ยกำาลััง
จำมอย้่ก้นคลัอง 
 เมื�อตอนเปล่ั�ยนแปลังการปกครองปี พ.ศ. 
๒๔๗๕ คณะราษฎร์เอาอำานาจำการปกครองสังฆ์์
ของพระราชิาไป เอาอำานาจำที่างโลักไปบัริหาร แต่
การด้ืแลัพระศาสันากลัับัทิี่�งไว้ เมื�อก่อนพระราชิา
ด้ืแลัพระศาสันาที่กุด้ืาน ถือว่าคณะราษฎรล์ัอยแพ 
พระศาสันา พระศาสันาเลัยไม่ม่ท่ี่�พึ�ง พระราชิา
ก็ไม่ม่อำานาจำสัั�งการได้ื ก็ม่เพ่ยงพระราชิที่าน 
ทุี่นที่รัพย์ส่ัวนพระองค์ในการให้ทุี่นเล่ัาเร่ยนหลัวง 
แต่ท่ี่�จำะสัั�งการเป็นระบับัเหมือนสัมัยก่อน ที่ำาไม่ได้ื 
ถ้าการศึกษาพระไม่ถ้กลัอยแพ พระสังฆ์์ไที่ยจำะ
เก่งกว่าน่�อ่กมาก ระบับัการศึกษาของสังฆ์์ขาดืไป
เส่ัยทุี่กสิั�ง งบัประมาณไม่มา ความร้้ก็ไม่พอ ความ
คิดืก็ไม่ม่ กฎหมายก็ไม่เสัริม นโยบัายก็ไม่เต็มท่ี่� 
บุัคลัากรก็ไม่ม่ การที่ำาตำาราที่างพระพุที่ธิศาสันา
ก็น้อยมาก ใครใคร่ที่ำา พิมพ์เลัย ข้อม้ลั ความร้้ 
ถ้กต้องหรือเปล่ัาไม่ม่ใครตรวจำสัอบั 
 ขอยกตัวอย่างท่ี่�พม่า จำะม่หน่วยตรวจำสัอบั
แลัะประเมิน หากหนังสืัอไม่ได้ืมาตรฐาน เขาไม่

เส่ัยเลัย คนท่ี่�เมืองมุมไบัน่� ชิอบัใจำมาก เขาเอา 
คนวรรณะจัำณฑิาลัมาเก็บัขยะกัน 
 การคัดืแยกขยะ การศึกษาธิรรมะ ที่าง
สัหประชิาชิาติกำาลัังจำะเข้ามาช่ิวย สัำานักข่าว 
ต่างประเที่ศ เช่ิน CNN, NHK ติดืต่อมาขอสััมภาษณ์
แล้ัวโครงการทัี่�งหมดืน่� ก็ชิะงักกันไปเพราะโควิดื 
เข้ามา เลัยจัำดืกิจำกรรมต่อไปไม่ได้ื ต้องรอไปก่อน” 
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อนุญาตให้พิมพ์ เขาม่หน่วยคัดืกรองก่อน ท่ี่�บ้ัานเรา
ใครม่เงินก็พิมพ์ได้ืเลัย คุณภาพ ข้อม้ลั ผิู้ดืๆ ถ้กๆ 
เราไม่ร้้เลัย เราเน้นให้ร้ปปกด่ืๆ อ่านง่ายๆ เนื�อหา
ไม่ต้องด่ืหรอก ขายได้ืหมดื ดัืงนั�น เนื�อหาธิรรมะ
ถือว่ายงัไม่ได้ืมาตรฐาน เรื�องน่�จำะแกไ้ขกันอยา่งไรด่ื  
วอนผู้้้ร้้ผู้้้ด้ืแลั ช่ิวยกันหาที่างป้องกันด้ืวย ”

ตุิ�เจ้าติาดีี จูงศรัทธีาติาบอดี  
ตุิ�เจ้าไปบ่ฮอดี ศรัทธีาติาบอดีจูงตุิ�เจ้าติาดีี

 “ภาษิตที่างภาคเหนือท่ี่�สัะท้ี่อนความสััมพันธ์ิ
ของพระกับัญาติโยมในปัจำจุำบัันอย่างชัิดืเจำน คือ  
ตุ๊เจ้ำาตาด่ื จ้ำงศรัที่ธิาตาบัอดื ตุ๊เจ้ำาไปบ่ัฮอดื ศรัที่ธิา
ตาบัอดืจ้ำงตุ๊เจ้ำาตาด่ื
 ตุิ�เจ้าติาดีี คือพระสังฆ์์องค์เจ้ำาตาด่ื ตาด่ื 
คือ เป็นผู้้้ม่วิสััยทัี่ศน์ เพราะได้ืเร่ยนคำาสัอนของ
พระพุที่ธิเจ้ำา ได้ืเร่ยนอรรถกถา ฎ่กา พระไตรปิฎก 
ได้ืเร่ยนหมดื บัาล่ัน้อย บัาล่ัใหญ่ เร่ยนแล้ัวเข้าใจำ
หมดื พระอย่างน่� คือ ผู้้้ ม่ วิ สััยทัี่ศน์ มองเห็น 
ประโยชิน์โลักน่� มองเห็นประโยชิน์โลักหน้า  
มองเห็นประโยชิน์ส้ังสุัดื น่�เร่ยกว่า ตุ๊เจ้ำาตาด่ื
 ศรัทธีาติาบอดี คือศรัที่ธิาญาติโยมร้้จัำกวิชิา
ที่ำามาหากิน แต่วิชิาในการดืำารงช่ิวิตคือไตรสิักขา 
ญาติโยมไม่ร้้ อุปมาเหมือนคนตาบัอดื ตุ๊เจ้ำาก็จำะ 
จ้ำงว่า โยม...ที่างน่�ไปนรก อย่าไปนะ โยม...ที่างน่� 
ไปส่้ัสุัคติ ไปได้ื โยม...ที่างน่�ไปนิพพาน ด่ืท่ี่�สุัดื  

อย่างน่�แหลัะตุ๊เจ้ำาตาด่ืจ้ำงศรัที่ธิาตาบัอดื
 แต่ตอนน่� ตุิ�เจ้าไปบ่ฮอดี พระสังฆ์์องค์เจ้ำา 
ไปไม่รอดื เพราะ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎ่กา  
ก็ไม่ได้ืเร่ยน มานั�งเถ่ยงกันไปเถ่ยงกันมา ไม่จำบั 
ไม่สิั�น แต่ถ้าเร่ยนแล้ัวก็ไม่ต้องมานั�งเถ่ยงกัน  
เมื�อตุ๊เจ้ำาไปบ่ัฮอดื ศรัทธีาติาบอดีจูงตุิ�เจ้าติาดีี คือ
ศรัที่ธิาญาติโยมซึ่ึ�งเปร่ยบัเสัมือนคนตาบัอดืก็จำะจ้ำง
พระว่า ท่ี่าน...คนไม่เข้าวัดื ท่ี่านต้องออกเหร่ยญสิั 
เอ้า...ออกเหร่ยญก็ออก ท่ี่าน...คนไม่เข้าวัดื ท่ี่าน
ต้องเอาโลังศพให้คนนอน เอ้า...โลังศพให้คนนอน
ได้ืเงินด้ืวย ท่ี่าน...คนไม่เข้าวัดื รดืนำ�ามนต์สิั เอ้า...
ก็รดืนำ�ามนต์  ท่ี่าน...คนไม่เข้าวัดื บัอกใบ้ัให้หวยสิั 
เอ้า...บัอกใบ้ัให้หวย
 ด้ืหมอ สัะเดืาะเคราะห์ รดืนำ�ามนต์ พ่น 
นำ�าหมาก คือโยมแนะนำา พระท่ี่านไม่ร้้จำะที่ำาอะไร 
อย้่ เฝ้ึาวัดื เมื�อญาติโยมเข้าวัดืแล้ัวไม่ได้ือะไร  
คนก็ไม่เข้า ถ้าเข้าวัดืแล้ัวกำาลัังม่ทุี่กข์ ไม่ม่งาน  
วัดืจัำดืการสัอนงานให้ หางานให้ เข้าวัดืเพราะอยาก
ไปนิพพาน พระก็สัอนให้ อยากไปสัวรรค์ ก็สัอนให้ 
อยากได้ืประโยชินช์ิาติน่�ก็สัอนให้ได้ื ประโยชิน์ชิาติ
หน้าก็สัอนให้ได้ื ถ้าม่อย่างน่�คนก็เข้าวัดื
 สัังคมบ้ัานเราต้องสัร้างพระด่ืๆ ม่ความร้้ ทัี่�ง
ปริยัติ ปฏิิบััติ ไว้จ้ำงศรัที่ธิาญาติโยม ไม่ใช่ิสัร้าง 
พระไว้เฝ้ึาวัดื อย่างท่ี่�เป็นกันอย้่ตอนน่�” 

ฟ้้�นพระศาสนา ด้ีว่ยการสร้างพระพูดีได้ี 

 เป้าหมายในการที่ำางานของพระอาจำารย์ 
ในตอนน่� คือ 
 “ฟื�นฟ้พระศาสันาดื้วยการให้การศึกษากับั
พระสังฆ์์ ทัี่�งปริยัติ ปฏิิบััติ อย่างจำริงจัำง สัร้างพระ
ท่ี่�ม่คุณภาพแบับัไต้หวัน เมื�อก่อนคนไต้หวัน นับัถือ
ศาสันาพุที่ธิ ๑๐๐% ต่อมาพระสังฆ์์อ่อนแอ คน
พุที่ธิลัดืเหลืัอ ๒๐% ม่คนนับัถือคริสัต์ ถึง ๘๐% 
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เพราะพระเที่ศนไ์ม่ได้ื สัอนไมเ่ป็น ชิาวพทุี่ธิไต้หวัน
เขาจึำงรวมตวักันรื�อระบับั จัำดืกลุ่ัมพระสังฆ์์ใหมเ่ป็น 
๔ กลุ่ัม แยกกนัตามความสันใจำ ที่ำาหนา้ท่ี่�อยา่งเต็ม
กำาลััง กลุ่ัม ๑ พระกลุ่มเรียน ก็ให้ม่หน้าท่ี่�เร่ยน
อย่างเด่ืยว กลุ่ัม ๒ พระกลุ่มปฏิิบัติิ ก็ให้โอกาสั 
ม่สัถานท่ี่� ให้ปฏิิบััติ กันอย่างจำริง จัำง กลุ่ัม ๓  
พระกลุ่มสังคุมสงเคุราะห์ ก็ให้ที่ำากิจำกรรมต่างๆ ท่ี่�
ด้ืแลัสัังคม ช่ิวยเหลืัอผู้้้ทุี่กข์ยาก แลัะ กลุ่ัม ๔ กลุ่ม
เผู้ยแพร่ ม่หน้าท่ี่�เผู้ยแพร่คำาสัอนของพระศาสันา 
 ทัี่�ง ๔ กลุ่ัม ต่างคนต่างที่ำางานกันเต็มท่ี่�  
ฟื�นพระพุที่ธิศาสันาจำากเดิืมม่ชิาวพุที่ธิไต้หวัน ๒๐%  
ก็เพิ�มเป็น ๘๐% โรงเร่ยนของวัดืจำากเดิืมไม่ม่
คนสัมัครเร่ยน ตอนน่�แย่งกันเข้า ไต้หวันม่พระ
ท่ี่�ม่คุณภาพอย้่ ๒๐,๐๐๐ ร้ป ใช้ิเวลัาปฏิิร้ปกัน  
๒๐ ปี วัดืม่ทุี่นสัร้างมหาวิที่ยาลััย ใครใคร่เร่ยน  
เร่ยนให้เต็มท่ี่� ใครจำะพมิพ์หนังสืัอธิรรมะด่ืๆ ไม่ต้อง
ไปหาเงิน วัดืม่ทุี่นให้จัำดืพิมพ์ เรื�องการปฏิิบััติ ก็
จัำดืหาสัถานท่ี่�ปฏิิบััตอิยา่งด่ืให้คนเข้าปฏิิบััตไิด้ืท่ี่ลัะ
หมื�นคน ส่ัวนการเผู้ยแพร่ศาสันา ก็ม่ หนังสืัอพิมพ์ 
วิที่ย ุท่ี่ว่ เป็นของตนเอง เพื�อเผู้ยแพร่ธิรรมะคำาสัอน
ของพระศาสัดืา แลัะนำาเสันอข่าวท่ี่�เป็นประโยชิน์

ต่อสัังคม ในหน้าหนังสืัอพิมพ์ไม่เพ่ยงเสันอข่าว
อาชิญากรรมว่า ม่เหตุการณ์เกิดืขึ�น คนร้ายถ้กจัำบั  
หนังสืัอพิมพ์ไที่ยเขามักจำบัแค่น่� แต่ท่ี่�ไต้หวัน 
หนังสืัอพิมพ์เขาจำะวิเคราะห์ลึักไปอ่กว่าเกิดือกุศลั
จิำตดืวงไหน ถ้าจำะแก้ไขควรใช้ิธิรรมะหมวดืไหน 
ข่าวครอบัครัวสัาม่ภรรยาที่ะเลัาะกัน เกิดืขึ�น 
เพราะอะไร คนเป็นสัาม่ควรใช้ิธิรรมะหมวดืไหน 
คนเป็นภรรยาควรม่ธิรรมะข้อใดืช่ิวยกันแก้ไข
ปัญหาครอบัครัว” 
 จำากการท่ี่�ท่ี่านอาจำารย์ได้ืไปเห็นการที่ำางาน
ของพระท่ี่�ไต้หวันน่�เอง จึำงเป็นแรงบัันดืาลัใจำให้ 
ท่ี่านอาจำารย์นำาร้ปแบับัเหลั่าน่�มาที่ำางานท่ี่�วัดืจำากแดืง  
ไม่ว่าจำะเป็นการสัร้างโรงเร่ยนสัอนพระอภิธิรรม 
สัอนภาษาบัาล่ั สัอนพระไตรปิฎก เพื�อสัร้าง
พระเก่งเร่ยน ท่ี่านอาจำารย์รับัเป็นวิที่ยากรสัอน
วิปัสัสันากรรมฐานให้กับัยวุพุที่ธิิกสัมาคม ทุี่กเดืือน  
เพื�อสัร้างพระนักปฏิิบััติ ท่ี่านอาจำารย์ที่ำาโครงการ 
ขุดืที่องจำากกองขยะ การที่ำาขยะให้เป็นปุ๋ย การ
จัำดืการสิั�งแวดืล้ัอมให้เป็นมิตร เอาขวดืพลัาสัติก 
มาที่ำาเป็นผู้้าจ่ำวร สัร้างพระนักสัังคมสังเคราะห์ 
แลัะสุัดืท้ี่ายให้จัำดืพิมพ์วารสัารโพธิิยาลััย เพื�อเป็น 
กลุ่ัมเผู้ยแพร่ธิรรมะ เป็นกลุ่ัมท่ี่�เผู้ยแพร่ข่าวสัาร
ธิรรมะท่ี่�ถ้กต้องส่้ัสัังคม 
 การปฏิิบััติงานีของท่านีอาจารย์์ได้็ทราบัถึิง 
พระ เนีตรพระกรรณของพระบัาทสมเ ด็็จ 
พระเจ้าอย์ูหั่วี รัชกาลที� ๑๐ ทรงนิีมนีต์พระอาจารย์ ์
เข้าไปเทศนี์เป็นีการส่วีนีพระองค์ในีพระราชวีัง 
ทรงสนีพระทัย์ในีหัวีข้อธีรรมะต่างๆ สนีพระทัย์ 
ในีการเรีย์นีภาษ์าบัาลี การสวีด็มนีต์ที�ออกเสีย์ง 
อย์่างถูิกต้องต ามเสีย์งอักขระ จนีเป็นีที�มาของ 
การพระราชทานีสมณศักดิ็� แ ต่ ง ตั� ง ใ ห้ ท่ านี 
อาจารย์์เป็นีพระราชาคณะโด็ย์มีราชทินีนีามว่ีา  
พระเมธีีวีชิรโสภณ
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สัอนออนไลัน์ภาษาบัาล่ั สัอนออนไลัน์พระไตรปิฎก 
สัอนกรรมฐาน นอกจำากงานสัอน อาตมาก็ม่งาน
บัริหาร เช่ิน ด้ืแลังบัประมาณ ตรวจำบััญช่ิ งาน
โครงการเก็บัขยะ ช่ิวงน่�ที่ำางานดื้านอื�น รอเวลัาท่ี่� 
โรคโควิดื ๑๙ ผู่้านพ้นไปก็จำะได้ืลุัยกันเต็มท่ี่�” 

มาจุดีไฟ้แห่งการเรียนรู้ให้พระสงฆ์์ไทยกันเถึอะ 

 “พวกเราต้องช่ิวยกันสัะกิดื ช่ิวยกันจุำดืไฟ 
แห่งการเร่ยนร้้ ต้องจุำดืให้ติดื ถ้าไฟจุำดืติดื พระสังฆ์์ไที่ย 
จำะใฝึ�ร้้ ใฝึ�เร่ยน ทุี่กวันจำะหาแต่ความร้้ เร่ยน 
แค่น่� แต่ไปต่อยอดืเอาเองไดื้  ไม่ใช่ิแค่สัอบับัาล่ั
สันามหลัวง ป.ธิ.๙ ได้ื แค่น่�ก็พอใจำแล้ัว กลัับัวัดื 
จำำาวัดื เฝ้ึาวัดืรอญาติโยม พระสังฆ์์ไที่ยต้องม่ อัติติ 
สัมมาปณิธิี ไฟแห่งการเร่ยนร้้ ตั�งตนไว้ชิอบั ตั�งจิำต
ท่ี่�จำะพัฒนาตนเอง การจำะจุำดืไฟให้ติดืได้ื ต้องหา

อยากเห็นพระไทยเป็นผูู้้ทรงพระไติรปิฎก

 สิั�งท่ี่�พระอาจำารย์กำาลัังเร่งร่บัที่ำาในขณะน่� คือ 
เปิดืการเร่ยนการสัอนพระไตรปิฎก เพื�อต้องการ
สัร้างคน แต่การจำะสัร้างคนได้ืต้องม่อาคารสัถานท่ี่�  
พระอาจำารย์จึำงเริ�มสัร้างอาคุารติิปิฏิกสิกขาลัย
เพื�อรองรับัการที่ำางานเพื�อสัร้างคน 
  “อาตมาที่ำาคนเด่ืยวไม่ได้ื ต้องม่แนวร่วม  
เลัยพาพระไที่ย โยม แลัะผู้้้บัริหารโรงเร่ยนรุ่งอรุณ  
ไปด้ืงานท่ี่�พม่า ไปพบัพระผู้้้ที่รงพระไตรปิฎก ไป
เห็นระบับัการเร่ยนการสัอนของพระ โยม แม่ช่ิ 
การเร่ยนการสัอนของพระในระบับัมหาวิที่ยาลััย 
ไปเก็บัข้อม้ลั แล้ัวก็ชิวนกันมาที่ำา แต่พอด่ืเกิดื 
โควิดื ท่ี่มงานท่ี่�อย่้นอกวัดืยังที่ำาไม่ได้ื อาตมาก็ลุักขึ�น 
มาที่ำาไปก่อน อาตมาต้องสัอนหนังสืัอออนไลัน์  
ตอนน่�ม่ล้ักศิษย์เร่ยนออนไลัน์ กว่า ๓๐๐ คน ม่ทัี่�ง
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แบับัอย่าง ต้องหาแรงบัันดืาลัใจำ ต้องเร่ยนปริยัติ  
แลัะเอาพระไตรปิฎกมาเร่ยนกันอย่างจำริงจัำง 
 อาตมาอยากให้พระไที่ยเร่ยนพระไตรปิฎก
แล้ัวสัอบัผู้้้ที่รงพระไตรปิฎก เอาข้อสัอบัเด่ืยวกับั
พระพม่ามาสัอบั ส่ังคำาตอบัไปตรวจำท่ี่�พม่า เรื�องน่� 
อาตมาเตร่ยมการไว้บ้ัางแล้ัว เอาคำาถามมาจำาก
ย่างกุ้ง แลัะจำะจัำดืตั�งสัำานักสัอบั เอาจำริงเอาจัำง
กันเลัย แต่มาติดืโควิดืกันเส่ัยก่อน เลัยต้องเลืั�อน
โครงการออกไป 
 อยากเห็นพระไที่ย ม่ไฟแห่งการเร่ยนร้้ จุำดืไฟ
แห่งการเร่ยนร้้ให้ได้ื จำะเกิดืแสังสัว่างขึ�นมาทัี่นท่ี่  
ก็จำะสัามารถสืับัต่อพระพุที่ธิศาสันาให้ยืนยาว 
ต่อไป”

 แม้การสัมภาษ์ณ์จะจบัลง แต่การทำางานีของ
พระนัีกพัฒนีาท่านีนีี� ย์ังจะด็ำาเนิีนีต่อไป ไม่ว่ีาท่านี
จะได้็สมณศักดิ็�หร่อไม่ ท่านีก็ด็ำารงตนีเป็นีตัวีอย์า่ง
ที�ดี็ของพระภิกษุ์สงฆ์์และฆ์ราวีาส ในีการมุ่งมั�นี
ตั�งใจที�จะพัฒนีาการศึกษ์าของพระสงฆ์์ไทย์ให้มี
ควีามรู้ในีพระไตรปิฎกอย่์างแตกฉานี การสร้าง
พระ ผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก รูปแรกของประเทศไทย์
จะสัมฤทธิี�ผลเม่�อไร เป็นีสิ�งที�ต้องรอดู็กันีต่อไป 
แต่วัีนีนีี� พระเมธีีวีชิรโสภณ ได็้เริ�มต้นีก้าวีแรกให้ 
วีงการพระสงฆ์์ไทย์แล้วี 
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ช่่ิอเดิีม   ประนอม เข็มสัันเท่ี่ยะ   ฉายา       ธิมฺมาลังฺกาโร 
ช่่ิอบิดีา    นายฟัก  เข็มสัันเท่ี่ยะ    ช่่ิอมารดีา  นางปุ�น  เข็มสัันเท่ี่ยะ  
เกิดีเม่่อ  วันพุธิท่ี่� ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘  เวลัา ๑๗.๐๐ น.
สถึานท่ีเกิดี  บ้ัานมะเกลืัอ  เลัขท่ี่� ๕๑  ตำาบัลัถนนโพธิิ� (ตำาบัลัมะค่า 
 ในปัจำจุำบััน)  อำาเภอโนนไที่ย  จัำงหวัดืนครราชิส่ัมา 
พ่ีน้องร่ว่มบิดีามารดีา  

 ๑. นางแตง  มาตา  ๖. นางปราณ่  เข็มสัันเท่ี่ยะ  
 ๒. นายบุัญส่ัง  เข็มสัันเท่ี่ยะ   ๗. พระเมธ่ิวชิิรโสัภณ 
 ๓. พระแจ้ำ  เข็มสัันเท่ี่ยะ     ๘. นางลัำาไย  โที่รบ่ั 
 ๔. นางต่าง  เข็มสัันเท่ี่ยะ  ๙. พระมหาธิิติพงศ์  อุตฺตมปญฺฺโญ 
 ๕. นางตื�ม  เข็มสัันเท่ี่ยะ  ๑๐. นายธิวัชิชัิย  เข็มสัันเท่ี่ยะ 

ประวั่ติิการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙   ประถม ๑-๔ โรงเร่ยนบ้ัานมะเกลืัอโกรกกระสััง
พ.ศ. ๒๕๒๐ บัรรพชิา  ณ วัดืหนองดุืม โดืย พระครอูนุุทัยัคณานุุยุตต ์เป็นพระอุปัชิฌิาย์
 จำำาพรรษา ณ วัดืบ้ัานตะคร้อ  ต.ด่ืานจำาก  อ.โนนไที่ย  จำ.นครราชิส่ัมา
พ.ศ. ๒๕๒๘ อุปสัมบัที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลัา ๙.๔๕ น. ท่ี่�วัดืท่ี่ามะโอ จำ.ลัำาปาง 
 โดืย พระธัมัมานัุนุทัมหาเถระ เป็นพระอุปัชิฌิาย์ตามพระธิรรมวินัย 
พ.ศ. ๒๕๒๙  วันท่ี่� ๑ กรกฎาคม เวลัา ๑๙.๔๐ น. สัวดืทัี่ฬห่กรรม เพื�อออกหนังสืัอ

สุัที่ธิิตามกฎหมายคณะสังฆ์์ไที่ย ณ วัดืโนนไที่ย ต.โนนไที่ย อ.โนนไที่ย 
จำ.นครราชิส่ัมา โดืย พระครอูนุุวััตรชิินุวังศ์ ์เป็นพระอุปัชิฌิาย์ 

ประวั่ติิการศึกษาทางปริยัติิธีรรม
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓  นักธิรรมเอก จ้ำฬอาภิธิรรมิกะเอก จำากวัดืโนนเมือง  อ.ขามสัะแกแสัง  
 จำ.นครราชิส่ัมา
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕  มัชิฌิิมอาภิธิรรมิกะตร่  จำากวัดืเก่าโบัราณ ต.เหมือง อ.เมือง จำ.ชิลับุัร่
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘   ประโยค ๑-๒ ถึงเปร่ยญธิรรม ๔ แลัะประกาศน่ยบััตรบัาล่ัชัิ�นส้ัง  

(โสัตุชินปันติ) วัดืท่ี่ามะโอ จำ.ลัำาปาง
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐  เปร่ยญธิรรม ๕ ถึง ๖  วัดืมหาธิาตุยุวราชิรังสัฤษฎิ�
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕  ม้ลัตัน-ปฐมจ่ำตัน จำากวัดืมหาคันธิาโยง สัาธิารณรัฐสัหภาพเม่ยนมา
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐   อบัรมกัมมัฏิฐาน ท่ี่�สัำานักมหาส่ัศาสันยิตตา ปีลัะครั�ง 
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒   สัาสันธิชิะ ธัิมมาจำริยะ วัดืปัญจำนิกาย ศาสันพิมาน เมืองย่างกุ้ง 

สัาธิารณรัฐสัหภาพเม่ยนมา
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗   กลัับัประเที่ศไที่ย พักท่ี่�วัดืมหาธิาตุยุวราชิรังสัฤษฎิ� คณะ ๒๕ 

กาลานุกรมชีวประวัติกาลานุกรมชีวประวัติ

พระเมธีวชิรโสภณพระเมธีวชิรโสภณ

๖๑ 19



งานสอนพระปริยัติิธีรรม 
: เปิดืสัอนบัาล่ัครั�งแรกท่ี่�คณะ ๒๕ แลัะการบัรรยายธิรรมทุี่กวันอาทิี่ตย์ 
: บัรรยายพิเศษประจำำาเดืือน ท่ี่�สัำานักงานกฤษฎ่กา

 : บัรรยายอภิธิรรม ทุี่กวันพุธิสิั�นเดืือน ท่ี่�คณะอภิธิรรมบัางปะแก้ว  
 : บัรรยายอภิธิรรม ทุี่กวันพฤหัสับัด่ื ช่ิวงคำ�า ท่ี่�หม่้บ้ัานเดือะแกรนด์ืพระราม ๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๒   บัรรยายธิรรมท่ี่�ชุิมนุมพุที่ธิธิรรม โรงพยาบัาลัศิริราชิ 
 : มอบัสัาระธิรรมแก่บุัคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย ทุี่กวันพฤหัสับัด่ื 

: บัรรยายธิรรมในเที่ศกาลัมาฆ์บ้ัชิา วิสัาขบ้ัชิา อาสัาฬหบ้ัชิา แลัะเที่ศกาลัสังกรานต์ 
เช่ิน ท่ี่�ธิรรมสัถาน จุฬุาลงกรณ์ม์หาวิิทยาลยั โรงพยาบัาลัศิริราชิ 

: เนื�องในวันคล้ัายวันพระราชิสัมภพสัมเด็ืจำพระศร่นครินที่ราบัรมราชิชินน่ หรือ
สัมเด็ืจำย่า ในวันท่ี่� ๒๑ ตุลัาคม ทุี่กปีจำนครบัวาระ

 : บัรรยายธิรรมช่ิวงเย็นวันพฤหัสับัด่ื เดืือนลัะครั�งท่ี่� โรงพยาบัาลัรามาธิิบัด่ื
พ.ศ. ๒๕๔๘  ย้ายมาวัดืจำากแดืง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑   บัรรยายวิชิาปรมัตถธิรรม ๔ วิชิาวิสุัที่ธิิมรรค แก่ นศ.ปริญญาโที่สัาขา

วิปัสัสันา รุ่นท่ี่� ๑-๒ ท่ี่�วิที่ยาเขตศึกษาบัาฬ่ิพุที่ธิโฆ์สั  จำ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจำจุำบััน  นำาปฏิิบััติภาวนาท่ี่�ยุวพุที่ธิิกสัมาคมแห่งประเที่ศไที่ย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  บัรรยายธิรรมท่ี่� CPF ทุี่กสัาขา ท่ี่�  CPALL แลัะ CPLAND 
 ตามโอกาสัอันควร
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  บัรรยายธิรรมช่ิวงเข้าพรรษา ณ โรงเร่ยนสัยามสัามไตร 
 แลัะนำาทัี่ศนศึกษาท่ี่�อินเด่ืย - เม่ยนมา
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  บัรรยายธิรรมนำาปฏิิบััติ เดืือนลัะครั�งท่ี่� โรงพยาบัาลัเที่พธิารินที่ร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  บัรรยายอภิธิรรม-วิสุัที่ธิิมรรคทุี่กวันพุธิ ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
 ท่ี่�ธินาคารแสัตนดืาร์ดืชิาร์เตอร์ดื
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  ประชุิมผู้้้กอ่การด่ื ประชุิมเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษาเพื�อมนุษยชิาติ  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   นำาส่้ั โครงการโรงเร่ยนวิถ่พุที่ธิ แลัะโครงการติปิฏิกสิักขาลััย 
 เกิดืหลัักส้ัตรแกนกลัางธิรรม
๒๘ ม่นาคม ๒๕๖๓   ประกาศพุที่ธิวิสััยทัี่ศน์ ๒๖๐๐ เพื�อเกิดืเอกปิฏิกธิร ฉลัอง ๑๐๐ ปี

 ชิาตกาลัในหลัวงรัชิกาลัท่ี่� ๙ บุัคคลัสัำาคัญสัากลัโลัก
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เปิดืการเร่ยนการสัอนพระไตรปิฎกศึกษาเที่อมแรก 
 สัอนทัี่�งระบับัออนไลัน์แลัะเร่ยนในห้องเร่ยน จำำานวน ๓๒๐ ร้ป/คน

สมณศ์กัดิ์ิ� 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ืรับัแต่งตั�งเป็น เจ้ำาอาวาสัวัดืจำากแดืง 
๖ ม่นาคม ๒๕๖๔ ได้ืรับัสัมณศักดิื�ท่ี่� พระเมธีีว่ชิิรโสภณ
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ืรับัสัมณศักดิื�ท่ี่� พระราชิวั่ชิรบัณฑิิติ

คตธิัรรม
ชีิวิ่ติ คุ่อ เดิีมพัน  คุว่ามขยัน คุ่อ ต้ินทุน
ชีิวิ่ติจักสมบูรณ์  หากเพ่ิมพูน  คุว่ามขยัน
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  



สมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ. ๙ อดีตเจาคณะใหญหนกลาง อดีตเจาอาวาสวัดพิชยญาติกราม วรวิหาร



สมเด็จพระมหาธีราจารย (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
เยี่ยมวัดจากแดง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระครูธรรมธรสุมนต (นนฺทิโก) อดีตเจาอาวาสวัดจากแดง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย อาจารยพระมหาธิติพงศ (ตวน)



สมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  



สมเด็จพระมหาวีรวงศ (สุชิน อคุคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๐  



สมเด็จพระมหามุนีวงศ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙, ดร.) วัดโสมนัสราชวรวิหาร

พระราชปฏิภาณโสภณ   พระภัททันตะ อัคคญาณมหาเถระ  พระครูธรรมธรสุมนต  พระมานิต วัดสะพานสูง



พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ (หลวงพอวัดทามะโอ)



พระพรหมมังคลาจารย (หลวงปูทอง) ทานเจาคุณฯ  พระครูวรปญญาคุณ 



พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พระธรรมคุณาภรณ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๘- ผูชวยเจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม



พระครูธรรมธรสุมนต นนฺทิโก อดีตเจาอาวาสวัดจากแดง 

โยมแม และญาติโยมจากโคราช



พระเทพปริยัติมุนี เจาคณะภาค ๑ เจาอาวาสวัดหงสรัตนาราม

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปฺโญ) ป.ธ.๘ ,ดร.) และอาจารยเวทย บรรณกรกุลพระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปฺโญ) ป.ธ.๘ ,ดร.) และอาจารยเวทย บรรณกรกุลพระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปฺโญ) ป.ธ.๘ ,ดร.) และอาจารยเวทย บรรณกรกุล



พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์

พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘)  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร



พระมงคลธีรคุณ  รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

พระครูวรปญญาคุณ เจาคณะ ๒๕ ผจล.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์



พระสุมังคลาลังการ 
พระผูทรงพระไตรปฎก

ดร.พระอาจารยคําหมาย ธรรมสามิ  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพุทธศาสตร 

แหงรัฐฉาน SSBU



พระผูทรงพระไตรปฎกจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ๙ รูป  มาเยือนประเทศไทย
ที่หอประชุมอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑ ก.พ. ๒๕๖๓
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อนุุโมทนุากถาอนุุโมทนุากถา
  เคร่ื่�องปรื่ะดัับส่ิ่�งมีีค่าต่่างๆ เม่ี�อมีาสิ่วมีใส่ิ่ปรื่ะดัับปรื่ะดัาส่ิ่วนต่่างๆ ของร่ื่างกายแล้้ว ย่อมีทำำาให้้
เก่ดัความีสิ่วยงามี เช่่น แห้วนเมี่�อนำามีาปรื่ะดัับน่�วย่อมีทำำาให้้น่�วงดังามี กำาไล้ห้ร่ื่อนาฬิ่กาเมี่�อนำามีา
ปรื่ะดัับข้อม่ีอยอ่มีทำำาให้้ข้อม่ีองดังามี สิ่ร้ื่อยเม่ี�อนำามีาปรื่ะดัับคอยอ่มีทำำาให้้คองดังามีเป็นปรื่ะกาย เป็นต้่น  
เคร่ื่�องปรื่ะดัับเห้ล่้านี�เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับทีำ�มีีค่าทำำาให้้เก่ดัความีงดังามีทำางร่ื่างกาย

แต่่ยงัมีีความีงดังามีอีกปรื่ะการื่ห้น่�งทีำ�สิ่ำาคัญกว่าความีงดังามีทำางร่ื่างกาย ความีงดังามีทำางจ่ิต่ใจิ 
ทีำ�ต้่องใช้่ส่ิ่�งมีีค่าทีำ�เรีื่ยกว่าธรื่รื่มีะเป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับ เม่ี�อมีีธรื่รื่มีะเป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับ จิะทำำาให้้บุคคล้สิ่ามีารื่ถ
พััฒนาต่นของต่นได้ั โดัยพััฒนาจิากปุถุช่นคนธรื่รื่มีดัามีาเป็นกัล้ยาณช่น ทีำ�มีีความีงดังามีทำางกาย  
ทำางวาจิาแล้ะทำางใจิ มีีการื่กรื่ะทำำา พูัดั แล้ะค่ดั เป็นไปในทำางทีำ�ช่อบปรื่ะกอบด้ัวยธรื่รื่มี
  เพัช่รื่น่ล้จ่ินดัาแล้ะอาภรื่ณ์อันมีีค่า ม่ีใช่่เคร่ื่�องปรื่ะดัับทีำ�ทำำาให้้บุคคล้งดังามีได้ัครื่บทัำ�งทำางกาย 
วาจิาแล้ะใจิ แต่่ธรื่รื่มีะเป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับทีำ�สิ่ามีารื่ถทำำาให้้มีนุษย์งดังามีในทำุกก่ร่ื่ยาทีำ�แสิ่ดังออกทำางกาย 
วาจิาแล้ะใจิ แล้ะสิ่ามีารื่ถทำำาให้้สัิ่งคมีอยู่ร่ื่วมีกันได้ัอย่างสิ่งบสุิ่ข 
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 โดัยเฉพัาะอย่างย่�งเม่ี�อมีีห้ลั้กสัิ่งคห้วัต่ถุธรื่รื่มี ๔ ปรื่ะการื่เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับ ย่อมีทำำาให้้สัิ่งคมี 
เป็นสัิ่งคมีทีำ�งดังามีแล้ะร่ื่มีเย็นเป็นสุิ่ข ค่อ

๑.	ทาน การื่ให้้ เป็นการื่เอ่�อเฟ้ื้�อเผ่ื่�อแผ่ื่ เสีิ่ยสิ่ล้ะ แบ่งปันวัต่ถุส่ิ่�งของแก่ผู้ื่อ่�น 
๒.	ปิิยวาจา วาจิาอันเป็นทีำ�รัื่ก เป็นการื่พูัดัจิาทีำ�สุิ่ภาพั ไพัเรื่าะ อ่อนห้วาน สิ่มีานสิ่ามัีคคี  
๓.	อััตถจริิยา	การื่ปรื่ะพัฤต่่ปรื่ะโยช่น์ เป็นการื่ช่่วยเห้ล่้อสัิ่งคมีด้ัวยจ่ิต่ใจิทีำ�มีีเมีต่ต่ากรุื่ณา 

 ๔.	สมานัตตตา การื่วางต่นให้้เห้มีาะสิ่มี เป็นการื่วางต่นให้้ถูกต้่องเห้มีาะสิ่มีแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล้ เห้ตุ่การื่ณ์ แล้ะส่ิ่�งแวดัล้้อมี 

เม่ี�อบุคคล้มีีสัิ่งคห้วัต่ถุธรื่รื่มี ๔ ปรื่ะการื่เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับแล้้ว ย่อมีทำำาให้้เก่ดัความีงดังามี 
ทำางกาย วาจิาแล้ะใจิ ในการื่ทีำ�จิะช่่วยขับเคล่้�อนโล้กให้้เจิร่ื่ญก้าวห้น้าแล้ะมีีความีสุิ่ขสิ่งบร่ื่มีเยน็ย่�งข่�นไป
สิ่มีดัังพุัทำธสุิ่ภาษ่ต่ทีำ�ว่า

ทานญฺฺจ		เปิยฺยวชฺฺชฺญฺฺจ		 อัตฺถจริิยา	จ		ยา		อิัธ
สมานตฺตตา	จ		ธมฺเมสุ		 ตตฺถ		ตตฺถ		ยถาริหํํ
เอัเต	โข	สงฺฺคหํา		โลเก		 ริถสฺสาณีีว		ยายโต	ฯ

  การื่ให้้ ๑  ความีเป็นผู้ื่มีีวาจิาน่ารัื่ก ๑  ความีปรื่ะพัฤต่่ปรื่ะโยช่น์ในโล้กนี� ๑ 
  ความีเป็นผู้ื่มีีต่นสิ่มีำ�าเสิ่มีอในธรื่รื่มีนั�นๆ ต่ามีสิ่มีควรื่ ๑  ธรื่รื่มีเห้ล่้านั�นแล้ 

 เป็นเคร่ื่�องสิ่งเครื่าะห์้โล้ก ปรื่ะดุัจิสิ่ลั้กเพัล้าควบคุมีรื่ถทีำ�แล่้นไปอยู่ไว้ได้ั ฉะนั�น
พริะมหําปิริะนอัม	 ธมฺมาลงฺฺกาโริ	 เจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดัง จัิงห้วัดัสิ่มุีทำรื่ปรื่าการื่ เป็นผู้ื่มีี 

สัิ่งคห้วัต่ถุธรื่รื่มี ๔ ปรื่ะการื่เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับอย่างครื่บถ้วนสิ่มีบูรื่ณ์ ต่ามีนามีฉายาของทำ่านทีำ�ว่า  
ธมฺมาลงฺฺกาโริ	 ผู้้�มีธริริมเปิ็นเคร่ิ�อังฺปิริะดัับ เพัรื่าะเป็นพัรื่ะนักพััฒนาช่อบบร่ื่จิาคแบ่งปันวัต่ถุส่ิ่�งของ 
แก่ผู้ื่อ่�น มีีปิยวาจิาสิุ่ภาพัเรีื่ยบร้ื่อยดีังามี ช่อบช่่วยเห้ล่้อสัิ่งคมีแล้ะวางต่นให้้เห้มีาะสิ่มีแก่สิ่มีณสิ่ารืู่ป  
จินเป็นทีำ�ตั่�งแห่้งศรัื่ทำธาปสิ่าทำะของพัุทำธศาสิ่น่กช่นทัำ�งห้ล้าย แล้ะเมี่�อได้ัทำรื่าบถ่งพัรื่ะเนต่รื่พัรื่ะกรื่รื่ณ 
ของพัรื่ะบาทำสิ่มีเด็ัจิพัรื่ะเจ้ิาอยู่หั้ว จ่ิงมีีพัรื่ะบรื่มีรื่าช่โองการื่โปรื่ดัพัรื่ะรื่าช่ทำานสัิ่ญญาบัต่รื่ตั่�งสิ่มีณศักด่ั�
ให้้เป็นพัรื่ะรื่าช่าคณะชั่�นสิ่ามัีญทีำ� พริะเมธีวชิฺริโสภณี	 เม่ี�อวันทีำ� ๖ มีีนาคมี พั.ศ. ๒๕๖๔ ทีำ�ผ่ื่านมีา  
นับเป็นพัรื่ะมีห้ากรุื่ณาธ่คุณอย่างห้าทีำ�สุิ่ดัม่ีได้ั 

ในโอกาสิ่อันเป็นมีงคล้นี�  ขออำานาจิคุณพัรื่ะศรีื่รัื่ต่นต่รัื่ยแล้ะคุณความีดีัทีำ�	พริะเมธีวชิฺริโสภณี
(ปิริะนอัม		ธมฺมาลงฺฺกาโริ ปิ.ธ.๖) ได้ับำาเพ็ัญให้้เป็นไป จิงปรื่ะทำานพัรื่ชั่ยให้้เจิร่ื่ญรุ่ื่งเร่ื่องด้ัวยส่ิ่ร่ื่สิ่วัสิ่ด่ั 
พ่ัพััฒนมีงคล้ สิ่มีบูรื่ณ์พูันผื่ล้ด้ัวยจิตุ่รื่พ่ัธพัรื่ชั่ย อันปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐ ค่อ อายุ วรื่รื่ณะ สุิ่ขะ พัล้ะ สิ่ามีารื่ถปฏ่ิบัต่่
ศาสิ่นก่จิเผื่ยแผ่ื่พัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา อำานวยให้้เก่ดัปรื่ะโยช่น์เก่�อกูล้แล้ะสัิ่นต่่สุิ่ขแก่มีห้าช่นย่�งๆ ข่�นไป  
ต่ล้อดัจ่ิรัื่ฐ่ต่่กาล้เทำอญ 

 สมเด็ัจพริะมหําธีริาจาริย์
 กรื่รื่มีการื่มีห้าเถรื่สิ่มีาคมี เจ้ิาอาวาสิ่วัดัพัรื่ะเช่ตุ่พันว่มีล้มัีงคล้ารื่ามี

“เพชรเมธีศรีสงฆ์ไทย”“เพชรเมธีศรีสงฆ์ไทย”



พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้าอยู่่�หััว

ทรงพระกรุณาโปรด็พระราชิทานสมณศัักด็ิ�

แด็�พระมหัาประนอม ธมฺมาล้งฺกาโร ป.ธ.๖

เจ้าอาวาสวัด็จากแด็ง  สมุทรปราการ

เป็นพระราชิาคณะชิั�นสามัญท่�  “พระเมธ่วชิิรโสภณ”

ในมหัามงคล้วโรกาสอันสำคัญยู่ิ�งน่�

เป็นเมีธีองอาจิ เป็นนักปรื่าช่ญ์ไต่รื่ปิฎก
สิ่อนธรื่รื่มีสิ่าธก อุบาสิ่กอุบาส่ิ่กา ฯ
เป็นยอดันักค่ดัค้น อุท่ำศต่นคนก้าวห้น้า
พัล้าสิ่ต่่กพััฒนา เป็นกาสิ่าวพััสิ่ต่ร์ื่งามี ฯ
ชู่ธงให้้สิ่งฆ์์ล้ำ�า เด่ันก้าวนำาทัำ�วสิ่ยามี
สิ่อน-ทำำาให้้คนต่ามี งามีนำ�าใจิไทำยช่่�นช่มี ฯ
ไม่ีถอยไม่ีท้ำอแท้ำ ไม่ียอมีแพ้ัไม่ีข่�นขมี
เป็นปรื่าช่ญ์รื่าช่น่ยมี “เพัช่รื่เมีธีศรีื่สิ่งฆ์์ไทำย”ฯ

“เพชรเมธีศรีสงฆ์ไทย”“เพชรเมธีศรีสงฆ์ไทย”

																																					พริะธริริมบัณีฑิิต

เจ้ิาอาวาสิ่วัดัพัรื่ะรื่ามี ๙ กาญจินาภ่เษก  กรื่รื่มีการื่มีห้าเถรื่สิ่มีาคมี  แล้ะคณะสิ่งฆ์์

พัร้ื่อมีด้ัวยอุบาสิ่กอุบาส่ิ่กา  ในนามี  กองทุำนปลู้กรื่ากแก้วศาสิ่นทำายาทำ  

ขอถวายมุีท่ำต่าสัิ่กการื่ะแด่ั

ปิยโสิ่ภณ  ผู้ื่ปรื่ะพัันธ์
   พัรื่ะรื่าช่ญาณกวี

ผู้ื่ช่่วยเจ้ิาอาวาสิ่วัดัพัรื่ะรื่ามี ๙ กาญจินาภ่เษก
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“ภักดีประนอม”“ภักดีประนอม”
	 ส�ำหรับอุบำสก	 อุบำสิกำ	 ศิษยำนุศิษย์	 ที่เลื่อมใสศรัทธำ	 และติดตำมเรียนธรรมะบำลีกับท่ำน
อำจำรย์พระมหำประนอม	 ธมฺมำลงฺกำโร	 โดยเฉพำะกลุ่มศิษย์คัมภีร์วิสุทธิมรรค	 คงทรำบดีถึงเจตนำ 
ผู้กล่ำวค�ำว่ำ	 “ภักดีประนอม”	 หมำยถึง	 กลุ่มศิษย์ที่มีควำมศรัทธำเลื่อมใสอันสัมปยุตด้วยปัญญำ 
ในอำจำรย์	แม้ท่ำนจะได้รบัพระรำชทำนสมณศกัดิ	์เป็นพระรำชำคณะ	ในรำชทนินำมว่ำ	“พระเมธวีชิรโสภณ” 
แล้ว	เมื่อพบศิษยำนุศิษย์	มีคุณเสริมสุข	คุณสุวรรณำ	เป็นต้น		ดูเหมือนค�ำว่ำ	“ภักดีประนอม”	จะยังคง
เป็นค�ำที่ผู้เขียนใช้เรียกขำนแทนนำมศิษยำนุศิษย์คณะนี้ไปอีกนำน

	 โดยส่วนตัว	 ผู้เขียนจะเรียกท่ำนด้วยควำมสนิทใจ	 สนิทปำกว่ำ	 “หลวงพี่พระมหำประนอม”	 
เป็นค�ำเรียกตำมพ่ีมหำนิมิตร	 ศิษย์อุบำสกคนส�ำคัญของวัดท่ำมะโอ	 และเจ้ำประคุณสมเด็จ 
พระพุทธชินวงศ์	 พ่ีมหำนิมิตร	หรืออดีตพระมหำนิมิตร	 ธมฺมสำโร	 (เสียชีวิตแล้วเม่ือ	๘	พ.ย.	 ๒๕๕๗)	 
เป็นคนบ้ำนเดียวกันกับผู้เขียน	ท่ำนบวชศึกษำเปรียญธรรม	๙	ประโยคแล้ว	ก็ไปศึกษำคัมภีร์บำลีช้ันสูง
ท่ีวัดท่ำมะโอ	 จังหวัดล�ำปำง	 เม่ือพ่ีมหำนิมิตรกลับมำเยี่ยม	 ยำมถำมข่ำวกัน	 ก็มักจะกล่ำวถึงศิษย์ 
วัดท่ำมะโอหลำยรูป	 หลำยท่ำน	 ผู ้ที่พี่มหำนิมิตรกล่ำวถึงบ่อยๆ	 คือ	 หลวงพี่พระมหำประนอม	 
ธมฺมำลงฺกำโร	 ค�ำว่ำ	 “หลวงพี่”	 จึงติดหูติดปำก	 เมื่อพบท่ำนซ่ึงๆ	 หน้ำ	 ก็จะทักทำยท่ำนเป็นกันเอง	 
ว่ำ	“หลวงพี่”	

	 มีโอกำสฟังท่ำนบรรยำยธรรมหลำยครั้ง	 ขอยืนยันตำมค�ำพี่มหำนิมิตรเล่ำให้ฟังว่ำ	 “หลวงพี่ 
พระมหำประนอม	นอกจำกจะเก่งเชี่ยวชำญด้ำนภำษำบำลีแล้ว	ท่ำนยังเก่งเชี่ยวชำญในกำรแสดงธรรม
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ชนิดที่ตรึงผู้คนให้นั่งสดับได้นำนนับช่ัวโมง”	 เมื่อได้ท�ำงำนร่วมกันกับท่ำน	 เมื่อครำวตรวจช�ำระบำลี 
พระไตรปิฎก	 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ	 กำรจัดงำนฉลองสิริรำชสมบัติครบ	 ๖๐	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยมี 
เจ้ำประคณุสมเด็จพระพทุธชนิวงศ์	วดัพชิยัญำตฯิ	เป็นประธำนคณะท�ำงำนตรวจช�ำระพระอภิธรรมปิฎก	
ณ	 วัดพิชัยญำติฯ	 เมื่อพบบทบำลีที่มีพิรุธคลำดเคลื่อนกับฉบับต่ำงๆ	 ก็ได้อำศัยก�ำลังสติปัญญำ 
กลุ ่มศิษย์วัดท่ำมะโอ	 หนึ่งในคณะท�ำงำนที่ท�ำกำรวินิจฉัย	 คือ	 ท่ำนอำจำรย์พระมหำประนอม	 
ธมฺมำลงฺกำโร

	 เคยฟังเจ้ำประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 เล่ำถึงบรรยำกำศ	 เมื่อครั้งท่ำนเป็น	พระศรีสุทธิพงศ์	
คณะ	๑๑	วดัชนะสงครำม	(เจ้ำประคณุสมเดจ็พระพุทธชนิวงศ์	วัดพชิยัญำติฯ	มรณภำพ	๒๘	ม.ิย.	๒๕๖๒)	
ไปศึกษำคัมภีร์บำลีช้ันสูง	 ณ	 วัดท่ำมะโอ	 ภำยในพรรษำ	 ๒๕๒๘	 ท่ำนเขียนไว้ในค�ำน�ำปทำนุกรม 
พระไตรปิฎก	ฉบับบำลี	–	ไทย	ว่ำ	

	 “ท่ำนได้ปรกึษำเรือ่งกำรปรวิรรตและแปลอภธิำนตปิิฏกฉบบับำลภีำษำพม่ำ	ขณะน้ัน	เจ้ำประคณุ
สมเด็จฯ	 ยังไม่เช่ียวชำญภำษำพม่ำมำกนัก	 พระอำจำรย์ใหญ่พระธัมมำนันทเถระ	 จึงมอบหน้ำที่ให้ 
สำมเณรประนอม	 เข็มสันเทียะ	 ซึ่งก�ำลังเตรียมตัวไปเรียนบำลีพระไตรปิฎกที่ประเทศพม่ำ	 ให้เป็น 
ผู้บอกภำษำพม่ำขั้นพื้นฐำนถวำยพระศรีสุทธิพงศ์”	

	 จำกค�ำบอกเล่ำของเจ้ำประคุณสมเด็จฯ	 และจำกค�ำน�ำหนังสือของเจ้ำประคุณสมเด็จฯ	 
ที่กล่ำวถึง	 สำมเณรประนอม	 พระมหำประนอม	 และปัจจุบัน	 “พระเมธีวชิรโสภณ”	 ท�ำให้ทรำบว่ำ	 
ท่ำนเป็นผู้สั่งสมในสุตะ	เป็นพหูสูต	ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นสำมเณร	

	 ผลงำนของท่ำนที่ปรำกฏขณะนี้	 มีมำกมำยทั้งทำงวิชำกำรบำลีพระพุทธศำสนำ	 และงำนทำง 
ด้ำนสงัคมสงเครำะห์พฒันำต่อยอดควำมคดิอนัทันสมยัหลำยอย่ำง	ทกุท่ำนประจักษ์ชดัทรำบอย่ำงดีแล้ว	
ไม่ใช่งำนที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุปัจจัย	 แต่เป็นงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรฝึกฝนอบรมตนอย่ำงหนัก	 เมื่อเรียน 
ก็เต็มท่ี	เม่ือได้ท�ำหน้ำท่ีก็สุดควำมสำมำรถ	ท่ำนนับเป็นปรำชญ์ท่ีไม่ใช่แค่พูดและเขียนให้คนคล้อยตำม	
แต่ท่ำนวำงตัวและปฏิบัติตนตำมหลักธรรม	“ยถำวำที		ตถำกำรี”	พูดไว้อย่ำงไร	ก็ท�ำได้อย่ำงน้ัน 

                                   พระเทพปริยััติิมุนี (มีชัย	          ป.ธ.๙,	รศ.ดร.)

	 																																												วัดหงส์รัตนำรำม		เจ้ำคณะภำค	๑

	 																																		รองอธิกำรบดี	วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส	นครปฐม



๖๑42

มุทิตาพระเมธีีวชิิรโสภณมุทิตาพระเมธีีวชิิรโสภณ
  ท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ เป็นพัรื่ะเถรื่ะผู้ื่คงแก่การื่เรีื่ยน บวช่มีาตั่�งแต่่เป็นสิ่ามีเณรื่ ศ่กษา 
พัรื่ะปร่ื่ยัต่่ธรื่รื่มีทัำ�งแผื่นให้ม่ีแล้ะแผื่นเก่า ทัำ�งในปรื่ะเทำศแล้ะต่่างปรื่ะเทำศ จินมีีความีแต่กฉาน 
ทัำ�งภาษาบาลี้แล้ะพัรื่ะไต่รื่ปิฎก อรื่รื่ถกถา ฎีกา ซ่ึ่�งห้าได้ัยากในปรื่ะเทำศไทำย 
   ห้ลั้งจิากศ่กษาเล่้าเรีื่ยนจินแต่กฉานแล้้ว ก็ไม่ีได้ัน่�งดูัดัาย แจิกจ่ิายธรื่รื่มีไปสู่ิ่ญาต่่โยมีแล้ะพัรื่ะภ่กษุ 
สิ่ามีเณรื่ สัิ่�งสิ่อนอบรื่มีถ่ายทำอดัพัรื่ะปร่ื่ยัต่่ธรื่รื่มีทีำ�เป็นรื่ากแก้วของพัรื่ะพัุทำธศาสิ่นานี� ส่ิ่งต่่อให้้แก่ 
พัรื่ะภ่กษุสิ่ามีเณรื่อย่างไมี่เห็้นแก่เห้น็ดัเห้น่�อย ทำำาด้ัวยความีเสิ่ียสิ่ล้ะ เห้ม่ีอนทีำ�บูรื่พัาจิารื่ย์ท่ำานไดั้ทำำา 
ส่ิ่บต่่อๆ กันมีา จินเม่ี�อรัื่บภารื่ะเป็นเจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดัง ก็ย่�งทำำามีากข่�น เป็นทีำ�ปรื่ะจัิกษ์แล้ะปรื่ากฏิ 
เป็นทีำ�ศรัื่ทำธาแล้ะอนุโมีทำนากันอย่างกว้างขวาง
   จินความีทำรื่าบถ่งพัรื่ะเนต่รื่ พัรื่ะกรื่รื่ณ ของพัรื่ะบาทำสิ่มีเดั็จิพัรื่ะบรื่มีบพ่ัต่รื่พัรื่ะปรื่เมีนทำรื่ 
มีห้าวช่่รื่าล้งกรื่ณ รัื่ช่กาล้ทีำ� ๑๐ จ่ิงทำรื่งพัรื่ะรื่าช่ศรัื่ทำธา ถวายสิ่มีณศักด่ั�ทีำ� พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ ยกย่องให้้
ปรื่ากฏิ ทำำาให้้เก่ดัปีต่่มุีท่ำต่าแก่เรื่าบรื่รื่พัช่่ต่แล้ะคฤหั้สิ่ถ์โดัยทัำ�วไป
   ขอให้้พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณจิงงอกงามีไพับูล้ย์ในพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาย่�งๆ ข่�นไป ช่่วยอบรื่มีสัิ่�งสิ่อน 
พัรื่ะธรื่รื่มีว่นัย ค่อพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาให้้มัี�นคงแล้ะแพัร่ื่ห้ล้าย เป็นคุณเป็นปรื่ะโยช่น์แก่พุัทำธบร่ื่ษัทำ ทำำาให้้ 
พัรื่ะปร่ื่ยัต่่ศาสิ่นาซ่ึ่�งเป็นรื่ากแก้วของพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นามัี�นคง เป็นอายุของพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาต่่อไปชั่�วกาล้นาน

ด้ัวยมุีท่ำต่าจ่ิต่จิาก
พระราชปฏิิภาณโสภณ 

วัดัรื่าช่โอรื่สิ่ารื่ามี
๓ พั.ค. ๒๕๖๔
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คนแก่ชอบเล่าเรื่องเก่าคนแก่ชอบเล่าเรื่องเก่า
     คำาพูัดัปรื่ะโยคนี�ไม่ีทำรื่าบว่าใครื่พูัดัไว้ เม่ี�อสัิ่งเกต่ดูัก็เป็นเช่่นนั�นจิร่ื่ง 
 ดัังนั�น วันนี� จ่ิงจิะเล่้าเร่ื่�องเก่าเม่ี�อครัื่�งยังเป็นพัรื่ะห้นุ่มีห้ล่้ออยู่  
ต่ามีทีำ�ผู้ื่อ่านจิะมีีเวล้าทำนอ่านได้ั เร่ื่�มีตั่�งแต่่ พั.ศ. ๒๕๒๖ ก็แล้้วกัน ในปีนั�น 

ถ้านับตั่�งแต่่วันบวช่เป็นพัรื่รื่ษาทีำ� ๑๐ ได้ันำาพัาช่ีว่ต่ของต่นไปขออยู่วัดั
เล็้กๆ วัดัห้น่�งทำางภาคเห้น่อ ช่่�อวัดัท่ำามีะโอ ซ่ึ่�งเงียบสิ่งบจิากเสีิ่ยงเพัล้ง แล้ะ 

 คำาพูัดัเพ้ัอเจ้ิอ แต่่เสีิ่ยงธรื่รื่มีของพัรื่ะพุัทำธเจ้ิาดัังก่กก้องทัำ�งวันทัำ�งค่น เสีิ่ยงนั�นไม่ีใช่่
เสีิ่ยงจิากเคร่ื่�องขยาย แต่่เป็นเสีิ่ยงของพัรื่ะของเณรื่ทีำ�สิ่วดัสิ่าธยายด้ัวยพัลั้งแห่้งศรัื่ทำธา ไม่ีใช่่มีีศรัื่ทำธา
ในการื่ศ่กษาเล่้าเรีื่ยนเพีัยงอย่างเดีัยว แม้ีข้อวัต่รื่มีีการื่ปัดักวาดัเช็่ดัถูโบสิ่ถ์ ว่ห้ารื่ อาคารื่สิ่ถานทีำ� 
ส่ิ่วนรื่วมี แล้ะกุฏ่ิทีำ�อยู่ของต่นๆ ทุำกๆ รูื่ปต่่างก็ช่่วงช่่งทีำ�จิะทำำาก่อน ทีำ�เป็นเช่่นนั�น ก็เพัรื่าะห้ล้วงพ่ัอ 
เจ้ิาอาวาสิ่ได้ัพัรื่ำ�าสิ่อนอยูเ่ป็นปรื่ะจิำาว่า “กุศลค่อัความดีั	 เริาต�อังฺทําก่อัน เริาจะต�อังฺทําเป็ินคนแริก”  
ทุำกรูื่ป จ่ิงมีีสีิ่ล้สิ่ามัีญญต่า ค่อมีีศีล้เห้ม่ีอนๆ กัน มีีท่ำฏิฐ่สิ่ามัีญญต่า ค่อมีีความีเห็้นเห้ม่ีอนๆ กัน  
แต่่ในความีเห้ม่ีอนกันก็ยังมีีความีแต่กต่่างกัน
 ดัังนั�น วันนี�จิะเล้่าถ่งความีแต่กต่่างของสิ่ามีเณรื่รืู่ปห้น่�ง ถ่งสิ่ำาเนียงเสีิ่ยงพูัดัเสิ่ียงท่ำองสิ่าธยาย  
ผู้ื่ทีำ�ได้ัย่นเสิ่ียงของสิ่ามีเณรื่รืู่ปนี�แล้้วจิะคาดัคะเนไดั้ว่า สิ่ามีเณรื่รืู่ปนี�มีีถ่�นกำาเน่ดัอยู่มีุมีใดัมีุมีห้น่�ง 
ของโครื่าช่แน่เล้ย แล้ะสิ่ามีเณรื่มีีเสีิ่ยงก้องกังวานชั่ดัเจิน มีีเสิ่น่ห์้น่าฟัื้ง ท่ำองได้ัเร็ื่ว ช่อบฟัื้งต่อนเณรื่ 
ท่ำองทำวนกัจิจิายนะสูิ่ต่รื่ได้ัเร็ื่วมีาก ใช้่เวล้าเพีัยง ๑๐ ถ่ง ๑๑ นาทีำ ห้ร่ื่อ เร่ื่งสุิ่ดัขีดัอาจิเพีัยง ๙ นาทีำ 
เท่ำานั�น พ่ัเศษกว่านั�น เณรื่มีีการื่ขวนขวายศ่กษาห้าความีรู้ื่ทัำ�งทำางโล้กแล้ะทำางธรื่รื่มีต่่างจิากเณรื่อ่�นๆ
 ถามีว่าทำำาไมีถ่งขยันจัิง?  เณรื่ต่อบว่า “เรื่าต้่องเต่รีื่ยมีข้อมูีล้ไว้เทำศน์ไว้สิ่อนในวันห้น้า”
 อีกอย่างห้น่�ง เณรื่รูื่ปนี�ได้ัอ่าน ได้ัย่น ได้ัฟัื้งมีา แล้้วมัีกทำดัสิ่อบทำดัล้องให้้ปรื่ะจัิกษ์ด้ัวยต่นเองเสิ่มีอ 
เป็นคนบากบั�นอย่างมัี�นคง ไม่ีย่อท้ำอกล้างคัน เป็นคนมีีสิ่ต่่ปัญญา มีีปฏ่ิภาณไห้วพัร่ื่บดีัเยี�ยมี ไม่ีเคย 
ได้ัย่นว่าอยากมีีชี่ว่ต่ฆ์รื่าวาสิ่ กาล้ต่่อมีาเณรื่ไดั้บวช่เป็นพัรื่ะไปเรีื่ยนพุัทำธศาสิ่นาต่่อยังต่่างปรื่ะเทำศ 
นานห้ล้ายปี จินมีีความีรู้ื่แต่กฉานในพัรื่ะพัุทำธศาสิ่นา ในกาล้อันควรื่ท่ำานได้ักลั้บมีายังปรื่ะเทำศเก่ดั  
ได้ัเปิดัสิ่อนห้ลั้กสูิ่ต่รื่บาลี้ให้ญ่ แล้ะพัรื่ะไต่รื่ปิฎก แก่พัรื่ะเณรื่แล้ะญาต่่โยมีผู้ื่สิ่นใจิ แล้ะยังเป็นพัรื่ะธรื่รื่มีกถ่ก 
เทำศนาสัิ่�งสิ่อนญาต่่โยมี จินมีีช่่�อเสีิ่ยงปรื่ากฏิไปทัำ�วปรื่ะเทำศ เป็นทีำ�รู้ื่จัิกของคนทัำ�วไป นี�เป็นผื่ล้ของ 
ความีปรื่ารื่ถนาทีำ�จิะทำำางานรัื่บใช้่พัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาอย่างเต็่มีกำาลั้ง สิ่าธุๆ ๆ 
 ปัจิจุิบันคนทัำ�วไปรู้ื่จัิกท่ำานต่ามีพัรื่ะรื่าช่ท่ำนนามีทีำ�ในห้ล้วงรัื่ช่กาล้ทีำ� ๑๐ โปรื่ดัพัรื่ะรื่าช่ทำานว่า  
“พริะเมธีวชิฺริโสภณี” เจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดังรูื่ปปัจิจุิบัน 

                                    พัรื่ะรื่าช่ปร่ื่ยัต่่ธาดัา (สิ่มีโภช่น์ ก่จฺิจิสิ่าโรื่ ป.ธ.๕)
                                         เจ้ิาอาวาสิ่วัดัห้าดัให้ญ่ส่ิ่ต่ารื่ามี
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	 	 	 			 	 “พริะ” ดีั  ศรีื่สิ่งฆ์์  ธำารื่งศาสิ่น์
	 	 	 			 	 “เมธี” ช่าต่่   มัี�นคง  ต่รื่งว่ถี
       “วชิฺริ”  นำ�าเอก  เอนกมีี
       “โสภณี” ชี่� งดังามี  ต่ามีครื่รื่ล้อง

   น้อมีถวายมุีท่ำต่าปรื่ะสิ่าม่ีต่รื่  เน่�องกาล้ก่จิเจิร่ื่ญยศปรื่ากฏิเด่ัน
มีีผื่ล้งานปรื่ะจัิกษ์ถักทำอเป็น ให้้โล้กเห็้นจีิวรื่ “ขยะ” จิากพัรื่ะทำำา
เน้นส่ิ่งเสิ่ร่ื่มีบาลี้พุัทำธศาสิ่ต่ร์ื่ อย่างองอาจิวับวามีดูังามีขำา
อภ่ธรื่รื่มีปิฎกยกปรื่ะจิำา เพ่ั�อเน้นยำ�าธรื่รื่มีะพัรื่ะพุัทำธองค์
ห้มัี�นฝึึกฝึนต่นเองเพ่ังเพีัยรื่สิ่ร้ื่าง เป็นแบบอย่างพุัทำธบุต่รื่สุิ่ดัปรื่ะสิ่งค์
ส่ิ่บสิ่องปีแคว้นพัม่ีาฝ่ึาไพัรื่พัง  ด้ัวยมัี�นคงศ่กษาไร้ื่พัร่ื่ามัีว
เป็นพัรื่ะดีัทีำ�ควรื่กรื่าบทำรื่าบด้ัวยจ่ิต่ กรื่าบสิ่น่ทำไร้ื่คล่้�นเหี้ยนว่งเวียนหั้ว
สิ่มีควรื่แล้้วแก่ยกย่องส่ิ่�นห้มีองมัีว ผื่องช่นทัำ�วสิ่าธุโขโมีทำนา 

                      พัรื่ะรื่าช่ธรื่รื่มีเมีธี
                         (ว่สูิ่ต่่            ป.ธ.๙, ดัรื่.)
                               รื่องเจ้ิาคณะจัิงห้วัดัจัินทำบุรีื่  เจ้ิาอาวาสิ่วัดัโค้งสิ่นามีเป้า



	 ขณะท่ีแปลสุภำษิตสันสกฤต	 คือ	 วยำสสุภำษิตัม	 วยำสกำรยะ	 และวยำกำรศตกัม	 บำงโศลก 
ได้เทียบดูกับคำถำในธรรมนติี	และโลกนติีซ่ึงมีเน้ือหำคลำ้ยกัน	บำงคำถำธรรมนติีและโลกนีติแปลสุภำษิต
สันสกฤตถอดแบบค�ำต่อค�ำก็มี	 ปรับค�ำสอนของพรำหมณ์ให้เป็นค�ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำก็มี	 
เก็บควำมในสุภำษิตสันสกฤตมำเรียบเรียงใหม่ก็มี	 กล่ำวได้ว่ำธรรมนีติและโลกนีติ	 วรรณคดีบำลี	
ประเภทนีติ	ผู้แต่งต้องมีควำมรู้ภำษำสันสกฤตดีมำก	ท้ังธรรมนีติและโลกนีติ	ค�ำสอนมีท้ังของพรำหมณ์	 
พระพุทธศำสนำ	และเป็นค�ำสอนท่ัวไปประจ�ำโลก	 ผู้ท่ีมีควำมรู้ภำษำบำลีดี	 เม่ือศึกษำเปรียบเทียบกับ
ฉบับสันสกฤตจะท�ำให้เรียนรู้ภำษำสันสกฤตได้ง่ำย	
	 สมัยผู้แปลเรียนภำษำสันสกฤต	 อยู่ท่ีอินเดีย	 ก็เรียนแปลเลย	 เพรำะหลักสูตรบังคับ	 เพรำะ 
มีพ้ืนฐำนภำษำบำลดีีพอสมควร	จึงท�ำให้กำรเรียนภำษำสันสกฤตไม่ยำก	ผู้แปลเรียนภำษำอังกฤษใหม่ๆ 
เม่ือไปอยู่อินเดีย	 กว่ำจะคล�ำหำทำงเจอก็พบอุปสรรคมำก	 เพรำะไม่มีพ้ืนฐำนภำษำอังกฤษ	 อำจำรย์ 
ท่ำนรู้ว่ำ	 ผู้แปลมีควำมรู้ภำษำบำลีมำดีพอสมควร	จึงแนะน�ำให้อ่ำนธรรมบทอรรถกถำ	แปลจำกภำษำ
อังกฤษ	 เช่น	 จักขุบำลเถระ	 กีสำโคตมี	 เป็นต้น	 ธรรมบทอรรถกถำเคยเรียนมำต้ังแต่เป็นสำมเณร 
และก็เคยสอนด้วย	 จึงท�ำให้กำรเรียนภำษำอังกฤษพัฒนำไปได้รวดเร็ว	 เพรำะเน้ือเร่ืองเรำรู้แล้ว	 
กำรเทียบเคียงภำษำบำลีกับภำษำอังกฤษก็ไม่ยำก	 แต่ภำษำอังกฤษต้องมีพ้ืนฐำนพอสมควร	 ผู้แปล 
จึงน�ำเสนอคำถำธรรมนีติและโลกนีติบำงคำถำ	 ท่ีรับอิทธิพลมำจำกสุภำษิตสันสกฤต	 เผ่ือใคร
ปรำรถนำจะเรียนสุภำษิตสันสกฤตเทียบภำษำบำลี	 ธรรมนีติและโลกนีติท้ังบำลีและค�ำแปล	 เป็นฉบับ
รำชบัณฑิิตยสถำน	ส่วนสุภำษิตสันสกฤตเป็นส�ำนวนของผู้แปลเอง
	 ขอถวำยควำมรู้เล็กๆ	น้อยๆ	น้ีแสดงเป็นมุทิตำจิตแด่	พระเมธีวชิรโสภณ	(ประนอม	ธมฺมำลงฺกำโร)	 
ท่ีได้รับพระรำชทำนแต่งต้ังสมณศักด์ิเป็นพระรำชำคณะเป็นกรณีพิเศษ	 ขอให้ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 จงเป็น 
หลักชัยของพระพุทธศำสนำท้ังด้ำนปริยัติและปฏิบัติสืบต่อไป 
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สุภาษิตสันสกฤตที่มีอิทธิพลสุภาษิตสันสกฤตที่มีอิทธิพล
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ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๙๒
ทุพฺภิกฺเข อนฺนปานญฺจ สุภิกฺเข จ หิรญฺ ทํ

ภเย จาภยธาตารํ สพฺเพสํ ปรมํ วรํ.

ในยำมข้ำวยำกหมำกแพง	 กำรให้ข้ำวให้น�้ำ
ประเสริฐท่ีสุด	 แต่ในยำมข้ำวปลำอำหำรหำง่ำย	
กำรให้เงินทองประเสริฐที่สุด		ส่วนในยำมเกิดภัย	
กำรให้ควำมปลอดภยัประเสรฐิกว่ำกำรให้ทัง้ปวง.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๑๔
ทุรฺภิกฺเษ จานฺนทาตารํ สุภิกฺเษ จ หิรณฺยทมฺ /

ภเย จาภยทาตารํ สวรเฺค’ปิ พหมุนยฺเต //

ผูใ้ห้อำหำร	ในครำวเกดิทพุภกิขภยั	๑	ผูใ้ห้เงนิทอง	
ในครำวมีอำหำรสมบูรณ์	 ๑	 ผู้ให้ควำมปลอดภยั	
ในครำวมีภยัพบัิติ	๑		(คน	๓	ประเภทนี)้	ได้รบักำร
นับถือมำกแม้กระทั่งบนสวรรค์.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๓๔
พุเธหิ สาสมาโนปิ ขโฬ พหุตเกตเว

ฆํสิยมาโน ปงฺคาโร นีลมตฺตํ นิคจฺฉติ.

คนชัว่ช้ำ	แม้ผูรู้ท้ัง้หลำยจะพำกนัสัง่สอนสกัเท่ำใด		
ก็ยังคงเป็นคนคดโกงอยู ่นั่นเอง	 เช่นเดียวกัน 
กับถ่ำนไฟ	 ถึงจะขัดสีเท่ำไรๆ	 ก็ยังคงมีสีด�ำอยู่
นั่นเอง	(คือจะท�ำให้ขำวไม่ได้).

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๐ 
ทุรฺชโน นิกฺฤติปฺรายะ เสวฺยมาโน พุไธรปิ /

ฆฺฤษฺยมาณ อิวางฺคาโร นิรฺมลตฺวํ น คจฺฉติ //

คนชั่วแม ้สมำคมกับนักปรำชญ์ก็ยังเป ็นคน 
ต�่ำทรำมอยู ่น่ันเอง	 ยังไม่นับว่ำเป็นผู ้บริสุทธ์ิ	
เหมือนถ่ำนเพลิงถึงถูกขัดสี	ก็ไม่ขำวไปได้.

โลกนีต ิคาถาที่ ๒๓, ธรรมนีต ิคาถาที่ ๑๕

นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ นตฺถิ พฺยาธิสโม ริปุ

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ.

ไม่มมีติรใดเสมอด้วยวิชำควำมรู	้ไม่มศีตัรใูดเสมอ

ด้วยพยำธิควำมป่วยไข้		ไม่มีควำมรักใดเสมอด้วย
ควำมรกัตวัเอง	ไม่มกี�ำลงัใดเสมอด้วยก�ำลงักรรม.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๑
นาสฺติ วิทฺยาสมํ มิตฺรํ นาสฺติ วฺยาธิสโม ริปุะ /

น จาปตฺยสมะ เสฺนโห น จ ไทวาต ฺปร ํพลม ฺ//

ไม่มเีพือ่นใดทีเ่สมอด้วยควำมรู	้ไม่มศีตัรใูดทีเ่สมอ
ด้วยควำมเจ็บไข้	 	 ไม่มีควำมรักใดที่เสมอด้วย 
บตุรหลำน	และไม่มพีลงัใดทีย่ิง่กว่ำพลงัโชคชะตำ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๔๑
ทุชฺชเนน หิ สํสคฺโค สตฺตุนาปิ น ยุชฺชติ

ตตฺโตว ฑยฺหตฺยงฺคาโร สนฺโต กาฬายเต กรํ.

กำรคลุกคลีกับคนชั่วและศัตรู	 ย่อมไม่สมควร 
อยำ่งแท้จริง	เหมือนถ่ำนเพลิงท่ีลุกโชน	เม่ือจับเข้ำ
ก็ไหม้มือ	ถึงดับสนิทแล้ว	จับเข้ำก็ยังด�ำติดมือ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๒
ทุรฺชไนสฺสห สํปรฺกะ ศตฺรุตาปิ  น ยุชฺยเต /

คฺฤหเีต ทหยฺเต’งคฺาเร ศานฺเต กฤฺษฺณายเต กระ //

กำรสมำคมและแม้กำรเป็นศัตรูกับพวกคนชั่ว 
ไม่สมควรเลย	เมือ่เอำมอืไปจับถ่ำนเพลงิก็ไหม้มอื	
เมื่อมอดดับลง	(จับ)	มือก็สกปรก.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๖๗
นมนฺติ ผลิโน รุกฺขา นมนฺเตว พุธา ชนา

สุกฺขกฏฺญฺจ มุโฬฺห ว เนว นมติ ภิชฺชเต.

ต้นไม้เม่ือมีผลดกย่อมมีก่ิงน้อมลง	 ผู้มีควำมรู้ก็
อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกัน	ไม้แห้งย่อมไม่อ่อน	มแีต่
จะหักไป	 เช่นเดียวกับคนโง่ที่ไม่รู้จักอ่อนน้อม 
ถ่อมตน.
  ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกท่ี ๒๓
นมนฺติ ผลิตา วฺฤกฺษา  นมนฺติ จ พุธา ชนาะ / 

ศษฺุกกาษฺานิ มูรขฺาศจฺ  ภทฺิยนฺเต น นมนฺต ิจ //

ต้นไม้ที่มีผลดก	 (ก่ิง)	 ย่อมน้อมลง	 นักปรำชญ ์
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ย่อมอ่อนน้อมถ่อมตน	 ท่อนไม้แห้ง	 (ดัดเข้ำ)	 
มีแต่จะหักไป	และคนโง่มักไม่อ่อนน้อมถ่อมตน.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๘๔
โพธยนฺติ น ยาจนฺติ เทหี’ ติ ปจฺฉิมา ชนา

ปสฺส วตฺถุ อทานสฺส มา ภวตู’ ติ อีทิโส.

คนรุ่นหลัง	เม่ือรู้แจ่มแจ้งอยู	่จะไม่ร้องขอ	(ต่อใครๆ)	 
ว่ำ“จงให้ฉัน”	เจ้ำจงดูเร่ืองรำวของคนท่ีไม่รู้จักให้
ทำนเถิด	ลักษณะเช่นน้ีจงอย่ำมีแก่เจ้ำเลย.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๓๒
ศิกฺษยนฺติ น ยาจนฺเต  เทหตี ิกฤฺปณา ชนาะ /

อทตฺตวฺา มาทฤฺโศ ภยูา  ทตฺตวฺา ตฺวตสฺทฤฺโศ ภว //

พวกคนตระหน่ีไม่ร้องขอ	(ต่อใครๆ)	ว่ำ	“จงให้เถิด”	 
แต่ท�ำให้	(คนท้ังหลำย)	ส�ำเหนียกว่ำ	“เพรำะไม่รู้
จักให้	 ท่ำนจึงมีสภำพเป็นเหมือนกับข้ำพเจ้ำ	
เพรำะรู้จักให้	ท่ำนจึงเป็นเหมือนกับตัวท่ำนเอง”.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๔๒
ทุชฺชโน วชฺชนีโยว วิชฺชายาลงฺกโตปิ เจ

มณินาลงฺกโต สนฺโต สปฺโป กึ น ภยํกโร.

คนชัว่แม้จะมีควำมรู้วิเศษเพยีงใดกต็ำม	ควรหลีก
เว้นให้ห่ำงไกล	งูพิษถึงจะประดับด้วยแก้วมณี
จะไม่เป็นภัยแก่ใครกระนั้นหรือ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๓๘ 
ทุรฺชนะ ปริหรฺต วฺโย วิทฺยาลํกฺฤโต’ปิ สนฺ /

มณินา ภูษิตสฺสรฺปะ กิมเสา น ภยํกระ //

คนชั่วถึงมีควำมรู้เป็นเครื่องประดับ	 ก็ควรถอย 
ให้ห่ำงไกล	งูท่ีเอำแก้วมณีมำประดับ	มันจะไม่ท�ำ
อันตรำยหรือ.

โลกนีติ	คำถำที่	๖๑
น วิสํ วิสมิจฺจาหุ ธนํ สงฺฆสฺส อุจฺจเต

วิสํ เอกํ ว หนติ สพฺพํ สงฺฆสฺส หนติ.

ผูรู้้ไม่เรยีกยำพิษว่ำเป็นยำพษิ		แต่เรยีกทรพัย์ของ
สงฆ์ว่ำเป็นยำพิษ	ยำพิษฆ่ำคนให้ตำยได้เพียงชำติ
เดียว	(แต่)ทรัพย์ของสงฆ์ฆ่ำคนให้ตำยได้ทุกชำติ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๔๓ 
น วิษํ วิษมตฺิยาหรุ ฺ พรฺหมฺสวํฺ วิษมุจยฺเต /

วิษเมกากนํิ หนฺต ิ พรฺหมฺสวํฺ ปตฺุรเปาตรฺกม ฺ//

นักปรำชญ์พำกันกล่ำวว่ำ	“ยำพิษมิใช่ยำพิษ”	แต่
กล่ำวถึงพรหมสวะ*	(ทรัพย์สมบัติ)	ว่ำเป็นยำพิษ	
เพรำะยำพิษฆ่ำผู้ด่ืมคนเดียวเท่ำน้ัน	แต่พรหมสวะ
ฆ่ำตลอดจนถึงลูกและหลำน.
*พรหมสวะ สมบัติของพรหม	 (พรำหมณ์)	 ถือว่ำเป็น 

ของศักด์ิสิทธ์ิ	 ถ้ำผู้ใดลักสมบัติของพรหมไป	 บำปมิได้ 

ตกแก่ผู้ลักเท่ำน้ัน	 แต่บำปยังตกไปถึงลูกและหลำนของ

ผู้ลักด้วย	โลกนีติปรับเปล่ียนค�ำสอนของพรำหมณ์ให้เป็น

ค�ำสอนทำงพระพุทธศำสนำ

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๖๑
นตฺถีติ วจนํ ทุกฺขํ เทหีติ วจนํ ตถา

วากฺยํ นตฺถีติ เทหีติ มา ภเวยฺย ภวาภเว.

ผูถ้กูขอจะตอบว่ำ	“ไม่ม”ี	กล็�ำบำกใจ		ผูข้อจะพดู
ว่ำ	“จงให้ฉันเถิด”	ก็ยำก		ไม่ว่ำจะเกิดในชำติใด
ภพใด	ขออย่ำได้พำนพบค�ำทั้ง	๒	นี้เลย.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่	๔๔	
เทหีติ วจนํ กษฺฏํ นาสฺตีติ วจนํ ตถา /

เทหิ นาสฺตีติ วจนํ มา ภชูชฺนมฺน ิชนมฺน ิ//

กำรจะพูดว่ำ	 “จงให้”	 เป็นกำรยำกล�ำบำก	และ
กำรจะพูดว่ำ	“ไม่มี”	ก็เหมือนกัน	(เพรำะฉะน้ัน)	
ค�ำว่ำ	“จงให้”	และ	“ไม่มี”	จงอย่ำได้พำนพบใน
กำรเกิดทุกชำติเลย.
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ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๓๐
นิทฺธโนปิ จ กาเมติ ทุพฺพโล เวริกํ กโร

มนฺทสตฺโถปิ วาทตฺถี ติวิธํ หีนลกฺขณํ.

ลักษณะ	๓	อย่ำงของคนเลว	คือ
๑)	ไร้ทรพัย์แต่อยำกได้สำรพดั		๒)	อ่อนแอแต่ชอบ
สร้ำงศัตรู		๓)	รู้น้อยแต่ชอบตีส�ำนวนโวหำร.
  ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกท่ี ๔๖ 
 นิรฺธนศฺจาปิ กามารฺถี

 ทุรฺพละ กลหปฺริยะ /

 มนฺทศาสฺโตฺร วิวาทารฺถี

 ตฺริวิธํ มูรฺขลกฺษณมฺ //

ลักษณะคนโง่เขลำมี	๓	ประเภท	คือ	
๑)	ไม่มีทรัพย์แต่ชอบหมกมุ่นในกำมคุณ	
๒)	มีก�ำลังน้อยแต่ชอบก่อกำรทะเลำะ	
๓)	มีควำมรู้น้อยแต่ชอบก่อวิวำท.

โลกนีติ	คำถำที่	๓๑
อนฺวหายํ คมยนฺโต อปุจฺฉา พหุภาสิโต

อตฺตคุณํ ปกาสนฺโต ติวิธํ หีนลกฺขณํ.

เขำยังไม่เช้ือเชิญก็เข้ำไปหำ	เขำยังไม่ทันเอ่ยวำจำ
ไต่ถำมก็พดูพล่ำมเสียแล้ว	 ชอบยกย่องคุณควำมดี
ของตนเอง		ท้ัง	๓	อย่ำงน้ีเป็นลักษณะท่ีไม่ดี.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๓๑
อนฺวหายํ คมยนฺโต อปุจฺฉา พหุภาสโก

อตฺตคุณํ ปสํสนฺติ ติวิธํ หีนลกฺขณํ.

ลักษณะ	๓	อย่ำงของคนเลว	(อีกนัยหนึ่ง)	คือ
๑)	เขำยังไม่เชื้อเชิญก็เข้ำไปหำ
๒)	เขำยงัไม่ทนัเอ่ยวำจำไต่ถำมกพ็ดูพล่ำมเสยีแล้ว		
๓)	ชอบยกย่องคุณควำมดีของตนเอง.
  ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกท่ี ๔๗ 
อนาหูเต ปรฺเวศาศฺจาปยฺ ฺ อปฤษฺเฏ พหภุาษณม ฺ/

สตฺุติศจฺ สวฺาตมฺวรณฺสยฺ อเิตยฺวํ มรฺูขลกษฺณมฺ //

ลักษณะคนโง่	(๓	ประเภท)	มีเหมือนกัน	คือ	
๑)	เข้ำไปบ้ำนคนอื่นทั้งๆ	ที่ไม่มีใครเชื้อเชิญ	
๒)	เมื่อไม่มีใครถำมก็พูดมำก	
๓)	ชอบสรรเสริญคุณควำมดีของตนเอง.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๔๖
คุณโทเสสุ เนเกน อตฺถิ โกจิ วิวชฺชิโต

สุขุมาลปทุมสฺส นฬํ ภวติ กกฺขฬํ.

ไม่มีใครเลยที่จะมีแต่ควำมดีหรือควำมช่ัวเพียง
อย่ำงเดียว	แม้ดอกบวัท่ีมกีลีบงำมละมนุกย็งัมก้ีำน
ที่ขรุขระ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๐ 
โทโษ’ปยฺสตฺ ิคุโณ’ปยฺสติฺ  นิรโฺทโษ ไนว ชายเต / 

สุกุมารสฺย ปทฺมสฺย นาโล ภวติ กรฺกศะ //	

ข้อบกพร่องก็ม	ีคณุควำมดก็ีม	ีไม่มใีครเกดิมำไม่มี
ข้อบกพร่องเลย	 ดอกบัวที่อ่อนนุ่ม	 ก็ยังมีก้ำนบัว
ที่แข็งได้เลย.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๖๐
ปรทารํ ชเนตฺตึว เลฑฺฑุํว ปรสนฺตกํ

อตฺตา ว สพฺพสตฺตานํ โย ปสฺสติ ส ปณฺฑิโต.

ผู้ใดเห็นภริยำผู้อื่นเหมือนแม่ของตน	 เห็นสมบัติ 
ผูอ้ืน่เหมอืนก้อนดนิ		เหน็สรรพสตัว์เหมือนตวัเอง
ผู้นั้นแลชื่อว่ำ	บัณฑิิต.
  ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกท่ี ๕๒ 
มาตฺฤวตฺ ปรทารําศฺจ ปรทรฺวยฺาณ ิโลษฏฺวต ฺ/

อาตฺมวตฺ สรฺวภูตานิ   ยะ ปศฺยติ ส ปศฺยติ //

ผู้ใดมองเห็นภริยำหรือภรรยำของคนอ่ืนเหมือน 
มำรดำ	 (ของตน)	 มองทรัพย์ของคนอ่ืนเหมือน 
ก้อนดิน	และมองสรรพสตัว์	เหมอืนตนเอง	ผูน้ั้นแล
ชือ่ว่ำ	มองเหน็จรงิ.
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โลกนีติ		คำถำที่	๙๔
โกกิลานํ	สทฺทํ	รูปํ	 นารีรูปํ	ปติพฺพตา

วิชฺชา	รูปํ	อรูปานํ	 ขมา	รูปํ	ตปสฺสินํ.

เสียงเป็นควำมงำมของนกดุเหว่ำ	
ควำมจงรักภักดีต่อสำมีเป็นควำมงำมของหญิง	
วิชำควำมรู้เป็นควำมงำมของคนขี้เหร่	
ควำมอดกลั้นเป็นควำมงำมของนักพรต.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๗๔
โกกิลานํ	สทฺทํ	รูปํ	 นารีรูปํ	ปติพฺพตํ

วิชฺชา	รูปํ	อรูปานํ	 ขมา	รูปํ	ตปสฺสินํ.

เสียงเป็นควำมงำมของนกดุเหว่ำ	
ควำมจงรักภักดีในสำมีเป็นควำมงำมของภรรยำ	
วิชำควำมรู้เป็นควำมงำมของคนขี้เหร่	
ควำมอดกลั้นเป็นควำมงำมของนักพรต.
  ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกท่ี ๕๓ 
โกกิลานํา สฺวโร รูปํ  นารีรูปํ ปติวฺรตมฺ /

วิทฺยา รูปํ กุรูปาณํา  กฺษมา รูปํ ตปสฺวินามฺ //

เสียงไพเรำะเป็นคุณสมบัติของพวกนกดุเหว่ำ	
ควำมซื่อสัตย์ต ่อสำมีเป็นคุณสมบัติของนำรี	 
ควำมรู ้เป็นคุณสมบัติของพวกคนขี้เหร่	 และ 
ควำมอดทนเป็นคุณสมบัติของบรรดำนักพรต.

โลกนีติ	คำถำที่	๑๑๗
นฏฺโ	ยติ	อสนฺตุฏฺโ	 สนฺตุฏฺโ	จ	มหีปติ

นฏฺา	ลชฺชา	จ	คณิกา	 นีลชฺชา	กุลธีตโร.

นักบวช	 ถ้ำไม่สันโดษ	 ก็เสีย	 	 พระเจ้ำแผ่นดิน	 
ถ้ำทรงสันโดษ	ก็เสีย		หญิงแพศยำ	ถ้ำอำย	ก็เสีย	
กุลสตรี	ถ้ำไม่อำย	ก็เสีย.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๘๐
อสนฺตุฏฺโ	ยติ	นฏฺโ		 สนฺตุฏฺโปิ	มหีปติ

สลชฺชา		คณิกา	นฏฺา	 นิลฺลชฺชา	สุกุลงฺคนา.

นักบวช	ถ้ำไม่สันโดษก็พินำศ
พระเจ้ำแผ่นดิน	ถ้ำทรงสันโดษก็พินำศ
หญิงแพศยำ	ถ้ำอำยก็พินำศ
กุลสตรี	ถ้ำไม่อำยก็พินำศ	

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๔ 
อสตุํษฺฏา	ทวฺชิา	นษฺฏาะ	สตุํษฺฏาศจฺ	มหีภฤฺตะ	/	

สลชชฺา	คณิกา	นษฺฏา		นริลฺชฺชาศจฺ	กลุางคฺนาะ	//

พวกพรำหมณ์	 ถ้ำไม่สันโดษก็เป็นท่ีเส่ือมศรัทธำ	 
(จำกคุณควำมดี)	 พระรำชำ	 ถ้ำทรงประพฤติ
สันโดษ	(รำษฎร)	ก็เส่ือมศรัทธำ	หญิงแพศยำ	ถ้ำ
มีควำมละอำยก็เส่ือมรำยได้	 และสตรีท่ีมีชำติ
ตระกูลสูง	 ถ้ำไร้ยำงอำยก็เส่ือมเสีย	 (จำกวงศ์
ตระกูล).

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๗๘
ราโค	นาม	มโนสลฺลํ	 คุณวรตฺถโจรโก

ราหุ	วิชฺชาสสงฺกสฺส	 ตโปวนหุตาสโน.

ขึ้นชื่อว่ำรำคะย่อมเป็นศรปักใจ	 เป็นโจรปล้น
ทรัพย์คือคุณควำมดี	 เป็นรำหูอมพระจันทร์คือ
วิชชำ	เป็นไฟเผำป่ำคือตบะ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๖ 
ราโค	นาม	มนศฺศลฺยํ		คุณทฺรวิณตสฺกระ	/

ราหุรฺวิทฺยาศศางฺกสฺย		ตโปวนหุตาศนะ	//

ขึ้นชื่อว่ำรำคะเป็นลูกศรแทงใจ	 เป็นดัสกร	 (โจร)	
ปล้นทรพัย์คอืคณุควำมดเีป็นรำหอูมพระจนัทร์คอื
ควำมรู้	 และเป็นไฟไหม้ป่ำส�ำหรับบ�ำเพ็ญเพียร	
(ของฤำษี).

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๓,	โลกนีติ	คำถำที่	๓๖
รูปโยพฺพนสมฺปนฺนา	 วิสาลกุลสมฺภวา

วิชฺชาหีนา	น	โสภนฺติ	 นิคฺคนฺธา	อิว	กึสุกา.

คนที่มีรูปงำมและยังหนุ่มแน่น	 ทั้งเกิดในตระกูล 
ที่มั่งคั่ง	 หำกไร้วิชำควำมรู้ก็ไม่งำม	 ดุจดังดอก
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ทองกวำว	ซึ่งไม่มีกลิ่น	ฉะนั้น.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๗ 

รูปเยาวนสมฺปนฺนา		 	วิศาลกุลสมฺภวาะ	/

วทิยฺาหีนา	น	โศภนเฺต			 นรฺิคนธฺา	อิว	กศึกุาะ	/

คนที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและควำมหนุ่มแน่น	 
ทั้งเกิดในชำติตระกูลท่ีมั่งคั่ง	 แต่ไร้ควำมรู้ย่อมไม่
สง่ำงำม	 เหมือนดอกทองกวำว	 (ถึงจะสวยงำม)	 
แต่ไร้กลิ่นหอม.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๖๕
สตฺถกพฺพวิจาเรน	 กาโล	คจฺฉติ	ธีมตํ

พฺยสเนน	อสาธูนํ	 นิทฺทาย	กลเหน	วา.

นักปรำชญ์ย ่อมใช ้ เวลำให ้หมดไปด ้วยกำร
พิจำรณำไตร่ตรองศำสตร์ทั้งหลำยและกวีนิพนธ	์	
ส่วนคนเขลำ	ย่อมใช้เวลำให้หมดไปด้วยกำรท�ำช่ัว
บ้ำง	นอนบ้ำง	ก่อกำรทะเลำะวิวำทบ้ำง.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๘ 
ศาสฺตฺรกาวยฺวโินเทน			 กาโล	คจฺฉติ	ธมีตามฺ	/

วฺยสเนน	จ	มูรฺขาณํา			 นทิรฺยา	กลเหน	วา	//

นักปรำชญ ์ทั้ งหลำยหมดเวลำไปด ้วยกำร
เพลดิเพลนิในศำสตร์ต่ำงๆ	และกวีนิพนธ์	แต่พวก
คนโง่หมดเวลำไปด้วยกำรท�ำควำมชั่ว	 นอนหลับ
หรือก่อกำรทะเลำะวิวำท.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๑๔
ภุตฺวา	นิสีทนํ	ถูลํ	 ตฏฺินโฺต	พลวฑฒฺโน

อายุมา	จงฺกโม	สิยา	 ธาวนฺโต	โรควชฺชิโต.

คนทีก่นิแล้วนัง่จะอ้วน	คนทีย่นืเสมอๆ	จะเพิม่พนู
พลัง	 ถ้ำจะให้มีอำยุยืนควรเดินไปเดินมำ	ผู้วิ่งอยู่
เสมอจะปรำศจำกโรค.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๙ 
ภกุตฺฺวา	นวิศิตสฺเสฺถาลยฺ	ํ	ติษฺโต	พลวรฺธนมฺ	/

อายศุจฺ	กรฺมโต	นตฺิย	ํ	มฺฤตฺยรุธฺาวติ	ธาวตะ	//

เมื่อรับประทำนอำหำรแล้วนั่งอยู่เฉยๆ	 จะกลำย
เป็นคนอ้วนพี	 เมื่อยืนอยู่เสมอจะมีก�ำลังเพิ่มขึ้น	
เมื่อเดินเคลื่อนไหวไปมำประจ�ำ	 จะมีอำยุยืนยำว	
เมื่อวิ่งออกก�ำลังเสมอ	(มฤตยู)	ก็จะหนีไป.

โลกนีติ	คำถำที่	๒๙
ปตฺถาวสทิส	ํวากยฺ	ํ สภาวสทสํิ	ปิยํ

อตฺตสตฺติสม	ํโกธํ	 โย	ชานาติ	ส	ปณฑฺโิต.

ผู้ใดรู้จักพูดให้พอเหมำะกับภำวะของตน	รู้จักรัก
ให ้พอเหมำะกับภำวะของตน	 รู ้ จักโกรธให้ 
พอเหมำะกับภำวะของตน	ผูน้ั้นชือ่ว่ำเป็นบณัฑิติ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๘
สภาวสทิสํ	วากฺยํ	 สภาวสทิสํ	ปิยํ

สภาวสทสิ	ํโกธํ	 โย	ชานาติ	ส	ปณฑิฺโต.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๐ 
ปฺรสฺตาวสทฤฺศํ	วากยฺ	ํ สวฺภาวสทฤฺศ	ํปฺริยม	ฺ/

อาตฺมศกติฺสมํ	โกปํ	 โย	ชานาติ	ส	ปณฑฺติะ	//

ผูใ้ดรูจ้กัค�ำพดูทีเ่หมำะสมกบักำลเวลำ	ควำมรักที่
เหมำะสมกับสภำวะตนเอง	 และควำมโกรธที่
เหมำะสมกับก�ำลังของตน	 ผู ้น้ันแลชื่อว่ำเป็น
บณัฑิติ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๙
ภูปาโล	ปณฺฑิโต	นิจฺจํ	 เนว	ตุโลฺย	กุทาจนํ

สเทเส	ปูชิโต	ราชา	 พุโธ	สพฺพตฺถ	ปูชิโต.

พระมหำกษัตริย์กับบัณฑิิต	 เปรียบเทียบกัน 
ไม่ได้เลย	ไม่ว่ำในกำลใดๆ	พระมหำกษัตริย์ได้รับ
กำรบูชำเฉพำะในประเทศของพระองค์เท่ำนั้น		
แต่บัณฑิิต	ได้รับกำรบูชำทุกหนทุกแห่ง.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๒ 
วทิวฺตตฺวฺญฺจฺ	นฺฤปตวฺญฺจฺ	ไนว	ตลุยฺ	ํ กทาจน	/

สวฺเทเศ	ปชูยฺเต	ราชา	 วทิวฺาน	ฺสรวฺตรฺ	ปชูยฺเต	//	
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ไม่ว่ำกำลไหนๆ	 ก็ตำม	 ควำมเป็นนักปรำชญ์กับ
พระเจ้ำแผ่นดินไม่เคยเสมอกัน	 พระเจ้ำแผ่นดิน 
มีคนยกย่องในประเทศของพระองค์เท่ำน้ัน	 
แต่นักปรำชญ์มีคนยกย่องทุกแห่งหน.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๖๐
เทหีติ	วจนทฺวารา	 เทหฏฺา	ปญฺจฺ	เทวตา

สชฺช	นิยฺยนฺติ	ธี	กิตฺติ	 มติ	หิริ	สิรีปิ	จ.

พอเอ่ยปำกขอเขำเท่ำนั้น	 เทวดำประจ�ำตัวทั้ง	๕	
คือ	ปัญญำ	เกียรติ	ควำมรู้	ควำมละอำยใจ	และ
สิริมงคล	ก็จะหนีไปหมดทันที.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๕ 
เทหีติ	วจนทฺวารา	เทหสฺถาะ	ปญฺฺจ	เทวตาะ	/

สทฺโย	นริยฺานติฺ	ตํ	ตฺยกตฺฺวา	หฺรีศรีฺธธีฤฺติกรฺีตยะ	//

พอเอ่ยปำกพูดว่ำ	 “ขอท่ำนจงให้เถิด”	 เทวดำ
ประจ�ำตัวทั้ง	 ๕	 ตน	 คือ	 ควำมละอำยใจ	 (หฺรี)	 
สิ่งสรรพมงคล	(ศฺรี)	ควำมรอบรู้	(ธี)	ควำมมั่นคง	
(ธฺฤติ)	 และเกียรติยศ	 (กีรฺติ)	 ต่ำงทอดทิ้งหนี 
เขำออกไปทันที.

โลกนีติ	คำถำที่	๔๒,	ธรรมนีติ	คำถำที่	๔๓๕
จช	ทุชฺชนสํสคฺคํ	 ภช	สาธุสมาคมํ

กร	ปุญฺฺญฺมโหรตฺตํ	 สร	นิจฺจมนิจฺจตํ.

จงเลิกคลุกคลีกับคนชั่ว	จงคบหำสมำคมกับคนดี
จงท�ำควำมดีทั้งกลำงวันและกลำงคืน	 จงนึกถึง
ควำมไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลำ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๙ 
ตฺยช	ทุรฺชนสํสรฺคํ	 ภช	สาธุสมาคมมฺ	/

กรุุ ปุณฺยมโหราตฺรํ สฺมร นตฺิยมนตฺิยตามฺ //

จงเลิกกำรสมำคมกับคนชั่ว	 จงคบค้ำสมำคม 
กับคนดี	 จงท�ำบุญทั้งกลำงวันและกลำงคืน	 และ
จงระลึกถึงควำมไม่เที่ยงแท้อยู่เสมอ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๙๗
กฺวาติภาโร	สมตฺถานํ	 กึ	ทูโร	พฺยวหารินํ

โก	วิเทโส	สุวิชฺชานํ	 โก	ปโร	ปิยวาทินํ.

ส�ำหรับคนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 ภำระใดเล่ำ
จะหนัก	ส�ำหรับขโมยที่วิ่งหนีเขำ	ทำงไหนเล่ำจะ
ไกล	ส�ำหรับคนที่มีวิชำควำมรู้ดี	ประเทศไหนเล่ำ
จะแปลก	 ส�ำหรับคนที่พูดจำไพเรำะ	 ใครเล่ำจะ
เห็นเป็นคนอื่น.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๒ 
โก’ติภาระ	สมรฺถานํา	 กินฺทูรํ	วฺยวสายินามฺ	/

โก	วิเทศสฺสวิทฺยานํา	กะ	ประ	ปรฺยิวาทนิาม	ฺ//

พวกคนที่มีควำมสำมำรถอะไรคือภำระหนัก	 ?	
พวกคนที่มีควำมเพียรพยำยำมอะไรคือสิ่งท่ีอยู่
ไกล	?	พวกคนที่มีควำมรู้อะไรคือต่ำงถิ่น	?	พวก
คนผู้พูดจำอ่อนหวำน	 ใครคือคนอ่ืน	 (คนแปลก
หน้ำ)	?

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๖๗
อาจาโร	กุลมกฺขาติ	 เทสมกฺขาติ	ภาสิตํ

สมฺภโว	เปมมกฺขาติ	 เทหมกฺขาติ	โภชนํ.

กิริยำมำรยำทส่อตระกูล		ส�ำเนียงพูดส่อถิ่นฐำน
กำรก่อก�ำเนิดส่อควำมรักใคร่	 ร่ำงกำยส่ออำหำร
กำรกิน.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๔ 
อาจาระ	กลุมาขฺยาติ	 เทศมาขฺยาติ	ภาษณมฺ	/

สภํรฺมสเฺสนฺหมาขฺยาติ		วปุราขฺยาติ	โภชนมฺ	//

มำรยำทบ่งบอกชำติตระกูล	 	 ภำษำบ่งบอก
ประเทศถิ่นฐำน		ควำมระแวงสงสัย	 (ควำมกลัว)	
บ่งบอกควำมเสน่หำ		ร่ำงกำยบ่งบอกเรื่องอำหำร
กำรกิน.
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ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๖๙
อปฺปมฺปิ	สาธูนํ	ธนํ	 กูปวาริ	ว	นิสฺสโย

พหุกมฺปิ	อสาธูนํ	 น	จ	วารี	ว	อณฺณเว.

ทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อย
แต่ก็พึ่งได้เหมือนน�้ำในบ่อ
ส่วนทรัพย์ของคนชั่วแม้มีมำก
แต่ก็พึ่งไม่ได้เหมือนน�้ำในทะเล.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๑ 
สตาํ	สฺวลปฺมปิ	ทรฺวยฺ	ํ	 กเูป	ชลมิวาศรฺเยตฺ	/	

ปฺรภตูมปฺยสาธนูาํ	 ทรฺวยฺ	ํชลมิวารณฺเว	// 

ทรัพย์ของคนดีแม้เพียงเล็กน้อยก็พึ่งพำอำศัยได้	
ดุจน�้ำในบ่อ	(ดื่มกินได้)	แต่ทรัพย์ของคนชั่วถึงแม้
มีมำก	(ก็พึ่งพำอำศัยไม่ได้)	ดุจน�้ำในทะเล	(ดื่มกิน
ไม่ได้).

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๓๐
อุสฺสาโห	ริปุว	มิตฺตํ	 อลโส	มิตฺตํว	ริปุ

วิสํ	วิยามตํ	วิชฺชา	 ปมาโทมตวา	วิสํ.

ควำมอุตสำหะดูเหมือนจะเป็นข้ำศึก	 แต่ที่จริง 
เป็นมิตร	 ควำมเกียจคร้ำนดูเหมือนจะเป็นมิตร	 
แต่ที่จริงเป็นข้ำศึก	 วิทยำดูเหมือนจะเป็นยำพิษ
แต่ที่จริงเป็นน�้ำอมฤต	 ควำมประมำทดูเหมือน 
จะเป็นน�้ำอมฤต	แต่ที่จริงเป็นยำพิษ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๕ 
อุตฺสาโห	ริปุวนมิฺตฺรํ		 อาลสฺย	ํมิตฺรวทฺริปุะ	/

อมฤฺตํ	วษิวทวฺทฺิยา	 วนติา’มฤฺตวทวฺษิมฺ	//

ควำมอุตสำหะที่ดูเหมือนเป็นศัตรู	คือเพื่อน	
ควำมเกียจคร้ำนที่ดูเหมือนเป็นเพื่อน	 คือศัตรู	
ควำมรู้ที่ดูเหมือนเป็นยำพิษ	 คือน�้ำอมฤต	 และ
หญิงสำวที่ดูเหมือนเป็นน�้ำอมฤต	คือยำพิษ.

โลกนีติ	คำถำที่	๑๔๓
นิทฺทาลโก	ปมาโท	จ	 สุขิโต	โรควาลโส

อิจฺเฉนฺโต	กมฺมราโม	จ	 สตเฺตเต	สตถฺวชชฺติา.

คน	๗	จ�ำพวก	คือ	๑.	คนเห็นแก่นอน	
๒.	คนประมำท		๓.	คนชอบสบำย		๔.	คนขี้โรค		
๕.	คนเกียจคร้ำน	๖.	คนโลภมำก		๗.	คนหมกมุ่น
ในกำรท�ำงำนย่อมเรียนหนังสือไม่ส�ำเร็จ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๕๕
นิทฺทาลุโก	ปมาโท	จ	 สุขิโต	โรควาลโส

นิจฺฉนฺโท	จ	กมฺมาราโม	สตเฺตเต	สตถฺวชชฺติา.

คน	๗	จ�ำพวก	คือ	๑.	คนเห็นแก่นอน	
๒.	คนประมำท		๓.	คนชอบสบำย	
๔.	คนขี้โรค		๕.	คนเกียจคร้ำน
๖.	คนไม่มีควำมใฝ่รู้		๗.	คนต้องท�ำงำนหนัก
ย่อมไม่มีโอกำสที่จะมีวิชำควำมรู้.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๕
อลโส	มนทฺพุทฺธศิจฺ	 สขิุโต	วยฺาธปีิฬิตะ	/

นทิรฺาละุ	กามุกศไฺจว	 ษเฑเต	ศาสฺตฺรวรฺชติาะ	//

คน	๖	ประเภทเหล่ำนี้	คือ	๑.	คนเกียจคร้ำน	
๒.	คนมีปัญญำน้อย		๓.	คนเห็นแก่ควำมสุขส่วนตัว 
๔.	 คนมีโรคภัยเบียดเบียน	 ๕.	 คนเห็นแก่นอน	 
๖.	 คนหมกมุ่นอยู่ในกำม	 เป็นคนห่ำงไกลจำก
ศำสตร์ต่ำงๆ.

โลกนีติ		คำถำที่	๖๓
ธนมปฺปมฺปิ	สาธูนํ	 กูเป	วาริว	นิสฺสโย

พหุํ		อปิ	อสาธูนํ	 น	จ	วาริว	อณฺณเว.

ทรัพย์ของคนดี	แม้มีน้อยก็พอพึ่งพำอำศัยได้
เหมือนน�้ำในบ่อ	(ที่ใช้ดื่มกินได้)	
ส่วนทรัพย์ของคนช่ัว	 แม้มีมำกแต่ก็พ่ึงพำอำศัย 
ไม่ได้	เหมือนน�้ำในทะเล	(ท่ีใช้ด่ืมกินไม่ได้).
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โลกนีติ	คำถำที่	๖๙
สปฺโป	ทุฏฺโ	ขโล	ทุฏฺโ	สปฺปา	ทุฏฺตโร	ขโล

มนฺโตสเถหิ	โส	สปฺโป	 ขโล	เกนุปสมฺมติ.

อสรพิษก็ร้ำยกำจ	คนชั่วก็ร้ำยกำจ	
แต่คนชั่วร้ำยกำจกว่ำอสรพิษ	
อสรพิษใช้มนตร์และยำปรำบได้	
ส่วนคนชั่วจะใช้อะไรปรำบเล่ำ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๔๔
สรฺปะ	กรฺรูะ	ขละ	กรฺูระ	สรฺปาตฺ	กรฺรูตระ	ขละ	/

มนเฺตฺราษธวิศสฺสรปฺะ	ขละ	เกโนปศามยฺเต	//

งูพิษก็ร้ำยกำจ	คนพำลก็ร้ำยกำจ
แต่คนพำลยังร้ำยกำจกว่ำงูพิษ
(เพรำะ)	งูพิษนั้นใช้เวทมนตร์และยำแก้ได้
แต่คนพำลจะใช้อะไรแก้ได้เล่ำ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๖ 
งูก็น่ำกลัว	คนชั่วก็น่ำกลัว	แต่คนชั่วน่ำกลัวกว่ำงู	
เพรำะงมูอี�ำนำจมนตรำและยำรกัษำให้สงบระงบั
ได้	แต่คนชั่วไม่มีใครท�ำให้สงบลงได้เลย.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๕๖
พาลกฺโก	เปตธูโม	จ	 วุฑฺฒิตฺถิ	ปลฺลโลทกํ

อายุกฺขยกรํ	นิจฺจํ	 รตฺโต	จ	ทธิโภชนํ.

กำรผิงแดดอ่อน	๑	กำรสูดควันจำกกำรเผำศพ	๑
กำรอยู่กินกับหญิงแก่	๑	กำรดื่มน�้ำขุ่น	๑
กำรบริโภคโภชนะเจือนมเปรี้ยวในเวลำกลำงคืน	
๑		ทั้ง	๕	อย่ำงนี้ถ้ำท�ำเป็นประจ�ำ	ล้วนเป็นเหตุให้
อำยุสั้น.
 ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๗ 
พาลารกฺศศฺวธูมญฺจฺ		 วฤฺทธฺสตฺฺรี	ปลวฺโลทกม	ฺ/

อายรฺุภยกรํ	นตฺิย	ํ	 ราเตฺรา	จ	ทธโิภชนมฺ	//

พระอำทิตย์ทอแสงอ่อนๆ	๑	ควันไฟพุ่งออกจำก
ศพ	 (ท่ีก�ำลังถูกเผำ)	 ๑	 สตรีวัยชรำ	 ๑	 น�้ำใน 

สระเล็ก	๑	อำยุ	(ท่ีเพ่ิมข้ึนตำมวัย)	๑	กำรด่ืมนม
เปร้ียวตอนกลำงคืน	๑	(ท้ัง	๖	อย่ำงน้ี)	ก่อให้เกิด
ภัยอันตรำยเสมอ.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๙๙
พาลิตฺถี	มกฺขิกาตุณฺฑิ	 อิสีนญฺฺจ	กมณฺฑลุ

เสตมฺพุผลํ	ตมฺพุลํ	 โนจฺฉิฏฺมุปชายเต.

สำวรุ่น	 ปำกแมลงวัน	 คนโทน�้ำของฤๅษี	 น�้ำไหล	 
ผลไม้	และใบพลู	สิ่งเหล่ำนี้	ไม่นับว่ำเป็นเดน.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๘ 
พาลสตฺฺรี	มกษิฺกาตุณฑํฺ	ฤษีณาญฺจฺ	กมณฑฺละุ	/

โสฺรโต’มฺพุมุขตามฺพูลํ	โนจฺฉิษฺฏมุปชายเต	//

สตรีสำว	๑	ปำกแมลงวัน	๑	คนโทน�้ำของฤๅษี	๑	
น�้ำไหลตำมกระแสล�ำธำร	๑	หมำกพลูในปำก	๑	
(ทั้ง	๕	อย่ำงนี้)	ไม่เรียกว่ำเป็นเดนใคร.

โลกนีติ	คำถำที่	๑๑๘
ปกฺขีนํ	พลมากาโส	 มจฺฉานมุทกํ	พลํ

ทุพฺพลสฺส	พลํ	ราชา	 กุมารานํ	รุทํ	พลํ.

อำกำศเป็นก�ำลังของนก		อุทกเป็นก�ำลังของปลำ	
พระรำชำเป็นก�ำลังของคนยำกไร้	กำรร้องไห้เป็น
ก�ำลังของเด็ก.
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ธรรมนีติ	คำถำที่	๑๖๗
พลํ	ปกฺขีนมากาโส	 มจฺฉานํ	อุทกํ	พลํ

ทุพฺพลสฺส	พลํ	ราชา	 กุมารานํ	รุทํ	พลํ.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๐ 
ปกษิฺณาํ	พลมากาศ	ํ มตฺสฺยานามุทก	ํพลมฺ	/

ทรฺุพลสฺย	พล	ํราชา		 พาลานาํ	รุทตํิ	พลมฺ	//

ท้องฟ้ำเป็นก�ำลังของฝูงนก	 น�้ำเป็นก�ำลังของ 
ฝูงปลำ	พระรำชำเป็นก�ำลังของคนอ่อนแอ	 และ
กำรร้องไห้เป็นก�ำลังของพวกเด็ก.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๓๘๖
สเตสุ	ชายเต	สูโร	 สหสฺเสสุ	จ	ปณฺฑิโต

วากฺยํ	สตสหสฺเสสุ	 จาคี	ภวติ	วา	น	วา.

ในร้อยคนจะมีคนกล้ำสักคนหนึ่ง	 ในพันคนจะมี
บัณฑิิตสักคนหนึ่ง	แต่ไม่อำจพูดได้ว่ำ	ในแสนคน
จะมีคนที่เสียสละสักคนหนึ่งได้หรือไม่.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๒ 
ศเตษุ	ชายเต	ศูระ		 สหเสฺรษุ	จ	ปณฺฑิตะ	/

วกฺตา	ศตสหเสฺรษุ		 ทาตา	ภวติ	วา	น	วา	//

ในร้อยคนจะมีคนกล้ำหำญเกิดขึ้นสักหนึ่งคน	 
ในพันคนจะมีนักปรำชญ์เกิดขึ้นสักหนึ่งคน	 
ในแสนคนจะมีนกัพดูเกดิขึน้สกัหนึง่คน	แต่ผูใ้ห้ทำน	
บำงทีก็มี	บำงทีก็ไม่มีเลย.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๖๖
อติทีโฆ	มหามูโฬฺห	 มชฺฌิโม	จ	วิจกฺขโณ

วาสุเทวํ	ปุรกฺขิตฺวา	 สพฺเพ	วามนกา	สา.

คนร่ำงสูงเกินไป	มักเป็นคนโง่มำก
คนร่ำงสันทัด	มักเป็นคนเจ้ำปัญญำ
คนแคระทุกคนแม้อยู่ต่อหน้ำพระวำสุเทพ
ก็ยังอดโอ้อวดไม่ได้.

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๕ 

อติทีรฺโฆ	มหามูรฺโข	 มธยฺมศจฺ	วจิกษฺณะ	/

วาสุเทว	ํปุรสฺกฤฺตฺย	 สรฺเว	วามนกาศฺศาะ	//

คนสูงเกินไปมักเป็นคนโง่มำก	 คนสูงระดับปำน
กลำงมักเป็นคนฉลำดหลักแหลม	 (ข้ำพเจ้ำ 
กล่ำวว่ำ)	คนแคระทกุคน	เม่ืออยูต่่อหน้ำพระวำสเุทพ	 
(พระวิษณุ)	ก็กลำยเป็นคนโอ้อวดไปได้.

ธรรมนีติ	คำถำที่	๒๑๓
อายุมา	ปาจินํ	มุขํ	 ธนวา	ทกฺขิณํ	ภเว

ปจฺฉิมํ	ยสสี	ภุญฺฺเช	 โน	ภุญฺฺเช	อุตฺตรํ	มุขํ.

เวลำกิน	 ถ้ำอยำกมีอำยุยืนให้น่ังหันหน้ำไปทำง 
ทิศตะวันออก	 ถ้ำอยำกมีทรัพย์	 ให้นั่งหันหน้ำไป
ทำงทิศใต้	ถ้ำอยำกมียศ	 ให้นั่งหันหน้ำไปทำงทิศ
ตะวนัตก	แต่อย่ำน่ังรบัประทำนอำหำรหนัหน้ำไป
ทำงทิศเหนือ.	

ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๗ 
อายษฺุมาน	ฺปฺรางมฺุโข	ภญฺุชฺาตฺ	ธนวาน	ฺทกษิฺณามุขะ/

ปศฺจิเม	ตุ	ยศสฺวี	สฺยานฺ	น	กทาจิทุทงฺมุขะ	//  
คนที่มีอำยุยืน	 ควรรับประทำนอำหำรหันหน้ำ 
ไปทำงทิศตะวันออก	 คนที่ต้องกำรทรัพย์สิน	 
ควรรับประทำนหันหน้ำไปทำงทิศใต้	 ส่วนคนท่ี
ต้องกำรเกียรติยศชื่อเสียง	 ควรนั่งรับประทำน 
หันหน้ำไปทำงทิศตะวันตก	 แต่ไม่ว่ำในกำลใดๆ	 
ไม่ควรน่ังรับประทำนอำหำรหันหน้ำไปทำง 
ทิศเหนือ.
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พัรื่ะรื่าช่ปร่ื่ยัต่่มุีนี รื่ศ.ดัรื่.
(เทีำยบ          / มีาลั้ย ป.ธ.๙ M.A., Ph.D.)

คณบดีัคณะพุัทำธศาสิ่ต่ร์ื่ มีห้าว่ทำยาลั้ยมีห้าจุิฬาล้งกรื่ณรื่าช่ว่ทำยาลั้ย /
ผู้ื่ช่่วยเจ้ิาอาวาสิ่วัดัพัรื่ะเช่ตุ่พันฯ

บริริณีานุกริม

พระรำชปริยัติมุนี	 (เทียบ	 มำลัย	 สิริญำโณ).	 ผู้แปล.	 วยัาสสุภาษิิตัิม วยัาสการยัะ วยัาการศติกัม.	 
นครปฐม	 :	 บริษัท	 รุ่งศิลป์กำรพิมพ์	 (๑๙๗๗)	 จ�ำกัด,	 ๒๕๖๔	 [ที่ระลึกอำยุวัฒนมงคล	 ๖๐	 ปี	 
พระรำชปริยัติมุนี	(เทียบ	มำลัย	สิริญำโณ	ป.ธ.๙	รศ.	ดร.)	๒๗	เมษำยน	๒๕๖๔].

รำชบัณฑิิตยสถำน.	 ราชนีติิ – ธรรมนีติิ.	 กรุงเทพมหำนคร	 :	 โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก,	 ๒๕๓๗.	
[รำชบณัฑิิตยสถำนจดัท�ำเพือ่ทลูเกล้ำฯ	ถวำยเนือ่งในพระรำชพิธมีหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	
๕	รอบ	สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	๑๒	สิงหำคม	๒๕๓๕].

__________.	 โลกนีติิ  – สุติวัฑฒนนีติิ.	 กรุงเทพมหำนคร	 :	 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย,	 
๒๕๔๐.	 [รำชบัณฑิิตยสถำนจัดท�ำเพื่อทูลเกล้ำฯถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 
เนื่องในมหำมงคลวโรกำสฉลองสิริรำชสมบัติครบ	๕๐	ปี	๙	มิถุนำยน	๒๕๓๙].

	 วำรสำรโพธิยำลัยขอเรียนเชิญท่ำนผู ้อ ่ำน
และผู้สนใจในกำรเขียนบทควำม	 หรือกวีนิพนธ์
ธรรมะ	 ส่งบทควำมที่ท ่ำนเขียนขึ้นเอง	 มำให้
กองบรรณำธิกำรพิจำรณำคัดเลือก	 เพื่อให้ได้รับ
กำรตีพิมพ์ต่อไป	 ทั้งนี้เป็นกำรแสวงหำเพชรเม็ด
ใหม่มำประดับวงกำรหนังสือธรรมะในยุคสมัย 
ของเรำ	 ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภำพหำยำกขึ้น 
ทุกที	นับเป็นเรื่องน่ำเสียดำยเป็นอย่ำงยิ่ง	วำรสำร
โพธิยำลัยในฐำนะที่เป็นสื่อที่มีเป้ำหมำยชัดเจน
ในกำรท�ำนุบ�ำรุง	 รักษำ	 ต่ออำยุ	 พระพุทธศำสนำ 
และรักษำคุณค่ำอันงดงำมในควำมเป็นไทย	 มีควำม 
ตระหนักว่ำ	 เรำควรเสำะหำบุคคลรุ่นใหม่มำ 
ท�ำหน้ำท่ีอันมีควำมส�ำคัญยิ่งน้ี	

	 หำกท่ำนสนใจ	 กรุณำส่งบทควำม	 หรือกวี
นิพนธ์ของท่ำน	กรณีเป็นบทควำม	ควรมีควำมยำว 
ประมำณ	 ๑	 –	 ๔	 หน ้ำกระดำษ	 A4	 ขนำด 
ตัวอักษรประมำณ	๑๖	–	๑๘	พ้อยท์	กรณีเป็นบท
กวี	หรือกวีนิพนธ์	โคลง	ฉันท์	กำพย์	กลอน	ควำม
ยำว	๕	-	๑๒	บท	อำจสั้นหรือยำวสำมำรถยืดหยุ่นได้	
	 โดยส่งบทควำมหรือกวีนิพนธ์ของท่ำนมำที ่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com	 หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่	
email	ดังกล่ำวได้เช่นกัน
	 โปรดอย่ำลังเลที่จะเขียน	 ที่จะทดลอง	 เรำมี 
ผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ	 แก่ท่ำน
ได้	 เพื่อพัฒนำกำรเขียนต่อไป	 เริ่มเขียนตั้งแต่วันนี	้ 
วันหน้ำท่ำนอำจเป็นนักเขียนท่ีดีได้	ขอเพียงมีควำม
พยำยำมและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ
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๖๑56

พระเมธีีวชิิรโสภณพระเมธีีวชิิรโสภณ
เห้ตุ่ได้ัรู้ื่จัิกพัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณท่ำานเจ้ิาคุณฯ เพัรื่าะเม่ี�อปี พั.ศ. ๒๕๒๙  

ได้ัเรีื่ยนบาลี้ไวยากรื่ณ์ วจีิว่ภาคเล่้มี ๒ นามีแล้ะอัพัยยศัพัท์ำ ทีำ�ปรื่ะพัันธ์ 

โดัยสิ่มีเด็ัจิพัรื่ะมีห้าสิ่มีณเจ้ิา กรื่มีพัรื่ะยาวช่่รื่ญาณวโรื่รื่สิ่ ถ่งข้อ ๕๔ ห้น้า ๔๗  

มีีเช่่งอรื่รื่ถกล่้าวถ่งสูิ่ต่รื่มูีล้กัจิจิายนะ แล้้วเก่ดัความีสิ่งสัิ่ย จ่ิงไปถามีพัรื่ะอาจิารื่ย์

ทีำ�สิ่อน ท่ำานบอกว่าเป็นคัมีภีร์ื่สิ่มัียก่อนทีำ�เคยใช้่เป็นห้ลั้กสูิ่ต่รื่ แต่่ต่อนนี�สูิ่ญห้ายไป

ต่่อมีาต้่นปี พั.ศ. ๒๕๓๑ ได้ัมีีโอกาสิ่ไปอบรื่มีเป็นพัรื่ะห้น่วยพััฒนาการื่ทำางจ่ิต่ ทีำ�จ่ิต่ต่ภาวันว่ทำยาลั้ย 

จิ.ช่ล้บุรื่ี โดัยวันห้น่�งมีีพัรื่ะว่ทำยากรื่ค่อ พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณท่ำานเจ้ิาคุณ พัรื่ะศรีื่สิุ่ทำธ่พังศ์ ซ่ึ่�งต่่อมีาก็ค่อ 

ท่ำานเจ้ิาปรื่ะคุณสิ่มีเด็ัจิพัรื่ะพุัทำธช่่นวงศ์ ท่ำานบรื่รื่ยายช่วนเรีื่ยนบาลี้ให้ญ่ คัมีภีร์ื่กัจิจิายนะ ซ่ึ่�งมีี ๒ แห่้ง  

ค่อวัดัท่ำามีะโอ จิ.ล้ำาปาง แล้ะทีำ�วัดัมีห้าสิ่วัสิ่ด่ั� สิ่ถาบันบาฬีิศ่กษาพุัทำธโฆ์สิ่ ซ่ึ่�งต่่อมีาเป็นมีห้าว่ทำยาลั้ย 

มีห้าจุิฬาล้งกรื่ณรื่าช่ว่ทำยาลั้ย ว่ทำยาเขต่ทีำ�จัิงห้วัดันครื่ปฐมี จ่ิงได้ัตั่�งใจิจิะไปเรีื่ยนบาลี้ให้ญ่ในปีนั�นนั�นเอง

ปล้ายปีเด่ันทำางไปวัดัท่ำามีะโอ จิ.ล้ำาปาง อาจิารื่ย์ให้ญ่ค่อเจ้ิาอาวาสิ่ ให้้เอาสูิ่ต่รื่กัจิจิายนะไปอ่าน 

ให้้ผู้ื่ทีำ�เรีื่ยนจิบ ๔ คัมีภีร์ื่แล้้ว ทีำ�อยู่ในวัดัฟัื้ง สิ่มัียนั�น ท่ำานสิ่ามีเณรื่โอโรื่โน่ (จิำาช่่�อจิร่ื่งไม่ีได้ั) ท่ำานเป็นองค์ทำวน 

เพัรื่าะท่ำานเพ่ั�งจิะสิ่อบผ่ื่านห้ลั้กสูิ่ต่รื่ ๔ คัมีภีร์ื่ของวัดัท่ำามีะโอ แล้ะเป็นรุ่ื่นสุิ่ดัท้ำาย เพ่ั�อแก้ไขให้้อ่านได้ัถูกต้่อง 

แล้้วจ่ิงไปห้าทีำ�ท่ำองสูิ่ต่รื่ จิบเม่ี�อไรื่ค่อยมีาเรีื่ยน

พัอได้ัเรีื่ยนผ่ื่านไปปีกว่า ก็มีีพัรื่ะรุ่ื่นพีั�ทีำ�ไปเรีื่ยนต่่อปรื่ะเทำศพัม่ีากลั้บมีาเยี�ยมีวัดัท่ำามีะโอ ในจิำานวนนั�น  

ก็มีีห้ล้วงพีั�พัรื่ะมีห้าปรื่ะนอมี ธมฺีมีาล้งฺกาโรื่ อยู่ด้ัวย ฟัื้งท่ำานพูัดัถ่งบาลี้แล้้วมีีกำาลั้งใจิเรีื่ยนมีากย่�งข่�น

การื่เรีื่ยนพัรื่ะไต่รื่ปิฎกค่อการื่ปฏ่ิบัต่่ธรื่รื่มี ท่ำานอาจิารื่ย์ให้ญ่ เจ้ิาอาวาสิ่วัดัท่ำามีะโอจิะพูัดัเสิ่มีอ  

สิ่มัียนั�นสิ่งสัิ่ยว่าจิะใช่่ห้ร่ื่อ เพัรื่าะถ้าถ่ออย่างนี� ก็เท่ำากับว่า การื่ปฏ่ิบัต่่ธรื่รื่มีก็ค่อการื่เรีื่ยน แต่่พัอพับข้อความี

ในธัมีมีจิักกัปปวัต่ต่นสูิ่ต่รื่ ทีำ�ว่า ต่ำ โข ปน ภ่กฺขเว ทุำกฺขำ อร่ื่ยสิ่จิฺจิำ        แล้ะได้ัฟื้ังการื่บรื่รื่ยายของ 

ท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ วัดัจิากแดังแล้้ว จ่ิงเข้าใจิชั่ดั เพัรื่าะแนวทีำ�ท่ำานบรื่รื่ยาย คล้้ายกับอาจิารื่ย์ให้ญ่

วัดัท่ำามีะโอ ทีำ�น่าปรื่ะทัำบใจิค่อ ท่ำานสิ่ามีารื่ถยกเห้ตุ่การื่ณ์ปัจิจุิบันข่�นมีา แล้้วยกพัรื่ะไต่รื่ปิฎก พัร้ื่อมีอรื่รื่ถกถาฎีกา

มีาอธ่บายปรื่ะกอบไดั้อย่างล้งต่ัว ต่ามีทีำ�เคยค่ดัในสิ่มีัยอยู่วัดัท่ำามีะโอว่า ถ้าแต่กฉานพัรื่ะไต่รื่ปิฎก ก็สิ่ามีารื่ถ

ห้ย่บยกเร่ื่�องรื่าวในปัจิจุิบันเข้าเทีำยบเคียงกันกับพัรื่ะไต่รื่ปิฎกได้ั แล้ะใช้่ภาษาร่ื่วมีสิ่มัียอธ่บายให้้ผู้ื่ฟัื้งรู้ื่แจ้ิง 

เห็้นจิร่ื่งต่ามีส่ิ่�งทีำ�พัรื่ะพุัทำธองค์ทำรื่งแสิ่ดังไว้ได้ัโดัยไม่ียาก ซ่ึ่�งคุณสิ่มีบัต่่นี�เป็นข้อทีำ�เคยปรื่ะทัำบใจิสิ่มัียฟัื้งอาจิารื่ย์ให้ญ่

วัดัท่ำามีะโอ ปัจิจุิบัน ศ่ษยข์องท่ำานค่อพัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ วัดัจิากแดัง สิ่มุีทำรื่ปรื่าการื่

ก็ส่ิ่บสิ่านการื่แสิ่ดังธรื่รื่มีแบบเข้าใจิง่ายให้้แก่พุัทำธบร่ื่ษัทำได้ัอย่างน่าช่่�นใจิ 

ขออนุโมีทำนา
พัรื่ะรื่าช่ปร่ื่ยัต่่สุิ่ธี (ช่ล้อ ปิยาจิาโรื่ ป.ธ.๙)

รื่องเจ้ิาคณะภาค ๓ เจ้ิาอาวาสิ่วัดัธรื่รื่มีามูีล้วรื่ว่ห้ารื่



ธมฺมาลงฺกาโรธมฺมาลงฺกาโร
 ขอร่ื่วมีแสิ่ดังมุีท่ำต่าจ่ิต่ ในวารื่ะอันเป็นมีงคล้ย่�งสิ่ำาห้รัื่บช่าวอำาเภอพัรื่ะปรื่ะแดัง ทัำ�งคณะสิ่งฆ์์  

อุบาสิ่ก อุบาส่ิ่กา พุัทำธศาสิ่น่กบร่ื่วารื่ช่นทัำ�งปวง ในการื่ทีำ�พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณฯ ได้ัรัื่บพัรื่ะรื่าช่ทำาน 

สัิ่ญญาบัต่รื่ตั่�งสิ่มีณศักด่ั�เป็นพัรื่ะรื่าช่าคณะนามีว่า พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ

 นับเป็นความีงดังามี แข็งแกร่ื่งปรื่ะดุัช่เพัช่รื่ ของนักปรื่าช่ญ์ของคณะสิ่งฆ์์ไทำย ในอันทีำ�จิะส่ิ่งเสิ่ร่ื่มี

การื่ศ่กษาทัำ�งแผื่นกธรื่รื่มีแล้ะพัรื่ะบาลี้ โครื่งการื่เปลี้�ยนขยะให้้เป็นปรื่ะโยช่น์ ช่่วยให้้ชุ่มีช่นมีีงานทำำา 

เป็นการื่เก่�อกูล้ปรื่ะโยช่น์ต่่อช่าวชุ่มีช่นวัดัจิากแดัง

 จ่ิงขอแสิ่ดังมุีท่ำต่าด้ัวยพุัทำธศาสิ่นสุิ่ภาษ่ต่บทำทีำ�ว่า

เสฎฺฺฐนฺทโท  เสฎฺฺฐมุเปติ  ฐานํ

ผู้ื่ให้้ส่ิ่�งปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐ ย่อมีถ่งฐานะทีำ�ปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐ 

  

(พัรื่ะรื่าช่พััฒนสุิ่นทำรื่)
เจ้ิาคณะอำาเภอพัรื่ะปรื่ะแดัง

เจ้ิาอาวาสิ่วัดัทำรื่งธรื่รื่มีวรื่ว่ห้ารื่
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มุทิตาสารมุทิตาสาร
 ทัำนทีำทีำ�ทำรื่าบว่า อาจิารื่ย์พัรื่ะมีห้าปรื่ะนอมี เจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดัง อำาเภอพัรื่ะปรื่ะแดัง 
จัิ งห้วัดัสิ่มุีทำรื่ปรื่าการื่ ไ ด้ั รัื่บพัรื่ะมีห้ากรุื่ณาธ่ คุณโปรื่ดัพัรื่ะรื่าช่ทำานตั่� งสิ่มีณศักด่ั�  เ ป็น 
พัรื่ะรื่าช่าคณะชั่�นสิ่ามัีญ มีีนามีว่า 	 พริะเมธีวชิฺริโสภณี  ทำำา ใ ห้้ รู้ื่ ส่ิ่กอนุโมีทำนาแล้ะย่นดีั 
กับท่ำานอยา่งมีาก เพัรื่าะทำา่นเป็นพัรื่ะสิ่งฆ์์ทีำ�มีีความีรู้ื่ดัใีนด้ัานภาษาบาล้อียา่งโดัดัเดัน่รูื่ปห้น่�ง แล้ะมีีความี
สิ่ามีารื่ถในการื่นำาความีรู้ื่นั�นไปใช้่ให้้เก่ดัปรื่ะโยช่น์แก่ต่นเองแล้ะพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาอย่างแพัร่ื่ห้ล้าย ทัำ�งใน
ด้ัานการื่ศ่กษาปร่ื่ยัต่่ธรื่รื่มี ในด้ัานการื่เผื่ยแผ่ื่ธรื่รื่มี แล้ะในด้ัานการื่ปฏ่ิบัต่่ธรื่รื่มี 
 เน่�องจิากคำาสิ่อนของพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิาเป็นคำาสิ่อนทีำ�ใช้่ภาษาบาลี้ในการื่ถ่ายทำอดัแล้ะส่ิ่�อสิ่ารื่
 ฉะนั�น ผู้ื่ใดัสิ่นใจิทีำ�จิะรู้ื่คำาสิ่อนของพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิาให้้ครื่บทุำกม่ีต่่ (ทุำกแง่มุีมี)  ผู้ื่นั�น ก็จิะต้่อง
ศ่กษาภาษาบาลี้ให้้แต่กฉาน ซ่ึ่�งท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ ก็เป็นผู้ื่มีีการื่ศ่กษาภาษาบาลี้มีาอย่างดีั  
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ทัำ�งบาลี้ให้ญ่ ค่อ คัมภีร์ิพ่�นฐานเพ่�อัศึกษาพริะไตริปิิฎก	๔	คัมภีร์ิ	“สัททาวิเสส” (สิ่ำาเร็ื่จิปรื่ะกาศนียบัต่รื่ 
บาลี้ชั่�นสูิ่ง “โสิ่ตุ่ช่นปันต่่” วัดัท่ำามีะโอ จัิงห้วัดัล้ำาปาง) กับทัำ�งบาลี้สิ่นามีห้ล้วง (สิ่ำาเร็ื่จิเปรีื่ยญธรื่รื่มี ๖ 
ปรื่ะโยค สิ่ำานักเรีื่ยนวัดัมีห้าธาตุ่ฯ กรุื่งเทำพัมีห้านครื่) แล้ะสิ่ำาเร็ื่จิการื่ศ่กษาด้ัานอภ่ธรื่รื่มีอีกส่ิ่วนห้น่�งด้ัวย 
จ่ิงทำำาให้้ท่ำานเป็นพัรื่ะสิ่งฆ์์ทีำ�มีีความีรู้ื่ดีัแล้ะสิ่ามีารื่ถนำามีาใช้่ปรื่ะโยช่น์ต่อบสิ่นองต่่องานเผื่ยแผ่ื่แล้ะ 
การื่ปฏ่ิบัต่่ธรื่รื่มี แล้ะเม่ี�อท่ำานได้ัรัื่บพัรื่ะมีห้ากรุื่ณาโปรื่ดัเกล้้าฯ ดัังกล่้าว จ่ิงรู้ื่ส่ิ่กอนุโมีทำนาแล้ะยน่ดีัด้ัวย
กับท่ำานอย่างย่�ง
  คุณสิ่มีบัต่่ทีำ�โดัดัเด่ันของท่ำานเจ้ิาคุณฯ นั�น ได้ัรัื่บการื่สัิ่�งสิ่มีด้ัวยความีว่ร่ื่ยอุต่สิ่าห้ะมีาอย่างยาวนาน
เพีัยงใดั ม่ีอาจิรื่ะบุได้ั เน่�องจิากกรื่ะผื่มีได้ัมีาพับเจิอแล้ะรู้ื่จัิกท่ำานเจ้ิาคุณฯ เม่ี�อครัื่�งทีำ�ท่ำานได้ัใช้่ความีรู้ื่
ด้ัานภาษาบาลี้นั�นสิ่นองงานเจ้ิาปรื่ะคุณสมเด็จ็พระพุทธชิินวงศ์ ์ในยุคเร่ื่�มีต้่นก่อตั่�งสถาบันับัาฬีีศ์กึษา

พุทธโฆส (มีจิรื่. ว่ทำยาเขต่บาฬีิศ่กษาพุัทำธโฆ์สิ่ นครื่ปฐมี) แล้ะในยุคนั�นก็ถ่อว่า เป็นยุคของการื่เปิดัตั่ว
นักศ่กษาบาลี้ให้ญ่ให้้มีีบทำบาทำรัื่บใช้่เจ้ิาปรื่ะคุณสิ่มีเด็ัจิฯ แล้ะรัื่บใช้่งานคณะสิ่งฆ์์ไทำยด้ัานการื่ศ่กษา
ภาษาบาลี้แบบดัั�งเด่ัมี (บาลี้ให้ญ่) ทีำ�มุ่ีงเน้นให้้ผู้ื่สิ่นใจิในการื่ศ่กษาค้นคว้าพัรื่ะไต่รื่ปิฎกได้ัมีีเคร่ื่�องม่ีอ 
ในการื่ศ่กษาค้นคว้าอย่างเป็นรื่ะบบ 
 แน่นอน... บุคล้ากรื่ทีำ�สิ่ำาคัญในยุคนั�น ก็มีีห้ล้ายท่ำานห้ล้ายคน ซ่ึ่�งล้้วนแต่่ผ่ื่านการื่ศ่กษาบาลี้ให้ญ่
มีาทัำ�งจิากวัดัท่ำามีะโอ แล้ะจิากปรื่ะเทำศพัม่ีา มีาร่ื่วมีบูรื่ณาการื่ความีรู้ื่ด้ัานภาษาบาลี้ จัิดัรื่ะบบการื่เรีื่ยน
การื่สิ่อนแบบว่ช่าการื่สิ่มัียให้ม่ี ซ่ึ่�งบุคล้ากรื่นอกจิากท่ำานเจ้ิาคุณฯ ก็มีีบุคคล้ทีำ�สิ่ำาคัญท่ำานห้น่�ง ซ่ึ่�งอยูใ่น
ฐานะรุ่ื่นพีั� (ศ่ษย์ร่ื่วมีสิ่ำานักเรีื่ยนวัดัช่ากมีะกรูื่ดั จัิงห้วัดัรื่ะยอง) แล้ะอาจิารื่ย์ของกรื่ะผื่มี นั�นค่อ อาจารย์์

นิมติร โพธิ�พัฒน์ ห้ร่ื่อพระมหานิมติร ธมมฺสาโร ท่ำานผู้ื่นี�ต่ล้อดัรื่ะยะเวล้าทีำ�เป็นนักบวช่ ได้ัอุท่ำศต่นให้้
กับการื่ศ่กษาด้ัานภาษาบาลี้มีาทัำ�งชี่ว่ต่ เป็นพัรื่ะสิ่งฆ์์ทำรื่งปาฏ่ิโมีกข์ สิ่ำาเร็ื่จิการื่ศ่กษาบาลี้ เปรีื่ยญธรื่รื่มี  
๙ ปรื่ะโยค สิ่ำาเร็ื่จิการื่ศ่กษาบาลี้ให้ญ่จิากวัดัท่ำามีะโอ มีีผื่ล้งานด้ัานว่ช่าการื่เกี�ยวกับการื่แปล้คัมีภีร์ื่อรื่รื่ถกถา 
ฎีกามีากมีาย (ดูัผื่ล้งานได้ัจิากเว็บไซึ่ต์่ของท่ำาน) แล้ะรัื่บใช้่งานสิ่ถาบันบาลี้ศ่กษาพุัทำธโฆ์สิ่ ตั่�งแต่่ต้่นจินถ่ง
ยุคปัจิจุิบัน
  ท่ำานอาจิารื่ย์น่ม่ีต่รื่มีีความีใกล้้ช่่ดัแล้ะคุ้นเคยกับท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ เป็นอย่างดีั  
เพัรื่าะเป็นคนปรื่ะเภทำคอเดัียวกัน ค่อน่ยมีภาษาบาลี้แล้ะสิ่นองงานรัื่บใช้่เจ้ิาปรื่ะคุณสิ่มีเด็ัจิพัรื่ะพุัทำธช่่นวงศ์  
ควบคู่มีาด้ัวยกัน ย่อมีรู้ื่ดีัว่า ท่ำานเจ้ิาคุณฯ เห้น่�อยเม่ี�อยล้้าแค่ไห้น แล้ะรู้ื่ดีัว่า ท่ำานเจ้ิาคุณฯ เสีิ่ยสิ่ล้ะแล้ะ 
อุท่ำศต่นจิร่ื่งจัิงกับภารื่ก่จินี�อย่างเสิ่มีอต้่นเสิ่มีอปล้ายเพีัยงใดั พัร้ื่อมีกับแบ่งปันสุิ่ขทุำกข์นี�สู่ิ่กันแล้ะกันมีา 
ต่ล้อดั จิวบจินพัรื่ากจิากกนัเพัรื่าะอายขัุยไม่ีเท่ำากัน ซ่ึ่�งกรื่ะผื่มีมัี�นใจิว่า ท่ำานอาจิารื่ยน่์ม่ีต่รื่ ต้่องอนุโมีทำนา  
ช่่�นช่มี ปีต่่ย่นดีัอย่างมีาก (ไม่ีว่าอาจิารื่ย์น่ม่ีต่รื่ จิะมีีชี่ว่ต่อยู่ห้ร่ื่อห้าไม่ีแล้้วก็ต่ามี) กับท่ำานเจ้ิาคุณ
พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ เพัรื่าะความีดีัแล้ะการื่ปฏ่ิบัต่่ต่นทีำ�เป็นปรื่ะโยช่น์ต่่อพัรื่ะศาสิ่นาแล้ะสัิ่งคมีของ 
ท่ำานเจ้ิาคุณฯ ไดั้แผ่ื่ไพัศาล้ออกไปสู่ิ่สิ่ังคมีทุำกรื่ะดัับ ตั่�งแต่่สัิ่งคมีรื่ะดัับรื่ากห้ญ้าจินถ่งรื่ะดัับสิู่ง จิวบจิน
เป็นทีำ�ทำรื่งทำรื่าบ แล้ะทำรื่งพัรื่ะกรุื่ณาโปรื่ดัเกล้้าฯ ดัังทีำ�ปรื่ากฏินั�น 
  อย่างไรื่ก็ต่ามี บุคคล้เห้ล่้านี� ได้ัอุท่ำศต่นต่่องานด้ัานการื่ศ่กษาภาษาบาลี้ ส่ิ่งผื่ล้ให้้การื่ศ่กษาภาษา
บาลี้พััฒนาไปสู่ิ่ชี่ว่ต่จ่ิต่ใจิของผู้ื่คนได้ัจิร่ื่ง เพัรื่าะผู้ื่สิ่นใจิศ่กษาภาษาบาลี้ มัีกจิะมีีอัธยาศัยโน้มีเอียงไป 
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ในทำางสุิ่ภาพั สิ่ำารื่วมี ถ่อมีต่น สิ่งบ แล้ะเสีิ่ยสิ่ล้ะเพ่ั�อผู้ื่อ่�น สิ่อดัคล้้องกับข้อความีทีำ�ว่า 
 “มตตฺาสขุปริจจฺาคา  ปสเฺส เจ วิปุล ํสขุํ

 จเชิ มตตฺาสขุ ํธโีร   สมปฺสสฺ ํวิปุล ํสขุ”ํ
 ข้อความีทีำ�ยกมีากล่้าวอ้างนี� มีีเน่�อห้าสิ่ารื่ะเป็นปรื่ะการื่ใดั ก็ขอให้้ผู้ื่สิ่นใจิ ศ่กษาดูัชี่ว่ต่ของ 
เห้ล่้าพุัทำธบุต่รื่ทีำ�น่ยมีภาษาบาลี้ อย่างท่ำานอาจิารื่ย์น่ม่ีต่รื่แล้ะท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ ย่อมีจิะ
ปรื่ะจัิกษ์ดีั เพัรื่าะชี่ว่ต่ของท่ำานเห้ล่้านี� ได้ัสิ่ะท้ำอนถ่งสัิ่จิจิะของชี่ว่ต่ของผู้ื่อุท่ำศต่นเพ่ั�อภาษาบาลี้นั�น 
ได้ัท่ำ�งความีสิ่บายเล็้กๆ น้อยๆ แล้้วอุท่ำศต่นรื่องรัื่บความีสุิ่ขความีสิ่ำาเร็ื่จิอันไพับูล้ย์ มีากมีายขนาดัไห้น?   
ซ่ึ่�งเร่ื่�องแบบนี� ในแวดัวงว่ช่าการื่แล้้ว จิะน่ยมีเรีื่ยกว่า “ปร่ื่ยัต่่ ปฏ่ิบัต่่ แล้ะปฏ่ิเวธ”
   บัดันี� ผื่ล้ล้ัพัธ์จิากการื่ศ่กษาปร่ื่ยัต่่ธรื่รื่มีโดัยเฉพัาะดั้านภาษาบาล้ี ได้ัเบ่งบานข่�นในจิ่ต่ว่ญญาณ
ของนักบวช่ แล้ะแม้ีแต่่ผู้ื่ครื่องเร่ื่อน แล้ะมีีแนวโน้มีว่าได้ัรัื่บการื่อุปถัมีภ์แล้ะเอาใจิใส่ิ่จิากห้น่วยงานแล้ะ
บุคล้ากรื่ทีำ�เกี�ยวข้อง หั้นมีาเห้ลี้ยวแล้แล้ะเอาใจิใส่ิ่มีากข่�น เพัรื่าะมีีการื่นำาความีรู้ื่จิากภาษาบาลี้นั�นไปใช้่
ปรื่ะโยช่น์ได้ัจิร่ื่ง (ศ่กษาค้นคว้าคำาสิ่อนของพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิาทีำ�เป็นกรื่ะแสิ่ห้ลั้ก ค่อ ศีล้ สิ่มีาธ่ แล้ะ
ปัญญา) แล้้วนำามีาสู่ิ่การื่ปฏ่ิบัต่่ต่ามี ส่ิ่งผื่ล้ให้้เก่ดัความีสุิ่ภาพั สิ่ำารื่วมี ถ่อมีต่น สิ่งบ แล้ะเสีิ่ยสิ่ล้ะเพ่ั�อ 
ผู้ื่อ่�นแล้ะส่ิ่วนรื่วมี ดัังช่ว่ีต่ของนักการื่ศ่กษาภาษาบาล้อีย่างท่ำานเจ้ิาคุณฯ แล้ะท่ำานอ่�นๆ แม้ีจิะห้มีดัอายขัุย
แล้้วอยา่งท่ำานอาจิารื่ย์น่ม่ีต่รื่ โพัธ่�พััฒน์ ซ่ึ่�งได้ัท่ำ�งมีรื่ดักค่อ ผื่ล้งานด้ัานว่ช่าการื่เกี�ยวกับภาษาบาลี้แล้ะงาน
แปล้คัมีภีร์ื่ทีำ�สิ่ำาคัญๆ มีากมีาย แล้ะชี่ว่ต่แบบนี� ในว่สัิ่ยของคนทัำ�วไปมัีกจิะมีองว่า เห้น่�อยเปล่้า ห้ร่ื่อไม่ีคุ้มี
เห้น่�อย แต่่ห้ารู้ื่ไม่ีว่า “ใหํญ่่โต” เพัรื่าะมัีนค่อชี่ว่ต่ของผู้ื่รัื่บใช้่พัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิา
  ด้ัวยผื่ล้งานแล้ะการื่อุท่ำศต่นเพ่ั�อศาสิ่นาแล้ะส่ิ่วนรื่วมี ของเห้ล่้านักการื่ศ่กษาภาษาบาลี้แล้ะใช้่ภาษา
บาลี้สิ่นองงานศาสิ่นาพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิา โดัยม่ีได้ัคาดัห้วังอาม่ีสิ่แล้ะขวัญกำาลั้งใจิใดัๆ มีาก่อน ก็ได้ัรัื่บ 
พัรื่ะมีห้ากรุื่ณาธ่คุณโปรื่ดัเกล้้าฯ จิากสิ่มีเด็ัจิบรื่มีบพ่ัต่รื่ พัรื่ะรื่าช่สิ่มีภารื่พัรื่ะองค์ พัรื่ะบาทำสิ่มีเด็ัจิ 
พัรื่ะวช่่รื่เกล้้าเจ้ิาอยู่หั้ว ผู้ื่ทำรื่งพัรื่ะคุณอันปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐ แต่่งตั่�งสิ่มีณศักด่ั�ให้้เป็นท่ำานเจ้ิาคุณฯ แปรื่รูื่ปเป็น
ขวัญแล้ะพัลั้งใจิอย่างล้บล้้น นำามีาซ่ึ่�งความีมุีท่ำต่าปีต่่ย่นดีั จิากมีวล้ม่ีต่รื่สิ่พัรื่ห้มีจิารีื่ แล้ะศ่ษยานุศ่ษย์
อย่างมีาก แล้ะผัื่นแปรื่เป็นแบบอย่างอันดีัในการื่ทำำาความีดีัเพ่ั�อสุิ่ขอันไพับูล้ย์ส่ิ่บไป 

พัรื่ะรื่าช่ปัญญารัื่งษี (วีรื่ะเวสิ่  สุิ่วีโรื่ ป.ธ.๗)
วัดัช่่โนรื่สิ่ารื่ามีวรื่ว่ห้ารื่  แขวงบ้านช่่างห้ล่้อ  

เขต่บางกอกน้อย  กรุื่งเทำพัมีห้านครื่
เจ้ิาอาวาสิ่วัดัช่่โนรื่สิ่ารื่ามีวรื่ว่ห้ารื่ /พัรื่ะธรื่รื่มีทูำต่สิ่ายต่่างปรื่ะเทำศ / 

เจ้ิาคณะเขต่บางกอกให้ญ่
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คนฉลาดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาคนฉลาดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา
	 ขอร่่วมแสดงความช่ื่�นชื่มยิินดีมุทิิตาจิิต	 ในวาร่ะอันเป็็นมงคลยิิ�งสำาหรั่บจัิงหวัดสมุทิร่ป็ร่าการ่	 
โดยิเฉพาะอำาเภอพร่ะป็ร่ะแดง	ตลอดจินคณะสงฆ์์และสาธุุชื่น	พุทิธุบริ่ษััทิทัิ�งหลายิทัิ�งป็วง	
	 ในการ่ทีิ�พร่ะคุณท่ิาน	 ได้รั่บพร่ะมหากรุ่ณาธิุคุณโป็ร่ดพร่ะร่าชื่ทิานสัญญาบัตร่ตั�งสมณศัักดิ�เป็็น
พร่ะร่าชื่าคณะชัื่�นสามัญเป็รี่ยิญทีิ�	พร่ะเมธีุวชิื่ร่โสภณ	
	 ท่ิานเจ้ิาคุณพร่ะเมธุีวชื่ิร่โสภณเป็็นพร่ะภิกษุัผู้้้ป็ฏิิบัติดี	 ป็ฏิิบัติชื่อบ	 สนับสนุนให้คณะสงฆ์์ทัิ�ง 
ในป็ร่ะเทิศัและต่างป็ร่ะเทิศัตลอดจินพุทิธุศัาสนิกชื่นทัิ�วไป็	 ได้มาศึักษัาเล่าเรี่ยินเพ่�อเผู้ยิแผู่้พร่ะศัาสนา	 
ไม่ว่าจิะเป็็นพร่ะอภิธุร่ร่มทิุกชัื่�นป็ีก็ดี	 พร่ะป็ร่ิยิัติธุร่ร่มแผู้นกธุร่ร่มก็ดี	 พร่ะป็ร่ิยิัติธุร่ร่มแผู้นกบาลีก็ดี	 
ซึึ่�งในแผู้นกบาลนีี�	ทิางวัดจิากแดงโดยิทิา่นเจ้ิาคณุฯ	ได้จัิดใหมี้การ่เรี่ยินการ่สอนในหลกัส้ตร่ของบาฬีีใหญ่
ซึึ่�งเป็็นการ่ศึักษัาพร่ะบาลีทีิ�เจิาะลึกและมีความละเอียิดอยิ่างยิิ�ง	 เพ่�อให้ผู้้้ทีิ�ได้ศึักษัาไม่ใช่ื่แค่นำาไป็สอบ	 
แต่เพ่�อให้สามาร่ถแป็ลพร่ะไตร่ปิ็ฎกอันเป็็นหลักสำาคัญของพร่ะพุทิธุศัาสนาได้อย่ิางเข้าใจิและลึกซึึ่�ง
	 ท่ิานเจ้ิาคุณฯ	 ยิังทิำางานทิางด้านสิ�งแวดล้อม	 มีโคร่งการ่รี่ไซึ่เคิลขยิะให้นำากลับมาใช้ื่ใหม่ได้อย่ิาง
เป็็นมิตร่กับสิ�งแวดล้อม	 หลายิต่อหลายิโคร่งการ่	 อาทิิเช่ื่น	 เปิ็ดศ้ันยิ์เรี่ยินร้้่ในการ่ทิำานำ�าหมักชีื่วภาพ
และปุ็�ยิอินทิรี่ยิ์	 การ่นำาขวดนำ�าด่�มพลาสติกใสมาผู่้านกร่ะบวนการ่เพ่�อผู้สมกับเส้นใยิฝ้้ายิทิอเป็็นผู้้า	 
และนำามาตัดเป็็นจีิวร่ให้ถ้กต้องตามพร่ะธุร่ร่มวินัยินี�	 ล้วนเป็็นโคร่งการ่ทีิ�ท่ิานเจ้ิาคุณพร่ะเมธีุวชิื่ร่โสภณ 
คิดและดำาเนินการ่ต่อยิอดควบค่้กับการ่เผู้ยิแผู่้พร่ะพุทิธุศัาสนาได้อยิา่งสมบ้ร่ณ์ยิิ�ง	
	 คนทีิ�ปั็ญญางอกงามขึ�นมาได้	 ก็ต้องพัฒนามาจิากการ่คิดแก้ปั็ญหาทัิ�งนั�น	 เพร่าะป็ัญหานี�แหละ 
เป็็นทิางของปั็ญญา	 ส่วนทุิกข์ก็สามาร่ถผัู้นให้เป็็นฐานของความเจิร่ิญก้าวหน้าได้	 ปั็ญหานั�นเป็ลี�ยิน
พยิัญชื่นะตัวเดียิวก็กลายิเป็็นปั็ญญา	ดังพุทิธุศัาสนสุภาษิัตทีิ�ว่า

ยทูนกํ ตํ สนฺติ  ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ

สิ�งใดพร่่อง	สิ�งนั�นดัง	สิ�งใดเต็ม	สิ�งนั�นเงียิบ	

(พร่ะคร้่ป็รี่ชื่าธุร่ร่มวิจิิตร่	ดร่.)
เลขานุการ่เจ้ิาคณะอำาเภอพร่ะป็ร่ะแดง
ผู้้้ช่ื่วยิเจ้ิาอาวาสวัดทิร่งธุร่ร่มวร่วิหาร่
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ธัมมาลังการมุทิตาพจน์ธัมมาลังการมุทิตาพจน์
	 ธริริม เป็นห้ลั้กความีจิร่ื่งทีำ�มีีอยู่ เป็นไปอยู่ต่ามีธรื่รื่มีดัาของโล้ก อันสิ่มีเดั็จิพัรื่ะสิ่ัมีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิา 
ทำรื่งคน้พับแล้้วนำาออกชี่�แจิงแสิ่ดังแกโ่ล้ก เมี่�อผู้ื่ใดัไดัศ่้กษาแล้ะปรื่ะพัฤต่่ปฏ่ิบัต่่ต่ามีธรื่รื่มีนั�นๆ ก็เป็นเห้ตุ่
ให้้ผู้ื่นั�น ได้ัรัื่บผื่ล้ต่ามีควรื่แก่การื่ปฏ่ิบัต่่ กล่้าวค่อความีสุิ่ข ความีสิ่ำาเร็ื่จิ แล้ะความีเจิร่ื่ญก้าวห้น้า เป็นต้่น
ธรื่รื่มีนั�นถ่อเป็นส่ิ่�งทีำ�ปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐทีำ�สุิ่ดัแล้ะสิ่ำาคัญทีำ�สุิ่ดัในโล้ก ดัังทีำ�พัรื่ะพุัทำธองค์ได้ัต่รัื่สิ่ไว้ในอัคคัญญสูิ่ต่รื่ว่า
“                       เจิว ธมฺีเมี อภ่สิ่มฺีปรื่ายญฺฺจิ” แปล้ว่า ดูัก่อนวาเสิ่ฏิฐะทัำ�งห้ล้าย
ธรื่รื่มีแล้ เป็นส่ิ่�งทีำ�ปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐทีำ�สุิ่ดัในห้มู่ีนรื่ช่น ทัำ�งในปัจิจุิบันแล้ะอนาคต่ ดัังนี�
 อน่�ง บรื่รื่ดัาเคร่ื่�องปรื่ะดัับต่กแต่่งทัำ�งห้ล้ายทีำ�มีีปรื่ากฏิอยูใ่นโล้กนี� เคร่ื่�องปรื่ะดัับค่อ ธรื่รื่มี จัิดัเป็น
เคร่ื่�องปรื่ะดัับทีำ�ปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐทีำ�สุิ่ดั ไม่ีมีีเคร่ื่�องปรื่ะดัับใดัๆ จิะเทีำยบได้ั เพัรื่าะผู้ื่ทีำ�ดัำาเน่นชี่ว่ต่อยู่ด้ัวยธรื่รื่มี 
ห้ร่ื่อนำาธรื่รื่มีเป็นเคร่ื่�องปรื่ะคับปรื่ะคองช่ีว่ต่ ย่อมีทำำาให้้เก่ดัความีสิ่ง่างามีต่ามีฐานะ ซ่ึ่�งแต่กต่่างจิาก 
เส่ิ่�อผ้ื่าอาภรื่ณ์ทีำ�ต้่องปรื่ะดัับให้้ถูกต่ามีวัยจ่ิงจิะทำำาให้้เก่ดัความีสิ่ง่างามี แต่่เคร่ื่�องปรื่ะดัับค่อธรื่รื่มี 
ห้าได้ัเป็นเช่่นนั�นไม่ี เพัรื่าะสิ่ามีารื่ถจิะปรื่ะดัับผู้ื่คนให้้เก่ดัความีสิ่ง่างามีได้ัอย่างไม่ีจิำากัดั ดัังคำากล่้าว 
ทีำ�ว่า “อันอาภรื่ณ์จิะใช้่ได้ังามีเห้มีาะ ก็จิำาเพัาะถูกกาล้อายุขัย แต่่ธรื่รื่มีช่่วยปรัื่บปรุื่งงามีทุำกวัย ไม่ีว่าใครื่
ห้ากปรื่ะดัับรัื่บรื่องงามี”
 พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณ ท่ำานเจ้ิาคุณพัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ (ปรื่ะนอมี ธมฺีมีาล้งฺกาโรื่) เจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดัง 
ต่ำาบล้ทำรื่งคะนอง อำาเภอพัรื่ะปรื่ะแดัง จัิงห้วัดัสิ่มุีทำรื่ปรื่าการื่ เป็นพัรื่ะมีห้าเถรื่ะรูื่ปสิ่ำาคัญ เป็นผู้ื่ทำรื่งภูม่ี
ความีรู้ื่เชี่�ยวช่าญช่ำานาญทัำ�งในสิ่่วนของปร่ื่ยัต่่แล้ะปฏิ่บัต่่ ท่ำานไดั้ศ่กษาต่ามีห้ล้ักสูิ่ต่รื่ของคณะสิ่งฆ์์ไทำย 
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โดัยสิ่อบได้ันักธรื่รื่มีชั่�นเอกแล้ะเปรีื่ยญธรื่รื่มี ๖ ปรื่ะโยค นอกจิากนี�ได้ัศ่กษาห้ลั้กสูิ่ต่รื่พัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา 
สิ่อบไดั้ชั่�นมัีช่ฌ่ิมีอาภ่ธรื่รื่มีม่ีกะต่รื่ี สิ่อบไดั้ปรื่ะกาศนียบัต่รื่บาล้ีชั่�นสูิ่ง (โสิ่ตุ่ช่นปันตี่) แล้ะสิ่อบไดั้ชั่�น 
สิ่าสิ่นธช่ธัมีมีาจิร่ื่ยะจิากสิ่าธารื่ณรัื่ฐแห่้งสิ่ห้ภาพัเมีียนมีา ซ่ึ่�งล้้วนเป็นเห้ตุ่สิ่ำาคัญอันเป็นรื่ากฐานทีำ�มัี�นคง
ด้ัานปร่ื่ยัต่่ ส่ิ่งผื่ล้ให้้เก่ดังานทำางว่ช่าการื่พัรื่ะพัุทำธศาสิ่นาจิำานวนมีาก เช่่น ห้นังส่ิ่อปร่ื่วรื่รื่ต่แล้ะต่รื่วจิ 
ช่ำารื่ะคัมีภีร์ื่สัิ่ทำทำนีต่่ สุิ่ต่ต่มีาล้า ธรื่รื่มีบทำการ์ื่ตู่น คู่ม่ีอบาลี้เรีื่ยนง่าย สิ่นทำนาบาลี้-ไทำย-อังกฤษ ห้ร่ื่อ MP3 
ชุ่ดักฎแห่้งกรื่รื่มี ชุ่ดัว่สุิ่ทำธ่มีรื่รื่ค เป็นต้่น
 พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณฯ เป็นพัรื่ะมีห้าเถรื่ะผู้ื่ใฝ่ึใจิในการื่ศ่กษาแล้ะปฏ่ิบัต่่อย่างย่�ง โดัยย่ดัพัรื่ะธรื่รื่มีเป็น
เร่ื่อนใจิ ย่ดัพัรื่ะว่นัยเป็นเร่ื่อนกาย แล้ะเปี�ยมีล้้นด้ัวยเมีต่ต่าธรื่รื่มี ท่ำานได้ัจัิดัตั่�งสิ่ถาบันโพัธ่ยาลั้ย  
ซ่ึ่�งมุ่ีงส่ิ่งเสิ่ร่ื่มีเร่ื่�องการื่ศ่กษาค้นคว้าพัรื่ะไต่รื่ปิฎก อรื่รื่ถกถา ผื่ล่้ต่บุคล้ากรื่ทำางพัรื่ะพัุทำธศาสิ่นา  
ผื่ล่้ต่ส่ิ่�อการื่เรีื่ยนการื่สิ่อน ต่ำารื่า แล้ะส่ิ่�อเผื่ยแผ่ื่ทำางพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาต่่างๆ พัร้ื่อมีทัำ�งจัิดัโครื่งการื่ 
แล้ะก่จิกรื่รื่มีการื่ปฏิ่บัต่่ว่ปัสิ่สิ่นากรื่รื่มีฐาน แล้ะเผื่ยแผื่่ธรื่รื่มีในรืู่ปแบบต่่างๆ มีากมีาย ทัำ�งภายในวัดั 
แล้ะนอกสิ่ถานทีำ� โดัยไม่ีเห็้นแก่ความีเห้น่�อยยากล้ำาบาก
 นอกจิากนี� ท่ำานได้ัให้้ความีสิ่ำาคัญกับการื่อนุรัื่กษ์ส่ิ่�งแวดัล้้อมีอย่างย่�ง เพัรื่าะท่ำานเห็้นว่า  
“สิ�งฺแวดัล�อัมเป็ินสิ�งฺที�มีปิริะโยชฺน์ถ�าเริารัิกษาดีั	แต่ก็เป็ินสิ�งฺที�มีโทษถ�าเริาปิล่อัยปิละละเลย	ไม่สนใจ
ไม่ใส่ใจ” การื่อนุรัื่กษ์ส่ิ่�งแวดัล้้อมีนี� จัิดัเข้าในส่ิ่วนของห้ลั้กสัิ่ปปายะแห่้งพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา ซ่ึ่�งเป็น 
ส่ิ่�งทีำ�ส่ิ่งเสิ่ร่ื่มีให้้การื่ปรื่ะพัฤต่่ปฏ่ิบัต่่ธรื่รื่มีเก่ดัผื่ล้สัิ่มีฤทำธ่� โดัยเฉพัาะโครื่งการื่ขุดัทำองจิากกองขยะ  
นำาขวดัพัล้าสิ่ต่่กมีาแปรื่รูื่ปเป็นจีิวรื่ นับเป็นแบบอย่างสิ่ำาคัญของการื่อนุรัื่กษ์ส่ิ่�งแวดัล้้อมีทีำ�ส่ิ่งผื่ล้ต่่อชี่ว่ต่ 
สัิ่งคมี แล้ะปรื่ะเทำศช่าต่่ ทัำ�งห้มีดัทัำ�งมีวล้ทีำ�ท่ำานได้ับำาเพ็ัญมีาต่ามีฐานะแล้ะห้น้าทีำ�นั�นๆ ล้้วนได้ัอาศัยธรื่รื่มี
เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับ อาศัยธรื่รื่มีเป็นเข็มีท่ำศในชี่ว่ต่ จ่ิงสิ่มีกับฉายานามีว่า “ธมฺมาลงฺฺกาโริ” ผู้ื่มีีธรื่รื่มี 
เป็นเคร่ื่�องปรื่ะดัับ
 ในโอกาสิ่มีห้ามีงคล้ทีำ�พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณฯ ได้ัรัื่บพัรื่ะรื่าช่ทำานถวายสิ่มีณศักด่ั�เป็นพัรื่ะรื่าช่าคณะ  
ในรื่าช่ท่ำนนามีทีำ� “พริะเมธวีชิฺริโสภณี” จ่ิงขอน้อมีถวายมุีท่ำต่าสัิ่กการื่ะมีา ณ โอกาสิ่นี� แล้ะขอเดัช่านุภาพั
แห่้งคุณพัรื่ะศรีื่รัื่ต่นต่รัื่ย โปรื่ดัอำานวยพัรื่ให้้พัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณเจิร่ื่ญงอกงามีไพับูล้ย์ในธรื่รื่มีขององค์ 
สิ่มีเด็ัจิพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิาย่�งๆ ข่�นไป มีีพัล้านามีัยสิ่มีบูรื่ณ์ เป็นทีำ�พ่ั�งอาศัยของมีวล้ศ่ษย์ แล้ะเป็น 
ห้ลั้กชั่ยแห่้งพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา ต่ล้อดักาล้เทำอญ 
                                     ด้ัวยความีเคารื่พัอย่างย่�ง

                         พัรื่ะศรีื่สุิ่ทำธ่เวทีำ (ขวัญ ถ่รื่มีโน ป.ธ.๙, ผื่ศ. ดัรื่.)
                               ผู้ื่ช่่วยเจ้ิาอาวาสิ่วัดัอรุื่ณรื่าช่วรื่ารื่ามี
                         เล้ขานุการื่ผู้ื่รัื่กษาการื่แทำนเจ้ิาคณะภาค ๙
                                    ๒๘ เมีษายน ๒๕๖๔    
  



คนเก่ดัมีาในโล้กนี� จิะมีียศฐาบรื่รื่ดัาศักด่ั� เป็นเจ้ิาคนนายคนไมี่ว่าจิะเป็นทำางโล้กห้ร่ื่อทำางธรื่รื่มีก็ต่ามี  
ไม่ีใช่่ว่าจิะได้ัมีาแบบล้อยๆ ต้่องมีีเห้ตุ่มีีปัจิจัิย ต้่องมีีบุญเก่าบุญให้ม่ีสิ่นับสิ่นุนด้ัวย ในทำางพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา  
สิ่มีเด็ัจิพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิาได้ัต่รัื่สิ่เห้ตุ่ให้้ยศเจิร่ื่ญไว้ดัังนี� 

สิ่ต่่มีโต่   สุิ่จ่ิกมฺีมีสฺิ่สิ่  น่สฺิ่สิ่มฺีมีการ่ื่โน  
      จิ ธมฺีมีชี่ว่โน อปฺปมีตฺ่ต่สฺิ่สิ่ ยโสิ่ภ่วฑฺฺฒต่่ (กุมีภโฆ์สิ่ก)  

 ธรื่รื่มี ๗ ปรื่ะการื่ทีำ�เป็นเห้ตุ่ให้้ยศเจิร่ื่ญ  ๑. ความีขยัน  ๒. สิ่ต่่  ๓. การื่งานทีำ�สิ่ะอาดั  
 ๔. ใคร่ื่ครื่วญก่อนทำำา  ๕. ความีสิ่ำารื่วมี  ๖. ความีเป็นอยู่โดัยธรื่รื่มี  ๗. ความีไม่ีปรื่ะมีาทำ  

ใครื่ก็ต่ามีมีีคุณธรื่รื่มี ๗ ปรื่ะการื่นี� ก็จิะเป็นผู้ื่มีีช่่�อเสีิ่ยงมีีล้าภ ยศ สิ่รื่รื่เสิ่ร่ื่ญ สุิ่ข ในโล้กนี�แล้ะ 

ในโล้กห้น้าแล้   
      พัรื่ะอาจิารื่ย์มีห้าอุดัรื่  อนุตฺ่ต่โรื่ 
      วัดับ้านนาดีั  เม่ีองนาทำรื่ายทำอง 
      นครื่ห้ล้วงเวียงจัินทำน์  สิ่ปป. ล้าว

๖๑64

ยศเจริญยศเจริญ



๖๑ 65

	 ผู้ที่มีควำมประสงค์อยำกจะศึกษำ	 อยำกจะอ่ำนธรรมะ	 คือพระไตรปิฎกให้เข้ำใจดีแบบลึกซ้ึง	
จ�ำเป็นที่สุด	คือจะต้องเรียนคัมภีร์ใหญ่อันเป็นพื้นฐำนของพระไตรปิฎก	๔	คัมภีร์คือ		
	 ๑.	ปทรูปสิทธิ	ว่ำด้วยระเบียบแบบแผนของบำลี	มี	๖๘๔	สูตร		๒.	อภิธำนัปปทีปิกำ	ว่ำด้วยกำร
ใช้ศัพท์แสงในพระไตรปิฎกมี	 ๑,๒๒๑	 คำถำ	 ๓. วุตโตทัย	 ว่ำด้วยกำรแต่งคำถำแต่งฉันท์ต่ำงๆ	 
มี	๑๖๓	คำถำ		๔.	สุโพธำลังกำร	ว่ำด้วยควำมสละสลวยสวยงำมของภำษำบำลีมี	๓๖๗	คำถำ
	 ให้เข้ำใจเสียก่อนไม่ต้องใจร้อนและไม่ต้องร้อนใจ	 แบบค่อยเป็นค่อยไป	 กำรเรียนคัมภีร์ใหญ่ 
ทัง้	๔	ให้เข้ำใจนัน้ต้องเรยีนแบบโบรำณคอื	๑.	ต้องท่องจ�ำสตูรและคำถำของคมัภร์ีน้ันๆ	ให้ได้	จนช�ำ่ชอง
คล่องปำกขึ้นใจไม่ลืม	๒.	ต้องท�ำควำมเข้ำใจแต่ละสูตรแต่ละคำถำอย่ำงละเอียดถี่ถ้วนถ่องแท้	แบบติด
กระดูก	 ไม่เอำแบบติดกระดำษ	 ต้องสร้ำงอุปนิสัยให้เป็นคนกินน้อย	 นอนน้อย	 พูดน้อย	 ท�ำงำนน้อย	 
แต่เพ่ิมพูนฉันทะควำมพอใจ	 วิริยะควำมขยัน	 จิตตะมีใจมุ่งม่ันไม่ทอดธุระ	 วิมังสำใช้ปัญญำหำเหตุผล 
ให้มำกๆ	 หลวงพ่อวัดท่ำมะโอท่ำนจะให้โอวำทอยู่เสมอว่ำ	 เป็นพระเป็นเณรขี้เกียจไม่สมควรไม่เจริญ	
แสดงว่ำต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรนั่นเอง
	 ถ้ำยังไม่ได้ศึกษำคัมภีร์ใหญ่เหล่ำนี้ก่อน	ไปอ่ำนพระไตรปิฎกให้เข้ำใจนั้นเป็นกำรยำก	มีแต่จะท�ำ 
ให้เกิดควำมสงสัยทุกๆ	 บท	ทุกๆ	 ตอน	 เหมือนช้ำงตำบอดเที่ยวไปในป่ำ	 ในที่สุดคงจะเบื่อหน่ำยและ 
เลิกไปในท่ีสุด	 แต่เม่ือได้ศึกษำคัมภีร์ท้ัง	 ๔	 ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้แล้ว	 โดยเฉพำะปทรูปสิทธิ	 หรือ 
เรียกว่ำไวยำกรณ์ใหญ่	รับรองว่ำ	ท่ำนจะเป็นรำชำป่ำบำลีอย่ำงแน่นอน		ดังคำถำท่ีหลวงพ่อน�ำมำเป็น
โอวำท	ให้ก�ำลังใจอยู่บ่อยๆ	ว่ำ	
	 สุตฺต�	ธำตุ	คโณ	ณฺวำทิ		 นำมลิงฺคำนุสำสน�		
	 ยสฺส	ติฏฺฺ	 ติ	ชิวฺหคฺเค	 ส	พฺยำกรณเกสรี.	(กวิทปฺปณนีติ)	
	 สูตร	 ธำตุ	 ปทมำลำ	 ปัจจัย	 นำม	 ลิงค์	 และกำรวินิจฉัย	 ย่อมต้ังอยู่ท่ีปลำยล้ินของผู้ใด	 
ผู้น้ันไซร้	คือรำชำป่ำบำลี
	 หลวงพ่อพูดเสมอว่ำ	ถ้ำอยำกเป็นนักกวี	นักบำลีตัวจริงเสียงจริง	อยำกแตกฉำนในพระไตรปิฎก
ก็ต้องอดทนศึกษำเล่ำเรียนบำลีไวยำกรณ์ใหญ่ให้เข้ำใจ	 อย่ำท้อแท้	 อย่ำท้อถอย	 สักวันหน่ึงจะได้เป็น
รำชสีห์ในป่ำบำลีไวยำกรณ์อย่ำงแน่นอน	 กำรศึกษำไวยำกรณ์ใหญ่นั้นยำกสักหน่อยหนึ่ง	 และใช้เวลำ
นำนหลำยปีกว่ำจะเรียนจบ	กว่ำจะเข้ำใจ	แต่ถ้ำเรียนจบแล้วจะคุ้มค่ำ	คุ้มเวลำที่เสียไป	เข้ำท�ำนองที่ว่ำ	
ช้ำๆ	 ได้พร้ำเล่มงำม	 หรือว่ำ	 ช้ำแต่ชัวร์	 ดังท่ีท่ำน	 ม.ล.ปิ�น	 มำลำกุล	 อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรได้ประพันธ์โคลงส่ีสุภำพไว้ดังน้ี	
      กล้วยไม้ออกดอกช้ำ		 ฉันใด	
	 กำรศึกษำ	(บำลีใหญ่)	 	 เป็นไป	เช่นน้ัน	
	 แต่ออกดอกครำใด		 	 งำมเด่น	
	 งำนส่ังสอนปลูกปั�น	 	 เสร็จแล้ว	แสนงำม.		

       

ราชาป่าบาลีราชาป่าบาลี



๖๑66

	 ลูกศษิย์วดัท่ำมะโอรุน่ก่อนๆ	ทีเ่รยีนบำลีใหญ่จบแล้ว	เก่งๆ	มหีลำยท่ำนไปเรียนต่อทีป่ระเทศพม่ำ
จบชั้นธัมมำจริยะ	จนเป็นรำชำป่ำบำลี	มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันนี้
	 ผู ้เขียนได้เคยไปเรียนบำลีใหญ่ที่วัดท่ำมะโอเมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 ตอนเรียนใหม่ๆ	 ยังไม่รู ้ 
อิโหน่อิเหน่อะไร	 ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำจะเรียนเอำไปท�ำอะไร	 ยังไม่เห็นประโยชน์	 แต่ก็ได้เพียรพยำยำมตั้งใจ
เรียนจนจบ	 ตำมครูอำจำรย์แนะน�ำ	 ภำยหลังได้ไปแปลบำลีสอบสนำมหลวง	 และได้สอนบำลีจึงเข้ำใจ	
ถึงบำงอ้อทันที	 ยิ่งมีโอกำสได้ท�ำพระไตรปิฎกบำลีลำว	 บำลีธรรม	 ภำษำลำว	 ก็ยิ่งซำบซ้ึงไปใหญ่ว่ำ	 
ถ้ำเรำไม่ได้เรียนบำลีใหญ่มำดี	 คงไปไม่รอดแน่	 ทุกวันน้ีได้อุทำนออกมำว่ำ	 โชคดีท่ีได้เรียนบำลีใหญ่	 
แม้นไม่ได้เป็นถึงรำชสีห์ในป่ำบำลี	ได้เป็นเพียงกระต่ำยน้อยในทุ่งหญ้ำก็พอใจแล้ว		
	 น่ำเสียดำยกำรเรียนกำรสอนบำลีใหญ่ในปัจจุบันนี้ยังมีน้อยอยู่	 ยังไม่แพร่หลำยเท่ำที่ควร	 
แม้มีครูบำอำจำรย์หลำยส�ำนักพยำยำมสืบทอดอยู่ก็ตำม	ผู้เขียนขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวล
มำช่วยกันเรียน	 มำช่วยกันปกปักรักษำบำลีใหญ่ให้ด�ำรงคงอยู่คู่พระพุทธศำสนำไปช่ัวกำลนำนเทอญ		
สำธุๆ	ๆ	อนุโมทำมิ 

	 	 พระอำจำรย์มหำอุดร	อนุตฺตโร	
	 	 วัดบ้ำนนำดี	เมืองนำทรำยทอง
	 	 นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลำว
	 	 ผู้รับผิดชอบกำรท�ำพระไตรปิฎก	ฉบับภำษำลำว	



พระเมธีีวชิิรโสภณพระเมธีีวชิิรโสภณ  

๏ ด้ัวยความีเพีัยรื่ อันเล่้ศ ทีำ�เก่ดัแล้้ว
จ่ิงเพัร่ื่ศแพัร้ื่ว แจ่ิมีจ่ิต่ น่ม่ีต่ห้มีาย
ปรื่ะดุัจิแสิ่ง สุิ่ร่ื่ยะ ทำอปรื่ะกาย
จินเฉ่ดัฉาย ทัำ�วฟ้ื้า นภาลั้ย ฯ

๏ เป็นทำี�พั่�ง ปวงสิ่ัต่ว์ ต่ัดัความีโศก
อยู่กับโล้ก แห้่งธรื่รื่มี นำาสิ่มีัย
ปฎ่จิจิ- สิ่มีุปบาทำ ปรื่ะกาศไกล้
กฏิกรื่รื่มีไซึ่รื่้ ให้้ค่ดั พั่น่จิกันฯ

๏ ปรื่่ยัต่่ ปฏิ่บัต่่ ช่ัดัว่เศษ
ปฏิ่เวธ เก่ดัดัล้ ผื่ล้มีห้ันต่์
อักขรื่ะ แต่กฉาน ปรื่ะสิ่านพัล้ัน
แล้้วแบ่งปัน ความีรืู่้ สิู่่โล้กา ฯ

๏ เป็นพัรื่ะสิ่งฆ์์ คงแก่เรื่ียน ความีเพัียรื่เล้่ศ
ปรื่ะโยช่น์เก่ดั จิ่งปรื่ะกาศ  ศาสิ่นา
ไต่รื่ปิฏิก ยกนำา เป็นต่ำารื่า
ใช่้ปัญญา เป็นทำาง เพั่�อสิ่รื่้างคน ฯ

๏ ห้ล้ักบาล้ี ไวยากรื่ณ์ สิ่อนขั�นสิู่ง
เพั่�อช่ักจิูง ศรื่ัทำธา พัาสิู่่ผื่ล้
เพั่�อรื่ักษา บาล้ี นี�ให้้ทำน
เพั่�อนำาต่น ผื่่องผืุ่ดั ต่ามีพัุทำโธ

๏ วัดัจิากแดัง แห้่งนี� ทำี�คุ้นหู้
ทำ่านพัักอยู่ ทำำาก่จิ ฝึึกสิ่่สิ่โสิ่
ทำ่านปรื่ะนอมี ธัมีมีา ล้ังกาโรื่
ค่อนาโมี ทำี�ไดั้ย่น คุ้นช่่นเอย ๚ะ๛

....กรื่าบนมีัสิ่การื่อาจิารื่ย์ พัรื่ะมีห้าปรื่ะนอมี 
(พัรื่ะรื่าช่วัช่รื่บัณฑฺ่ต่)

ดั้วยจิ่ต่ทำี�เคารื่พั แล้ะศรื่ัทำธา 
จิากศ่ษย์ห้น้าจิอ พััทำลุ้ง

กวีศ่ล้ป์ 
 ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

~~๏ พระมหาประนอม ๏~~~~๏ พระมหาประนอม ๏~~
(พระราชวัชรบัณฑิิต)(พระราชวัชรบัณฑิิต)

จิอมีปรื่าช่ญ์ผู้ื่ถ้วนทัำ�ว  เมีธี

เรีื่ยงร้ื่อยถ้อยวาทีำ  ซึ่าบซ่ึ่�ง

เร่ื่องโรื่จิน์รุ่ื่งกวี  จิำารัื่สิ่

ใครื่เล่้าจัิกเท่ำาคร่ื่�ง  เมีธผู้ื่  โสิ่ภณ

พระมหาสมปอง มุทิิโต 

ศูนย์ว่ปัสิ่สิ่นากรื่รื่มีฐานว่ห้ารื่ธรื่รื่มี

ต่.โสิ่มีเยี�ยมี อ.นำ�าโสิ่มี จิ.อุดัรื่ธานี
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A Personal Tribute

I write this short message to express my respectful and heartfelt  
appreciation, mudita, of the Venerable Phramaha Panom Dhammālaṅkāra,  
the abbot of Wat Jak Daeng on his being conferred on a royal monastic title  
Medhīvajirasobhaṇa. It is totally befitting that His Majesty the King has  
decided to confer on the Venerable this recognition for his decades of  
learning and the application of his wisdom to environmental and social  
problems of the day.

The Venerable Phra Medhīvajirasobhaṇa is one of the few highly learned  
monks in the eyes of both the educated Thai and Burmese Buddhists. He has  
studied in both Thailand, his native country, and also in Myanmar, formerly 
Burma, under many eminent teachers. For some years, he has been a bridge  
between the people of two Buddhist nations because he understands both cultures 
deeply and speaks the official languages of both countries.

When one listens to his teachings, there is no doubt that this is a scholar  
monk who keeps learning new ideas and interpretations from the vast literature 
of Pali Buddhist canon. He has all information at his finger’s tips. He recalls  
it with authority, ease and in a manner most relevant to the occasion and  
the audience. It is quite rare these days to find a monk as competent as he  
is in the voluminous canonical work, its commentaries and sub-commentaries.   
I say this because I have been studying the Tripitaka as long as he has and  
speak both Thai and Burmese like him.

Besides, I have a reason or two to thank him personally. First, he has  
been very supportive of my effort in reviving Pali as a spoken language  
internationally between Theravada scholars. I started this in 2009 at Sitagu  
in Sagaing, Myanmar and at Wat Bovornives, Bangkok, Thailand.  We have 
never stopped this endeavor. After the establishment of Shan State Buddhist 
University, SSBU, in Taunggyi in 2016, our work actually doubles. The Venerable 
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“อภินนฺทามิ”“อภินนฺทามิ”
อำตมำภำพขอส่งสำรส้ันๆ	 น้ีมำเพ่ือแสดง	 “อภินนฺทน”	*	 ต่อท่ำนเจ้ำคุณ	พระเมธีวชิรโสภณ	 

เจ้ำอำวำสวัดจำกแดง	 ด้วยมุทิตำและควำมเคำรพอย่ำงสูงจำกใจจริง	 ในโอกำสที่ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ได้รับ 
กำรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะ		

กำรท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	 มีพระบรมรำชโองกำรโปรดพระรำชทำนสัญญำบัตร 
ตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้	เป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงยิ่ง	ด้วยทรงรับทรำบถึงปัญญำ	วิริยะ	และอุตสำหะ	
ของท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ที่ได้พำกเพียรน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มำประยุกต์ใช้กับกำรช่วยแก้ไขปัญหำสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมทั้งหลำยทั้งปวง	มำตลอดกำลอันยำวนำนนับหลำยทศวรรษ	จึงนับว่ำเป็นเหตุอันสมควรแก่
กำรยินดีเป็นที่ยิ่ง

	ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 เป็นหน่ึงในพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวนน้อยท่ีมีภูมิควำมรู้ในระดับสูงมำก	 และเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปในสำยตำของพทุธศำสนิกชนท่ีมีกำรศึกษำดีท้ังชำวไทยและชำวพมำ่	ท่ำนเจ้ำคุณฯ
ได้รับกำรศึกษำท้ังจำกประเทศไทยอันเป็นมำตุภูมิ	 และจำกเมียนมำ	 หรือท่ีเรียกกันว่ำพม่ำในยุคก่อน	
โดยได้เป็นศิษย์ของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นปรมำจำรย์ช้ันยอดเยี่ยมหลำยองค์	 ด้วยควำมสำมำรถในกำร 
ใช้ภำษำทำงกำรของไทยและของเมียนมำได้อย่ำงดี	 และมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึงถึงวัฒนธรรมของ 
ท้ังสองชำติ	 ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 จึงได้เป็นเสมือนสะพำนท่ีได้เช่ือมประชำชนของสองประเทศเมืองพุทธน้ี 
มำเป็นเวลำหลำยปี

ไม่ว่ำใครที่ได้ฟังธรรมจำกท่ำนเจ้ำคุณฯ	ก็จะรู้ได้โดยปรำศจำกข้อสงสัยว่ำ	 ท่ำนผู้นี้แหละเป็น 
พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้พร้อมเปิดรับควำมรู้ใหม่	แนวคิดใหม่	และกำรตีควำมใหม่ๆ	ของพระสูตร
จ�ำนวนมหำศำลในพระไตรปิฎก	 และท่ำนสำมำรถทรงข้อมูลควำมรู้สำรพันอยู่ในสมองไว้ได้อย่ำง 
ครบครัน	 พร้อมดึงควำมรู้ควำมเข้ำใจออกมำใช้อย่ำงม่ันใจ	 และโดยง่ำยดำย	 ในรูปแบบที่เหมำะสม 
อย่ำงที่สุดกับแต่ละบริบท	 โอกำส	 และผู้ฟัง	 ในปัจจุบันนี้	 ไม่ง่ำยเลยที่จะหำพระภิกษุสงฆ์ที่มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญเทียบเท่ำท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ได้	 ในแง่ของข้อมูลอันมหำศำลของพระไตรปิฎก	 รวมทั้งอรรถ
กถำและฎีกำต่ำงๆ	อีกจ�ำนวนมำก	ที่อำตมำภำพกล่ำวเช่นนี้	เพรำะเนื่องจำกอำตมำภำพเองก็ได้ศึกษำ 
พระไตรปิฎกมำนำนพอๆ	กับท่ำนเจ้ำคุณฯ	และพูดภำษำไทยและภำษำพม่ำได้เช่นเดียวกับท่ำน

นอกจำกนั้น	อำตมำภำพยังมีสิ่งที่จะขอขอบพระคุณท่ำนเจ้ำคุณฯ	ในเรื่องส่วนตัวอยู่อีก	๒	ประกำร	
ประกำรแรกคือ	 ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ได้ให้ควำมสนับสนุนอย่ำงแข็งขันต่อควำมพยำยำมของอำตมำภำพ 

ที่จะฟื�นฟูภำษำบำลีให้มำเป็นภำษำสำกลส�ำหรับพูดจำสื่อสำรกันในกลุ่มนักวิชำกำรด้ำนพุทธศำสนำ
เถรวำท		อำตมำภำพได้ริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นในปี	ค.ศ.	๒๐๐๙	ที่สิตะกู	ในเมืองสะกำยของเมียนมำ	และที่วัด
บวรนเิวศวหิำร	ทีก่รงุเทพฯ	ประเทศไทย		ซึง่ทัง้อำตมำภำพและท่ำนเจ้ำคณุฯ		ไม่เคยหยดุยัง้ควำมมำนะ
บำกบ่ันในเร่ืองน้ีเลย	 และหลังจำกต้ังมหำวิทยำลัยพุทธศำสตร์แห่งรัฐฉำน	 (SSBU)	 ท่ีจังหวัดตองจี	 
ได้ส�ำเร็จเม่ือปี	ค.ศ.	๒๐๑๖	แล้ว	งำนของเรำกลับยิ่งทวีคูณ	

* ดูับทำความีเร่ื่�อง Congratulations พูัดัเป็นบาลี้ว่าอย่างไรื่ นาวาเอกทำองย้อย แสิ่งส่ิ่นชั่ย ห้น้า ๑๕๗
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Medhīvajirasobhaṇa has presented Pali papers in many of those international 
gatherings I have organized. Only with consistent support from a recognized 
Pali scholar like the Venerable Phra Medhīvajirasobhaṇa, can such a daunting 
task of the revival of Pali as a communication among the Theravada scholars 
have a realistic chance of success. So, as a lifelong Pali student myself, I wish 
to record my heartfelt thanks to the Venerable abbot of Wat Jak Daeng and on 
his being conferred on a royal title.

The other reason I am indebted to him is his visit to SSBU in 2020 during  
the Kathina robe-offering ceremony together with the (then) Most Venerable  
Chaokhun  Phra Dheppariyattamolī, abbot of a well-known Pali institute,  
Wat Molīlokyārama, Bangkok, who has since been promoted by His Majesty  
the King to a higher monastic rank of the Most Venerable Chaokhun Phra  
Dhammarājānuvata. Their presence in our campus gave a boost to the morale  
of all staff, both monastic and lay. For this, I am forever grateful to the Venerable  
Phra Medhīvajirasobhaṇa for his kindness. One of the many inspirations  
we received from him during that visit was the making of monks’ robe with 
plastic wastes and his other recycling work. That inspiration has given us to 
aspire to follow suit in protecting the environment. 

No wonder His Majesty has chosen the title best reflecting his work and  
philosophy: Phra Medhīvajirasobhaṇa for him; this Pali title can be loosely  
translated as a “scholar-monk dignified with the diamond of wisdom”.

On behalf of SSBU faculty members and its student body, I take this  
opportunity to offer my sincere congratulations to the Venerable Phra  
Medhīvajirasobhaṇa, once again, on his being conferred on this royal title and  
we all wish him good health, long life and success 

Venerable Prof. Khammai Dhammasami DPhil (Oxford)
Rector

Shan State Buddhist University
Republic of the Union of Myanmar
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ในกำรประชุมระหว่ำงประเทศท่ีอำตมำภำพจัดข้ึนหลำยคร้ัง	 ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ก็ได้เมตตำ 
น�ำผลงำนเป็นภำษำบำลีมำเสนอในท่ีประชุมอยู่หลำยหน	 ส�ำหรับภำรกิจท่ีต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย
อย่ำงใหญ่หลวงเช่น	กำรฟื�นฟูภำษำบำลีให้เป็นภำษำสำกลของนักวิชำกำรพุทธศำสตร์นำนำชำติเยีย่งน้ี
โอกำสท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงแท้จริงได้น้ัน	ย่อมจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย	หำกปรำศจำกกำรสนับสนุน
อย่ำงม่ันคงสม�่ำเสมอจำกปรำชญ์แห่งภำษำบำลีผู้ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	 ด่ัง	ท่ำนเจ้ำคุณ	 
พระเมธีวชิรโสภณ	

ด้วยเหตุน้ี	ในฐำนะท่ีอำตมำภำพเองเปน็นักศึกษำภำษำบำลตีลอดชีพ	จึงขอแสดงควำมขอบคณุ
จำกก้นบ้ึงแห่งหัวใจ	 ต่อท่ำนเจ้ำอำวำสวัดจำกแดง	 ในโอกำสท่ีท่ำนได้รับกำรเล่ือนสมณศักด์ิในคร้ังน้ี	 
มำ	ณ	ท่ีน้ีด้วย	

ประกำรต่อมำท่ีท�ำให้อำตมำภำพรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณต่อท่ำนเจ้ำคุณ	 พระเมธีวชิรโสภณ 
อย่ำงมำก	 คือ	 เม่ือคร้ังท่ีท่ำนเจ้ำคุณฯ	 ได้เมตตำไปเยี่ยมเยือนมหำวิทยำลัยพุทธศำสตร์แห่งรัฐฉำน 
เม่ือปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	ระหว่ำงงำนกฐนิสำมัคคี	โดยมำพร้อมกับท่ำนเจ้ำคุณ	พระเทพปริยั์ตโิมลี	(สมณศกัด์ิ
ในขณะน้ัน	และต่อมำได้รับพระรำชทำนเล่ือนสมณศักด์ิเป็น	พระธรรมราชิานุวัตร)	 เจ้ำอำวำสวัดโมลี
โลกยำรำม	กรุงเทพฯ		ซ่ึงเป็นแหล่งศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบำลีท่ีเข้มแข็งและมีช่ือเสียง
โด่งดัง	 กำรมำเยือนมหำวิทยำลัยฯ	 ของพระเถระท้ังสองท่ำนในคร้ังน้ัน	 ได้ช่วยเสริมสร้ำงพลังใจ 
ให้กับคณะเจ้ำหน้ำท่ีของเรำเป็นอย่ำงยิ่ง	 ท้ังท่ีเป็นพระภิกษุและฆรำวำส	 และเป็นอีกเหตุหน่ึงท่ีท�ำให้
อำตมำภำพเกิดกตัญญููต่อเมตตำของพระเมธีวชิรโสภณอย่ำงไม่รู้ลืม	

ในกำรเยือนคร้ังน้ัน	เรำยังได้รับแรงบันดำลใจมำกมำยจำกท่ำนเจ้ำคุณฯ	อีกด้วย	แรงบันดำลใจ
ท่ีส�ำคัญมำกในเร่ืองหน่ึงคือ	วิธีกำรท�ำผ้ำจีวรจำกขยะพลำสติก	และกำรน�ำขยะกลับมำใช้ใหม่ในรูปแบบ
ต่ำงๆ	ของท่ำนเจ้ำคุณฯ		แรงบันดำลใจในเร่ืองน้ีท�ำให้พวกเรำหวังจะได้ด�ำเนินรอยตำมท่ำนในเร่ืองกำร
รักษำส่ิงแวดล้อมด้วย	

จึงไม่ใช่เร่ืองน่ำแปลกใจอะไรเลยว่ำ	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	 พระรำชทำน	สมณศักด์ิ	 
“พระเมธีวชิิรโสภณ”	 อันเป็นฉำยำท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลงำนและปรัชญำแนวคิดของท่ำนเจ้ำคุณฯ	 
ได้อย่ำงแจ่มชัดท่ีสุด	ด้วยเหตุท่ีฉำยำ	«พระเมธีวชิรโสภณ»	ซ่ึงเป็นภำษำบำลีน้ี	แปลควำมได้ว่ำ	«ภิกษุ 

ผู้เป็นปรำชญ์	ผู้สง่ำงำมด้วยเพชรแห่งปัญญำ»	น่ันเอง
ในฐำนะตัวแทนของคณำจำรย์และนักศึกษำแห่งมหำวิทยำลัย

พุทธศำสตร์แห่งรัฐฉำน	อำตมำภำพขอถือโอกำสน้ี	แสดง	“อภนินทฺน”  
ต่อท่ำนเจ้ำคุณ	พระเมธีวชิรโสภณ	อีกคร้ังหน่ึง	ในโอกำสท่ีได้รับ
กำรเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระรำชำคณะ	 และพวกเรำทุกคน	 
น้อมขอให้ท่ำนเจ้ำคุณฯ	 มีสุขภำพแข็งแรง	 อำยุยืนนำน	 และ
ประสบควำมส�ำเร็จยิง่ๆ	ข้ึนไป 

ศำสตรำจำรย์	พระค�ำหมำย	ธมฺมสำมิ,	ดร.	(ออกซฟอร์ด)	
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพุทธศำสตร์แห่งรัฐฉำน

สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
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๑. พัรื่ะเถรื่ะใดัผู้ื่เป็นบ่อเก่ดัแห้่งคุณความีดัี ปรื่ากฏินามีว่า ธัมีมีาล้ังกาโรื่ เป็นผู้ื่ช่ำานาญมีีความีรู้ื่ 
ความีสิ่ามีารื่ถในปร่ื่ยัต่่แล้ะปฏ่ิบัต่่

๒. ท่ำานได้ัศ่กษาเล่้าเรีื่ยนปร่ื่ยัต่่ ณ วัดัท่ำามีะโอ นครื่ล้ำาปาง ตั่�งแต่่ยังเป็นสิ่ามีเณรื่น้อย
๓. ห้ลั้งจิากนั�นได้ัเด่ันทำางไปปรื่ะเทำศสิ่ห้ภาพัพัม่ีา พัำานักอยู่เป็นเวล้า ๑๒ ปี สิ่อบได้ัชั่�นธัมีมีาจิร่ื่ยะ 

ของรัื่ฐบาล้ นอกจิากนั�น ยังสิ่อบได้ัเปรีื่ยญธรื่รื่มี ๖ ปรื่ะโยคอีกด้ัวย
๔. ปร่ื่ยัต่่เท่ำานั�นกล่้าวว่า เป็นมูีล้ฐานของพัรื่ะพุัทำธพัจิน์ เพัรื่าะพัรื่ะสัิ่ทำธรื่รื่มีดัำารื่งมัี�นไร้ื่มีล้ท่ำนได้ั 

โดัยอาศัยปร่ื่ยัต่่นั�น
๕. ดัังนั�น เพ่ั�อธำารื่งรื่กัษ์ปร่ื่ยต่ั่นั�น พัรื่ะเถรื่ะผู้ื่ปรื่ะเสิ่ร่ื่ฐมีีจิร่ื่ยาวัต่รื่อนังดังามีในกาล้กอ่น จ่ิงคุ้มีครื่องแล้ะ

ต่ามีรัื่กษาปร่ื่ยัต่่นั�นเป็นอย่างดีั
๖. เม่ี�อขอบสิ่รื่ะดัำารื่งมัี�น สิ่รื่ะนำ�าย่อมีดัารื่ดัาษด้ัวยปทุำมีช่าต่่ เต็่มีเปี�ยมีด้ัวยนำ�าใสิ่ไห้ล้เย็น งดังามี 

น่าพ่ังใจิ ฉันใดั
๗. เม่ี�อปร่ื่ยัต่่ของพัรื่ะพุัทำธเจ้ิาดัำารื่งมัี�น สัิ่ต่บุรุื่ษผู้ื่บำาเพ็ัญปฏ่ิบัต่่แล้ะปฏ่ิเวธ ย่อมีมีีได้ัแน่แท้ำ ฉันนั�น
๘. พัรื่ะเถรื่ะดัำาร่ื่อย่างนี�อยู่ จ่ิงมีีใจิมุ่ีงมัี�นเผื่ยแผ่ื่ศาสิ่นาของพัรื่ะศาสิ่ดัาโดัยเน้นปร่ื่ยัต่่เป็นห้ลั้กสิ่ำาคัญ  

ด้ัวยการื่สิ่อน ปรื่ะพัันธ์คัมีภีร์ื่ แล้ะแสิ่ดังธรื่รื่มี
๙. พัรื่ะเถรื่ะผู้ื่เป็นเจ้ิาอาวาสิ่วัดัจิากแดัง จัิงห้วัดัสิ่มีุทำรื่ปรื่าการื่ ผู้ื่ทำรื่งคุณความีดัีแล้ะเป็นบ่อเก่ดัทีำ� 

อาศัยแห่้งคุณความีดีั ได้ัรัื่บพัรื่ะรื่าช่ทำานสิ่มีณศักด่ั�มีีนามีว่า พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ ในปีนี�
๑๐. ข่าวนี�นำาความีปีต่่ปรื่าโมีทำย์มีาแก่เห้ล่้าทำายกทำาย่กาแล้ะคณะศ่ษยานุศ่ษย์ผู้ื่เล่้�อมีใสิ่ในพัรื่ะเถรื่ะนั�น 

ผู้ื่รู้ื่อุปการื่คุณอันพัรื่ะเถรื่ะบำาเพ็ัญไว้
๑๑. ขอพัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณจิงเป็นผู้ื่มีีอายุย่น มีีความีสุิ่ขกายสุิ่ขใจิ ปรื่าศจิากโรื่คาพัาธเป็นน่ต่ย์ ปรื่ะกอบ

ภารื่ก่จิให้้ย่�งๆ ข่�นไป เผื่ยแผ่ื่พัรื่ะศาสิ่นาให้้สิ่ถ่ต่สิ่ถาพัรื่โดัยช่อบเทำอญ 

                                  ปาฬิิปาโมกข์์ ประพันธ์์
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ขอน้อมถวายพรมุทิตาขอน้อมถวายพรมุทิตา
สักการะสักการะ

 ขอน้อมีถวายมุีท่ำต่าสัิ่กการื่ะ เน่�องในวโรื่กาสิ่ได้ัรัื่บพัรื่ะมีห้ากรุื่ณาธ่คุณโปรื่ดัพัรื่ะรื่าช่ทำาน 
สิ่มีณศักด่ั� เป็นพัรื่ะรื่าช่าคณะ “พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ”
 ด้ัวยท่ำานเจ้ิาคุณอาจิารื่ย์ พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ เป็นผู้ื่ทีำ�มีีจ่ิต่อันเปี�ยมีล้้นด้ัวยความีเมีต่ต่าธรื่รื่มี ด้ัวย
การื่ปรื่ะกอบก่จิอันยาวนานต่ล้อดัชี่ว่ต่ของท่ำานเจ้ิาคุณ ด้ัวยความีว่ร่ื่ยะอุต่สิ่าห้ะในการื่เผื่ยแผ่ื่ 
พัรื่ะสัิ่ทำธรื่รื่มีคำาสัิ่�งสิ่อน อันเป็นพุัทำธปรื่ะสิ่งค์ขององค์สิ่มีเด็ัจิพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิา อีกทัำ�งด้ัวยปณ่ธาน 
ความีมุ่ีงมัี�นอันแรื่งกล้้า ในการื่นำาพัาพุัทำธศาสิ่น่กช่นทัำ�งห้ล้าย ได้ัเจิร่ื่ญรื่อยต่ามีแนวทำางแห่้งการื่ปฏ่ิบัต่่
สู่ิ่ความีพ้ันทุำกข์ แล้ะยังเจิต่นาในการื่เผื่ยแผ่ื่การื่เรีื่ยนรู้ื่พัรื่ะสัิ่ทำธรื่รื่มีคำาสิ่อนให้้กว้างให้ญ่ไพัศาล้ย่�งๆ  
ข่�นไป เพ่ั�อยังปรื่ะโยช่น์แก่อนุช่นรุ่ื่นห้ลั้ง อันเป็นเห้ตุ่ให้้พัรื่ะสัิ่ทำธรื่รื่มีตั่�งมัี�นแล้ะเจิร่ื่ญรุ่ื่งเร่ื่องวัฒนา 
สิ่ถาพัรื่ส่ิ่บต่่อไป
 ขอเดัช่ะพัรื่ะบารื่มีีแห่้งองค์สิ่มีเด็ัจิพัรื่ะสัิ่มีมีาสัิ่มีพุัทำธเจ้ิา จิงมีาเป็นฉัต่รื่ชั่ยกางกั�นอันต่รื่ายต่่างๆ  
ทัำ�งภายในแล้ะภายนอก ให้้ท่ำานเจ้ิาคุณอาจิารื่ย์ “พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ” ได้ัมีีสุิ่ขภาพัธาตุ่ขันธ์อันแข็งแรื่ง
บร่ื่บูรื่ณ์ มีีความีเจิร่ื่ญงอกงามีไพับูล้ย์ ดัำารื่งมัี�นอยู่ในอัครื่สิ่ารื่ธรื่รื่มี เป็นผู้ื่นำาซ่ึ่�งโล้กียปรื่ะโยช่น์ แล้ะ 
โล้กุต่ต่รื่ปรื่ะโยช่น์แก่ปวงช่นทุำกห้มู่ีเห้ล่้า แล้ะนำาต่นข้ามีโคต่รื่ภูเข้าสู่ิ่ มีรื่รื่ค ผื่ล้ พัรื่ะน่พัพัาน  
ในอนาคต่กาล้อันใกล้้นี� ด้ัวยเทำอญ
 โต่เสิ่นฺโต่ มีนุสฺิ่สิ่านำ  โต่เสิ่นฺโต่ ธมฺีมีเทำสิ่ปี
 โต่เสิ่นฺต่นฺต่ำ นมีาม่ีห้ำ
 พัรื่ะสิ่งฆ์์ใดั ยังเทำวดัาแล้ะมีนุษย์ให้้ย่นดีัในกุศล้ แสิ่ดังธรื่รื่มีนำาให้้เก่ดัความีช่่�นช่มีย่นดีั ปีต่่โสิ่มีนัสิ่ 
ในปร่ื่ยัต่่ ปฏ่ิบัต่่ ปฏ่ิเวธ ยังผู้ื่มีีใจิต่ำ�า มีีใจิถูกโทำษปรื่ะทุำษร้ื่ายแล้้ว ให้้เป็นผู้ื่มีีใจิสูิ่งจินสิ่ามีารื่ถบรื่รื่เทำาแล้ะ
กำาจัิดัโทำษนั�นๆ ได้ั ข้าพัเจ้ิาขอนอบน้อมีพัรื่ะสิ่งฆ์์นั�น ผู้ื่ยังพุัทำธบร่ื่ษัทำให้้ร่ื่าเร่ื่งบันเท่ำงอยู่ในไต่รื่ส่ิ่กขา 
 สิ่าสิ่นำ สิ่มฺีปฏ่ิจฺิฉนฺนำ  สิ่าสิ่นนฺต่ำ ส่ิ่วำ รื่มฺีมีำ
 สิ่าสิ่นำ อนุสิ่าเสิ่ยฺย  สิ่าสิ่นนฺต่ำ นมีาม่ีห้ำ
 พัรื่ะสิ่งฆ์์ใดั น้อมีรัื่บไว้ด้ัวยดีัซ่ึ่�งพัรื่ะธรื่รื่มีคำาสัิ่�งสิ่อนของพัรื่ะพุัทำธเจ้ิา อันเป็นคำาสิ่อนทีำ�เป็นน่ยยาน่กธรื่รื่มี 
นำาสิ่รื่รื่พัสัิ่ต่ว์ให้้รีื่บรัื่ดัตั่ดัต่รื่งเข้าไปสู่ิ่พัรื่ะน่พัพัาน ซ่ึ่�งเป็นเอกันต่บรื่มีสุิ่ขอย่างแท้ำจิร่ื่ง แล้ะได้ัแนะนำา พัรื่ำ�าสิ่อน
ศาสิ่นธรื่รื่มีนั�นอยู่เน่องๆ ข้าพัเจ้ิาขอนอบน้อมีพัรื่ะสิ่งฆ์์นั�น ผู้ื่นำาพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นาส่ิ่บๆ มีา จินเป็นอมีต่มีรื่ดัก
ต่กทำอดัมีาถ่งอนุช่นรุ่ื่นห้ลั้ง 
                             พัรื่ะครูื่สิ่มุีห์้ทำวี เกตุ่ธมฺีโมี
                         ผู้ื่ช่่วยเจ้ิาอาวาสิ่ วัดัอุบล้วนารื่ามี นนทำบุรีื่
                                                 ผู้ื่อำานวยการื่สิ่ำานักเรีื่ยนพัรื่ะอภ่ธรื่รื่มี วัดัอุบล้วนารื่ามี
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มุทิตาพจน์มุทิตาพจน์
 เม่ี�ออยู่ในโล้กก็ต้่องปรื่ะสิ่บโล้กธรื่รื่มี จินในห้ล้ายๆ โอกาสิ่ก็ได้ัย่น
ห้ล้ายคนรื่ำ�าๆ ว่าถูกโล้กกรื่ะทำำาเอาเสีิ่ยแล้้ว อันทีำ�จิร่ื่งถ้าอยู่ในธรื่รื่มี 

อย่างแท้ำจิร่ื่ง ก็ย่อมีจิะไม่ีห้วั�นไห้วในโล้กธรื่รื่มี ไม่ีว่าจิะฝ่ึายน่าพ่ังใจิ
ห้ร่ื่อไม่ีน่าพ่ังใจิ แล้้วทำำาอย่างไรื่เล่้า จิะอยู่ในธรื่รื่มีได้ัอย่างถูกต้่อง

ถ่องแท้ำ แล้ะมัี�นคง ห้ากม่ีใช่่ด้ัวยการื่ศ่กษาเล่้าเรีื่ยน ต่ามีห้น้าทีำ�ของผู้ื่เข้ามีา
บวช่เรีื่ยนในพัรื่ะธรื่รื่มีว่นยั ในทีำ�สุิ่ดัแล้้ว ถ้ารู้ื่ธรื่รื่มี มัี�นในธรื่รื่มี ธรื่รื่มีนี�แห้ล้ะจิะเป็นห้นทำางเดัยีวทีำ�กรื่ะทำำา
ให้้โล้กทีำ�จิำาต้่องอยู่กันทุำกคนนี�กล้ายเป็นโล้กแห่้งธรื่รื่มี โดัยไม่ีต้่องเด่ัอดัร้ื่อนนอนทุำกข์ ห้ร่ื่อเร่ื่งสุิ่ขซู่ึ่ซ่ึ่าไป
กับภาวะโล้กกรื่ะทำำาเพัรื่าะโล้กธรื่รื่มี
 จิำาได้ัว่าสิ่มัียทีำ�เล่้าเรีื่ยนปรื่ะโยค ๑-๒ ว่ช่าแปล้มีคธเป็นไทำย ได้ัแปล้ห้นังส่ิ่อธัมีมีปทัำฏิฐกถา  
เร่ื่�องพัรื่ะจัิกขุบาล้ พัรื่ะพุัทำธองค์ได้ัต่รัื่สิ่บอกธุรื่ะห้ร่ื่อห้น้าทีำ�ของพัรื่ะผู้ื่เข้ามีาบวช่ในพัรื่ะพุัทำธศาสิ่นา  
๒ ปรื่ะการื่ดัังเน่�อความีว่า “ธุรื่ะนี�ค่อ การื่เรีื่ยนน่กายห้น่�งก็ดีั สิ่องน่กายก็ดีั จิบพัุทำธวจินะค่อ 
พัรื่ะไต่รื่ปิฎกก็ดีั ต่ามีสิ่มีควรื่แก่ปัญญาของต่นแล้้วทำรื่งไว้ กล่้าวบอกพุัทำธวจินะนั�น ช่่�อว่า คันถธุรื่ะ ส่ิ่วนการื่
เร่ื่�มีตั่�งความีส่ิ่�นแล้ะความีเส่ิ่�อมีไว้ในอัต่ภาพั ยังว่ปัสิ่สิ่นาให้้เจิร่ื่ญ ด้ัวยอำานาจิแห่้งการื่ต่่ดัต่่อแล้้ว ถ่อเอา 
พัรื่ะอรื่หั้ต่ของภ่กษุผู้ื่มีีความีปรื่ะพัฤต่่แคล่้วคล่้อง ยน่ดีัย่�งแล้้วในเสิ่นาสิ่นะอันสิ่งัดั ช่่�อว่า ว่ปัสิ่สิ่นาธุรื่ะ” 
 วัดัจิากแดัง โดัยการื่นำาของพัรื่ะเดัช่พัรื่ะคุณ พัรื่ะเมีธีวช่่รื่โสิ่ภณ (ปรื่ะนอมี ธมฺีมีาล้งฺกาโรื่) ได้ัดัำาเน่น
ต่ามีคำาสิ่อนของสิ่มีเดั็จิพัรื่ะสิ่ัมีมีาสิ่ัมีพุัทำธเจ้ิาทัำ�งในสิ่่วนคันถธุรื่ะ แล้ะว่ปัสิ่สิ่นาธุรื่ะ โดัยเฉพัาะอย่างย่�ง 
ค่อการื่ศ่กษาพัรื่ะไต่รื่ปิฎก เพ่ั�อความีเข้าใจิพัรื่ะพัุทำธพัจิน์ แล้ะเข้าถ่งพัรื่ะพุัทำธปรื่ะสิ่งค์อย่างถูกต้่อง  
อันจิะเปน็แนวทำางในการื่ปฏิบั่ต่่ธรื่รื่มีต่ามีสิ่มีควรื่แกธ่รื่รื่มีต่่อไป จัิดัการื่เรีื่ยนการื่สิ่อนทัำ�งสิ่ำาห้รื่บัพัรื่ะภ่กษุ
สิ่ามีเณรื่ แล้ะสิ่ำาห้รัื่บปรื่ะช่าช่นผู้ื่สิ่นใจิทัำ�วไป นอกจิากว่ช่าการื่ทำางพัรื่ะพัุทำธศาสิ่นาแล้้ว วัดัจิากแดัง  
ยงัเป็นแห้ล่้งศ่กษาเรีื่ยนรู้ื่แล้ะพััฒนาว่ช่าชี่พัอันเก่�อกูล้แก่โล้ก เช่่น การื่จัิดัการื่ขยะ การื่รีื่ไซึ่เค่ล้พัล้าสิ่ต่่ก
เป็นต้่น เรีื่ยกได้ัว่า เป็นวัดัอันเป็นแห้ล่้งการื่พััฒนาคนให้้มีีความีรื่อบรู้ื่ทัำ�งทำางคดีัโล้กแล้ะคดีัธรื่รื่มี
 ท่ำานเจ้ิาคุณฯ ได้ัมุ่ีงมัี�นทำำาให้้โล้กนี�งดังามีด้ัวยการื่ศ่กษาพัรื่ะธรื่รื่มี แล้ะผื่ล้แห่้งการื่ศ่กษาพัรื่ะธรื่รื่มีนี� 
ช่่วยเก่�อกูล้ให้้โล้กงดังามีข่�นต่ามีล้ำาดัับ โล้กธรื่รื่มีฝ่ึายอ่ฏิฐารื่มีณ์อันท่ำานได้ัรัื่บ ณ วารื่ะนี� จ่ิงเป็นทีำ�ช่่�นช่มี
ยน่ดีัดัว้ยมุีท่ำต่าจ่ิต่จิากเรื่าทัำ�งห้ล้ายอยา่งจิร่ื่งใจิ ขอกรื่าบถวายสัิ่กการื่ะแล้ะถวายกำาลั้งใจิให้้ท่ำานเจ้ิาคุณ ฯ 
พัรัื่�งพัร้ื่อมีด้ัวยสิ่รื่รื่พักำาลั้งในอันทีำ�จิะกรื่ะทำำาให้้โล้กนี�ว่จ่ิต่รื่อล้งกรื่ณ์ด้ัวยพัรื่ะสัิ่ทำธรื่รื่มี สิ่นับสิ่นุนคำ�าจุิน
ความีสิ่ำาเร็ื่จิปรื่ะโยช่น์อันเป็นอัต่ตั่ต่ถะ แล้ะปรัื่ต่ถะ โดัยอุภยัต่ถะย่�งๆ ข่�นส่ิ่บไป 

                          พัรื่ะมีห้าไมีต่รีื่  ปุญฺฺญามีร่ื่นฺโทำ  (ป.ธ.๙)
                                              ผู้ื่ช่่วยเจ้ิาอาวาสิ่วัดัรื่าช่บพ่ัธสิ่ถ่ต่มีห้าสีิ่มีารื่ามี
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ปููชนีียบุุคคลปููชนีียบุุคคล
เม่ื่�อนึึกถึึงปููชนีึยบุุคคล บุุคคลทีี่�ควรยกย่องบูุชา ที่ำาให้้นึึกถึึงท่ี่านึเจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ ท่ี่านึเป็ูนึ 

พระทีี่�ดีีครบุถ้ึวนึ ท้ี่�งปูริย้ติิ ปูฏิิบุ้ติิ เรียกได้ีว่า ท่ี่านึเป็ูนึเพชรเม็ื่ดีงามื่ในึพระพุที่ธีศาสนึาอีกรูปูห้นึึ�ง ข้้าพเจ้้า
เป็ูนึศิษย์ว้ดีท่ี่ามื่ะโอรุ่นึห้ล้งท่ี่านึเจ้้าคุณ ติอนึทีี่�ข้้าพเจ้้าไปูเรียนึบุาลีทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ท่ี่านึเจ้้าคุณไปู 
ศึกษาต่ิอทีี่�ปูระเที่ศพม่ื่าแล้ว แต่ิก็ได้ีที่ราบุถึึงจ้ริยาว้ติรข้องท่ี่านึเจ้้าคุณ จ้ากการบุอกเล่าข้องศิษย์ในึ 
สำาน้ึกอยู่เป็ูนึปูระจ้ำา ท่ี่านึเจ้้าคุณเป็ูนึผูู้้มีื่วิริยอุติสาห้ะมื่าก ได้ีที่ราบุข่้าวว่า ศิษย์รุ่นึพี�ๆ มีื่ความื่ข้ย้นึมื่ากๆ  
จ้นึเรียกได้ีว่า ว้ดีท่ี่ามื่ะโอไม่ื่มีื่เวลาห้ล้บุ มีื่พระเณรท่ี่องห้น้ึงส่อผู้ล้ดีเปูลี�ยนึก้นึติลอดีท้ี่�งว้นึท้ี่�งค่นึ แล้ว
แต่ิว่าแต่ิละรูปูจ้ะสะดีวกเวลาไห้นึ ซึึ่�งก็เข้้าใจ้ได้ีว่ารุ่นึท่ี่านึเจ้้าคุณก็น่ึาจ้ะมีื่บุรรยากาศการเรียนึแบุบุน้ึ�นึ  
จึ้งไม่ื่น่ึาแปูลกใจ้ในึความื่แติกฉานึเร่�องปูริยติ้ิข้องศษิย์รุ่นึพี�ๆ  ยิ�งท่ี่านึเจ้้าคณุได้ีไปูศึกษาต่ิอทีี่�ปูระเที่ศพมื่า่
อีก ก็ยิ�งที่ำาให้้ท่ี่านึเป็ูนึพหู้สูติอย่างยิ�ง 

บุางคร้�งข้้าพเจ้้าสงส้ยบุาลีในึบุางเร่�องบุางปูระโยค มีื่โอกาสเจ้อท่ี่านึเจ้้าคุณก็ได้ีสอบุถึามื่ ท่ี่านึ
ก็จ้ะเมื่ติติาติอบุได้ีอย่างช้ดีเจ้นึอย่างยิ�ง ท่ี่านึเจ้้าคุณเป็ูนึพระทีี่�อธิีบุายสิ�งยากๆ ให้้เข้้าใจ้ง่ายช้ดีเจ้นึ
มื่ากเม่ื่�อใดีได้ีสนึที่นึาธีรรมื่ก้บุท่ี่านึเจ้้าคุณท่ี่านึจ้ะอธิีบุายให้้ฟัังได้ีช้ดีเจ้นึห้ายสงส้ยได้ีเลย ที่ำาให้้ผูู้้ฟัังได้ี 
เกิดีศร้ที่ธีาในึคำาสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้าอย่างลึกซึึ่�ง น้ึบุว่าเป็ูนึความื่อ้จ้ฉริยะมื่ากข้องท่ี่านึเจ้้าคุณ แม้ื่แต่ิ
บุที่ธีรรมื่ต่ิางๆ ทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณแสดีงไว้ แล้วได้ีปูรากฏิในึยูทูี่ปู ก็มีื่ความื่ช้ดีเจ้นึเข้้าใจ้ง่าย 

 (ผู้้�เขีียนรู้ปขีวามืือ)
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เคยมีื่พระมื่ห้ารูปูห้นึึ�งเล่าให้้ฟัังว่า ท่ี่านึเรียนึบุาลีจ้ากยูทูี่ปูทีี่�อาจ้ารย์เจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ
ได้ีแสดีงไว้ จ้นึพระรูปูนีึ�สอบุได้ีเป็ูนึมื่ห้าเปูรียญ โดียทีี่�ไม่ื่ได้ีไปูเข้้าเรียนึทีี่�สำาน้ึกไห้นึเลย ซึึ่�งข้ณะนีึ�ท่ี่านึ
ก็สอบุสนึามื่ห้ลวงจ้นึผู้่านึ ปู.ธี.๕ แล้ว นีึ�ก็แสดีงให้้เห็้นึว่าท่ี่านึเจ้้าคุณอธิีบุายภาษาบุาลีอย่างคมื่ ช้ดี 
ลึก ได้ีเป็ูนึอย่างดีีมื่าก แม้ื่แต่ิฟัังจ้ากยูทูี่ปูก็เข้้าใจ้ได้ี 

ท่ี่านึเจ้้าคุณเป็ูนึพระทีี่�มีื่เมื่ติติามื่าก ใครได้ีสนึที่นึาด้ีวยจ้ะมีื่ความื่สุข้ สบุายใจ้ แค่ได้ี 
พบุห้น้ึาคร้�งแรก ได้ีเห็้นึรอยยิ�มื่แย้มื่ด้ีวยความื่เมื่ติติาข้องท่ี่านึก็มีื่ความื่สุข้แล้ว ยิ�งได้ีฟัังท่ี่านึแสดีง
ธีรรมื่ะแล้ว เช่�อว่าห้ลายๆ ท่ี่านึจ้ะเกิดีความื่ศร้ที่ธีาร้กในึพระพุที่ธีศาสนึาขึ้�นึอีกมื่าก ทุี่กคร้�งทีี่�ข้้าพเจ้้า 
ได้ีพบุท่ี่านึ จ้ะเห้็นึรอยยิ�มื่ทีี่�เปู่�ยมื่ด้ีวยเมื่ติติาติลอดี ไมื่่เคยเห้็นึท่ี่านึเจ้้าคุณแสดีงอาการห้งุดีห้งิดีแมื่้จ้ะ
เห้น่ึ�อยแค่ไห้นึ จ้นึสงส้ยว่าท่ี่านึเจ้้าคุณโกรธีใครเป็ูนึห้ร่อเปูล่า ที่ราบุว่าท่ี่านึเจ้้าคุณที่ำางานึเห้น่ึ�อยมื่าก 
แต่ิท่ี่านึก็เมื่ติติาต่ิอทุี่กๆ ท่ี่านึทีี่�เข้้าไปูห้า สนึที่นึาธีรรมื่วิน้ึยก้บุผูู้้เข้้าไปูถึามื่ด้ีวยรอยยิ�มื่ติลอดีเวลา 

ท่ี่านึเจ้้าคุณงดีงามื่ที่้�งปูริย้ติิ ปูฏิิบุ้ติิ อย่างมื่าก ท่ี่านึเป็ูนึพระที่ี�ที่ำางานึให้้พระศาสนึาไดี้งดีงามื่  
ท่ี่านึเจ้้าคุณสมื่บูุรณ์ท้ี่�งปูริย้ติิและปูฏิิบุ้ติิ จึ้งถ่ึอได้ีว่าเป็ูนึพระดีี น่ึาเคารพ น่ึายกย่อง น่ึาบูุชา ยิ�งท่ี่านึ 
ได้ีร้บุพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี�จ้ากพระบุาที่สมื่เดี็จ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว เป็ูนึพระราชาคณะ 
มีื่นึามื่วา่ พระเมื่ธีีวชริโสภณ ที่ำาให้้ข้้าพเจ้้าที่ี�มีื่ความื่เคารพช่�นึชมื่ที่า่นึเจ้้าคุณมื่าติลอดี ยิ�งปูล่�มื่ปู่ติิยนิึดีีก้บุ 
ความื่ดีีที่ี�ท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีที่ำาคุณปูระโยชนึ์ให้้ก้บุพระศาสนึาอย่างมื่ากมื่าย จ้นึได้ีร้บุการยกย่องเป็ูนึ 
พระราชาคณะจ้ากพระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว

แม้ื่ว่าข้้าพเจ้้าจ้ะช่�นึชมื่ก้บุความื่ดีีข้องท่ี่านึเจ้้าคุณติลอดีมื่า แติ่ก็ไม่ื่ได้ีแสดีงออก ด้ีงน้ึ�นึ  
เม่ื่�อที่ราบุว่า วารสารโพธีิยาล้ย ฉบุ้บุเด่ีอนึเมื่ษายนึ ๒๕๖๔ จ้ะเปู็นึฉบุ้บุมืุ่ทิี่ติาส้กการะที่่านึเจ้้าคุณ 
พระเมื่ธีีวชิรโสภณ และที่างคณะที่ำางานึกองบุรรณาธิีการได้ีนิึมื่นึต์ิให้้เขี้ยนึบุที่ความื่เกี�ยวก้บุท่ี่านึเจ้้าคุณ 
ข้้าพเจ้้าก็มีื่ความื่ปูล่�มื่ปู่ติิทีี่�จ้ะไดี้มีื่ส่วนึในึการแสดีงความื่ช่�นึชมื่อนึุโมื่ที่นึาก้บุศิษย์รุ่นึพี�ทีี่�ข้้าพเจ้้าเคารพ
ยกย่องบูุชาอย่างยิ�งอีกรูปูห้นึึ�ง 

พระมื่ห้าวิที่ยาเชฏิฐ์์  วรธีมฺื่โมื่ 
ผูู้้ช่วยเจ้้าอาวาส ว้ดีโมื่ลีโลกยารามื่

กรุงเที่พมื่ห้านึคร
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ขออนีุโมทนีาบุุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ขออนีุโมทนีาบุุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
กราบุถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะ พระเมื่ธีีวชริโสภณ ทีี่�เคารพอยา่งสูง  

เน่ึ�องในึโอกาสทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี�เป็ูนึพระราชาคณะที่ี�  
พระเมธีวีชิิรโสภณ เม่ื่�อว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ ศกนีึ�  พระเดีชพระคุณ
เป็ูนึผูู้้มีื่ผู้ลงานึที่างด้ีานึวิชาการพระพุที่ธีศาสนึาห้ลายปูระการ  
และเปู็นึผูู้้รณรงค์การอนุึร้กษ์สิ�งแวดีล้อมื่  คุณงามื่ความื่ดีีและ
ปูระโยชน์ึต่ิางๆ ท้ี่�งต่ิอพระพุที่ธีศาสนึาและโลกข้องเรา ทีี่�ท่ี่านึ
ได้ีที่ำามื่าน้ึ�นึมีื่มื่ากมื่ายห้ลายปูระการ ในึที่ี�นีึ�กระผู้มื่จ้ะข้อยกมื่า 

กล่าวถึึงส้ก ๒ ปูระการ ด้ีงต่ิอไปูนีึ�
มหากุุศลที่ี�สบืที่อดพระพุที่ธีศาสนาให้ดำารงอยู่่�นาน

 พระเดีชพระคุณเป็ูนึผูู้้ที่ี�ส่งเสริมื่การศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่เป็ูนึอย่างยิ�ง มีื่ผู้ลงานึที่างวิชาการ
มื่ากมื่าย เช่นึ เปิูดีให้้ในึว้ดีมีื่การเรียนึการสอนึพระอภิธีรรมื่และบุาลี การศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่ถ่ึอว่า 
เป็ูนึปัูจ้จ้้ยสำาค้ญต่ิอการส่บุที่อดีอายุพระพุที่ธีศาสนึาให้้ย้�งย่นึและม้ื่�นึคง ถ้ึาห้ากว่าข้าดีการศึกษา 
พระปูริย้ติิธีรรมื่ พระพุที่ธีศาสนึาก็จ้ะไม่ื่สามื่ารถึดีำารงอยู่ต่ิอไปู ติามื่ทีี่�ในึมื่ห้าวิภ้งค์ ปูฐ์มื่ภาค  
เวร้ญชก้ณฑ์์ พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าติร้สว่า “พระผูู้้มีื่พระภาคพระนึามื่วิปัูสสี พระนึามื่สิขี้ และ 
พระนึามื่เวสสภู ที่รงที่้อพระห้ฤท้ี่ยเพ่�อจ้ะที่รงแสดีงธีรรมื่โดียพิสดีารแก่สาวกที่้�งห้ลาย อนึึ�ง สุติติะ  
เคยยะ เวยยากรณะ คาถึา อุที่านึ อิติิวุติติกะ ชาดีก อ้พภูติธีรรมื่ เวท้ี่ลละ ข้องพระผูู้้มีื่พระภาคท้ี่�ง 
สามื่พระองค์น้ึ�นึมีื่น้ึอย สิกข้าบุที่ก็มิื่ได้ีที่รงบุ้ญญ้ติิ ปูาติิโมื่กข์้ก็มิื่ได้ีที่รงแสดีงแก่สาวก เพราะอ้นึติรธีานึ
แห่้งพระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าเห้ล่าน้ึ�นึ เพราะอ้นึติรธีานึแห่้งสาวกผูู้้ติร้สรู้ติามื่พระพุที่ธีเจ้้าเห้ล่าน้ึ�นึ  
สาวกช้�นึห้ล้งทีี่�ต่ิางช่�อก้นึ ต่ิางโคติรก้นึ ต่ิางชาติิก้นึ ออกบุวชจ้ากติระกูลต่ิางก้นึ จึ้งย้งพระศาสนึานึ้�นึ 
ให้้อ้นึติรธีานึโดียฉ้บุพล้นึ” เพราะพระสงฆ์์ในึสม้ื่ยน้ึ�นึ อยู่ในึช่วงทีี่�มื่นุึษย์อายุย่นึ จึ้งที่รงแสดีงธีรรมื่ 
โดียย่อก็สามื่ารถึบุรรลุอรห้้นึต์ิได้ี ด้ีงน้ึ�นึ จึ้งไม่ื่จ้ำาเป็ูนึจ้ะที่รงแสดีงธีรรมื่โดียพิสดีาร ห้ล้งพระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้า 
และสาวกปูรินิึพพานึ พระพุที่ธีศาสนึาก็สูญห้ายติามื่ไปูด้ีวย 

ห้ล้งจ้ากน้ึ�นึ พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าติร้สเร่�องเห้ตุิให้้พระศาสนึาดีำารงอยู่นึานึว่า “พระผูู้้มีื่พระภาค 
พระนึามื่กกุส้นึธีะ พระนึามื่โกนึาคมื่นึะ และพระนึามื่ก้สสปูะ มิื่ได้ีที่รงที่้อพระห้ฤท้ี่ยเพ่�อจ้ะที่รง 
แสดีงธีรรมื่โดียพิสดีารแก่สาวกท้ี่�งห้ลาย อนึึ�ง สุติติะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถึา อุที่านึ อิติิวุติติกะ ชาดีก  
อ้พภูติธีรรมื่ เวท้ี่ลละ ข้องพระผูู้้มีื่พระภาคท้ี่�งสามื่พระองค์น้ึ�นึมีื่มื่าก สิกข้าบุที่ก็ที่รงบุ้ญญ้ติิ ปูาติิโมื่กข์้
ก็ที่รงแสดีงแก่สาวก แม้ื่ว่าพระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าเห้ล่าน้ึ�นึ และสาวกผูู้้ติร้สรู้ติามื่พระพุที่ธีเจ้้าเห้ล่าน้ึ�นึ
ปูรินิึพพานึไปูก็ติามื่ จึ้งดีำารงพระศาสนึาน้ึ�นึไว้ได้ีติลอดีระยะกาลย่นึนึานึ” ในึสม้ื่ยพระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้า 
ด้ีงกล่าว เป็ูนึยุคสม้ื่ยทีี่�มื่นุึษย์อายุส้�นึ จ้ะต้ิองอธิีบุายธีรรมื่อย่างละเอียดี พุที่ธีบุริษ้ที่จึ้งจ้ะสามื่ารถึ 

๖๑78



บุรรลุธีรรมื่  ด้ีงน้ึ�นึ พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าจ้ึง
จ้ำาเป็ูนึต้ิองที่รงแสดีงธีรรมื่โดียพิสดีาร ต่ิอมื่า 
มีื่การศึกษาส่บุต่ิอก้นึไปู ที่ำาให้้พระพุที่ธีศาสนึา 
ดีำารงอยู่นึานึ 
 ในึปูระเที่ศติะว้นึติก พุที่ธีศาสนึกิชนึ
ในึสห้ราชอาณาจ้้กร ร้กษาพระพุที่ธีศาสนึา
ให้้คงอยู่ต่ิอไปูได้ีในึปูระเที่ศข้องเข้า โดียมีื่
การเขี้ยนึงานึวิชาการที่างพระพุที่ธีศาสนึา
ออกมื่ามื่ากมื่าย และเปิูดีการเรียนึการสอนึ
ที่างพระพทุี่ธีศาสนึาอยา่งกว้างข้วาง ชาวอ้งกฤษเริ�มื่เข้้าถึึงคำาสอนึข้องพระพทุี่ธีเจ้้าจ้ากการปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่  
ต่ิอมื่า ได้ีก่อต้ิ�งสมื่าคมื่บุาลีปูกรณ์ (The Pali Text Society) แปูลพระไติรปิูฎกเป็ูนึฉบุ้บุภาษาอ้งกฤษ 
และที่ำาการเผู้ยแพร่คำาสอนึพระพุที่ธีองค์ จ้นึเป็ูนึห้น้ึงส่ออ้างอิงที่างพระพุที่ธีศาสนึาในึระด้ีบุนึานึาชาติิ 
มีื่การเรียนึการสอนึที่างพระพุที่ธีศาสนึาในึมื่ห้าวิที่ยาล้ยต่ิางๆ ติามื่ข้้อมูื่ลข้อง UKABS (UK Association  
for Buddhist Studies) เขี้ยนึไว้ว่า ปัูจ้จุ้บุ้นึ มื่ห้าวิที่ยาล้ยในึสห้ราชอาณาจ้้กร เปิูดีสอนึสาข้า
วิชาพระพุที่ธีศาสนึาร่วมื่ก้นึท้ี่�งห้มื่ดีมีื่ ๒๒ มื่ห้าวิที่ยาล้ย นีึ�ค่อความื่ติ้�งใจ้ข้องชาวสห้ราชอาณาจ้้กร  
เพ่�อจ้ะร้กษาพระพุที่ธีศาสนึาไว้
 มหากุุศลในกุารอนุรักุษ์์สิ�งแวดล้อม

อีกปูระการห้นึึ�ง พระเดีชพระคุณเป็ูนึผูู้้มีื่เมื่ติติา อนุึร้กษ์สิ�งแวดีล้อมื่ จึ้งได้ีจ้้ดีการเร่�องข้ยะ  
เริ�มื่โครงการนึำาข้วดีพลาสติิกมื่าแปูรรูปูเป็ูนึผู้้าจี้วร เน่ึ�องจ้ากในึปัูจ้จุ้บุ้นึ ปัูญห้าสิ�งแวดีล้อมื่ ค่อปัูญห้า 
ระด้ีบุโลก ทีี่�ชาวโลกกำาล้งได้ีร้บุผู้ลกระที่บุจ้ากข้ยะพลาสติิก ด้ีงต่ิอไปูนีึ� (๑) ที่ำาให้้เกิดีข้ยะเป็ูนึจ้ำานึวนึมื่าก  
(๒) พลาสติิกทีี่�กำาล้งย่อยสลายสามื่ารถึปูล่อยก๊าซึ่เร่อนึกระจ้กชนิึดีให้ม่ื่ทีี่�ที่ำาลายช้�นึบุรรยากาศโลก  
(๓) ก่อให้้เกิดีก๊าซึ่พิษทีี่�มื่ีผู้ลต่ิอมื่นุึษย์และสิ�งแวดีล้อมื่ ที่ำาให้้เกิดีภาวะโลกร้อนึ ที่ำาลายระบุบุนิึเวศท้ี่�ง 
บุนึบุกและในึมื่ห้าสมุื่ที่ร ส่งผู้ลกระที่บุต่ิอพ่ชและส้ติว์ต่ิางๆ ทีี่�อาศ้ยอยู่ในึดิีนึและนึำ�า เกิดีพายุ นึำ�าท่ี่วมื่ 
ภ้ยแล้ง เป็ูนึต้ินึ ด้ีงน้ึ�นึ ถ่ึอว่าเป็ูนึปัูญห้าทีี่�จ้ะต้ิองร่วมื่ก้นึแก้ไข้โดียด่ีวนึ 

เม่ื่�อปู่ ค.ศ. ๒๐๑๙ กระผู้มื่ และคณะผูู้้บุริห้ารจ้ากมื่ห้าวิที่ยาล้ยพระพุที่ธีศาสนึาร้ฐ์ฉานึ (Shan 
State Buddhist University) ติองจี้ ร้ฐ์ฉานึ ได้ีแก่ พระจ้อมื่ห้าญ จ้้นึทิี่มื่า และพระโกวิที่ะ ได้ีเดิีนึที่าง
มื่าศึกษาดูีงานึโครงการจ้้ดีการข้ยะในึว้ดีจ้ากแดีง ไดี้ร้บุความื่รู้จ้ากพระเดีชพระคุณมื่ากมื่าย ไดี้เรียนึรู้ 
วิธีีกำาจ้้ดีข้ยะ และแนึวที่างการจ้้ดีการศึกษาข้องว้ดี เพ่�อจ้ะนึำาเอาไปูใช้ในึอนึาคติ ด้ีงน้ึ�นึ พระเดีชพระคุณท่ี่านึ 
จึ้งเป็ูนึแบุบุอย่างทีี่�ดีี ในึการอนุึร้กษ์สิ�งแวดีล้อมื่ทีี่�น่ึาช่�นึชมื่ยิ�ง 

กราบุนึม้ื่สการด้ีวยความื่เคารพ 
พระกิติติิสาระ 

ว้ดีพุที่ธีวิห้ารออกซึ่ฟัอร์ดี  สห้ราชอาณาจ้้กร
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มุทิตาเถระมุทิตาเถระ
		 	 	 	 อาจารย์์พระมหาประนอม	 ตามท่ี่�อาตมาภาพ 
ได้้พบได้้ร้้จักมาก็เป็นเวลาย์่�สิิบกว่าพรรษา	 อาตมา 
เป็นพระเลขาของพระพรหมมงคล (หลวงป้�ที่อง	 
สิิริมงฺคโล)	 เวลาหลวงป้�เดิ้นที่างเข้ามาที่ำากิจหรือ 
รับนิมนต์ท่ี่�กรุงเที่พฯ	 ทีุ่กครั�ง	 ก็มาพักท่ี่�คณะ	 ๒๕	 

วัด้มหาธาตุฯ	 ซ่ึ่�งเป็นคณะท่ี่�พระมหาประนอมพัก	 
และจัด้เป็นห้องเร่ย์นบาล่ใหญ่่	 และพระส้ิตรต่างๆ	 จาก 

พระไตรปิฎก	ม่นักเร่ย์นมาเร่ย์นมากมาย์	ม่ทัี่�งแพที่ย์์	พย์าบาล	
คหบด่้	และข้าราชการท่ี่�เกษ่ย์ณอายุ์แล้ว	มาศ่ึกษาหาความร้้เพิ�มเติม	
	 พระมหาประนอมนบัว่าเปน็พระผู้้ใ้ห้	เป็นปราชญ่	์เป็นผู้้ร้้้ทัี่�งภาษาบาล่และพมา่		ท่ี่านเปน็นักเข่ย์น	
เป็นนกัแปล	เข่ย์นหนังสืิอมาแลว้กห็ลาย์เล่ม	โด้ย์พิมพเ์ปน็หนังสิอื	ตำาราเร่ย์นใหกั้บหอ้งสิมดุ้มหาวทิี่ย์าลัย์
ให้นักศ่ึกษาใช้	บางท่ี่หลวงป้�ติด้ขัด้ตรงไหนก็ได้้ถามท่ี่าน	ท่ี่านก็ให้ความกระจ่าง	เหมือนเป็นคลังหนังสืิอ
เคลื�อนท่ี่�	เช่น	ที่างวัด้พระธาตุศึร่จอมที่องวรวิหาร	ม่การจัด้ปริวาสิกรรมทุี่กปี	ระหว่างวันท่ี่�	๑๘	–	๒๘	 
ธันวาคม	ทุี่กครั�งท่ี่�จัด้งานจะต้องม่อาจารย์์พระมหาประนอมเป็นผู้้้บรรย์าย์พระวินัย์ให้	เมื�อท่ี่านมาแล้ว
ท่ี่านจะไม่ย์อมให้เส่ิย์เวลา	จัด้บรรย์าย์ให้วันละสิามรอบ	ม่เช้า	บ่าย์	และคำ�า	ท่ี่านบอกเสิมอว่า	มาแล้ว 
จะให้ความร้้เต็มท่ี่�	 โด้ย์เฉพาะพระเด้ชพระคุณหลวงป้�ท่ี่านจะลงฟัังการบรรย์าย์ด้้วย์ทุี่กครั�งท่ี่�ท่ี่านมา
ถวาย์ความร้้ให้กับพระท่ี่�มาเข้าปริวาสิ
	 อาจารย์์พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร		เป็นพระสิงฆ์์ท่ี่�ที่ำาคุณประโย์ชน์ให้กับพระพุที่ธศึาสินา	 
เป็นนักเผู้ย์แผู่้	 สิร้างบุคลากรท่ี่�ม่คุณประโย์ชน์ให้กับประเที่ศึชาติ	 ท่ี่านได้้ที่ำาให้พระสัิที่ธรรมตั�งมั�น 
ตลอด้ไป	
	 ในโอกาสิท่ี่�ท่ี่าน	ได้้รับพระกรุณาโปรด้ตั�งสิมณศึักดิ้�เป็นพระราชาคณะท่ี่�	 พระเมธีีวชิิรโสภณ  
พวกเราคณะสิงฆ์์วัด้พระธาตุศึร่จอมที่องวรวิหาร	 ขอมุทิี่ตาแสิด้งความยิ์นด่้	 กับพระเด้ชพระคุณ 
ท่ี่านเจ้าคุณฯ	ขอให้ท่ี่านจงม่แต่ความสุิขความเจริญ่ย์ิ�งๆ	ข่�นไป	

พระศึร่ศิึลปาจารย์์
ผู้้้ช่วย์เจ้าอาวาสิ	วัด้พระธาตุศึร่จอมที่องวรวิหาร
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ปูระทีปูแห่งธรรมนี�าพุทธบุริษัทปูระทีปูแห่งธรรมนี�าพุทธบุริษัท
 ท่ี่านึอาจ้ารยพ์ระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร เป็ูนึศิษย์รุ่นึพี�แห่้งสำาน้ึกเรียนึว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ในึโอกาสที่ี�
ท่ี่านึได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�จ้ากในึห้ลวงร้ชกาลที่ี� ๑๐ ติามื่พระราชที่นิึนึามื่วา่ “พระเมื่ธีีวชริโสภณ”  
ติามื่ทีี่�พวกเราได้ีที่ราบุจ้ากส่�อต่ิางๆ แล้วน้ึ�นึ และท่ี่านึย้งร้บุติำาแห้น่ึงเป็ูนึเจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง 
องค์ปัูจ้จุ้บุ้นึด้ีวย น้ึบุว่าท่ี่านึเป็ูนึศิษย์สำาน้ึกว้ดีท่ี่ามื่ะโออีกรูปูห้นึึ�งทีี่�ห้าได้ียาก และมีื่ความื่สำาค้ญเป็ูนึ 
อย่างยิ�ง เพราะที่่านึมีื่ปูระสบุการณ์ด้ีานึการศึกษาภาษาบุาฬีี ท้ี่�งค้นึถึธีุระและวิปัูสสนึาธีุระ ท้ี่�ง 
ในึปูระเที่ศไที่ยและปูระเที่ศเมื่ยีนึมื่าอยา่งเอกอ ุไม่ื่ติำ�ากว่า ๒๐ ปู่ ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ มีื่ความื่เข้้าใจ้ เข้้าถึึง และพ้ฒนึา  
ปูระดุีจ้เพชรทีี่�ได้ีร้บุการเจี้ยระไนึแล้วเป็ูนึอย่างดีี เพราะท่ี่านึมีื่ความื่รู้ท้ี่�งในึอรรถึและพย้ญชนึะอย่าง 
ที่ะลุปูรุโปูร่ง และปูราดีเปูร่�องเร่�องบุาฬีีให้ญ่ พร้อมื่ท้ี่�งพระไติรปิูฎก อรรถึกถึา ฎีกา และค้มื่ภีร์ 
ส้ที่ที่าวิเสสด้ีวยน้ึ�นึเอง
 ด้ีงน้ึ�นึ จ้ะเห็้นึได้ีว่าห้ล้งจ้ากทีี่�ท่ี่านึกล้บุจ้ากปูระเที่ศสห้ภาพเมื่ียนึมื่าแล้ว ท่ี่านึก็มีื่ศร้ที่ธีาความื่ 
มุ่ื่งม้ื่�นึและได้ีติ้�งปูณิธีานึอย่างแน่ึวแน่ึ ทีี่�จ้ะที่ำาห้น้ึาทีี่�เป็ูนึพุที่ธีบุุติร ในึการเผู้ยแผู่้พระพุที่ธีศาสนึา  
ด้ีวยการอบุรมื่บุ่มื่เพาะจ้ริตินิึส้ย กิริยามื่ารยาที่ แก่พระภิกษุสามื่เณรภายในึว้ดีจ้ากแดีง และ
พุที่ธีศาสนิึกชนึ ท้ี่�งในึปูระเที่ศและต่ิางปูระเที่ศ ให้้ได้ีร้บุการศึกษาภาษาบุาฬีีอย่างท้ี่�วถึึงและท้ี่�วโลก  
อย่างทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุการศึกษาเรียนึรู้ และฝึึกฝึนึอบุรมื่มื่าอย่างเชี�ยวชาญ ด้ีวยการนึำาส่�อและอุปูกรณ์ 
ที่างอินึเที่อร์เน็ึติ เป็ูนึส่�อกลางให้้เกิดีปูระโยชน์ึสูงสุดีและไร้พรมื่แดีนึ อย่างมีื่ปูระสิที่ธิีภาพและ 
ปูระสิที่ธิีผู้ลเท่ี่าทีี่�ท่ี่านึจ้ะที่ำาได้ี 
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 นึอกจ้ากนึ้�นึ ท่ี่านึยง้มีื่ปูณิธีานึอยา่งแน่ึวแน่ึ ในึอ้นึที่ี�จ้ะสรา้งพระภิกษุสามื่เณรให้้เปูน็ึศาสนึที่ายาที่
ทีี่�สำาค้ญ ในึการที่รงไว้ (ที่รงจ้ำา) ซึึ่�งพระไติรปิูฎกแห่้งแรกในึปูระเที่ศไที่ยด้ีวย ซึึ่�งผูู้้เขี้ยนึมีื่ความื่ม้ื่�นึใจ้ลึกๆ  
ว่า ท่ี่านึจ้ะต้ิองที่ำาได้ีในึอนึาคติอ้นึใกล้อย่างแน่ึนึอนึ ผูู้้เขี้ยนึข้อกราบุอนุึโมื่ที่นึา สาธุีการเป็ูนึอย่างยิ�ง  
และข้อยกย่องถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะแด่ีท่ี่านึผูู้้เป็ูนึภิกษุอาชาไนึยรูปูแรกข้องปูระเที่ศไที่ยในึยุคปัูจ้จุ้บุ้นึด้ีวย
 เพราะท่ี่านึเจ้้าคุณมีื่พร้อมื่ท้ี่�งความื่รู้ ความื่สามื่ารถึ และทีี่�สำาค้ญท่ี่านึมีื่ศร้ที่ธีาม้ื่�นึคง กล้าห้าญ เสียสละ
ชีวิติเพ่�อพระพุที่ธีศาสนึาอย่างแน่ึวแน่ึแท้ี่จ้ริงด้ีวย
 ท่ี่านึเจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ เป็ูนึคนึชาติิใดี ศาสนึาใดี ศิษย์อาจ้ารย์ผูู้้ใดี อาจ้ารย์ศิษย์ผูู้้ใดี และ 
ลูกผูู้้ใดี เป็ูนึต้ินึ ชาติิน้ึ�นึ ศาสนึาน้ึ�นึ ศิษย์อาจ้ารย์ผูู้้น้ึ�นึ อาจ้ารย์ศิษย์ผูู้้น้ึ�นึ และพ่อแม่ื่ผูู้้น้ึ�นึ เป็ูนึต้ินึ 
 ย่อมื่จ้ะเบุาใจ้ สบุายใจ้ สุข้ใจ้ ปูล่�มื่ปู่ติิใจ้ และเย็นึใจ้เป็ูนึอย่างยิ�งแน่ึนึอนึ ฉะน้ึ�นึ กระผู้มื่ในึฐ์านึะลูกศิษย์ 
สำาน้ึกท่ี่ามื่ะโอเดีียวก้นึ ข้อกราบุนึม้ื่สการ และข้อถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะ ในึโอกาสทีี่�ท่ี่านึอาจ้ารย์ 
พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี� ในึราชทิี่นึนึามื่ทีี่� “พระเมื่ธีีวชิรโสภณ” 
ในึคร้�งนีึ�เป็ูนึอย่างยิ�ง 

พระมื่ห้าสมื่ชาย คุณาลงฺกาโร (ศรีเลิศ)
พระธีรรมื่ทีู่ติสายติ่างปูระเที่ศ ว้ดีอติ้มื่มื่ยติารามื่ 

เมื่่องซึ่ีแอติเติิล ร้ฐ์วอชิงติ้นึ สห้ร้ฐ์อเมื่ริกา
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รำลึกถึงความหลังรำลึกถึงความหลัง
 เม่ื่�อไดี้ที่ราบุพระบุรมื่ราชโองการโปูรดีติ้�งพระมื่ห้า
ปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร เป็ูนึเจ้้าคุณ จ้ากราชกิจ้จ้านุึเบุกษา 
ข้้าพเจ้้าในึนึามื่ศิษย์ร่วมื่สำาน้ึกและครูสอนึข้องพระมื่ห้าปูระนึอมื่ 
ก็รู้สึกปู่ติิยินึดีีในึความื่สำาเร็จ้ทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุมื่าด้ีวยความื่มุ่ื่งม้ื่�นึในึการ
บุำาเพ็ญศาสนึกิจ้ข้องท่ี่านึติลอดีเวลาอ้นึยาวนึานึ
 ห้วนึระลึกถึึงอดีีติทีี่�ผู่้านึมื่า ในึ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้้าพเจ้้ายง้เป็ูนึสามื่เณร 
อายุได้ี ๑๙ ปู่ มีื่สามื่เณรรุ่นึนึ้องช่�อว่า สามื่เณรปูระนึอมื่ เข็้มื่ส้นึเทีี่ยะ เดิีนึที่างมื่าศึกษาร่วมื่สำาน้ึก
เดีียวก้นึในึว้ดีท่ี่ามื่ะโอ จ้้งห้ว้ดีลำาปูาง ท่ี่านึเป็ูนึผูู้้มีื่ความื่ข้ย้นึห้ม้ื่�นึเพียรดีี แถึมื่ความื่จ้ำาก็ดีี บุางว้นึท่ี่อง
ค้มื่ภีร์อภิธีาน้ึปูปูทีี่ปิูกาได้ีถึึง ๑๐ คาถึา จึ้งได้ีร้บุการชมื่เชยจ้ากห้ลวงพ่อเป็ูนึอย่างมื่าก ห้ล้งจ้ากทีี่�ท่ี่านึ 
อยู่ทีี่�ว้ดีได้ีปู่กว่าๆ ก็เดิีนึที่างไปูร้บุสามื่เณรน้ึองชายช่�อ สามเณรธิิติิพงศ์์ มื่าเรียนึด้ีวยก้นึทีี่�สำาน้ึก 
ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ซึึ่�งสามื่เณรธิีติิพงศ์รูปูนีึ� ได้ีเป็ูนึกำาล้งสำาค้ญข้องการสอนึบุาลีมื่ห้าไวยากรณ์ทีี่�ว้ดีสุที่ธีาโภชน์ึ
ในึปัูจ้จุ้บุ้นึ 
 ต่ิอมื่าห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอเห็้นึว่า พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร มีื่ความื่รู้ดีีเกี�ยวก้บุภาษา 
บุาลีแล้ว จึ้งส่งไปูเรียนึต่ิอทีี่�ปูระเที่ศสห้ภาพพม่ื่าพร้อมื่ก้บุสามื่เณรไพโรจ้น์ึ นิึร้ญร้กษ์ เป็ูนึต้ินึ ซึึ่�งท่ี่านึได้ี
เรียนึจ้บุห้ล้กสูติรธ้ีมื่มื่าจ้รยิะข้องร้ฐ์บุาลพมื่า่ สมื่ด้ีงความื่ติ้�งใจ้ข้องห้ลวงพอ่ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ห้ล้งจ้ากกล้บุมื่า
ปูระเที่ศไที่ยแล้ว ก็เผู้ยแผู่้พระศาสนึาด้ีวยการเที่ศน์ึและสอนึปูริย้ติิธีรรมื่ เป็ูนึต้ินึ ติลอดีจ้นึการอนุึร้กษ์
สิ�งแวดีล้อมื่ อ้นึเป็ูนึปูระโยชน์ึแก่ปูระเที่ศชาติิ ซึึ่�งเป็ูนึการติอบุแที่นึคุณแผู่้นึดิีนึอย่างยิ�งให้ญ่
 ช่�อเสียงข้องท่ี่านึเป็ูนึทีี่�ปูระจ้้กษ์แก่คนึท้ี่�วไปู ด้ีวยผู้ลงานึแห่้งความื่ดีี อ้นึเป็ูนึการเผู้ยแผู่้พระศาสนึา 
และติอบุแที่นึคุณแผู่้นึดิีนึ จึ้งได้ีร้บุพระกรุณาโปูรดีต้ิ�งเป็ูนึพระราชาคณะทีี่� พระเมธิีวชิิรโสภณ  
ข้้าพเจ้้าและศิษย์ร่วมื่สำาน้ึกรู้สึกปู่ติิยินึดีีในึข่้าวทีี่�ได้ีร้บุนีึ�เป็ูนึอย่างยิ�ง จึ้งห้วนึรำาลึกถึึงพุที่ธีภาษิติในึ 
ค้มื่ภีร์ชาดีกว่า

 อตฺิตินา กุุรุเติ ลกฺุขึึ  อลกฺุขึึ กุุรุเติตฺิตินา
 เนว ลกฺุขึึ อลกฺุขึึ วา  อญฺฺโญฺ อญฺฺญฺสฺส กุารโกุ

“บุุคคลที่ำาสิริมื่งคลแก่ตินึเอง และที่ำาสิ�งทีี่�มิื่ใช่สิริมื่งคลแก่ตินึเอง 
ไม่ื่มีื่ใครที่ำาสิริมื่งคลและสิ�งทีี่�มิื่ใช่สิริมื่งคลแก่ผูู้้อ่�นึได้ี” 

พรูะมืหาปรูะวัติิ  ถาวรูจิิตฺิโติ
คณะ ๑๙ ว้ดีพระปูฐ์มื่เจ้ดีีย์ราชวรมื่ห้าวิห้าร
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วตฺตปฺูปูฏิวตฺต�วตฺตปฺูปูฏิวตฺต�
วัตรนี้อยและวัตรใหญ่วัตรนี้อยและวัตรใหญ่

 วตฺิติปฺฺปฺฏิิวตฺิตินฺติิ ขุึทฺฺทฺกุญฺฺเจว มหนฺติญฺฺจ วตฺิตํิ,  ปฺุพฺเพ วา กุตํิ วตฺิตํิ, ปฺจฺฉา กุตํิ ปฺฏิิวตฺิตํิ. 
(วิภงฺฺคม้ืลฏีีกา. หน�า ๓๒ ฉบัับัพม่ืา)

 บุที่ว่า “วตฺิติปฺฺปฺฏิิวตฺิตํิ” ได้ีแก่ ข้้อว้ติรเล็กและข้้อว้ติรให้ญ่ ห้ร่อ ข้้อว้ติรทีี่�ที่ำาก่อนึ เรียกว่า  
ว้ติติะ ข้้อว้ติรทีี่�ที่ำาทีี่ห้ล้ง เรียกว่า ปูฏิิว้ติติะ
 โส วติ ภิกฺุขึเว ภิกฺุขุึ อคารโว อปฺฺปฺติิสฺโส อสภาควุตฺิติิโกุ สพฺรหฺมจารีสุ อาภิสมาจาริกํุ ธิมฺมํ  
ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ เนตํิ านํ วิชฺิชิติิ, อาภิสมาจาริกํุ ธิมฺมํ อปฺริปฺูเรตฺิวา เสขํึ ธิมฺมํ ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ เนตํิ านํ   
วิชฺิชิติิ, เสขํึ ธิมฺมํ อปฺริปฺูเรตฺิวา สีลานิ ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ  เนตํิ านํ วิชฺิชิติิ, สีลานิ อปฺริปฺูเรตฺิวา  
สมฺมาทิฺฏฺฺ ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ เนตํิ านํ วิชฺิชิติิ,  สมฺมาทิฺฏฺฺ อปฺริปฺูเรตฺิวา สมฺมาสมาธึิ  ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ  เนตํิ  
านํ  วิชฺิชิติิ. 

(สุุตฺิตินฺติ. ปมืคารูวสุุตฺิติ. ปญฺฺจิกนิปาติ เล่มื ๒๒)

 ดูีก่อนึภิกษุท้ี่�งห้ลาย ข้้อที่ี�ภิกษุไม่ื่มีื่ความื่เคารพ ไมื่่มีื่ความื่ยำาเกรง ไมื่่มีื่ความื่ปูระพฤติิเสมื่อ 
ในึเพ่�อนึร่วมื่พรห้มื่จ้รรย์ จ้้กบุำาเพ็ญธีรรมื่ ค่ออภิสมื่าจ้าริกว้ติรให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี  
ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่บุำาเพ็ญธีรรมื่ ค่ออภิสมื่าจ้าริกว้ติรให้้บุริบูุรณ์แล้วจ้้กบุำาเพ็ญเสข้ธีรรมื่ให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่
ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่บุำาเพ็ญเสข้ธีรรมื่ให้้บุริบูุรณ์แล้ว จ้้กร้กษาศีลให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�
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จ้ะมีื่ได้ี ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่ร้กษาศีลให้้บุริบูุรณ์แล้ว จ้้กอบุรมื่ส้มื่มื่าทิี่ฏิฐิ์ให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี 
ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่อบุรมื่ส้มื่มื่าทิี่ฏิฐิ์ให้้บุริบูุรณ์แล้ว จ้้กเจ้ริญส้มื่มื่าสมื่าธิีให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี
 โส วติ ภิกฺุขึเว ภิกฺุขุึ ปฺาปฺมิตฺิโติ ปฺาปฺสหาโย ปฺาปฺสมฺปฺวงฺโกุ ปฺาปฺมิตฺิเติ เสวมาโน ภชิมาโน  
ปฺยิรุปฺาสมาโน เติสญฺฺจ ทิฺฏฺฺานุคตึิ อาปฺชฺิชิมาโน อาภิสมาจาริกํุ ธิมฺมํ อปฺริปฺูเรตฺิวา เสขํึ ธิมฺมํ  
ปฺ ริ ปฺู เร สฺสตีิ ติิ   เนตํิ  านํ  วิ ชฺิชิติิ ,  อาภิสมาจาริ กํุ  ธิ มฺ มํ  อปฺริ ปฺู เร ตฺิวา เสกฺุ ขํึ  ธิ มฺ มํ 
ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ เนตํิ   วิชฺิชิติิ, เสขํึ ธิมฺมํ อปฺริปฺูเรตฺิวา สีลานิ ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ  เนตํิ านํ วิชฺิชิติิ,   
สีลานิ อปฺริปฺูเรตฺิวา กุามราคํ วา รูปฺราคํ วา อรูปฺราคํ วา ปฺชิหิสฺสตีิติิ  เนตํิ านํ วิชฺิชิติิ. 
 (สุุตฺิตินฺติ. มิืตฺิติสุุตฺิติ. ฉกฺกนิปาติ. เล่มื ๒๒)

 ดูีก่อนึภิกษุท้ี่�งห้ลาย ข้้อทีี่�ภิกษุผูู้้มีื่มิื่ติรช้�ว มีื่สห้ายช้�ว มีื่จิ้ติน้ึอมื่ไปูในึคนึช้�ว ซ่ึ่องเสพ คบุห้า  
เข้้าไปูน้ึ�งใกล้มิื่ติรช้�ว และปูระพฤติิติามื่อย่างมิื่ติรช้�วเห้ล่าน้ึ�นึอยู่ จ้้กบุำาเพ็ญธีรรมื่ ค่ออภิสมื่าจ้าริกว้ติร
ให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่บุำาเพ็ญธีรรมื่ ค่ออภิสมื่าจ้าริกว้ติรให้้บุริบูุรณ์แล้ว  
จ้้กบุำาเพ็ญเสข้ธีรรมื่ให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่บุำาเพ็ญธีรรมื่ข้องเสข้บุุคคล 
ให้้บุริบูุรณ์ได้ี จ้้กร้กษาศีลให้้บุริบูุรณ์ได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี ข้้อทีี่�ภิกษุไม่ื่ร้กษาศีลให้้บุริบูุรณ์แล้ว  
จ้้กละกามื่ราคะ รูปูราคะ ห้ร่ออรูปูราคะได้ีน้ึ�นึ มิื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่ได้ี
 วุตฺิติญฺฺเหตํิ  ภควติา  “โส  วติ  ภิกฺุขึเว  ภิกฺุขุึ  อาภิสมาจาริกํุ  ธิมฺมํ  อปฺริปฺูเรตฺิวา  สีลานิ  
ปฺริปฺูเรสฺสตีิติิ,  เนตํิ  านํ  วิชฺิชิตีิ” ติิ.             (อ.นิ. ๕/๒๑)
 สมื่จ้ริงด้ีงพระดีำาร้สทีี่�พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าได้ีติร้สไว้ว่า “ดูีก่อนึภิกษุท้ี่�งห้ลาย ภิกษุน้ึ�นึแล  
ไม่ื่บุำาเพ็ญอาภิสมื่าจ้าริกธีรรมื่ จ้้กบุำาเพ็ญศีลให้้บุริบูุรณ์ ด้ีงนีึ� น้ึ�นึไม่ื่ใช่ฐ์านึะทีี่�จ้ะมีื่อยูเ่ลย”
 ข้้อว้ติรห้ร่อกิจ้ว้ติร ห้ร่อปูฏิิปูที่าข้องพระอาจ้ารย์ให้ญ่ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ เริ�มื่ต้ินึแต่ิละว้นึเวลา  
๐๔.๐๐ นึ. เปิูดีปูระตูิห้้อง เปิูดีไฟั เปิูดีตู้ิห้น้ึงส่อพระบุาลี เพ่�อค้นึคว้าติามื่ทีี่�จ้ะนึำามื่าสอนึลูกศิษย์ ห้ร่อ 
บุางคร้�งเพ่�อจ้ะติอบุปัูญห้าข้องพระเถึรานุึเถึระบุ้าง อุบุาสกอุบุาสิกาบุ้างทีี่�สอบุถึามื่ ท่ี่านึจ้ะห้า 
ห้ล้กฐ์านึเพ่�อห้าข้้อยุติิ และนึำามื่าติอบุปัูญห้าต่ิางๆ ติามื่ห้ล้กข้องบุ้ณฑิ์ติท้ี่�งห้ลายทีี่�ว่า ปัูญห้าทุี่กอย่าง  
ยุติิด้ีวยห้ล้กฐ์านึทีี่�ปูรากฏิติามื่อาคติสถึานึน้ึ�นึๆ เช่นึ พระไติรปิูฎก อรรถึกถึา ฎีกา อนุึฎีกา และส้ที่ที่า
วิเสส เป็ูนึต้ินึ 
 สำาห้ร้บุพระภิกษุสามื่เณรทีี่�อยู่กุฏิิห้ล้งให้ญ่ มีื่ห้้องติรงก้นึข้้ามื่ก้บุพระอาจ้ารย์มีื่ ๔ ห้้องๆ ละ  
๒ รูปูบุ้าง ๓ รูปูบุ้าง ก็ต้ิองต่ิ�นึลุกจ้ากทีี่�จ้ำาว้ดี ออกมื่าอ่านึห้น้ึงส่อ ท่ี่องห้น้ึงส่อข้้างนึอกห้้อง บุริเวณ 
ข้้างห้น้ึาทีี่�ที่ำาว้ติรสวดีมื่นึต์ิ
 อรุณขึ้�นึจ้ะมีื่ส้ญญาณข้องระฆ้์งด้ีงขึ้�นึ เป็ูนึเวลาฉ้นึข้้าวต้ิมื่ ซึึ่�งข้้าวต้ิมื่นีึ�จ้ะมีื่สามื่เณร 
ผู้ล้ดีเปูลี�ยนึก้นึมื่าที่ำาห้น้ึาทีี่�เป็ูนึกุ๊ก หุ้งและปูรุงรสต้ิ�งแต่ิเวลา ๐๓.๐๐ นึ. ข้องทุี่กว้นึๆ ละ ๒ รูปู และ 
ห้ล้งจ้ากฉ้นึข้้าวต้ิมื่เสร็จ้ พระภิกษุสามื่เณรก็เติรียมื่ต้ิวออกบิุณฑ์บุาติ
 ช่วงเช้านีึ�พระอาจ้ารย์จ้ะอยู่ว้ดี และช่วยดูีแลความื่สะอาดี พร้อมื่ก้บุสามื่เณรทีี่�ที่ำาวาระ 
หุ้งข้้าวต้ิมื่ ห้ล้งจ้ากล้างภาชนึะอาห้ารเสร็จ้แล้ว จ้ะมื่าช่วยก้นึปัูดีกวาดีบุริเวณว้ดีและเก็บุข้ยะ พร้อมื่ก้บุ 
ภิกษุและสามื่เณรบุางรูปูทีี่�ไม่ื่ได้ีออกไปูบิุณฑ์บุาติ จ้ะออกมื่าช่วยก้นึ ในึเวลาเช้านีึ�จ้ะมีื่ผูู้้อยู่ว้ดี 
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จ้ำานึวนึน้ึอย เพราะฉะน้ึ�นึผูู้้อยู่ว้ดีต้ิองช่วยก้นึทุี่กอย่าง จ้นึกว่าจ้ะเสร็จ้เรียบุร้อย
 ปูระมื่าณ ๐๗.๐๐ นึ. เศษ ข้องแต่ิละว้นึ ฉ้นึอาห้ารเช้า สำาห้ร้บุพระอาจ้ารย์ท่ี่านึย้งไม่ื่ฉ้นึ จ้ะรอ 
ฉ้นึเพลที่ีเดีียวเลย ในึข้ณะที่ี�ภิกษุฉ้นึอาห้าร สามื่เณรก็จ้ะมื่าที่่องห้น้ึงส่อให้้ภิกษุฟััง ที่บุที่วนึบุที่เรียนึ
ข้องตินึเองไปูด้ีวย 
 ปูระมื่าณ ๐๘.๐๐ นึ. เศษ ตีิระฆ้์งที่ำาว้ติรเช้า ทุี่กรูปูต้ิองขึ้�นึที่ำาว้ติรโดียพรอ้มื่เพรียงก้นึ ที่ำาว้ติรเช้า 
จ้ะที่ำาเพียงส้�นึๆ เพ่�อระลึกถึึงพระพุที่ธีคุณ พระธีรรมื่คุณ และพระส้งฆ์คุณ 
 ห้ล้งจ้ากน้ึ�นึ ๐๘.๓๐ นึ. เริ�มื่เข้้าเรียนึห้น้ึงส่อ จ้นึถึึงเวลา ๑๐.๓๐ นึ. ห้ยุดีพ้ก เพ่�อเติรียมื่ฉ้นึเพล
 ช่วงเวลาสายๆ ข้องแต่ิละว้นึ พระอาจ้ารย์ให้ญ่จ้ะนึำาแจ้ก้นึดีอกไม้ื่บูุชาพระพุที่ธีเจ้้า 
ไปูวางไว้ด้ีานึห้นึา้ทีี่�ที่ำาว้ติร ห้ร่อบุางว้นึห้ากมื่ญีาติิโยมื่นึำาจ้ติปัุูจ้จ้้ยพร้อมื่ก้บุดีอกไมื่ม้ื่าถึวายที่ี�ว้ดี ก็จ้ะนึำามื่า 
จ้้ดีให้ม่ื่ เปูลี�ยนึนึำ�า ที่ำาให้้ดูีสวยงามื่อยู่ทุี่กว้นึ แล้วท่ี่านึจึ้งนึำาขึ้�นึไปูถึวายแด่ีพระพุที่ธีเจ้้าเอง
 เวลา ๑๐.๔๕ นึ. ส้ญญาณระฆ้์งด้ีงขึ้�นึ ถึึงเวลาฉ้นึเพล พระภิกษุจ้ะถ่ึอจ้านึพร้อมื่ช้อนึส่วนึต้ิวข้อง
แต่ิละท่ี่านึมื่าเอง และฉ้นึก่อนึ ส่วนึสามื่เณรจ้ะท่ี่องห้น้ึงส่อรอจ้นึกว่าพระจ้ะฉ้นึเสร็จ้ แล้วจึ้งฉ้นึต่ิอจ้าก
พระภิกษุ สำาห้ร้บุสามื่เณรทีี่�มีื่วาระ ห้ล้งจ้ากฉ้นึเสร็จ้ก็จ้ะเก็บุถ้ึวยชามื่นึำามื่าล้าง แล้วจึ้งจ้ะได้ีพ้กเทีี่�ยง
 เวลา ๑๓.๐๐ นึ. เป็ูนึเวลาเรียนึสำาห้ร้บุคาบุกลางว้นึ ถ้ึารูปูไห้นึไม่ื่มีื่คาบุเรียนึ ก็จ้ะท่ี่องห้น้ึงส่อ
บุ้าง อ่านึบุ้าง ที่บุที่วนึบุที่เรียนึบุ้าง จ้นึถึึงเวลา ๑๖.๓๐ นึ. ห้ยุดีเรียนึ ช่วงเวลานีึ�พระอาจ้ารย์ให้ญ่ท่ี่านึ 
จ้ะค้นึคว้าติำาราต่ิางๆ เพ่�อนึำาไปูสอนึบุ้าง เขี้ยนึห้น้ึงส่อบุ้าง และห้าข้้อมืู่ลเพ่�อติอบุปัูญห้าทีี่�มีื่ผูู้้สงส้ย
สอบุถึามื่มื่าบุ้าง
 ห้ล้งจ้ากเลิกเรียนึช่วงเย็นึข้องแต่ิละว้นึ ทุี่กรูปูต้ิองลงมื่าช่วยที่ำากิจ้ว้ติร ที่ำาความื่สะอาดีบุริเวณ
ว้ดีท้ี่�งห้มื่ดี ไม่ื่เว้นึแม้ื่แต่ิพระอาจ้ารย์ผูู้้สอนึ จ้ะลงมื่าช่วยก้นึปัูดีกวาดีเช็ดีถูึที่ำาความื่สะอาดีบุริเวณห้น้ึาทีี่�
ที่ำาว้ติรก้บุศาลา จ้ะมีื่สามื่เณรร้บุผิู้ดีชอบุเป็ูนึวาระๆ ในึแต่ิละว้นึ ฉะน้ึ�นึบุริเวณว้ดี ศาลาแสดีงธีรรมื่ และ
ศาลาห้อฉ้นึ จึ้งสะอาดีทุี่กว้นึ 
 การที่ำาความื่สะอาดีนีึ� ถ่ึอเปู็นึเร่�องให้ญ่สำาห้ร้บุพระภิกษุสามื่เณรที่ี�อยู่ทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอในึสม้ื่ยน้ึ�นึ 
โดียพระอาจ้ารย์จ้ะให้้โอวาที่ว่า

“สมฺมชฺิชินวตฺิตํิ  นาม  สพฺพพุทฺฺเธิหิ  วณฺณิตํิ” 
 ขึ้�นึช่�อว่าส้มื่ม้ื่ชชนึว้ติร ค่อการปัูดีกวาดีเช็ดีถูึ พระพุที่ธีเจ้้าทุี่กพระองค์ที่รงสรรเสริญ 
 แล้วท่ี่านึก็เล่าเร่�องข้องพระมื่ห้าก้สสปูเถึระให้้พระภิกษุสามื่เณรฟัังทีี่�ที่ำาว้ติรว่า “ว้นึห้นึึ�ง  
พระมื่ห้าก้สสปูเถึระมีื่ความื่ปูระสงค์จ้ะห้ลีกเร้นึเข้้านิึโรธีสมื่าบุ้ติิในึปู�า จึ้งเข้้าปู�าไปู แล้วที่ำาความื่สะอาดี
เฉพาะบุริเวณทีี่�ท่ี่านึน้ึ�งเท่ี่าน้ึ�นึ ส่วนึอ่�นึๆ ไม่ื่ได้ีที่ำา ในึว้นึน้ึ�นึพระพุที่ธีองค์ที่รงพิจ้ารณาว่า พระมื่ห้าก้สสปูะ 
ผูู้้เป็ูนึบุุติรข้องเราว้นึนีึ�ที่ำาอะไรอยู ่ แล้วที่รงเห็้นึว่า ท่ี่านึพระมื่ห้าก้สสปูะเข้้านิึโรธีสมื่าบุ้ติิอยู่ในึปู�า พระพุที่ธีองค์ 
จึ้งเสด็ีจ้ไปูปูระท้ี่บุรอยพระบุาที่ไว้ แล้วเสด็ีจ้กล้บุ เม่ื่�อพระมื่ห้าก้สสปูเถึระออกจ้ากนึิโรธีสมื่าบุ้ติิแล้ว  
เห็้นึรอยพระบุาที่ข้องพระพทุี่ธีเจ้้า ก็ที่ราบุวา่พระพุที่ธีเจ้้าเสดีจ็้มื่า และเกดิีความื่ละอายใจ้ขึ้�นึว่า เราไมื่ไ่ด้ี 
ที่ำาความื่สะอาดีบุริเวณ และปููลาดีอาสนึะสำาห้ร้บุพระพุที่ธีเจ้้าไว้ ต้ิ�งแต่ินึ้�นึมื่าท่ี่านึก็ได้ีติ้�งใจ้ไว้ว่า เม่ื่�อ
จ้ะเข้้านิึโรธีสมื่าบุ้ติิอีกเม่ื่�อไร ก็ต้ิองที่ำาความื่สะอาดี ปููลาดีพุที่ธีอาสน์ึไว้ให้้เรียบุร้อยเสียก่อนึ เพ่�อจ้ะ 
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ไม่ื่ให้้เกิดีเห้ตุิการณ์อย่างนีึ�ขึ้�นึอีก” และในึเวลาทีี่�พระภิกษุสามื่เณรลงมื่าช่วยก้นึที่ำาความื่สะอาดีบุริเวณ
ว้ดี ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ให้ญ่จ้ะเดิีนึติรวจ้ความื่เรียบุร้อย ถ้ึาย้งไม่ื่เรียบุร้อยดีี ท่ี่านึก็จ้ะส้�งให้้พระห้ร่อเณร
ช่วยที่ำาเพิ�มื่เติิมื่อีก
 ช่วงคำ�าปูระมื่าณ ๑๘.๐๐ นึ. เศษ แล้วแต่ิฤดูี จ้ะมีื่เสียงระฆ้์งที่ำาว้ติรสวดีมื่นึต์ิเย็นึ ภิกษุสามื่เณร
จ้ะต้ิองมื่ารอ ข้ณะทีี่�รอที่ำาว้ติรจ้ะมีื่การท่ี่องห้น้ึงส่อ ที่บุที่วนึห้น้ึงส่อบุที่เรียนึข้องแต่ิละว้นึ เม่ื่�อ 
ที่ำาว้ติรเย็นึเสร็จ้ลงในึแต่ิละว้นึทีี่�มีื่การเรียนึการสอนึติามื่ปูกติิ พระอาจ้ารย์จ้ะห้้นึห้ล้งกล้บุมื่าย้งภิกษุ
สามื่เณร แล้วสอบุถึามื่เน่ึ�อห้าที่ี�เรียนึว่า “ว้นึนีึ�เรียนึอะไร มีื่อะไรที่ี�สำาค้ญทีี่�ต้ิองจ้ำา และจ้ำาไดี้ห้ร่อย้ง” 
ส่วนึให้ญ่จ้ะเป็ูนึสามื่เณรทีี่�ท่ี่านึจ้ะถึามื่ และให้้ท่ี่องให้้ฟััง บุางว้นึพระก็โดีนึแจ็้กพอติบุ้าง ถ้ึาติอบุไม่ื่ได้ี 
ก็จ้ะโดีนึติำาห้นิึ มื่ากบุ้าง น้ึอยบุ้าง และนึอกจ้ากบุที่เรียนึแล้ว ค้มื่ภีร์อ่�นึๆ ทีี่�เป็ูนึพ่�นึฐ์านึในึการศึกษา 
พระไติรปูิฎก เช่นึ อภิธีาน้ึปูปูทีี่ปิูกา วุติโติท้ี่ย สุโพธีาล้งการ “ท่ี่องไปูถึึงไห้นึแล้ว” สอบุถึามื่ทุี่กว้นึ  
ท่ี่านึจ้ำาแม่ื่นึมื่าก ว่าสามื่เณรรูปูไห้นึ “เม่ื่�อวานึท่ี่องได้ีถึึงไห้นึแล้ว ว้นึนีึ�ล่ะ ท่ี่องได้ีเท่ี่าไร กี�สูติร กี�คาถึา”  
ซึ่ำ�าไม่ื่ได้ีเลย ต้ิองท่ี่องให้้ท่ี่านึฟัังต่ิอห้น้ึาเพ่�อนึๆ ท้ี่�งภิกษุและสามื่เณรท้ี่�งว้ดีทีี่�พำาน้ึกอยู่ทีี่�ว้ดี เป็ูนึสาเห้ตุิ 
อีกอย่างห้นึึ�ง ทีี่�ที่ำาให้้พระภิกษุสามื่เณรทีี่�เรียนึอยู่ในึข้ณะน้ึ�นึ มีื่การพ้ฒนึาขึ้�นึในึทุี่กๆ ว้นึ เพราะท่ี่านึ 
พระอาจ้ารย์ท่ี่านึจี้�ทุี่กรูปู แม้ื่แต่ิข้ณะกวาดีข้ยะบุ้าง เดิีนึบิุณฑ์บุาติบุ้าง พระภิกษุสามื่เณรย้งต้ิอง 
จ้ดีข้้อความื่ทีี่�ต้ิองการจ้ำา นึำาไปูท่ี่องด้ีวย ว่างไม่ื่ได้ี ไม่ื่เช่นึน้ึ�นึเดีี�ยวพระอาจ้ารย์ให้ญ่ถึามื่แล้ว ติอบุไม่ื่ได้ี  
ท่ี่านึจ้ะดุีเอา พระภิกษุสามื่เณรจ้ะกล้วพระอาจ้ารย์ก้นึมื่าก เวลาท่ี่านึพูดีเอาจ้ริงเอาจ้้ง เสียงน่ึาเกรงข้ามื่  
ที่ำาให้้น้ึ�งก้นึไม่ื่ติิดี ต้ิองรีบุข้วนึข้วายอ่านึบุ้าง ท่ี่องบุ้าง เขี้ยนึบุ้าง นีึ�ถ่ึอว่าเป็ูนึเที่คนิึคอย่างห้นึึ�ง ทีี่�ลูกศิษย์ 
ทีี่�เคยเรียนึทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอควรนึำามื่าใช้ก้บุการเรียนึการสอนึ แติ่อาจ้จ้ะใช้เวลาอ่�นึๆ เช่นึ ข้ณะที่ี�อยู่ในึ
ห้้องเรียนึเลยก็ได้ี มีื่การสอบุถึามื่ความื่จ้ำา ความื่เข้้าใจ้ข้องน้ึกเรียนึเป็ูนึรายบุุคคลทุี่กรูปู ห้ร่อแบุบุสุ่มื่ 
แบุบุให้้ที่ำาแบุบุฝึึกห้้ดี ที่ำาข้้อสอบุ เป็ูนึต้ินึ 
 สำาห้ร้บุว้นึพระก้บุว้นึอาทิี่ติย์ทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอจ้ะห้ยุดีเรียนึ ให้้เวลาพระภิกษุสามื่เณรได้ีมีื่เวลา 
ไปูที่บุที่วนึบุที่เรียนึต่ิางๆ เพ่�อไม่ื่ให้้เกิดีดิีนึพอกห้างห้มูื่ ช่วงว้นึด้ีงกล่าวห้ล้งที่ำาว้ติรเย็นึ พระอาจ้ารย์ 
จ้ะห้าคำาสอนึข้องบุ้ณฑิ์ติต่ิางๆ เกี�ยวก้บุการศึกษาบุ้าง การดีำาเนิึนึชีวิติบุ้าง ห้ร่อแม้ื่แต่ิปัูญห้าเกี�ยวก้บุ 
พระธีรรมื่วิน้ึยทีี่�มีื่ผูู้้สอบุถึามื่มื่า ก็จ้ะมื่าเล่าให้้ฟััง เพ่�อให้้เกิดีกำาล้งใจ้ เกิดีศร้ที่ธีา เกิดีปัูญญาในึการแก้ไข้
ปัูญห้า เกดิีแรงจู้งใจ้ในึการอยูใ่นึรม่ื่โพธิี�ผู้้ากาสาวพ้สติร ์ห้ร่อแรงจู้งใจ้ในึการปูกปูอ้งคุ้มื่ครองร้กษาส่บุที่อดี
อายุพระพุที่ธีศาสนึา เช่นึ ท่ี่านึบุอกว่า “ศาสนึาจ้ะดีำารงอยู่ได้ี ก็ด้ีวยอาศ้ยพระภิกษุสามื่เณร อุบุาสก
อุบุาสิกาผูู้้มีื่ศร้ที่ธีาต้ิ�งใจ้ศึกษา นึำาไปูเผู้ยแพร่ต่ิอด้ีวยการสอนึ เที่ศน์ึ บุรรยาย ถ้ึายคุสม้ื่ยท่ี่านึที่ำาได้ีเท่ี่านีึ�  
ถ้ึารุ่นึลูกศิษย์ไม่ื่ที่ำา ศาสนึาก็สิ�นึทีี่�ลูกศิษย์ ถ้ึาที่ำาได้ีเท่ี่าก้บุทีี่�ท่ี่านึที่ำาไว้ ศาสนึาก็ย้งจ้ะคงอยู ่แต่ิถ้ึาที่ำาได้ี 
ดีีกว่า ศาสนึาก็จ้ะเจ้ริญรุ่งเร่อง” เป็ูนึต้ินึ
 ห้ล้งจ้ากที่ำาว้ติรเย็นึเสร็จ้ ท่ี่านึจ้ะค้นึคว้าติำาร้บุติำาราข้องท่ี่านึต่ิอ จ้นึถึึงเวลาปูระมื่าณ ๔ ทุ่ี่มื่ติรง  
ท่ี่านึจ้ะปิูดีห้้อง พระภิกษุสามื่เณรทีี่�ปูระสงค์จ้ะพ้ก ก็พ้กได้ี ถ้ึาต้ิองการจ้ะอ่านึ ห้ร่อท่ี่องห้น้ึงส่อต่ิอ  
ก็ที่ำาต่ิอไปูได้ี
 ทีี่�เขี้ยนึเล่ามื่าที่้�งห้มื่ดีนีึ� เป็ูนึกิจ้ว้ติรปูระจ้ำาว้นึข้องพระอาจ้ารย์ให้ญ่ เป็ูนึข้้อว้ติรปูฏิิบุ้ติิ  
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เป็ูนึปูฏิิปูที่าข้องท่ี่านึ เป็ูนึสิ�งทีี่�ท่ี่านึที่ำาให้้เห็้นึเป็ูนึต้ิวอย่าง เป็ูนึแบุบุอย่าง เป็ูนึแม่ื่พิมื่พ์ให้้ลูกศิษย์ได้ี 
นึำามื่าเป็ูนึแนึวที่างในึการดีำาเนิึนึชีวิติ และใช้ในึการที่ำางานึเผู้ยแผู่้งานึพระศาสนึา ติามื่ทีี่�ได้ีขึ้�นึห้้วข้้อไว้  
พระอาจ้ารยไ์ด้ีที่ำาท้ี่�งข้้อว้ติรให้ญ่และว้ติรน้ึอย ข้้อว้ติรทีี่�ควรที่ำาก่อนึที่ำาห้ล้ง พระอาจารย์ได้้ทํฺาครบถ้้วน
สมบูรณ์ในแบบอย่างขึองพระโบราณในอุด้มคติิ
 ลูกศิษย์ทีี่�อยู่ก้บุท่ี่านึพระอาจ้ารย์ให้ญ่ บุางท่ี่านึอยู่แค่ช่วงเวลาส้�นึๆ บุ้าง พอปูานึกลางบุ้าง  
ระยะเวลาทีี่�ยาวนึานึบุ้าง ล้วนึได้ีซึึ่มื่ซ้ึ่บุข้้อว้ติรปูฏิิบุ้ติิเห้ล่านีึ�ข้องพระอาจ้ารย์ให้ญ่ มื่ากบุ้าง น้ึอยบุ้าง  
ติามื่สติิปัูญญาและบุุญกรรมื่ทีี่�ส้�งสมื่ก้นึมื่า และทีี่�กำาล้งที่ำาการส้�งสมื่ก้นึต่ิอไปู ก็จ้ะเห็้นึได้ีติามื่ลูกศิษย์
แต่ิละท่ี่านึทีี่�ออกมื่าจ้ากว้ดีท่ี่ามื่ะโอ นึำาไปูใช้ในึการดีำาเนิึนึชีวิติ ปูระสบุผู้ลสำาเร็จ้ในึการดีำาเนิึนึชีวิติมื่าก
บุ้าง น้ึอยมื่าก ติามื่สมื่ควรแก่สติิปัูญญาข้องแต่ิละท่ี่านึ
 ห้นึึ�งในึลูกศิษย์ข้องพระอาจ้ารย์ให้ญ่ทีี่�ไปูเรียนึทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ และสามื่ารถึสอบุผู่้านึห้ล้กสูติร
ข้องว้ดีช้�นึ “โสตุุชินปัันตุิ” (ช้�นึน้ึกศึกษา) ได้ี มีื่ใบุปูระกาศนีึยบุ้ติรร้บุรองจ้ากพระอาจ้ารย์ให้ญ่  
ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ พระเถึระรูปูน้ึ�นึ ก็ค่อ พระเมธีิวชิิรโสภณ ห้ร่อ พระมหาปฺระนอม ธิมฺมาลงฺกุาโร ซึึ่�งปัูจ้จุ้บุ้นึ
ดีำารงติำาแห้นึ่งเจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง อ.พระปูระแดีง จ้.สมืุ่ที่รปูราการ ไดี้นึำาความื่รู้ทีี่�ได้ีศึกษา และ 
ข้้อว้ติรเกี�ยวก้บุเร่�องความื่สะอาดี เป็ูนึต้ินึ นึำามื่าใช้ในึการพ้ฒนึาว้ดีด้ีงกล่าว จ้นึได้ีร้บุการยอมื่ร้บุ 
น้ึบุถ่ึอยกย่องจ้ากพุที่ธีศาสนิึกชนึ และได้ีร้บุพระกรุณาโปูรดีต้ิ�งเป็ูนึพระราชาคณะจ้ากพระมื่ห้ากษ้ติริย์
ด้ีงทีี่�กล่าวแล้ว ซึึ่�งถ่ึอได้ีว่าเป็ูนึผู้ลผู้ลิติจ้ากว้ดีท่ี่ามื่ะโออีกท่ี่านึห้นึึ�ง 
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พระ เณร อย่าลืมบุาลีพระ เณร อย่าลืมบุาลี
 ข้้าพเจ้้าต้ิองใช้คำาว่า กิุร ได้ียินึว่า เพราะข้้าพเจ้้าไม่ื่ได้ีเรียนึทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ แต่ิข้้าพเจ้้าได้ีเรียนึก้บุ 
พระอาจ้ารย์ทีี่�เป็ูนึลูกศิษย์ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ถ้ึาจ้ะให้้พูดีถึึงห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอแล้ว ข้้าพเจ้้าก็ต้ิอง
นึึกถึึงค้มื่ภีร์ให้ญ่ ๔ ค้มื่ภีร์ ห้ร่อค้มื่ภีร์ทีี่�มีื่สูติร ค่อ สูติรค้มื่ภีร์ก้จ้จ้ายนึะ สูติรค้มื่ภีร์ฉ้นึท์ี่ สูติรค้มื่ภีร์อล้งการะ  
และสูติรค้มื่ภีร์อภิธีานึ ส่วนึค้มื่ภีร์ไวยากรณ์ทีี่�สำาค้ญค่อ ค้มื่ภีร์ปูที่รูปูสิที่ธิี ทีี่�พระภิกษุสามื่เณรได้ีเรียนึก้นึ 
ซึึ่�งใช้สูติรข้องค้มื่ภีร์ก้จ้จ้ายนึะ ผูู้้ทีี่�จ้ะเรียนึค้มื่ภีร์นีึ�จ้ะต้ิองท่ี่องก้จ้จ้ายนึสูติรให้้ได้ีแม่ื่นึยำาก่อนึ ทุี่กๆ  
ค้มื่ภีร์ล้วนึเป็ูนึค้มื่ภีร์ทีี่�มีื่สูติร มีื่เห้ตุิ มีื่ผู้ล ในึการอธิีบุายศ้พท์ี่ภาษามื่คธีห้ร่อภาษาบุาลี ในึพระไติรปิูฎก  
อรรถึกถึา และฎีกา  ซึึ่�งค้มื่ภีร์เห้ล่านีึ�ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอได้ีนึำามื่าเปิูดีสอนึทีี่�ปูระเที่ศไที่ย ถ้ึาห้ลวงพ่อไม่ื่
นึำามื่าเปิูดีสอนึทีี่�ปูระเที่ศไที่ย พระภิกษุสามื่เณรไที่ย คงไม่ื่รู้จ้้กค้มื่ภีร์เห้ล่านีึ�จ้นึถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึนีึ� เพราะว่า 
ในึปูระเที่ศไที่ยจ้ะเรียนึภาษาบุาลีแบุบุไม่ื่ต้ิองใช้สูติร ซึึ่�งรวบุรวมื่มื่าจ้ากค้มื่ภีร์ทีี่�มีื่สูติร ยอ่ให้้เป็ูนึสูติรแบุบุ
ภาษาไที่ย บุาลีสนึามื่ห้ลวงที่ี�ใช้เรียนึก้นึจ้นึถึึงปูจั้จุ้บุ้นึนีึ�ไม่ื่ได้ีแต่ิงเอง แติพ่ระเถึระไดีร้วบุรวมื่มื่าจ้ากค้มื่ภร์ี
ทีี่�มีื่สูติรน้ึ�นึแห้ละ เช่นึ ค้มื่ภีร์ก้จ้จ้ายนึะ ค้มื่ภีร์ปูที่รูปูสิที่ธิี ค้มื่ภีร์ส้ที่ที่นีึติิ และค้มื่ภีร์ส้ที่ที่าวิเสสอ่�นึๆ  
แต่ิต้ิดีสูติรภาษาบุาลีออกไปู พูดีเขี้ยนึเป็ูนึภาษาไที่ยอย่างเดีียว 

 ข้้าพเจ้้าจึ้งเรียกว่าบุาลีไวยากรณ์แบุบุมีื่สูติร มีื่ค้มื่ภีร์ก้จ้จ้ายนึะ ค้มื่ภีร์ปูที่รูปูสิที่ธิี เป็ูนึต้ินึ และ
เรียกบุาลีทีี่�สอบุสนึามื่ห้ลวงปูระโยค ๑-๒ ถึึง ปูระโยค ปู.ธี.๙ ว่า บุาลีไวยากรณ์แบุบุไม่ื่มีื่สูติร ผูู้้เชี�ยวชาญ
ที่างค้มื่ภีร์จ้ะเรียกก้นึอย่างนีึ� จ้ะไมื่่มีื่การเรียกว่าบุาลีเล็ก บุาลีให้ญ่ เพราะบุาลีมีื่อย่างเดีียว ค่อบุาลี 
ห้ร่อบุาฬีี จ้ะเขี้ยนึแบุบุบุาลี (ล) ห้ร่อ บุาฬีี (ฬ) ได้ีท้ี่�งน้ึ�นึไม่ื่ผิู้ดี ในึค้มื่ภีร์ปูที่รูปูสิที่ธิีก็บุอกไว้ว่า ล และ ฬ  
ไม่ื่แติกต่ิางก้นึ 
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 อาจ้ารย์ข้องข้้าพเจ้้าเล่าให้้ฟัังว่า ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอบุอกว่า ถ้ึาปูระเที่ศไห้นึ ห้ร่อสถึานึทีี่�ไห้นึ  
มีื่จ้้ดีการสอบุและเป็ูนึทีี่�ยอมื่ร้บุข้องปูระเที่ศน้ึ�นึๆ ผูู้้เรียนึบุาลีอยูส่ถึานึทีี่�น้ึ�นึ ควรทีี่�จ้ะไปูสอบุ ในึเม่ื่องไที่ย
มีื่การจ้้ดีสอบุบุาลีติามื่ลำาด้ีบุช้�นึ ปูระโยค ๑-๒ ปูระโยค ปู.ธี.๓ ถึึง ปูระโยค ปู.ธี.๙ ผูู้้ทีี่�เรียนึบุาลีไวยากรณ์
ทีี่�มีื่สูติรก็ควรไปูสอบุ ห้ร่อ ผูู้้ทีี่�เรียนึบุาลีไวยากรณ์แบุบุไม่ื่มีื่สูติรค่อ สอบุบุาลีสนึามื่ห้ลวงมื่าติลอดีก็ควร
เรียนึบุาลีไวยากรณ์แบุบุมีื่สูติรด้ีวย บุาลีไวยากรณ์ทีี่�มีื่การเรียนึการสอนึอยู่ในึปูัจ้จุ้บุ้นึนีึ� ต่ิางมีื่จุ้ดีมุ่ื่งห้มื่าย 
เดีียวก้นึ ค่อผูู้้เรียนึสามื่ารถึแปูลภาษามื่คธี ห้ร่อภาษาบุาลี มีื่พระไติรปิูฎก อรรถึกถึา ฎีกา เป็ูนึต้ินึ  
มื่าเป็ูนึภาษาข้องตินึได้ี เช่นึ คนึไที่ยเรียนึบุาลีไวยากรณ์เข้้าใจ้แล้ว ก็แปูลจ้ากภาษาบุาลีมื่าเป็ูนึภาษาไที่ย  
เพ่�อเข้้าใจ้คำาส้�งสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้าอย่างถูึกต้ิอง และเพ่�ออนุึเคราะห้์แก่ผูู้้ทีี่�ไม่ื่ได้ีเรียนึบุาลีไวยากรณ์  
เพราะคำาส้�งสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้าบุ้นึทึี่กเป็ูนึภาษามื่คธีห้ร่อภาษาบุาลีท้ี่�งห้มื่ดี คนึปูระเที่ศอ่�นึก็เห้ม่ื่อนึก้นึ  
เม่ื่�อเรียนึบุาลีไวยากรณ์เข้้าใจ้แล้ว ก็แปูลจ้ากภาษาบุาลีมื่าเป็ูนึภาษาข้องแติ่ละปูระเที่ศน้ึ�นึๆ และ 
ย้งสามื่ารถึติรวจ้สอบุความื่ถึูกต้ิองข้องภาษาบุาลีทีี่�จ้ารึกเป็ูนึต้ิวห้น้ึงส่อห้ร่อเป็ูนึเสียงได้ีอย่างถูึกต้ิอง  
ติามื่ห้ล้กข้องภาษาบุาลี ที่ำาให้้พระไติรปิูฎกย้งคงดีำารงอยู่อย่างถูึกต้ิองไม่ื่ผิู้ดีเพี�ยนึไปู

 ทีี่�ข้้าพเจ้้าต้ิองพูดีถึึงห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ (พระภ้ที่ท้ี่นึติธ้ีมื่มื่าน้ึนึที่มื่ห้าเถึระ) เพราะว่าถ้ึาไม่ื่มีื่
ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ  ข้้าพเจ้้าคงไม่ื่รู้จ้้กพระอาจ้ารยม์ื่ห้าปูระนึอมื่  ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ปัูจ้จุ้บุ้นึได้ีร้บุโปูรดีเกล้า 
ทีี่� พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ณ ว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ เป็ูนึแน่ึ พระอาจ้ารย์เป็ูนึศิษย์ข้อง 
ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ เป็ูนึพระมื่ห้าเถึระรุ่นึอาจ้ารย์ข้องข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าได้ีฟัังจ้ากพระอาจ้ารยส์อนึค้มื่ภีร์
ปูที่รูปูสิที่ธิี เป็ูนึต้ินึ เล่าให้้ฟัังว่า พระอาจ้ารย์มื่ห้าปูระนึอมื่ ได้ีไปูเรียนึทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอต้ิ�งแต่ิเป็ูนึสามื่เณร  
สามื่ารถึท่ี่องก้จ้จ้ายนึสูติร วุติโติท้ี่ย สุโพธีาล้งการะ อภิธีานึ ได้ีอย่างคล่องแคล่ว พอเรียนึจ้บุทีี่�ท่ี่ามื่ะโอแล้ว 
ห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอได้ีส่งไปูเรียนึต่ิอทีี่�ปูระเที่ศเมีื่ยนึมื่า ๑๒ ปู่ มีื่ความื่รู้ที่างด้ีานึภาษาเมีื่ยนึมื่า สามื่ารถึ
พูดีเขี้ยนึได้ีเป็ูนึอยา่งดีี และสอบุผู่้านึห้ล้กสูติรช้�นึธ้ีมื่มื่าจ้ริยะ ข้องปูระเที่ศเมีื่ยนึมื่า ห้ล้กสูติรนีึ�จ้ะมีื่ความื่
แติกฉานึในึพระไติรปิูฎกเป็ูนึอย่างดีี ข้้าพเจ้้าได้ีฟัังแล้วก็จ้ำาไว้ และได้ีมื่าพบุพระอาจ้ารย์ ทีี่�ว้ดีมื่ห้าธีาตุิฯ  
คณะ ๒๕ ไดี้สนึที่นึาและฟัังโอวาที่จ้ากพระอาจ้ารย์เกี�ยวก้บุภาษาบุาลี โดียเฉพาะอย่างยิ�งเกี�ยวก้บุ 
พระอภิธีรรมื่ พระอาจ้ารย์จ้ะอธิีบุายถึึงศ้พท์ี่บุาลีและองค์ธีรรมื่ข้องศ้พท์ี่บุาลีน้ึ�นึๆ จ้ะเห็้นึได้ีว่า พระอาจ้ารย์ 
มีื่คุณูปูการต่ิอการศึกษาบุาลีเป็ูนึอย่างมื่าก 

 ข้้าพเจ้้าเองต้ิองบุอกเลยว่า ภาษาบุาลีที่ำาให้้ข้้าพเจ้้าได้ีก้ลยาณมิื่ติรทีี่�ดีี ได้ีมีื่พระเมื่ธีีวชิรโสภณ 
เป็ูนึครูบุาอาจ้ารย์ ถ้ึาไม่ื่ได้ีเรียนึบุาลีคงไม่ื่รู้จ้้กครูบุาอาจ้ารย์ดีีๆ และเพ่�อนึสห้ธีรรมิื่กดีีๆ แนึะนึำาปูระโยชน์ึ 
ผู้ลข้องการเรียนึบุาลีส่งผู้ลเร็วมื่าก การเรียนึบุาลีสนึามื่ห้ลวง การเรียนึบุาลีแบุบุมีื่สูติรมีื่ก้จ้จ้ายนึะ เป็ูนึต้ินึ  
สามื่ารถึเรียนึควบุคู่ก้นึได้ีไม่ื่ข้้ดีก้นึ มีื่แต่ิเป็ูนึปูระโยชน์ึเก่�อกูลก้นึ มีื่แต่ิผู้ลดีีอย่างเดีียวไม่ื่มีื่ผู้ลเสียเลย  
ด้ีงทีี่�ครูบุาอาจ้ารย์ห้ลายๆ รูปูได้ีปูฏิิบุ้ติิมื่า 

พระมื่ห้าวิว้ฒน์ึ  วิริโย/โพธิี�คำา  ปู.ธี.๙
ว้ดีห้าดีให้ญ่สิติารามื่  สงข้ลา
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จากแดง... สูู่่โสู่ภณจากแดง... สูู่่โสู่ภณ
	 อนุุโลมวุุตฺฺตฺิโก	เอส			 โย	อฏฺฺฐึึ	กุพฺฺพฺเตฺ	อุโภ

	 วุินุโย	โย	จ	โย	ธมฺโม			 สุปญฺฺญตฺฺโตฺ	สุเทสิโตฺ

อ้นึพระวิน้ึยใดี กระท้ี่�งท้ี่�งพระธีรรมื่น้ึ�นึ อ้นึใดี
อ้นึองค์พระศาสดีา บุ้ญญ้ติิไว้สำาแดีงไว้ดีีแล้ว
ผูู้้ใดีที่ำาสิ�งท้ี่�งสอง ให้้เป็ูนึครรลองดีำาเนิึนึแนึว
ผูู้้น้ึ�นึสมื่แล้ว ช่�อว่า ผูู้้ปูระพฤติิปูระนีึปูระนึอมื่

	 ธมฺมํ		สุณาตฺิ	สกฺกจฺจํ		 ปคุุณํ		กุรุุเตฺ		สุตฺํ

	 เทเสตฺิ	ตฺํ	อนุูนุญฺฺจ		 ธมฺมาลงฺฺการุภูสิโตฺ

ผูู้้ใดี ใฝึ�ฟัังต้ิ�งใจ้รำ�าเรียนึธีรรมื่อย่างสมื่ำ�าเสมื่อด้ีวยเคารพ
ทีี่�เรียนึแล้ว ก็ท่ี่องห้ม้ื่�นึพ้นึๆ จ้บุ สมื่ที่บุจ้นึชองชำ�า
ถ่ึอธุีระ อุติสาห้ะถ่ึายที่อดีไม่ื่ข้าดีติก สำาแดีงธีรรมื่
ผูู้้น้ึ�นึ น้ึบุว่าปูระด้ีบุชีวิติงามื่ลำ�า ด้ีวยธีรรมื่าล้งการะ

	 เมธา	ยสฺสตฺฺถิิ	โส	เมธี		 สมฺโมหํํ	ยาย	เมธตฺิ

	 สทฺธมฺมํ	เมตฺิ	ธาเรุตฺิ			 เมธเตฺ	จ	สิรุิอาทิภิ

ผูู้้ใดี มีื่เมื่ธีา ผูู้้น้ึ�นึย่อมื่ช่�อว่า เมื่ธีี
เมื่ธีา ค่อปัูญญาทีี่�คมื่กล้าต้ิดีข้าดีความื่ข้ลาดีเข้ลา
เป็ูนึปัูญญา ทีี่�ยึดีดึีงซึึ่�งพระส้ที่ธีรรมื่ว่า “ข้องเรา”
ท้ี่�งคลุกเคล้า ศิริก้บุศีลธีรรมื่กลึงเกลา เข้้าไว้ในึคนึ

วิหารูพรูะพุทธเจิ�าองฺค์ ดำำา
วัดำหาดำใหญ่่ สิุติารูามื
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	 วุชิิรุสฺส	นุตฺฺถิิ	กิญฺฺจิ		 อเภชิฺชิํ	มณิ	วุา	สิลา

	 เอวุํ	เมธาวุิโนุ	นุตฺฺถิิ			 อเภชิฺโชิ	นุาม	อาลโย

ไม่ื่ว่าพลอยมื่ณี.. ห้ร่ออ้คนีึศิลาใดีในึโลกห้ล้า
ทีี่�แข็้งกว่า.. จ้นึเพชรไม่ื่อาจ้ต้ิดีข้าดีน้ึ�นึห้ามีื่ไม่ื่
เช่นึก้นึ ไม่ื่ว่าใต้ิห้ล้าน้ึ�นึ จ้ะมีื่ห่้วงคล้องอาล้ยใดีๆ
ไม่ื่มีื่อาล้ยไห้นึ แข็้งเกินึต้ิดี สำาห้ร้บุผูู้้วชิระปัูญญา

	 ขนฺุตฺิโก	โสรุโตฺ	ภิกฺขุ		 โสภโณ	โหํตฺิ	สาสเนุ

	 ยถิา	ตฺนฺุเตฺนุ	ปญฺฺญาย		 โสภณํ	โหํตฺิ	จีวุรุํ

ภิกษุ.. ผูู้้ปูระนีึปูระนึอมื่ พร้อมื่ข้้นึติิโสร้จ้จ้ะ
จึ้งช่�อว่างดีงามื่โสภณ ในึพระพุที่ธีศาสนึานีึ�
เฉกเช่นึ.. อาศ้ยเส้นึใยและปัูญญา ปูระกอบุมีื่
จึ้งถ้ึกที่อจี้วรปูระณีติปูระนึอมื่นีึ�.. งามื่โสภณ

	 ปณฺฑิิโตฺ		สีลสมฺปนฺุโนุ		 สณฺโหํ	จ		ปฏฺิภานุวุา	

	 นุิวุาตฺวุุตฺฺตฺิ		อตฺฺถิทฺโธ		 ตฺาทิโส		ลภเตฺ		ยสํ

  (ปาถิกวคฺเค สิุงฺฺคาลสุุตฺิติ)

ผูู้้มีื่ศีลชำาระจ้ริติ.. เป็ูนึบุ้ณฑิ์ติ รู้จ้้กทิี่ศทีี่�ควรเคารพ
วาจ้าอ่อนึโยนึสุขุ้มื่สงบุ.. เชี�ยวปัูญญาสยบุห้้�นึปัูญห้า
ปูระพฤติิไม่ื่พองลมื่.. ไม่ื่ถ่ึอดีีเห้ยียดีข่้มื่กระด้ีางกิริยา
ผูู้้เช่นึน้ึ�นึ ย่อมื่คู่ควรค่าแก่เกียรติิยศ จ้ดีจ้ารึกแผู่้นึดิีนึ

	 สทฺธมฺมภูสิโตฺ	เถิโรุ	 เมธาวุี	วุชิิรุูปโม

	 อโรุโคุ	โสภณํ	ธมฺมํ	 เทเสตฺุ	สรุโทสตฺํ

ข้อพระเถึระ.. ผูู้้มีื่พระส้ที่ธีรรมื่เป็ูนึเคร่�องปูระด้ีบุ 
ผูู้้มีื่ปัูญญาคมื่กล้าปูระห้นึึ�งผู้ลึกแก้ววชิระ
จ้งดีำารงสำาแดีงพระธีรรมื่อ้นึโสภณ.. ร้อยปู่ไม่ื่มีื่โรค 

ด้ีวยจิ้ติคารวะ

พรูะมืหาวิวัฒน์ ยสิุนฺธโรู (ป.ธ.๙)
ว้ดีห้าดีให้ญ่สิติารามื่

วิหารูพรูะพุทธเจิ�าองฺค์ ดำำา
วัดำหาดำใหญ่่ สิุติารูามื
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มุทิตาสัู่กการะมุทิตาสัู่กการะ
 การได้ีชีวิติในึพระพุที่ธีศาสนึา จ้ากคนึธีรรมื่ดีา 
สู่ความื่เป็ูนึสมื่ณะ เรียกว่า พระภิกษุห้ร่อสามื่เณร

แน่ึนึอนึย่อมื่มีื่วิถีึชีวิติแติกต่ิางจ้ากผูู้้คนึท้ี่�วๆ ไปู เช่นึ  
การนุ่ึงห่้มื่ การอยู่ การกินึ เป็ูนึต้ินึ น้ึ�นึก็เป็ูนึเพราะ 

เพ่�อฝึึก เพ่�อปูฏิิบุ้ติิ ให้้อยูใ่นึปูฏิิปูที่าติามื่ทีี่�พระพุที่ธีองค์ได้ีวาง 
             แนึวที่างไว้ให้้

 แต่ิการจ้ะเข้้าใจ้ถูึก ปูฏิิบุ้ติิถูึกติามื่ทีี่�ที่รงแสดีง ที่รงบุ้ญญ้ติิไว้ ไม่ื่ใช่ง่าย ด้ีวยมีื่พระบุาฬีีติร้ส
ก่อนึปูรินิึพพานึว่า 

	 	 โย		โวุ		อานุนฺุท		มยา		ธมฺโม	จ	วุินุโย	จ		เทสิโตฺ	

	 	 ปญฺฺญตฺฺโตฺ		โส		โวุ		มมจฺจเยนุ		สตฺฺถิา.

  ดูีก่อนึอานึนึท์ี่ พระธีรรมื่ พระวิน้ึยใดี เราได้ีแสดีง ได้ีบุ้ญญ้ติิไว้แล้ว  พระธีรรมื่น้ึ�นึ 
  พระวิน้ึยน้ึ�นึ เม่ื่�อเราล่วงล้บุไปูแล้ว จ้้กเป็ูนึศาสดีาข้องพวกเธีอท้ี่�งห้ลาย 

 จึ้งจ้ะต้ิองที่ำาความื่เข้้าใจ้ให้้ถูึกต้ิองในึคำาติร้สข้องพระพุที่ธีองค์

 ได้ีเห็้นึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ที่ำาห้น้ึาทีี่�ข้องพุที่ธีบุุติรอย่างทุ่ี่มื่เที่เพ่�อ 
ปูระโยชนึ์ตินึ ปูระโยชนึ์ท่ี่านึ โดียเฉพาะปูระโยชนึ์ท่ี่านึ ปูระโยชนึ์ข้องบุุคคลอ่�นึ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์
ให้้ความื่สำาค้ญมื่าก แม้ื่ย้งไม่ื่ถึึงฝัึ�งแห่้งพระธีรรมื่ พระวิน้ึย แต่ิการได้ีรู้ข้้ออรรถึข้้อธีรรมื่ แล้วนึำาไปู 
แสดีงแก่คนึอ่�นึๆ สุดีความื่รู้ สุดีความื่สามื่ารถึข้องตินึด้ีงกล่าว ปูระโยชน์ึก็เกิดีขึ้�นึแล้ว

 บุ้ดีนีึ� ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ได้ีร้บุพระราชทิี่นึนึามื่ทีี่� พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ยิ�งที่ำาให้้เห็้นึพล้งข้อง 
การทุ่ี่มื่เที่ในึฐ์านึะข้องพุที่ธีบุุติร ปูรากฏิช้ดีเป็ูนึที่วีคูณ

 ข้อกราบุคารวะ และบูุชาคุณข้องท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ด้ีวยความื่เคารพยิ�ง 

พรูะมืหาสัุมืพันธ์ ปิยธมฺืโมื (ป.ธ.๙)
ว้ดีห้าดีให้ญ่สิติารามื่

จ้.สงข้ลา
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รักษาไว้...รักษาไว้...
 ศาสนึาข้องพระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้าเปูรียบุเห้ม่ื่อนึมื่ห้าสมุื่ที่รทีี่�กว้างให้ญ่ ใต้ิมื่ห้าสมุื่ที่รเต็ิมื่ไปูด้ีวย  
ข้องมีื่ค่า มีื่เพชรนิึลจิ้นึดีา ปูะการ้ง รอให้้ผูู้้มีื่ความื่รู้และความื่สามื่ารถึไปูค้นึคว้าห้ามื่าเก็บุไว้ครอบุครอง
เป็ูนึเจ้้าข้อง ผูู้้รู้ห้นึที่างติำาแห้น่ึงและสถึานึทีี่� ท้ี่�งมีื่ความื่เพียรพยายามื่เท่ี่าน้ึ�นึ จึ้งจ้ะได้ีครอบุครองมื่า 
เป็ูนึข้องตินึ
 การศึกษาพระศาสนึา ค่อแนึวที่างทีี่�จ้ะได้ีมื่าซึึ่�งข้องมีื่ค่าเห้ล่าน้ึ�นึ ห้ากไม่ื่มีื่การศึกษาแล้ว ยากน้ึก 
ทีี่�จ้ะค้นึคว้าห้ามื่าไดี้ เพราะไร้ซึึ่�งแผู้นึที่ี�ติำาแห้นึ่งทีี่�อยู่ข้องสิ�งข้องมื่ีค่าเห้ล่าน้ึ�นึทีี่�ฝัึงอยู่ใต้ิมื่ห้าสมืุ่ที่ร  
ค่อพระศาสนึา
 การร้กษาคุ้มื่ครองแผู้นึทีี่�แห่้งสมื่บุ้ติิเห้ล่าน้ึ�นึ จึ้งเป็ูนึเร่�องสำาค้ญทีี่�พระภิกษุสามื่เณร ชาวพุที่ธี 
ทุี่กคนึ ต้ิองเก็บุร้กษาไว้ให้้ดีี อย่าให้้ผิู้ดีเพี�ยนึ อย่าให้้ถูึกที่ำาลาย
 แผู้นึทีี่�แห่้งสมื่บุ้ติิเห้ล่าน้ึ�นึ ค่อ ปูริย้ติิธีรรมื่ การศึกษาพระศาสนึา ห้ากยง้มีื่การศึกษาอยู ่การจ้ะ
ค้นึคว้าห้าสมื่บุ้ติิค่อ พระนิึพพานึก็เป็ูนึเร่�องเป็ูนึไปูได้ี ห้ากจ้ะค้นึคว้าห้าพระนิึพพานึ โดียไร้ซึึ่�งการศึกษา
ก็เป็ูนึเร่�องยากอย่างยิ�ง ยากยิ�งกว่างมื่เข็้มื่ในึมื่ห้าสมุื่ที่ร เป็ูนึร้อยเท่ี่า เป็ูนึพ้นึเท่ี่า เป็ูนึแสนึเท่ี่า ห้ร่ออาจ้
เป็ูนึไปูไม่ื่ได้ีเลย
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 ปูริย้ติิ ปูฏิิบุ้ติิ ปูฏิิเวธี พระส้ที่ธีรรมื่สามื่ปูระการนีึ� มีื่ปูริย้ติิส้ที่ธีรรมื่เป็ูนึพ่�นึฐ์านึ ฉะน้ึ�นึ  
เม่ื่�อปูริยติ้ิส้ที่ธีรรมื่ ค่อการศึกษาเล่าเรียนึพระศาสนึายง้คงอยู ่การปูฏิิบุ้ติิติามื่คำาส้�งสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้า  
และปูฏิิเวธี ค่อการติร้สรู้ธีรรมื่ก็ย้งเป็ูนึไปูได้ี
 พระเถึระท้ี่�งห้ลายแต่ิก่อนึ เห็้นึความื่สำาค้ญนีึ� จึ้งช่วยก้นึที่รงจ้ำา ส้�งสอนึ และส่บุที่อดีมื่าจ้นึถึึง 
รุ่นึเรา จึ้งเป็ูนึห้น้ึาทีี่�ข้องพวกเราทุี่กคนึทีี่�ต้ิองช่วยก้นึส่บุที่อดีคำาสอนึทีี่�ที่รงคุณค่า อ้นึปูระดุีจ้แผู้นึทีี่�ขุ้มื่ที่ร้พย ์
ต่ิอไปู ให้้ยาวนึานึติราบุเท่ี่าทีี่�เป็ูนึไปูได้ี ติามื่ความื่รู้ ติามื่ความื่สามื่ารถึข้องแต่ิละคนึ และแต่ิละฐ์านึะ
 พระภกิษุสามื่เณร ค่อผูู้้ส่บุที่อดีพระศาสนึาโดียติรง ส่วนึอุบุาสกอบุุาสิกาค่อผูู้้อุปูถ้ึมื่ภ์พระศาสนึา 
อาศ้ยก้นึท้ี่�งสองฝึ�ายศาสนึาจึ้งดีำารงม้ื่�นึและส่บุที่อดีต่ิอไปูได้ี นีึ�ค่อช่วยก้นึส่บุที่อดีพระศาสนึาติามื่ฐ์านึะ
ข้องแต่ิละคนึ
 อาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีที่ำางานึพระศาสนึา ค่อการสอนึปูริย้ติิจ้นึเป็ูนึทีี่�เห็้นึ
ปูระจ้้กษ์ พระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้วฯ จึ้งที่รงยกย่องท่ี่านึให้้เห็้นึปูระจ้้กษ์ ด้ีงทีี่�ท่ี่านึที่ำาอยู่
ด้ีวยโปูรดีพระราชที่านึราชทิี่นึนึามื่ว่า “พระเมื่ธีีวชิรโสภณ”
 เป็ูนึบุุญยิ�งแล้วทีี่�ได้ีรู้จ้้ก และได้ีเป็ูนึลูกศิษย์ข้องพระผูู้้ที่ำาเพ่�อพระศาสนึามื่ากอย่างนีึ�
 ในึวาระอ้นึเปู็นึมื่งคลอย่างนีึ� ข้อให้้ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์มีื่สุข้ภาพกายสุข้ภาพใจ้ทีี่�ดีี แข็้งแรง
และที่ำาเพ่�อศาสนึาอย่างนีึ�ต่ิอไปู อย่าได้ีเห้น็ึดีเห้น่ึ�อยท้ี่อแท้ี่ เพราะงานึพระศาสนึาค่อทีี่�ห้นึึ�งในึใจ้ข้อง 
ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์อยู่แล้ว 

ด้ีวยความื่เคารพอย่างสูง
พระมื่ห้าอาทิี่ติย์ ในึที่อง (ปู.ธี.๙)

ว้ดีห้าดีให้ญ่สิติารามื่
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สู่ายธารแห่งชีวิตสู่ายธารแห่งชีวิต
สายนึำ�าท้ี่�งห้ลาย ย่อมื่ไห้ลไปูสู่ทีี่�ลุ่มื่ ไม่ื่ห้วนึค่นึกล้บุ
กาลเวลา ย่อมื่เคล่�อนึไปูทุี่กข้ณะ ไม่ื่เดิีนึย้อนึกล้บุ
ชีวิติ ไยไม่ื่ใช่เป็ูนึเฉกเช่นึเดีียวก้นึ!

 ชีวิตินีึ�เปูรียบุเช่นึด้ีงสายนึำ�า ไห้ลเคล่�อนึไปูทุี่กข้ณะติามื่กาลเวลา 
จ้นึกระท้ี่�งลมื่ห้ายใจ้สุดีท้ี่าย ทุี่กคนึต่ิางก็รู้เร่�องนีึ�เป็ูนึอย่างดีี ฉะน้ึ�นึ 

คนึส่วนึมื่ากจึ้งคิดีว่า “ที่ำาอย่างไร เราจึ้งจ้ะใช้ชีวิตินีึ�ให้้คุ้มื่ค่า”
 บุางคนึใช้ชีวิติอย่างเพลิดีเพลินึสนุึกสนึานึเต็ิมื่ทีี่� บุางคนึทุ่ี่มื่เที่ชีวิติในึสิ�งทีี่�ตินึเองคิดีว่าคุ้มื่ค่า 
ก้บุเวลาทีี่�เสียไปู บุางคนึใช้ชีวิติเพียงให้้ห้มื่ดีไปูว้นึๆ อาจ้ไม่ื่ได้ีคิดีห้าเห้ตุิผู้ลในึการใช้ชีวิติใดีๆ เลย มีื่บุ้าง
บุางคนึยอมื่ทุ่ี่มื่เที่ชีวิติสละชีวิติก้บุสิ�งทีี่�ตินึเองเล็งเห็้นึว่าเป็ูนึสาระ ฯลฯ
 เห้ตุิผู้ลในึการใช้ชีวิติน้ึ�นึ มีื่มื่ากมื่าย ฉะน้ึ�นึ แนึวที่างการใช้ชีวิติข้องแต่ิละคนึน้ึ�นึ ล้วนึแติกต่ิางก้นึ
ออกไปู แติแ่นึวที่างในึการดีำาเนึนิึชีวิติข้องพระภกิษุในึพระพทุี่ธีศาสนึา พระพทุี่ธีองคท์ี่รงวางไว้สองที่าง
ด้ีวยก้นึค่อ ค้นึถึธุีระ การศึกษาพระปูริย้ติิส้ที่ธีรรมื่ ๑ และวิปัูสสนึาธุีระ การปูฏิิบุ้ติิเพ่�อเห็้นึแจ้้งห้นึที่าง
พ้นึทุี่กข์้อีก ๑  ผูู้้ใดีให้้สายธีารชวิีติข้องตินึไดีซึ้ึ่มื่ซ้ึ่บุและไห้ลผู้า่นึพระปูรยิติ้ิส้ที่ธีรรมื่และปูฏิิปัูติติิส้ที่ธีรรมื่
ท้ี่�งสองนีึ� ชีวิติข้องผูู้้น้ึ�นึน้ึบุได้ีว่าถูึกใช้ไปูอย่างคุ้มื่ค่าแล้ว ไม่ื่มีื่อ้นึใดีจ้ะต้ิองเสียดีาย
 ท่ี่านึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร (ผูู้้มีื่ธีรรมื่เปู็นึเคร่�องปูระด้ีบุ) น้ึบุเป็ูนึห้นึึ�งในึ 
บุุคคลผูู้้ดีำาเนิึนึติามื่แนึวที่างข้องพระพุที่ธีเจ้้าได้ีอย่างปูระจ้้กษ์แจ้้ง ว้นึเวลาทีี่�ผู่้านึมื่าในึชีวิติข้องท่ี่านึ 
ล้วนึแล้วแต่ิห้มื่ดีสิ�นึไปูก้บุธุีระท้ี่�งสองปูระการนีึ� ท่ี่านึเป็ูนึผูู้้คล่องแคล่วในึปูริยติ้ิ แติกฉานึในึพระไติรปิูฎก  
พร้อมื่ท้ี่�งอรรถึกถึาและฎีกา และได้ีนึำามื่ากล่าวสอนึแก่เห้ล่าศิษย์ เพ่�อนึำาไปูสู่การปูฏิิบุ้ติิ ท่ี่านึทุ่ี่มื่เที่ 
อุทิี่ศชีวิตินีึ�เพ่�อพระพุที่ธีศาสนึาโดียแท้ี่ การงานึสิ�งใดีทีี่�ท่ี่านึเล็งเห็้นึว่าเป็ูนึปูระโยชน์ึต่ิอพระศาสนึาและ
ชาวโลก เม่ื่�อโอกาสมื่าถึึง ท่ี่านึจ้ะริเริ�มื่ที่ำาสิ�งน้ึ�นึท้ี่นึทีี่ เพราะเม่ื่�อสายธีารแห่้งชีวิตินีึ�ไม่ื่ไห้ลย้อนึกล้บุ ห้าก
รีรอทีี่�จ้ะที่ำาเสียแล้ว โอกาสทีี่�จ้ะได้ีที่ำาสิ�งน้ึ�นึอาจ้ไม่ื่ปูรากฏิอีกเลยในึชีวิตินีึ�
 ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์จึ้งน้ึบุได้ีว่า เป็ูนึผูู้้งดีงามื่ปูระดุีจ้ด้ีงเพชรทีี่�เจี้ยระไนึดีีแล้ว ส่องแสงสว่าง 
ในึท่ี่ามื่กลางแห่้งห้มู่ื่ปูราชญ์เมื่ธีีท้ี่�งห้ลาย สมื่ก้บุนึามื่ทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุพระราชที่านึว่า “พระเมื่ธีีวชิรโสภณ”
 ข้้าพเจ้้าข้อกราบุคารวะท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ด้ีวยความื่เคารพ 

พระมื่ห้าพงษ์พ้ฒน์ึ อุปูติิสฺโส (ปู.ธี.๙)
ว้ดีไวกูลฐ์ารามื่
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Paṭhamaṁ ācariyaguṇaṁ ahaṁ Paṭhamaṁ ācariyaguṇaṁ ahaṁ 
vandāmivandāmi

Ācariyassa syāmaraṭṭhādhipena Varamedhīvajirasobhaṇābhidhanaṁ guṇavisithaṁ anup-
padinnataṁ sutvā anumodāmi abhippamodāmi. “Pūjā ca pūjaneyyānaṁ etaṁ maṅgalamuttama”nti 
bhagavato maṅgalakaraṁ vacanaṁ manasi katvā ācariyassa guṇaṁ pūjayanto tassa pūjitabba-
guṇavisesaṁ idha thokaṁ kittayissāmi.

Medhāvī hi so Dhammālaṅkāramahāthero bahussuto Samut Prakarn-nāma janapade Phra 
Pradaeng padese ṭhitassa Wat Chak Daeng-nāma vihārassa sāmiko. Na ca so kevalaṁ piṭakattaye byatto  
hoti. Atha taṁ taṁ suttavacanaṁ ṭhānānuraṁ vaḷañjetumpi samattho. Tassa hi ārāmasodhāpanathāya 
ceva bahujanaatthāya ca yaṁ kacavarasambandhasusaṁvihitakammantaṁ punaparibhogakaraṇaṁ 
taṁ sakalasyāmaraṭṭhe supākaṭaṁ. Ārāmopi tassa yassakassaci upakaṭṭhassa cittaṁ pasādesi. ko 
pana vādo tassa samaṇasāruppo. 

Vajiraṁ viya therassa ñānaṁ tikkhaṁ taṅkhaṇuppattikaṁ. Antokule antovihāre vā taṁ taṁ 
pavattapañhaṁ asaṅkīto appaṭinivatto nibbeṭheti. Yathākālaṁ hi uppanna-covid19ti- rogantrāyakap-
pato mocanatthāya mettacittena sammā upāyaṁ dassettvā anurūpavidhiṁ gāhāpetvā attano sissaṁ 
ārakkhaṁ deti. 

Sobhaṇo ca so mahāthero kalyāṇadhammo khantīsoraccena samannāgato. Nābhijānāmi 
yāvajjatanā tassa kiñci gahaṭṭhaṁ vā pabbajitaṁ vā kodhanena vācassa bhindanaṁ abhisajjanaṁ 
vā. Sadā sakhilasambhāsova. 

Ettakena me parittañāṇena ācariyaguṇaṁ pakāsetuṁ yathāsatti bahupaṇṇe likhitepi appakaṁ-
yeva khāyissati. Evaṁ piyo garu bhāvanīyo vipuḷaguṇasampanno mahāthero viya purisājānīyo sat-

thusāsane ekopi laddhuṁ na sukaraṁ. Ekopi so saddhammassa ciraṭṭhitiyā mah-
antaṁ kiccaṁ sādheti mahājanassa sukhamāvahati. Yathāha bhagavā – 

Dullabho purisājañño,   na so sabbattha jāyati;

Yattha so jāyati dhīro,   taṁ kulaṁ sukhamedhatīti.

Hotu ācariyassa nānājayamaṇgalaṁ.

Nandiyālaṅkāro 
(Jambūdīpa-aruṇuggatapadesa-jātiko)  Nandiyālaṅkāro
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อาจริยคุณบูุชาอาจริยคุณบูุชา
	 ปฐึมํ	อาจรุิยคุุณํ	อหํํ	วุนฺุทามิ.

	 อาจรุิยสฺส	สฺยามรุฏฺฺฐึาธิเปนุ	วุรุเมธีวุชิิรุโสภณาภิธานุํ	คุุณวุิสิฏฺฺฐึํ	อนุุปฺปทินฺุนุตฺํ	สุตฺฺวุา	อนุุโม

ทามิ	อภิปฺปโมทามิ.	“ปูชิา	จ	ปูชิเนุยฺยานุํ	เอตฺํ	มงฺฺคุลมุตฺฺตฺมนฺุตฺิ	ภคุวุโตฺ	มงฺฺคุลกรุํ	วุจนุํ	มนุสิ	กตฺฺวุา	

อาจรุิยสฺส	คุุณํ	ปูชิยนฺุโตฺ	ตฺสฺส	ปูชิิตฺพฺฺพฺคุุณวุิเสสํ	อิธ	โถิกํ	กิตฺฺตฺยิสฺสามิ.

	 เมธาวุี	หํิ	โส	ธมฺมาลงฺฺการุมหําเถิโรุ	พฺหํุสฺสุโตฺ	สมุทรุปรุาการุ-นุาม	ชินุปเท	พฺรุะปรุะแดงฺ-	

ปเทเส	ฐึิตฺสฺส	วุัดจากแดงฺ-นุาม	วุิหํารุสฺส	สามิโก.	นุ	จ	โส	เกวุลํ	ปิฏฺกตฺฺตฺเย	พฺฺยตฺฺโตฺ	โหํตฺิ.	อถิ	ตฺํ	ตฺํ		

สุตฺฺตฺวุจนุํ	ฐึานุานุุรุูปํ	วุฬญฺฺเชิตฺุมฺปิ	สมตฺฺโถิ.	ตฺสฺส	หํิ	อารุามโสธาปนุตฺฺถิาย	เจวุ	พฺหํุชินุอตฺฺถิาย	จ	ยํ			

กจวุรุสมฺพฺนฺุธสุสํวุิหํิตฺกมฺมนฺุตฺํ	 ปุนุปริุโภคุกรุณํ	 ตฺํ	 สกลสฺยามรุฏฺฺเฐึ	 สุปากฏฺํ.	 อารุาโมปิ	 ตฺสฺส	 ยสฺส		

กสฺสจิ	อุปกฏฺฺฐึสฺส	จิตฺฺตฺํ	ปสาเทสิ.	โก	ปนุ	วุาโท	ตฺสฺส	สมณสารุุปฺโป.

	 วุชิิรํุ	 วิุย	 เถิรุสฺส	 นุามํ	 ติฺกฺขํ	 ตํฺขณุปฺปตฺฺติฺกํ.	 อนฺุโตฺกุเล	 อนฺุโตฺวิุหําเรุ	 วุา	 ตํฺ	 ตํฺ	 ปวุตฺฺตฺปญฺฺหํ	ํ	

อสงฺกฺโีตฺ	อปปฺฏฺนิุวิุตฺโฺตฺ	นิุพฺเฺพฺเฐึติฺ.	ยถิากาลํ	หํ	ิอุปปฺนุนฺุ-Covid19ตฺ-ิโรุคุนฺุตฺรุายกปปฺโตฺ	โมจนุตฺถฺิาย		

เมตฺฺตฺาจิตฺฺเตฺนุ	สมฺมา	อุปายํ	ทสฺเสตฺฺวุา	อนุุรุูปวุิธํ	คุาหําเปตฺฺวุา	อตฺฺตฺโนุ	สิสฺสํ	อารุกฺขํ	เทตฺิ.

	 โสภโณ	จ	โส	มหําเถิโรุ	กลฺยาณธมฺโม	ขนฺุตฺิโสรุจฺเจนุ	สมนฺุนุาคุโตฺ.	นุาภิชิานุามิ	ยาวุชิฺชิตฺนุา	

ตฺสฺส	กิญฺฺจิ	คุหํฏฺฺฐึํ	วุา	ปพฺฺพฺชิิตฺํ	วุา	โกธเนุนุ	วุาจสฺส	ภินฺุทนุํ	อภิสชิฺชินุํ	วุา.	สทา	สขิลสมฺภาโสวุ.

	 เอตฺฺตฺเกนุ	เม	ปรุิตฺฺตฺญาเณนุ	อาจรุิยคุุณํ	ปกาเสตฺํุ	ยถิาสตฺฺตฺิ	พฺหํุปณฺเณ	ลิขิเตฺปิ	อปฺปกํเยวุ		

ขายิสฺสตฺิ.	เอวุํ	ปิโย	คุรุุ	ภาวุนุีโย	วุิปุฬคุุณสมฺปนฺุโนุ	มหําเถิโรุ	วุิย	ปุรุิสาชิานุีโย	สตฺฺถิุสาสเนุ	เอโกปิ		

ลทฺธํุ	นุ	สุกรํุ.	เอโกปิ	โส	สทฺธมฺมสฺส	จิรุฏฺฺฐิึติฺยา	มหํนฺุตํฺ	กิจฺจํ	สาเธติฺ	มหําชินุสฺส	สุขมาวุหํติฺ.	ยถิาหํ	ภคุวุา

ทุลฺลโภ	ปุรุิสาชิญฺฺโญ			นุ	โส	สพฺฺพฺตฺฺถิ	ชิายตฺิ

ยตฺฺถิ	โส	ชิายตฺิ	ธีโรุ			ตฺํ	กุลํ	สุขเมธตฺีตฺิ.

โหํตฺุ	อาจรุิยสฺส	นุานุา	ชิยมงฺฺคุลํ. 

นุนฺุทิยาลงฺฺกาโรุ	ภิกฺขุ

(ชิมฺพฺูทีป-อรุุณุคฺุคุตฺ-ปเทส-ชิาตฺิโก)
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คําแปฺลอาจริยคุณบูชิา

ข้้าพเจ้้าข้อว้นึที่าคุณข้องพระอาจ้ารย์เป็ูนึอ้นึด้ีบุแรก
ข้้าพเจ้้าได้ีฟัังมื่าว่าพระราชาผูู้้ปูกครองปูระเที่ศสยามื่ ได้ีที่รงโปูรดีพระราชที่านึติำาแห้น่ึง 

อ้นึเลิศด้ีวยคุณอ้นึมีื่นึามื่ทีี่�งดีงามื่ว่า พระเมธีิวชิิรโสภณ แก่ท่ี่านึพระอาจ้ารย์แล้ว ก็ยินึดีีปูลาบุปูล่�มื่ใจ้ 
เป็ูนึอย่างยิ�ง ข้้าพเจ้้าระลึกถึึงพระดีำาร้สทีี่�ติร้สถึึงมื่งคลข้องพระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าว่า “กุารบูชิาบุคคล 
ผูู้้ควรบูชิานี� เป็ฺนมงคลอันสูงสุด้” เม่ื่�อจ้ะบูุชาคุณข้องท่ี่านึพระอาจ้ารย ์จ้้กกล่าวคุณอ้นึพิเศษทีี่�ควรบูุชา 
ข้องท่ี่านึไว้ส้กเล็กน้ึอย ณ ทีี่�นีึ�

ก็ท่ี่านึพระธ้ีมื่มื่าล้งการมื่ห้าเถึระน้ึ�นึ เป็ูนึผูู้้มีื่ปัูญญา เป็ูนึพหู้สูติ เป็ูนึเจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง  
ทีี่�ต้ิ�งอยู่อำาเภอพระปูระแดีง ในึจ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ และท่ี่านึไม่ื่ใช่เพียงแต่ิเป็ูนึผูู้้เชี�ยวชาญ 
ในึพระไติรปูฎิกเพยีงอยา่งเดีียว โดียที่ี�แท้ี่แล้ว ท่ี่านึยง้เปูน็ึผูู้้สามื่ารถึที่ี�จ้ะนึำาคำาในึพระสตูิรน้ึ�นึๆ มื่าใช้สอย
ได้ีติามื่ฐ์านึะที่ี�สมื่ควรอีกด้ีวย อยา่งเช่นึเร่�องการที่ำาข้ยะทีี่�มีื่การจ้้ดีแจ้งไว้ดีีแล้วให้้กล้บุมื่าใช้สอยได้ีอีกคร้�ง  
เพ่�อจ้ะที่ำาว้ดีให้้สะอาดี แล้วให้้เกิดีปูระโยชน์ึแก่ห้มู่ื่ชนึเป็ูนึอ้นึมื่ากข้องท่ี่านึ ก็ปูรากฏิไปูท้ี่�วท้ี่�งปูระเที่ศ
สยามื่ ว้ดีข้องท่ี่านึเองน้ึ�นึ ก็ยง้จิ้ติข้องคนึที่กุๆ คนึทีี่�ได้ีเข้้าไปูให้้เล่�อมื่ใส ไมื่จ่้ำาต้ิองกล่าวถึึงสมื่ณสารปููข้อง
ท่ี่านึ (จ้้กไม่ื่ย้งจิ้ติข้องผูู้้คนึให้้เล่�อมื่ใสได้ีอย่างไร) 

นึามื่ข้องท่ี่านึพระเถึระก็เป็ูนึปูระดุีจ้เพชร แข็้งแกร่ง เฉียบุคมื่ ท่ี่านึไม่ื่เคยจ้ะท้ี่อถึอย ท้ี่อแท้ี่เลย 
คอยคลี�คลายปัูญห้าต่ิางๆ ทีี่�เป็ูนึไปูท้ี่�งภายในึติระกูลห้ร่อภายในึว้ดี ก็ท่ี่านึมีื่เมื่ติติาจิ้ติ ได้ีแสดีงถึึงอุบุาย
เพ่�อจ้ะปูลอดีภ้ยจ้ากโรคร้าย Covid-19 ทีี่�เกิดีขึ้�นึเป็ูนึอย่างดีี แล้วได้ีสอนึถึึงวิธีีการทีี่�เห้มื่าะสมื่ ให้้การ
ดูีแลร้กษาลูกศิษย์ข้องท่ี่านึติามื่เวลาทีี่�สมื่ควร

อนึึ�ง ท่ี่านึพระมื่ห้าเถึระน้ึ�นึ เป็ูนึผูู้้งดีงามื่ ค่อมีื่ธีรรมื่อ้นึงดีงามื่ ปูระกอบุด้ีวยข้้นึติิและโสร้จ้จ้ะ 
จ้นึกระท้ี่�งถึึงทุี่กว้นึนีึ� ข้้าพเจ้้าก็ย้งไม่ื่รู้เลยว่า ท่ี่านึเคยกล่าวร้าย ห้ร่อกระที่บุกระท้ี่�งคฤห้้สถ์ึห้ร่อ  
บุรรพชิติคนึใดี ด้ีวยความื่โกรธีส้กคร้�งเลยบุ้างไห้มื่ เพราะที่่านึเป็ูนึผูู้้ทีี่�กล่าวแต่ิถ้ึอยคำาอ่อนึห้วานึอยู่
ติลอดีเวลา

แม้ื่ข้้าพเจ้้าจ้ะเขี้ยนึห้น้ึงส่อต้ิ�งมื่ากมื่ายติามื่ความื่สามื่ารถึ เพ่�อจ้ะปูระกาศถึึงคุณข้อง 
ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ แต่ิด้ีวยปัูญญาอ้นึน้ึอยนิึดีข้องข้้าพเจ้้าเพียงเท่ี่านีึ� ก็จ้้กเขี้ยนึปูรากฏิได้ีเพียงเล็กน้ึอย
เท่ี่าน้ึ�นึ ติามื่ทีี่�ได้ีกล่าวมื่า ท่ี่านึพระอาจ้ารย์น้ึ�นึ เป็ูนึทีี่�ร้ก ทีี่�เคารพ ทีี่�ยกย่อง เป็ูนึพระมื่ห้า Top of Form 
เพียบุพร้อมื่ด้ีวยคุณอ้นึกว้างข้วาง เป็ูนึปูระดุีจ้บุุรุษอาชาไนึย ทีี่�แม้ื่เพียงผูู้้เดีียว ก็ห้าได้ียากในึศาสนึา 
ข้องพระศาสดีา เพราะท่ี่านึพระอาจ้ารย์แม้ื่เพียงผูู้้เดีียว ก็ที่ำาภารกิจ้เพ่�อความื่ต้ิ�งม้ื่�นึแห่้งพระส้ที่ธีรรมื่ 
อ้นึยิ�งให้ญ่ให้้สำาเร็จ้ได้ี นึำามื่าซึึ่�งความื่สุข้แก่มื่ห้าชนึได้ี เห้ม่ื่อนึด้ีงทีี่�พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าได้ีติร้สไว้ว่า

“บุุรุษอาชาไนึยน้ึ�นึ เป็ูนึผูู้้ห้าได้ียาก   มิื่ได้ีเกิดีในึทุี่กทีี่�ไปู
 บุุรุษอาชาไนึยผูู้้เป็ูนึปูราชญ์น้ึ�นึ   ย่อมื่เกิดีในึติระกูลใดี
 ติระกูลน้ึ�นึย่อมื่เข้้าถึึงซึึ่�งความื่สุข้” ด้ีงนีึ�

ข้อช้ยมื่งคลต่ิางๆ จ้งมีื่แก่ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ 

น้ึนึทิี่ยาล้งการะ 
(อรุณาจ้้ลปูระเที่ศ  ชมื่พูที่วีปู) 
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A Tribute to A Tribute to 
Phra MedhīvajirasobhaṇaPhra Medhīvajirasobhaṇa

Date: 2nd June 2021

 It is such a great honour for me to have the opportunity to convey a Mudita  
message to Phra Ajhan Pranom Dhammalaṅkāro who has recently been  

 bestowed the Royal Title of  “Phra Medhīvajirasobhaṇa” on 6th March 2021. 
The Venerable is known to me more than a decade since we first joined the first Pali speaking 
Conference at Wat Bovornives in Bangkok in 2009. Since then we often met in some of the Pali 
conferences in Myanmar and Thailand, and at some events. I have been to Wat Jak Daeng in 
Bangkok twice brought by Khun Yom Sermsook Patmastana. 

Venerable Chaokhun Phra Medhīvajirasobhaṇa is such a wonderful monk who studied  
very hard and has been working very hard for the benefits of the many. His endeavour and  
dedication to obtain a Dhammācariya degree in Burmese medium had proved how much effort he 
put in. It requires a strong saddhā (faith) and determination (adhiṭṭhāna) to master the language, 
traditional Pali and the Burmese Buddhist thoughts. I have heard the name of Chaokhun when 
I was a young monk studying at Mahagandhārāma monastery in Mandalay where Chaokhun 
completed his Dhammācariya degree in Myanmar. 

When I was studying for my PhD in Thailand, I learned a lot about his missionary works 
contributing to Thai Buddhism via his public Dhamma talks and chanting on social media,  
conducting Pali, Visuddhimagga and Abhidhamma classes and so on. His missionary works 
are so fascinating and remarkable. Chaokhun is not only a Pali and Buddhist scholar, but also  
nowadays known as one of the ecological-monks leading the recycling plastic into monk’s robes. 
The Venerable is also a humble monk, living a simple life and with high aims at propagating 
Buddhasāsanā. Therefore, let me quote the Pali stanza here to offer my mudita message again:

Sāsanaṃ puññavantassa puññavantāva labbhare
Nappapuññā karahaci, paggahṇituṃ avisahā.

Only the persons qualified with merits 
are capable of carrying out Sāsana missionary. 

Those persons with little merit 
hardly dare to carry out the missionary works.

 The Venerable Chaokhun could do a lot of beneficial works for the Buddhasāsanā  
because of many good qualities in him such as patience, intelligence, wisdom, perseverance and 
faith.  Therefore, I highly respect and appreciate the works and life of Venerable Chaokhun and 
congratulate him on receiving the Royal Title, “Phra Medhīvajirasobhaṇa” wholeheartedly.

Sādhu Sādhu Sādhu Anumodāmi. 

Venerable Dr. Devindabhipāla
Deputy Dean,

Lecturer and Head of Department
Shan State Buddhist University, Taunggyi &

Assistant Rector for Academic Affairs
Sariputta College, Muse, Shan State, Myanmar
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Congratulatory MessageCongratulatory Message
It is a great honor for me to convey my best congratulatory message to Phra Ajhan 

Phramaha Panom Dhammālaṅkāra, the abbot of Wat Jak Daeng, Samutprakan Province, 
Thailand, for the Royal Title of “Phra Medhīvajirasobhaṇa” that was conferred on him on 
6th March, 2021. The venerable is the right monk and suitable for that Royal Title that was 
bestowed. Certainly, I am highly pleased and would like to convey my muditā feeling by 
this message.  All of us feel joy and are aware of the venerable wonderful works in trying to 
preserve, protect, and propagate Buddhism in Thailand and overseas. 

Let me quote the main teaching of the Buddha, Dhammapada stanza which states that 
the wise and right people become to the nation so hardly, if the wise and right people become 
to the nation, this nation will go for progressing and happiness.   I have learnt that Phra Ajahn 
Chaokhun  Phra Medhīvajirasobhaṇa is one of them who is the wise and the right one for the 
nation and Buddhism.  May I give the quote from Dhammapada as follows:

Dullabho purisājañño, 
na so sabbattha jāyati; 
Yattha so jāyati dhīro, 
taṃ kulaṃ sukhamedhati.

“Hard to find is the thoroughbred man; he is not born everywhere. 
Where such a wise man is born, that clan thrives happily.”
Translation of Acariya Buddharakkhita.
บุุรุษอาชาไนึยน้ึ�นึเป็ูนึผูู้้ห้าได้ียาก  มิื่ได้ีเกิดีในึทุี่กทีี่�ไปู 
บุุรุษอาชาไนึยเป็ูนึปูราชญ์ชนึ  เกิดีในึติระกูลใดี ติระกูลน้ึ�นึย่อมื่เข้้าถึึงซึึ่�งความื่สุข้
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Many people keep on dreaming, some people try, however only a few achieved their 
dreams.  Because the venerable has successfully been through the endeavors and committed 
much time for the objectives of spreading the teachings of the Buddha, he is indeed an achiever.  
I am confident enough that the venerable will be able to make a difference in Buddhism since 
he has proven to be an intelligent and talented bhikkhu.  Phra Ajahn Chaokhun has made us all 
proud.  We are confident that he will continue to keep up with the good work for Buddhism. 

Chaokhun Phra Medhīvajirasobhaṇa has once led a group of Buddhist devotees from 
Thailand to visit many places of significant religious interest and see the Buddhist ways of 
life in my hometown, Laikha, Shan State, on the occasion of the 50th birthday merits making 
for Ven. Prof. Dr. Khammai Dhammasami (Oxford Sayadaw).  It makes me feel close to the 
venerable and would like to strengthen the cooperation on Buddhist activities between Thai 
and Thai Yai Buddhist monks further.  I wish to extend my warmest congratulations to the 
venerable on the new Royal Title as Phra Medhīvajirasobhaṇa and wish the venerable the 
best for his future accomplishments.

May the Triple Gems bless the venerable and give him strengths to be successful in 
promoting Buddhasasana for many years to come. 

Yours in the Dhamma,

(Ven. Dr. Seng Hurng Narinda, Sasanadhaja Dhammacariya)
(Maha Gandhavacaka Pandita)

Assistant to Rector for Foreign Affairs
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Advisor, Tai Sangha University Students’ Association in Bangkok &
 Lecturer, Shan State Buddhist University, Taunggyi
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A Humble Tribute to A Humble Tribute to 
Phra MedhīvajirasobhaṇaPhra Medhīvajirasobhaṇa

 
“Dhammapīti sukhaṁ seti, vippasannena cetasā
Ariyappavedite dhamme, sadā ramati paṇḍito” 

(He who imbibes the Dhamma abides in happiness with mind pacified; 
the wise man ever delights in the Dhamma revealed by the Noble Ones.) 

~ Verse no . 5, Paṇḍita Vagga, Dhammapada 

The kingdom of Siam, presently known as Thailand, is one of the oldest regions  
where the early imprints of the Dhamma have left a lasting impression. Strongly rooted  
in the Theravāda tradition, today, approximately 95 percent of Thai devotees continue  
to follow the footsteps of the Buddha. Because of the impressive amount of followers in the 
Saṅgha community, foreigners call Thailand the Land of Yellow Robes. Steeped in their faith in 
the Triple Gem (tri-ratana), Thai devotees and practitioners continue to honor and cherish their 
Buddhist heritage, with its glorious culture and rich traditions from centuries past.

The most Venerable Phra Medhīvajirasobhaṇa, also known as Phra Maha Pranom 
Dhammālaṅkāra, is one of the leading monks among Thai Buddhist Saṅgha as well 
as a devotee of Lord Buddha. Respected Phra Medhīvajirasobhaṇa is an abbot of Wat  
Jakdaeng, a prominent Buddhist monastery in Bangkok. In following the footsteps of 

Image 1: Being inspired by Kalyāṇa-mittatā, Khun Sermsook Patmastana (Toey) and associated with “Visuddhimagga 
Group”, my mother, Ruma Barua Chowdhury and I were paying humble respect to Phra Medhīvajirasobhaṇa at Wat 
Jakdaeng, Bangkok. (2018) 
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the Buddha, Phra Medhīvajirasobhaṇa entered into monastic order in his early life.  
Having started his monkhood journey, Phra Medhīvajirasobhaṇa was not only engaged  
himself in deepening the practice of vinaya (monastic rules), but also reflected himself in to 
obtaining the esteemed knowledge in scriptural language, i.e., Pāli.  It is noteworthy that Pāli 
bhāṣā (scriptural language) is considered as the sacred language of Theravāda Buddhism. The 
most sacred texts of Buddhism, the Tipiṭaka (Three Baskets), is compiled in Pāli language.  
Because of his deepen understanding in Pāli bhāṣā, Phra Medhīvajirasobhaṇa is respected 
by the Buddhist monks and devotees as an expert  in the Tipiṭaka. Walking in the path of the  
Buddha, Phra Medhīvajirasobhaṇa is skilled into the tripartite division of pariyatti (theory of 
Buddhist doctrines), paṭipatti (the practice of Dhamma) and paṭivedha (insightful exploration in 
the Dhamma).

Being inspired by Kalyāṇa-mittatā, Khun Sermsook Patmastana (Toey), it is my  
honor to share a few words in paying tribute to the respected Phra Medhīvajirasobhaṇa.  
Khun Sermsook is one of the pious followers of the Triple Gem and one of the tender hearted  
benefactors and well wishers (Kalyāṇa-mittatā) of Buddha Sasana and who consistently  
supports  Buddhist Saṅgha, scholars and devotees over many years.  Because of  Kalyāṇa-mittatā,  
Khun Sermsook who is my friend in Bangkok, my mother and I got this opportunity to know 
Chaokhun Ajahn. Accompanying Khun Sermsook, I had invaluable opportunities to join in aus-
picious events at Wat Jakdaeng, along with interacting with Chaokhun Ajahn on many occa-
sions. Each time we met, Chaokhun Ajahn enthusiastically shared the Buddha’s teachings in Pāli 
language. He encouraged monks, devotees and visitors to learn Pāli by heart in order to realize 
the essence of the Dhamma and to penetrate the root teachings of the Blessed One.

Being under the light of Dhamma, Chaokhun Ajahn has tirelessly taught the Buddha’s 
sublime teachings to monks and devotees. His thoughtful Dharma movement has been inspiring 
to the devotees to learn the Dhamma in Pāli language. Requested by his devotees, Chaokhun 
Ajahn used to come to central Bangkok to offer a unique course at the head office of Standard 
Chartered Bank in every week, particularly on Wednesday evening. A group of Dhamma seekers 

Image 2: Being inspired by Kalyāṇa-mittatā, Khun Sermsook Patmastana (Toey) and associated with “Visuddhimagga 
Group”, I was paying humble respect to Phra Medhīvajirasobhaṇa at Wat Jakdaeng, Bangkok. (2019) 

๖๑ 105



from professional backgrounds used to join in this auspicious session; the unique batch is known 
as “Visuddhimagga Group”.  The term, “Visuddhimagga” is a Pāli word, whose literal meaning 
is the path of purification.  Venerable Buddhaghosa, one of the prolific scholars of Theravāda 
tradition, compiled a monumental text, entitled Visuddhimagga, in the fifth century.  Before 
starting the Wednesday Visuddhimagga class, Chaokhun Ajahn would lead the participants to 
start the session with the recitation of the introductory verses from the text, Visuddhimagga, with 
the translation as follows:

“Anto jaṭā bahi jaṭā (The inner tangle and the outer tangle)
jaṭāya jaṭitā pajā, (This generation is entangled in a tangle)

Taṃ taṃ gotama pucchāmi (And so I ask of Gotama this question)
ko imaṃ vijaṭaye jaṭanti. (Who succeeds in disentangling this tangle?)

Sīle patiṭṭhāya naro sapañño (When a wise man, established well in virtue)
cittaṃ paññañca bhāvayaṃ, (Develops the awareness and understanding)

Ātāpi nipako bhikkhu (The as a monk ardent and sagacious)
so imaṃ vijaṭaye jaṭanti. (He succeeds in disentangling this tangle)” 

Phra Medhīvajirasobhaṇa’s Dhamma Talk installs a sense of harmony towards monks 
and devotees. Each time, when I join in a ceremony at Wat Jakdaeng, I closely observe the ease 
of monks and devotees during the talk. When I was working at Siam Saam Tri School, it was my 
opportunity to assist Chaokhun Ajahn  throughout the Dharma session. It was truly wonderful to 
notice how kids and elders reflected on Chaokhun Ajarn’s talk with joy and gratitude. 

One of my fond memories with Phra Medhīvajirasobhaṇa was the summer period  
while Khun Sermsook brought my mother and me to Wat Jakdaeng. It was one of the inspiring  
conversations when Chaokhun Ajahn compassionately offered a brief Dharma talk. In his  
auspicious talk, Chaokhun  Ajahn mentioned about the duty of an offspring to his parents which  
referred to the thirty-eight kinds of auspicious blessings of the Mahāmaṅgala Sutta.  
With a powerful tunes, Phra Medhīvajirasobhaṇa recited:

Mātāpitū upaṭṭhānaṃ puttadārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

(To support mother and father, to cherish wife and children,
and to be engaged in peaceful occupation — this is the greatest blessing.)

A deep bow of respect and gratitude to the most Venerable Phra Medhīvajira-
sobhaṇa for all his kind teachings, and for continuing to propagate the Dhamma and  
supporting the devotees throughout the years. On this auspicious day, I am congratulating  
to respected Venerable Chaokhun Ajahn for receiving the prestigious Thai royal title, 
“Phra Medhīvajirasobhaṇa”, from King Rama X. Also, I am conveying my gratitude to  
Kalyāṇa-mittatā Khun Sermsook Patmastana  for introducing me to this  great sages of the  
Buddha Sasana in Thailand.

May Phra Medhīvajirasobhaṇa live long with sound health.

May the legacy of  Phra Medhīvajirasobhaṇa inspire us on the path to liberation. 

*Writer: Sanjoy Barua Chowdhury,  Teaching Assistant of International Buddhist College, Thailand  
and a Visiting Scholar of Dharma College, Berkeley, California. (Email: sanjoybchy@gmail.com)
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มุทิตาพจนี์มุทิตาพจนี์
 ข้้าพเจ้้ารู้จ้้กพระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ห้ร่อพระเมื่ธีีวชิรโสภณ  
  คร้�งแรกทีี่� ว้ดีญาณเวศกว้นึ อำาเภอสามื่พรานึ จ้้งห้ว้ดีนึครปูฐ์มื่
 เม่ื่�อเด่ีอนึพฤษภาคมื่ ปู่พุที่ธีศ้กราช ๒๕๕๕ ซึึ่�งโครงการบุาลีศึกษา  

(ปูาฬิีสิกฺข้าสุเติสนึำ) ได้ีจ้้ดีกิจ้กรรมื่บุรรยายเร่�อง “คณะสงฆ์์ลังกุา-พม่าสร้าง
ชิาติิอย่างไร?” คราวน้ึ�นึข้้าพเจ้้าได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิไปูบุรรยายในึปูระเด็ีนึเกี�ยวก้บุ  

ศรีล้งกา ส่วนึท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีที่ำาห้น้ึาทีี่�บุรรยายเกี�ยวก้บุปูระเที่ศพม่ื่า การพบุก้นึคร้�งน้ึ�นึ 
ไม่ื่ได้ีพูดีคุยก้นึเพราะเวลาค่อนึข้้างจ้ำาก้ดี จ้ากการบุรรยายในึว้นึน้ึ�นึ จึ้งที่ราบุว่า ท่ี่านึเจ้้าคุณเรียนึจ้บุภาษา
บุาลีให้ญ่มื่าจ้ากปูระเที่ศพม่ื่า จ้นึได้ีร้บุปูริญญาบุ้ติรช้�นึสาสนึธีชธ้ีมื่มื่าจ้ริยะ (ย่างกุ้ง) จ้ากน้ึ�นึเป็ูนึต้ินึมื่า  
ก็มิื่ได้ีเจ้อก้นึอีกเลย แต่ิเห็้นึผู้ลงานึข้องท่ี่านึเจ้้าคุณในึส่�อโซึ่เชียลท้ี่�วไปูติลอดี ในึฐ์านึะพระสงฆ์์ 
น้ึกการศึกษา และน้ึกกิจ้กรรมื่เกี�ยวก้บุการแปูรรูปูข้ยะเป็ูนึจี้วร 
 ต่ิอมื่า ต้ินึเด่ีอนึกุมื่ภาพ้นึธ์ี ปู่พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๓ ข้้าพเจ้้าได้ีมีื่โอกาสพบุท่ี่านึเจ้้าคุณอีกคร้�งทีี่�
จุ้ฬาลงกรณม์ื่ห้าวทิี่ยาล้ย ซึึ่�งห้อพระไติรปูฎิกนึานึาชาติิ คณะอ้กษรศาสติรไ์ด้ีจ้้ดีงานึ “กุารศึ์กุษาและสืบสาน
พระไติรปฺฎิกุนานาปฺระเทฺศ์” คราวนึ้�นึข้้าพเจ้้าไดีร้้บุนิึมื่นึติบ์ุรรยายเร่�องการศกึษาพระไติรปูฎิกในึศรล้ีงกา 
ส่วนึท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิบุรรยายเร่�องการศึกษาพระไติรปิูฎกในึพม่ื่า คราวนีึ�เองได้ีมีื่โอกาสสนึที่นึา
ก้บุท่ี่านึเจ้้าคุณเป็ูนึเวลาค่อนึข้้างนึานึ สิ�งห้นึึ�งซึึ่�งข้้าพเจ้้าส้งเกติเห็้นึค่อ ท่ี่านึเจ้้าคุณสนึใจ้เร่�องการศึกษา 
ภาษาบุาลีเป็ูนึอย่างมื่าก เพราะถึามื่ข้้าพเจ้้าเกี�ยวก้บุการศึกษาภาษาบุาลีข้องศรีล้งกาอย่างละเอียดี  
แล้วเปูรียบุเทีี่ยบุก้บุการศึกษาภาษาบุาลีข้องพม่ื่าจ้นึเห็้นึภาพอย่างช้ดีเจ้นึ 
 อีกปูระการห้นึึ�ง ข้้าพเจ้้าได้ีร้บุเชิญให้้เป็ูนึผูู้้เขี้ยนึบุที่ความื่ตีิพิมื่พ์ในึวารสารโพธิิยาลัย ซึึ่�งอยู่ในึ
ความื่อุปูถ้ึมื่ภ์ข้องว้ดีจ้ากแดีง มีื่ท่ี่านึเจ้้าคุณเป็ูนึผูู้้บุริห้าร ติลอดีเวลาสี�ปู่ทีี่�ข้้าพเจ้้าร่วมื่งานึก้บุวารสาร
โพธีิยาล้ย ได้ีเห็้นึผู้ลงานึเชิงปูระจ้้กษ์ข้องท่ี่านึเจ้้าคุณมื่ากมื่ายห้ลายอย่าง จ้นึเกิดีความื่อ้ศจ้รรย์ใจ้ว่า  
ท่ี่านึเจ้้าคุณแบุ่งเวลาในึการบุริห้ารงานึอย่างไร? เพราะลำาพ้งการสอนึภาษาบุาลีและพระอภิธีรรมื่  
ก็แที่บุจ้ะห้าเวลาพ้กไม่ื่ได้ีอยู่แล้ว แต่ิเห้ตุิไฉนึท่ี่านึเจ้้าคุณจึ้งมีื่พละกำาล้ง สามื่ารถึที่ำางานึอย่างอ่�นึได้ีอีก
มื่ากมื่าย ต่ิอมื่ามีื่ศิษยานุึศิษย์ใกล้ชิดีข้องท่ี่านึเจ้้าคุณช่วยอธิีบุายคำาติอบุเห้ล่านีึ� แก่ข้้าพเจ้้าห้ลายคร้�ง 
ต่ิางกรรมื่ต่ิางวาระ 
 คร้�นึไดีข่้้าวว่า ท่ี่านึเจ้้าคณุได้ีร้บุพระมื่ห้ากรณุาธิีคุณโปูรดีติ้�งให้้ดีำารงสมื่ณศ้กดิี�ทีี่� “พระเมธีิวชิิรโสภณ”  
ข้้าพเจ้้าจึ้งไม่ื่แปูลกใจ้อ้นึใดี เพราะผู้ลงานึห้ร่อคุณูปูการข้องท่ี่านึเจ้้าคุณน้ึ�นึมื่ากมื่ายจ้นึเกินึบุรรยาย 
และห้ากมื่ีคนึรู้จ้้กต้ิ�งข้้อส้งเกติว่า ท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีร้บุสมื่ณศ้กดิี�คร้�งนีึ�เห้มื่าะสมื่ห้ร่อไมื่่? ข้้าพเจ้้าก็ยินึดีี
ทีี่�จ้ะอธีิบุายข้ยายความื่พร้อมื่ชี�ชวนึให้้ดูีผู้ลงานึข้องที่่านึเจ้้าคุณซึึ่�งปูรากฏิเห้็นึติามื่ส่�อมื่วลชนึท้ี่�วไปู 
สิ�งห้นึึ�งซึึ่�งข้้าพเจ้้าอยากเห้็นึมื่ากทีี่�สุดีค่อ ท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีเป็ูนึผูู้้นึำาปูฏิิรูปูระบุบุการศึกษาภาษาบุาลีข้อง 
คณะสงฆ์์ไที่ย ซึึ่�งพระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้วที่รงมีื่พระราชปุูจ้ฉาแล้วน้ึ�นึ จ้้กเป็ูนึปูระโยชน์ึ
มื่ห้าศาลต่ิอวงการศึกษาข้องพระสงฆ์์และพระพุที่ธีศาสนึาท้ี่�งห้มื่ดี 

ล้งกากุมื่าร
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คำคารวะคำคารวะ
จากพระภิกษุผูู้้มาจากแดนีไกลจากพระภิกษุผูู้้มาจากแดนีไกล

 กระผู้มื่เป็ูนึพระภิกษุชาวเวียดีนึามื่ซึึ่�งได้ีมีื่โอกาสมื่าศึกษาเล่าเรียนึ 
ทีี่�ปูระเที่ศไที่ยเป็ูนึเวลาปูระมื่าณ ๑๕ ปู่ ก่อนึห้น้ึาน้ึ�นึ ได้ีเรียนึรู้การปูฏิิบุ้ติิ 

ก้มื่ม้ื่ฏิฐ์านึที่ี�พม่ื่าอยู่ ๖ ปู่  ทีี่�เม่ื่องไที่ยเปู็นึบุุญข้องกระผู้มื่ที่ำาให้้ได้ีรำ�าเรียนึ 
พระอภิธีรรมื่ทีี่�อภิธีรรมื่โชติิกะวิที่ยาล้ย (อชว.) และทีี่�ว้ดีระฆ้์งโฆ์สิติารามื่  ด้ีงน้ึ�นึ จึ้งได้ีเคยฟัังท่ี่านึเจ้้าคุณ 
อาจ้ารย์แสดีงธีรรมื่ ไดี้ฟัังท่ี่านึเที่ศน์ึค้มื่ภีร์มื่ห้าปูัฏิฐ์านึอย่างละเอียดี ที่ำาให้้ติรึงจิ้ติติรึงใจ้น้ึกศึกษา 
พระอภิธีรรมื่ และผูู้้ทีี่�ใฝึ�ในึการฟัังธีรรมื่อย่างยิ�งในึงานึปูระจ้ำาปู่ข้องอชว. เม่ื่�อห้ลายปู่มื่าแล้ว 
 กระผู้มื่ได้ีมื่าว้ดีจ้ากแดีงในึห้ลายโอกาส เพราะมีื่พระภิกษุและสามื่เณรชาวเวียดีนึามื่ทีี่�ได้ีร้บุเมื่ติติา
จ้ากเจ้้าคุณอาจ้ารย์ให้้ทีี่�พ้กพิงเพ่�อเรียนึบุาลี และเรียนึค้มื่มื่ภีร์ต่ิางๆ ในึสายบุาลีให้ญ่ พระภิกษุสามื่เณร 
ชาวเวียดีนึามื่ทุี่กรูปูบุอกให้้กระผู้มื่ที่ราบุว่า เจ้้าคุณอาจ้ารย์ใจ้ดีี และมีื่เมื่ติติากรุณามื่าก ท่ี่านึเห้ล่าน้ึ�นึ
ได้ีเรียนึภาษาไที่ย เรียนึพระอภิธีรรมื่ ได้ีฝึึกการเจ้ริญสติิ ได้ีร้บุความื่รู้เร่�องพระวิน้ึยทีี่�ว้ดีนีึ� และยง้ได้ีเห็้นึ
จ้ริยาว้ติรอ้นึงดีงามื่ข้องพระเถึระ ซึึ่�งเป็ูนึปูระสบุการณ์ทีี่�มีื่ค่ามื่าก 
 ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ได้ีเมื่ติติากระผู้มื่มื่าก เม่ื่�อปู่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) ท่ี่านึได้ีเดิีนึที่างไปู
เวียดีนึามื่ติามื่ทีี่�ญาติิโยมื่ชาวเวียดีนึามื่ทีี่�เป็ูนึลูกศิษยเ์รียนึพระอภิธีรรมื่ก้บุกระผู้มื่ได้ีกราบุนิึมื่นึต์ิท่ี่านึให้้
ไปูแสดีงธีรรมื่ และสวดีสาธียายพระปูรติิร เปูน็ึทีี่�ช่�นึชอบุมื่ากที่ี�ได้ีฟัังท่ี่านึสวดีพระปูรติิร น้ึบุเป็ูนึบุุญข้อง
ฆ์ราวาสญาติิโยมื่ชาวเวียดีนึามื่เป็ูนึอย่างยิ�ง 
 กระผู้มื่ข้อกราบุอนึุโมื่ที่นึาก้บุการเสียสละข้องที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ ในึการเผู้ยแผู้่พระส้ที่ธีรรมื่
อย่างต่ิอเน่ึ�อง  ในึการสร้างศาสนึที่ายาที่ทีี่�มีื่ความื่รู้ท้ี่�งปูริย้ติิ และปูฏิิบุ้ติิ และทีี่�สำาค้ญยิ�งในึการเป็ูนึผูู้้นึำา
ที่างความื่คิดีและจิ้ติวิญญาณในึเร่�องการลดีข้ยะพลาสติิก ข้ยะอาห้าร และข้ยะจ้ากบุรรจุ้ภ้ณฑ์์ติ่างๆ 
ร้กษาสภาพแวดีล้อมื่ ที่ำาให้้ความื่เป็ูนึอยู่สะอาดี ลดีมื่ลภาวะ ด้ีวยการเริ�มื่ต้ินึปูลูกจิ้ติสำานึึกในึว้ดี 
ในึชุมื่ชนึว้ดีจ้ากแดีง ในึส้งคมื่ ในึปูระเที่ศ และในึโลก  ซึึ่�งติรงก้บุคำาสอนึข้องพระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้าให้้
ร้กษาธีรรมื่ชาติิ ที่ำาให้้เกิดีเป็ูนึส้งคมื่ทีี่�น่ึาอยู่แบุบุย้�งย่นึในึธีรรมื่ 
 กระผู้มื่และลูกศิษย์ชาวเวียดีนึามื่ ข้ออ้างเอาคุณพระศรีร้ตินึติร้ยโปูรดีปูระที่านึพร ปูกปัูกร้กษา
ให้้ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์มีื่สุข้ภาพดีี มีื่พล้งในึการที่ำางานึเผู้ยแผู่้พระธีรรมื่วิน้ึยต่ิอไปู 

Venerable Javana 
Theravāda Bhikkhu from Vietnam.
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คำคารวะคำคารวะ
จากพระภิกษุผูู้้มาจากแดนีไกลจากพระภิกษุผูู้้มาจากแดนีไกล

มุทิตาสู่ักการะมุทิตาสู่ักการะ
พระมหาเถระพระมหาเถระ
พระมหา กรุุณาธิิคุุณ บุุญหลั่่�งถึึง

ประนอม หนึ่ึ�ง คุรุองคุุณ บุุญอ่กโข
ธััมมา เทศนึ่์ วิิเศษศิลั่ป์์ ยิ่ิ�งภิิญโญ

ลัังกาโร สมกิตติศ่พท์ สดั่บุดัี

พระ จอมไท้ ไพเรุาะ เสนึ่าะนึ่่ก
เมธัี หลั่่ก ส่ตถึุสาสนึ่์ ป์รุะกาศศรุี

วชิิร เกลั่้าฯ พรุะองคุ์ใดั พรุะท่ยิ่ทวิี
โสภณ มี พรุะโองการุ ผ่่านึ่บุ่ดัดัลั่

จะต่�งพรุะมหาป์รุะนึ่อมจงพรุ้อมสนึ่อง
ธิ ยิ่กยิ่่อง ป์ิฎกสิกขา พาแผ่่พลั่
เป์็นึ่ที� “พรุะเมธิีวิชิิรุโสภิณ”

มคุธิคุ้นึ่ คุวิรุคุ่่ ชินึ่บุ่ชิา

ป์ีติในึ่คุวิามรุ่้สึกที�ลั่ึกลั่ำ�า
อานึุ่ภิาพธิรุรุม พุทโธิวิาท พรุะศาสนึ่า
ยิ่ิ�งลั่้นึ่พ้นึ่ ยิ่ิ�งแจ้งชิ่ดั พรุะรุาชิศรุ่ทธิา

กรุาบุมุทิตา สาธิุบุุญ “เจ้าคุุณป์รุะนึ่อม”

พระมหาวิิสุุทธิิ             ประพันธิ์ถวิาย
ในนามวิารสุาร โพธิิยาลััย



พระเมธีวชิรโสู่ภณ:พระเมธีวชิรโสู่ภณ:
หน่ึีงในีสู่ดมภ์หลักของพระพุทธศาสู่นีาในียุคนีี�หน่ึีงในีสู่ดมภ์หลักของพระพุทธศาสู่นีาในียุคนีี�

ปัูจ้จุ้บุ้นึเป็ูนึทีี่�รู้ก้นึว่า ภ้ยพระพุที่ธีศาสนึาซึ่ึ�งมีื่ท้ี่�งศ้ติรูภายในึและศ้ติรูภายนึอกค่อนึข้้างเข้้มื่แข็้ง 
ชาวพุที่ธีม้ื่กจ้ะถึามื่ว่า ‘จ้ะร้บุม่ื่อก้บุภ้ยข้องพระพุที่ธีศาสนึาอย่างไร’ ผู้มื่จ้้ดีส้มื่มื่นึาระดีมื่สมื่อง
ผู่้านึศูนึย์พุที่ธีศาสนึศึกษาญาณส้งวร มูื่ลนิึธิี ๑๐๐ พระช้นึษา สมื่เดี็จ้พระญาณส้งวรานึุสรณ์ ในึ 
พระส้งฆ์ราชูปูถ้ึมื่ภ์ห้ลายคร้�ง น้ึบุแต่ิมีื่การที่ำาร้ฐ์ปูระห้ารข้องคณะคสช.เป็ูนึต้ินึมื่า

เม่ื่�อจ้ะติอบุคำาถึามื่ข้้างต้ินึ ผู้มื่นึึกถึึงคำาพูดีข้องท่ี่านึอาจ้ารย์สุชีพ ปุูญญานุึภาพ ซึึ่�งเคยอธิีบุาย 
ให้้ผู้มื่ฟัังเป็ูนึส่วนึต้ิวว่า ชาวพุที่ธีมีื่ห้น้ึาทีี่� ๕ อย่าง และชาวพุที่ธีควรจ้ะต้ิองสำารวจ้ตินึเองว่ามีื่ศ้กยภาพ
ที่ำางานึในึระด้ีบุไห้นึก่อนึค่อยลงม่ื่อที่ำางานึเพ่�อพระพุที่ธีศาสนึา ต่ิอมื่า พระเดีชพระคุณพระธีรรมื่เมื่ธีาภรณ์  
(ระแบุบุ ฐิ์ติญาโณ) เอามื่าผูู้กเป็ูนึคำาคล้องจ้องก้นึเพ่�อให้้ท่ี่องจ้ำาก้นึง่ายๆ ว่า ‘ศึึกษา ปฏิิบััติิ สััมผััสัผัล 
เผัยแผ่ั แก้ปัญหา’ โดียมีื่รายละเอียดีด้ีงนีึ�คร้บุ:-

๑. ศึึกษา ห้มื่ายถึึง ศึกษาพระพุที่ธีศาสนึาให้้แติกฉานึ ห้ร่อรู้จ้้กพระพุที่ธีศาสนึาดีี สามื่ารถึ
อธิีบุายห้ร่อโต้ิแย้งคนึอ่�นึในึห้ล้กพระพุที่ธีศาสนึาไดี้ โดียเฉพาะอย่างยิ�งต้ิองสามื่ารถึแยกแยะให้้เห็้นึ 
ความื่ต่ิางระห้ว่างพระพุที่ธีศาสนึา ซึึ่�งเป็ูนึจ้ำาพวกอเที่วนึยิมื่ ไม่ื่เช่�อว่าพระเจ้้าสร้างโลก ก้บุศาสนึาเที่วนึยิมื่  
ทีี่�เช่�อว่าพระเจ้้าสร้างโลก เช่นึ ศาสนึาคริสต์ิ ศาสนึาอิสลามื่ ศาสนึาพราห้มื่ณ์-ฮิินึดูี ได้ี ฯลฯ ต้ิองรู้ว่าอะไร
ค่อจุ้ดีเด่ีนึข้องพระพุที่ธีศาสนึา ซึึ่�งที่ำาให้้พระพุที่ธีศาสนึาเป็ูนึทีี่�ยอมื่ร้บุในึโลกปัูจ้จุ้บุ้นึ 

๖๑110



นึอกจ้ากน้ึ�นึ ย้งต้ิองรู้ว่า ชาวโลกข้ณะนีึ� ได้ีมื่องเห็้นึคุณค่าข้องคำาสอนึพระพุที่ธีศาสนึาในึ 
ห้ลากห้ลายมิื่ติิมื่ากยิ�งขึ้�นึ เช่นึ มีื่คำาสอนึพระพุที่ธีศาสนึาห้ลายอย่าง สามื่ารถึนึำาไปูใช้พ้ฒนึาธุีรกิจ้ได้ี  
มีื่คำาสอนึพระพุที่ธีศาสนึาห้ลายอย่าง สามื่ารถึนึำาไปูใช้จ้้ดีการความื่ข้้ดีแย้งได้ี มีื่คำาสอนึพระพุที่ธีศาสนึา
ห้ลายอย่าง สามื่ารถึนึำาไปูพ้ฒนึาตินึเองให้้มีื่ภาวะผูู้้นึำา สร้างทีี่มื่เพ่�อบุริห้ารงานึบุริษ้ที่ให้้สำาเร็จ้ลุล่วง  
รวมื่ท้ี่�งพ้ฒนึาความื่ส้มื่พ้นึธ์ีทีี่�ดีีก้บุคนึอ่�นึๆ ในึครอบุคร้วและส้งคมื่

ชาวพุที่ธีทุี่กคนึต้ิองถึามื่ตินึเองว่า รู้จ้้กพระพุที่ธีศาสนึาดีีแค่ไห้นึ แล้วติอนึนีึ� ได้ีพาก้นึศึกษา 
มื่าดีีพอแล้วห้ร่อยง้? ถ้ึาย้ง ห้น้ึาทีี่�สำาค้ญค่อรีบุไปูห้าครูอาจ้ารย์เพ่�อศึกษาเสีย

๒.ปฏิีบััติิ ห้มื่ายถึึงการนึำาคำาสอนึข้องพระพุที่ธีศาสนึา โดียเฉพาะอย่างยิ�งศีล สมื่าธิีและปัูญญา
มื่าปูฏิิบุ้ติิในึชีวิติปูระจ้ำาว้นึในึฐ์านึะเป็ูนึชาวพุที่ธี เช่นึ ร้กษาศีล ๕ ฝึึกสติิเพ่�อให้้ได้ีสมื่าธิี และห้าโอกาส 
เจ้ริญวิปัูสสนึาห้ร่อพ้ฒนึาปัูญญา รวมื่ท้ี่�งการนึำาเอาห้ล้กสาม้ื่คคีธีรรมื่ห้ร่ออปูริห้านิึยธีรรมื่มื่าใช้ให้้เกิดี
ปูระโยชน์ึแก่ห้มู่ื่คณะที่างส้งคมื่ในึภาคปูฏิิบุ้ติิ 

๓. สัุมืผัู้สุผู้ล ห้มื่ายถึึง การนึำาคำาสอนึพระพุที่ธีเจ้้าไปูปูฏิิบุ้ติิจ้นึได้ีร้บุผู้ลดีีต่ิอชีวิติตินึเองให้้เป็ูนึ 
ทีี่�ปูระจ้้กษ์ เช่นึ ชีวิติมีื่ความื่สุข้จ้ากการเจ้ริญสติิเป็ูนึปูระจ้ำา ครอบุคร้วม้ื่�งมีื่ขึ้�นึติามื่ห้ล้กอิที่ธิีบุาที่ ๔ จิ้ติใจ้  
เข้้มื่แข็้งขึ้�นึจ้ากการอบุรมื่สมื่าธีิภาวนึา ญาติิพี�น้ึองสาม้ื่คคีก้นึดีีและอยู่บุนึพ่�นึฐ์านึเศรษฐ์กิจ้พอเพียง 
ติามื่ห้ล้กพุที่ธี ติระกูลมีื่ความื่ม้ื่�นึคงที่างเศรษฐ์กิจ้และม้ื่�นึคงในึพระพุที่ธีศาสนึา พร้อมื่จ้ะช่วยเห้ล่อผูู้้อ่�นึ
ห้ร่ออธิีบุายให้้ผูู้อ้่�นึมื่องเห็้นึข้้อดีีข้องการปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ในึพระพุที่ธีศาสนึา พูดีง่ายๆ ว่าได้ีนึำาห้ล้กพระพุที่ธี
ศาสนึามื่า ‘ปูฏิิบุ้ติิ’ ในึชีวิติปูระจ้ำาว้นึ จ้นึเห็้นึผู้ลช้ดีเจ้นึด้ีวยต้ิวเองแล้วน้ึ�นึเอง ไม่ื่ใช่แค่ ‘ศึกษา’ เท่ี่าน้ึ�นึ

๔. เผู้ยแผู่้ ห้มื่ายถึึง ความื่พยายามื่นึำาคำาสอนึพระพุที่ธีศาสนึาทีี่�ได้ีจ้ากการศึกษา ปูฏิิบุ้ติิและ
ส้มื่ผู้้สผู้ลข้องตินึไปูเผู้ยแผู่้ให้้ผูู้้อ่�นึได้ีร้บุที่ราบุ ไม่ื่ผิู้ดีเพี�ยนึจ้ากพระไติรปิูฎกโดียติรง ในึยุคสม้ื่ยนีึ� ชาวพุที่ธี 
สามื่ารถึเผู้ยแผู่้ก้นึได้ีอย่างง่ายๆ เช่นึ เปิูดีบุ้ญชีที่าง FB Instagram ห้ร่อ Twitter จ้ากน้ึ�นึ ก็อ่านึพระไติรปิูฎก 
แล้วสรุปูสาระจ้ากพระไติรปูฎิกมื่าแบุ่งปัูนึให้้ผูู้้อ่�นึได้ีร้บุที่ราบุเปูน็ึปูระจ้ำา ซึึ่�งสามื่ารถึที่ำาได้ีง่าย ห้ร่ออาจ้จ้ะ
เปิูดีช่อง Youtube Channel แล้วอธิีบุายธีรรมื่ทีี่�ตินึได้ีอ่านึจ้ากพระไติรปิูฎกให้้ผูู้้อ่�นึรู้ติามื่ ด้ีงนีึ� เป็ูนึต้ินึ

สำาห้ร้บุการเผู้ยแผู่้นีึ� ข้อให้้แน่ึใจ้ว่า เน่ึ�อห้าธีรรมื่ะทีี่�อธิีบุายต้ิองมีื่คำาอธิีบุายร้บุรองจ้าก 
พระไติรปิูฎกห้ร่อค้มื่ภีร์รองอ่�นึๆ อย่างแน่ึช้ดี เพราะพระพุที่ธีศาสนึาค่อคำาสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้า  
เม่ื่�อจ้ะอธีบิุายว่าอ้นึไห้นึค่อคำาสอนึพระพทุี่ธีศาสนึากต้็ิองมีื่ทีี่�มื่าที่ี�ไปู สามื่ารถึส่บุคน้ึไดีจ้้ากพระไติรปูฎิก
ห้ร่อค้มื่ภีร์พระพุที่ธีศาสนึาอ่�นึๆ ถ้ึาไม่ื่แน่ึใจ้ ก็ควรต้ิองไต่ิถึามื่ผูู้้รู้ให้้เข้้าใจ้ละเอียดียิ�งขึ้�นึก่อนึจ้ะนึำาไปู 
เผู้ยแพร่

ห้ล้กๆ แล้ว ผูู้้ทีี่�จ้ะพยายามื่เผู้ยแผู่้ได้ีน้ึ�นึ จ้ะต้ิองเป็ูนึผูู้้ทีี่�รำ�าเรียนึที่างปูริย้ติิธีรรมื่มื่า และยึดีค้มื่ภีร์
พระไติรปิูฎกเป็ูนึห้ล้กในึการเผู้ยแผู่้ แม้ื่จ้ะมีื่เกจิ้อาจ้ารย์ให้้ยึดีเห้นีึ�ยว ก็ต้ิองดูีว่าทีี่�ท่ี่านึอธิีบุายสอดีคล้อง
ก้บุพระไติรปิูฎกห้ร่อไม่ื่ด้ีวย

๕. แก�ปัญ่หา ระด้ีบุทีี่� ๕ นีึ�เป็ูนึระด้ีบุทีี่�ค่อนึข้้างสล้บุซ้ึ่บุซ้ึ่อนึ ต้ิองใช้ความื่รู้พ่�นึฐ์านึแน่ึนึท้ี่�ง 
ที่างโลกที่างธีรรมื่ ต้ิองรู้จ้้กบุริบุที่โลกและบุริบุที่ส้งคมื่ไที่ยดีี จึ้งต้ิองอาศ้ยการวิจ้้ยนึำา กลุ่มื่ชาวพุที่ธีทีี่�จ้ะ
มื่าที่ำางานึในึระด้ีบุนีึ�ต้ิองมีื่ความื่รู้พ่�นึฐ์านึการวจ้ิ้ยดีี ต้ิองมีื่พ่�นึฐ์านึการศกึษาที่างพระพทุี่ธีศาสนึาในึระด้ีบุ
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ทีี่�เป็ูนึม้ื่นึสมื่องข้องพระพุที่ธีศาสนึาได้ี  
มื่องจ้ากห้ล้กการทีี่�ท่ี่านึอาจ้ารย์สุชีพ ปุูญญานุึภาพได้ีกล่าวไว้แล้วจ้ะพบุว่า พระเดีชพระคุณ 

พระเมื่ธีีวชิรโสภณ (ปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร) เป็ูนึพระทีี่�มีื่คุณภาพรูปูห้นึึ�งในึส้งคมื่ไที่ยในึปัูจ้จุ้บุ้นึ  
ท่ี่านึมีื่ผู้ลงานึดีีเด่ีนึในึห้ลายๆ ด้ีานึ นึอกจ้ากศึกษา ปูฏิิบุ้ติิ ส้มื่ผู้้สผู้ล และเผู้ยแผู่้แล้ว ท่ี่านึย้งแก้ปัูญห้า
ให้้พระพุที่ธีศาสนึาอย่างสำาค้ญค่อ การพ้ฒนึาบุุคลากรชาวพุที่ธีให้้มีื่คุณภาพ ด้ีวยวิธีีการฝึึกอบุรมื่ให้้ 
พระสงฆ์์สามื่เณรอ่�นึๆ รวมื่ท้ี่�งพุที่ธีศาสนิึกชนึท้ี่�วไปู เข้้าใจ้คำาสอนึข้องพระพุที่ธีศาสนึาดีีขึ้�นึ โดียเฉพาะ
อย่างยิ�งการส่งเสริมื่การเรียนึภาษาบุาลี ท้ี่�งห้ล้กสูติรบุาลีไวยากรณ์ท้ี่�วไปู ท้ี่�งบุาลีไวยากรณ์ให้ญ่และ 
การอบุรมื่พระอภิธีรรมื่เป็ูนึกิจ้จ้ะล้กษณะ ใช้วารสารโพธิียาล้ยและสถึานีึวิที่ยุศึกษา เป็ูนึเคร่�องม่ื่อ 
ในึการส่�อสารก้บุภาคีเคร่อข่้าย และมีื่การเชิญอาจ้ารย์ฆ์ราวาสให้้เข้้ามื่าร่วมื่อบุรมื่ เป็ูนึกำาล้งสำาค้ญ 
ในึการพ้ฒนึางานึ ใช้ช่องที่างส่�อส้งคมื่สม้ื่ยให้ม่ื่ เช่นึ สร้างเว็บุไซึ่ต์ิ FB Youtube เปูน็ึต้ินึ เพ่�อกระจ้ายข่้าว 
ให้้เข้้าถึึงปูระชาชนึห้มู่ื่มื่าก

การที่ำางานึเพ่�อพระพุที่ธีศาสนึาข้องท่ี่านึเห้มื่าะสมื่ก้บุกาลสม้ื่ย สร้างศาสนึที่ายาที่ทีี่�มีื่ความื่รู้ดีี
ในึที่างพระพทุี่ธีศาสนึาให้้ส้งคมื่ สมื่ควรเป็ูนึต้ินึแบุบุห้ร่อแบุบุอย่างให้้ว้ดีอีกห้ลายๆ แห่้งในึปูระเที่ศไที่ย
ได้ีที่ำาติามื่ ผู้มื่ห้ว้งเป็ูนึอยา่งยิ�งว่า บุรรดีาศิษยานุึศิษยที์ี่�เคยรำ�าเรียนึมื่าจ้ากว้ดีจ้ากแดีง จ้ะเป็ูนึพล้งสำาค้ญ
ในึการเผู้ยแผู้พ่ระพุที่ธีศาสนึาในึส้งคมื่ไที่ย ช่วยเห้ล่อพระเดีชพระคณุพระเมื่ธีีวชริโสภณ พ้ฒนึาต่ิอยอดี
งานึส่งเสริมื่พระพุที่ธีศาสนึาเช่นึนีึ�ให้้กว้างข้วางออกไปูกว่าเดิีมื่

ในึฐ์านึะพุที่ธีมื่ามื่กะ ผู้มื่ข้ออนึุโมื่ที่นึาสาธีุทีี่�พระคุณเจ้้า พระเดีชพระคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ  
(ปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ปู.ธี.๖) ได้ีร้บุพระมื่ห้ากรุณาธิีคุณโปูรดีเล่�อนึสมื่ณศ้กดิี� ข้อพระคุณเจ้้าเจ้ริญม้ื่�นึคง
ในึพระพุที่ธีศาสนึา มีื่อายุ วรรณะ สุข้ะ พละ ติลอดีไปู และข้อให้้การพ้ฒนึางานึที่างพระพุที่ธีศาสนึา
ข้องพระคุณเจ้้าปูระสบุแต่ิความื่สำาเร็จ้ และเจ้ริญรุ่งเร่องติามื่เปู้าปูระสงค์ทุี่กปูระการ 

ผู้ศึ.ดำรู.ปฐมืพงฺษ์ โพธิ�ปรูะสิุทธินันท์
ภาควิชามื่นุึษยศาสติร์  

คณะส้งคมื่ศาสติร์และมื่นุึษยศาสติร์ มื่ห้าวิที่ยาล้ยมื่หิ้ดีล
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กัลยาณมิตรท่ีหาได้ยากกัลยาณมิตรท่ีหาได้ยาก
 พระพุที่ธีองค์ที่รงสอนไว้ว�า

  “ภิกษุท้ี่�งห้ลาย เม่ื่�อดีวงอาทิี่ติย์อุท้ี่ยอยู่ ย่อมื่มีื่แสงอรุณขึ้�นึมื่าก่อนึ เป็ูนึบุุพนิึมิื่ติฉ้นึใดี ความื่มีื่
ก้ลยาณมิื่ติรก็เป็ูนึต้ิวนึำา เป็ูนึบุุพนิึมิื่ติ แห่้งการเกิดีขึ้�นึข้องอารยอ้ษฎางคิกมื่รรค แก่ภิกษุ ฉ้นึน้ึ�นึ”
 “ความื่มีื่ก้ลยาณมิื่ติร เท่ี่าก้บุเป็ูนึพรห้มื่จ้รรย์ (การครองชีวิติปูระเสริฐ์) ท้ี่�งห้มื่ดีทีี่เดีียว เพราะว่า  
ผูู้้มีื่ก้ลยาณมิื่ติรพึงห้ว้งสิ�งนีึ�ได้ี ค่อ จ้้กเจ้ริญ จ้้กที่ำาให้้มื่ากซึึ่�งอารยอ้ษฎางคิกมื่รรค”
  “อาศ้ยเราผูู้้เป็ูนึก้ลยาณมิื่ติร เห้ล่าส้ติว์ผูู้้มีื่ชาติิเป็ูนึธีรรมื่ดีา ก็พ้นึจ้ากชาติิ ผูู้้มีื่ชราเป็ูนึธีรรมื่ดีา  
ก็พ้นึจ้ากชรา ผูู้้มีื่มื่รณะเปู็นึธีรรมื่ดีา ก็พ้นึจ้ากมื่รณะ ผูู้้มีื่โสกะ ปูริเที่วะ ทุี่กข์้ โที่มื่น้ึส และอุปูายาส 
เป็ูนึธีรรมื่ดีา ก็พ้นึจ้ากโสกะ ปูริเที่วะ ทุี่กข์้ โที่มื่น้ึส และอุปูายาส”
 “เราไม่ื่เล็งเห็้นึองค์ปูระกอบุภายนึอกอ่�นึแม้ื่ส้กอย่างเดีียว ทีี่�มีื่ปูระโยชน์ึมื่ากสำาห้ร้บุภิกษุผูู้้เป็ูนึเสข้ะ 
เห้ม่ื่อนึความื่มีื่ก้ลยาณมิื่ติร ภิกษุผูู้้มีื่ก้ลยาณมิื่ติร ย่อมื่กำาจ้้ดีอกุศลได้ี และย่อมื่ย้งกุศลให้้เกิดีขึ้�นึ”
 “ความื่มีื่ก้ลยาณมิื่ติร  ยอ่มื่เป็ูนึไปูเพ่�อปูระโยชน์ึยิ�งให้ญ่  เพ่�อความื่ดีำารงม้ื่�นึไม่ื่เส่�อมื่สูญ ไม่ื่อ้นึติรธีานึ
แห่้งส้ที่ธีรรมื่” ฯลฯ
(จิาก พจินานุกรูมืพุทธศึาสุติร์ู ฉบัับัปรูะมืวลธรูรูมื สุมืเด็ำจิพรูะโฆษาจิารูย์ (ป. อ. ปยุตฺิโติ)) 
  ห้ากย้อนึเวลาไปูเก่อบุ ๒๐ ปู่ น้ึบุเป็ูนึบุุญทีี่�ข้้าพเจ้้ามีื่โอกาสได้ีพบุท่ี่านึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่ 
ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร และบุรรดีาเพ่�อนึๆ ข้องข้้าพเจ้้าน้ึอยคนึน้ึกทีี่�ไม่ื่รู้จ้้กท่ี่านึอาจ้ารย์ ท่ี่านึเป็ูนึเสม่ื่อนึปูระทีี่ปู 
ส่องที่างให้้เรา ท่ี่านึเมื่ติติาพาเราไปูกราบุส้งเวชนีึยสถึานึ และไปูทีี่�มื่รดีกโลก ค่อ ถึำ�าอจ้้นึติา และถึำ�าเอลโลร่า  
ทีี่�เม่ื่องออร้งคาบุ้ดี ร้ฐ์มื่ห้าราษฏิร์ ทีี่�ปูระเที่ศอินึเดีีย พาไปูส้กการะพระเจ้ดีีย์สำาค้ญต่ิางๆ ในึปูระเที่ศ
พม่ื่า ไปูที่ำาบุุญและเยี�ยมื่เยอ่นึว้ดีทีี่�ท่ี่านึเคยศึกษา พาไปูยง้สถึานึทีี่�รจ้นึาค้มื่ภีร์วิสุที่ธิีมื่รรค และให้้เห็้นึ
วิถีึชาวพุที่ธีทีี่�ปูระเที่ศศรีล้งกา  ไปูที่ำาบุุญทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ไปูที่ำาบุุญกฐิ์นึทีี่�อีสานึ ท่ี่านึร้บุนิึมื่นึต์ิมื่าบุรรยาย
ธีรรมื่ทุี่กปู่ เม่ื่�อข้้าพเจ้้าเป็ูนึเจ้้าภาพจ้้ดีปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ เจ็้ดีค่นึ แปูดีว้นึ ณ สวนึพุที่ธีธีรรมื่ จ้้งห้ว้ดีอยุธียา 
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เป็ูนึเวลาห้ลายปู่ เราได้ีซึึ่มื่ซ้ึ่บุพระธีรรมื่คำาสอนึ จ้ากการบุรรยายธีรรมื่แบุบุต่ิอเน่ึ�องห้ลายๆ ช้�วโมื่ง  
ดูีท่ี่านึมีื่พล้งและไม่ื่เห้น็ึดีเห้น่ึ�อยก้บุการสอนึธีรรมื่ะ ไม่ื่ว่าจ้ะเป็ูนึทีี่�ว้ดี ทีี่�ห้้องปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ยุวพุที่ธิีก 
สมื่าคมื่ฯ ห้ร่อทีี่�ใดีๆ ท้ี่�งการบุรรยายธีรรมื่ในึสถึานึทีี่�ราชการ ในึโรงพยาบุาล ในึโรงเรียนึ ในึบุริษ้ที่ 
ห้้างร้านึ และรวมื่ท้ี่�งทีี่�ธีนึาคารสแตินึดีาร์ดีชาร์เติอร์ดี ซึึ่�งนิึมื่นึต์ิท่ี่านึห้ลายวาระในึงานึ/การที่ำาบุุญปูระจ้ำาปู่ 
ข้องธีนึาคาร อีกท้ี่�ง เม่ื่�อเดิีนึที่างในึรถึบุ้ส ไม่ื่ว่าจ้ะกี�ช้�วโมื่ง ท่ี่านึที่ำาให้้เวลาผู่้านึไปูอย่างรวดีเร็วและ 
มีื่ค่ายิ�ง ท่ี่านึนึำาสวดีมื่นึติ์ สล้บุก้บุอธีิบุายข้้ออรรถึข้้อธีรรมื่ เม่ื่�อมื่ีการเดีินึที่างทีุ่กคร้�ง สิ�งแรกที่ี�ทุี่กคนึ 
จ้ะไดี้ฟัังค่อ คาถึาเดีินึที่างปูลอดีภ้ย ไม่ื่เพียงแติ่ได้ีฟััง เราทีุ่กคนึที่่องคาถึาด้ีงกล่าวเปู็นึร้อยคร้�ง 
จ้นึจ้ำาขึ้�นึใจ้ ข้อเขี้ยนึไว้เผู่้�อเป็ูนึปูระโยชน์ึแก่ผูู้้อ่านึด้ีงนีึ� 

ปาสาณา	สกฺขรุา	เจวุ		 กลา	ขาณุกณฺฏฺกา,
สพฺฺเพฺ	มคฺุคุา	วุิวุชิฺเชินฺุตฺิ	 คุจฺฉนฺุเตฺ	โลกนุายเก

เอเตฺนุ	สจฺจวุชิฺเชินุ		 โสตฺฺถิิ	เม	โหํตฺุ	สพฺฺพฺทา ฯ
“คร้�งเม่ื่�อพระโลกนึาถึเสดี็จ้ไปูอยู่ ก้อนึหิ้นึ ก้อนึกรวดีที่้�งห้ลายด้ีวยก็ดีี  
เศษกระเบุ่�องแติก ติอและข้วากห้นึามื่ท้ี่�งห้ลายก็ดีี ท้ี่�งห้มื่ดีท้ี่�งปูวงทีี่�กล่าว
มื่านีึ� ได้ีห้ลีกออกจ้ากห้นึที่างเสด็ีจ้ เม่ื่�อองค์พระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้าเสด็ีจ้ไปู 
ด้ีวยการกล่าวคำาส้ติย์นีึ� ข้อความื่ปูลอดีภ้ยจ้งมีื่แก่ข้้าพเจ้้าทุี่กเม่ื่�อเที่อญ”

 คร้�งห้นึึ�งทีี่�ไปูอินึเดีียโดียการนึำาข้องท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ ติอนึทีี่�ขึ้�นึภูเข้าคิชฌกูฏิ เม่ื่องราชคฤห์้ 
ห้ลายคนึที่ำาท่ี่าจ้ะเดิีนึขึ้�นึไม่ื่ไห้ว พระอาจ้ารย์ก็ได้ีร่ายคาถึาขึ้�นึภูเข้า ท่ี่านึสอนึว่า จ้ะเดิีนึขึ้�นึเข้าต้ิองช้าๆ 
ให้้เรากล่าวคาถึานีึ�ติามื่ท่ี่านึ ซึึ่�งย้งจ้ำาได้ีถึึงทุี่กว้นึนีึ�

สิเนุ	สิปฺปํ	สิเนุ	ธนุํ 	 สิเนุ	ปพฺฺพฺตฺมารุุหํํ

สิเนุ	กามสฺส	โกธสฺส 	 อิเม	ปญฺฺจ	สิเนุ	สิเนุ ฯ
“สิ�งทีี่�ควรที่ำาช้าๆ ๕ ปูระการ ค่อ  ๑. การเรียนึศิลปูะ  ๒. การแสวงห้าที่ร้พย์
  ๓. การขึ้�นึภูเข้า  ๔. การเสพกามื่คุณท้ี่�งห้้า  ๕. การโกรธี”

 เราทุี่กคนึต่ิางช่�นึชอบุวิธีีการสอนึข้องท่ี่านึ (ไม่ื่ใช่ child-centered แต่ิเป็ูนึ ส.ว. เซ็ึ่นึเติอร์)  
ก้ลยาณมิื่ติรในึกลุ่มื่เราจ้ึงได้ีติกลงก้นึ กราบุนึิมื่นึติ์ข้อความื่เมื่ติติาให้้ท่ี่านึมื่าบุรรยายธีรรมื่ สอนึค้มื่ภีร์ 
วิสุที่ธิีมื่รรคให้้คณะเราเปูน็ึปูระจ้ำาทุี่กว้นึพุธี  เราไดีร้้บุความื่เอ่�อเฟ้ั�อเร่�องสถึานึที่ี�จ้ากธีนึาคารสแตินึดีารด์ี 
ชาร์เติอร์ดีไที่ย ให้้ใช้ห้้องปูระชุมื่ห้ล้งเลิกงานึเพ่�อสอนึธีรรมื่ แก่พน้ึกงานึ ลูกค้า และผูู้้ทีี่�สนึใจ้ เราต่ิาง 
รอคอยให้้ถึึงเย็นึว้นึพุธีเร็วๆ เพ่�อเรียนึค้มื่ภีร์วิสุที่ธิีมื่รรคก้บุท่ี่านึอาจ้ารย์ ท่ี่านึบุรรยายอยู่ห้ลายปู่  
จ้นึเม่ื่�อเกิดีเห้ตุิการระบุาดีข้องโคโรน่ึาไวร้ส ช้�นึเรียนึจึ้งต้ิองยุติิลง

ทุี่กุคำาถามมีคำาตุอบ

 เรามีื่ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์เป็ูนึก้ลยาณมิื่ติร ได้ีร้บุความื่รู้มื่ากมื่ายทีี่�เป็ูนึปูระโยชน์ึในึการดีำาเนิึนึ
ชีวิติ ท้ี่�งนีึ�เป็ูนึเพราะทีุ่กคร้�งทีี่�ได้ีพบุท่ี่านึ ท่ี่านึมิื่เคยว่างเว้นึจ้ากการพูดีข้้ออรรถึข้้อธีรรมื่ให้้เราไดี้ฟััง  
ทุี่กเร่�อง โดียเฉพาะเร่�องภาษาบุาลี การศึกษาพระไติรปิูฎก การร้กษาสมื่ดุีลที่างธีรรมื่ชาติิ เร่�องสิ�งแวดีล้อมื่  
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เร่�องโรคระบุาดีในึสม้ื่ยพุที่ธีกาล ฯลฯ ที่ำาให้้เราได้ีปูระโยชน์ึมื่ากมื่าย และท่ี่านึได้ีกล่าวให้้เราจ้ดีจ้ำาอยู่
เน่ึองๆ เพ่�อเน้ึนึให้้ทุี่กคนึสร้างอุปูนิึส้ยในึการฟัังธีรรมื่ ถึึงอานิึสงส์ ๕ ปูระการแห่้งการฟัังธีรรมื่ ด้ีงทีี่�มีื่
กล่าวไว้ในึพระไติรปิูฎก ในึธ้ีมื่ม้ื่สสวนึสูติร พระสุติต้ินึติปิูฎก อ้งคุติติรนิึกาย ปัูญจ้ก-ฉ้กกนิึบุาติ เล่มื่ ๓ 
ห้น้ึาทีี่� ๕๕๘ ว่าด้ีวยอานิึสงส์แห่้งการฟัังธีรรมื่ ๕ ปูระการ ด้ีงนีึ�
 ผูู้้ฟัังย่อมื่ได้ีฟัังสิ�งทีี่�ย้งไม่ื่เคยฟััง ๑ ย่อมื่เข้้าใจ้ช้ดีสิ�งทีี่�ได้ีฟัังแล้ว ๑
 ย่อมื่บุรรเที่าความื่สงส้ยเสียได้ี ๑ ย่อมื่ที่ำาความื่เห็้นึให้้ติรง ๑
 จิ้ติข้องผูู้้ฟัังย่อมื่เล่�อมื่ใส ๑
 อานิึสงส์เห้ล่านีึ� พวกเราก็ได้ีปูระจ้้กษ์แล้ว และย้งคงดีำาเนิึนึติามื่แนึวที่างทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ 
ได้ีสอนึไว้อยู่เสมื่อ แม้ื่ว่าช้�นึเรียนึวิสุที่ธิีมื่รรคทุี่กเย็นึว้นึพุธีจ้ะไม่ื่มีื่แล้ว แต่ิคำาสอนึทีี่�ท่ี่านึได้ีถ่ึายที่อดีมื่า 
ย้งอยู่ในึความื่ที่รงจ้ำาข้องเรา ที่ี�จ้ำาได้ีแม่ื่นึยำาและย้งเพียรปูฏิิบุ้ติิก็ค่อ คาถึาที่ี�เราต้ิองท่ี่องก่อนึเริ�มื่เรียนึ
ทุี่กว้นึพุธี

สีเล	ปตฺิฏฺฺาย	นุโรุ	สปญฺฺโญฺ		 จิตฺฺตฺํ	ปญฺฺญฺญฺฺจ	ภาวุยํ

อาตฺาปี	นุิปโก	ภิกฺขุ		 โส	อิมํ	วุิชิฏฺเย	ชิฏฺํ ฯ
“นึรชนึผูู้้มีื่ปัูญญา เป็ูนึภิกษุ มีื่ความื่เพียร มีื่ปัูญญาเคร่�องบุริห้าร ต้ิ�งตินึไว้ในึศีลแล้ว
ที่ำาสมื่าธิีจิ้ติและปัูญญาให้้เจ้ริญอยู่  เธีอจ้ะพึงถึางรกช้ฏิอ้นึนีึ�เสียได้ี”
(ภิกษุในึคาถึานีึ� มิื่ได้ีห้มื่ายเพียงพระภิกษุเท่ี่าน้ึ�นึ แต่ิห้มื่ายถึึงพุที่ธีบุริษ้ที่ท้ี่�งห้มื่ดี)

 เราที่ราบุก้นึดีีว่า พระอาจ้ารย์น้ึ�นึมีื่ความื่เมื่ติติาต่ิอทุี่กคนึท้ี่�วไปู มีื่เร่�องเล่ามื่ากมื่าย เช่นึ  
น้ึองคนึห้นึึ�งได้ีเล่าว่า ติอนึมื่าว้ดีจ้ากแดีงคร้�งแรกย้งไม่ื่รู้จ้้กท่ี่านึ ได้ีข้อเข้้ามื่ากราบุเพ่�อสนึที่นึาธีรรมื่  
ก่อนึกล้บุนึอ้งคนึนึ้�นึก็ได้ีกราบุเรียนึท่ี่านึว่า มีื่คุณแม่ื่อายมุื่ากที่ี�ปู�วยเดิีนึไมื่ไ่ด้ี ท่ี่านึก็บุอกให้้เปูดิีธีรรมื่ะให้้
คุณแม่ื่ฟััง ท่ี่านึถึามื่ว่าคุณแม่ื่ปู�วยอยูที่ี่�ใดี เข้าก็กราบุเรียนึท่ี่านึไปู เม่ื่�อเวลาผู่้านึไปู ว้นึห้นึึ�งเข้าท้ี่�งดีีใจ้และ
ติกใจ้ ทีี่�เห็้นึพระอาจ้ารย์มื่าเยี�ยมื่คุณแม่ื่เข้า ท่ี่านึสวดีโพชฌงค์ให้้ฟััง น้ึองคนึนีึ�เล่าด้ีวยความื่ปูล่�มื่ปู่ติิยิ�ง
 ในึเร่�องความื่เมื่ติติาข้องที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์น้ึ�นึ ครอบุคร้วเราก็มีื่ปูระสบุการณ์ติรงกล่าวค่อ  
ทีี่�บุ้านึมีื่คนึข้้บุรถึที่ี�ที่ำางานึอยู่ก้บุเรานึานึมื่าก ช่�อ สมบัติิ เป็ูนึทีี่�รู้จ้้กข้องพระสงฆ์์มื่ากมื่าย เพราะ 
มีื่ห้น้ึาทีี่�ช่วยบุริการข้้บุรถึไปูส่งพระคุณเจ้้าห้ลายรูปู โดียเฉพาะข้้บุให้้ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ แต่ิระยะห้ล้ง
เข้าไม่ื่แข็้งแรงไปูติรวจ้ร่างกายพบุว่าเป็ูนึมื่ะเร็ง ก็ได้ีร้กษาต้ิวอยูที่ี่�บุ้านึเราและเข้้าๆ ออกๆ โรงพยาบุาล
บุ่อย ต้ิองห้ยุดีพ้กเร่�องงานึข้้บุรถึไปู แต่ิก็ได้ีร้บุเงินึเด่ีอนึด้ีงเดิีมื่เพราะเป็ูนึคนึเก่าแก่ 
 ว้นึห้นึึ�งเรากล้บุมื่าบุ้านึก็ต้ิองติกใจ้เม่ื่�อภรรยาคนึข้้บุรถึ ซึึ่�งเป็ูนึแม่ื่คร้วทีี่�บุ้านึ วิ�งกระห่้ดีกระห้อบุ
มื่าบุอกว่า พระอาจ้ารย์ปูระนึอมื่มื่าทีี่�บุ้านึส้กพ้กแล้ว เราไม่ื่เห็้นึท่ี่านึอยู่ในึบุ้านึเรา ถึามื่ไปูจึ้งที่ราบุว่า  
ท่ี่านึอยู่ทีี่�บุ้านึพ้กห้ล้งเล็กทีี่�สมื่บุ้ติินึอนึร้กษาต้ิวอยู่ เราต่ิ�นึเต้ินึมื่าก พอไปูกราบุจึ้งได้ีถึามื่ท่ี่านึว่า ที่ำาไมื่ 
ท่ี่านึไม่ื่บุอกว่าจ้ะมื่า ท่ี่านึติอบุว่า มื่าเยี�ยมื่สมื่บุ้ติิ มื่าสวดีโพชฌงค์ให้้ (ปูระมื่าณว่าไม่ื่ได้ีมื่าห้าเรา) 
ครอบุคร้วเราท้ี่�งดีีใจ้และซึึ่�งในึนึำ�าใจ้ทีี่�ท่ี่านึมื่าเยี�ยมื่คนึรถึข้องเราทีี่�เคยร้บุใช้ท่ี่านึ สามีื่ซึึ่�งนึานึๆ จ้ะไปู
ว้ดีจ้ากแดีง ก็ปูระท้ี่บุใจ้ว่า ท่ี่านึเป็ูนึพระทีี่�มีื่เมื่ติติาสูงมื่าก อุติส่าห์้มื่าเยี�ยมื่เยียนึผูู้้น้ึอย การมื่าคร้�งน้ึ�นึ
ที่ำาให้้สมื่บุ้ติิ ภรรยา และครอบุคร้วข้้าพเจ้้า เห้็นึความื่เมื่ติติากรุณาอ้นึให้ญ่ห้ลวงข้องที่่านึ ศร้ที่ธีาที่ี�มีื่
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มื่ากอยู่แล้วยิ�งเพิ�มื่เป็ูนึที่วีคูณ
 ปฺณฺฑิิติานํ เสวนา (การคบุบุ้ณฑิ์ติ เป็ูนึห้นึึ�งในึมื่งคล ๓๘ ปูระการในึมื่งคลสูติร) น้ึบุได้ีว่า 
เป็ูนึมื่งคลอย่างยิ�งทีี่�พวกเรามีื่พระอาจ้ารย์เจ้้าคุณ ผูู้้เป็ูนึบุ้ณฑิ์ติ เป็ูนึเสม่ื่อนึปูระทีี่ปูส่องที่างให้้พวกเรา
เดิีนึ ให้้ได้ีร้บุความื่กระจ่้างในึธีรรมื่ะข้องพระพุที่ธีองค์ ในึทุี่กคำาถึามื่ท่ี่านึมีื่คำาติอบุให้้เสมื่อ
 พระอาจ้ารย์ท่ี่านึมีื่ Slogan อยู่ห้นึึ�งอ้นึทีี่�ผูู้้เขี้ยนึเคยได้ียินึต้ิ�งแต่ิคร้�งแรกทีี่�ท่ี่านึได้ีไปูให้้กำาล้งใจ้ 
เด็ีกน้ึอยจ้ากห้ลายจ้้งห้ว้ดีในึอีสานึ ในึการบุวชเปูน็ึสามื่เณร ปูระมื่าณ ๕๐๐ รูปู ข้องกองที่นุึปูลูกรากแก้ว 
พระพุที่ธีศาสนึา ท่ี่านึให้้สามื่เณรทุี่กรูปูพูดีติามื่และท่ี่องให้้ขึ้�นึใจ้ ผูู้้เขี้ยนึน้ึ�งฟัังอยูข้่้างๆ ในึห้้องอบุรมื่ และ
จ้ำาขึ้�นึใจ้ และใช้เป็ูนึคติิสอนึตินึ ค่อ 
 “ชีิวิตุคอืเดมิพัน ความขยู่นัคือตุ้นทุี่น ชีิวิตุจัักุสมบ่รณ ์หากุเพิ�มพ่นความขยัู่น” ค่อ จ้ะที่ำาอะไร 
ก็เดิีมื่พ้นึด้ีวยชีวิติ เพราะเห้ตุินีึ� จึ้งเห็้นึพระอาจ้ารย์ท่ี่านึข้ย้นึมื่ากในึทุี่กเร่�อง
 ก่อนึจ้ะจ้บุลง (ภาษาต่ิางปูระเที่ศจ้ะบุอกว่า last but not least) เราทุี่กคนึจ้ำาทีี่�ท่ี่านึอาจ้ารย์
พรำ�าสอนึเสมื่อว่า ให้้ห้ม้ื่�นึเจ้ริญกุศล เร่�องกุศลให้้รีบุที่ำา ให้้ระลึกไว้เสมื่อว่า “อหํํ	ปมํ” ด้ีงน้ึ�นึ เม่ื่�อเป็ูนึ
เร่�องอ้นึเน่ึ�องด้ีวยกุศล เราทุี่กคนึต่ิางร่วมื่ม่ื่อข้วนึข้วาย ร่วมื่ใจ้ รีบุที่ำาแบุบุ ที่ที่ที่. (ที่ำาท้ี่นึทีี่) มิื่รีรอ เพราะ
เสียงทีี่�ท่ี่านึกล่าวคำาว่า “อห้ำ ปูมื่ำ” น้ึ�นึก้องอยู่ในึโสติปูระสาที่ข้องเราเสมื่อมื่า ในึการติ้�งจิ้ติให้้อยู่ในึ 
กุศลนีึ� ในึอ้ฏิฐ์กถึาธีรรมื่บุที่ ซึึ่�งอธิีบุายความื่คาถึาว่า อภิตุถฺเรถ กุลยฺู่าเณ…ฯ น้ึ�นึ ท่ี่านึใช้คำาว่า อหำ ปุัเร,  

อหำ ปุัเร  ซึึ่�งมีื่ความื่ห้มื่ายเดีียวก้นึก้บุคำาว่า อห้ำ ปูมื่ำ
 ด้ีงน้ึ�นึ ว้นึทีี่� ๗ มีื่นึาคมื่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็ูนึว้นึทีี่�นึำาความื่ปูลาบุปูล่�มื่ ไม่ื่เพียงแก่ศิษยานุึศิษย์เท่ี่าน้ึ�นึ
ทีี่�ปู่ติิยินึดีี ม้ื่�นึใจ้อย่างยิ�งว่าโยมื่แม่ื่ข้องท่ี่านึในึว้ย ๙๔ ปู่ คงปูล่�มื่ปู่ติิก้บุพระลูกชายอภิชาติบุุติร อีกท้ี่�ง
ครอบุคร้วท่ี่านึ ชาวอำาเภอโนึนึไที่ย จ้้งห้ว้ดีนึครราชสมีื่า ก้ลยาณมื่ติิร และลกูศิษยท้์ี่�งในึปูระเที่ศไที่ย และ
ในึต่ิางปูระเที่ศ ท้ี่นึทีี่ทีี่�ได้ีร้บุข่้าวอ้นึเป็ูนึมื่งคล ทีี่�พระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้วฯ ที่รงเล็งเห็้นึ 
จ้ริยาว้ติรอ้นึงดีงามื่ และการบุำาเพ็ญปูระโยชน์ึแก่พระพุที่ธีศาสนึาดี้านึปูริย้ติิ และปูฏิิบุ้ติิ รวมื่ไปูถึึง
การบุำาเพ็ญปูระโยชน์ึแก่ปูระเที่ศชาติิ ด้ีวยการอนุึร้กษ์สิ�งแวดีล้อมื่ จึ้งมีื่พระบุรมื่ราชโองการโปูรดี
พระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�ต้ิ�งส้ญญาบุ้ติรเป็ูนึพระราชาคณะ มีื่นึามื่ว่า พระเมธีวีชิิรโสภณ เราต่ิางเปูล่ง 
คำาว่า สาธุี สาธุี สาธุี อย่างเต็ิมื่ปูากเต็ิมื่คำา 

เสริมสุขึ ปัฺทฺมสถ้าน  
และคณะน้ึกเรียนึวิสุที่ธิีมื่รรค

ทีี่�ธีนึาคารสแตินึดีาร์ดี ชาร์เติอร์ดีไที่ย
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ฟ้้ามีตา...ฟ้้ามีตา...
 ก่อนึอ่�นึข้อย้อนึเวลาส้กห้น่ึอย ข้้าพเจ้้าได้ีมีื่โอกาสกราบุท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่  
โดียการช้กชวนึจ้ากก้ลยาณมิื่ติรที่ี�แสนึดีีท่ี่านึห้นึึ�ง ค่อคุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ ห้ร่อทีี่�ทุี่กคนึจ้ะเรียกว่า 
คุณเต้ิย  ในึคร้�งน้ึ�นึมีื่อุบุาสก อุบุาสิกามื่ารำ�าเรียนึบุาลีมื่ากมื่าย จ้นึที่ำาให้้คณะ ๒๕ ว้ดีมื่ห้าธีาตุิฯ เล็กไปู
ถึน้ึดีใจ้ คร้�งแรกทีี่�ได้ีเริ�มื่เรียนึก้บุที่่านึ ก็รู้สึกศร้ที่ธีาในึความื่เป็ูนึครู ทีี่�ท่ี่านึพยายามื่ถ่ึายที่อดีวิชาบุาลี  
โดียไม่ื่เพียงแต่ิสอนึไวยากรณ์ แต่ิท่ี่านึย้งได้ีกล่าวถึึงชาดีกต่ิางๆ และอ้างอิงพระพุที่ธีปูระว้ติิ เป็ูนึการ 
ปููพ่�นึฐ์านึห้ล้กธีรรมื่ทีี่�พระพุที่ธีองค์ที่รงชี�ที่างเป็ูนึส้จ้ธีรรมื่ ทีี่�เราชาวพุที่ธีสมื่ควรปูฏิิบุ้ติิติามื่ 
 ต่ิอมื่าท่ี่านึได้ีย้ายมื่าปูระจ้ำาทีี่�ว้ดีจ้ากแดีง โดียได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิจ้ากท่ี่านึเจ้้าอาวาส พระครูธีรรมื่ธีรสุมื่นึต์ิ  
นึนฺึทิี่โก ข้อกราบุระลึกถึึงห้ลวงพ่อด้ีวยความื่เคารพยิ�ง มื่า ณ ทีี่�นีึ�  ช่�อเสียงข้องท่ี่านึโด่ีงด้ีงด้ีานึการสอนึ
พระอภิธีรรมื่ โดียเฉพาะค้มื่ภีร์มื่ห้าปัูฏิฐ์านึ ต้ิ�งแต่ิน้ึ�นึ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ก็ได้ีเปิูดีการเรียนึการสอนึ 
พระอภิธีรรมื่และบุาลีให้้แก่พระเณรและฆ์ราวาส ด้ีวยว้ยและสุข้ภาพข้องห้ลวงพ่อ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์
จึ้งต้ิองช่วยบุริห้ารเต็ิมื่ต้ิวในึด้ีานึการศึกษา 
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 และเน่ึ�องจ้ากสถึานึทีี่�ต้ิ�งข้องว้ดีจ้ากแดีงอยูติ่ิดีก้บุแม่ื่นึำ�าเจ้้าพระยา ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์เห็้นึข้ยะ
ทีี่�ลอยมื่าติามื่นึำ�า จึ้งเห็้นึถึึงความื่สำาค้ญในึการกำาจ้้ดีข้ยะและเศษอาห้ารภายในึว้ดี โดียที่ำาการค้นึคว้า
ศึกษาร่วมื่ก้บุมื่ห้าวทิี่ยาล้ยเกษติรศาสติร ์ข้้าพเจ้้าไดีท้ี่ราบุถึึงความื่ติ้�งใจ้ข้องที่า่นึ จึ้งเป็ูนึบุุญทีี่�ได้ีมีื่โอกาส
สน้ึบุสนุึนึปัูจ้จ้้ยเพ่�อซ่ึ่�อเคร่�องกำาจ้้ดีข้ยะเปู็นึเคร่�องแรกจ้ากมื่ห้าวิที่ยาล้ยเกษติรศาสติร์ ว้ดีจ้ากแดีง 
จึ้งสามื่ารถึนึำาเศษอาห้ารทีี่�เห้ล่อในึว้นึห้นึึ�งๆ แที่นึทีี่�จ้ะทิี่�งเป็ูนึข้ยะ ก็นึำามื่าเข้้าเคร่�องกำาจ้้ดีข้ยะ ผู้ลิติเป็ูนึ
ปุู�ยอินึที่รีย์มื่าใช้เพาะปูลูก ดูีแลต้ินึไม้ื่ภายในึว้ดี และผู้ลิติก๊าซึ่หุ้งต้ิมื่ได้ี เม่ื่�อนึำาเข้้ากระบุวนึการรีไซึ่เคิล  
ก็สามื่ารถึนึำากล้บุมื่าใช้ในึโรงคร้วข้องว้ดี ท้ี่�งนีึ�เพ่�อปูระโยชน์ึในึการที่ำาให้้สิ�งแวดีล้อมื่ข้องชุมื่ชนึโดียรอบุ
ดีีขึ้�นึ 
 นึอกจ้ากนีึ�ท่ี่านึได้ีศึกษาเชิงลึก โดียนึำาข้วดีพลาสติิกใสทีี่�ทิี่�งแล้วมื่าผู้ลิติเป็ูนึเส้นึใย ปัู�นึรวมื่ก้บุ
เส้นึใยผู้้า แล้วที่อเป็ูนึผู่้นึผู้้าเพ่�อต้ิดีเป็ูนึไติรจี้วร ซึึ่�งได้ีร้บุความื่ช่�นึชมื่ในึวงกว้าง เป็ูนึทีี่�รู้จ้้กโดียเฉพาะ
อย่างยิ�งในึแวดีวงสมื่าคมื่ ชมื่รมื่ บุริษ้ที่ ห้้างร้านึ ห้น่ึวยราชการ ทีี่�มีื่นึโยบุายเร่�องร้กษาสิ�งแวดีล้อมื่เป็ูนึ
นึโยบุายห้ล้กข้ององค์กร 
 นึอกจ้ากท่ี่านึจ้ะเน้ึนึการศึกษาด้ีานึปูริย้ติิธีรรมื่และปูฏิิบุ้ติิ ท่ี่านึย้งดูีแลเร่�องสิ�งแวดีล้อมื่  
จ้นึช่�อเสียงท่ี่านึล่วงรู้ถึึงพระเนึติรพระกรรณข้องพระบุาที่สมื่เดี็จ้พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว พระองค์ 
ที่รงเห้็นึความื่สำาค้ญในึเร่�องงานึพระพุที่ธีศาสนึา และที่รงที่ราบุถึึงผู้ลงานึอ้นึเปู็นึทีี่�ปูระจ้้กษ์ข้อง 
ท่ี่านึอาจ้ารย์ จึ้งโปูรดีพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี� นึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ย้งความื่ปูลาบุปูล่�มื่ยินึดีียิ�งในึ 
ห้มู่ื่ลูกศิษย์ ข้้าพเจ้้าและครอบุคร้วข้อกราบุมุื่ทิี่ติาส้กการะในึโอกาสอ้นึเป็ูนึมื่งคลทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ 
พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีร้บุพระราชที่านึพระมื่ห้ากรุณาธิีคุณในึคร้�งนีึ� 

สุวรรณา เติชะวิบูุลย์ 
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เสีู่ยสู่ละ เข้มแข็ง เสีู่ยสู่ละ เข้มแข็ง 
อดทนี มุ่งม่ันีอดทนี มุ่งม่ันี

ผูู้้ผู้ลิติให้้ฝึ�ายซ่ึ่อมื่แซึ่มื่ส่งช่างมื่าซ่ึ่อมื่แซึ่มื่ให้้ 
ที่างว้ดีก็เด่ีอดีร้อนึ เน่ึ�องจ้ากนึำาเศษอาห้ารมื่าใส่ 
ลงถ้ึงข้นึาดีให้ญ่นีึ�เพ่�อที่ำาปุู�ย ผูู้้ทีี่�ร้บุผิู้ดีชอบุจึ้งแก้
ปัูญห้าโดียการนึำาเศษอาห้ารไปูที่ำาปุู�ยห้ม้ื่กติามื่
ธีรรมื่ชาติิไปูพลางก่อนึ ห้ลายส้ปูดีาห์้ผู่้านึไปู จ้าก
การติามื่แล้วติามื่อีก คนึดูีแลจึ้งส่งช่างมื่าซ่ึ่อมื่แซึ่มื่
ถ้ึงให้ญ่น้ึ�นึจ้นึสามื่ารถึเดิีนึเคร่�องได้ีอีกคร้�งห้นึึ�ง 
 ระยะต่ิอมื่า ข้้าพเจ้้าไดี้ร้บุการร้องข้อให้้
ไปูช่วยงานึทีี่�กระที่รวงการคล้ง จึ้งต้ิองลางานึทีี่�
ว้ดีจ้ากแดีง อย่างไรก็ติามื่ ข้้าพเจ้้าก็พยายามื่ไปู
ถึวายภ้ติติาห้ารเช้าในึทุี่กๆ ว้นึเสาร์อย่างสมื่ำ�าเสมื่อ 
ต่ิอเน่ึ�องจ้นึถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ จ้ากการทีี่�ข้้าพเจ้้าได้ีไปูส้มื่ผู้้ส
งานึที่ี�ว้ดีจ้ากแดีงจ้ึงเข้้าใจ้ว่า งานึข้องพระอาจ้ารย์
ห้น้ึกมื่ากๆ ต้ิองสอนึติามื่ทีี่�ต่ิางๆ ต้ิองบุริห้ารจ้้ดีการ
ทุี่ก  ๆ เร่�อง และบุริห้ารว้สดุีไม่ื่ใช้ recycle ให้้เป็ูนึ
ปูระโยชน์ึ ต้ิองปูร้บุปูรุงซ่ึ่อมื่แซึ่มื่ว้ดีและดูีแลพระ
ในึว้ดีท้ี่�งห้มื่ดี แต่ิล้วนึเป็ูนึปูระโยชน์ึต่ิอพุที่ธีศาสนึา
อย่างยิ�ง
 ข้้าพเจ้้าจึ้งข้อกราบุมุื่ทิี่ติาพระอาจ้ารย์
มื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ในึโอกาสทีี่�ได้ีร้บุ
พระราชที่านึส้ญญาบุ้ติร ต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี�เป็ูนึพระ
ราชาคณะมีื่นึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เม่ื่�อว้นึทีี่� 
๖ มีื่นึาคมื่ ๒๕๖๔ สอดีคล้องก้บุการทีี่�ท่ี่านึเสียสละ
ทุ่ี่มื่เที่แรงกายแรงใจ้ให้้ก้บุการศึกษาข้องพระสงฆ์์
อย่างเข้้มื่แข็้งอดีที่นึ มุ่ื่งม้ื่�นึติลอดีมื่าและติลอดีไปู 

 ข้้าพเจ้้านึายสุวิชญ โรจ้นึวานิึช ได้ีรู้จ้้กก้บุ 
พระอาจ้ารย์มื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ต้ิ�งแต่ิ
ปู่ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน่ึ�องจ้ากพระอาจ้ารย์ได้ีพา
คณะที่ำาบุุญไปูที่อดีผู้้าปู�าทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ จ้้งห้ว้ดี
ลำาปูาง เป็ูนึข้องคณะบุุญคุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ  
พระอาจ้ารย์ ได้ีสอนึแนึะนึำาให้้คณะสวดีมื่นึติ ์
พร้อมื่คาถึาต่ิางๆ มื่ากมื่าย นึอกจ้ากน้ึ�นึข้้าพเจ้้า 
ย้งได้ีมีื่โอกาสติิดีติามื่พระอาจ้ารย์ฯ ไปูปูระเที่ศ 
อินึเดีียในึช่วงปูระมื่าณปู่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก้บุคณะ 
คุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ เช่นึก้นึคร้บุ ซึึ่�งทุี่กคนึในึคณะ
ปูระท้ี่บุใจ้และซึ่าบุซึึ่�งทีี่�พระอาจ้ารย์ได้ีสอนึคณะ
ศิษย์อย่างสนุึกสนึานึและมีื่ปูระโยชน์ึ ได้ีความื่รู้ 
ติลอดีการเดิีนึที่าง เร่�องให้ญ่ๆ ทีี่�มีื่โอกาสได้ีความื่รู้ 
จ้ากท่ี่านึ ค่อ เร่�องการสร้างสนึามื่บิุนึสุวรรณภูมิื่ 
การทีี่�ที่า่นึสวดีบุที่ “สุณาตุิ เมื่ ภนฺึเติ สงฺโฆ์ ...” สวดี
เจ้ริญพุที่ธีมื่นึต์ิ พรมื่นึำ�ามื่นึต์ิทีี่�มีื่เห้ตุิบุางอย่างเกิดี
ขึ้�นึทีี่�สนึามื่บิุนึ
 เม่ื่�อข้้าพเจ้้าเกษียณอายุราชการจ้ากกระที่รวง
การคล้งแล้ว เริ�มื่มีื่เวลาว่างบุ้าง จึ้งได้ีไปูช่วยงานึ 
ทีี่�ว้ดีจ้ากแดีงระยะห้นึึ�ง ข้้าพเจ้้าจ้ะไปูทีี่�ว้ดีทุี่กๆ
ว้นึอ้งคาร เพ่�อไปูช่วยแผู้นึกต่ิางๆ ติิดีติามื่การ
ที่ำางานึและแก้ปัูญห้า โดียเฉพาะโครงการที่ี�พระ
อาจ้ารย์ริเริ�มื่ขึ้�นึ เช่นึ โครงการนึำาพลาสติิกมื่า
ที่ำาจี้วร ที่ำาให้้ทีี่�ว้ดีได้ีร้บุการบุริจ้าคข้วดีพลาสติิก
มื่ากมื่าย จ้นึมีื่คนึบุริจ้าคเคร่�องบีุบุอ้ดีข้วดีเห้ล่าน้ึ�นึ 
รวมื่ต้ิวก้นึเป็ูนึก้อนึสี�เห้ลี�ยมื่ สะดีวกในึการจ้้ดี
เก็บุอย่างยิ�ง โครงการต่ิอมื่าก็ค่อ โครงการที่ำาปุู�ย
จ้ากเศษอาห้าร ข้้าพเจ้้าห้้วเสียมื่าก เน่ึ�องจ้าก
ในึข้ณะน้ึ�นึเคร่�องที่ำา ปุู�ยจ้ากเศษอาห้ารเสีย 
ค่อถ้ึงทีี่�ใส่เศษอาห้ารร้�ว จ้ะต้ิองติิดีต่ิอก้บุบุริษ้ที่

สุวิชิญ โรจนวานิชิ
อดีีติผูู้้อำานึวยการสำาน้ึกงานึเศรษฐ์กิจ้การคล้ง

และอดีีติผูู้้อำานึวยการสำาน้ึกงานึบุริห้าร 
ห้นีึ�สาธีารณะ กระที่รวงการคล้ง
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    ข้อน้ึอมื่ถึวายส้กการะในึวโรกาสที่ี� พระมื่ห้าปูระนึอมื่  
ธีมฺื่มื่าลงกฺาโร ไดีร้้บุโปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรติ้�งสมื่ณศ้กดิี�
เป็ูนึพระราชาคณะมื่ีนึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เม่ื่�อว้นึทีี่� ๖ 

มีื่นึาคมื่ ๒๕๖๔ ทีี่�ผู่้านึมื่านีึ� 
 ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ เป็ูนึผูู้้มีื่ความื่เมื่ติติา เป็ูนึครูทีี่�ให้้ความื่รู้อย่าง 

ไม่ื่เห้น็ึดีเห้น่ึ�อย ดิีฉ้นึได้ีรู้จ้้กก้บุท่ี่านึเจ้้าคุณฯ ติอนึไปูเทีี่�ยวอินึเดีียพร้อมื่
คณะคุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ มีื่ความื่ปูระท้ี่บุใจ้ในึต้ิวท่ี่านึเจ้้าคุณฯ เป็ูนึอยา่งยิ�ง เพราะคร้�งน้ึ�นึ การเดิีนึที่าง 
ไปูอินึเดีียต้ิองใช้เวลาเดิีนึที่างมื่าก ในึระห้ว่างทีี่�คณะรอรถึมื่าร้บุเน่ึ�องจ้ากรถึค้นึเดิีมื่เสียกะท้ี่นึห้้นึ  
ติอนึนึ้�นึเราก็ไม่ื่มีื่อะไรที่ำาก้นึน้ึ�งรอเฉยๆ จึ้งได้ีใช้เวลาน้ึ�นึสนึที่นึาธีรรมื่ก้บุที่่านึเจ้้าคุณฯ สิ�งทีี่�ปูระท้ี่บุใจ้
ค่อ ท่ี่านึบุอกว่า ถ้ึามีื่ผูู้้มื่าฟัังธีรรมื่คนึเดีียวท่ี่านึก็สอนึ ไม่ื่ใช่ต้ิองรอจ้ำานึวนึคนึมื่ามื่าก ด้ีงน้ึ�นึว้นึน้ึ�นึจึ้งได้ี
มีื่โอกาสฟัังการข้ยายความื่ข้องมื่งคลสูติร ท่ี่านึสอนึการใช้ชีวิติ สิ�งทีี่�เป็ูนึมื่งคลและไม่ื่เป็ูนึมื่งคล ธีรรมื่
ทีี่�เห้มื่าะก้บุครอบุคร้ว ห้ล้งจ้ากน้ึ�นึก็พาครอบุคร้วที่ำาบุุญทีี่�ว้ดีจ้ากแดีง และพาเด็ีกน้ึกเรียนึทีี่�ศึกษา 
ในึต่ิางปูระเที่ศไปูฟัังธีรรมื่ทีี่�ว้ดีข้องท่ี่านึอีกห้ลายคร้�ง 
 ดิีฉ้นึม้ื่�นึใจ้ว่า การทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�ในึคร้�งนีึ� นึอกจ้ากจ้ะเป็ูนึกำาล้งใจ้ 
ให้้ท่ี่านึแล้ว ย้งเป็ูนึโอกาสที่ี�ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ จ้ะข้ยายงานึปูริย้ติิไปูได้ีอีกกว้างไกล ในึส่วนึข้องการแปูล 
พระไติรปิูฎก เพ่�อให้้คณะสงฆ์์ไที่ยและชาวไที่ยพุที่ธีเข้้าถึึงห้ล้กธีรรมื่ในึพระไติรปิูฎก ติามื่พระราชปุูจ้ฉา
ข้องพระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระปูรเมื่นึที่รรามื่าธิีบุดีีศรีสินึที่รมื่ห้าวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว
 ข้อน้ึอมื่กราบุมุื่ทิี่ติาส้กการะด้ีวยความื่เคารพเป็ูนึอย่างสูง

       มื่.ล. อาภาวดีี เที่วกุล 

ที�นาลันทา เมืืองฺรูาชคฤห์ ธันวาคมื ๒๕๔๘
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คุณธรรมนีำมาซ่ึึ่งความก้าวหน้ีาคุณธรรมนีำมาซ่ึึ่งความก้าวหน้ีา
เน่ึ�องในึโอกาสทีี่�พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีร้บุพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี� 

เป็ูนึพระราชาคณะช้�นึสาม้ื่ญมีื่นึามื่ว่า “พระเมื่ธีีวชิรโสภณ” ต้ิ�งแต่ิว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๔ 
น้ึ�นึ ดิีฉ้นึและครอบุคร้วรู้สึกปูล่�มื่ปู่ติิและใคร่น้ึอมื่ถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะ

จ้ากจ้ริยาว้ติรข้องที่่านึทีี่�เป็ูนึแบุบุอย่างในึการที่ำางานึที่้�งที่างสงฆ์์และส้งคมื่ ไม่ื่ว่าจ้ะเป็ูนึ 
การที่ำางานึในึฐ์านึะอาจ้ารย์สอนึบุาลี การบุรรยายธีรรมื่ การก่อต้ิ�งสถึาบุ้นึพระบุาฬีีโพธิียาล้ย เป็ูนึต้ินึ  
งานึที่างด้ีานึวิชาการ ไม่ื่ว่าจ้ะเป็ูนึกรรมื่การติรวจ้ชำาระพระไติรปิูฎก การที่ำาห้น้ึงส่อมื่ห้าราชปูริติร  
การจ้้ดีที่ำา MP3 ธีรรมื่บุรรยาย โครงการขุ้ดีที่องจ้ากกองข้ยะ เป็ูนึต้ินึ  ที่ำาให้้พวกเราทุี่กคนึได้ีติระห้น้ึก
อยู่ในึใจ้เสมื่อว่า ท่ี่านึเป็ูนึกำาล้งสำาค้ญยิ�งข้องพระพุที่ธีศาสนึา

ศูนึย์การค้ายูเนีึ�ยนึมื่อลล์ข้องเรา มีื่โอกาสได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากท่ี่านึในึการมื่าเย่อนึและ 
เป็ูนึปูระธีานึในึพิธีีสวดีมื่นึติ์อยู่ห้ลายคร้�ง ในึช่วงระยะเวลายาวนึานึกว่า ๑๐ ปู่ ท่ี่านึไดี้เมื่ติติา 
เป็ูนึปูระธีานึในึพิธีีสวดีมื่ห้าสม้ื่ยสูติร เม่ื่�อว้นึทีี่� ๙ มื่กราคมื่ ๒๕๕๔ และแม้ื่ในึช่วงเวลาข้องการ 
แพร่ระบุาดีข้องไวร้สโควิดี-19 ท่ี่านึก็ย้งเมื่ติติามื่าเปู็นึปูระธีานึในึพิธีีสวดีบุที่รตินึสูติร เพ่�อปัูดีเปู�าภ้ย 
ห่้างไกลโควิดี-19 และบุที่กรณียเมื่ติติสูติร เพ่�อให้้เกิดีสว้สดิีมื่งคล และเปิูดีร้บุความื่เจ้ริญก้าวห้น้ึา  
เม่ื่�อว้นึทีี่� ๑๐ ก้นึยายนึ ๒๕๖๓ 

ดีร.ร้ตินึา ศิริจิ้ติร และครอบุคร้ว
(ศูนึย์การค้ายูเนีึ�ยนึมื่อลล์)

มุทิตาสัู่กการะมุทิตาสัู่กการะ
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 ในึมื่งคลวาระทีี่�พระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระปูรเมื่นึที่รรามื่าธิีบุดีีศรีสินึที่รมื่ห้าวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว มีื่พระบุรมื่ราชโองการ โปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี� พระมื่ห้า
ปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร (เปูรียญธีรรมื่ ๖ ปูระโยค) ว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ เป็ูนึพระราชาคณะ 
มีื่นึามื่ว่า “พระเมธีิวชิิรโสภณ” ต้ิ�งแต่ิว้นึทีี่� ๗ มีื่นึาคมื่ พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๔ และได้ีโปูรดีให้้ผูู้้แที่นึ
พระองค์ เชิญส้ญญาบุ้ติรพ้ดียศ พระราชาคณะช้�นึสาม้ื่ญถึวายแด่ีพระเมื่ธีีวชิรโสภณ เม่ื่�อว้นึอ้งคารทีี่�  
๑๖ มีื่นึาคมื่ พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสุธ้ีมื่มื่า ว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ น้ึ�นึ
 ในึการนีึ� คณะกรรมื่การบุริห้ารและเจ้้าห้น้ึาทีี่�ยุวพุที่ธิีกสมื่าคมื่แห่้งปูระเที่ศไที่ยฯ ข้อน้ึอมื่ถึวาย
มุื่ทิี่ติาส้กการะแด่ีพระเดีชพระคณุพระเมื่ธีีวชิรโสภณ “พระราชิาคณะผูู้มี้ปัฺญญาปฺระดุ้จเพชิรทีฺ�งด้งาม
ในพระพุทฺธิศ์าสนา” เพ่�อเชิดีชูเกียรติิคุณทีี่�พระเดีชพระคุณได้ีสร้างมื่าต่ิอเน่ึ�องยาวนึานึให้้ปูรากฏิ
ปูระจ้้กษ์แก่ศร้ที่ธีาสาธุีชนึผูู้้ทีี่�ยง้ไม่ื่ที่ราบุให้้ที่ราบุช้ดี ส่วนึผูู้้ทีี่�ที่ราบุแล้วจ้ะได้ีน้ึอมื่อนุึโมื่ที่นึาในึมื่ห้ากุศล 
ทีี่�พระเดีชพระคุณได้ีสร้างมื่า และจ้ะได้ีสร้างต่ิอๆ ไปูอีกติราบุนึานึเท่ี่านึานึ 
 ในึนึามื่ข้องยุวพุที่ธิีกสมื่าคมื่แห่้งปูระเที่ศไที่ยฯ กราบุข้อบุพระคุณพระเดีชพระคุณอย่างสูง  
ทีี่�ได้ีให้้ความื่เมื่ติติาแก่สมื่าคมื่ฯ ในึโครงการติ่างๆ ท้ี่�งงานึด้ีานึค้นึถึธุีระและวิปัูสสนึาธุีระติลอดี 
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปู่ ต้ิ�งแต่ิพุที่ธีศ้กราช ๒๕๕๓ โดียเฉพาะอย่างยิ�งการร้บุเป็ูนึปูระธีานึทีี่�ปูรึกษาและ
องค์แสดีงธีรรมื่ในึงานึเที่ศน์ึต่ิางๆ อาทิี่ งานึเที่ศน์ึมื่ห้าชาติิ งานึสาธียายพระไติรปิูฎก งานึเที่ศน์ึมื่งคล  
๓๘ ปูระการ งานึเที่ศน์ึพระมื่าล้ย งานึเที่ศน์ึมิื่ลินึที่ปัูญห้า งานึเที่ศน์ึมื่ฆ์มื่าณพ งานึเอติท้ี่คคะและ 
พระอริยสาวกในึพระพุที่ธีศาสนึา เป็ูนึต้ินึ สมื่าคมื่ฯ ห้ว้งเป็ูนึอย่างยิ�งว่า จ้ะได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้าก 
พระเดีชพระคุณส่บุต่ิอไปู 
 ในึวาระโอกาสอ้นึเปู็นึมื่งคลนีึ� ยุวพุที่ธิีกสมื่าคมื่แห่้งปูระเที่ศไที่ย ในึพระบุรมื่ราชูปูถ้ึมื่ภ์  
ข้อน้ึอมื่ถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะเพ่�อเป็ูนึการแสดีงถึึงความื่กต้ิญญููกติเวทิี่ติาคุณต่ิอพระเดีชพระคุณ 
พระเมื่ธีีวชิรโสภณ และข้อน้ึอมื่กราบุอนุึโมื่ที่นึาในึมื่ห้ากุศลทีี่�พระเดีชพระคุณได้ีสร้างมื่าแล้ว และจ้ะได้ีสร้าง 
ต่ิอไปูในึภายภาคห้น้ึาด้ีวยความื่เคารพอย่างสูง 

นึม้ื่สการด้ีวยความื่เคารพอย่างสูง

นึายมื่ณเธีียร ธีนึานึาถึ
นึายกยุวพุที่ธิีกสมื่าคมื่แห่้งปูระเที่ศไที่ยฯ



กิตติคุณปูระกาศกิตติคุณปูระกาศ
พระเมธีวชิรโสู่ภณพระเมธีวชิรโสู่ภณ

(ปูระนีอม ธมฺมาลงฺกาโร(ปูระนีอม ธมฺมาลงฺกาโร))
 ในึปู่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่างว้ดีท่ี่ามื่ะโอไดี้เปิูดีโรงเรียนึปูริย้ติิธีรรมื่อย่าง 
เป็ูนึที่างการ พระเดีชพระคุณห้ลวงพ่อท่ี่านึใส่ใจ้เกี�ยวก้บุการเรียนึการสอนึเป็ูนึอย่างมื่าก ด้ีงน้ึ�นึ  
ที่างร้ฐ์บุาลพมื่่าจึ้งได้ีมื่อบุถึวายติำาแห้นึ่งอ้ครมื่ห้าบุ้ณฑิ์ติให้้ท่ี่านึ แม้ื่ที่างปูระเที่ศไที่ยเองก็เล็งเห็้นึ 
ความื่เสียสละอ้นึเป็ูนึคุณอเนึกอน้ึนึต์ิเกี�ยวก้บุการศึกษาค้มื่ภีร์สายมูื่ลก้จ้จ้ายน์ึ มื่ห้าวิที่ยาล้ย 
มื่ห้าจุ้ฬาลงกรณราชวิที่ยาล้ยจึ้งได้ีมื่อบุถึวายติำาแห้น่ึงดุีษฎีบุ้ณฑิ์ติกิติติิมื่ศ้กดิี� ให้้แก่ท่ี่านึเช่นึก้นึ โดีย
ปูรากฏินึามื่ว่า ดร.พระภัที่ที่นัตุธีมัมานันที่มหาเถระ สรีิปัวรธีมัมาจัริยู่ะ อคัรมหาบณัฑิติุ ดุษ์ฎีบีณัฑิติุ
กุติุตุมิศกัุดิ� ซึึ่�งนึำาความื่ปูลาบุปูล่�มื่ยินึดีีมื่าสู่เห้ล่าศิษย์ยิ�งน้ึก
 ข้ณะทีี่�เรียนึพระปูริย้ติิธีรรมื่ก้บุพระเดีชพระคุณห้ลวงพ่ออยู่น้ึ�นึ ท่ี่านึม้ื่กจ้ะนึำาห้ล้กธีรรมื่คำาสอนึ
ในึพระไติรปิูฎกห้ร่อโบุราณคติิอ่�นึๆ มื่ากล่าวอยู่เสมื่อๆ ท้ี่�งที่างคดีีโลกและคดีีธีรรมื่เพ่�อเป็ูนึแนึวที่าง 
ในึการดีำาเนิึนึชีวิติข้องศิษยานุึศิษย์แต่ิละคนึ
 ในึราวปู่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ น้ึบุจ้ากปู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ นีึ� ย้อนึกล้บุไปูได้ีปูระมื่าณ ๔๖ ปู่ มีื่เห้ตุิการณ์
สำาค้ญทีี่�เกิดีขึ้�นึก้บุสามื่เณรรูปูห้นึึ�งช่�อ บุญ (ปัูจ้จุ้บุ้นึค่อ นึายบุุญถึนึอมื่ นึพโสภณ) พร้อมื่ผู้องเพ่�อนึ
ปูระมื่าณ ๒๐ กว่ารูปูด้ีวยก้นึ เดิีนึที่างโดียรถึบุ้สจ้ากจิติติภาวันวิทฺยาลัย อำาเภอบุางละมุื่ง จ้้งห้ว้ดีชลบุุรี 
มื่าย้งว้ดีท่ี่ามื่ะโอ จ้้งห้ว้ดีลำาปูาง ติามื่คำาส้�งข้องพระเดีชพระคุณหลวงพ�อพระเที่พกุิตุตุิปััญญาคุณ  
(กิติติิวุฑ์โฒ ภิกขุ้) ผูู้้อำานึวยการจิ้ติติภาว้นึวิที่ยาล้ย เพ่�อมื่าศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่แผู้นึกบุาลี 
สายมูื่ลก้จ้จ้ายน์ึ ซึึ่�งถ่ึอว่า เป็ูนึการศึกษาบุาลีช้�นึสูง ทีี่�สาบุสูญไปูจ้ากปูระเที่ศไที่ยเนิึ�นึนึานึน้ึบุร้อยกว่าปู่  
โดียอนุึมื่านึจ้ากเร่�องราวทีี่�ท่ี่านึเจ้้าปูระคุณสมเดจ็ัพระพุฒาจัารย์ู่ (โติ พฺรหฺ้มื่รำสี) ซึึ่�งได้ีมีื่การกล่าวถึึง
การเรียนึมูื่ลก้จ้จ้ายน์ึในึข้ณะน้ึ�นึด้ีวยน้ึ�นึเอง โดียที่างจิ้ติติภาว้นึไดี้ส่งสามื่เณรมื่าเรียนึทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ 
เพียง ๒ รุ่นึเท่ี่าน้ึ�นึ 
 ก่อนึห้น้ึาทีี่�ที่างจิ้ติติภาว้นึจ้ะส่งสามื่เณรมื่าน้ึ�นึ ปูระมื่าณปู่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ีมีื่พระภิกษุสามื่เณร 
รุ่นึบุุกเบิุกทีี่�ข้้าพเจ้้าพอจ้ำาได้ี ค่อ 
 พระอาจ้ารย์มื่ห้าราเชนึที่ร์ อคฺคธีมฺื่โมื่  ว้ดีให้ญ่อินึที่ารามื่ อำาเภอเม่ื่อง จ้้งห้ว้ดีชลบุุรี
 พระอาจ้ารย์มื่ห้าที่อง อภิวณฺโณ  ว้ดีดุีสิติารามื่
 พระปูริย้ติิธีรรมื่ธีาดีา (ที่องคำา เถึรานึนฺึโที่) ผูู้้ช่วยเจ้้าอาวาสว้ดีเบุญจ้มื่บุพิติรฯ
 นึาวาเอกบุุญเศรษฐ์์ มื่าภิรมื่ย์ (อนุึศาสนึาจ้ารย์ ฐ์านึท้ี่พเร่อส้ติหี้บุ ชลบุุรี)
 พระอาจ้ารย์มื่ห้าบุุญธีรรมื่ ปูญฺูญาวชิโร (มื่รณภาพ)
 พระครูภาวนึาสมื่ณว้ติร (ปูระจ้าก สิริวณฺโณ) วิ. เจ้้าสำาน้ึกปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ ติาณ้ง เลณ้ง
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 พระอาจ้ารยเ์ห้งียนึว้นึท้ี่นึ (จ้ากเวียดีนึามื่) ท่ี่านึแนึะนึำาวิธีีการเยบ็ุห้น้ึงส่อให้้เห้ลา่พระภกิษุสามื่เณร
ด้ีวย เห็้นึท่ี่านึในึงานึฌาปูนึกิจ้พระเดีชพระคุณห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ดูีท่ี่านึสุข้ภาพแข็้งแรงมื่ากแม้ื่อายจุ้ะ
มื่ากแล้วก็ติามื่
 ภายห้ล้งไม่ื่นึานึน้ึก น้ึบุจ้ากปู่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ ก็ได้ีมีื่สำาน้ึกเรียนึต่ิางๆ ส่งพระภิกษุสามื่เณร
น้ึกศึกษาข้องตินึๆ มื่าศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่แผู้นึกบุาลีสายมูื่ลก้จ้จ้ายน์ึก้บุพระเดีชพระคุณห้ลวงพ่อ 
ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ อีกมื่ากมื่ายห้ลายท่ี่านึ
 ในึกลุ่มื่ภิกษุสามื่เณรเห้ล่าน้ึ�นึ มีื่สามื่เณรปูระนึอมื่ (ปัูจ้จุ้บุ้นึ พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เจ้้าอาวาส
ว้ดีจ้ากแดีง) และสามื่เณรธิีติิพงศ์ (ต่ิวนึ) (ปัูจ้จุ้บุ้นึ พระมื่ห้าธิีติิพงศ์ อุตฺิติมื่ปูญฺูโ อาจ้ารย์ให้ญ่ฝึ�าย 
ค้นึถึธุีระ ว้ดีสุที่ธีาโภชน์ึ) รวมื่อยู่ด้ีวย อ้นึทีี่�จ้ริงแล้ว พระภิกษุสามื่เณรทีี่�มื่าศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่น้ึ�นึ 
ไม่ื่ค่อยได้ีมีื่โอกาสพูดีคุยสนึที่นึาก้นึมื่ากน้ึก เพราะห้ลวงพ่อม้ื่กสอดีส่องสายติาไปูท้ี่�วบุริเวณว้ดี และท่ี่านึ
ม้ื่กพูดีอยู่เสมื่อว่า ที่างเส่�อมื่ข้องพระเณรทีี่�มื่าศึกษาก็ค่อ 
 ๑. นิทฺทฺารามติา ความื่ยินึดีีในึการห้ล้บุนึอนึ
 ๒. ภัสสารามติา ความื่ยินึดีีในึการพูดีคุย (จ้้บุเข่้าคุยก้นึ)
 ๓. กัุมมารามติา ความื่ยินึดีีในึการงานึ (งานึอย่างอ่�นึนึอกเห้น่ึอจ้ากการเรียนึ)
 ๔. สังคณิกุารามติา ความื่ยินึดีีคลุกคลีด้ีวยห้มู่ื่คณะ 
 ข้้าพเจ้้าข้อสรุปูคำาสอนึข้องพระเดีชพระคุณห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ในึรูปูแบุบุข้องคาถึาติามื่
ฉ้นึที่ล้กษณ์ ด้ีงนีึ�ว่า 
  นิที่ทฺี่ารโตุ ภสสฺรโตุ   นิจัจฺัำ กุมมฺรโตุปิั จั
  สงคฺณกิุารโตุ เจัว   สาสนา ปัริหายู่ตุ.ิ 

 “บุุคคลผูู้้ทีี่�ยินึดีีคลุกคลีด้ีวยห้มู่ื่คณะ ยินึดีีในึการที่ำางานึเน่ึองนิึติย์ 
 ชอบุการห้ล้บุนึอนึ ชอบุสนึที่นึาพูดีคุย ย่อมื่เส่�อมื่จ้ากห้ล้กธีรรมื่คำาสอนึ”

 ด้ีงทีี่�ได้ีกล่าวไว้ในึเบุ่�องต้ินึว่า ในึกลุ่มื่พระภิกษุสามื่เณรทีี่�มื่าให้ม่ื่ห้ลายรูปูเห้ล่าน้ึ�นึ มีื่สามื่เณร 
รูปูห้นึึ�ง ช่�อว่า สามื่เณรปูระนึอมื่ เข็้มื่ส้นึเทีี่ยะ เม่ื่�อมื่าอยู่ทีี่�ว้ดีท่ี่ามื่ะโอแล้ว ก็ต้ิองท่ี่องบุ่นึสาธียาย 
ก้จ้จ้ายนึสูติรเป็ูนึเบุ่�องต้ินึในึการเรียนึติามื่กฎข้องว้ดีท่ี่ามื่ะโอ 
 ค้มื่ภีร์ห้ล้กทีี่�ต้ิองศึกษา มีื่ ๔ ค้มื่ภีร์ ด้ีงนีึ�ค่อ
 ๑. ปัที่รป่ัสทิี่ธี ิห้ล้กไวยากรณ์ทีี่�อธิีบุายก้จ้จ้ายนึสูติร รจ้นึาด้ีวยภาษาบุาลีโดียท่ี่านึพระพุที่ธ้ีปูปิูยเถึระ
 ๒. อภิธีานัปัปัที่ปิีักุา เป็ูนึพจ้นึานุึกรมื่บุาลีทีี่�รจ้นึาในึรูปูแบุบุข้องคาถึา โดียจ้้ดีเป็ูนึห้มื่วดีห้มู่ื่  
เช่นึ พระนึามื่ข้องพระพุที่ธีเจ้้าโดียสาธีารณะ ห้ร่อโดียอสาธีารณะ พระนิึพพานึ ดีวงจ้้นึที่ร์ ดีวงอาทิี่ติย์ 
และดีวงดีาว เป็ูนึต้ินึ รจ้นึาโดียพระโมื่คค้ลลานึเถึระ
 ๓. วุตุโตุที่ยัู่ ว่าด้ีวยเร่�องฉ้นึที่ล้กษณ์ค่อการแต่ิงคาถึาในึล้กษณะต่ิางๆ รจ้นึาโดียพระส้งฆ์ร้กขิ้ติเถึระ
 ๔. สุโพธีาลังกุาร ว่าด้ีวยเร่�องห้ล้กการปูระพ้นึธ์ีในึเร่�องการใช้ศ้พท์ี่ให้้มีื่อรรถึรสที่างด้ีานึ
ภาษาศาสติร์ เช่นึ การเปูรียบุเทีี่ยบุอย่างไรมีื่โที่ษ เปูรียบุอย่างไรมีื่คุณในึบุที่ปูระพ้นึธ์ีน้ึ�นึๆ เป็ูนึต้ินึ รจ้นึา
โดียพระส้งฆ์ร้กขิ้ติเถึระ
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 ไวยากรณ์จึ้งเป็ูนึพ่�นึฐ์านึสำาค้ญในึการเข้้าถึึงพระพุที่ธีพจ้น์ึค่อพระไติรปูิฎกข้ององค์สมื่เด็ีจ้ 
พระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้า ซึึ่�งเห้ล่าศิษยานุึศิษย์ข้องห้ลวงพ่อว้ดีท่ี่ามื่ะโอต้ิองได้ีเห็้นึ ได้ียินึ ได้ีฟัังมื่า 
อย่างแน่ึนึอนึ ค่อ
  โยู่ นิรตุุตฺุ ึน สกิุเฺขยู่ยฺู่   สกิุขนโฺตุ ปิัฏกุตุตฺุยู่ำ
  ปัเที่ ปัเที่ วิกุงเฺขยู่ยฺู่   วเน อนธฺีคโชิ ยู่ถา.

 “ผูู้้ทีี่�จ้ะศึกษาพระไติรปิูฎกแต่ิไม่ื่ศึกษานิึรุติติิศาสติร์ (ไวยากรณ์) มื่าก่อนึ
 พึงสงส้ยบุที่ทุี่กบุที่ เสม่ื่อนึช้างไร้ติาทีี่�เทีี่�ยวไปูในึปู�าเข้าลำาเนึาไพร ฉะน้ึ�นึ” 
มีื่ผูู้้ปูระพ้นึธ์ีคำากลอนึไว้ว่า-

 นิึรุติติิ� บุ่ขี้ดีเขี้ยนึ   แต่ิไปูเพียรเรียนึพระไติร
 ทุี่กบุที่ย่อมื่สงส้ย   ด้ีงช้างไพร ไร้ดีวงติา 
 ด้ีงน้ึ�นึ เห้ล่าสามื่เณรมีื่สามื่เณรปูระนึอมื่ เป็ูนึต้ินึ จึ้งสวดีสาธียายก้จ้จ้ายนึสูติรจ้นึคล่องแคล่วแล้ว
เรียนึค้มื่ภีร์ปูที่รูปูสิที่ธิี เป็ูนึต้ินึ จ้นึจ้บุการศึกษาติามื่ห้ล้กสูติรข้องว้ดีท่ี่ามื่ะโอ 
 ภายห้ล้งท่ี่านึได้ีร้บุเมื่ติติาจ้ากพระเดีชพระคุณเจ้้าปูระคุณสมื่เด็ีจ้พระพุฒาจ้ารย์ (อาจ้ อาสภ 
มื่ห้าเถึระ) ว้ดีมื่ห้าธีาตุิยวุราชร้งสฤษฎิ�ฯ ส่งไปูศึกษาต่ิอทีี่�ปูระเที่ศสห้ภาพพม่ื่า พร้อมื่ก้บุศิษย์ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ 
อีกห้ลายรูปูจ้นึจ้บุช้�นึสาสนธิชิะธัิมมาจริยะ รวมื่ท้ี่�งการอุปูถ้ึมื่ภ์ทีี่�สน้ึบุสนุึนึโดียห้ลวงปูู�ที่องด้ีวยเป็ูนึ 
ระยะๆ และท่ี่านึพระครูวรปัูญญาคุณ เจ้้าคณะ ๒๕ ว้ดีมื่ห้าธีาตุิฯ ทีี่�ให้้ความื่เมื่ติติามื่าโดียติลอดี
 ห้ล้งจ้ากที่ี�ท่ี่านึจ้บุการศึกษาแล้ว ท่ี่านึไดี้นึำาห้ล้กธีรรมื่คำาสอนึข้องครูบุาอาจ้ารย์ไปูแนึะนึำา 
ส้�งสอนึให้้ก้บุลูกศิษยลู์กห้าข้องท่ี่านึ  ให้้ได้ีร้บุปูระโยชน์ึท้ี่�งคดีีโลกท้ี่�งคดีีธีรรมื่ จ้นึเป็ูนึทีี่�แซ่ึ่ซ้ึ่องสรรเสริญ 
ข้องคณะศร้ที่ธีาสาธุีชนึโดียท้ี่�วไปู
 การบุำาเพ็ญสาธีารณปูระโยชน์ึข้องท่ี่านึ ที่ราบุถึึงพระเนึติรพระกรรณข้องพระบุาที่สมื่เด็ีจ้  
พระวชิรเกล้าเจ้้าอยู่ห้้ว มีื่พระบุรมื่ราชโองการโปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี� พระมื่ห้า
ปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร (เปูรียญธีรรมื่ ๖ ปูระโยค) ว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ เป็ูนึพระราชาคณะ 
มีื่นึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ต้ิ�งแต่ิว้นึทีี่� ๗ มีื่นึาคมื่ พ.ศ. ๒๕๖๔
 การทีี่�ท่ี่านึมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีร้บุยศติำาแห้น่ึงทีี่� พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เช่นึนีึ� จึ้งย้งความื่
ปูลาบุปูล่�มื่มื่าให้้คณะศร้ที่ธีาสาธุีชนึเป็ูนึอย่างยิ�ง
 ข้้าพเจ้้าจึ้งข้อห้ยิบุยกพระคาถึาจ้ากขุ้ที่ที่กนิึกาย ธีรรมื่บุที่ มื่าเพ่�อแสดีงมุื่ทิี่ติาจิ้ติ และกิติติิคุณ
ปูระกาศแด่ีท่ี่านึ พระเมื่ธีีวชิรโสภณ และเป็ูนึกำาล้งใจ้ในึการบุำาเพ็ญความื่ดีีต่ิอก้นึระห้ว่างเพ่�อนึร่วมื่โลก 
ด้ีงต่ิอไปูนีึ�
   อุฏฺฺานวโติ สตีิมโติ    สุจิกุมฺมสฺส นิสมฺมกุาริโน
   สญฺฺติสฺส จ ธิมฺมชีิวิโน  อปฺฺปฺมตฺิติสฺส ยโสภิวฑฺิฒติิ. (กุมฺืภโฆสุกวตฺิถุ ๒)

“ยศย่อมื่เจ้ริญแก่ผูู้้บุากบุ้�นึพากเพียร มีื่สติิ มีื่การงานึสะอาดี พิจ้ารณาแล้ว
กระที่ำาเป็ูนึปูกติิ สำารวมื่ระว้ง ม้ื่กดีำาเนิึนึชีวิติด้ีวยธีรรมื่ และไม่ื่ปูระมื่าที่” 

บุุญถึนึอมื่ นึพโสภณ
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พระนีักพัฒนีาสู่ังคมและสู่ิ่งแวดล้อมพระนีักพัฒนีาสู่ังคมและสู่ิ่งแวดล้อม
จ้ากทีี่�ได้ีรู้จ้้กท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ปูระมื่าณร่วมื่ ๒๐ ปู่ทีี่�ผู่้านึมื่า ด้ีวยการ 

เข้้าอบุรมื่ห้ล้กสูติรปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ (๘ ว้นึ ๗ ค่นึ) ทีี่�จ้้ดีโดียคุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ ณ จ้้งห้ว้ดีพระนึครศรอียุธียา 
ท่ี่านึเจ้้าภาพได้ีนิึมื่นึต์ิท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์มื่าแสดีงธีรรมื่ ซึึ่�งเป็ูนึคร้�งแรกเช่นึก้นึทีี่�ได้ีรู้จ้้กว่าศีล ๕  
มีื่ปูระโยชน์ึและโที่ษอย่างไร ที่ำาไมื่เราจึ้งควรมีื่ศีล ๕ เป็ูนึพ่�นึฐ์านึในึการดีำารงชีวิติ (ท้ี่�งทีี่�ต้ิวเองก็ท่ี่อง 
ศีล ๕ ได้ีต้ิ�งแต่ิเด็ีกจ้ากการติามื่พ่อก้บุแม่ื่ไปูว้ดีทุี่กว้นึพระ แต่ิก็ท่ี่องแบุบุนึกแก้วนึกขุ้นึที่อง ทีี่�ไม่ื่เคยรู้
ความื่ห้มื่ายจ้ริงจ้้ง) ด้ีวยนึำ�าเสียงทีี่�มีื่พล้ง เสียงด้ีง อ้กข้ระช้ดีเจ้นึ ติอบุคำาถึามื่ข้องผูู้้เข้้าอบุรมื่ด้ีวยสีห้น้ึา 
ท่ี่าที่างทีี่�มีื่เมื่ติติา สร้างความื่ปูระท้ี่บุใจ้ต้ิ�งแต่ิน้ึ�นึเป็ูนึต้ินึมื่า 

ต่ิอมื่าก็ได้ีมีื่โอกาสกราบุท่ี่านึในึงานึบุุญทีี่�พี�ๆ ก้ลยาณมิื่ติรชวนึไปูอยู่บุ่อยคร้�ง ได้ีฟัังธีรรมื่และ 
เร่�องเล่าจ้ากพระไติรปูิฎกจ้ากที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์อยู่เน่ึองๆ และห้ลายคร้�งทีี่�ได้ีร่วมื่คณะญาติิโยมื่ 
ทีี่�มีื่ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์นึำาไปูกราบุสถึานึทีี่�ศ้กดิี�สิที่ธิี� และส้งเวชนีึยสถึานึ ท้ี่�งทีี่�พม่ื่า อินึเดีีย ศรีล้งกา  
ก็จ้ะได้ีร้บุรู้เร่�องราวสม้ื่ยพุที่ธีกาล ทีี่�มื่าข้องคำาสอนึและบุที่สวดีต่ิางๆ ฯลฯ ทีี่�ท่ี่านึเล่า สนุึก ชวนึให้้คิดี  
ให้้ติิดีติามื่ โดียทีุ่กคร้�งอ้างอิงจ้ากพระสูติรและคำาสอนึในึพระไติรปิูฎกทีี่�ที่่านึมีื่ความื่รู้แติกฉานึ ลึกซึึ่�ง  
มีื่ความื่จ้ำาดีีเป็ูนึเลิศ

ยิ�งน้ึบุว้นึกย็ิ�งเพิ�มื่ความื่ศร้ที่ธีาในึพระร้ตินึติร้ยและซึ่าบุซึึ่�งในึความื่วิริยะ อุติสาห้ะข้องท่ี่านึเจ้้าคุณ 
อาจ้ารย์ในึการทุ่ี่มื่เที่ ศึกษา ท่ี่องจ้ำาพระไติรปูิฎก และนึำามื่าเผู้ยแผู้่ ส้�งสอนึพระ เณร ฆ์ราวาส และ 
ลูกศิษย์ข้องท่ี่านึอย่างไม่ื่เห็้นึแก่ความื่เห้น็ึดีเห้น่ึ�อย 

ท่ี่านึม้ื่กจ้ะปูรารภก้บุลูกศิษย์อยู่บุ่อยคร้�งว่า ท่ี่านึต้ิ�งใจ้และยินึดีีจ้ะสร้าง “พระทีี่�มีื่ชีวิติ” มื่ากกว่า
พระทีี่�เป็ูนึว้ติถุึ เพ่�อทีี่�จ้ะให้้พระเห้ล่าน้ึ�นึได้ีนึำาความื่รู้ไปูเผู้ยแผู่้พระพุที่ธีศาสนึาในึแนึวที่างทีี่�ถูึกต้ิองติามื่
ห้ล้กธีรรมื่คำาสอนึในึพระไติรปูิฎก เพ่�อดีำารงส่บุที่อดีอายุพระพุที่ธีศาสนึาไว้อย่างถูึกต้ิอง ครบุสมื่บูุรณ์
ติลอดียาวนึานึ

ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารยเ์ป็ูนึห้นึึ�งในึแรงบุ้นึดีาลใจ้ทีี่�ให้้ที่ำา  “บุ้านึสวนึธีรรมื่อ่างที่อง” ขึ้�นึ ด้ีวยในึข้ณะน้ึ�นึ 
เองต้ิวศิษย์คิดีว่าอยากให้้ญาติิพี�น้ึอง ก้ลยาณมิื่ติรและชาวบุ้านึในึชุมื่ชนึบุ้านึเกิดีได้ีฟัังธีรรมื่จ้าก 
ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ ได้ีรู้ถึึงคุณปูระโยชน์ึและโที่ษข้องศีล ๕ รวมื่ท้ี่�งแนึวที่างการปูระพฤติิปูฏิิบุ้ติิตินึ  
ซึึ่�งเป็ูนึพ่�นึฐ์านึสำาค้ญในึการดีำารงชีวิติ ผู้นึวกเข้้าห้ล้กธีรรมื่ก้บุคำาสอนึและแนึวที่างข้องที่่านึห้ลวงพ่อ 
พุที่ธีที่าส และห้ลวงพ่อปัูญญาฯ จ้ะที่ำาให้้ชาวพุที่ธีเรารู้จ้้กพระพุที่ธีศาสนึาในึแง่มุื่มื่และการปูฏิิบุ้ติิ 
ทีี่�ถูึกต้ิอง อาที่ ิการไมื่ดิ่ี�นึรนึและห้ลงไปูก้บุการดีดูีวง ห้าห้มื่อดี ูสะเดีาะเคราะห้ฯ์ เสียเงินึที่องไปูมื่ากมื่าย 
แต่ิความื่ทุี่กข์้ก็ย้งคงอยู่ ห้ร่อทุี่กข์้มื่ากขึ้�นึจ้ากการกู้ย่มื่ เพ่�อแสวงห้าโชคลาภ

“บุ้านึสวนึธีรรมื่อ่างที่อง” จึ้งเกิดีขึ้�นึเม่ื่�อกลางปู่ ๒๕๕๖ เป็ูนึต้ินึมื่า เริ�มื่ด้ีวยการเปิูดีบุ้านึฟัังธีรรมื่
ในึทุี่กว้นึเสาร์ ซึึ่�งได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ส่งพระจ้ากว้ดีจ้ากแดีง ไปูแสดีงธีรรมื่ 
ในึบุางเสาร์ช่วงปู่แรกๆ (ส่วนึทีี่�เห้ล่อได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากห้ลวงพ่อปัูญญาฯ จ้้ดีพระจ้ากว้ดีปัูญญา 



น้ึนึที่ารามื่และว้ดีชลปูระที่านึร้งสฤษดิี�ไปูแสดีงธีรรมื่ติ่อเน่ึ�อง) และแมื่้ภารกิจ้ข้องที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์
จ้ะยุ่งมื่ากมื่าย แต่ิก็ย้งเมื่ติติาร้บุนิึมื่นึต์ิไปูแสดีงธีรรมื่โปูรดีญาติิโยมื่ทีี่�บุ้านึสวนึธีรรมื่อ่างที่องในึทุี่กๆ 
ปู่ทีี่�ผู่้านึมื่า

จ้ากจุ้ดีเริ�มื่ต้ินึด้ีงกล่าว ต่ิอมื่าได้ีมีื่การต่ิอยอดี โดียการใช้สถึานึทีี่�ให้้เป็ูนึปูระโยชน์ึแก่พระ เณร และ 
เยาวชนึด้ีวย กล่าวค่อ ได้ีใช้สถึานึทีี่�บุ้านึสวนึธีรรมื่อ่างที่องในึการปูฏิิบุ้ติิธุีดีงค์ข้องพระนึวกะ (ทีี่�มีื่บุวช
ทุี่กเด่ีอนึ) จ้ากว้ดีปัูญญาน้ึนึที่ารามื่ และใช้เป็ูนึสถึานึทีี่�อบุรมื่ “โครงการยุวชนึติ้นึกล้า เด็ีกดีีวิถีึพุที่ธี” 
ติามื่ดีำาริข้องห้ลวงพ่อปัูญญาในึทุี่กๆ เด่ีอนึ เพ่�อปููพ่�นึฐ์านึและฟ้ั�นึฟูัที่างด้ีานึศีลธีรรมื่คุณธีรรมื่ ให้้ก้บุ 
เด็ีกๆ น้ึกเรียนึช้�นึ ปู.๑ - ปู.๖ จ้ำานึวนึปูระมื่าณ ๒๐๐ คนึ จ้ากโรงเรียนึรอบุๆ และบุริเวณใกล้เคียง  
๔ - ๕ โรงเรียนึ ผู้ลทีี่�ได้ีค่อเด็ีกๆ มีื่ส้มื่มื่าคารวะขึ้�นึ มีื่ความื่กต้ิญญูู ความื่ร้บุผิู้ดีชอบุ มีื่สมื่าธิีในึการเรียนึดีีขึ้�นึ  
บุางโรงเรียนึนึำาไปูสานึต่ิอในึโรงเรียนึ ศีล ๕ ช่วยสร้างภูมิื่คุ้มื่ก้นึต่ิอสิ�งย้�วยุ ยาเสพติิดีทีี่�เริ�มื่แพร่ระบุาดี 
เข้้าติามื่โรงเรียนึ เด็ีกๆ มีื่จิ้ติอาสาช่วยเห้ล่อพ่อแม่ื่ คุณครู โรงเรียนึ เช่�อฟัังผูู้้ปูกครอง ซึึ่�งเป็ูนึไปูติามื่
แนึวที่างทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ปูรารถึนึาอยากเห็้นึอยู่บุ่อยๆ 

แม้ื่ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์จ้ะมีื่ภารกิจ้มื่ากมื่าย แต่ิก็ไม่ื่เป็ูนึอุปูสรรคต่ิอความื่คิดีทีี่�จ้ะช่วยแก้ปัูญห้า
ให้้ก้บุส้งคมื่ ชุมื่ชนึ โดียเฉพาะเร่�องปูริมื่าณข้ยะและข้วดีพลาสติิกทีี่�มีื่เพิ�มื่ขึ้�นึทุี่กว้นึ เริ�มื่ด้ีวยการที่ำา 
ปุู�ยอินึที่รีย์จ้ากเศษไม้ื่และใบุไม้ื่ ต่ิอเน่ึ�องถึึงข้ยะพลาสติิกทีี่�ท่ี่านึเล็งเห็้นึถึึงโอกาสจ้ะนึำาไปูแปูลงให้้เป็ูนึ
ปูระโยชนึ์ เช่นึเคยถึามื่เม่ื่�อคราวไปูกราบุที่่านึ ว่าจ้ะนึำาเข้้าข้บุวนึการแปูลงให้้เปู็นึนึำ�าม้ื่นึทีี่�นึำาไปูใช้ก้บุ
เคร่�องยนึต์ิ รถึต้ิดีห้ญ้า รถึเก็บุข้ยะในึว้ดีได้ีห้ร่อไม่ื่? 

ติามื่แนึวคิดีและความื่พยายามื่นีึ�เองได้ีปูระสานึสอดีคล้องก้บุนึโยบุายข้องกลุ่มื่ ปูติที่. ทีี่�มีื่โครงการ
ช่วยเห้ล่อส้งคมื่ด้ีวยการลดีปูริมื่าณข้ยะเพ่�อสิ�งแวดีล้อมื่ทีี่�ดีีขึ้�นึ จึ้งเกิดีเป็ูนึความื่ร่วมื่ม่ื่อก้บุบุริษ้ที่พีทีี่ทีี่
โกลบุอล เคมิื่คอล จ้ำาก้ดี (มื่ห้าชนึ) (PTTGC) โดียท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ใช้ว้ดีจ้ากแดีงที่ำาการรวบุรวมื่และ 
ค้ดีแยกข้วดีพลาสติิก (ทีี่�ญาติิโยมื่นึำามื่าส่งให้้ ห้ร่อใช้รถึข้องว้ดีไปูร้บุ ณ จุ้ดีต่ิางๆ) ก่อนึนึำามื่าเข้้าข้บุวนึการ
ผู่้านึกรรมื่วิธีีด้ีวยเที่คโนึโลยีทีี่�ท้ี่นึสม้ื่ย พร้อมื่ส่วนึผู้สมื่ก้บุว้ติถุึดิีบุอ่�นึๆ ติามื่ความื่เห้มื่าะสมื่ ผู้ลิติออกมื่า
เป็ูนึจี้วรทีี่�ห่้มื่สบุาย ห้ร่อผู้ลิติภ้ณฑ์์อ่�นึๆ ติามื่ความื่ต้ิองการ เช่นึ เส่�อผู้้า กระเปู�า ห้น้ึากากผู้้า เป็ูนึต้ินึ  
ในึการนีึ�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์จึ้งถ่ึอเป็ูนึผูู้้นึำาผูู้้บุุกเบิุกทีี่�สำาค้ญในึการแปูลงข้ยะห้ร่อสิ�งทีี่�ไม่ื่มีื่คุณค่า ไม่ื่มีื่
ราคาให้้เป็ูนึผู้ลิติภ้ณฑ์์ทีี่�มีื่มูื่ลค่าเพิ�มื่ขึ้�นึมื่าได้ี

ในึฐ์านึะลูกศิษย์คนึห้นึึ�งทีี่�ได้ีเห็้นึถึึงภารกิจ้มื่ากมื่ายและความื่พยายามื่อย่างมื่ากข้องท่ี่านึเจ้้าคุณ
อาจ้ารย์ในึการส่งเสริมื่พระภิกษุ สามื่เณร และฆ์ราวาสทีุ่กห้มู่ื่เห้ล่าได้ีศึกษาเล่าเรียนึ เกิดีความื่เข้้าใจ้ 
ทีี่�ถูึกต้ิองติามื่ห้ล้กปูริย้ติิและการปูฏิิบุ้ติิแล้ว ท่ี่านึย้งเป็ูนึน้ึกพ้ฒนึาทีี่�คำานึึงถึึงส้งคมื่และสิ�งแวดีล้อมื่ด้ีวย
การริเริ�มื่ที่ำาโครงการต่ิางๆ ทีี่�เป็ูนึปูระโยชน์ึและเพ่�อคุณภาพชีวิติทีี่�ดีีต่ิอส่วนึรวมื่อย่างย้�งย่นึติลอดีมื่า 

ศิษย์จึ้งใคร่กราบุมืุ่ทิี่ติาส้กการะติ่อท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ด้ีวยความื่เคารพยิ�ง 
มื่า ณ โอกาสนีึ� 

นึางบุุบุผู้า อมื่รเกียรติิข้จ้ร
เจ้้าข้องบุ้านึสวนึธีรรมื่อ่างที่อง

อดีีติรองกรรมื่การผูู้้จ้้ดีการให้ญ่ บุริษ้ที่ ปูติที่. จ้ำาก้ดี (มื่ห้าชนึ)
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 ขอถวายมุทิตาสัู่กการะ ขอถวายมุทิตาสัู่กการะ
 ดิีฉ้นึในึนึามื่ข้องฝึ�ายศาสนึา สมื่าคมื่สภาสติรีแห่้งชาติิในึพระบุรมื่

ราชินูึปูถ้ึมื่ภ์ รู้ สึกซึ่าบุซึึ่�งและยินึดีีอย่างยิ� ง ต่ิอท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ 

พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ในึโอกาสทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�

นึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เพราะเราทุี่กคนึได้ีร้บุความื่เมื่ติติาปูราณีจ้ากท่ี่านึมื่านึานึ ในึคราวทีี่�ท่ี่านึ

เป็ูนึวิที่ยากรให้้แก่สภาสติรีแห่้งชาติิฯ ในึเร่�องข้องการดีำาเนิึนึชีวิติและกิจ้กรรมื่ข้องสภาสติรีฯ  

 เป็ูนึทีี่�ที่ราบุก้นึว่า สภาสติรีฯ น้ึ�นึ  เป็ูนึองค์กรสาธีารณกุศล ดีำาเนิึนึกิจ้กรรมื่การช่วยเห้ล่อสติรี

เพ่�อพ้ฒนึาสติรีในึฐ์านึะความื่เปู็นึอยู่ ส่งเสริมื่อาชีพและพ้ฒนึาศ้กยภาพข้องสติรี ช่วยเห้ล่อบุรรเที่า 

ความื่เด่ีอดีร้อนึ พร้อมื่ก้บุบุำาเพ็ญปูระโยชน์ึเพ่�อลดีภาระข้องส้งคมื่ แต่ิในึสภาพแวดีล้อมื่ปัูจ้จุ้บุ้นึ  

การที่ำางานึข้องเรามุ่ื่งดีำาเนิึนึไปูข้้างห้น้ึา ท้ี่�งห้ารายได้ีเพ่�อดีำาเนิึนึกิจ้กรรมื่ ก้บุมุ่ื่งไปูเพ่�อช่วยเห้ล่อแต่ิเพียง 

อยา่งเดีียว กิจ้กรรมื่ข้องสภาสติรฯี จึ้งมีื่ห้ลากห้ลายรูปูแบุบุ มีื่ความื่สวยงามื่ในึข้นึบุธีรรมื่เนึยีมื่ปูระเพณี 

การจ้้ดีงานึห้ารายไดี้เพ่�อการกุศล มีื่การที่ำางานึที่ะม้ื่ดีที่ะแมื่งในึติ่างจ้้งห้ว้ดี ความื่เคร่งเครียดีข้อง 

การปูระชุมื่ การที่ำางานึจึ้งมีื่ท้ี่�งความื่สนุึกสนึานึและปัูญห้าภายในึห้มู่ื่คณะ เม่ื่�อผูู้้ห้ญิงรวมื่ก้นึกลุ่มื่ให้ญ่  

แน่ึนึอนึว่าปัูญห้าย่อมื่ซ้ึ่บุซ้ึ่อนึมื่ากมื่าย

 ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารยไ์ด้ีเป็ูนึวิที่ยากรเที่ศน์ึ อบุรมื่และสอนึ ชี�ให้้สติรีท้ี่�งห้ลายมื่องตินึเองในึสภาพทีี่�

เป็ูนึปัูจ้จุ้บุ้นึต่ิอการดีำาเนิึนึกิจ้กรรมื่ ปูลุกจิ้ติสำานึึกให้้เห็้นึปูระโยชน์ึข้องธีรรมื่ะและนึำามื่าใช้ท้ี่�งเพ่�อตินึเอง 

ครอบุคร้ว และบุุคคลอ่�นึทีี่�ได้ีเข้้าไปูช่วยเห้ล่อน้ึ�นึ มิื่ให้้ที่อดีทิี่�งความื่สาม้ื่คคี มิื่ให้้ที่อดีทิี่�งความื่กต้ิญญูู 

ต่ิอบุุพการีและครอบุคร้ว ก้บุสอนึให้้มีื่สติิและสมื่าธิีก้บุตินึเอง เพ่�อให้้เกิดีความื่สงบุ สอนึพรห้มื่วิห้าร ๔  

สอนึสวดีมื่นึต์ิ ฯลฯ คำาสอนึข้องท่ี่านึเป็ูนึปูระโยชน์ึยิ�งต่ิอสติรีผูู้้อยู่ในึว้ยทีี่�มีื่ความื่สวยงามื่ ว้ยทีี่�มีื่ 

ความื่พร้อมื่ เพลิดีเพลินึและสนุึกสนึานึก้บุความื่ฉาบุฉวยข้องสิ�งทีี่�เกิดีขึ้�นึช้�วคราวและช้�วข้ณะ สติรีได้ี 

ห้้นึมื่าพินิึจ้พิเคราะห์้ตินึเอง ห้้นึมื่ามื่องกิจ้กรรมื่สร้างสรรค์ความื่เจ้ริญทีี่�สมื่ถึะและย้�งย่นึ

 ในึวาระอ้นึเป็ูนึมื่งคล ทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ได้ีร้บุเกียรติิอ้นึสูงค่ายิ�งนีึ� ดิีฉ้นึในึนึามื่ข้องฝึ�ายศาสนึา

สภาสมื่าคมื่สติรีแห่้งชาติิฯ ข้อกราบุคารวะนึอบุน้ึอมื่ในึพระคุณอ้นึยิ�งให้ญ่ ข้ออาราธีนึาคุณพระศรี

ร้ตินึติร้ยปูกปู้อง คุ้มื่ครอง ให้้ท่ี่านึเจ้ริญด้ีวยอายุ วรรณะ สุข้ะ พละ ธีนึสารและธีรรมื่สารสมื่บุ้ติิ เจ้ริญยิ�ง 

ด้ีวยยศศ้กดิี� เป็ูนึศรีสง่า แห่้งพระศาสนึา มีื่สุข้ภาพทีี่�สมื่บูุรณ์แข็้งแรง เป็ูนึร่มื่โพธิี�ติลอดีกาลนึานึเที่อญ 

ด้ีวยความื่เคารพอย่างยิ�ง

นึางวิภาศิริ มื่ะกรสาร

ปูระธีานึฝึ�ายศาสนึาสภาสมื่าคมื่สติรีแห่้งชาติิในึพระบุรมื่ราชินูึปูถ้ึมื่ภ์
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ผูู้้พิทักษ์พระพุทธศาสู่นีาผูู้้พิทักษ์พระพุทธศาสู่นีา
 ข้อถึวายมุื่ทิี่ติาจิ้ติแด่ีท่ี่านึอาจ้ารย์ พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร เจ้้าอาวาส
ว้ดีจ้ากแดีง ทีี่�ได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�เป็ูนึพระราชาคณะ ในึพระราชทิี่นึนึามื่ทีี่�  
“พระเมื่ธีีวชิรโสภณ” 
 เน่ึ�องจ้ากพระเดีชพระคุณท่ี่านึมีื่คุณูปูการต่ิอพระพุที่ธีศาสนึาเป็ูนึอ้นึมื่าก ท้ี่�งที่าง
ด้ีานึการบูุรณะและข้ยายเน่ึ�อทีี่�ข้องว้ดีจ้ากแดีง ให้้มีื่ความื่กว้างข้วาง และงดีงามื่ น่ึาเจ้ริญติา
เจ้ริญใจ้ต่ิอสาธุีชนึผูู้้มื่าร่วมื่งานึบุุญติา่งๆ ภายในึว้ดีจ้ากแดีงแห้ง่นีึ� อีกท้ี่�งยง้ได้ีที่ำานุึบุำารุงพระพทุี่ธีศาสนึาในึสว่นึ
ทีี่�เป็ูนึการศึกษาพระบุาลี พระวิน้ึย พระสูติร พระอภิธีรรมื่ ให้้เจ้ริญรุ่งเร่อง และย้งส่งเสริมื่พระภิกษุ สามื่เณร 
อุบุาสก อุบุาสิกา ติลอดีจ้นึฆ์ราวาสท้ี่�วไปู ให้้ได้ีมีื่โอกาสมื่าศึกษาเล่าเรียนึพระปูริย้ติิธีรรมื่ภายในึว้ดีจ้ากแดีง 
แห่้งนีึ� ซึึ่�งปัูจ้จุ้บุ้นึนีึ� เราจ้ะเห็้นึได้ีว่า มีื่คำาสอนึทีี่�ผิู้ดีเพี�ยนึจ้ากคำาสอนึข้ององค์พระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้าเข้้ามื่าปูะปูนึ
เป็ูนึจ้ำานึวนึมื่าก ซึึ่�งคำาสอนึทีี่�ผิู้ดีเพี�ยนึเห้ล่านีึ� จ้ะเป็ูนึต้ิวที่ำาลายพระพุที่ธีศาสนึาให้้ห้มื่ดีสิ�นึไปูอย่างรวดีเร็ว 
 ด้ีงทีี่�พระพุที่ธีองค์ติร้สไว้ว่า จ้ะไม่ื่มีื่ศาสนึาใดีๆ มื่าที่ำาลายพระพุที่ธีศาสนึาให้้สูญสิ�นึไปูได้ี นึอกจ้าก 
พุที่ธีบุริษ้ที่จ้ะที่ำาลายก้นึเอง พระพุที่ธีศาสนึาเปูรียบุเห้ม่ื่อนึราชสีห์้ ทีี่�ไม่ื่มีื่ส้ติว์ใดีจ้ะมื่าฆ่์าให้้ติายได้ี แต่ิราชสีห์้ 
จ้ะติายเพราะห้นึอนึในึต้ิวราชสีห์้น้ึ�นึเอง จ้ะก้ดีกร่อนึกินึจ้ากภายในึ ที่ำาให้้ราชสีห์้ถึึงแก่ความื่ติาย ฉ้นึใดี พระพุที่ธี
ศาสนึาย่อมื่เส่�อมื่ไปู เพราะพุที่ธีบุริษ้ที่บิุดีเบุ่อนึคำาสอนึให้้ผิู้ดีเพี�ยนึไปูทีี่ละเล็กละน้ึอย โดียเฉพาะมีื่ชนึบุางกลุ่มื่
กล่าวบิุดีเบุ่อนึว่า พระอภิธีรรมื่ปิูฎกไม่ื่ใช่คำาสอนึข้องพระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้า แต่ิเป็ูนึคำาแต่ิงให้ม่ื่ข้องสาวกรุ่นึห้ล้ง 
ซึึ่�งเป็ูนึการกล่าวตู่ิพระอภิธีรรมื่เป็ูนึอย่างมื่าก ห้ากผูู้้ใดีได้ีศึกษาพระอภิธีรรมื่แล้ว จ้ะเห็้นึได้ีว่า พระอภิธีรรมื่
น้ึ�นึแห้ละมื่าจ้ากพระส้พพ้ญญุูติญาณข้ององคพ์ระส้มื่มื่าส้มื่พทุี่ธีเจ้้าโดียแที่จ้้ริง ห้ามื่สีาวกผูู้้ใดีผูู้ห้้นึึ�งจ้ะสามื่ารถึ
แต่ิงขึ้�นึได้ี ซึึ่�งผูู้้ทีี่�ไม่ื่ได้ีร้บุการศึกษาปูริย้ติิธีรรมื่อย่างเข้้าใจ้แติกฉานึ ไม่ื่อาจ้จ้ะเห็้นึความื่ไม่ื่ถูึกต้ิองเห้ล่านีึ�ได้ี 
 ด้ีงน้ึ�นึ การศึกษาเล่าเรียนึเร่�องข้องปูริยติ้ิธีรรมื่ โดียเฉพาะพระอภิธีรรมื่ ซึึ่�งเกิดีจ้ากพระส้พพ้ญญุูติญาณ
ข้ององค์พระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้า จึ้งเป็ูนึสิ�งสำาค้ญทีี่�จ้ะที่ำาลายความื่เห้็นึผิู้ดีท้ี่�งห้ลายให้้ห้มื่ดีสิ�นึไปู เม่ื่�อมีื่ผูู้้เข้้ามื่า
ศึกษาเล่าเรียนึพระอภิธีรรมื่ภายในึว้ดีจ้ากแดีงแห่้งนีึ�เป็ูนึจ้ำานึวนึมื่าก  เท่ี่าก้บุเป็ูนึการสร้างบุุคลากรทีี่�จ้ะช่วยก้นึ 
ส่บุที่อดีคำาสอนึทีี่�ถูึกต้ิองให้้ดีำารงต่ิอไปูในึอนึาคติ เปูรียบุเห้ม่ื่อนึมีื่ว้คซีึ่นึทีี่�สามื่ารถึปู้องก้นึและที่ำาลายโรคร้าย
ให้้ห้มื่ดีสิ�นึไปู จึ้งเท่ี่าก้บุเป็ูนึการส่บุต่ิออายุข้องพระพุที่ธีศาสนึาให้้เจ้ริญรุ่งเร่องส่บุไปูในึอนึาคติ คำาสอนึทีี่�เป็ูนึ
มิื่จ้ฉาทิี่ฏิฐิ์ก็จ้ะค่อยๆ ห้มื่ดีสิ�นึไปู และพระเดีชพระคุณท่ี่านึได้ีที่ำางานึในึการสร้างบุุคลากรผูู้้เป็ูนึครูบุาอาจ้ารย์
ให้้ช่วยก้นึเผู้ยแผู่้ธีรรมื่ะที่างพระพุที่ธีศาสนึามื่าเป็ูนึเวลานึานึกว่าสิบุปู่  ซึึ่�งห้าผูู้้ทีี่�จ้ะทุ่ี่มื่เที่ชีวิติให้้แก่พระพุที่ธี
ศาสนึาอย่างพระเดีชพระคุณท่ี่านึพระเมื่ธีีวชิรโสภณน้ึ�นึห้าได้ียากมื่ากในึปัูจ้จุ้บุ้นึ
  ด้ีงน้ึ�นึ กระผู้มื่จ้งึข้อถึวายมุื่ทิี่ติาจ้ติิในึผู้ลงานึการร้กษาและสง่เสริมื่พระพทุี่ธีศาสนึาข้องพระเดีชพระคณุ
ท่ี่านึ และข้ออาราธีนึาคุณพระศรีร้ตินึติร้ย มื่าปูกปัูกร้กษาอำานึวยพรให้้ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ มีื่อายุย่นึยาวและ
มีื่สุข้ภาพแข็้งแรง เพ่�อจ้ะได้ีเป็ูนึกำาล้งในึพระพุที่ธีศาสนึาติราบุนึานึเท่ี่านึานึ  

เที่พฤที่ธิี� สาธิีติการมื่ณี
ปูระธีานึกรรมื่การมูื่ลนิึธิีพระอภิธีรรมื่ว้ดีศรีสุดีารามื่

รองปูระธีานึกรรมื่การมูื่ลนิึธิีแนึบุมื่ห้านีึรานึนึท์ี่

๖๑ 129



ผูู้้มีเมตตาจิตต่อสู่รรพสู่ัตว์ทั�งหลายผูู้้มีเมตตาจิตต่อสู่รรพสู่ัตว์ทั�งหลาย
ข้้าพเจ้้าเคยไปูว้ดีจ้ากแดีงนึานึแล้ว เม่ื่�อคร้�งไปูงานึศพคนึเก่าแก่ ซึึ่�งอยู่ติิดีก้บุว้ดีจ้ากแดีง และ 

ได้ีฟัังท่ี่านึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่เที่ศน์ึ ย้งคิดีอยู่ว่า พระสงฆ์์รูปูนีึ�เที่ศน์ึดีีมื่าก ห้ล้งจ้ากน้ึ�นึก็ไม่ื่ค่อย
ได้ีไปูว้ดีจ้ากแดีงอีกเลย จ้นึความื่ที่รงจ้ำาเริ�มื่จ้ะล่มื่เล่อนึ คุณเสริมื่สุข้ ปัูที่มื่สถึานึ เพ่�อนึทีี่�รู้จ้้กก้นึมื่านึานึ
มื่าก ก็ได้ีชวนึไปูพม่ื่า โดียพระอาจ้ารย์นึำากฐิ์นึไปูที่อดีทีี่�น้ึ�นึ และได้ีไปูก้บุคณะข้องท่ี่านึอีก ๑ - ๒ คร้�ง 
และได้ีเดิีนึที่างไปูส้งเวชนีึยสถึานึ สถึานึทีี่�ปูระสูติิ ติร้สรู้ แสดีงปูฐ์มื่เที่ศนึา และปูรินิึพพานึ ก้บุคณะ 
ข้องท่ี่านึพระอาจ้ารย์ ซึึ่�งติลอดีการเดิีนึที่างข้องพวกเราได้ีมีื่การสวดีมื่นึต์ิ ภาวนึา และฟัังธีรรมื่จ้ากท่ี่านึ 
ท่ี่านึเป็ูนึพระปูฏิิบุ้ติิดีีปูฏิิบุ้ติิชอบุรูปูห้นึึ�ง และเป็ูนึผูู้้ทีี่�มีื่ความื่รู้ที่างพระพุที่ธีศาสนึาเป็ูนึอย่างดีี และ 
การอบุรมื่เที่ศนึาแต่ิละคร้�ง ท่ี่านึรู้เท่ี่าท้ี่นึเห้ตุิการณ์ข้องโลก ที่ำาให้้วิธีีการเที่ศนึาข้องท่ี่านึที่ำาได้ีดีีมื่าก  
เห็้นึเป็ูนึรูปูธีรรมื่ สามื่ารถึนึำาคำาสอนึในึพระพุที่ธีศาสนึามื่าปูระยุกต์ิได้ีเป็ูนึอย่างดีี 

ทุี่กๆ ปู่ เราจ้ะที่ำาบุุญปู่ให้ม่ื่ และให้้พน้ึกงานึได้ีมีื่โอกาสที่ำาบุุญต้ิกบุาติร ฟัังเที่ศน์ึอย่างน้ึอยปู่ละ 
๑ คร้�ง ท้ี่�งทีี่�อาคารในึเม่ื่อง UBC II  และทีี่�ศูนึย์ไบุเที่ค ท่ี่านึจ้ะเมื่ติติาร้บุอาราธีนึาพาคณะพระสงฆ์์
ว้ดีจ้ากแดีง จ้ำานึวนึ ๙ รูปู รวมื่ท่ี่านึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่มื่าทุี่กคร้�ง ไม่ื่เคยข้้ดีศร้ที่ธีาส้กคร้�ง ท่ี่านึ
จ้ะเที่ศน์ึให้้คติิธีรรมื่แต่ิละปู่ไม่ื่ซึ่ำ�าก้นึ พน้ึกงานึและผูู้้บุริห้ารทุี่กคนึระลึกถึึงความื่เมื่ติติาข้องท่ี่านึ ทุี่กคร้�ง
ทีี่�มีื่การก่อสร้างโครงการไบุเที่ค เฟัส ๒ โครงการ Summer LaSalle ท่ี่านึจ้ะไปูที่ำาพิธีีสวดีในึการลงเสา
ต้ินึแรก เพ่�อเป็ูนึสิริมื่งคลเสมื่อมื่า 
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มีื่อยู่คร้�งห้นึึ�ง โครงการไบุเที่ค เฟัส ๒ ต้ิองก่อสร้างห้ลายปู่ คนึงานึก่อสร้างมีื่ท้ี่�งคนึไที่ย พม่ื่า เข้มื่ร 
ทุี่กคนึอยากที่ำาบุุญ อยากได้ีกำาล้งใจ้ ซึึ่�งท่ี่านึได้ีเมื่ติติาร้บุนิึมื่นึต์ิมื่า และท่ี่านึเองยง้สามื่ารถึเที่ศน์ึภาษา
พม่ื่าได้ีเป็ูนึอย่างดีี นึอกจ้ากนีึ�ท่ี่านึก็ได้ีจ้้ดีห้าพระสงฆ์์ทีี่�มื่าศึกษาปูริย้ติิทีี่�ว้ดีจ้ากแดีง ทีี่�เที่ศน์ึภาษาเข้มื่ร
มื่าแสดีงธีรรมื่ให้้ ที่ำาให้้คนึงานึปูลาบุปูล่�มื่และมีื่กำาล้งใจ้อยา่งมื่าก กำาล้งใจ้มีื่ส่วนึสำาค้ญมื่ากในึการที่ำางานึ 

ทุี่กคร้�งทีี่�ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ที่ำานึำ�าพระพุที่ธีมื่นึต์ิ ท่ี่านึจ้ะพูดีเสมื่อว่า ต้ิองเสียงด้ีงฟัังช้ดี ถูึกอ้กข้ระ 
ภาษาถูึกต้ิอง ท่ี่านึสวดีพระปูริติรได้ีไพเราะมื่าก ข้้าพเจ้้าและครอบุคร้ว ติลอดีจ้นึพน้ึกงานึทุี่กคนึต่ิางก็
ระลึกถึึงความื่เมื่ติติาข้องท่ี่านึด้ีวยความื่ซึ่าบุซึึ่�งใจ้ยิ�ง 

นึอกจ้ากนีึ� ท่ี่านึพระอาจ้ารยย์ง้มีื่โครงการกำาจ้้ดีข้ยะถุึงพลาสติิก ข้วดีพลาสติิก ซึ่ึ�งจ้ะช่วยลดีภาวะ
โลกร้อนึ โครงการนึำาข้วดีพลาสติิกใสมื่าผู้สมื่ใยฝ้ึายเพ่�อที่ำาจี้วร และโครงการนึำ�าชีวภาพจุ้ลินึที่รีย ์คนึพม่ื่า
ซึึ่�งมื่าที่ำางานึในึกรงุเที่พฯ และปูรมิื่ณฑ์ล ก็ได้ีว้ดีจ้ากแดีงเปูน็ึทีี่�พึ�งที่างใจ้ ว้นึเสารอ์าทิี่ติยก็์มื่าชว่ยงานึว้ดี

กฐิ์นึทุี่กปู่ห้ล้งออกพรรษา พวกเราก็จ้ะรอคอยที่ี�จ้ะไดี้มื่างานึบุุญให้ญ่ ข้ยะเปู่ยกในึว้ดี 
ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ก็จ้ะแยกที่ำาให้้ดูีเป็ูนึต้ิวอย่าง ลงม่ื่อปูฏิิบุ้ติิให้้เห็้นึ เป็ูนึผูู้้นึำาชุมื่ชนึ เป็ูนึศูนึย์รวมื่ข้อง
ปูระชาชนึชาวไที่ยและต่ิางชาติิทีี่�มื่าที่ำางานึในึบุริเวณใกล้เคียง ทีี่�บุอกเล่าก้นึปูากต่ิอปูาก ที่ำาให้้ว้ดีไม่ื่เคย
ข้าดีแรงงานึทีี่�มื่าช่วยงานึบุุญ

ด้ีวยคุณงามื่ความื่ดีีที่ี�ท่ี่านึพระอาจ้ารย์ได้ีปูฏิิบุ้ติิมื่าให้้เห้็นึเปู็นึทีี่�ปูระจ้้กษ์ ความื่เมื่ติติากรุณาต่ิอ 
ทุี่กคนึไม่ื่เล่อกช้�นึวรรณะ เช่�อชาติิ เป็ูนึต้ิวอย่างทีี่�ดีีแก่พระสงฆ์์และฆ์ราวาส ในึการดูีแลตินึเองและ
ครอบุคร้ว ติลอดีถึึงปูระเที่ศชาติิไที่ย และโลกข้องเรา 

ในึวโรกาสทีี่�ท่ี่านึได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี� ข้้าพเจ้้าข้อแสดีงมุื่ทิี่ติาจิ้ติต่ิอท่ี่านึมื่า ณ โอกาสนีึ� 

ปูระพีร์ บุุรี
ในึนึามื่ข้องคณะผูู้้บุริห้ารและกลุ่มื่พน้ึกงานึบุริษ้ที่ภิร้ชบุุรี
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นี้อมถวายมุทิตาจิตสู่ักการะนี้อมถวายมุทิตาจิตสู่ักการะ
ในึวโรกาสอ้นึเปู็นึมื่ห้ามื่งคลที่ี�พระเดีชพระคุณ พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ไดี้ร้บุ 

พระมื่ห้ากรุณาธิีคุณโปูรดีเกล้าพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�เป็ูนึพระราชาคณะ ในึพระราชที่ินึนึามื่ว่า 

“พระเมื่ธีีวชิรโสภณ” เม่ื่�อว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ พ.ศ. ๒๕๖๔ น้ึ�นึ

กระผู้มื่ นึายอนุึรุธี ว่องวานึิช ในึนึามื่ข้องกลุ่มื่บุริษ้ที่อ้งกฤษติรางู และมืู่ลนิึธิีว่องวานึิช  

ข้อกราบุนึม้ื่สการแสดีงมุื่ทิี่ติาจิ้ติแด่ีพระเดีชพระคุณ พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ในึโอกาสอ้นึเป็ูนึมื่งคลยิ�ง

ในึคร้�งนีึ� 

น้ึบุเป็ูนึบุุญข้องพวกเราทีี่�ได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากพระเดีชพระคุณมื่าอย่างต่ิอเน่ึ�อง ท้ี่�งด้ีานึ

การจ้้ดีอบุรมื่วิปัูสสนึากรรมื่ฐ์านึ การแสดีงธีรรมื่ และการให้้ความื่รู้ในึเร่�องข้ยะรีไซึ่เคิล ในึการนีึ� 

กลุ่มื่บุริษ้ที่อ้งกฤษติรางูมีื่ความื่ภูมิื่ใจ้ทีี่�ได้ีเป็ูนึส่วนึห้นึึ�งในึโครงการข้องพระเดีชพระคุณ โดียการ

บุริจ้าครถึตู้ิสำาห้ร้บุใช้งานึวิ�งร้บุบุริจ้าคข้วดีพลาสติิก เพ่�อนึำามื่ารีไซึ่เคิลเป็ูนึผู้้าไติรจี้วร  ซึึ่�งน้ึบุว่า

เป็ูนึโครงการทีี่�มีื่ความื่สร้างสรรค์และเห้มื่าะสมื่ก้บุวิถีึพุที่ธีข้องคนึไที่ย และยง้มีื่ผู้ลดีีต่ิอสิ�งแวดีล้อมื่

อีกด้ีวย อีกท้ี่�งการสร้างศูนึย์การเรียนึรู้เพ่�อสิ�งแวดีล้อมื่ ก็เป็ูนึวิส้ยท้ี่ศน์ึอ้นึกว้างไกลข้องพระเดีช

พระคุณ เพ่�อให้้เกิดีความื่ย้�งย่นึในึการดูีแลสิ�งแวดีล้อมื่และส้งคมื่ส่บุต่ิอไปู 

 นึม้ื่สการมื่าด้ีวยความื่เคารพอย่างสูง

นึายอนุึรุธี ว่องวานิึช

ปูระธีานึกรรมื่การบุริห้าร กลุ่มื่บุริษ้ที่อ้งกฤษติรางู

ปูระธีานึมูื่ลนิึธิีว่องวานิึช
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ปูลื�มปีูติยินีดีท่ีได้เป็ูนีลูกศิษย์ปูลื�มปีูติยินีดีท่ีได้เป็ูนีลูกศิษย์
 ติลอดีเวลาเก่อบุ ๒๐ ปู่ ข้้าพเจ้้าได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากพระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร  
ได้ีฟัังคำาสอนึข้องท่ี่านึ ได้ีเรียนึรู้ถึึงพระธีรรมื่ข้องพระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้า และติิดีติามื่ผู้ลงานึทีี่�ท่ี่านึที่ำา 
ในึการส่บุที่อดีพระพุที่ธีศาสนึา ให้้ความื่รู้อบุรมื่พระสงฆ์์สามื่เณร มุ่ื่งเน้ึนึให้้พระภิกษุสงฆ์์ติระห้น้ึกถึึง 
ความื่สำาค้ญข้องการศึกษาภาษาบุาลี เพ่�อเข้้าถึึงพระไติรปิูฎก อีกท้ี่�งงานึเพ่�อส้งคมื่ชุมื่ชนึพระปูระแดีง 
รวมื่ท้ี่�งงานึสิ�งแวดีล้อมื่ ดูีแลร้กษาธีรรมื่ชาติิซึึ่�งเป็ูนึที่ร้พยากรข้องโลก เพ่�อสร้างจิ้ติสำานึึกให้้ปูระชาชนึ 
น้ึกเรียนึทุี่กระด้ีบุได้ีเข้้าใจ้ความื่สำาค้ญ ท้ี่�งในึระด้ีบุปูระเที่ศ และระด้ีบุนึานึาชาติิ 
 ข้้าพเจ้้าได้ีมีื่โอกาสเข้้าฟัังธีรรมื่เป็ูนึปูระจ้ำา เม่ื่�อท่ี่านึมื่าสอนึวิชาวิสุที่ธิีมื่รรคทีี่�ธีนึาคารทีี่�ข้้าพเจ้้า
เคยเป็ูนึผูู้้บุริห้ารอยู่ และมีื่โอกาสได้ีติิดีติามื่ท่ี่านึไปูเรียนึรู้ถึึงวิถีึชาวพุที่ธีในึภูมิื่ภาคต่ิางๆ ข้องปูระเที่ศ  
และในึต่ิางปูระเที่ศ น้ึบุว่าท่ี่านึได้ีเปิูดีวิส้ยท้ี่ศน์ึก้บุคณะทีี่�ไปู โดียเฉพาะข้้าพเจ้้าให้้ได้ีเรียนึรู้มื่ากมื่าย 
 ข้้าพเจ้้ามีื่ความื่ปูระท้ี่บุใจ้เป็ูนึอย่างมื่าก ในึวิธีีการสอนึ การสวดีสาธียายพระปูริติรบุที่ต่ิางๆ  
ฟัังแล้วที่ำาให้้เกิดีพล้งในึการสร้างความื่ดีี ติามื่คำาสอนึข้องพระพุที่ธีองค์ ท่ี่านึอาจ้ารย์ได้ีนึำาเร่�องบุาปูบุุญ
คุณโที่ษทีี่�เข้้าใจ้ยาก มื่าพูดีให้้เข้้าใจ้ง่ายขึ้�นึ 
 ข้้าพเจ้้าระลึกถึึงคุณงามื่ความื่ดีีข้องท่ี่านึอาจ้ารย์ จึ้งข้อจ้ารึกบุที่นึม้ื่สการอาจ้ริยคุณข้อง 
พรูะยาศึรีูสุุนทรูโวหารู (น�อย อาจิารูยางฺก้รู) ทีี่�ก้องอยู่ในึโสติปูระสาที่เสมื่อว่า
      อนึึ�งข้้าคำาน้ึบุน้ึอมื่   ต่ิอพระครูผูู้้การุญ

  โอบุเอ่�อและเจ่้อจุ้นึ    อนุึสาสน์ึทุี่กสิ�งสรรพ์
   ย้ง บุ ที่ราบุก็ได้ีที่ราบุ   ท้ี่�งบุุญบุาปูทุี่กสิ�งอ้นึ
   ชี�แจ้งและแบุ่งปัูนึ  ข้ยายอ้ติถ์ึให้้ช้ดีเจ้นึ
 จิ้ติมื่ากด้ีวยเมื่ติติา    และกรุณา บุ เอียงเอนึ
    เห้ม่ื่อนึท่ี่านึมื่าแกล้งเกณฑ์์  ให้้ฉลาดีและแห้ลมื่คมื่
  ข้จ้้ดีเข้ลาบุรรเที่าโมื่- ห้ะจิ้ติม่ื่ดีทีี่�งุนึงมื่
 ก้งข้า ณ อารมื่ณ์   ก็สว่างกระจ่้างใจ้
  คุณส่วนึนีึ�ควรน้ึบุ   ถ่ึอว่าเลิศ ณ แดีนึไติร
  ควรนึึกและติรึกในึ   จิ้ติน้ึอมื่นิึยมื่ชมื่  
ข้อให้้ท่ี่านึอาจ้ารย์อยู่เป็ูนึร่มื่โพธิี�ร่มื่ไที่ร ปูระสิที่ธิี�ปูระสาที่ความื่รู้ให้้ลูกศิษย์ท้ี่�งห้ลาย และช่วย

ที่ำานุึบุำารุงพระพุที่ธีศาสนึา เพ่�อให้้คำาสอนึข้องพระพุที่ธีองค์แผู่้ไปูในึจิ้ติในึใจ้คนึ เพ่�อความื่ร่มื่เยน็ึเป็ูนึสุข้
ด้ีวยเที่อญ 

นึม้ื่สการด้ีวยความื่เคารพอย่างสูง
ร้ชนีึ ติรีพิพ้ฒน์ึกุล
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ธมฺมนีฺเตวาสู่ิก* ธมฺมนีฺเตวาสู่ิก* 
ผูู้้ได้อาศัยร่มเงาพระธรรมผูู้้ได้อาศัยร่มเงาพระธรรม

 พระสุติต้ินึติปิูฎก ส้งยุติตินิึกาย สคาถึวรรค เล่มื่ ๑ ภาค ๑  เร่�อง กินึที่ที่สูติร ว่าด้ีวยเที่วติาปัูญห้า 
๕ ข้้อ ความื่ว่า
  สม้ื่ยห้นึึ�ง เที่วดีาทูี่ลถึามื่องค์สมื่เด็ีจ้พระส้มื่มื่าส้มื่พุที่ธีเจ้้าว่า “บุุคคลให้้สิ�งอะไรช่�อว่าให้้กำาล้ง  
ให้้สิ�งอะไรช่�อว่าให้้วรรณะ ให้้สิ�งอะไรช่�อว่าให้้ความื่สุข้ ให้้สิ�งอะไรช่�อว่าให้้จ้้กษุ และบุุคคลเช่นึไรช่�อว่า
ให้้ทุี่กสิ�งทุี่กอย่าง” 
  พระผูู้้มีื่พระภาคเจ้้าติร้สติอบุว่า “บุุคคลให้้อาห้ารช่�อว่าให้้กำาล้ง ให้้ผู้้าช่�อว่าให้้วรรณะ ให้้ยานึ
พาห้นึะช่�อว่าให้้ความื่สุข้ ให้้ปูระทีี่ปูโคมื่ไฟัช่�อว่าให้้จ้้กษุ และผูู้้ทีี่�ให้้ทีี่�พ้กพาอาศ้ยช่�อว่าให้้ทุี่กสิ�งทุี่กอย่าง 
ส่วนึผูู้้ทีี่�พรำ�าสอนึธีรรมื่ช่�อว่าให้้อมื่ฤติธีรรมื่” 
  พระอรรถึกถึาจ้ารย์ท่ี่านึอธิีบุายว่า “บุุคคลใดีย่อมื่พรำ�าสอนึธีรรมื่ ย่อมื่บุอกอรรถึกถึา ย่อมื่สอนึ
บุาลี ย่อมื่แก้ปัูญห้าทีี่�ถึามื่แล้ว ย่อมื่บุอกกรรมื่ฐ์านึ ย่อมื่ที่ำาธีรรมื่สวนึะ แม้ื่ท้ี่�งห้มื่ดีนีึ� ช่�อว่าย่อมื่พรำ�าสอนึ
ธีรรมื่” 
  อนึึ�ง การให้้ธีรรมื่นีึ�เท่ี่าน้ึ�นึ บุ้ณฑิ์ติพึงที่ราบุว่า เป็ูนึเลิศกว่าการให้้ท้ี่�งห้มื่ดี ข้้อนีึ�สมื่จ้ริง ด้ีงทีี่�ติร้ส
ไว้ว่า 

* ธีมฺื่มื่นฺึเติวาสิก ห้มื่ายถึึง อ้นึเติวาสิก (ศิษย์, ผูู้้อยู่ในึสำาน้ึก) ผูู้้เรียนึธีรรมื่
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 สพฺพทฺานํ ธิมฺมทฺานํ ชิินาติิ  สพฺพรตึิ ธิมฺมรติิ ชิินาติิ
สพฺพรสํ ธิมฺมรโส ชิินาติิ   ติณฺหกฺุขึโย สพฺพทฺุกฺุขํึ ชิินาติิ. 
“การให้้ธีรรมื่ย่อมื่ชนึะการให้้ท้ี่�งปูวง ความื่ยินึดีีในึธีรรมื่ย่อมื่ชนึะความื่ยินึดีีท้ี่�งปูวง 
รสแห่้งธีรรมื่ย่อมื่ชนึะรสท้ี่�งปูวง    ความื่สิ�นึต้ิณห้าย่อมื่ชนึะทุี่กข์้ท้ี่�งปูวง ด้ีงนีึ�” 

 ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์อยู่ในึฐ์านึะผูู้้ให้้ติลอดีระยะเวลายาวนึานึมื่านีึ� ด้ีวยคุณความื่ดีีทีี่�ท่ี่านึได้ี 
ปูลูกเพาะเมื่ล็ดีโพธิี�แห่้งการติร้สรู้ไว้มื่ากมื่ายห้ลายต้ินึจ้นึน้ึบุไม่ื่ได้ี แม้ื่บุางเมื่ล็ดีอาจ้ถูึกที่ำาลายไปูบุ้าง  
แต่ิย้งมีื่อีกจ้ำานึวนึไม่ื่น้ึอยทีี่�กำาล้งเจ้ริญเติิบุโติเต็ิมื่ทีี่� พร้อมื่เป็ูนึร่มื่เงาให้้สรรพส้ติว์ท้ี่�งห้ลายได้ีพึ�งพาอาศ้ย 
 ท่ี่านึได้ีนึำาความื่รู้ทีี่�ได้ีจ้ากความื่เพียรศึกษาพระพุที่ธีศาสนึาท้ี่�งในึปูระเที่ศ และทีี่�ไปูศึกษา  
ณ ปูระเที่ศเมีื่ยนึมื่า นึานึกว่า ๑๒ ปู่ มื่าเป็ูนึอาจ้ารย์สอนึบุาลีไวยากรณ์ช้�นึสูง พระอภิธีรรมื่ พระไติรปิูฎก
และภาษาพมื่่า บุรรยายธีรรมื่ ณ มื่ห้าวิที่ยาล้ยมื่ห้าจุ้ฬาลงกรณราชวิที่ยาล้ย สถึาบุ้นึติ่างๆ รวมื่ที่้�ง 
สถึานีึวิที่ยุกระจ้ายเสียง ท้ี่�งระบุบุ AM และ FM เป็ูนึกรรมื่การติรวจ้ชำาระพระไติรปิูฎกฉบุ้บุ
เฉลิมื่พระเกียรติิพระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระเจ้้าอยู่ห้้ว ร้ชกาลทีี่� ๙ เน่ึ�องในึการจ้้ดีงานึฉลองสิริราชสมื่บุ้ติิ 
ครบุ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๙  ติรวจ้ชำาระค้มื่ภีร์ส้ที่ที่นีึติิสุติติมื่าลา ฯลฯ เพ่�ออบุรมื่ส้�งสอนึพ้ฒนึาจิ้ติ 
แก่พุที่ธีมื่ามื่กะให้้เกิดีความื่ศร้ที่ธีา ความื่เสียสละ ความื่ร้ก และความื่เมื่ติติาต่ิอก้นึในึส้งคมื่ ซึึ่�งจ้ะนึำาไปู
สู่การเป็ูนึพลเม่ื่องทีี่�ดีีมีื่คุณภาพ สามื่ารถึสร้างครอบุคร้ว ส้งคมื่ และปูระเที่ศชาติิให้้มีื่ความื่สุข้
 นึอกจ้ากการอบุรมื่ส้�งสอนึพุที่ธีศาสนึิกชนึให้้สนึใจ้ปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่อย่างจ้ริงจ้้งแล้ว ท่ี่านึเจ้้าคุณ
อาจ้ารย์ย้งได้ีให้้ความื่อนุึเคราะห์้แก่ผูู้้มีื่ส้มื่มื่าปูฏิิบุ้ติิในึอีกห้ลายๆ ด้ีานึ ท้ี่�งด้ีานึอาห้าร นึำ�าด่ี�มื่ และทีี่�พ้ก  
ติลอดีท้ี่�งการเช่�อมื่โยงพระพุที่ธีศาสนึาก้บุสิ�งแวดีล้อมื่ในึโครงการขุ้ดีที่องจ้ากกองข้ยะ นึำาข้วดีพลาสติิกใส 
ทีี่�ใช้แล้วมื่าแปูรรูปูเป็ูนึจี้วรและผู่้นึผู้้า เพ่�อนึำามื่าต้ิดีเป็ูนึเคร่�องนุ่ึงห่้มื่ข้องฆ์ราวาส ที่ำาผู้้าห่้มื่ ที่ำาถุึงผู้้าใส่ข้อง 
ลดีโลกร้อนึ เพ่�อลดีปูริมื่าณการใช้ถุึงพลาสติิก
 เม่ื่�อว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ ๒๕๖๔ ได้ีมีื่พระบุรมื่ราชโองการโปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรต้ิ�งสมื่ณศ้กดิี� 
พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร เจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ เป็ูนึพระราชาคณะ 
มีื่นึามื่ว่า พระเมื่ธีีวชิรโสภณ  ในึโอกาสนีึ� ดิีฉ้นึในึฐ์านึะศิษยานุึศิษย ์ซึึ่�งมีื่ความื่ภาคภูมิื่ใจ้ ปู่ติิยนิึดีีเป็ูนึอยา่งยิ�ง 
จึ้งใคร่ข้อกราบุแสดีงมืุ่ทิี่ติาจิ้ติส้กการะ และข้อนึ้อมื่นึำาว้ติรปูฏิิบุ้ติิข้องที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์มื่าเปู็นึแบุบุ
อย่างทีี่�ดีี ในึการปูระพฤติิปูฏิิบุ้ติิต่ิอไปู
   จิรุํ	ตฺิฏฺฺตฺุ	สทฺธมฺโม  ข้อพระส้ที่ธีรรมื่จ้งดีำารงม้ื่�นึสิ�นึกาลนึานึ 

เกยูร อ้สสกุล
อาจ้ารย์พิเศษเฉพาะที่างด้ีานึพระอภิธีรรมื่

อภิธีรรมื่โชติิกะวิที่ยาล้ย
มื่ห้าวิที่ยาล้ยมื่ห้าจุ้ฬาลงกรณราชวิที่ยาล้ย

กรรมื่การและเลข้านุึการ
มูื่ลนิึธิีส้ที่ธ้ีมื่มื่โชติิกะ
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ธรรมะจากซึ่อย ๑๕ธรรมะจากซึ่อย ๑๕
ดิีฉ้นึมีื่บุุญได้ีกราบุพระเดีชพระคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ ต้ิ�งแต่ิทีี่�ท่ี่านึย้งเป็ูนึพระมื่ห้าปูระนึอมื่  

ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร เพราะไดี้มีื่โอกาสติิดีติามื่คุณห้ญิงลมุื่ลศรี โกศินึ (คุณน้ึา) ไปูที่ำาบุุญก้บุกองทุี่นึ 
ปูลูกรากแก้วในึอดีีติ 

ข้อย้อนึเวลาไปูเม่ื่�อก่อนึทีี่�จ้ะเกิดีกองทุี่นึปูลูกรากแก้วนีึ� ค่อเร่�องมีื่อยู่ว่า นึานึมื่าแล้วทีี่�คุณน้ึา 
ชอบุฟัังรายการธีรรมื่ะยามื่ดึีก ช่�อ “ธิรรมร่วมสมัย” ทีี่�อดีีติพลติรีที่องข้าว พ่วงรอดีพ้นึธ์ุี เป็ูนึผูู้้ดีำาเนิึนึ
รายการ ซึึ่�งได้ีกราบุนิึมื่นึต์ิพระสงฆ์์ผูู้้มีื่ความื่รู้ มื่ากด้ีวยปูระสบุการณ์ มื่าออกรายการ และพูดีข้้ออรรถึ
ข้้อธีรรมื่ ห้ร่อแง่มุื่มื่บุางปูระเด็ีนึทีี่�น่ึาสนึใจ้ในึกิจ้การสงฆ์์ และมีื่คร้�งห้นึึ�งคุณน้ึาได้ีฟัังพระศรีญาณโสภณ 
(ปัูจ้จุ้บุ้นึ พระราชญาณกวี) ผูู้้ช่วยเจ้้าอาวาส ว้ดีพระรามื่ ๙ กาญจ้นึาภิเษก  ซึึ่�งร้บุนิึมื่นึต์ิมื่าออกรายการ 
ท่ี่านึไดีก้ล่าวว่าอยากให้้มีื่กองที่นุึเพ่�อสน้ึบุสนึนุึการศกึษาข้องพระภกิษุสามื่เณร คุณน้ึาท้ี่�งสอง (ที่า่นึโอสถึ 
และคุณห้ญิงลมุื่ลศรี โกศินึ) มีื่ความื่สนึใจ้มื่ากจึ้งได้ีพูดีคุยก้บุพลติรีที่องข้าวห้ล้งรายการ 

สรุปัว�า คุณน้ึาได้ีน้ึดีก้บุพลติรีที่องข้าวเพ่�อไปูแจ้้งความื่ปูระสงค์ทีี่�จ้ะถึวายปัูจ้จ้้ยเริ�มื่ต้ินึในึการ 
ต้ิ�งกองทีุ่นึทีี่�ว้ดีพระรามื่ ๙  ห้ล้งจ้ากที่ี�ได้ีกราบุเรียนึพระเดีชพระคุณห้ลวงพ่อพระธีรรมื่บุ้ณฑิ์ติ เจ้้า
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อาวาสว้ดีพระรามื่ ๙ กาญจ้นึาภิเษก และพระราชญาณกวี ผูู้้ช่วยเจ้้าอาวาสแล้ว จึ้งเกิดี “กุองทุี่นปัล่กุ 

รากุแกุ้วศาสนที่ายู่าที่” และงานึเกี�ยวก้บุกองทุี่นึนีึ�เอง พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิมื่าช่วย
งานึอบุรมื่ ปูลูกฝัึง ให้้พล้งลูกเณรท้ี่�งห้ลาย เร่�องการบุวชเณรเพ่�อเรียนึบุาลี  ในึช่วงน้ึ�นึท่ี่านึได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิ 
ไปูเที่ศนึบ่์ุอยคร้�ง เม่ื่�อมีื่การให้้กำาล้งใจ้เด็ีกชายก่อนึบุวช มื่าเปูน็ึสามื่เณรรากแกว้พระศาสนึา ท้ี่�งการอบุรมื่
ทีี่�ว้ดีพระรามื่ ๙ กาญจ้นึาภิเษก และทีี่�ห้ลายจ้้งห้ว้ดีในึภาคอีสานึ ทีี่�มีื่การบุวชคร้�งให้ญ่ คร้�งแรกๆ เช่นึ  
ทีี่�ว้ดีห้ลวงพ่อทูี่ล จ้.อุดีรธีานีึ และอีกคร้�งทีี่�พระเจ้ดีียห์้ลวงปูู�ศรี จ้.ร้อยเอ็ดี คุณน้ึาและผูู้้ติิดีติามื่ปูระท้ี่บุใจ้
ทีี่�ได้ีฟัังท่ี่านึเที่ศน์ึ ท้ี่�งติอนึทีี่�พลติรีที่องข้าวนิึมื่นึต์ิพระมื่ห้าปูระนึอมื่ มื่าออกรายการ ธีรรมื่ร่วมื่สม้ื่ย เวลา 
๒๓.๐๐ นึ.  ซึึ่�งรายการนีึ� สม้ื่ยก่อนึมีื่ทุี่กค่นึ และมีื่พระเถึระผูู้้ให้ญ่ในึบุ้านึเม่ื่องติิดีติามื่ฟัังก้นึมื่าก เพราะ
พลติรีที่องข้าว มีื่ความื่สามื่ารถึในึการนึำาปูระเด็ีนึสำาค้ญ ไม่ื่ว่าจ้ะเร่�องงานึการเผู้ยแผู่้พระพุที่ธีศาสนึา  
ห้ร่องานึเกี�ยวก้บุภ้ยที่ี�อาจ้เกิดีขึ้�นึในึอนึาคติอ้นึเกี�ยวเน่ึ�องก้บุจ้ำานึวนึว้ดี จ้ำานึวนึพระภิกษุสามื่เณรทีี่�ลดีลง
อยา่งน่ึาใจ้ห้าย ท่ี่านึเจ้้าคณุพระศรญีาณโสภณในึคร้�งน้ึ�นึ พร้อมื่ท้ี่�งพระมื่ห้าปูระนึอมื่ ไดีม้ื่าออกรายการ
อยูห่้ลายคร้�ง เพ่�อเปิูดีปูระเด็ีนึและเพ่�อติอบุปูระเด็ีนึสำาค้ญๆ คุณน้ึาจึ้งช่วยอุปูถ้ึมื่ภ์กองทุี่นึนีึ�อย่างต่ิอเน่ึ�อง 

ระยะห้ล้งคุณน้ึาได้ีจ้้ดีให้้มีื่การฟัังธีรรมื่ทีี่�บุ้านึ เพ่�อช้กชวนึญาติิมิื่ติร และเพ่�อนึฝูึงมื่าฟัังธีรรมื่  
เป็ูนึโอกาสทีี่�จ้ะปูระชาส้มื่พ้นึธ์ีให้้เพ่�อนึฝูึงและญาติิมิื่ติรรู้จ้้กกองทุี่นึฯ ด้ีวย พระมื่ห้าปูระนึอมื่ในึคร้�งน้ึ�นึ
ได้ีร้บุนิึมื่นึต์ิมื่าเที่ศน์ึทีี่�บุ้านึคุณน้ึาในึว้นึเสาร์ห้ร่ออาทิี่ติย ์ซึึ่�งจ้้ดี “เปิฺด้บ้านฟัังธิรรม” ทีี่�สุขุ้มื่วิที่ ซึ่อย ๑๕ 
อยู่เน่ึองๆ คุณน้ึาและดิีฉ้นึได้ีติิดีติามื่การเที่ศน์ึข้องพระมื่ห้าปูระนึอมื่ เม่ื่�อทีี่�ว้ดีจ้ากแดีงมีื่งานึ ห้ร่อเม่ื่�อ
ท่ี่านึไปูเที่ศน์ึติอนึส้ปูดีาห์้วิสาข้บูุชาโลก ห้ร่อทีี่�ยุวพุที่ธิีกสมื่าคมื่ฯ เช่นึก้นึ ดิีฉ้นึและเพ่�อนึย้งได้ีเคยไปู
ร่วมื่สาธียายค้มื่ภีร์ปัูฏิฐ์านึ และสาธียายพระไติรปิูฎก ทีี่�พระอาจ้ารย์ท่ี่านึนึำาการสาธียายอย่างแข็้งข้้นึ 
ในึโอกาสสำาค้ญในึทีี่�ต่ิางๆ เช่นึก้นึ

ต้ิ�งแต่ิดิีฉ้นึในึว้ย ๗๐ กว่า ได้ีติิดีติามื่คณะน้ึกเรียนึวิสุที่ธิีมื่รรค (เรียนึทีี่�ธีนึาคารสแตินึดีาร์ดี 
ชาร์เติอร์ดีไที่ย) ไปูว้ดีจ้ากแดีงทุี่กคร้�งทีี่�มีื่งานึบุุญ ไม่ื่ว่างานึกฐิ์นึ งานึฉลองศาลา งานึสลากภ้ติ งานึเที่ศน์ึ
ธีรรมื่บุที่ ซึึ่�งดิีฉ้นึและลูกห้ลานึย้งได้ีร่วมื่ก้นึเป็ูนึเจ้้าภาพ ๑ ก้ณฑ์์ ห้ลานึๆ ซึึ่�งเรียนึโรงเรียนึนึานึาชาติิ 
ย้งได้ีมีื่โอกาสไปูจุ้ดีเทีี่ยนึทีี่�อ่างนึำ�ามื่นึต์ิ และร่วมื่ฟัังเที่ศน์ึธีรรมื่บุที่ทีี่�ว้ดีจ้ากแดีงด้ีวย เราทุี่กคนึช่�นึชอบุ
การแสดีงธีรรมื่ข้องที่่านึ เม่ื่�อคุณห้ญิงมีื่อายุมื่ากขึ้�นึ ดิีฉ้นึได้ีเป็ูนึห้ล้กในึการช่วยนิึมื่นึติ์ครูบุาอาจ้ารย์ 
มื่าเที่ศน์ึทีี่�บุ้านึสุขุ้มื่วิที่ ซึ่อย ๑๕ และคร้�งใดีทีี่�ท่ี่านึอาจ้ารย์พระมื่ห้าปูระนึอมื่มื่าเที่ศน์ึ ก็จ้ะมีื่ญาติิพี�น้ึอง 
และเพ่�อนึๆ ข้องคุณห้ญิง เพ่�อนึๆ ข้องลูกห้ลานึครอบุคร้วเรามื่าฟัังก้นึมื่ากมื่าย  

ด้ีงน้ึ�นึ เม่ื่�อสมื่าชิกฟัังธีรรมื่และญาติิมิื่ติรที่ราบุข่้าวอ้นึเป็ูนึมื่งคลว่า พระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระวชิรเกล้า 
เจ้้าอยู่ห้้วฯ ได้ีพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�พระอาจ้ารย์ทีี่� พระเมื่ธีีวชิรโสภณ ครอบุคร้วข้องเรา ซึึ่�งมีื่ 
คุณห้ญิงลมุื่ลศรี โกศินึ เป็ูนึปูระธีานึและเป็ูนึผูู้้ให้ญ่ทีี่�ริเริ�มื่กิจ้กรรมื่ทีี่�เป็ูนึกุศลนีึ�  โดียเฉพาะดิีฉ้นึ รู้สึกปู่ติิ 
ยินึดีีก้บุข่้าวด้ีงกล่าวเป็ูนึอย่างยิ�ง เราทุี่กคนึข้อกราบุแสดีงมืุ่ทิี่ติาจิ้ติก้บุพระเดีชพระคุณท่ี่านึเจ้้าคุณ  
มื่า ณ โอกาสนีึ� 

สุภาณี สายสนึธิี� (โยมื่อู๊ดี ๘๔)
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น้ีอมถวายมุทิตาสัู่กการะน้ีอมถวายมุทิตาสัู่กการะ
พระอาจารย์ผูู้้เลิศคุณพระอาจารย์ผูู้้เลิศคุณ

ต่อการศึกษาสู่ยามสู่ามไตรต่อการศึกษาสู่ยามสู่ามไตร
เน่ึ�องในึวโรกาสทีี่�พระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระปูรเมื่นึที่รรามื่าธิีบุดีีศรีสินึที่รมื่ห้าวชิราลงกรณ มื่หิ้ศร

ภูมิื่พลราชวรางกูร กิติิสิริสมื่บูุรณอดุีลยเดีช สยามิื่นึที่ราธิีเบุศรราชวโรดีมื่ บุรมื่นึาถึบุพิติร พระวชิรเกล้า 
เจ้้าอยู่ห้้ว มีื่พระบุรมื่ราชโองการโปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรติ้�งสมื่ณศ้กดิี� พระมหาปฺระนอม  
ธิมฺมาลงฺกุาโร ว้ดีจ้ากแดีง จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ เป็ูนึพระราชาคณะมีื่นึามื่ว่า “พระเมธีิวชิิรโสภณ”   
โรงเรียนึสยามื่สามื่ไติร คณะผูู้้บุริห้าร ครู บุุคลากร ผูู้้ปูกครองและน้ึกเรียนึ ในึฐ์านึะศิษย์ ล้วนึมีื่ความื่
ปู่ติิยินึดีีเป็ูนึอย่างยิ�ง จึ้งพร้อมื่ใจ้ก้นึน้ึอมื่ถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะ และรำาลึกถึึงปูฏิิปูที่าข้องพระอาจ้ารย์ 
อ้นึเป็ูนึแบุบุอย่างข้องผูู้้เลิศคุณต่ิอการศึกษาสยามื่สามื่ไติร...การศึกษาแนึวพุที่ธี ทีี่�ปูรากฏิช้ดีเสมื่อมื่า 
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ผูู้้เลิศ์คุณในกุารศ์กึุษาเลา่เรียนพระพุทฺธิศ์าสนา พระอาจ้ารย ์พระมื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงกฺาโร 
ห้ร่อปัูจ้จุ้บุ้นึค่อ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ พระเมธีิวชิิรโสภณ ให้้ความื่สำาค้ญต่ิอความื่รู้ความื่เข้้าใจ้ข้องครู
และน้ึกเรียนึเกี�ยวก้บุพระพทุี่ธีศาสนึาเปูน็ึอยา่งยิ�ง โดียการร้บุนึมิื่นึต์ิเป็ูนึปูระธีานึสงฆ์์ แสดีงธีรรมื่เที่ศนึา 
ในึงานึสำาค้ญต่ิางๆ ข้องโรงเรียนึ เมื่ติติาเป็ูนึผูู้้นึำาการเดิีนึที่าง และเป็ูนึครูผูู้้สอนึแก่คณะศิษย์สยามื่สามื่ไติร  
ท้ี่�งภายในึปูระเที่ศและต่ิางปูระเที่ศ ในึห้ลากห้ลายล้กษณะ ท้ี่�งด้ีานึปูริย้ติิและด้ีานึปูฏิิบุ้ติิการ มื่าต้ิ�งแต่ิ
ปู่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ้นึถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ เป็ูนึเวลากว่า ๑๒ ปู่ 

 กุารจาริกุบุญ-จารึกุธิรรม ณ แด้นพุทฺธิภูมิ การนึำาคณะครู น้ึกเรียนึและครอบุคร้ว ออกค่าย 
ต่ิางปูระเที่ศ ห้ล้กสูติรระด้ีบุช้�นึปูระถึมื่ศึกษาปู่ทีี่� ๖ ออกเดีินึที่างศึกษาและปูฏิิบุ้ติิธีรรมื่ติามื่รอย
พระพุที่ธีเจ้้า ณ ดิีนึแดีนึทีี่�มีื่ความื่สำาค้ญที่างด้ีานึพระพุที่ธีศาสนึา อาทิี่ ปูระเที่ศอินึเดีีย เนึปูาล ศรีล้งกา 
และพม่ื่า ค่ายต่ิางปูระเที่ศนีึ�เป็ูนึห้นึึ�งในึเอกล้กษณ์การจ้้ดีการศึกษาแนึวพุที่ธีข้องโรงเรียนึ และเป็ูนึ 
ค่ายเรียนึรู้ที่ี�ปูระกาศถึึงความื่สำาเร็จ้ที่างการศึกษาข้องน้ึกเรียนึสยามื่สามื่ไติรทุี่กคนึ ด้ีวยความื่สำาค้ญ 
ด้ีงกล่าว ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ ได้ีเมื่ติติาเป็ูนึผูู้้นึำาคณะเดิีนึที่างในึห้ลายๆ รุ่นึ โดียนึอกจ้ากจ้ะให้้ความื่รู้ 
อย่างลึกซึึ่�งในึแต่ิละสถึานึทีี่�ทีี่�ไปูเย่อนึ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ ย้งสอนึให้้ลูกศิษย์มีื่ความื่เป็ูนึชาวพุที่ธีทีี่�แท้ี่ 
รู้จ้้กปูฏิิบุ้ติิตินึอย่างรู้ความื่ห้มื่าย รู้คุณค่า ไม่ื่ใช่ปูฏิิบุ้ติิเพียงพิธีีกรรมื่ห้ร่อการกระที่ำาทีี่�ส่บุต่ิอก้นึมื่าเท่ี่าน้ึ�นึ 
ซึึ่�งในึแต่ิละคร้�งแต่ิละรุ่นึทีี่�ผู่้านึมื่า ผูู้้เดิีนึที่างท้ี่�งครู น้ึกเรียนึและครอบุคร้ว ต่ิางรู้สึกปู่ติิปูราโมื่ที่ย ์เกิดีความื่
ซึ่าบุซึึ่�งใจ้ในึพระพุที่ธีศาสนึา ล้วนึเพิ�มื่พูนึความื่ศร้ที่ธีาข้องแต่ิละบุุคคลได้ีอย่างน่ึาอนุึโมื่ที่นึา 
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 “ธิรรมะเข้ึาพรรษา” กุารศึ์กุษาปฺริยัติิสู่กุารปฺฏิิบัติิอย่างรู้ความหมาย สยามื่สามื่ไติรได้ีร้บุ 
ความื่เมื่ติติาจ้ากท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ ในึการแสดีงธีรรมื่ ให้้ความื่รู้แก่คณะครู น้ึกเรียนึและผูู้้ปูกครอง 
เป็ูนึปูระจ้ำาทุี่กปู่ในึช่วงเข้้าพรรษา จึ้งกล่าวได้ีว่าท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ มีื่ลูกศิษย์อยู่ทุี่กว้ย ต้ิ�งแต่ิ
เด็ีกอนุึบุาล ปูระถึมื่ ม้ื่ธียมื่ต้ินึ ไปูจ้นึถึึงพ่อแม่ื่ผูู้้ปูกครอง ปูู�ย่าติายาย ทีี่�ต่ิางพาก้นึมื่าร่วมื่ฟัังธีรรมื่  
ณ ห้อปูระชุมื่ข้องโรงเรียนึ โดียสาระธีรรมื่ในึแต่ิละคร้�งมุ่ื่งเน้ึนึให้้เกิดีการปูฏิิบุ้ติิได้ีจ้ริง เช่นึ การสวดีมื่นึต์ิ 
ทีี่�ทุี่กคนึปูฏิิบุ้ติิอยู่ในึชีวิติปูระจ้ำาว้นึ ต้ิองสวดีให้้ถูึกต้ิอง สวดีให้้คล่อง และสวดีอย่างสมื่ำ�าเสมื่อ ท่ี่านึเจ้้าคุณ
อาจ้ารย์ฯ ม้ื่กมีื่คำากลอนึห้ร่อบุที่ท่ี่องจ้ำามื่าฝึากลูกศิษย์เสมื่อ ซึึ่�งช่วยให้้เกิดีแรงบุ้นึดีาลใจ้ในึการศึกษา 
และสร้างอรรถึรสในึการฟัังธีรรมื่ได้ีเป็ูนึอย่างดีี 

มัธิยมรู้โลกุ...สู่โลกุทัฺ�งสาม
เม่ื่�อปู่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนึสยามื่ 
สามื่ไติรไดี้ เ ปิูดีการเรียนึการสอนึ 
ในึระด้ีบุม้ื่ธียมื่ศึกษาติอนึต้ินึขึ้�นึเป็ูนึ 
คร้�งแรก ในึช่�อ “ม้ื่ธียมื่รู้โลก” การศึกษา
ข้องน้ึกเรียนึเป็ูนึการเรียนึรู้จ้ากชีวิติจ้ริง
ผู้สานึจ้ากที่้�งที่างบุ้านึและทีี่�โรงเรียนึ 
เพ่�อพ้ฒนึาคุณสมื่บุ้ติิภายในึให้้มีื่ความื่
พร้อมื่ และส้มื่พ้นึธ์ีก้บุโลกภายนึอก 
โดียที่่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ ได้ีเมื่ติติาให้้
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โอวาที่แก่คณะครูและน้ึกเรียนึม้ื่ธียมื่รู้โลก ในึโอกาสพิธีีถึวายเทีี่ยนึพรรษา ณ ว้ดีจ้ากแดีง (๒ สิงห้าคมื่ 
๒๕๕๙) อธิีบุายถึึงความื่เป็ูนึผูู้้รู้โลกทีี่�ควรพ้ฒนึาไปูสู่ความื่รู้ในึ “โลกท้ี่�งสามื่” (โอกาสโลก ๑ ส้ติวโลก ๑  
ข้้นึธีโลก ๑) และเนึ้นึยำ�าทีี่� “ข้้นึธีโลก” อ้นึได้ีแก่ต้ิวเราเอง พร้อมื่ท้ี่�งให้้คาถึาว่า “ดููตัิวเราให้ออก  
บัอกตัิวเราให้ไดู้ ใช้้ตัิวเราให้เป็น” 
 โอวาที่ทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารยฯ์ ได้ีให้้ไว้น้ึ�นึถ่ึอเป็ูนึห้ล้กธีรรมื่สำาค้ญทีี่�ม้ื่ธียมื่รู้โลกน้ึอมื่ร้บุมื่าปูฏิิบุ้ติิ 
สู่การศึกษาพ้ฒนึาให้้เกิดีความื่รู้ตินึ รู้คนึ รู้โลก โดียเฉพาะต้ิองรู้จ้้กตินึเอง มื่องเห็้นึศ้กยภาพความื่สามื่ารถึ
ข้องตินึเอง และมีื่ความื่เข้้าใจ้โลกรอบุต้ิวติามื่ความื่เป็ูนึจ้ริง ซึึ่�งเป็ูนึสิ�งสำาค้ญในึการทีี่�มื่นุึษย์จ้ะพ้ฒนึา
ตินึเองจ้นึปูระสบุความื่สำาเร็จ้ได้ี 
 ขึยะศึ์กุษา...งานขึยะทีฺ�ไม่ใช่ิขึยะ สยามื่สามื่ไติรได้ีร้บุความื่เมื่ติติาจ้ากท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ  
ในึการอบุรมื่ให้้ความื่รู้แบุบุองค์รวมื่ เร่�องการบุริห้ารจ้้ดีการข้ยะเป็ูนึเวลาห้ลายคร้�ง พร้อมื่ท้ี่�งให้้แห้ล่ง
เรียนึรู้อ้นึส้ปูปูายะ ณ ว้ดีจ้ากแดีง ท้ี่�งที่างด้ีานึวิชาการและด้ีานึปูฏิิบุ้ติิการ เพ่�อให้้คณะครู บุุคลากร และ
น้ึกเรียนึได้ีสามื่ารถึนึำาความื่รู้ไปูปูร้บุพ้ฒนึาใช้ให้้เกิดีปูระโยชนึ์ได้ีจ้ริง โดียงานึแยกข้ยะข้องว้ดีจ้ากแดีง
เป็ูนึแบุบุอย่างแก่โรงเรียนึ ทีี่�ทุี่กคนึในึชุมื่ชนึสยามื่สามื่ไติรได้ีร่วมื่ปูฏิิบุ้ติิ ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ ให้้ห้ล้กว่า  
“บัางทีีขยะอาจไม่ใช่้ขยะ แต่ิมันเป็นขยะเพราะมันอยู่ผิัดูทีี�” ด้ีงทีี่�ที่ราบุก้นึดีีว่าเร่�องข้ยะนีึ�เป็ูนึเร่�องให้ญ่
ทีี่�มีื่ผู้ลกระที่บุโดียติรงต่ิอชีวิติทุี่กคนึ ท้ี่�งในึระด้ีบุครอบุคร้ว ชุมื่ชนึ ปูระเที่ศชาติิ และระด้ีบุโลก แบุบุอยา่ง
และความื่รู้ทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย์ฯ มื่อบุให้้น้ึ�นึ ได้ีช่วยให้้เกิดีความื่เข้้าใจ้อย่างถูึกต้ิอง จ้นึเกิดีเป็ูนึความื่
ร่วมื่ม่ื่อร่วมื่ใจ้ เกิดีความื่เปูลี�ยนึแปูลงทีี่�ดีีที่างด้ีานึการปูฏิิบุ้ติิ และเกิดีผู้ลปูระโยชน์ึทีี่�ดีีเป็ูนึลำาด้ีบุติามื่มื่า  

 พระคุณข้องท่ี่านึเจ้้าคุณอาจ้ารย ์พระเมธีิวชิิรโสภณ ทีี่�มีื่ต่ิอโรงเรียนึสยามื่สามื่ไติรน้ึ�นึมื่ากเกนิึกว่า
จ้ะบุรรยายได้ีครบุถ้ึวนึ แต่ิพระคุณสูงสุดีค่อ ความื่เป็ูนึพระสงฆ์์ผูู้้เป็ูนึสรณะ เป็ูนึทีี่�พึ�งทีี่�ระลึกแก่ศิษย์ 
ท้ี่�งห้ลาย ในึโอกาสอ้นึเป็ูนึมื่งคลยิ�งนีึ� สยามื่สามื่ไติรข้อน้ึอมื่กราบุถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะแด่ีท่ี่านึเจ้้าคุณ 
อาจ้ารย์ฯ ผูู้้เลิศคุณ ด้ีวยเศียรเกล้า 
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ข้อค้นีพบุการจัดการศึกษาข้อค้นีพบุการจัดการศึกษา
บุาฬีพระไตรปูิฎกในีพม่าบุาฬีพระไตรปูิฎกในีพม่า

 เกุริ�นนํา
 ผู้มื่ไดี้ร้บุการติิดีต่ิอจ้าก “พี�เต้ิย” คุณนายเสริมสุขึ ปัฺทฺมสถ้าน มื่ห้าอุบุาสิกาผูู้้มีื่จิ้ติศร้ที่ธีา 
ในึการศึกษาพระปูริย้ติิ มุ่ื่งปูฏิิบุ้ติิ เพ่�อนึำาไปูสู่ปูฏิิเวธี ติามื่ห้ล้กพุที่ธีศาสนึาสายเถึรวาที่ และมื่ีผู้ลงานึ 
ส่งเสริมื่การสร้างค้มื่ภีร์พุที่ธีศาสนึา และการศึกษา “บุาฬีี” มุ่ื่งร้กษาพระธีรรมื่วิน้ึยเป็ูนึสำาค้ญ อุปูถ้ึมื่ภ์ 
สำาน้ึกบุาลีห้ลายแห่้ง อาทิี่ ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ว้ดีโมื่ลีโลกยารามื่ ว้ดีจ้ากแดีง ว้ดีห้าดีให้ญ่สิติารามื่ ฯลฯ ให้้ร่วมื่ก้นึ 
เขี้ยนึบุที่ความื่เพ่�อแสดีงมืุ่ทิี่ติาจ้ิติเนึ่�องในึวโรกาสอ้นึเปู็นึสิริมื่งคลทีี่� “อาจารย์พระมหาปฺระนอม  
ธิมฺมาลงฺกุาโร ปฺ.ธิ.๖, น.ธิ. เอกุ, สาสนธิชิะ ธัิมมาจริยะ” เจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง อำาเภอพระปูระแดีง 
จ้้งห้ว้ดีสมุื่ที่รปูราการ ไดี้ร้บุพระบุรมื่ราชโองการ โปูรดีพระราชที่านึส้ญญาบุ้ติรติ้�งสมื่ณศ้กดิี� เป็ูนึ 
พระราชาคณะมีื่ราชทิี่นึนึามื่ว่า “พระเมธีิวชิิรโสภณ” ต้ิ�งแต่ิว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๔ 

 ความสัมพันธ์ิกัุบพระเมธีิวชิิรโสภณ
 ผู้มื่คุ้นึเคยก้บุพระและสามื่เณรสายว้ดีท่ี่ามื่ะโอมื่ายาวนึานึ ต้ิ�งแต่ิปู่ ๒๕๒๘ สม้ื่ยทีี่�ย้งบุวชเรียนึ 
เป็ูนึสามื่เณรเปูรียญธีรรมื่ ๕ ปูระโยค ได้ีเดิีนึที่างไปูค้นึคว้าค้มื่ภีร์บุาลีต่ิางๆ ทีี่�สนึใจ้เป็ูนึการส่วนึต้ิวถึึง 
ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ จ้.ลำาปูาง ในึยุคน้ึ�นึมีื่สามื่เณรปูระนึอมื่ เข็้มื่ส้นึเทีี่ยะ สามื่เณรสมื่ควร ถ้ึวนึนึอก สามื่เณรจ้ำารูญ 
ธีรรมื่ดีา ฯลฯ ทีี่�ผู้มื่คุ้นึเคย เพราะว้ยไล่เลี�ยก้นึ และสนึใจ้บุาลีแบุบุเอาจ้ริงเอาจ้้ง ไม่ื่แติกต่ิางก้นึ แต่ิผู้มื่
เน้ึนึที่าง “บุาลีสนึามื่ห้ลวง” ส่วนึท่ี่านึต่ิางๆ ทีี่�เอ่ยนึามื่ข้้างต้ินึเน้ึนึ “บุาลีให้ญ่” 
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 ปฺระสบกุารณ์จากุกุารเดิ้นทฺางไปฺสังเกุติกุารจัด้กุารศึ์กุษาบาฬีีพระไติรปิฺฎกุในพม่า
 ทีี่�จ้ริง ผู้มื่ชอบุเล่าเรียนึบุาลี ค้นึคว้าพระไติรปิูฎก เป็ูนึชีวิติจิ้ติใจ้ แต่ิเม่ื่�อ “โอกาส” ไม่ื่เอ่�ออำานึวย 
ห้ล้งจ้ากพยายามื่ห้าห้นึที่างเรียนึต่ิอทีี่� “มื่ห้าวิที่ยาล้ยโคล้มื่เบีุย” มื่ห้านึครนิึวยอร์ก เป็ูนึเวลากว่า ๑ ปู่ 
ผู้มื่ก็พานึพบุความื่จ้ริงว่า “โอกาส” ไม่ื่อำานึวย ฟ้ัาไม่ื่เปิูดีที่าง จึ้ง disruption ชีวิติตินึเองไปูเล่าเรียนึ
ที่างการเงินึ การปูระก้นึภ้ย การค้าระห้ว่างปูระเที่ศแที่นึ และเอาดีีที่างบุริห้ารธีุรกิจ้ได้ีจ้นึถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ  
ท้ี่�งทีี่�พ่�นึฐ์านึก็เป็ูนึ “เปูรียญ ๙ ปูระโยค” ไม่ื่ต่ิางจ้ากท่ี่านึอ่�นึๆ แต่ิไม่ื่แนึะนึำาให้้เดิีนึติามื่ เพราะจ้นึถึึง
บุ้ดีนีึ� ก็ไม่ื่มีื่ใครในึ มื่จ้ร. จุ้ฬาฯ ห้ร่อ มื่สธี. ทีี่�จ้บุที่าง “บุาลีสูงสุดี” จ้ะไปูเอาดีีที่าง “การเงินึ-การลงทุี่นึ”  
เพราะต้ิองใช้บุุญเก่าผู้สมื่บุุญให้ม่ื่ ให้้สมื่ดุีลและลงต้ิวก้บุคำาว่า “โชคดีี” 
 ระห้ว่างเรียนึและที่ำางานึทีี่�นิึวยอร์ก ผู้มื่ก็ใช้เวลาว่างค่อยๆ สะสมื่ รวบุรวมื่ “ติำารา” เกี�ยวก้บุ
บุาลีข้องฝึร้�งแบุบุค่อยเป็ูนึค่อยไปู ข้ณะเดีียวก้นึก็ได้ีติำาราบุาลีที่างสายว้ดีท่ี่ามื่ะโอ มูื่ลนิึธิีภูมิื่พโลภิกขุ้  
อ่านึปูระกอบุ สล้บุก้บุงานึวจ้ิ้ย วิชาการที่างบุรหิ้ารธีรุกิจ้ระห้วา่งปูระเที่ศ ซึ่ึ�งเม่ื่�อไดีศึ้กษาจ้นึจ้บุรายวิชา
สูงสุดีที่างบุริห้ารธุีรกิจ้ระห้ว่างปูระเที่ศ และเปูรียบุเทีี่ยบุก้บุการศึกษาที่างปูริย้ติิธีรรมื่ก็พบุความื่จ้ริง
ว่า “ต้ิวแปูรต้ินึ” ห้ร่อปัูจ้จ้้ยสำาค้ญทีี่�ส่งผู้ลต่ิอความื่รุ่งเร่องห้ร่อติกติำ�าข้องการศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่ 
ในึปูระเที่ศต่ิางๆ ค่อ “อำานึาจ้ร้ฐ์” ข้้บุเคล่�อนึนึำาโดีย  “สถึาบุ้นึพระมื่ห้ากษ้ติรยิ”์ ก้บุ “สถึาบุ้นึการเม่ื่อง” 
 ด้ีงน้ึ�นึ “พม่ื่า” จึ้งเป็ูนึปูระเที่ศทีี่�ผู้มื่สนึใจ้เพราะเห็้นึว่า “ไที่ย พม่ื่า ล้งกา ลาว เข้มื่ร เวียดีนึามื่
อินึเดีีย บุ้งคลาเที่ศ” ต่ิางมีื่ “สายส้มื่พ้นึธ์ี” ทีี่�ดีีที่างพุที่ธีศาสนึา  สม้ื่ยทีี่�พม่ื่าย้งปิูดีปูระเที่ศ ผู้มื่จึ้งได้ีไปู
ข้อวีซ่ึ่าและเดิีนึที่างไปูพม่ื่า โดียได้ีข้้อมูื่ลจ้ากที่างสายว้ดีท่ี่ามื่ะโอว่า ถ้ึาไปูเย่อนึกรุงย่างกุ้ง ให้้แวะไปูห้า 
“ทฺ่านมหาปฺระนอม ธิมฺมาลงฺกุาโร” ซึึ่�งผู้มื่ก็ได้ีเดิีนึที่างไปูพบุที่ี�ว้ดี น่ึาจ้ะช่�อ “ว้ดีปูจั้จ้นิึกายสาสนึพมิื่านึ”  
ในึกรุงย่างกุ้ง และได้ีอาศ้ยท่ี่านึมื่ห้าปูระนึอมื่ ซึึ่�งบุอกว่ากำาล้งทุ่ี่มื่เที่เรียนึห้ล้กสูติร “ธัิมมาจริยะ” ข้อง
พม่ื่าอย่างเอาจ้ริงเอาจ้้ง ช่วยพาน้ึ�งรถึแท็ี่กซีึ่�นึำาไปูทุี่กห้นึทุี่กแห่้ง ซึึ่�งผู้มื่เช่าเห้มื่าค้นึ ๑๕ ว้นึ เดิีนึที่างก้นึ
แบุบุคำ�าไห้นึนึอนึน้ึ�นึ ต้ิ�งแต่ิย่างกุ้ง พะโค ห้งสาวดีี พุกามื่ จ้นึถึึงม้ื่ณฑ์ะเลย์ ได้ีไปูดูีการจ้้ดีการศึกษา 
ท้ี่�วพม่ื่า สำาน้ึกให้ญ่ๆ จ้นึครบุถ้ึวนึ เช่นึ ว้ดีมื่ห้าค้นึธีาโยง ทีี่�ท่ี่านึเคยพำาน้ึก ติลอดีที่างท่ี่านึก็เมื่ติติา ใจ้ดีี 
นึำาไปูชมื่ทุี่กจุ้ดีแบุบุ Unseen เห็้นึการจ้้ดีการศึกษาระบุบุบุาฬีีในึพม่ื่าทีี่�เป็ูนึความื่จ้ริง บุางแห่้งไม่ื่มีื่
โรงแรมื่ค้าง ก็ค้างแรมื่ในึศาลาว้ดี ไดี้ยินึเสียงเณรที่่องแบุบุติลอดีว้นึติลอดีค่นึ นึำามื่าซึ่ึ�งความื่เล่�อมื่ใส
บุ้งเกิดีศร้ที่ธีาในึคุณพระร้ตินึติร้ยอย่างแน่ึนึแฟ้ันึจ้นึบุ้ดีนีึ� 
 แล้วจ้ากน้ึ�นึติลอดี ๒๐ ปู่เศษ น้ึบุแต่ิปู่ ๒๕๔๓ โดียปูระมื่าณ ก็ไม่ื่ได้ีเจ้อท่ี่านึอีกเลย ห่้างเหิ้นึ 
ก้นึไปูติามื่ห้น้ึาทีี่�การงานึ เคยที่ราบุข่้าวคราวว่าท่ี่านึพำาน้ึกคณะ ๒๕ ว้ดีมื่ห้าธีาตุิฯ ก้บุท่ี่านึมื่ห้าสมื่ปูอง 
มุื่ที่โิติ กระท้ี่�งมื่าที่ราบุข่้าวอีกทีี่ พระคุณท่ี่านึก็ได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�เป็ูนึพระราชาคณะช้�นึสาม้ื่ญ
ความื่ด้ีงทีี่�ที่ราบุก้นึ 

 ข้ึอค้นพบเชิิงปฺระจักุษ์ จากุกุารเดิ้นทฺางดู้งาน กุารจัด้กุารศึ์กุษาบาฬีีพระไติรปิฺฎกุในพม่า เมื�อ ๒๐ ปีฺเศ์ษ
 ติลอดีระยะที่าง ท่ี่านึมื่ห้าปูระนึอมื่ เล่าเร่�องราวการศึกษาในึพม่ื่าทีี่�เป็ูนึปัูจ้จุ้บุ้นึในึข้ณะน้ึ�นึห้ลาย
เร่�องด้ีวยก้นึ และพาไปูดูีสถึานึทีี่�จ้ริง ได้ีที่ำาบุุญที่ำาที่านึ ใส่บุาติร ถึวายภ้ติติาห้ารเพล ถึวายปัูจ้จ้้ยเป็ูนึ
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ทุี่นึการศึกษา แต่ิละว้ดีทีี่�ได้ีไปูเยี�ยมื่ ได้ีบุำาเพ็ญบุุญกุศลครบุถ้ึวนึท้ี่�งที่านึ ศีล และภาวนึา  ได้ีข้้อค้นึพบุ  
ทีี่�พอเล่าให้้ฟัังสรุปูเป็ูนึข้้อๆ ได้ีด้ีงนีึ�
ปฺระกุารทีฺ� ๑ ระบบกุารจัด้กุารศึ์กุษาพระปฺริยัติิธิรรมในพม่า 
 การมุ่ื่งเน้ึนึ “มุื่ข้ปูาฐ์ะ” ค่อท่ี่องจ้ำา ส่วนึต้ิว ผู้มื่กล้บุเห็้นึและมื่องว่า นีึ�เป็ูนึ “จุ้ดีแข็้ง” ข้องการเรียนึบุาฬีี 
เพ่�อค้นึคว้าพระไติรปิูฎกแบุบุเถึรวาที่อย่างแท้ี่จ้ริง ผู้มื่ได้ีศึกษาค้นึคว้าย้อนึกล้บุน้ึบุแต่ิพระพุที่ธี 
ศาสนึาได้ีเริ�มื่เข้้าสู่พม่ื่าในึพุที่ธีศติวรรษทีี่� ๘ พบุว่า การเรียนึบุาฬีีพระไติรปิูฎกในึพม่ื่ารุ่งเร่อง 
ในึพุที่ธีศติวรรษทีี่� ๑๑ โดียการนึำาข้องพระเจ้าอโนรธิา และพระมื่ห้าเถึระนึามื่ว่า “อรหันติะ” จ้นึถึึง 
ทุี่กว้นึนีึ� ทุี่กว้ดีวาอารามื่ทีี่�เป็ูนึสำาน้ึกเรียนึ จ้ะมีื่แต่ิเสียงท่ี่องแบุบุเรียนึบุาฬีีไวยากรณ์ ค้มื่ภีร์ต่ิางๆ  
ด้ีงกึกก้องทุี่กว้ดี สำาน้ึกเรียนึบุาฬีีต้ิ�งแต่ิยา่งกุ้งถึึงม้ื่ณฑ์ะเลย์ น่ึาเช่�อว่าติิดีต่ิอก้นึมื่ายาวนึานึ น้ึบุเป็ูนึพ้นึๆ ปู่ 
น้ึบุเป็ูนึ “การที่รงจ้ำา การกล่าว การบุอกบุาฬีี” ที่ี�ผู้มื่เห้น็ึว่าเป็ูนึการ “ธีำารงร้กษา” พระพทุี่ธีศาสนึา ไว้ได้ี 
เป็ูนึระบุบุ “มุื่ข้ปูาฐ์ะ” ทีี่�ดีีทีี่�สุดีกว่าทุี่กระบุบุ สะท้ี่อนึได้ีจ้ากการส่บุที่อดี ส่บุต่ิอ ส่บุสานึ คำาสอนึพุที่ธี
ศาสนึาแบุบุด้ี�งเดิีมื่เอาไว้ได้ีถึึง ๒,๖๐๐ ปู่ โดียไม่ื่ผิู้ดีเพี�ยนึแม้ื่แต่ิอ้กข้ระเดีียว 
ปฺระกุารทีฺ� ๒ เปฺ้าหมายกุารจัด้กุารเรียนกุารสอน “พระปฺริยัติิธิรรม”  
 ในึสม้ื่ยพุกามื่ ปูระการทีี่� ๑ เน้ึนึให้้มีื่ความื่รู้ความื่ชำานึาญเชี�ยวชาญในึค้มื่ภีร์บุาลีระด้ีบุพ่�นึฐ์านึ
และมีื่พ่�นึฐ์านึความื่รู้ส้ที่ที่าวิเสสต่ิางๆ ทีี่�เป็ูนึกุญแจ้ให้้สามื่ารถึศึกษาค้มื่ภีร์บุาลีช้�นึสูงได้ี และปูระการ 
ทีี่� ๒ เพ่�อให้้ผูู้้เรียนึเกิดีความื่ชำานึาญในึการใช้ภาษาบุาลี โดียเฉพาะสำานึวนึภาษาเขี้ยนึ และการเผู้ยแผู่้
โดียแต่ิง แปูล ตีิความื่ อธีิบุาย ติรงติามื่พระบุาฬีีค่อ พระไติรปูิฎก และค้มื่ภีร์บุริวารค่อ ส้ที่ที่าวิเสส  
ติลอดีถึึงค้นึถ้ึนึติระค่อ ภาษาอ่�นึๆ ทีี่�เกี�ยวข้้อง เช่นึ ภาษาส้นึสกฤติ ปูรากฤติ เบุงกอล พม่ื่า ฯลฯ
 เปู้าห้มื่ายส้�นึๆ แค่ ๒ ข้้อข้้างติ้นึ ผู้มื่ว่าน่ึาสนึใจ้ เพราะความื่จ้ริงทีี่�ปูระจ้้กษ์ค่อ ในึสม้ื่ยพุกามื่  
มีื่ผูู้้แต่ิงติำาราบุาลีมีื่ช่�อเสียงมื่าก เช่นึ ท่ี่านึอ้คคว้งสะ ท่ี่านึธีรรมื่เสนึาบุดีี ท่ี่านึอำามื่าติย์ต้ินึปูยิง  
ท่ี่านึฉ้ปูปูที่ะ ท่ี่านึธ้ีมื่มื่วิลาสะ พระเจ้้าจ้สวา ฯลฯ กล่าวได้ีว่า “ปูริย้ติิศาสนึา” ในึยุคนีึ�รุ่งเร่องทีี่�สุดี  
ส่วนึสม้ื่ยเป็ูงยะถึึงสม้ื่ยยองยน้ึ ระห้ว่าง พ.ศ. ๑๘๓๐ - ๒๒๙๕ การศึกษาบุาลีเม่ื่องเป็ูงยะห้ร่อ “วิชยปุูระ”  
รุ่งเร่องมื่าก มีื่ค้มื่ภีร์ช่�อด้ีงเกิดีขึ้�นึค่อ “อภิธีานัปัปัที่ปิีักุาฎีกีุา” แต่ิงโดีย จ้ตุิรงคพลมื่ห้าอำามื่าติย์ ซึึ่�งเป็ูนึ
พจ้นึานุึกรมื่อธิีบุายนึามื่ศ้พท์ี่ในึบุาลีภาษา ข้ยายความื่ “อภิธีานัปัปัที่ปิีักุา” พจ้นึานุึกรมื่บุาลีภาษา 
เล่มื่แรกข้องโลกในึเกาะสิงห้ล 
 เปู้าห้มื่ายการจ้้ดีการเรียนึการสอนึบุาลี เน้ึนึ ๒ แนึวที่างค่อ ใช้ภาษาบุาลีเผู้ยแผู่้ และใช้ภาษาพม่ื่า
เผู้ยแผู่้ โดียเปู้าห้มื่ายเผู้ยแผู่้พระพุที่ธีศาสนึาเน้ึนึ ๔ ข้้อสำาค้ญค่อ 
 ๑) ให้้มีื่ความื่กต้ิญญููกติเวทีี่เคารพน้ึบุถ่ึอผูู้้มีื่พระคุณท้ี่�ง ๕ ค่อ พระพุที่ธี พระธีรรมื่ พระสงฆ์์  
พ่อแม่ื่ อุปัูชฌาย์ครูบุาอาจ้ารย์ 
 ๒) ให้้มีื่วิน้ึยท้ี่�งกาย วาจ้า และใจ้  
 ๓) ปูลูกฝัึงให้้มีื่สติิและปัูญญาในึมื่รรคค่อส้มื่มื่าทิี่ฐิ์  
 ๔) ให้้ปูร้บุใช้ธีรรมื่ะท้ี่นึยคุท้ี่นึสม้ื่ย “ราชวงศคุ์นึบุอง” เปูน็ึราชวงศสุ์ดีท้ี่ายทีี่�ปูกครองพมื่า่ระห้ว่าง
 พ.ศ. ๒๒๙๕ - ๒๔๒๘ และเสียเอกราชให้้อ้งกฤษ พม่ื่ากลายเป็ูนึปูระเที่ศทีี่�ไร้สถึาบุ้นึพระมื่ห้ากษ้ติริย์
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ต้ิ�งแต่ิน้ึ�นึเป็ูนึต้ินึมื่า  แต่ิที่ว่า “การศึกษาบุาฬีีค้นึคว้าพระไติรปิูฎก” ก็ย้งคงยึดีติามื่ข้นึบุจ้ารีติปูระเพณี
ด้ี�งเดิีมื่เอาไว้ได้ีไม่ื่ผิู้ดีเพี�ยนึแม้ื่แต่ิอ้กข้ระเดีียว 

 ข้ึอขึบคิด้จากุกุารศึ์กุษาดู้งานกุารจัด้กุารศึ์กุษาพระปฺริยัติิธิรรมในพม่า 
 เม่ื่�อเปูรียบุเทีี่ยบุสม้ื่ยทีี่�อ้งกฤษปูกครองพม่ื่า ระห้ว่างปู่ พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๔๒๘  รวมื่ ๖๑ ปู่ กระท้ี่�ง
ถึึงปู่ ๒๔๒๙ อ้งกฤษได้ีปูระกาศว่า ภาคเห้น่ึอข้องพม่ื่าได้ีติกเป็ูนึเม่ื่องขึ้�นึข้องอ้งกฤษแล้ว เปู้าห้มื่าย 
การศึกษาแบุบุอ้งกฤษเน้ึนึให้้เยาวชนึเป็ูนึสมื่าชิกทีี่�ดีีข้องพลเม่ื่องโลก ส่วนึการศึกษาแบุบุว้ดีในึพม่ื่า  
เน้ึนึให้้เยาวชนึทีี่�น้ึบุถ่ึอพุที่ธีศาสนึา เป็ูนึคนึเฉลียวฉลาดี และมีื่ว้ฒนึธีรรมื่ปูระเพณีทีี่�ดีีงามื่ น้ึบุถ่ึอ 
ผูู้้มีื่พระคุณ ๕ ค่อ พระร้ตินึติร้ย พ่อแม่ื่ และครูบุาอาจ้ารย์ 
 ที่ว่าเม่ื่�อผู้มื่ค้นึคว้าต่ิอได้ีพบุปูระเด็ีนึน่ึาสนึใจ้เพิ�มื่เติิมื่ค่อ ในึช่วงทีี่�ญี�ปุู�นึยึดีครองพม่ื่าต้ิ�งแต่ิปู่ พ.ศ.  
๒๔๘๕ - ๒๔๘๘ น้ึกปูระว้ติิศาสติร์ชาวพม่ื่าค่อ “อูตัินทฺุด้” ได้ีบุ้นึทึี่กไว้เป็ูนึภาษาพม่ื่าว่า เป็ูนึช่วงทีี่�การ
ศึกษาระบุบุว้ดีในึพม่ื่าเผู้ชิญการเปูลี�ยนึแปูลงทีี่�เลวร้ายทีี่�สุดี โดียเล่าว่า สม้ื่ยอ้งกฤษปูกครอง ได้ีคิดีค้นึ
วิธีีการเกี�ยวก้บุการศึกษาระบุบุโรงเรียนึว้ดี และได้ีดึีงเข้้ามื่าในึระบุบุโรงเรียนึร้ฐ์บุาล ส่วนึการศึกษาข้อง
โรงเรียนึว้ดีในึยุคทีี่�ญี�ปุู�นึปูกครอง ไม่ื่ได้ีร้บุความื่สนึใจ้ เพิกเฉย และจ้้ดีการเรียนึการสอนึติามื่มีื่ติามื่เกิดี 
 สิ�งน่ึาทึี่�งก็ค่อ การศึกษาระบุบุพระปูริย้ติิธีรรมื่ทีี่�เน้ึนึเผู้ยแผู้่และปูฏิิบุ้ติิ ย้งคงสภาพข้นึบุจ้ารีติ
ปูระเพณีด้ี�งเดิีมื่ไว้ได้ีครบุถ้ึวนึ ไม่ื่มีื่การนึำาข้องให้ม่ื่เพิ�มื่เติิมื่เข้้ามื่า ร้กษาปูระเพณีไว้มิื่ให้้เส่�อมื่สูญ ญี�ปุู�นึ 
ไม่ื่สามื่ารถึที่ำาลายจุ้ดีย่นึการศึกษาแบุบุว้ดีไดี้ แม้ื่ญี�ปุู�นึจ้ะเนึ้นึการออกแบุบุ นึว้ติกรรมื่ ห้้ติถึกรรมื่
เที่คโนึโลยี และการอาชีวะ แต่ิก็ย้งปูระสบุสภาวะล้มื่ลุกคลุกคลานึและล้มื่เห้ลว ทีี่�ญี�ปุู�นึพอที่ำาได้ีเป็ูนึ 
รูปูธีรรมื่ ค่อที่ำาให้้โรงเรียนึเป็ูนึระบุบุเดีียวก้นึได้ีสำาเร็จ้ มีื่การศึกษาภาษาพม่ื่าเป็ูนึจุ้ดีมุ่ื่งห้มื่าย มีื่โครงสร้าง
การศึกษาวิชาชีพเป็ูนึเร่�องใกล้ต้ิว แต่ิการศึกษาแบุบุญี�ปุู�นึได้ีร้บุการวิพากษ์วิจ้ารณ์ในึพม่ื่าก้นึมื่าก  
ว่าที่ำาลายระบุบุการศึกษาข้องว้ดีวาอารามื่ในึพม่ื่า ค่อมุ่ื่งผู้ลิติและนึำาเยาวชนึไปูสู่ “การอาชีวะ”  
“การอุติสาห้กรรมื่” และ “การช่าง” มื่ากกว่าผู้ลิติเยาวชนึเพ่�อ “การร้กษาข้นึบุปูระเพณีพม่ื่าด้ี�งเดิีมื่” 
ค่อการเล่าเรียนึบุาฬีีเพ่�อแปูลพระไติรปิูฎก 
 ปูระเด็ีนึทีี่�น่ึาข้บุคิดีอีกข้้อค่อ “ปูร้ชญาการศึกษาข้องคณะสงฆ์์พม่ื่า” เท่ี่าทีี่�ดูีโครงสร้างห้ล้กสูติร
พม่ื่าต้ิ�งแต่ิสม้ื่ยพุกามื่จ้นึถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ คณะสงฆ์์พม่ื่าทุี่กนิึกาย แม้ื่จ้ะมีื่คำาสอนึแติกต่ิางก้นึ ก็ย้งคงมุ่ื่งเน้ึนึ
ห้ล้กการทีี่�เป็ูนึโลกิยะและโลกุติติระ ซึึ่�งเน้ึนึ “๓ ปฺ” กล่าวค่อ ปฺริยัติิ เล่าเรียนึพระธีรรมื่วิน้ึย ปฺฏิิบัติิ
ลงม่ื่อที่ำาติามื่พระธีรรมื่วิน้ึย ปฺฏิิเวธิ การบุรรลุมื่รรคผู้ลนิึพพานึติามื่ห้ล้กพระธีรรมื่วิน้ึย คณะสงฆ์์พม่ื่า  
ได้ียึดีพุที่ธีพจ้น์ึว่า “สพฺพทฺานํ ธิมฺมทฺานํ ชิินาติิ” “กุารให้ธิรรมย่อมชินะทฺุกุทฺาน” เป็ูนึปูร้ชญา 
การศึกษา

 สภาพความเป็ฺนจริง 
 จ้นึถึึงปู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แม้ื่ปูระเที่ศพม่ื่า ยง้คงวุ่นึวายอยูก้่บุ “อำานึาจ้ร้ฐ์” มีื่ความื่ข้้ดีแย้งที่างการเม่ื่อง 
ไม่ื่สิ�นึสุดี และแม้ื่จ้ะเผู้ชิญก้บุภ้ยคุกคามื่โรคระบุาดี ค่อโคโรนึาไวร้ส (Covid-19) ทีี่�เกิดีขึ้�นึในึปู่ ค.ศ. ๒๐๑๙ 
การศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่ในึพม่ื่า ก็ย้งคงดีำาเนิึนึต่ิอไปู โดียยึดีห้ล้ก “ปูริย้ติิ-ปูฏิิบุ้ติิ-ปูฏิิเวธี” ผู้มื่เสียดีาย 
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ทีี่�เวลาจ้ำาก้ดี เลยไม่ื่ได้ีมีื่เวลาไปูดูีงานึ “สำาน้ึกปูฏิิบุ้ติิกรรมื่ฐ์านึ” แต่ิที่ราบุว่า มีื่ห้ลายสำาน้ึกทีี่�มีื่ช่�อเสียง  
เช่นึ สำาน้ึกมื่ห้าสีสยาดีอ สำาน้ึกอูบุาขิ้�นึ ฯลฯ ซึึ่�งห้ากอนึาคติมีื่ผูู้้สนึใจ้ค้นึคว้าวิจ้้ยเพิ�มื่เติิมื่เกี�ยวก้บุการ 
นึำาแนึวปูริย้ติิไปูสู่ปูฏิิบุ้ติิเพ่�อ “วิมุื่ติติิ” ค่อห้ลุดีพ้นึจ้ากทุี่กข์้ ข้องสำาน้ึกกรรมื่ฐ์านึต่ิางๆ ท้ี่�วพม่ื่า ซึึ่�งมีื่
มื่ากกว่าทีี่�เอ่ยมื่าข้้างต้ินึ มื่าเปูรียบุเทีี่ยบุให้้เห็้นึภาพช้ดีเจ้นึก้บุสำาน้ึกปูฏิิบุ้ติิกรรมื่ฐ์านึในึไที่ย การศึกษา
พระปูริย้ติิธีรรมื่ในึไที่ยจ้ะได้ีร้บุปูระโยชน์ึเป็ูนึอ้นึมื่าก จ้ากพุที่ธีศาสนึาในึพม่ื่า “ดิีนึแดีนึแห่้งพระเจ้ดีีย์
ที่อง” ซึึ่�งต้ิองยอมื่ร้บุความื่จ้ริงว่า คนึพม่ื่ามีื่นึิส้ยคล้ายคนึไที่ยห้ลายเร่�อง กล่าวค่อ มีื่ค่านิึยมื่ที่ำาบุุญ 
ที่ำาที่านึ การต้ิอนึร้บุเลี�ยงดูีผูู้้มื่าเยอ่นึ ต้ิกบุาติรพระ สามื่เณร สามื่เณรี แม่ื่ชี ภิกษุณี ทุี่กๆ ว้นึ มีื่ค่านิึยมื่สร้าง 
ศาสนึสถึานึและศาสนึว้ติถุึ อาทิี่ เจ้ดีีย์ ว้ดี สะพานึ ศาลา บุ่อนึำ�าสาธีารณะ ถ้ึาไม่ื่ที่ำาเอง ก็รวมื่ต้ิวก้นึ  
ช่วยคิดีช่วยที่ำา บุุญกุศลมีื่ผู้ลที่ำาให้้ชาวพม่ื่ามีื่นิึส้ยร่าเริง แจ่้มื่ใส สุภาพ อ่อนึโยนึ ว่านึอนึสอนึง่าย  
ไม่ื่ด่ี�อร้�นึ เช่�อบุุญ บุาปู กิเลส กรรมื่ ส้งสารว้ฏิ คล้ายก้นึ 
 ทีี่�น่ึาข้บุคิดีปูระเดี็นึสุดีท้ี่ายค่อ ปัฏปิัที่าที่�านเจ้ัาคุณอาจัารย์ู่ “พระเมธีีวชิิรโสภณ” เที่�าที่ี�ผม

สงัเกุตุและสมัผสั มีด้วยู่กุนั ๒ ข้อ ข้้อแรกค่อ “ความสะอาด้” ท่ี่านึเล่าว่า “ต้ินึแบุบุความื่สะอาดี” 
ท่ี่านึได้ีจ้ากปูระสบุการณ์เป็ูนึศิษย์ “ห้ลวงพ่อธ้ีมื่มื่าน้ึนึที่ะ” บูุรพาจ้ารย์ให้ญ่ ระบุบุการศึกษาบุาลีให้ญ่ 
ว้ดีท่ี่ามื่ะโอ ใครเคยไปูจ้ะพบุวา่ เป็ูนึว้ดีทีี่�สะอาดีสะอา้นึ ไม่ื่มีื่ใบุไม้ื่ร่วงแม้ื่แต่ิใบุเดีียว เพราะห้ลวงพอ่ท่ี่านึ
จ้ะนึำาพระเณรในึว้ดีลงกวาดีลานึว้ดีเป็ูนึกิจ้ว้ติรปูระจ้ำาว้นึ 
 อีกุข้ึอคือ “ความเกุ่ง” ซึึ่�งศิษย์สายห้ลวงพ่อธ้ีมื่มื่าน้ึนึที่ะจ้ะที่ราบุก้นึดีีว่า ห้ลวงพ่อม้ื่กจ้ะ
ยกย่อง “หลวงพ�อแลด ีสยู่าดอ” ครูบุาอาจ้ารย์ท่ี่านึเสมื่อว่าเป็ูนึ “ต้ินึแบุบุ” ด้ีวยความื่กต้ิญญููกติเวทีี่  
ซึึ่�งเม่ื่�อพิจ้ารณา “ผู้ลงานึเชิงปูระจ้้กษ์” ไม่ื่เกินึเลยทีี่�จ้ะกล่าวว่า การทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณปูระนึอมื่ เก่งปูริย้ติิ  
เก่งเรียนึ เก่งสอนึ เก่งเผู้ยแผู่้ เก่งงานึ และเก่งด้ีานึ “Recycle” จ้นึความื่ที่ราบุถึึงพระเนึติรพระกรรณ 
ก็ด้ีวยความื่ทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณ เจ้ริญรอยติามื่บูุรพาจ้ารย์ค่อ “ห้ลวงพ่อธ้ีมื่มื่าน้ึนึที่ะ” เป็ูนึต้ินึ อย่างเคร่งคร้ดี 
ท้ี่�งการฝึึกตินึให้้ “สะอาดี” และพ้ฒนึาตินึเองให้้ “เก่ง” ด้ีวยความื่กต้ิญญููกติเวทิี่ติาธีรรมื่  ด้ีงน้ึ�นึ ผู้มื่จึ้ง
เขี้ยนึบุที่ความื่นีึ� และห้ว้งว่าข้้อเขี้ยนึนีึ�จ้ะเป็ูนึปูระโยชน์ึต่ิอทุี่กท่ี่านึทุี่กวงการ... 

อุทิี่ส ศิริวรรณ*  
เขี้ยนึ ๑๑ มิื่ถุึนึายนึ ๒๕๖๔

* ปู.ธี. ๙ (สามื่เณรปู่ ๒๕๓๓) ว้ดีราชบุุรณะ, พธี.บุ. มื่จ้ร รุ่นึ ๓๕ ปู่ ๒๕๓๓, ศษ.บุ. มื่สธี รุ่นึ ๗ ปู่ ๒๕๓๓, อ.มื่. บุาลี-ส้นึสกฤติ 
จุ้ฬาฯ ปู่ ๒๕๓๖, MBA Finance & Insurance, St John’s University, New York, ปู่ ๒๕๓๙, DIBA (International 
Business) Nova Southeastern University, Florida, ปู่ ๒๕๔๔ ล่าสุดีเป็ูนึสมื่าชิกสถึาบุ้นึ IEEE, New York,  Pali Text 
Society, UK ติำาแห้น่ึงบุริห้ารเป็ูนึรองอธิีการบุดีี ฝึ�ายวิจ้้ยโลก ติำาแห้น่ึงวิชาการเป็ูนึศาสติราจ้ารย์ปูระจ้ำา (Full Professor) 
คณะบุริห้ารธุีรกิจ้ มื่ห้าวิที่ยาล้ยแคริสมื่า เม่ื่องพรอวิเดีนึเชียลส์ ทีี่ซีึ่ บุริติิชเวสต์ิอินึดีีย์ และผูู้้อำานึวยการโครงการปูริญญาเอก
ที่วิปูริญญา ห้ล้กสูติรปูร้ชญาดุีษฎีบุ้ณฑิ์ติ และบุริห้ารธุีรกิจ้ดุีษฎีบุ้ณฑิ์ติที่างบุริห้ารธุีรกิจ้ Charisma University, TC, British 
West Indies & Apollos University, Montana, USA  ติิดีต่ิอผูู้้เขี้ยนึทีี่� uthit.siriwan@charisma.edu.eu
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ทีี่�ปูระท้ี่บุใจ้ ค่อมีื่นิึสิติชายมื่าให้้ผู้มื่แต่ิงภาษาบุาลี
ว่า “ฉ้นึร้กเธีอ” ให้้เข้า เข้าจ้ะส่งการ์ดีวาเลนึไที่น์ึ
ให้้นิึสิติห้ญิงทีี่�เข้าพึงใจ้ ผู้มื่เขี้ยนึไปูว่า “อห้ำ ติำ  
ปิูยายามิื่” แล้วเข้าก็ไปูเติิมื่ท้ี่ายด้ีวยภาษาอ้งกฤษ
ว่า “I Love You” จึ้งกลายเป็ูนึการ์ดี ๓ ภาษา   
“ฉันรักุเธิอ  อหํ ตํิ ปิฺยายามิ  
I Love You”
ผู้มื่จ้ำาได้ีไม่ื่ล่มื่มื่าจ้นึถึึงทุี่กว้นึนีึ�
@ ก้บุท่ี่านึเจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ ผู้มื่เคยไปู
ร่วมื่ปูระชุมื่เวทีี่ใช้ภาษาบุาลีทีี่�พม่ื่ามื่าห้ลายคร้�ง 
เห็้นึความื่เก่งข้องที่่านึอยู่ ด้ีงน้ึ�นึ เม่ื่�อที่่านึได้ีร้บุ 
พระมื่ห้ากรุณาธิีคุณจ้ากพระบุาที่สมื่เด็ีจ้พระเจ้้าอยู่ห้้ว 
ในึสิ�งทีี่�ท่ี่านึสมื่ควรได้ีร้บุ ก็ข้ออนุึโมื่ที่นึา 
@ “ภาษาบุาลีพูดีไดี้  ค่นึชีวิติให้้ภาษาบุาลีด้ีวย
การพูดี 
 ปาลิภาสา	วุาจาย	 วุิญฺฺญาปนุียา	

	 หํนฺุท	สญฺฺชิีวุาเปม	 สลฺลาเปนุ	ปาลิภาสํ. 
Pali  is speakable.  
Please keep Pali living with speaking.”
 ข้อถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะมื่าด้ีวยข้้อเขี้ยนึนีึ�

         ด้ีวยความื่เคารพ 

ศาสติราจ้ารย์พิเศษ ร้อยโที่ ดีร. บุรรจ้บุ บุรรณรุจิ้
๑๓ มิื่ถุึนึายนึ ๒๕๖๔

ภาษาบุาลีใช้พูดได้ภาษาบุาลีใช้พูดได้
@ “ภาษาบุาลีใช้เป็ูนึภาษาพูดีได้ีไห้มื่” 
 “ได้ี” 
“แล้วที่ำาไมื่อาจ้ารย์ไม่ื่สอนึพูดีบุ้างล่ะ”
คำาถึามื่ – คำาติอบุนีึ�เกิดีขึ้�นึในึเช้าว้นึห้นึึ�ง ข้ณะผู้มื่
สอนึแปูลภาษาบุาลีอยู่ก้บุนิึสิติปู่ ๑ คณะอ้กษร
ศาสติร์ จุ้ฬาลงกรณ์มื่ห้าวิที่ยาล้ย เม่ื่�อ ๒๐ ปู่ 
มื่าแลว้ ซึึ่�งเติิมื่เช่�อไฟัให้้ผู้มื่สนึใจ้เร่�องพูดีภาษาบุาลี
มื่ากขึ้�นึ แล้วว้นึต่ิอมื่าผู้มื่ก็ติอบุสนึองด้ีวยการนึำา
ปูระโยคสนึที่นึาเป็ูนึภาษาบุาลีมื่าเสนึอในึช้�นึเรียนึ 
@ “กึ เติ นึามื่ำ ?” 
ผู้มื่เอ่ยท้ี่กท้ี่นึทีี่เม่ื่�อนิึสิติมื่าพร้อมื่  พวกเข้ามื่องห้น้ึา
ผู้มื่แบุบุงงๆ  ผู้มื่เลยต่ิอว่าพวกเข้าว่า 
“อ้าว ที่ำาไมื่ไม่ื่ติอบุล่ะ ? อาจ้ารย์ถึามื่ช่�อพวกเธีอ
แล้ว ถึามื่เป็ูนึภาษาบุาลีไงล่ะ” 
“อาจ้ารย์ ถึามื่ว่าไง ?” 
“What’s your name ?” ผู้มื่ยกปูระโยคภาษา
อ้งกฤษง่ายๆ ขึ้�นึมื่าเทีี่ยบุ 
เท่ี่าน้ึ�นึเอง เสียงฮ่ิอก็ด้ีงขึ้�นึท้ี่�งช้�นึเลย ฮ่ิอก้นึห้มื่ดี 
เสียงฮ่ิอแสดีงความื่ยินึดีีด้ีงช้ดีเจ้นึ  ผู้มื่ได้ียินึถึน้ึดี
เพราะท้ี่�งช้�นึมีื่ด้ีวยก้นึ ๑๐ คนึ ปู่น้ึ�นึน้ึบุว่ามื่าก
ทีี่�สุดีแล้ว  จ้ากน้ึ�นึ ผู้มื่ก็ให้้ทุี่กคนึออกเสียงติามื่  
“กิง เติ นึา ม้ื่�ง ?”
“บุรรจ้บุ เมื่ นึามื่ำ”  ผู้มื่ติอบุนึำาโดียใส่ช่�อผู้มื่ลงไปู
ก่อนึ นิึสิติห้้วเราะฮิา แล้วก็ให้้พวกเข้าแติ่ละคนึ 
เอ่ยช่�อต้ิวเองเป็ูนึคำาติอบุ 
บุรรยากาศว้นึน้ึ�นึสนุึกสนึานึ  นึึกไม่ื่ถึึงว่า ภาษา
บาลีใช้ิพูด้ได้้ จ้ะที่ำาให้้การเรียนึการสอนึมีื่รสชาติิ 
@ น้ึบุจ้ากน้ึ�นึมื่า ผู้มื่ก็มื่ปีูระโยคสนึที่นึาภาษาบุาลี
แบุบุส้�นึๆ มื่าให้้นิึสิติคร้�งละ ๑-๒ ปูระโยค และ 
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อปุูกรณ์เพือ่การศกึษาอปุูกรณ์เพือ่การศกึษา
บุาลีพระไตรปิูฎกบุาลีพระไตรปิูฎก

พระพุที่ธีพจ้น์ึ เป็ูนึวิส้ยแห่้งพระส้พพ้ญญุูติญาณ มีื่ความื่งามื่
ในึเบุ่�องต้ินึ ท่ี่ามื่กลาง และทีี่�สุดี ปูระกอบุด้ีวยองค์คุณ ค่อ สาติถึะ  

(เพียบุพร้อมื่ด้ีวยอรรถึ) และสพยญ้ชนึะ (เพียบุพร้อมื่ด้ีวยพยญ้ชนึะ) มีื่ความื่
ลึกซึึ่�งโดียศ้พท์ี่และความื่ห้มื่าย อีกท้ี่�งมีื่น้ึยวิจิ้ติรพิสดีารติร้สไว้ท้ี่�งโดียติรงและโดียอ้อมื่ ยากยิ�งทีี่�จ้ะเข้้าใจ้
ได้ีติามื่สภาวะ (ยถึาสภาว) และติามื่พุที่ธีปูระสงค์ (ยถึาธิีปูเปูติ) สมื่ด้ีงพระพุที่ธีดีำาร้สว่า

อธิคุโตฺ	โข	มยฺาย	ํธมโฺม	คุมภฺีโรุ	ททุทฺโส	ทรุุนุโุพฺโธ	สนุโฺตฺ	ปณีโตฺ	
อตฺกฺกาวุจโรุ	นุิปุโณ	ปณฺฑิิตฺเวุทนุีโย. (วิ. มื่ห้า. ๔.๗.๗.)
ธีรรมื่ (อริยส้จ้ ๔) ทีี่�เราได้ีบุรรลุแล้วนีึ� ลึกซึึ่�ง เห็้นึได้ียาก รู้ติามื่
ได้ียาก สงบุ ปูระณีติ ไม่ื่เป็ูนึวิส้ยแห่้งติรรกะ ละเอียดี ผูู้้มีื่ปัูญญา  
(ทีี่�ปูฏิิบุ้ติิโดียชอบุเท่ี่าน้ึ�นึ) จึ้งจ้ะรู้ได้ี

พระพุที่ธีพจ้น์ึน้ึ�นึปูระกอบุด้ีวยพระวิน้ึย พระสูติร และพระอภิธีรรมื่ รวมื่เรียกช่�อว่า  
“พระไติรปิฺฎกุ” ถูึกบุ้นึทึี่กไว้ด้ีวยภาษามคธิหรือภาษาบาลี ซึึ่�งเป็ูนึภาษาทีี่�ได้ีร้บุการยกย่องไว้  
๔ ฐ์านึะ ค่อ ส้มื่พุที่ธีโวห้ารภาสา (ภาษาอ้นึเป็ูนึโวห้ารข้องพระพุที่ธีเจ้้า), อริยโวห้ารภาสา (ภาษาอ้นึเป็ูนึ
โวห้ารข้องพระอริยะ), ยถึาภุจ้จ้พรห้มื่โวห้ารภาสา (ภาษาบุ้นึทึี่กสภาวธีรรมื่), ปูาลิภาสา (ภาษาทีี่�ร้กษา
พระพุที่ธีพจ้น์ึ) ความื่เข้้าใจ้ภาษานีึ� จึ้งมีื่ความื่สำาค้ญอยา่งยิ�ง เพราะพระพุที่ธีดีำาร้สในึพระไติรปิูฎกมีื่ความื่
ละเอียดีลึกซึึ่�งโดียรูปูศ้พท์ี่และความื่ห้มื่าย ผูู้้รู้ห้ล้กภาษาอย่างถ่ึองแท้ี่ จึ้งจ้ะสามื่ารถึเข้้าใจ้เน่ึ�อความื่ทีี่�
เป็ูนึพุที่ธีาธิีบุายได้ีอยา่งช้ดีเจ้นึ เช่นึก้บุน้ึกกฎห้มื่ายทีี่�พิเคราะห์้กฎห้มื่ายได้ีละเอียดีถูึกต้ิองกว่าคนึท้ี่�วไปู

โดียเห้ตุิทีี่�พระพุที่ธีพจ้น์ึ ติร้สไว้ติามื่อ้ธียาศ้ยข้องผูู้้ฟัังในึวาระต่ิางก้นึ จึ้งที่ำาให้้อนุึชนึรุ่นึห้ล้ง 
อาจ้ไม่ื่เข้้าใจ้ความื่ได้ีถูึกต้ิองครบุถ้ึวนึ และส่งผู้ลให้้เกิดีมีื่ผูู้้ตีิความื่ติามื่ความื่เห็้นึทีี่�ต่ิางก้นึมื่ากมื่าย 
จ้นึถึึงข้้�นึข้้ดีแยง้ก้นึ เปูรียบุเห้ม่ื่อนึกลุ่มื่คนึติาบุอดีที่ี�ต่ิางคลำาพบุช้าง แต่ิบุอกล้กษณะข้องชา้งไปูติามื่ส่วนึ 
ทีี่�คลำาพบุ เช่นึ ส่วนึห้้ว ข้า ห้ล้ง ลำาต้ิว และห้าง แติ่ละส่วนึย่อมื่มีื่ล้กษณะต่ิางก้นึ จึ้งบุอกเล่าติามื่ 
ความื่เห็้นึข้องผูู้้ทีี่�ไม่ื่เห็้นึจ้ริงว่า ช้างเห้ม่ื่อนึห้ม้ื่อ เสา ค้นึไถึ ยุ้งข้้าว และไม้ื่กวาดี ด้ีวยเห้ตุินีึ� จึ้งที่ำาให้้มีื่
ค้มื่ภีร์อธิีบุายพระพุที่ธีพจ้น์ึเกิดีขึ้�นึเป็ูนึจ้ำานึวนึมื่าก เช่นึ อรรถึกถึา ฎีกา อนุึฎีกา มื่ธุีฎีกา โยชนึา ทีี่ปูนีึ 
ค้ณฐี์ และค้มื่ภร์ีส้ที่ที่าวิเสส ค้มื่ภีร์เห้ล่านีึ�ล้วนึมีื่จุ้ดีมุ่ื่งห้มื่ายทีี่�จ้ะอธีบิุายความื่ในึพระไติรปูฎิกให้้กระจ้า่ง
แจ้้งท้ี่�งในึที่างห้ล้กภาษา สภาวธีรรมื่ และในึที่างวรรณคดีี แต่ิเน่ึ�องจ้ากเป็ูนึค้มื่ภีร์ทีี่�รจ้นึาด้ีวยภาษามคธิ
หรือภาษาบาลี จึ้งใช้ได้ีเฉพาะบุุคคลผูู้้รู้ภาษานีึ�เท่ี่าน้ึ�นึ

บูุรพาจ้ารยท้์ี่�งห้ลายได้ีเห็้นึคุณูปูการข้องภาษามื่คธีห้ร่อภาษาบุาลเีช่นึนีึ� จึ้งต้ิ�งใจ้ส่บุที่อดีการศึกษา
ภาษามื่คธีห้ร่อภาษาบุาลี โดียแต่ิงตํิาราไวยากุรณ์ภาษาบาลี เพ่�อเป็ูนึคู่ม่ื่อในึการศึกษาบุาลีพระพุที่ธี
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พจ้น์ึห้ลายค้มื่ภีร์ ห้ลายยคุ น้ึบุต้ิ�งแต่ิยคุพุที่ธีกาล เช่นึ พระมื่ห้าก้จ้จ้ายนึะ มื่ห้าสาวก แต่ิงค้มื่ภีร์ไวยากรณ์
ช่�อ มื่ห้านึรุิติติิและนึรุิติติิปิูฎก พระอาจ้ารยก้์จ้จ้ายนึะแต่ิงค้มื่ภีร์ก้จ้จ้ายนึไวยากรณ ์เป็ูนึต้ินึ เม่ื่�อไวยากรณ์
มีื่ความื่สำาค้ญต่ิอภาษาบุาลี ภาษาบุาลีมีื่ความื่เกี�ยวข้้องก้บุพระพุที่ธีพจ้น์ึ (พระธีรรมื่วิน้ึย) ซึึ่�งถ่ึอว่าเป็ูนึ
ต้ิวแที่นึข้องพระบุรมื่ศาสดีา พระพุที่ธีพจ้น์ึก็ค่อพระไติรปิูฎก ได้ีร้บุการศึกษา ร้กษา ส่บุที่อดี มื่าติามื่
ลำาด้ีบุยุคสม้ื่ย โดียระบุบุปูริย้ติิธีรรมื่ ค่อ การศึกษา ที่รงจ้ำา กล่าวบุอกค้มื่ภีร์พระบุาลี 

การศึกษาพระปูริย้ติิธีรรมื่แผู้นึกบุาลี น้ึบุแต่ิโบุราณมื่า ท่ี่านึบูุรพาจ้ารย์กำาห้นึดีค้มื่ภีร์ (ห้น้ึงส่อ
ติำารา) ทีี่�ใช้เป็ูนึห้ล้กสูติรการศึกษาเรียกว่า “วงศ์์ปฺริยัติิ” ห้มื่ายถึึงการศึกษาพระปูริย้ติิไปูติามื่ลำาด้ีบุ
วงศ์ข้องค้มื่ภีร์ ค้มื่ภีร์ทีี่�ท่ี่านึจ้้ดีเป็ูนึห้ล้กสูติรใช้ศึกษาแบุบุวงศ์ปูริย้ติินีึ� แบุ่งออกเป็ูนึ ๒ กลุ่มื่ค้มื่ภีร์ ค่อ

กุลุ่มทีฺ�หนึ�ง ได้ีแก่ กุลุ่มคัมภีร์หลักุภาษาและหลักุวรรณคดี้บาลี กลุ่มื่นีึ�แบุ่งออกเป็ูนึ ๔ ค้มื่ภีร์
ห้ล้ก ค่อ

๑. ศ้พที่ศาสติร์ ค่อ กลุ่มื่ค้มื่ภีร์แสดีงกฎเกณฑ์์ข้องภาษา ได้ีแก่ ค้มื่ภีร์ไวยากรณ์ เช่นึ ค้มื่ภีร์ 
ก้จ้จ้ายนึะ โมื่คค้ลลานึะ ส้ที่ที่นีึติิ และ ค้มื่ภีร์บุริวาร

๒. นิึฆ้์ณฑุ์ศาสติร์ ค่อ กลุ่มื่ค้มื่ภีร์แสดีงนิึยามื่ความื่ข้องคำา ได้ีแก่ ค้มื่ภีร์พจ้นึานุึกรมื่ศ้พท์ี่บุาลี  
มีื่ค้มื่ภีร์อภิธีาน้ึปูปูทีี่ปิูกา พจ้นึานุึกรมื่ ปูที่านุึกรมื่ นึามื่ ธีาตุิ เป็ูนึต้ินึ

๓. ฉ้นึที่ศาสติร์ ค่อ ค้มื่ภีร์ทีี่�แสดีงห้ล้กการปูระพ้นึธ์ีฉ้นึท์ี่ภาษาบุาลี ค้มื่ภีร์ทีี่�ได้ีร้บุความื่นิึยมื่ในึห้มู่ื่
ปูราชญ์ฝึ�ายบุาลี ค่อ ค้มื่ภีร์วุติโติท้ี่ย

๔. เกฏุุภศาสติร์ ค่อ ค้มื่ภีร์แสดีงถึึงอรรถึรสความื่ไพเราะเพราะพริ�งข้องภาษาบุาลี ท้ี่�งชนิึดี 
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ค่อ ค้มื่ภีร์สุโพธีาล้งการ (กล่าวก้นึว่า ผูู้้มีื่ความื่รู้แติกฉานึพระไติรปิูฎก ห้าก 
ย้งมิื่ได้ีศึกษาค้มื่ภีร์อล้งการนีึ� ย้งไม่ื่ถ่ึอว่ามีื่ความื่ซึ่าบุซึึ่�งในึพระไติรปิูฎกพอ)

กุลุ่มทีฺ�สอง ได้ีแก่ กุลุ่มคัมภีร์บาลีพระไติรปิฺฎกุ อรรถ้กุถ้า ฎีกุา อนุฎีกุา และคัมภีร์บาลีอื�นๆ
- พระไติรปิูฎก เป็ูนึค้มื่ภีร์บุ้นึทึี่กคำาสอนึข้องพระพุที่ธีเจ้้า พระพุที่ธีสาวก
- อรรถึกถึา เป็ูนึค้มื่ภีร์อธิีบุายข้ยายความื่พระไติรปิูฎก
- ฎีกา, อนุึฎีกา เป็ูนึค้มื่ภีร์อธิีบุายข้ยายความื่พระไติรปิูฎก อรรถึกถึา

ค้มื่ภีร์กลุ่มื่ที่ี�ห้นึึ�ง เปู็นึเสม่ื่อนึห้นึึ�งกุญแจ้ดีอกสำาค้ญทีี่�จ้ะไข้ความื่ข้องค้มื่ภีร์กลุ่มื่ที่ี�สอง ค่อ กลุ่มื่
ค้มื่ภีร์บุาลีพระไติรปิูฎก กุลบุุติรผูู้้มีื่ฉ้นึที่ะอย่างแรงกล้าปูรารถึนึาจ้ะศึกษาค้มื่ภีร์กลุ่มื่ทีี่�ห้นึึ�งนีึ�ให้้มีื่ 
ความื่รู้แติกฉานึเชี�ยวชาญท้ี่�ง ๔ ค้มื่ภีร์ จึ้งจ้ะถ่ึอว่ามีื่ความื่รู้ความื่สามื่ารถึพอที่ี�จ้ะไปูศึกษากลุ่มื่ 
ค้มื่ภีร์บุาลีพระไติรปิูฎก ห้ากมิื่ได้ีศึกษาค้มื่ภีร์กลุ่มื่ทีี่�ห้นึึ�งให้้เชี�ยวชาญแติกฉานึแล้ว เม่ื่�อไปูศึกษาค้มื่ภีร์ 
กลุ่มื่ทีี่�สอง จ้ะเกิดีความื่อึดีอ้ดีในึการแปูล ล้งเลสงส้ยในึอรรถึพย้ญชนึะบุางบุที่

จึ้งอาจ้กลา่วได้ีว่า ภาษาบุาลมีีื่ความื่สำาค้ญอยา่งสูงสุดีต่ิอกระบุวนึการศกึษาพระไติรปูฎิก ซึึ่�งถ่ึอว่า
เป็ูนึบุ้นึไดีข้้�นึแรกห้ร่อกุญแจ้ดีอกแรกสำาห้ร้บุผูู้ที้ี่�บุวชเข้้ามื่าในึพระพทุี่ธีศาสนึา จ้ะติอ้งศึกษาเลา่เรียนึก้นึ
อยา่งจ้ริงจ้้ง มิื่ใช่ศึกษาก้นึเพียงแค่สอบุผู่้านึติามื่กฎทีี่�ที่างบุาลีสนึามื่ห้ลวงกำาห้นึดีไว้เท่ี่าน้ึ�นึ การสอบุผู่้านึ
ย้งมิื่ใช่เป็ูนึการว้ดีผู้ลว่าเรารู้ การว้ดีผู้ลว่าเรารู้ห้ร่อไม่ื่น้ึ�นึ ต้ิวเราเท่ี่าน้ึ�นึเป็ูนึผูู้้ว้ดีผู้ล เพราะเราไม่ื่สามื่ารถึ
ทีี่�จ้ะโกห้กต้ิวเองได้ี สำาห้ร้บุการศึกษาภาษาบุาลีทีี่�จ้ะให้้ถึึงข้นึาดีแติกฉานึได้ีน้ึ�นึ สิ�งทีี่�จ้ะข้าดีเสียมิื่ได้ี 
ก็ค่อไวยากรณ์ ด้ีงน้ึ�นึ จึ้งมีื่กฎที่างภาษากล่าวไว้ว่า
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“ค้มื่ภีร์ไวยากรณ์มีื่ความื่สำาค้ญยิ�งทีี่�ภิกษุสามื่เณรควรศึกษาเล่าเรียนึ เพราะผูู้้ทีี่�ข้าดีความื่รู้ 
ในึไวยากรณก็์เปูรียบุเสม่ื่อนึคนึใบุที้ี่�ไม่ื่มีื่ความื่สามื่ารถึชี�แจ้งความื่ปูระสงคข์้องตินึไดี ้ด้ีวยเห้ตุิทีี่�ไวยากรณ์
เป็ูนึปูระดีุจ้ด้ีงอว้ยวะทีี่�สำาค้ญยิ�ง แมื่้โบุราณาจ้ารย์ผูู้้แติกฉานึเชี�ยวชาญพระปูริย้ติิธีรรมื่ก็ได้ีกล่าวไว้ว่า 
ไวยากรณ์เป็ูนึวิชาพ่�นึฐ์านึข้องพระไติรปิูฎก”

พระไติรปิูฎกน้ึ�นึ ถ้ึาศึกษาแล้วเข้้าใจ้ ก็จ้ะสนุึกสนึานึเพลิดีเพลินึด่ี�มื่ดีำ�าได้ีอรรถึรส แต่ิการ 
จ้ะเข้้าไปูศกึษาพระไติรปูฎิกฉบุ้บุภาษาบุาลแีบุบุวเิคราะห้วิ์จ้้ยได้ีน้ึ�นึ พ่�นึฐ์านึเดีมิื่จ้ะติอ้งศึกษาไวยากรณ์
มื่าก่อนึ ถึึงจ้ะอ่านึพระไติรปิูฎกฉบุ้บุภาษาไที่ย ๑๐๐ คร้�ง ๑,๐๐๐ คร้�ง ก็ไม่ื่สามื่ารถึวิเคราะห์้วิจ้้ย 
ติามื่ห้ล้กภาษาข้องภาษาบุาลีได้ีเลย เพราะภาษาไที่ยไม่ื่มีื่ธีาตุิ วิภ้ติติิ ปัูจ้จ้้ยพอทีี่�จ้ะส่�อถึึงอรรถึอ้นึแท้ี่จ้ริง
ข้องพระพุที่ธีพจ้น์ึบุที่น้ึ�นึๆ ได้ี ผูู้้ทีี่�ศึกษากฎไวยากรณ์ภาษาบุาลีได้ีอย่างแติกฉานึเท่ี่าน้ึ�นึจึ้งจ้ะสามื่ารถึ
ที่ำาเช่นึน้ึ�นึไดี้ เม่ื่�อการศึกษาไวยากรณ์มีื่ความื่จ้ำาเปู็นึต่ิอการศึกษาภาษาบุาลี ภาษาบุาลีมีื่ความื่สำาค้ญ 
ต่ิอการศึกษาพระไติรปิูฎก พระไติรปิูฎกเป็ูนึทีี่�บุรรจุ้พระธีรรมื่วิน้ึยซึ่ึ�งเป็ูนึต้ิวแที่นึข้องพระบุรมื่ศาสดีา 
เป็ูนึเปู้าห้มื่ายสูงสุดีข้องการศึกษาเช่นึนีึ� ทุี่กว้นึนีึ� เราลองถึามื่ต้ิวเราเองดีูว่า เราอ่านึพระไติรปูิฎก 
ฉบุ้บุภาษาบุาลีได้ีเข้้าใจ้แล้วห้ร่อย้ง

กระผู้มื่ข้ออนุึโมื่ที่นึาในึความื่ต้ิ�งใจ้ทุ่ี่มื่เที่ข้องพระเดีชพระคุณท่ี่านึเจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ  
เจ้้าอาวาสว้ดีจ้ากแดีง จ้.สมุื่ที่รปูราการ ในึการสร้างศาสนึที่ายาที่ ไม่ื่ว่าภิกษุ สามื่เณร และฆ์ราวาส
ท้ี่�วไปูให้้มีื่ความื่รู้แติกฉานึในึเร่�องข้องภาษาบุาลี เพ่�อการเข้้าถึึงพระไติรปูิฎก ท่ี่านึเจ้้าคุณเล็งเห็้นึ 
ความื่สำาค้ญข้องปูริย้ติิศาสนึา จึ้งสน้ึบุสนุึนึให้้มีื่การศึกษาภาษาบุาลีและค้มื่ภีร์ต่ิางๆ เพ่�อการถ่ึายที่อดี
วิชาความื่รู้และส่บุที่อดีคำาสอนึข้องพระพุที่ธีองค์ให้้เป็ูนึทีี่�เข้้าใจ้ได้ีอย่างแติกฉานึ ท้ี่�งทีี่�ว้ดีจ้ากแดีง และ
ทีี่�สำาน้ึกเรียนึต่ิางๆ ทีี่�ได้ีนิึมื่นึต์ิท่ี่านึไปูบุรรยายเกี�ยวก้บุภาษาบุาลี และพระไติรปิูฎก ซึึ่�งมีื่มื่ากมื่าย 
มิื่อาจ้กล่าวได้ีห้มื่ดี  ที่ราบุว่าว้นึห้นึึ�งๆ ที่างว้ดีจ้ากแดีงจ้้ดีให้้มีื่การเรียนึการสอนึบุาลี พระอภิธีรรมื่ และ
ค้มื่ภีร์ต่ิางๆ ในึพระพุที่ธีศาสนึาห้ลายระด้ีบุ ท้ี่�งทีี่�เรียนึในึช้�นึเรียนึ และเรียนึที่าง online ซึึ่�งมีื่ผูู้้ศึกษา 
ครอบุคลุมื่พ่�นึทีี่�ได้ีท้ี่�วปูระเที่ศไที่ย กระผู้มื่ได้ีเห็้นึผู้ลงานึการเที่ศน์ึ การสอนึข้องท่ี่านึเจ้้าคุณมื่าเป็ูนึ 
เวลาห้ลายปู่ ท่ี่านึได้ีใช้ความื่รู้ทีี่�เรียนึข้้�นึพ่�นึฐ์านึจ้ากว้ดีที่่ามื่ะโอ จ้.ลำาปูาง และที่ี�ท่ี่านึได้ีไปูเรียนึอย่าง
แติกฉานึจ้นึจ้บุช้�นึธ้ีมื่มื่าจ้ริยะ และที่่านึเข้้าปูฏิิบุ้ติิก้มื่ม้ื่ฏิฐ์านึทีุ่กคร้�งในึช่วงปิูดีภาคเรียนึห้ล้งสอบุ 
เป็ูนึเวลากว่า ๑ เด่ีอนึ ทีี่�สาธีารณร้ฐ์เมีื่ยนึมื่า 

กระผู้มื่ได้ีมีื่โอกาสที่ำางานึร่วมื่ก้บุท่ี่านึ ไม่ื่ว่าทีี่�มื่ห้าวิที่ยาล้ยมื่ห้าจุ้ฬาลงกรณราชวิที่ยาล้ย (มื่จ้ร.) 
วิที่ยาเข้ติบุาฬีีศึกษาพุที่ธีโฆ์ส ทีี่�ว้ดีพิชยญาติิการามื่ ร่วมื่ปูระชุมื่วิชาการ และในึงานึส้มื่มื่นึาภาษาบุาลี 
ในึโอกาสต่ิางๆ ได้ีเห็้นึถึึงความื่แติกฉานึ และความื่มุ่ื่งม้ื่�นึในึการที่ำางานึข้องท่ี่านึ น้ึบุเป็ูนึบุุญข้องวงการ
ศึกษา และงานึเผู้ยแผู่้พระพุที่ธีศาสนึาในึปูระเที่ศไที่ยทีี่�มีื่ท่ี่านึเจ้้าคุณทีี่�ที่ำางานึด้ีานึวิชาการ เป็ูนึทีี่�พึ�ง 
ข้องพระห้นุ่ึมื่เณรนึ้อยและเห้ล่าลูกศิษย์ท้ี่�วไปูได้ีอย่างดีียิ�ง จึ้งข้อกราบุมืุ่ทิี่ติาก้บุท่ี่านึ ในึโอกาสที่ี� 
ท่ี่านึเจ้้าคุณได้ีร้บุพระราชที่านึสมื่ณศ้กดิี�ทีี่� พระเมื่ธีีวชิรโสภณ เม่ื่�อว้นึทีี่� ๖ มีื่นึาคมื่ ๒๕๖๔ 

รองศ์าสติราจารย์ ด้ร.เวทฺย์ บรรณกุรกุุล
ผูู้้อำานึวยการห้ล้กสูติรปูริญญาเอก

สาข้าวิชาบุาลีพุที่ธีศาสติร์
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บุันีทึกปูระทับุใจ “อัศจรรย์เมตตา”บุันีทึกปูระทับุใจ “อัศจรรย์เมตตา”
 ในึช่วงโควิดีได้ีมีื่โอกาสเรียนึโครงการศึกษาพระไติรปิูฎกที่างออนึไลน์ึ ก้บุอาจ้ารย์พระ 
มื่ห้าปูระนึอมื่ ธีมฺื่มื่าลงฺกาโร ในึบุที่เรียนึแรกๆ ท่ี่านึสอนึสวดีมื่นึต์ิ โดียต้ิองออกเสียงอ้กข้ระให้้ถูึกต้ิอง  
แปูลความื่ห้มื่ายไดี้ และมีื่ใจ้เมื่ติติาอ้นึบุริสุที่ธิี� จึ้งที่ำาให้้ย้อนึนึึกถึึงเม่ื่�อมื่าสวดีมื่นึติ์ ฟัังเที่ศน์ึ และ 
เวียนึเทีี่ยนึ ในึว้นึสำาค้ญที่างพระพุที่ธีศาสนึาทีี่�ธีรรมื่สถึานึจุ้ฬาลงกรณ์มื่ห้าวิที่ยาล้ย ได้ีฟัังนึำ�าเสียง 
การสวดีมื่นึต์ิและการเที่ศน์ึจ้ากท่ี่านึเป็ูนึคร้�งแรก รู้สึกปูระท้ี่บุใจ้ คร้�งต่ิอๆ มื่าได้ีมีื่โอกาสชวนึคุณแม่ื่ 
มื่าด้ีวย แม่ื่ก็ชอบุใจ้ว่าท่ี่านึสวดีมื่นึต์ิได้ีไพเราะจ้้บุใจ้ แม่ื่เข้้าไปูกราบุท่ี่านึอย่างงกเงิ�นึ ท่ี่านึรอ ไม่ื่รีบุร้อนึ 
แม่ื่จึ้งบุอกท่ี่านึว่าร่างกายไม่ื่ค่อยแข็้งแรงแล้ว ท่ี่านึเมื่ติติาด้ีวยใจ้อ้นึบุริสุที่ธิี� จึ้งสวดีมื่นึต์ิให้้แม่ื่พนึมื่ม่ื่อร้บุ 
แม่ื่ได้ีร้บุพล้งเมื่ติติาน้ึ�นึจ้ริงๆ ที่ำาให้้แม่ื่กล้บุมื่าเริ�มื่ห้้ดีสวดีมื่นึต์ิและออกกำาล้งกายเบุาๆ ได้ี 
  คร้�งห้นึึ�งที่างธีรรมื่สถึานึจุ้ฬาฯ จ้้ดีถึวายเทีี่ยนึ เราพาพ่อและแม่ื่ไปูทีี่�ว้ดีจ้ากแดีงด้ีวย พ่อเดิีนึ 
ห้ล้งงอ หู้ไม่ื่ค่อยได้ียินึ ส่วนึแม่ื่ติาม้ื่ว ข้าไม่ื่ค่อยมีื่แรง จึ้งค่อยๆ เดิีนึจู้งและเข็้นึรถึก้นึมื่า ย้งไม่ื่ท้ี่นึถึึง 
ทีี่�ห้มื่าย ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ เดิีนึมื่าท้ี่กที่ายพ่อก้บุแม่ื่ด้ีวยเมื่ติ ติา ท้ี่�งๆ ทีี่�ท่ี่านึต้ิองไปูเป็ูนึปูระธีานึในึงานึพิธีีนีึ�  
ท่ี่านึมื่าน้ึ�งทีี่�โต๊ิะม้ื่าหิ้นึใกล้ๆ เรียกให้้พ่อก้บุแมื่่น้ึ�งด้ีวย ท่ี่านึสวดีมื่นึติ์ให้้พ่อก้บุแมื่่พนึมื่ม่ื่อร้บุด้ีวย
เสียงก้องก้งวานึไพเราะอยู่ครู่ให้ญ่ๆ จ้ากน้ึ�นึท่ี่านึจึ้งค่อยเดิีนึขึ้�นึไปูเริ�มื่พิธีี ความื่สงบุเย็นึทีี่�อบุอุ่นึในึ 
ความื่เมื่ติติานีึ� ย้งคงปูระท้ี่บุอยู่ในึใจ้ข้องพ่อก้บุแม่ื่จ้นึทุี่กว้นึนีึ� นึึกถึึงทีี่ไรพ่อก้บุแม่ื่ก็มื่ีรอยยิ�มื่ออกมื่า 
ที่างติาและริมื่ฝ่ึปูากเสมื่อ 
   เม่ื่�อว้นึมื่าฆ์บูุชาเราได้ีพาพ่อแม่ื่มื่าเวียนึเทีี่ยนึทีี่�ธีรรมื่สถึานึจุ้ฬาฯ เราส่งดีอกบุ้วและห้น้ึงส่อ 
สวดีมื่นึต์ิให้้พ่อก้บุแม่ื่ เม่ื่�อท่ี่านึเจ้้าคุณฯ และคณะพระสงฆ์์มื่าถึึงจึ้งได้ีเริ�มื่นึำาสวดีมื่นึต์ิ พ่อทีี่�หู้ตึิงบุอก
ว่า “ไดี้ยินึเสียงช้ดีดีีนึะ” อ่านึห้น้ึงส่อสวดีมื่นึติ์ในึใจ้ติามื่ไปูไดี้ ส้งเกติทีี่�พ่อเปูลี�ยนึห้น้ึาห้น้ึงส่อติามื่ไดี้  
ส่วนึแมื่ที่ี่�ติาม้ื่วก็อ่านึบุที่สวดีมื่นึติใ์นึว้นึนึ้�นึไดีด้้ีวย โดียเราเปูดิีห้น้ึงส่อสวดีมื่นึติใ์ห้้ แล้วใช้นิึ�วชี�นึำาไลไ่ปูติามื่ 
ต้ิวห้น้ึงส่อ แม่ื่พยายามื่สวดีมื่นึติอ์อกเสียงได้ีเก่อบุติลอดีในึพธีิีน้ึ�นึ แม้ื่ว่าค่นึน้ึ�นึท่ี่านึจ้ะสอนึสวดีร้ตินึสตูิร 
พร้อมื่คำาแปูลซึึ่�งใช้เวลามื่าก แต่ิพ่อก้บุแม่ื่ก็ย้งน้ึ�งห้น้ึาติาสดีใสไม่ื่ง่วงเลย ท้ี่�งทีี่�เกินึเวลาเข้้านึอนึปูกติิไปู  
ความื่เมื่ติติาทีี่�แฝึงอยู่ในึทุี่กอ้กข้ระในึบุที่สวดีข้องพระพุที่ธีเจ้้า และเสียงสวดีมื่นึต์ิในึท่ี่วงที่ำานึอง 
ข้องท่ี่านึเจ้้าคุณฯ และคณะสงฆ์์ทีี่�ช้ดีเจ้นึในึทุี่กถ้ึอยคำา แจ่้มื่ช้ดีในึทุี่กความื่ห้มื่าย ได้ีแผู่้พล้งเมื่ติติาอย่าง
น่ึาอ้ศจ้รรย์ใจ้ในึค่นึว้นึเพ็ญน้ึ�นึ  
  “อรห้้ง ส้มื่มื่า ฯลฯ” และ “นึโมื่ ต้ิสสะ ฯลฯ”  พ่อก้บุแม่ื่จ้ะสวดีมื่นึต์ิให้้เราฟััง เม่ื่�อไปูเยี�ยมื่เย่อนึ 
แม่ื่เล่าให้้ฟัังว่า “ก่อนึนึอนึพอแม่ื่จ้ะเริ�มื่สวดีมื่นึต์ิ พ่อก็จ้ะรีบุปูรี�เข้้ามื่าน้ึ�งสวดีมื่นึต์ิด้ีวย แล้วต้ิองที่ำาเสียง
ให้้ด้ีงกว่าแม่ื่ด้ีวยทุี่กคร้�งเลย” เราอดียิ�มื่ไม่ื่ได้ีเลยจ้ริงๆ และรู้สึกปูล่�มื่เม่ื่�อนึึกถึึงภาพที่ี�ไม่ื่เคยเกิดีขึ้�นึมื่า
ก่อนึห้น้ึานีึ� พ่อแม่ื่และน้ึองสาวทีี่�นึอนึอยู่ด้ีวยน้ึ�นึ น้ึ�งสวดีมื่นึต์ิด้ีวยก้นึท้ี่�ง ๓ คนึ
 เน่ึ�องในึโอกาสมื่งคลวาร ข้อน้ึอมื่กราบุถึวายมุื่ทิี่ติาส้กการะแด่ี พระเมื่ธีีวชิรโสภณ โดียกต้ิญญุูติา 

ยชญา 
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 เ ด่ีอนึมิื่ถุึนึายนึ ปู่พุที่ธีศ้กราช 
๒๕๖๒  ดิีฉ้นึได้ีร้บุมื่อบุห้มื่ายงานึจ้าก
ท่ี่านึเจ้้าคุณเมื่ธีีวชิรโสภณ ให้้อิรวดี้ทัฺวร์
เป็ูนึผูู้้จ้้ดีการเดิีนึที่างนึำาคณะพระสงฆ์์ไที่ย  
ไปูศึกษาดูีงานึแลกเปูลี�ยนึปูระสบุการณ์
ด้ีานึการศึกษาทีี่�ปูระเที่ศเมีื่ยนึมื่า แม้ื่
ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ เอง มีื่ภารกิจ้มื่ากมื่ายอ้นึ
มิื่อาจ้ร้บุอาราธีนึาเป็ูนึวิที่ยากรผูู้้ที่รงภูมิื่
ในึการเดิีนึที่างคร้�งน้ึ�นึ แต่ิท่ี่านึก็เมื่ติติา
ดีำาริ กำาห้นึดี และค้ดีเล่อกสถึานึทีี่�ทีี่�จ้ะไปู
ศึกษาดูีงานึในึปูระเที่ศเมีื่ยนึมื่า ให้้เกิดีปูระโยชน์ึ
สูงสุดีแก่เห้ล่าคณะสงฆ์์ทีี่�เดิีนึที่างไปู
 การศึกษาดูีงานึในึคร้�งน้ึ�นึ ได้ีร้บุผู้ลสำาเร็จ้
ด้ีวยดีี ได้ีเห็้นึการเรียนึการสอนึคณะสงฆ์์ในึ 
เมีื่ยนึมื่า ทีี่�ผู้สานึระห้ว่างการเรียนึพระปูริยติ้ิธีรรมื่
(Monastic Education) ก้บุการศึกษาในึระบุบุ
ปัูจ้จุ้บุ้นึ (Buddhist University) เข้้าไว้ด้ีวยก้นึ
ได้ีเป็ูนึอย่างดีี
 จึ้งข้อห้ยิบุยกบุรรยากาศการศึกษาดีูงานึ

พระเมธีวชิรโสภณกับงานพระไตรปิฎกศึกษาสากลพระเมธีวชิรโสภณกับงานพระไตรปิฎกศึกษาสากล

คร้�งน้ึ�นึบุางส่วนึ มื่าแสดีงไว้ในึทีี่�นีึ� เพ่�อเชิดีชู
แนึวคิดีท่ี่านึเจ้้าคุณเมื่ธีีวชิรโสภณก้บุงานึส่บุที่อดี
งานึพระไติรปิูฎกศึกษาสากล และเป็ูนึปูระโยชน์ึ
แก่ผูู้้อ่านึ 
 เราเริ�มื่การเดีนิึที่างที่ี�สำาน้ึกเรียนึว้ดีมื่ห้าวหิ้าร
ในึเม่ื่องมื่อบีุ ห่้างจ้ากกรุงย่างกุ้งราว ๑ ช้�วโมื่ง 
มีื่พระสงฆ์์สามื่เณรเริ�มื่ต้ินึการศึกษาห้ล้กสูติร
ยอดีสามื่เณร Samanekyaw (สามื่เณรจ่้อ)  
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ราว ๑,๒๐๐ รูปู โดียกว่าครึ�งมื่าจ้ากครอบุคร้ว 
ชาวเมีื่ยนึมื่าในึร้ฐ์ยะไข่้ ร้ฐ์ฉานึ ซึึ่�งถ่ึอเป็ูนึ 
ชนึกลุ่มื่น้ึอยในึเมีื่ยนึมื่า ทีี่�มิื่อาจ้ส่�อสารภาษา 
เมีื่ยนึมื่าได้ีดีีและช้ดีเจ้นึน้ึก ร่วมื่ก้บุพระน้ึกศึกษา
ต่ิางชาติิ อาทิี่ ศรีล้งกา เวียดีนึามื่ ก้มื่พูชา และ
ไที่ย ซึึ่�งมิื่อาจ้พูดีอ่านึเขี้ยนึภาษาเมีื่ยนึมื่าได้ีคล่อง
เช่นึก้นึ ด้ีงน้ึ�นึ ภาษากลางทีี่�ใช้ส่�อสารในึว้ดีนีึ� จึ้งใช้
ภาษาบุาลีเป็ูนึห้ล้ก ที่ำาให้้พ้ฒนึาการส่�อสารภาษา
บุาลีข้องพระสงฆ์์สามื่เณรทีี่�นีึ�รุดีห้น้ึาก้าวไกล 
บุรรยากาศไม่ื่แติกต่ิางจ้ากการเรียนึการสอนึในึ
ส้งคมื่พหุ้ว้ฒนึธีรรมื่ที่ี�ว้ดีจ้ากแดีง ปูระเที่ศไที่ยน้ึก 
 การศึกษาข้องพระสงฆ์์สามื่เณรในึระด้ีบุติ้นึ
ทีี่�เมีื่ยนึมื่า จ้ะเน้ึนึการศึกษาพระวิน้ึยเป็ูนึห้ล้ก 
วิน้ึยเป็ูนึห้้วใจ้ข้องการสร้างมื่นุึษย์ทีี่�สมื่บูุรณ์  
จึ้งต้ิองอบุรมื่บุ่มื่เพาะต้ิ�งแต่ิเยาว์ว้ย ทีี่�นีึ�เราพบุ
ความื่มีื่ระเบีุยบุวิน้ึย ร้บุผิู้ดีชอบุตินึเอง เคารพ
ส่วนึรวมื่ ปูระห้ย้ดีที่ร้พยากร ปูระห้ย้ดีพ่�นึทีี่�
ใช้สอย ทุี่กห้นึแห้่ง เช่นึเดีียวก้บุแนึวคิดีอนึุร้กษ์ 
สิ�งแวดีล้อมื่ ปูระห้ย้ดีที่ร้พยากรข้องท่ี่านึเจ้้าคุณ
เมื่ธีีวชิรโสภณ ด้ีงจ้ะเห็้นึได้ีจ้ากโครงการอนุึร้กษ์
สิ�งแวดีล้อมื่ต่ิางๆ ข้องว้ดีจ้ากแดีง ทีี่�มื่ีผูู้้นึำาเสนึอ 
ผู้ลงานึที่่านึเจ้้าคุณฯ ให้้เปู็นึทีี่�ปูระจ้้กษ์อยู่เน่ึองๆ 

ดิีฉ้นึอดีคิดีไม่ื่ได้ีว่า การทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ ศึกษารำ�าเรียนึ
ในึเมีื่ยนึมื่าเป็ูนึระยะเวลานึานึ ได้ีบุ่มื่เพาะอุปูนิึส้ย
ท่ี่านึให้้เป็ูนึผูู้้ปูระห้ย้ดีอดีออมื่ ร้กษาที่ร้พยากร 
เพราะสภาพแวดีล้อมื่ข้องชีวิติพระน้ึกศึกษา 
ในึเมีื่ยนึมื่าเป็ูนึเช่นึน้ึ�นึ 
 ยามื่ทีี่� ดิีฉ้นึนึำาพาคณะพระสงฆ์์ไที่ยห้ร่อ
ฆ์ราวาสไปูศกึษาดูีงานึทีี่�เมีื่ยนึมื่า ม้ื่กมีื่คำาถึามื่ห้นึึ�ง
เสมื่อว่า พระต้ิ�งพ้นึกว่ารูปูอยู่ก้นึอย่างไร บุางทีี่�มีื่
อาคารอยูส่องสามื่อาคารเท่ี่าน้ึ�นึ ไห้นึห้อฉ้นึ ไห้นึ
ห้้องเรียนึ ไห้นึทีี่�จ้ำาว้ดี ดิีฉ้นึม้ื่กติอบุท่ี่านึเห้ล่าน้ึ�นึ
ว่า ทีี่�เดีียวก้นึ ยามื่เช้าพ้บุเก็บุทีี่�นึอนึห้มื่อนึมุ้ื่งเข้้า 
ก็กลายเป็ูนึห้้องเรียนึ ติกคำ�าเก็บุโต๊ิะเรียนึ ปููทีี่�นึอนึ
เข้้าก็เป็ูนึห้้องจ้ำาว้ดี สมื่บุ้ติิพระก็มีื่เพียงหี้บุใบุเล็ก
ใบุห้นึึ�งไว้ใส่ข้องใช้ส่วนึต้ิววางไว้ติามื่มุื่มื่ทีี่�กำาห้นึดี 
ส่วนึห้อฉ้นึในึว้ดีให้ญ่มีื่พระสงฆ์์สามื่เณรกว่า 
พ้นึรูปู บุางคร้�งต้ิองแบุ่งถึวายเพลสองรอบุในึ 
ห้อฉ้นึเดีียวก้นึ เห้ล่�อมื่เวลาก้นึ ไมื่่มีื่ข้้ออุปูสรรค 
ใดีในึการดีำารงชีพ เพ่�อจุ้ดีมุ่ื่งห้มื่ายสำาค้ญค่อ 
การศกึษา ฝึึกฝึนึพระสงฆ์์สามื่เณรให้้มีื่วิน้ึย ร้กษา
เวลา ม้ื่ธีย้สถ์ึ ปูระห้ย้ดีที่ร้พยากร ปูระห้ย้ดีพ่�นึทีี่�
ใช้สอยด้ีงกล่าวแล้ว
 แนึวคิดีการบุ่มื่เพาะผูู้้เรียนึให้้มีื่ชีวิติทีี่�เรียบุ
ง่าย ไม่ื่นิึยมื่สร้างถึาวรว้ติถุึห้รูห้ราในึสถึานึศึกษา 
แต่ิมุ่ื่งห้ว้งผู้ลิติบุ้ณฑิ์ติให้้เกิดีปูระสิที่ธิีผู้ลสูงสุดี 
อ้นึเป็ูนึเปู้าห้มื่ายข้องการศึกษา ปูรากฏิช้ดีในึ
วิที่ยาล้ยสงฆ์์ห้งาจ้้นึเปู่ยนึ ซึึ่�งท่ี่านึเจ้้าคุณฯ ดีำาริ
ให้้เราไปูเยี�ยมื่ชมื่ให้้ไดี้ ภายในึวิที่ยาล้ยสงฆ์์ 
ห้งาจ้้นึเปู่ยนึ กรุงย่างกุ้ง ร่มื่ร่�นึไปูด้ีวยต้ินึกร้ก  
ไม้ื่ในึพระพุที่ธีศาสนึาที่ี�ที่างพม่ื่านิึยมื่ปูลูกในึศาสนึ
สถึานึ มีื่อาคารเรียนึข้นึาดีสามื่ช้�นึอยู่สองอาคาร 
ห้ากมื่องผิู้วเผิู้นึ อาจ้ไม่ื่เช่�อว่าสถึานึทีี่�แห่้งนีึ�  
เปิูดีสอนึระด้ีบุปูริญญาเอก สาข้าวิจ้้ยค้มื่ภีร์ 
พระไติรปิูฎก
 วิที่ยาล้ยสงฆ์์ห้งาจ้้นึเปู่ยนึ เปิูดีสอนึระด้ีบุ
ปูริญญาเอก ห้ล้กสูติรค้มื่ภีร์มื่ห้าปูัฏิฐ์านึ ในึช่วง
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เข้้าพรรษา ปู่พุที่ธีศ้กราช ๒๕๖๒ เป็ูนึปู่แรก 
โดียน้ึกศึกษาในึห้ล้กสูติร ค่อพระบุ้ณฑิ์ติ  
“อภวิำส” จ้ำานึวนึ ๒๔ รูปู ซึึ่�งผู่้านึการสอบุค้ดีเล่อก
และส้มื่ภาษณ์เข้้าศึกษาต่ิออย่างเข้้มื่ข้้นึ ต้ิองผู่้านึ
เกณฑ์์ที่ดีสอบุว่ามีื่ท้ี่กษะที่างภาษาบุาลีและภาษา
อ้งกฤษในึระด้ีบุยอดีเยี�ยมื่ พระน้ึกศึกษาระด้ีบุ
ปูริญญาเอกท้ี่�ง ๒๔ รูปู จ้ะร่วมื่ก้นึผู้ลิติผู้ลงานึวิจ้้ย
ในึระด้ีบุปูริญญาเอก ห้ล้กสูติรค้มื่ภีร์มื่ห้าปัูฏิฐ์านึ 
แบุ่งห้น้ึาทีี่�ร้บุผู้ิดีชอบุวิจ้้ยปูัจ้จ้้ย ๒๔ รูปูละห้นึึ�ง
ปัูจ้จ้้ย ค้นึห้าข้้อมูื่ลและสภาวธีรรมื่ทีี่�เกี�ยวข้้อง  
ใช้เวลาในึการศกึษา ๓ ปู่ เพ่�อนึำาเสนึอดีษุฎีนิึพนึธ์ี
ให้้เป็ูนึทีี่�ปูระจ้้กษ์ ก่อนึอนุึม้ื่ติิจ้บุการศึกษา  
น้ึ�นึห้มื่ายความื่วา่ ในึอกี ๓ ปู่ข้้างห้น้ึา ดุีษฎีนิึพนึธ์ี
ช้�นึเลิศเกี�ยวก้บุค้มื่ภีร์มื่ห้าปัูฏิฐ์านึ แจ้กแจ้งปัูจ้จ้้ย 
๒๔ เป็ูนึภาษาบุาลีและภาษาอ้งกฤษโดียละเอียดี 
จ้ะออกสู่สายติาสาธีารณชนึ จ้ะเป็ูนึค้มื่ภีร์ลำ�าค่า
ให้้ชาวพุที่ธีได้ีศึกษา น้ึบุเป็ูนึการมื่องการณ์ไกล 
และธีำารงพระพุที่ธีศาสนึาได้ีอย่างเยี�ยมื่ยอดีทีี่�สุดี 
 ต้ิ�งแต่ิอดีีติถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ พม่ื่ามีื่การจ้้ดีต้ิ�งคณะ

ราชบุ้ณฑิ์ติเช่นึนีึ� เพ่�อสนึองงานึในึราชสำาน้ึก  
รวมื่ถึึงการที่ำางานึข้องคณะสงฆ์์เพ่�อเผู้ยแผู่้ 
พระพุที่ธีศาสนึา ด้ีวยความื่เช่�อทีี่�ว่า คณะน้ึกปูราชญ์ 
ระดีมื่สมื่องร่วมื่ก้นึที่ำางานึจ้ึงจ้ะปูระสบุความื่
สำาเร็จ้ ได้ีร้บุผู้ลเลิศ นีึ�ค่อวิธีีคิดีข้องเมีื่ยนึมื่าต้ิ�งแต่ิ
อดีีติถึึงปัูจ้จุ้บุ้นึ และใช้ก้บุทุี่กส่วนึงานึ ท้ี่�งที่างโลก 
และที่างธีรรมื่ น้ึบุเป็ูนึการเปิูดีโลกท้ี่ศน์ึในึ 
การศึกษาดูีงานึคร้�งนีึ�
 คณะศึกษาดูีงานึย้งไดี้เดิีนึที่างไปูย้งว้ดีซึึ่�ง
เป็ูนึโรงพิมื่พ์ผู้ลิติติำาราพระปูริย้ติิธีรรมื่ และคู่ม่ื่อ
การศึกษาทีี่�แต่ิงขึ้�นึเอง เพ่�อสนึองว้ติถึุปูระสงค์
ผูู้้ใช้ทีี่�ติ่างก้นึ และเป็ูนึสถึานึทีี่�ผู้ลิติพระไติรปิูฎก
ดิีจิ้ท้ี่ลแห่้งเดีียวในึเมีื่ยนึมื่า ทีี่�มื่าข้องการสร้าง
พระไติรปิูฎกดิีจ้ิท้ี่ลน่ึาสนึใจ้มื่าก เกิดีจ้ากคห้บุดีี 
ผูู้้ห้นึึ�งทีี่�ปูระกอบุส้มื่มื่าชพีเป็ูนึแพที่ยแ์ผู้นึปัูจ้จุ้บุ้นึ 
มีื่จิ้ติศร้ที่ธีาในึพระพุที่ธีศาสนึาอย่างยิ�งยวดี ต้ิ�งใจ้
บุวชเรียนึในึว้ดีกลางเม่ื่อง เพราะอยากจ้้ดีที่ำา 
พระไติรปิูฎกดิีจิ้ท้ี่ล นึอกจ้ากบุวชเพ่�อใช้เวลาที่ำางานึ 
และมีื่ปัูจ้จ้้ยพร้อมื่ทุ่ี่มื่เที่เพ่�อพระศาสนึาแล้ว  
ย้งพาทีี่มื่งานึวิศวกรคอมื่พิวเติอร์ระด้ีบุห้้วกะทิี่
มื่าอีกห้ลายสิบุชีวิติ จ้นึสร้างพระไติรปิูฎกดิีจิ้ท้ี่ล
ฉบุ้บุสมื่บูุรณ์สำาเร็จ้ เป็ูนึปูระโยชนึ์ต่ิอคนึท้ี่�วไปู 
การทีี่� พุที่ธีบุริษ้ที่ ๔ รู้ ว่า จ้ะที่ำาอย่างไรให้้ 
พระศาสนึาธีำารงอยู่ได้ี และลงม่ื่อปูฏิิบุ้ติิให้้เกิดีผู้ล 
ติรงนีึ�สำาค้ญยิ�ง
 ห้ล้งศึกษาดูีงานึการศึกษาคณะสงฆ์์เมีื่ยนึมื่า 
อย่างเข้้มื่ข้้นึท้ี่�งห้มื่ดี ต้ิ�งแต่ิช้�นึมูื่ลในึระบุบุ 
ปูริย้ติิธีรรมื่ จ้นึถึึงการศึกษาสม้ื่ยให้ม่ื่ในึระด้ีบุ
ปูริญญาเอก ดิีฉ้นึส้งเกติเห็้นึห้้วใจ้สำาค้ญทีี่�ที่ำาให้้
ระบุบุการศึกษาข้องคณะสงฆ์์เมีื่ยนึมื่าดีำาเนิึนึไปู
อย่างมีื่ปูระสิที่ธิีภาพ นึอกเห้น่ึอจ้ากการเรียนึ 
พระไติรปิูฎกศึกษาทีี่�ละเอียดีเข้้มื่ข้้นึอย่างทีี่�
ที่ราบุก้นึดีีแล้ว อีกสิ�งห้นึึ�งทีี่�ดิีฉ้นึส้งเกติเห้็นึค่อ  
พุที่ธีบุริษ้ที่ ๔ ต่ิางปูฏิิบุ้ติิห้น้ึาทีี่�ข้องตินึเองอย่างดีี 
อย่างเต็ิมื่กำาล้งความื่สามื่ารถึ สอดีร้บุก้นึ พร้อมื่
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ข้้บุเคล่�อนึพระพุที่ธีศาสนึาให้้เจ้ริญรุ่งเร่อง  
สำาน้ึกเรียนึมีื่ปูระสิที่ธิีภาพ น้ึกเรียนึมีื่ปูระสิที่ธิีภาพ 
อุบุาสกอุบุาสิกา มีื่ความื่เล่�อมื่ใสศร้ที่ธีา มุ่ื่งม้ื่�นึอุทิี่ศ
ตินึเองเพ่�อพระพุที่ธีศาสนึา ท้ี่�งห้มื่ดีห้ล่อห้ลอมื่
รวมื่ก้นึเกิดีเป็ูนึพล้งพุที่ธีบุริษ้ที่ ๔ สร้างศาสนึ
ที่ายาที่ที่ี�เปู่�ยมื่ความื่รู้ ด้ี�งทีี่�ท่ี่านึเจ้้าคุณฯ เนึ้นึยำ�า
เสมื่อว่า พระพุที่ธีศาสนึาจ้ะดีำารงสถึาพร ต้ิองร่วมื่
ก้นึสร้างพระทีี่�มื่ีลมื่ห้ายใจ้ พระทีี่�มื่ีชีวิติ ส่บุที่อดี
พระไติรปิูฎก อรรถึกถึา และค้มื่ภีร์ในึพระศาสนึา
อย่างถูึกต้ิอง พระพุที่ธีศาสนึาจึ้งจ้ะธีำารงไม่ื่เส่�อมื่
คลาย ติราบุกาลนึานึ
 ทีี่�เมีื่ยนึมื่า ผูู้้บุริห้ารสถึานึศึกษาข้องพระสงฆ์์
ทีี่�ขึ้�นึก้บุร้ฐ์บุาล ได้ีร้บุงบุปูระมื่าณอุดีห้นุึนึจ้าก 
ภาคร้ฐ์ท้ี่�งห้มื่ดี โดียกระที่รวงศาสนึาเมีื่ยนึมื่า
ร้บุห้น้ึาทีี่�ดูีแลอย่างมีื่เอกภาพอาจ้ารย์พระไม่ื่มีื่ 
เงินึเด่ีอนึ มีื่เพียงสว้สดิีการและทีี่�พ้กในึว้ดี และ
พอใจ้ในึสิ�งทีี่�มีื่ คณาจ้ารย์ทุี่กรูปูจึ้งทุ่ี่มื่เที่สรรพ
กำาล้งเพ่�อสอนึห้น้ึงส่อ โดียไม่ื่ต้ิองมีื่ห่้วงใดีๆ  
ส่วนึเจ้้าสำาน้ึกเรียนึ ก็ไม่ื่จ้ำาเป็ูนึต้ิองลำาบุากห้า
ปัูจ้จ้้ยเลี�ยงสำาน้ึก เพราะเม่ื่�อมีื่ผู้ลงานึ ศร้ที่ธีาก็จ้ะ
ติามื่มื่า ชาวบุา้นึรู้ว่าจ้ะที่ำาบุุญอยา่งไรให้้ไดีบุุ้ญแท้ี่  เร่�อง/ภาพ : อลิสัา จินดูา

เข้าจ้ะทุ่ี่มื่เที่สร้างพระทีี่�มีื่ชีวิติอยา่งสุดีห้้วจิ้ติห้้วใจ้ 
ร่วมื่ใจ้ก้นึอุปูถ้ึมื่ภ์สำาน้ึกเรียนึ สำาน้ึกเรียนึทีี่�มีื่ 
ผู้ลงานึโดีดีเด่ีนึ คิวจ้องเจ้้าภาพถึวายภ้ติติาห้าร
รายว้นึ พร้อมื่บุำารุงนึำ�าไฟัว้ดีรายเด่ีอนึ เต็ิมื่สองถึึง
สามื่ปู่ล่วงห้น้ึา
 พระสงฆ์์สามื่เณรที่ำาห้น้ึาทีี่�สอนึ - เรียนึ 
พ้ฒนึาการศึกษาข้องตินึให้้ดีีทีี่�สุดี ปูระโยชน์ึก็
ติกก้บุพระพุที่ธีศาสนึา ฝึ�ายอุบุาสกอุบุาสิกาเอง  
ก็มีื่ปัูญญาคิดีได้ีว่า การที่ำาบุุญส่งเสริมื่การศึกษา
พระสงฆ์์ค่อสุดียอดีแห่้งที่านึ น้ึ�นึค่อห้้วใจ้ข้อง
ความื่สำาเร็จ้
 ความื่สำาเร็จ้ข้องการสร้างพระทีี่�มีื่ลมื่ห้ายใจ้
ส่บุที่อดีพระพุที่ธีศาสนึาข้องว้ดีจ้ากแดีง ภายใติ้ 
การบุริห้ารงานึข้องท่ี่านึเจ้้าคุณพระเมื่ธีีวชิรโสภณ 
ก็ที่อดียาวในึทิี่ศที่างเดีียวก้นึก้บุทีี่� เ มีื่ยนึมื่า  
การศึกษาระบุบุพระไติรปิูฎกศึกษาสากลข้อง
สถึาบุ้นึโพธิียาล้ยและว้ดีจ้ากแดีง มุ่ื่งม้ื่�นึผู้ลิติ
บุ้ณฑิ์ติทีี่�เป็ูนึเลิศ พร้อมื่จ้ะเป็ูนึปูระทีี่ปูส่องแสง
สว่างไกล เปู็นึห้ล้กช้ยในึพระพุที่ธีศาสนึา เปู็นึทีี่�
พึ�งแห่้งมื่ห้าชนึท้ี่�งห้ลาย 
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	 Congratulations เป็็นคำำ�อัังกฤษท่ี่�นิยมใช้้ 
พููดกันเพู่�อัแสดงคำว�มยินด่ในโอัก�สต่่�งๆ เช่้น 
เม่�อัสำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ� ได้เล่ื่�อันยศึ เล่ื่�อันต่ำ�แหน่ง
ก�ร็ง�น เป็็นต้่น พูจน�นุกร็มอัังกฤษ-บ�ล่ื่ แป็ลื่ 
congratulate เป็็นบ�ล่ื่ ดังน่�
(๑) abhinandati อภิินนทฺติ ิ(อัะ-พิู-นัน-ที่ะ-ติ่) = 
ช่้�นช้มยินด่
(๒) pitimnivedeti ปีีติ ึนิเวเทติ ิ(ปี็-ติ่ง นิ-เว-เที่-ติ่)  
= ป็ร็ะก�ศึคำว�มป็ล่ื่�มใจ
 “อัภิินนฺที่ติ่” แลื่ะ “นิเวเที่ติ่” เป็็นคำำ�กร็ิย�  
(กิริ็ย�อั�ขย�ต่) ป็ฐมบรุุ็ษ (ในไวย�กร็ณ์์บ�ล่ื่หม�ย
ถึึงผูู้้ท่ี่�เร็�พููดถึึง ค่ำอับุคำคำลื่หร่็อัสิ�งทัี่�วไป็) เอักพูจน์
 ถ้ึ�เร็�เป็็นผูู้้พููดเอัง (ไวย�กร็ณ์์บ�ล่ื่เร่็ยก  
“อุัต่ต่มบุร็ุษ”) “อัภิินนฺที่ติ่” เป็ล่ื่�ยนรู็ป็เป็็น  
“อัภิินนฺที่�มิ” (อัะ-พิู-นัน-ที่�-มิ)
โป็ร็ดสงัเกต่ว�่ “อัภิินนทฺี่�ม”ิ เป็็นรู็ป็คำำ�ในลื่กัษณ์ะ
เด่ยวกับ “อันุโมที่�มิ” (อัะ-นุ-โม-ที่�-มิ) ท่ี่�เร็� 
คุ้ำนกันด่ แต่่ใช้้ในโอัก�สแต่กต่่�งกัน

(๑) “อนุโมทามิ” ใช้้ในกรณีีที�ได้้ร้้ เห็น็ว่าใคร

ทำาความด้อีนัเป็ีนบุุญกุศลในทางพระศาสนา เช่้น

ให้็ทาน รักษาศลี เจริญภิาวนา เม่�อร้้ เห็น็ห็ร่อมี

ผู้้้บุอกให้็ร้้ที�เรียกกนัว่า “แบุ่งส่วนบุุญ” เรากพ้็ด้

ว่า “อนุโมทาม”ิ แปีลว่า “ข้้าพเจ้าข้ออนุโมทนา” 

รป้ีคำานามค่อ “อนุโมทนา” ที�เราพ้ด้กนัติดิ้ปีาก

(๒) “อภินินทฺาม”ิ ใช้้ในกรณีอี่�นๆ  ที�ควรแก่การ

แสด้งความยินด้ ี เช่้น สำาเรจ็การศกึษา สอบุได้้  

ได้้เข้้าทำางานห็ร่อเข้้ารับุราช้การ ได้้เล่�อนติำาแห็น่ง  

เล่�อนยศ ได้้บุุติรธิด้า เป็ีนต้ิน กรณีีเช่้นน้ีใช้้  

“อนุโมทามิ” ไม่เห็มาะ ควรใช้้ “อภิินนทฺามิ” 

แปีลว่า “ข้้าพเจ้าข้อช่้�นช้มยินด้”ี

รู็ป็คำำ�น�มค่ำอั “อภิินนฺทน” (อัะ-พิู-นัน-ที่ะ-นะ) 
โป็ร็ดสังเกต่ว่� –ที่ะ-นะ ไม่ใช่้ –ที่ะ-น�
 “อภินินทฺน” รู็ป็คำำ�ก็ต่ร็งกบั congratulations
 ส่วน “นิเวเทติ”ิ ถ้ึ�เร็�เป็็นผูู้้พููดเอัง เป็ล่ื่�ยน
รู็ป็เป็็น “นิเวเที่มิ” รู็ป็ป็ร็ะโยคำเต็่มเป็็น “ปีีติ ึ 

นิเวเทมิ” แป็ลื่ว่� “ข้�พูเจ้�ขอัป็ร็ะก�ศึคำว�ม 

บทความพิเิศษ

CongratulationsCongratulations
พูดเป็นบาลีว่าอย่างไรพูดเป็นบาลีว่าอย่างไร นาวาเอกทองยอ้ย แสงสนิชยันาวาเอกทองยอ้ย แสงสนิชยั

CongratulationsCongratulations
พูดเป็นบาลีว่าอย่างไรพูดเป็นบาลีว่าอย่างไร



ป็ล่ื่�มใจ” รู็ป็ป็ร็ะโยคำคำำ�แป็ลื่แลื่ะคำว�มหม�ย 
ต่ร็งกับคำำ�ว่� “ขอัแสดงคำว�มยินด่” ท่ี่�พููดกันใน
ภิ�ษ�ไที่ย
 รู็ป็คำำ�น�มค่ำอั “ปีีตินิิเวทน” (ปี็-ติ่-นิ-เว-ที่ะ-นะ)  
โป็ร็ดสังเกต่ว่� รู็ป็คำำ�กริ็ย� “ปีีติึ นิเวเทติิ”  
หร่็อั “ปีีติึ นิเวเทมิ” “ปี็ตึ่” แยกเป็็นคำำ�หนึ�ง 
ต่่�งห�ก แต่่เม่�อัเป็็นรู็ป็คำำ�น�ม “ปีีติึ” สม�สกับ  
“นิเวทน” แลื่ะรู็ป็คำำ�เป็็น “ปี็ติ่” ไม่ใช่้ “ปี็ตึ่”
อภิิปราย :
 วันน่� (๒๖ ม่น�คำม ๒๕๖๒) คำณ์ะสงฆ์์ป็ร็ะก�ศึ
ผู้ลื่ก�ร็สอับบ�ล่ื่สน�มหลื่วงป็ร็ะจำ�ปี็ ม่ผูู้้แสดง
คำว�มยินด่กับพูร็ะภิิกษุส�มเณ์ร็แลื่ะฆ์ร็�ว�ส 
ท่ี่�สอับได้เป็็นท่ี่�เอิักเกริ็ก ผูู้้แสดงคำว�มยินด่ก็ม่ทัี่�ง 
ผูู้้ท่ี่�สอับได้ด้วยกันเอังแลื่ะมิต่ร็สห�ยขอังผูู้้สอับได้ 
ม่ทัี่�งท่ี่�เป็็นพูร็ะภิิกษุส�มเณ์ร็แลื่ะฆ์ร็�ว�สญ�ติ่โยม
 คำำ�แสดงคำว�มยินด่ท่ี่�พูบหน�ต่�ก็ค่ำอั con-
gratulations อัันเป็็นภิ�ษ�อัังกฤษท่ี่�ช้�วโลื่กนิยม
ใช้้พููดแสดงคำว�มยินด่กันทัี่�วไป็ 
 ผูู้้เข่ยนบ�ล่ื่วันลื่ะคำำ�สะดุดใจ ป็ร็ะเด็นอัยู่ท่ี่�
แสดงคำว�มยินด่ในโอัก�สท่ี่�เร่็ยนภิ�ษ�บ�ล่ื่แล้ื่ว

สอับได้ แต่่แสดงคำว�มยินด่กันเป็็นภิ�ษ�อัังกฤษ 
โดยเฉพู�ะผูู้้สอับได้ป็ร็ะโยคำสูงสุด ค่ำอั ป็.ธ.๙ ซึึ่�ง
เป็็นป็ร็ะโยคำท่ี่�ต้่อังรู้็ภิ�ษ�บ�ล่ื่ร็ะดับสูง คำวร็ท่ี่�จะ
แสดงคำว�มยินด่เป็็นภิ�ษ�บ�ล่ื่ แต่่ก็ไม่ม่เลื่ย
 แม้เหตุ่ผู้ลื่ท่ี่�ว่� congratulations เป็็นเหม่อัน
ภิ�ษ�ส�กลื่จะเป็็นเหต่ผุู้ลื่ท่ี่�ฟัังขึ�น แลื่ะต่อ้ังยอัมรั็บ
ว่� ท่ี่�ไหนๆ เข�กพู็ูดกันทัี่�งนั�น แต่่ผูู้้เข่ยนบ�ล่ื่วนัลื่ะ
คำำ�ก็ยังรู้็สึกว่� เร็�กำ�ลัื่งที่ำ�สิ�งท่ี่�เป็็นก�ร็ดูแคำลื่นตั่ว
เอัง ที่ำ�ไมเร็�จึงล่ื่มภิ�ษ�บ�ล่ื่ ที่ำ�ไมเร็�จึงไม่แสดง
คำว�มยินด่เป็็นภิ�ษ�บ�ล่ื่ ที่ำ�ไมเร็�ไป็อ้ั�งภิ�ษ�
ส�กลื่ ในเม่�อัโอัก�สน่�เป็็นโอัก�สพิูเศึษ เป็็นโอัก�ส
ขอังภิ�ษ�บ�ล่ื่โดยเฉพู�ะ 
 แสดงคำว�มยินด่ป็ร็�ร็ภิเหตุ่ท่ี่�ม�จ�กภิ�ษ�
บ�ล่ื่โดยต่ร็ง เร็�กลัื่บไม่ใช้้ภิ�ษ�บ�ล่ื่ ไม่ฉวยโอัก�ส
ท่ี่�จะแสดงถึึงคำว�มส�ม�ร็ถึท่ี่�จะใช้้ภิ�ษ�บ�ล่ื่ท่ี่�เร็�
สอับได้
 แล้ื่วเร็�จะร็อัไป็ใช้้ภิ�ษ�บ�ล่ื่กันในโอัก�สไหน 
ม่โอัก�สไหนอ่ักเล่ื่�ท่ี่�จะเหม�ะไป็กว่�น่�
 จริ็งอัยู่ ก�ร็เร่็ยนบ�ล่ื่ในเม่อังไที่ยเป็็นก�ร็
เร่็ยนเพู่�อัแป็ลื่คัำมภ่ิร์็ ไม่ใช่้เร่็ยนเพู่�อัสนที่น�หร่็อั
เร่็ยนพููดในช่้วิต่ป็ร็ะจำ�วัน แต่่น่�ไม่ใช่้ข้อัจำ�กัดท่ี่�จะ
ม�ป็ิดกั�นไม่ให้ผูู้้เร่็ยนใช้้ภิ�ษ�บ�ล่ื่ส่�อัส�ร็สนที่น�
กันได้
 ต่กลื่งว่�เร็�เร่็ยนบ�ล่ื่เพู่�อัสอับได้กันเท่ี่�นั�น
จริ็งๆ หร่็อั สนที่น�ก็ไม่ได้ ค้ำนคำว้�พูร็ะธร็ร็มวินัย
ก็ไม่เอั�

ดููก่่อนภิราดูา!
: สอบไดู้เป็นภิาษาบาลีี  
: แสดูงความยินดีูเป็นภิาษาอังก่ฤษ
: ข้้างบนหลีงทาง  : ข้้างล่ีางหลีงทิศ
: อิติิปิโสฟุุดูฟิุดู  : กุ่สลีาอาเมน!

ขอัขอับพูร็ะคุำณ์เว็บไซึ่ต์่ เสร่็ช้น : เสร่็ธร็ร็ม  Congratulation   http://dhamma.serichon.us/2019/03/27/congratu-
lation-พููดเป็็นบ�ล่ื่ว่�อัย่�งไ/
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 ต่�มท่ี่�กล่ื่�วม�แล้ื่วข้�งต้่น กัจจ�ยนไวย�กร็ณ์์ 
เ ป็็นต่ำ�ร็� เ ก่ �แ ก่ ท่ี่� สุ ด ซึึ่� งบ ริ็ บู ร็ ณ์์ ด้วย สูติร  
(กฎข้อับังคัำบ) วุติติิ (คำำ�อัธิบ�ยสูต่ร็) แลื่ะอุทาหรณ์์  
(ตั่วอัย่�ง)

 องค์ประก่อบข้องสูติรที�พบในคัมภีิร์ก่าริก่า

 สูต่ร็โดยทัี่�วไป็ในคัำมภ่ิร์็ไวย�กร็ณ์์ ม่อังค์ำ
ป็ร็ะกอับ ๗ อัย่�ง ค่ำอั 
 ๑. อัปปัก่ข้ระ ม่พูย�งค์ำ น้อัย ค่ำอั ใช้้ 
คำำ�สั�นๆ เพู่�อัให้ท่ี่อังจำ�ได้ง่�ย
 ๒. อสันเทหะ ไม่คำลุื่มเคำร่็อั ค่ำอั ม่ศึัพูท์ี่
แลื่ะเน่�อัคำว�มกร็ะจ่�งชั้ดเจน
 ๓. สารัติถะ ม่เน่�อัคำว�มเป็็นแก่นส�ร็  
ค่ำอั สูต่ร็ทีุ่กสูต่ร็ม่ป็ร็ะโยช้น์เพู่�อัก�ร็ป็ร็ะกอับ 
รู็ป็ศัึพูท์ี่ ไม่ม่สูต่ร็ท่ี่�ไร้็ป็ร็ะโยช้น์ในคัำมภ่ิร์็

 ๔. คุยหนินนยะ แสดงเน่�อัคำว�มอัันซ่ึ่อันเร้็น 
ค่ำอั แสดงเน่�อัคำว�มท่ี่�เข้�ใจย�กให้เข้�ใจง่�ย
 ๕. นิทโทสะ ไม่ม่โที่ษ ค่ำอั ไม่อั�จห� 
ข้อับกพูร่็อังได้โดยศัึพูท์ี่หร่็อัเน่�อัคำว�ม
 ๖. เหตุิมะ ม่เหตุ่อัันสมคำวร็ ค่ำอั ทุี่กสูต่ร็ 
ม่เน่�อัห�เช่้�อัมโยงกัน ม่ส�เหตุ่ในก�ร็กล่ื่�วสูต่ร็ 
เพู่�อัป็ร็ะโยช้น์อัย่�งใดอัย่�งหนึ�ง
 ๗. ติถะ ถูึกต้่อัง ค่ำอั ไม่ม่ข้อัผิู้ดพูลื่�ด 
ท่ี่�ที่ำ�ให้ผูู้้รู้็ต่ำ�หนิได้
 ดังคัำมภ่ิร์็ก�ริ็ก�อัันเป็็นไวย�กร็ณ์์ท่ี่�แต่่งแร็กสุด 
ในพูม่�กล่ื่�วว่�

อปฺฺปฺกฺฺขรมสนฺฺเทหํํ	 สารตฺฺถํํ	คุุยฺฺหํนฺินฺฺนฺยฺํ

นฺิทฺโทสํ	เหํตฺุมํ	ตฺถํํ	 สุตฺฺตฺํว	ปฺจุรตฺฺถํกฺา.	

  (ก�ริ็ก� ๔๕)

โครงสร้างของกัจจายนไวยากรณ์โครงสร้างของกัจจายนไวยากรณ์
กัจจายนไวยากรณ์กัจจายนไวยากรณ์

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ตอนท่ีตอนท่ี ๖๖

ปาฬปิาโมกข ์ปาฬปิาโมกข ์

กัจจายนไวยากรณ์กัจจายนไวยากรณ์



 “[คัำมภ่ิร์็ก�ริ็ก�น่�] ม่เน่�อัห�กว้�งขว�ง เหม่อัน
สูต่ร็ [ในกัจจ�ยนไวย�กร็ณ์์] ท่ี่�ม่พูย�งค์ำน้อัย ไม่
คำลุื่มเคำร่็อั ม่เน่�อัคำว�มเป็็นแก่นส�ร็ แสดงเน่�อั
คำว�มอัันซ่ึ่อันเร้็น ไม่ม่โที่ษ ม่เหตุ่อัันสมคำวร็ แลื่ะ
ถูึกต้่อัง”

องค์ประก่อบข้องสูติร
ที�พบในคัมภีิร์กั่จจายนสุติตัิติถะ

 ข้อัคำว�มจ�กคัำมภ่ิร์็ก�ริ็ก�น่�ม่เน่�อัห�คำล้ื่�ยกับ
ข้อัคำว�มท่ี่�กล่ื่�วไว้ในคัำมภ่ิร์็กัจจ�ยนสุต่ตั่ต่ถึะ แต่่
คัำมภ่ิร์็ดังกล่ื่�วถ่ึอัว่�สูต่ร็ม่อังค์ำป็ร็ะกอับ ๖ อัย่�ง 
ค่ำอั 
 ๑. สวัปปัก่ข้ระ ม่พูย�งค์ำน้อัยม�ก ค่ำอั  
ใช้้คำำ�สั�นๆ เพู่�อัให้ท่ี่อังจำ�ได้ง่�ย
 ๒. อสันเทหะ ไม่คำลุื่มเคำร่็อั ค่ำอั ม่ศึัพูท์ี่
แลื่ะเน่�อัคำว�มกร็ะจ่�งชั้ดเจน
 ๓. สารัติถะ ม่เน่�อัคำว�มเป็็นแก่นส�ร็  
ค่ำอั สูต่ร็ทีุ่กสูต่ร็ม่ป็ร็ะโยช้น์เพู่�อัก�ร็ป็ร็ะกอับ 
รู็ป็ศัึพูท์ี่ ไม่ม่สูต่ร็ท่ี่�ไร้็ป็ร็ะโยช้น์ในคัำมภ่ิร์็
 ๔. สัพพโติมุข้ะ ม่นัยร็อับด้�น ค่ำอั ป็ร็ะกอับ
รู็ป็ศัึพูท์ี่ได้หลื่�ยนัย 
 ๕. อัก่โข้ภิะ ไม่หวั�นไหว ค่ำอั ไม่ม่ใคำร็
ต่ำ�หนิได้โดยศัึพูท์ี่หร่็อัเน่�อัคำว�ม

 ๖. อนวัชชะ ไม่ม่โที่ษ ค่ำอั ไม่อั�จห� 
ข้อับกพูร่็อังได้โดยศัึพูท์ี่หร่็อัเน่�อัคำว�ม
 ดังข้อัคำว�มว่�

สฺวปฺฺปฺกฺฺขร’มสนฺฺเทหํํ	 สารตฺฺถํํ	สพฺฺพฺโตฺมุขํ	

อกฺฺโขภ’มนฺวชฺฺชฺญฺฺจ	 ฉพฺฺพฺิธํํ	สุตฺฺตฺลกฺฺขณํํ.	

 (กััจ.สุุตตัตถะ ๑/๑๒)
 “ลัื่กษณ์ะขอังสูต่ร็ม่ ๖ ป็ร็ะก�ร็ ค่ำอั ม่พูย�งค์ำ
น้อัยม�ก ไม่คำลุื่มเคำร่็อั ม่ข้อัคำว�มเป็็นแก่นส�ร็  
ม่นัยร็อับด้�น ไม่หวั�นไหว แลื่ะไม่ม่โที่ษ”

องค์ประก่อบข้องสูติรที�พบในคัมภีิร์มุคธโพธะ
 ผูู้้เข่ยนเข้�ใจว่� ท่ี่�นผูู้้แต่่งกัจจ�ยนสุต่ตั่ต่ถึะ
ค่ำอัพูร็ะวิสุที่ธ�จ�ร็ะในพูทุี่ธศึต่วร็ร็ษท่ี่� ๒๔ ไดแ้ต่่ง
ข้อัคำว�มน่�ต่�มข้อัคำว�มจ�กคัำมภ่ิร์็มุคำธโพูธฎ่ก�ว่�

สฺวปฺฺปฺกฺฺขร’มสนฺฺทิทฺธํํ	 สารวํ	สพฺฺพฺโตฺมุขํ	

อกฺฺโขภ’มนฺวชฺฺชฺญฺฺจ	 สุตฺฺตฺํ	สุตฺฺตฺวิโท	วิทิ.

 (มุุคฺฺธ.ฏีีกัา ๑/๑)
 “ผูู้้ฉลื่�ดในสตู่ร็ยอ่ัมรู้็สูต่ร็ [ว่�ม่อังค์ำป็ร็ะกอับ
ค่ำอั] ม่พูย�งค์ำน้อัยม�ก ไม่คำลุื่มเคำร่็อั ม่แก่นส�ร็  
ม่นัยร็อับด้�น ไม่หวั�นไหว แลื่ะไม่ม่โที่ษ”
 รู็ป็สันสกฤต่ขอังคำ�ถึ�ข้�งต้่น ม่ดังต่่อัไป็น่�
สฺวลปฺฺปฺากฺฺษร’มสนฺฺทิคฺุธํํ	 สารวตฺฺ	วิศฺฺวโตฺมุขมฺ

อสฺโตฺภ’มนฺวทฺยฺญฺฺจ	 สูตฺฺรํ	สูตฺฺรวิโท	วิทุะ.
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องค์ประก่อบข้องสูติร
ที�พบในคัมภีิร์โมคคัลีลีานปัญจิก่าฎีีก่า

 อัย่�งไร็ก็ต่�ม คัำมภ่ิร์็โมคำคัำลื่ลื่�นปั็ญจิก�ฎ่ก�
ท่ี่�แต่่งโดยพูร็ะสังฆ์รั็กขิต่ะในร็�วพูุที่ธศึต่วร็ร็ษท่ี่� 
๑๗ ได้กล่ื่�วถึึงอังค์ำป็ร็ะกอับขอังสูต่ร็ ๕ ป็ร็ะก�ร็ 
ดังน่�
อปฺฺปฺกฺฺขร’มสนฺฺทิทฺธํํ	 สสารํ	คุุฬฺฺหํนฺิณํฺณํยฺํ

ปฺสนฺฺนฺตฺฺถํญฺฺจ	สุตฺฺตฺนฺฺตฺิ		อาหํุ	ตฺลฺลกฺฺขณํญฺฺญฺุโนฺ.

  (โมุคฺฺ.ปญฺฺจิกัาฏีีกัา ๑/๑)
 “ผูู้้รู้็ลัื่กษณ์ะขอังสูต่ร็นั�นกล่ื่�วป็ร็ะโยคำท่ี่�ม่
พูย�งค์ำน้อัย ไม่คำลุื่มเคำร่็อั ม่แก่นส�ร็ ม่ข้อัวินิจฉัย
อัันซ่ึ่อันเร้็น แลื่ะม่เน่�อัคำว�มชั้ดเจนว่�เป็็นสูต่ร็”

ปาฐะที�ผิิดูพลีาดูจาก่ก่ารจารต่ิอๆ กั่นมาช้านาน

 ม่ ข้อั สัง เกต่ว่�  คำ�ถึ�ข้�ง ต้่นม่ เ น่� อัห� 
คำล้ื่�ยคำลึื่งกับคำ�ถึ�ท่ี่�กล่ื่�วไว้ในคัำมภ่ิร์็ก�ริ็ก� แต่่ 
คำำ�ว่� คุำฬฺฺหนิณฺ์ณ์ยำ ซึึ่�งม่คำำ�แป็ลื่ต่�มโมคำคัำลื่ 
ลื่�นปั็ญจิก�ฎ่ก�นิสสัย (หน้� ๖๔) ว่� 
 “ม่ข้อัวินิจฉัยอัันซ่ึ่อันเร้็น” พูบเป็็นร็ูป็ว่� 
คุุยฺฺหํนิฺนฺฺนฺยํฺ ซึึ่�งม่คำำ�แป็ลื่ว่� “แสดงเน่�อัคำว�ม 
อัันซ่ึ่อันเร้็น” ต่�มคัำมภ่ิร์็ฎ่ก�ขอังก�ริ็ก�ท่ี่�อัธิบ�ย
ว่� คุุยฺฺหํนิฺนฺฺนฺยฺนฺฺติฺ	 คุุยฺฺหํอตฺฺถํสฺส	 นฺายฺกํฺ (คำำ�ว่�  
คุำยฺหนินฺนยำ แป็ลื่ว่� แสดงเน่�อัคำว�มอัันซ่ึ่อันเร้็น)
 ผูู้้แป็ลื่เข้�ใจว่�ป็�ฐะในคำัมภ่ิร์็โมคำคัำลื่ลื่�น
ปั็ญจิก�ฎ่ก�น่�จะถูึกต้่อังกว่�ป็�ฐะในคัำมภ่ิร์็ 
ก�ริ็ก�ท่ี่�ผิู้ดพูลื่�ดจ�กก�ร็จ�ร็ใบลื่�นส่บที่อัด
กันม� เพูร็�ะคำำ�ว่� คุุยฺฺหํ ม�จ�ก คุุหํ ธ�ตุ่ + ยฺ	
ปั็จจัยในภิ�วส�ธนะหร่็อักร็ร็มส�ธนะ แป็ลื่ต่�ม
ศัึพูท์ี่ว่� “ก�ร็ป็กปิ็ด, พึูงถูึกป็กปิ็ด” คำำ�น่�ม่อัร็ร็ถึ 
๒ ป็ร็ะก�ร็ในคัำมภ่ิร์็อัภิิธ�นัป็ป็ท่ี่ปิ็ก� (กัณ์ฑ์์ท่ี่� ๓ 
คำ�ถึ� ๑๐๖๑) ว่� อังคำช้�ต่ แลื่ะท่ี่�ลัื่บ ส่วนคำำ�ว่� 
คุุฬฺฺหํ ม�จ�ก คุุหํ ธ�ตุ่ + ตฺ ปั็จจัยในกร็ร็มส�ธนะ 
แป็ลื่ต่�มศัึพูท์ี่ว่� “ถูึกป็กปิ็ดแล้ื่ว” นอักจ�กนั�น 

คำำ�ว่� นฺิณํฺณํยฺ	สมคำวร็กว่� นฺินฺฺนฺยฺ เพูร็�ะคัำมภ่ิร์็
อัภิิธ�นัป็ป็ท่ี่ปิ็ก� (กัณ์ฑ์์ท่ี่� ๑ คำ�ถึ� ๑๗๑) กล่ื่�ว
ถึึงศัึพูท์ี่ ๒ ศัึพูท์ี่ว่� นฺิจฺฉยฺ แลื่ะ นฺิณํฺณํยฺ	 โดย 
อัภิิธ�นัป็ป็ทิ่ี่ปิ็ก�ฎ่ก� (คำำ�อัธิบ�ยคำ�ถึ� ๑๗๑) 
กล่ื่�วว่� นฺสฺส	ณํตฺฺตฺํ (แป็ลื่ง น เป็็น ณ์)
 นอักจ�กนั�น แม้ในวร็ร็ณ์กร็ร็มบ�ล่ื่ทัี่�วไป็จะ
พูบรู็ป็ว่� คุุฬฺฺหํ บ้�ง คุูฬฺฺหํ บ้�ง แต่่รู็ป็ว่� คูำฬฺฺห  
สมคำวร็กว่� คุำฬฺฺห เพูร็�ะโมคำคัำลื่ลื่�นไวย�กร็ณ์์  
(กัณ์ฑ์์ท่ี่� ๔ สูต่ร็ ๑๐๖) กล่ื่�วถึึงก�ร็ท่ี่ฆ์ะ อุั ใน คุำ  
เป็็น อูั ด้วยสูต่ร็ว่� มุหํพฺหํานฺญฺฺจ	เกฺ	กฺานฺุพฺนฺฺเธํ’ 
ตฺฺเว (ให้ท่ี่ฆ์สร็ะขอัง	มุหํ ธ�ตุ่ พฺหํ ธ�ตุ่ แลื่ะ	คุุหํ  
ธ�ตุ่ ชิ้ด ตฺ	 ปั็จจัยท่ี่�ม่ ก อันุพัูนธ์อัันไม่ม่ ตฺ่ว  
อัักษร็ [ใน ตฺ่ว� ปั็จจัยแลื่ะ ตฺ่ว�น ปั็จจัย]) ได้รู็ป็ว่�  
มูโฬฺฺห (หลื่งแล้ื่ว) พาโฬฺฺห (รุ็นแร็งแล้ื่ว) คูโฬฺฺห  
(ถูึกป็กปิ็ดแล้ื่ว)
 ดังนั�น จึงสรุ็ป็คำว�มได้ว่� คำำ�ว่� คุยฺหนินฺนยํ
ท่ี่�พูบในคัำมภ่ิร์็ก�ริ็ก� แลื่ะคำำ�ว่� คุฬฺฺหนิณฺ์ณ์ยํ ท่ี่�
พูบในโมคำคัำลื่ลื่�นปั็ญจิก�ฎ่ก� คำวร็ม่รู็ป็ว่� คูฬฺฺห 
นิณฺ์ณ์ยํ ขอัฝ�กให้ผูู้้รู้็พิูจ�ร็ณ์�คำว�มถูึกต้่อังต่่อัไป็

สูติร ๔ ประเภิท

 สูต่ร็ในคำัมภ่ิร์็ไวย�กร็ณ์์แบ่งอัอักเป็็น ๔ 
ป็ร็ะเภิที่ ค่ำอั 
 ๑. สัญญาสูติร สูต่ร็ตั่�งช่้�อั เช่้น อัักษร็  
สร็ะ รั็สสะ ท่ี่ฆ์ะ พูยัญช้นะ เป็็นต้่น 
 ๒. วิธิสูติร สูต่ร็ป็ร็ะกอับร็ปู็ศัึพูท์ี่ เช่้น 
ลื่บสร็ะ แป็ลื่งสร็ะ เป็็นต้่น 
 ๓. ปริภิาสาสูติร สูต่ร็แสดงกฎทัี่�วไป็ เป็็น
เคำร่็�อังสังเกต่ท่ี่�ม่คำว�มหม�ยคำร็อับคำลุื่มเน่�อัห�
ขอังคัำมภ่ิร์็ทัี่�งหมด เช่้น สูต่ร็ว่� ลิีงฺคญฺฺจ นิปจฺจเติ  
(น�มศัึพูท์ี่แลื่ะอ่ั�นๆ ย่อัมตั่�งไว้คำล้ื่อัยต่�มพูร็ะชิ้น
พูจน์) ซึึ่�งแสดงก�ร็ตั่�งลิื่งค์ำแลื่ะธ�ตุ่ไว้ต่�มสมคำวร็
แก่พูร็ะชิ้นพูจน์ 
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 ๔. อธิก่ารสูติร สูต่ร็ท่ี่�ติ่ดต่�มไป็ป็ร็�กฏ
ในสูต่ร็อ่ั�น เช่้น สูต่ร็ว่� ชินวจนยุตฺิตํิ หิ (ข้อัคำว�ม
ทัี่�งหมดคำล้ื่อัยต่�มแก่พูร็ะชิ้นพูจน์นั�นเท่ี่ยว) ซึึ่�ง
ติ่ดต่�มไป็ต่ลื่อัดทัี่�งคัำมภ่ิร์็ ก็เพู่�อัให้สูต่ร็ วุต่ติ่ แลื่ะ
อุัที่�หร็ณ์์ทัี่�งหมดท่ี่�กลื่่�วไว้ในกัจจ�ยนไวย�กร็ณ์์
คำล้ื่อัยต่�มพูร็ะชิ้นพูจน์

สูติร ๖ ประเภิท

 สูต่ร็ ๔ ป็ร็ะเภิที่น่�กล่ื่�วไว้ในป็ที่รู็ป็สิที่ธิ
ป็กร็ณ์์ (สูต่ร็ ๖๓) นอักจ�กนั�น ในบ�งแห่งป็ที่รู็ป็
สิที่ธิป็กร็ณ์์ยงัจำ�แนกสตู่ร็อัอักเป็็นนยิมสูต่ร็ (สตู่ร็
กำ�หนดให้แน่นอัน) แลื่ะอัติ่เที่สสูต่ร็ (สูต่ร็ช่้�แนะ 
วิธ่ท่ี่�กร็ะที่ำ�) ดังนั�น คัำมภ่ิร์็กัจจ�ยนสุต่ตั่ต่ถึะจึง 
แต่่งคำ�ถึ�สรุ็ป็คำว�มสูต่ร็ทัี่�ง ๖ ป็ร็ะเภิที่ ดังน่�
	 สญฺฺญา	จ	ปฺริภาสา	จ วิธํีปฺิ	นฺิยฺโมปฺิ	จ
	 อตฺิเทโสธํิกฺาโรตฺิ ฉธํา	วา	สุตฺฺตฺลกฺฺขณํํ. 
  (กััจ.สุุตตัตถะ ๑/๑๒)

 “อ่ักอัย่�งหนึ�ง ลัื่กษณ์ะขอังสูต่ร็ม่ ๖ ป็ร็ะก�ร็ 
ค่ำอั สัญญ�สูต่ร็ ป็ริ็ภิ�ส�สูต่ร็ วิธิสูต่ร็ นิยมสูต่ร็  
อัติ่เที่สสูต่ร็ แลื่ะอัธิก�ร็สูต่ร็”
 ข้อัคำว�มข้�งต่้นนำ�ม�จ�กมุคำธโพูธฎ่ก�  
(คำำ�อัธิบ�ยสูต่ร็ ๑) ว่�
	 สญฺฺญา	จ	ปฺริภาสา	จ วิธํิ	นฺิยฺมเอว	จ
	 อตฺิเทโสธํิกฺาโร	จ ฉพฺฺพฺิธํํ	สุตฺฺตฺลกฺฺขณํํ.
“ลัื่กษณ์ะขอังสูต่ร็ม่ ๖ ป็ร็ะก�ร็ ค่ำอั สัญญ�สูต่ร็ 
ป็ริ็ภิ�ส�สูต่ร็ วิธิสูต่ร็ นิยมสูต่ร็ อัติ่เที่สสูต่ร็ แลื่ะ
อัธิก�ร็สูต่ร็”
ม่รู็ป็สันสกฤต่ในต้่นฉบับว่�
 สํชฺฺญา	จ	ปฺริภาษา	จ		 วิธํิรฺนฺิยฺม	เอว	จ

	 อตฺิเทโศฺธํิกฺารศฺฺจ		 ฉฑฺฺวิธํํ	สูตฺฺรลกฺฺษณํํ.
 (คำำ�แป็ลื่เหม่อันฉบับบ�ล่ื่)
 ฉบับต่่อัไป็จะกล่ื่�วถึึงจำ�นวนสูต่ร็ขอัง 
กัจจ�ยนไวย�กร็ณ์์ ซึึ่�งม่ข้อัแต่กต่่�งกันต่�ม 
คำว�มเห็นขอังคัำมภ่ิร็์นย�สะ แลื่ะป็ที่รู็ป็สิที่ธิ  
ป็กร็ณ์์  
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	 โหํตฺิ	กฺทาจิ	มจฺจานฺํ	 ชฺีวิตฺํ	อุณํฺณํโตฺณํตฺํ

	 อุณํฺณํเตฺ	มา	ปฺมชฺฺชฺิตฺฺถํ	 มา	โจสกฺกฺฺติฺถฺํ	โอณํเตฺ.

 “ช่้วิต่ ม่ขึ�น ม่ลื่ง 
 เวลื่�ขึ�น อัย่�หลื่ง เวลื่�ลื่ง อัย่�ท้ี่อั”
 คำ�ถึ�ข้�งต้่นม่คำำ�แป็ลื่ต่�มศัึพูท์ี่ว่�
 ชีวิตํิ อั.ช่้วิต่ มจฺจานํ ขอังมนุษย์ ที่. อุณฺ์ณ์
โติณ์ตํิ เป็็นสิ�งทัี่�งสูงทัี่�งต่ำ�� ก่ทาจิ ในบ�งคำร็�ว  
โหติิ ย่อัมเป็็น ฯ (ตุิมฺเห อั.ท่ี่�น ที่.) มา ปมชฺชิตฺิถ  
อัย่�ป็ร็ะม�ที่แล้ื่ว (ก่าเลี ในก�ลื่) อุณฺ์ณ์เติ อััน 
สูงขึ�นแล้ื่ว ฯ มา จ โอสกฺ่กิ่ตฺิถ แลื่ะอัย�่ท้ี่อัถึอัยแลื่ว้  
(ก่าเลี ในก�ลื่) โอณ์เติ อัันต่ำ��ลื่งแล้ื่ว ฯ
 คำำ�อัธิบ�ยโดยย่อั
 ๑. คำำ�ว่� อุณฺ์ณ์โติณ์ตํิ ตั่ดบที่เป็็น อุณฺ์ณ์ติ + 
โอณ์ตํิ
 คำำ�ว่� อุณฺ์ณ์ติ ม�จ�ก อุ บที่หน้� + นมุ ธ�ตุ่ 
(นมเน = น้อัมไป็) + ติ ปั็จจัยในกัต่ตุ่ส�ธนะ เม่�อั
ลื่บ มฺ ท่ี่�สุดธ�ตุ่แล้ื่วให้แป็ลื่ง น เป็็น ณ์ แล้ื่วซ้ึ่อัน 
ณฺ์ เป็็น ณฺ์ณ์

 คำำ�ว่� โอณ์ติ ม�จ�ก อว บที่หน้� + นมุ ธ�ตุ่ 
(นมเน = น้อัมไป็) + ติ ปั็จจัยในกัต่ตุ่ส�ธนะ แป็ลื่ง 
อัว เป็็น โอั แลื่ะแป็ลื่ง น เป็็น ณ์ เช่้นเด่ยวกัน
 คำำ�น่�ม่รู็ป็วิเคำร็�ะห์ว่�
 - อุุณฺฺณฺตญฺฺจ	 ตํ	 โอุณฺตญฺฺจาติ	 อุุณฺฺณฺ

โตณฺตํ	= ช่้วิต่ทัี่�งสูงแลื่ะต่ำ�� ช่้�อัว่� อุัณ์ณ์โต่ณ์ต่ะ  
(วิเสสโนภิยป็ที่กร็ร็มธ�ร็ยสม�ส)
 ๒. คำำ�ว่� ปมชฺชิตฺิถ ม�จ�ก ป บที่หน้� + มท  
ธ�ตุ่ (อุัมฺม�เที่ = บ้�) + ย ปั็จจัย + ตฺิถ อััช้ช้ต่น่
วิภัิต่ติ่
 ๓. คำำ�ว่� โอสกฺ่กิ่ตฺิถ ม�จ�ก อว บที่หน้� + 
สกฺ่ก่ ธ�ตุ่ (คำติ่ยำ = ไป็) + ตฺิถ อััช้ช้ต่น่วิภัิต่ติ่ แป็ลื่ง 
อัว เป็็น โอั
 	 สทฺทเหํ	ทยฺ’มญฺฺเญสํ วิสฺสาสํ	ตฺายฺ	มา	อกฺา

 อชฺฺชฺวํ	หํฺยฺุชฺุโนฺ	โหํตฺิ สฐานฺํ	ตฺิขิณําวุธํํ.
 คำวร็เช่้�อันำ��ใจ แต่่อัย่�เดิมพัูนกับนำ��ใจ เพูร็�ะ
คำว�มซึ่่�อัขอังคำนซึ่่�อัต่ร็งเป็็นอั�วุธท่ี่�ด่เย่�ยมขอัง 
คำนโกง

ประทีปธรรมแห่งบาลีประทีปธรรมแห่งบาลี

ปาฬปิาโมกข์ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

๔๔ตอนท่ีตอนท่ีประทีปธรรมแห่งบาลีประทีปธรรมแห่งบาลี



 คำ�ถึ�ข้�งต้่นม่คำำ�แป็ลื่ต่�มศัึพูท์ี่ว่�
 (ปุคฺคโลี อั.บุคำคำลื่) สทฺทเห พึูงเช่้�อั ทยํ  
ซึึ่�งคำว�มกรุ็ณ์� (ชนานํ ขอังช้น ที่.) อุญฺฺเญสํ ํ 
เหล่ื่�อ่ั�น ฯ (ปุคฺคโลี อั.บุคำคำลื่) มา อก่า อัย่�ได้
กร็ะที่ำ�แล้ื่ว วิสฺสาสํ ซึึ่�งคำว�มเช่้�อัใจ ติาย (ที่ย�ย)  
ในคำว�มกรุ็ณ์�นั�น ฯ หิ เพูร็�ะว่� อชฺชวํ อั. 
คำว�มเป็็นแห่งคำนซ่ึ่�อัสัต่ย์ อุชุโน ขอังคำนซึ่่�อัสัต่ย์  
ติิขิ้ณ์าวุธํ เป็็นอั�วุธอัันคำมกล้ื่� สฐานฺํ ขอังคำนโกง 
ที่. (โหติิ ย่อัมเป็็น) ฯ
 คำำ�อัธิบ�ยโดยย่อั
 ๑. คำำ�ว่� สทฺทเห ม�จ�ก สํ บที่หน้� + ธา 
ธ�ตุ่ (ธารเณ์ = ที่ร็งไว้) + อ ปั็จจัย + เอยฺย วิภัิต่ติ่  
แป็ลื่ง ธ� เป็็น ธ�ธ�, แป็ลื่ง ธ ขอัง ธ� ตั่วหน้� 
เป็็น ที่, รั็สสะ อั� ขอัง ที่ เป็็น อั, แป็ลื่ง ธ ขอัง ธ�  
ตั่วหลัื่งเป็็น ห, รั็สสะ อั� ขอัง ห� เป็็น อั, ซ้ึ่อัน ทฺี่ 
เป็็น ทฺี่ที่, ลื่บนิคำคำหิต่ท้ี่�ย สำ อุัป็สร็ร็คำ แลื่ะแป็ลื่ง 
เอัยฺย วิภัิต่ติ่เป็็น เอั ได้รู็ป็ว่� สทฺี่ที่เห
 โดยทัี่�วไป็ ธา ธ�ตุ่ม่คำว�มหม�ยว่� ทรงไว้ แต่่
เม่�อัม่ สํ อุัป็สร็ร็คำอัยูห่น้�ก็ม่คำว�มหม�ยว่� เช่้�อั, 
เช่้�อัถ่ึอั เพูร็�ะธ�ตุ่ทัี่�งหลื่�ยม่อัร็ร็ถึม�กเป็็นอัเนก  
อุัป็สร็ร็คำท่ี่�อัยู่หน้�ธ�ตุ่ที่ำ�ให้อัร็ร็ถึขอังธ�ตุ่นั�นๆ 
ป็ร็�กฏชั้ดเจนต่�มฐ�นะ ดังข้อัคำว�มว่�

 ธํสฺสุ	หํึสาสงฺฺฆาเตฺสุ ธํา	ธํารทานฺโปฺสเนฺ	

 นฺิ	ตฺุ	นฺฺยฺาเส	วิ	กฺรเณํ อา	อาโรเปฺ’ภ	ิภาสเนฺ.
 สํ	สทฺทหํนฺสนฺฺธํีสุ อปฺิ	อจฺฉาทเนฺ	ปฺริ

 นฺิวาเส	อว	สวเนฺ อนฺฺตฺโร	จุ	อทสฺสเนฺ.
   (ธาตฺวตฺถ. ๒๐๑-๒)
 “ธสฺสุ ธ�ตุ่ในคำว�มหม�ยว่� เบ่ยดเบ่ยน แลื่ะ
ป็ร็ะชุ้ม [เช่้น ธสฺสติ่] 
 ธา ธ�ตุ่ในคำว�มหม�ยว่� ที่ร็งไว้, ให้ แลื่ะ 
เล่ื่�ยงดู [เช่้น ที่ธ�ติ่] 
 ลื่ง นิ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� ฝัง  
[เช่้น นิที่หติ่, นิเธติ่] 
 ลื่ง วิ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� กร็ะที่ำ� 
[เช่้น วิที่ธ�ติ่] 
 ลื่ง อา เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่�  
ยกขึ�น [เช่้น อั�เธติ่, สม�ธิ] 
 ลื่ง อภิิ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� กล่ื่�ว 
[เช่้น อัภิิธ�ติ่, อัภิิธ�นำ] 
 ลื่ง สํ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� เช่้�อั 
แลื่ะเช่้�อัมต่่อั [เช่้น สทฺี่ที่หติ่, สทฺี่เธยฺยวจส�  
อุัป็�สิก�, สนฺธิ] 
 ลื่ง อปิ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� ปิ็ด 
[เช่้น อัปิ็ธ�ติ่, ปิ็ที่หติ่] 
 ลื่ง ปริ เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� นุ่ง 
[เช่้น ป็ริ็ที่หติ่] 
 ลื่ง อว เป็็นบที่หน้� ใช้้ในคำว�มหม�ยว่� ฟััง 
[เช่้น โอัที่หติ่, โอัเธติ่, โอัหิต่โสโต่] 
 ลื่ง อนฺติร เป็็นบที่หน้� เป็็นจุร็�ทิี่คำณ์ะ ใช้้
ในคำว�มหม�ยว่� ไม่เห็น [เช่้น อันฺต่ร็ธ�ยติ่, ส�  
เที่วต่� อันฺต่ร็หิต่�]” 
 ๒. คำำ�ว่� ทยมญฺฺเญสํํ ตั่ดบที่เป็็น ทยํ + 
อุญฺฺเญสํํ

 คำำ�ว่� ทยา เป็็นอิัต่ถ่ึลิื่งค์ำ สัที่ที่น่ติ่ป็กร็ณ์์  
(ธ�ตุ่ม�ลื่�) กล่ื่�วว่� ทยา ศัึพูท์ี่ม่คำว�มหม�ย  
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๒ ป็ร็ะก�ร็ ค่ำอั เมติติา หร่็อัก่รุณ์า ต่�มฐ�นะ 
อัันคำวร็ ดังข้อัคำว�มว่�
 ทยฺาตฺ	ิเมตฺตฺฺาปิฺ	วจุจฺตฺ	ิกฺรณุําปฺ.ิ ทยฺาปฺนฺโฺนฺติฺ	
เอตฺฺถํ	หํิ	เมตฺฺตฺา	ทยฺาตฺิ. เมตฺฺตฺจิตฺฺตฺตฺํ	อาปฺนฺฺโนฺตฺิ		
หํิ	อตฺฺโถํ. อทยฺาปฺนฺฺโนฺตฺิ	เอตฺฺถํ	ปฺนฺ	กฺรุณํา	ทยฺาตฺิ		
วุจฺจตฺิ. 
  (นีีติ.ธาตุ. ๑๙๑)
 “เมต่ต่�หร่็อักรุ็ณ์� เร่็ยกว่� ทยฺา	กล่ื่�วค่ำอั 
ในคำำ�ว่� ทยฺาปฺนฺฺโนฺ (ถึึงคำว�มเมต่ต่�, ม่เมต่ต่�) น่� 
เมต่ต่�เร่็ยกว่� ที่ย� เป็็นคำว�มจริ็งท่ี่�ม่คำว�มหม�ย
ว่� ผูู้้ถึึงเมต่ต่�จติ่ แต่่ในคำำ�ว�่ อทยฺาปฺนฺฺโนฺ (ผูู้ไ้ม่ถึึง
คำว�มกรุ็ณ์�, ผูู้้ไม่ม่กรุ็ณ์�) น่� กรุ็ณ์�เร่็ยกว่� ที่ย�”
 ๓. คำำ�ว่� อก่า ม�จ�ก ก่ร ธ�ตุ่ + อา หิยยัต่
ต่น่วิภัิต่ติ่ แป็ลื่ง กร็ เป็็น ก� แลื่ะลื่ง อั อัักษร็เป็็น
อั�คำม ได้รู็ป็ว่� อัก�
 ๔. คำำ�ว่� อชฺชว ม�จ�ก อุชุ ศัึพูท์ี่ + ณ์  
ปั็จจัยในภิ�วตั่ที่ธิต่ แป็ลื่ง อุั เป็็น อั�, ซ้ึ่อัน ชฺ้ เป็็น  
ชฺ้ชฺ้, รั็สสะ อั� เป็็น อั, แป็ลื่ง อุั ขอัง ชุ้ เป็็น โอั  
แล้ื่วแป็ลื่ง โอั เป็็น อัว ได้รู็ป็ว่� อชฺฺชฺว คำำ�น่�ม่รู็ป็
วิเคำร็�ะห์ว่�

 - อุชุโน ภิาโว อชฺชวํ = คำว�มเป็็นแห่งคำน
ซ่ึ่�อัสัต่ย์ ช่้�อัว่� อััช้ช้วะ (อุชุ้ ศัึพูท์ี่ + ณี ปั็จจัย 
ในภิ�วตั่ที่ธิต่)
 ๕. คำำ�ว่� หฺยุชุโน ตั่ดบที่เป็็น หิ + อุัชุ้โน
 ๖. คำำ�ว่� ติิขิ้ณ์าวุธ ม่รู็ป็วิเคำร็�ะห์ว่�
 - ติิขิ้ณ์ญฺฺจ ตํิ อาวุธญฺฺจาติิ ติิขิ้ณ์าวุธํ = อั�วธุ
อัันคำมกลื่�้ ช่้�อัว่� ติ่ขิณ์�วธุะ (วิเสสนบรุ็พูบที่กร็ร็ม
ธ�ร็ยสม�ส)  

ขออนโุมทนาผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารนี้

๑. คุำณ์ก�ญจน� เร่็อังจินด� 

๒. คุำณ์รั็ช้น่ ต่ร่็พิูพัูฒน์กุลื่

๓. คุำณ์สุวร็ร็ณ์� เต่ช้ะวิบูลื่ย์

๔. คุำณ์อัภิิญญ� แจ้งอัริ็ยวงศ์ึ

๕. คุำณ์จิร็วร็ร็ณ์ ศิึริ็จิต่ร็ แลื่ะคำร็อับคำรั็ว

๖. พูลื่โที่นร็ว่ร์็ คุำณ์เสริ็มสุข ปั็ที่มสถึ�น

๗. คุำณ์อัมร็ศัึกดิ� - คุำณ์ร็พู่เพ็ูญ นพูรั็มภิ�

๘. คุำณ์ม�นิต่ คุำณ์ม�ล่ื่ แลื่ะคุำณ์ก้อังรั็ฐ ศิึริ็มิต่ร็ผู้ลื่

พระอุุโบสุถวัดจากัแดง
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โภินฺโติ ปาฬิิมามก่า ท่ี่�นมิต่ร็รั็กแฟันบ�ล่ื่ท่ี่�เคำ�ร็พู
อถ นานาวากฺ่ยานิ วุจฺจนฺเติ. ในช่้วงเวลื่�ต่่อัไป็น่� 
ข้�พูเจ้�จักนำ�เสนอัป็ร็ะโยคำบ�ล่ื่ต่่�งๆ ดังต่่อัไป็น่�

๑. นนุ-วากฺ่ยํ
 ป็ร็ะโยคำคำำ�ถึ�มท่ี่�ป็ร็ะกอับด้วย นนุ นิบ�ต่  
เป็็นคำำ�ป็ุจฉ�ว�จกะ (คำำ�ร็ะบุคำำ�ถึ�ม) ซึ่ึ�งในก�ร็
เข่ยนป็ร็ะโยคำบ�ล่ื่นั�น นิยมว�ง นนุ  ไว้หน้� 
ป็ร็ะโยคำ ส่วนในเวลื่�แป็ลื่ “นนุ” แป็ลื่ว่� “มิใช่้
หร่็อั” อุัที่�หร็ณ์ำ-ตั่วอัย่�ง (ต่ย)
 นนุ อาวุโส ภิควติา อเนก่ปริยาเยน วิราคาย 
ธมฺโม เทสิโติ.
คําแปลี  อาวุโส ท่ี่�นคำรั็บ  ธมฺโม พูร็ะธร็ร็ม   
ภิควติา อัันพูร็ะผูู้้ม่พูร็ะภิ�คำ  เทสิโติ ที่ร็งแสดงไว้   
วิราคาย เพู่�อัก�ร็สำ�ร็อักกิเลื่ส  อเนก่ปริยาเยน 
โดยเหตุ่มุมมอังป็ร็ะก�ร็ต่่�งๆ  นนุ มิใช่้หร่็อั
 ป็ร็ะโยคำข้�งต้่นน่�ผูู้้ถึ�มได้ถึ�มโดยคำำ�ถึ�ม

แบบหยั�งเชิ้งมติ่คำว�มคำิดเห็นร็วมอัยู่ด้วย เพู่�อั
ป็ร็ะกอับก�ร็ตั่ดสินใจในก�ร็ต่อับ สำ�นวนบ�ล่ื่
เร่็ยกก�ร็หยั�งเชิ้งมติ่คำว�มคิำดเห็นที่ำ�นอังน่�ว่�  
อาโภิคะ ซึึ่�งในกร็ณ่์ท่ี่�จะถึ�มแบบม่ก�ร็ใส่อั�โภิคำะ 
เข้�ม�อัย่�งน่�นั�น ท่ี่�นจะใช้้ นนุ เป็็นคำำ�บ่งบอัก 
ส�ม�ร็ถึใช้้ได้กับทัี่�งกริ็ย�กิต่ก์แลื่ะกริ็ย�อั�ขย�ต่ 
ตั่วอัย่�งก�ร็ใช้้กับกริ็ย�อั�ขย�ต่ ดังน่�
นนุ มํ ภิควา เอติทโวจ.
ภิควา พูร็ะผูู้้ม่พูร็ะภิ�คำ  อโวจ เคำยต่รั็ส  เอตํิ  
ซึึ่�งพูร็ะดำ�รั็สน่�   มํ กะเร็�  นนุ มิใช่้หร่็อั
 ป็ร็ะโยคำน่�เป็็นคำำ�ถึ�มเชิ้งหยอัดใส่คำว�ม 
ในใจท่ี่�ต้่อังก�ร็จะส่�อัเข้�ม�ด้วยคำว�มในใจนั�นก็
ค่ำอั “ก�ร็ท่ี่�พูร็ะผูู้้ม่พูร็ะภิ�คำได้เคำยต่รั็สไว้” นั�นเอัง  
เน่�อังจ�กเป็็นก�ร็ต่ร็ัสไว้ในอัด่ต่ จึงใช้้กริ็ย�
อั�ขย�ต่ท่ี่�ป็ร็ะกอับด้วยอััช้ช้ต่น่วิภัิติ่ ซึึ่�งเป็็นวิภัิติ่
ท่ี่�บอักอัด่ต่, อััช้ช้ต่น่วิภัิติ่ ม่ ๑๒ ตั่ว ค่ำอั อ่ั, อุั; โอั, 
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ต่ถึ; อัำ, มฺห�; ตฺ่ถึ, ต่ถุึ; เส, วฺหำ; อึั, มฺเห.
 บ�งคำรั็�ง ท่ี่�นใช้้ “นนุ” ในป็ร็ะโยคำท่ี่�ม่  “น” 
ป็ฏิเสธนิบ�ต่ร่็วมอัยู่ด้วย ตั่วอัย่�งเช่้น
 นนุ สีลีวโติ สคฺโค นาม น ทุลฺีลีโภิ.
 สคฺโค นาม ขึ�นช่้�อัว่� สวร็ร็ค์ำ  น ทุลฺีลีโภิ  
ย่อัมมิใช่้ขอังห�ได้ย�ก  สีลีวโติ สำ�หรั็บบุคำคำลื่ 
ผูู้้ม่ศ่ึลื่  นนุ มิใช่้หร่็อั
 ในป็ร็ะโยคำข้�งต้่นน่� เป็็นป็ร็ะโยคำคำำ�ถึ�มด้วย  
นนุ (ม่ก�ร็หยั�งเชิ้งด้วยคำว�มคำิดช้นิดอั�โภิคำะ) 
ผู้สมด้วย น ซึึ่�งเป็็นนิบ�ต่ป็ร็ะเภิที่ ปฏิิเสธวาจก่  
(ปฏิิเสธวาจี) บ�งคำรั็�งก็ม่ โข้ ห้อัยต่�มหลัื่ง นุ  
แที่นก็ม่ ซึึ่�งในกร็ณ่์ท่ี่�เป็็น นุ โข้ น่� ท่ี่�นนิยมว�ง  
“นุ โข” ไว้หลัื่งบที่ (คำำ�) อ่ั�น หนึ�งบที่ ตั่วอัย่�งเช่้น
 (ก่) สกฺ่โก่ติิ นุ โข้ อิทํ มาเรตุิ.
(โส) บุคำคำลื่นั�น  สกฺ่โก่ติิ นุ โข้ จักส�ม�ร็ถึหร่็อัไม่  
มาเรตุิ เพู่�อัฆ่์�  อิทํ ซึึ่�งสิ�งน่�
 (ข้) มเรยฺย นุ โข้ อยํ อิมํ วิสํ ข้าทิตฺิวา.
อยํ คำนผูู้้น่�  ข้าทิตฺิวา เค่ำ�ยวกินแล้ื่ว  อิมํ วิสํ  
ซึึ่�งขอังม่พิูษน่�  มเรยฺย นุ โข้ จักต่�ยหร่็อัหนอัแลื่
 ป็ร็ะโยคำข้�งต้่นน่� ส�ม�ร็ถึพูบเห็นได้ใน
คัำมภ่ิร์็อััฏฐกถึ�แลื่ะคัำมภ่ิร์็ฎ่ก� (ซึึ่�งเป็็นมร็ดกที่�ง
ปั็ญญ�อัันลื่ำ��ค่ำ�ขอังพูร็ะพุูที่ธศึ�สน�นิก�ยเถึร็ว�ที่  
ท่ี่�ได้รั็บก�ร็ส่บที่อัดกันม�แต่่ยุคำโบร็�ณ์ กร็ะทัี่�ง
ปั็จจุบัน แต่่น่�เส่ยด�ยท่ี่�ยังไม่ม่อััศึวินสักกะ 
คำนข่�ม้�ข�วม�แป็ลื่คัำมภ่ิร์็ฎ่ก� ซึึ่�งต้่นฉบับเป็็น
ภิ�ษ�บ�ล่ื่อัอักสู่ภิ�ษ�ไที่ย เพู่�อัให้คำนไที่ยได้
เช้ยช้ม)
 อันึ�ง นุ โข้ นิบ�ต่ กับ นนุ นิบ�ต่ พึูงที่ร็�บ
ว่� ม่อัร็ร็ถึคำล้ื่�ยคำลึื่งกัน ซึึ่�งนิยมแป็ลื่ นุ โข้ เป็็น
ภิ�ษ�ไที่ยว่� “หร่็อัหนอั” “หร่็อัไม่” แป็ลื่ “นนุ” 
ว่� “มิใช่้หร่็อั”  “มิใช่้รึ็” 
 จะอัย่�งไร็ก็ต่�ม   นุ โข้ นิบ�ต่นั�น ม่ลัื่กษณ์ะ
ก�ร็ใช้้ท่ี่�เป็็นอััต่ลัื่กษณ์์เฉพู�ะต่ัวค่ำอั นิยมว�งไว้

หลัื่งบที่หน้�หนึ�งบที่เป็็นส่วนใหญ่ เช่้น สกฺ่โก่ติิ  
นุ โข้, มเรยฺย นุ โข้ ฯลื่ฯ ซึึ่�งในคัำมภ่ิร์็ไวย�กร็ณ์์
เป็็นต้่น ท่ี่�นได้อัธิบ�ยคำว�มหม�ยขอัง นุ โข้  
นิบ�ต่น่�ไว้ในอัร็ร็ถึ สํสย = สงสัย นั�นจึงส่งผู้ลื่
ให้ป็ร็ะโยคำคำำ�ถึ�มท่ี่�ม่ นุ โข้ นิบ�ต่ป็ร็ะกอับอัยู่  
กลื่�ยเป็็นป็ร็ะโยคำคำำ�ถึ�มเชิ้งสงสัยไป็โดยป็ริ็ย�ย
 เม่�อัมิต่ร็รั็กแฟันบ�ล่ื่ทุี่กท่ี่�นได้ศึึกษ�ป็ร็ะโยคำ
คำำ�ถึ�ม ท่ี่�ม่ นนุ แลื่ะ นุ โข้ แล้ื่ว กิจกร็ร็มท่ี่�สำ�คัำญ
ขอังท่ี่�นต่่อัไป็ก็ค่ำอั ฝึกฝนพููดเข่ยนป็ร็ะโยคำท่ี่�ม่
ลัื่กษณ์ะเช่้นนั�นให้คำล่ื่อัง ให้ช้ำ�น�ญ ให้เช่้�ยวช้�ญ 
เพู่�อัให้ทัี่นต่่อัก�ร็นำ�ไป็ใช้้ได้ในทุี่กท่ี่�ทุี่กเวลื่�เถิึด
ประโยคสําหรับฝึึก่ฝึน
๑.  เม่�อัว�นน่� คุำณ์ไป็ต่ลื่�ดคำลื่อังเต่ยม� มิใช่้หร่็อั.  
๑.  นนุ ตฺิวํ หิยฺโย “คลีองเติย”ติิวิสฺสุตํิ มหาปณ์ํ 

อคญฺฺฉิิ.
๒.  อั�จ�ร็ย์ขอังท่ี่�น ส่งท่ี่�นไป็ วัดท่ี่�มะโอั  

เพู่�อัเร่็ยนบ�ล่ื่ใหญ่ มิใช่้หร่็อั
๒.  นนุ ติวาจริเยน มหาปาฬีิติิโวหริตํิ ปริยตฺิติิ

ธมฺมํ อุคฺคณฺ์หิตุิ ท่ามะโออารามํ เปสิโติ.
๓.  เธอัม่ที่รั็พูย์สมบัติ่เงินที่อังม�กม�ย มิใช่้หร่็อั 

ไฉนเล่ื่� จึงไม่ให้ไว้แก่ลูื่กๆ เล่ื่�
๓.  นนุ เติ อตฺิถิ พหูนิ สุวณฺ์ณ์รชติาทิ รตินานิ, 

ก่สฺมา ติานิ ปุตฺิเติสุ น ททาสิ.
๔. ที่ำ�ไม เธอัจึงลัื่กที่รั็พูย์ขอังคำนอ่ั�นไป็, เธอัเอัง 

ก็ม่เส่�อัผู้้�อัยูม่�กม�ยมิใช่้หร่็อั
๔.  ก่สฺมา ตฺิวํ ปเรสํ ภิณฺ์ฑานิ โจเรตฺิวา คณฺ์หาสิ.  

นนุ เติปิ อตฺิถิ พหูนิ วตฺิถานิ.
๕.  เพูร็�ะเหตุ่ไร็ เจ้�ถึึงได้แย่งเอั�ภิร็ร็ย�ขอังเข�,  

เจ้�เอังก็ม่ภิร็ร็ย�อัยู่มิใช่้หร่็อั
๕.  ก่สฺมา ตฺิวํ ติสฺส ภิริยํ วิลุีมฺปิตฺิวา คณฺ์หาสิ, 

นนุ เติปิ อตฺิถิเยว ภิริยา.
๖.  เม่�อัว�น ต่อันเยน็ เธอัเห็นคุำณ์เข่ยวกลื่�งที่�ง

อัยู่มิใช่้หร่็อั, ที่ำ�ไมจึงโกหก
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๖.  นนุ หิยฺโย สายณฺ์หสมเย มคฺคนฺติเร นีลีนามํ 
ปุริสํ ปสฺสสิ. ก่สฺมา มุสาวาทํ ภิณ์สิ.

๗.  เย็น วันน่�  คุำณ์จะไป็ถึึง เ ม่อัง เช่้ยงใหม่ 
ได้หร่็อัเป็ล่ื่�

๗.  ปาปุณิ์สฺสสิ นุ โข้ ตฺิวํ อชฺช สายณฺ์หสมเย 
เชียงใหม่นครํ คมิตฺิวา.

๘.  ท่ี่�นพููดซึ่ะอัย่�งน่� เด็กๆ จะเข้�ใจได้หร่็อั
๘.  ชาเนยฺยุ นุ โข้ เอวํ ก่ถเนน ทารก่า.
๙.  เอั�ไม้แค่ำน่�ต่่ วัวจะต่�ยให้ท่ี่�นรึ็
๙.  มเรยฺย นุ โข้ โคโณ์ อิมินาปิ ทณฺ์ฑเก่น ตํิ  

ปหริตฺิวา.
๑๐. เอ่ั�อัยๆ เฉ่�อัยๆ อัย�่งน่� จะถึึงนิพูพู�นไหมเน่�ย
๑๐. สมฺปาปุเณ์ยฺยํ นุ โข้ เอวํ มนฺทคมเนน  

นิพฺพานนครํ.
 มิต่ร็รั็กแฟันบ�ล่ื่ท่ี่�เคำ�ร็พูทุี่กท่ี่�นเอ๋ัย ๑๐  
ป็ร็ะโยคำท่ี่�ผูู้้เข่ยนยกม�ข้�งต้่นน่� ท่ี่�นทัี่�งหลื่�ย 
คำวร็ฝึกให้จงหนัก คำวร็ม่เที่คำนิคำในก�ร็ฝึกฝน 
ขอังต่นๆ แลื่้วแต่่ว่�ท่ี่�นใดจะถึนัดแบบไหน  
บ�งที่�่นอั�จช้อับอั�่นอัอักเส่ยงดังๆ หลื่�ยๆ ร็อับ  
จึงจะจำ� บ�งท่ี่�นอั�จช้อับวิเวก อ่ั�นเบ�ๆ ไม่ 
อัอักเส่ยงให้มนุษย์แลื่ะเที่วด�ได้ยินเอั�เส่ยเลื่ย  
บ�งท่ี่�นขยันม�ก ม่คำว�มเพู่ยร็สูง อ่ั�นหนึ�ง
ป็ร็ะโยคำซึ่ำ��ไป็ซึ่ำ��ม�เป็็นร้็อัยๆ ร็อับ ห�กไม่ป็ร็ะทัี่บ
อัยู่ในเซึ่ลื่ลื่์สมอัง ก็ไม่ยอัมเลื่ิกร็� บ�งที่่�นขยัน
น้อัย อ่ั�นแค่ำร็อับเด่ยวก็เกิดนิพูพิูที่� = คำว�มเบ่�อั 
(แต่่มิใช่้นิพูพิูที่�ญ�ณ์แน่นอันคำรั็บ)
 ต่่อัไป็น่� ค่ำอัคำำ�แนะนำ�สำ�หรั็บก�ร็ฝึกฝนคำรั็บ
๑. อ่ั�นป็ร็ะโยคำภิ�ษ�บ�ล่ื่อัอักเส่ยงให้ดังๆ ชั้ดๆ 

หลื่�ยๆ ร็อับจนคำล่ื่อังป็�ก
๒. อ่ั�นคำำ�แป็ลื่หลื่�ยๆ ร็อับ จนเข้�ใจ
๓. ศึึกษ�ค้ำนคำว้�ห�คำำ�แป็ลื่ขอังคำำ�แต่่ลื่ะคำำ�
๔. ฝึกสัมพัูนธ์
๕. ฝึกสร้็�งคำำ�โดยย่อัด้วยสูต่ร็ไวย�กร็ณ์์กัจจ�ยนะ, 

โมคำคัำลื่ลื่�นะ หร่็อัสัที่ที่น่ติ่
๖. ห�กอ่ั�นหลื่�ยๆ ร็อับแล้ื่ว แต่่ยังไม่เข้�ใจ  

ให้ถึ�มเพู่�อัน-ผูู้้รู้็ คำรู็อั�จ�ร็ย์ ผูู้้สอัน เพู่�อัให้ได้
คำำ�อัธิบ�ยท่ี่�ถูึกต้่อัง

๗. จงพูย�ย�มห�อุัที่�หร็ณ์์หร่็อัตั่วอัย่�งอ่ั�นๆ 
เพิู�มเติ่มเท่ี่�ท่ี่�ส�ม�ร็ถึจะที่ำ�ได้ โดยอั�จจะห�
จ�กต้่นฉบับบ�ล่ื่ตั่วจริ็ง จ�กคัำมภ่ิร์็ไวย�กร็ณ์์, 
พูร็ะไต่ร็ปิ็ฎก อััฏฐกถึ� ฎ่ก� แลื่ะคัำนถัึนต่ร็ะ
อ่ั�นๆ

๘. จงอัย่�หยุดก�ร็แสวงห�วิช้�คำว�มรู้็ จง
สวมวิญญ�ณ์แห่งสุเต่ส่ (ผูู้้แสวงห�คำว�มรู้็)  
อัยูต่่ลื่อัดเวลื่� จงใช้้เวลื่�ว่�งให้เป็็นป็ร็ะโยช้น์ 
จงอัย�่กังวลื่เก่�ยวกับอัด่ต่ แลื่ะอัน�คำต่ใหม้�ก
จนเกินไป็ จงใส่ใจสิ�งท่ี่�เป็็นปั็จจุบัน “ท่ี่�น่�แลื่ะ
เด่�ยวน่�” จงกล้ื่�ท่ี่�จะห�ยใจเบ�ๆ ย�วๆ แล้ื่ว
บอักกับตั่วเอังว่� “ฉันจะต้่อังรู้็ภิ�ษ�บ�ล่ื่ แลื่ะ
จะเข้�ใจไวย�กร็ณ์์บ�ล่ื่แลื่ะคำำ�สอันขอังอังคำ์
สมเด็จพูร็ะสัมม�สัมพุูที่ธเจ้�ในช้�ต่ิน่�ให้ได้”  
จงอัย่�ป็ล่ื่อัยให้ม�ร็ม�คำร็อับงำ� บั�นที่อัน แลื่ะ
ตั่ดร็อันพูลัื่งแห่งจิต่ใจท่ี่�สร้็�งสร็ร็ขอังท่ี่�นได้  
จงร็ะลึื่กรู้็แลื่ะต่ร็ะหนักคิำดอัยู่เป็็นนิต่ย์ว่�  
“พูร็ะสัมม�สัมพุูที่ธเจ้�ไม่เคำยสอันให้เร็� 
ยอัมแพู้แลื่ะท้ี่อัถึอัย”  (โป็ร็ดติ่ดต่�มต่อัน 
ต่่อัไป็)   
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พระเจาอุทุมพร กษัตริยองคท่ี ๓๒ แหง
กรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชยอยูเพียง ๓ เดือน
ก็สละราชบัลลังกใหพระเชษฐา คือ พระเจา
เอกทัศน ข้ึนเปนพระมหากษัตริย แลวทรง
ออกผนวชในป พ.ศ. ๒๓๐๑ ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๐๒ 
พระเจาอลองพญากษัตริยพมายกทัพมาตี
กรุงศรีอยุธยา พระองคทรงลาผนวชเพ่ือเปน
แมทัพออกศึกปองกันพระนคร จนพมาถอยทัพ
กลับไป คร้ันเสร็จศึกพระองคเสด็จเขาวัง กลับพบ
พระเชษฐาประทับบนบัลลังกพรอมพระแสงดาบ
พาดบนตัก ทรงทราบความหมาย ก็ทูลลา
ออกผนวชอีกคร้ัง จนไดสมญานามวา “ขุนหลวง
หาวัด”  

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๐๙ พระเจามังระ
สงกองทัพพมามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกคร้ัง เหลา
ขุนนางและชาวบาน จึงถวายฎีกาใหพระเจา
อุทุมพรทรงลาผนวชมาเปนแมทัพอีกคร้ัง โดยใส
ฎีกาในบาตรของพระองคขณะเดินบิณฑบาต 
จนลนบาตรทุกวัน ก็มิอาจทําใหพระองคเปล่ียน
พระทัยสละเพศบรรพชิตออกมาคุมทัพชวยรบกับ
พมา จนกรุงศรีอยุธยาตองพายแพในวันอังคาร
ข้ึน ๙ ค่ํา เดือน ๕ ตรงกับวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๓๑๐ เนเมียวสีหบดีแมทัพพมา จึงทูลเชิญ
พระองคทานในสมณเพศพรอมพระญาติพระวงศ 
และชาวอยุธยาอีกกวา ๒ แสนคน อพยพเดินทาง
สูกรุงอังวะ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ 
และหลังจากน้ัน พระองคก็มิไดกลับสูมาตุภูมิอีกเลย 

“อทุยานประวตัศิาสตรมหาเถระอุทุมพะระ” 
อนุสรณสถานจากความรักและศรัทธาอนุสรณสถานจากความรักและศรัทธา

ตอนท่ีตอนท่ี จบจบ๓๓

“อทุยานประวตัศิาสตรมหาเถระอุทุมพะระ” “อทุยานประวตัศิาสตรมหาเถระอุทุมพะระ” 

ตามรอยสถูปพระเจาอุทุมพรตามรอยสถูปพระเจาอุทุมพร

อรชร ต ั�งวงษเ์จรญิอรชร ต ั�งวงษเ์จรญิ

สอ่งประวตัศิาสตร์



 พระเจาอุทุมพรหาไดเปนวีรบุรุษท่ีถูกลืม
เสียทีเดียว หากแตพระองคไมไดรับความสนใจ
เพียงพอจากนักวิชาการชวงหลังท่ีตัดสินความสําคัญ
ของผูครองแผนดินยคุเปล่ียนผาน ผานผลแพชนะ
ของสงครามรบพมาในป พ.ศ. ๒๓๐๙ - ๒๓๑๐ 
เม่ือนําการปราชัยของกรุงศรีอยุธยามาเปน “ตัวต้ัง” 
ความสําคัญของพระเจาอุทุมพรก็ถูกลดทอนลง
ดวยพระองคถูกตัดสินวา เปนผูไมเห็นแกประโยชน
ของชาติบานเมือง เพราะมิยอมลาสิกขาออกมา
รบปองกันพระนคร จนดูประหน่ึงวา การเสีย
กรุงศรีอยุธยาคร้ังน้ันสวนหน่ึงเปนผลจากการท่ี
กรุงปราศจากพระเจาอุทุมพรมาชวยบัญชาการรบ
 กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธ
หนังสือพระราชพงศาวดารพมา ถึงกับกลาว
ตัดพอวา “พระทูลกระหมอมแกวน้ําพระทัยชาง
กระไรเลย จะแคนกันไปถึงไหนอีก” ซ่ึงอันท่ีจริง
เหตุแหงการเสียกรุงคร้ังน้ันมีดวยกันหลายปจจัย 
และประการสําคัญประการหน่ึงคือ เปนการพายแพ
ทางยุทธศาสตร กระน้ันหากไมนําผลการแพชนะ
ในสงคราม พ.ศ. ๒๓๐๙ – ๒๓๑๐ มาใชเปน
บรรทัดฐาน และศึกษาประวัติศาสตรบุคคลสําคัญ
ของอยุธยาตอนปลายอยางละเอียดถ่ีถวน ก็จะ
ตระหนักวา พระเจาอุทุมพรเปนรัฐบุรุษสําคัญ 
ท่ีมีบทบาทในการแยงชิงอํานาจ เสวยอํานาจ 
เสียอํานาจ และยังเปนพระมหากษัตริยอยุธยา
พระองคเดียวท่ีดํารงพระชนมชีพในตางแดน
จนเสด็จสวรรคต*

* ความตอนหน่ึงจากคํานิยมของ ศ.ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท
 ในหนังสือ ขุนหลวงหาวัด กษัตริยผูเสียสละราชย เขียนโดย
 รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา

สถูปพระเจาอุทุมพร ความจริงท่ียังไมปรากฏ

 การพยายามคนหาสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิ
ของพระเจาอุทุมพรในพมา เปนความสํานึกหน่ึง
ของคนไทย (กลุมหน่ึง) ท่ีอยากคืนความรักให
พระองคทานไดทรงทราบ แตการสืบคนกวาจะ
ไดพบสถูปท่ีบรรจุพระอัฐิของพระองคน้ัน เปน
เร่ืองท่ียากลําบากเพราะไมมีหลักฐานจารึกท่ีเปน
ลายลักษณอักษร มีแตประวัติศาสตรบอกเลา 
ถึงแมพบหลักฐาน Parabike บันทึกสมุดขอยของพมา 
ท่ีบันทึกวา มีการพระราชทานเพลิงศพพระสงฆท่ี
เคยเปนกษัตริยตางแดน ท่ีสุสานลินซินกง แตก็
ไมไดระบุช่ือหรือมีจารึกพระนามท่ีสถูปในสุสาน
แหงน้ีอยางชัดเจน 
 เม่ือเกิดขาวรัฐมัณฑะเลยตองการร้ือ สุสาน
ลินซินกง เพ่ือพัฒนาท่ีดินยานน้ันใหเปนแหลง
ทองเท่ียว ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณวิจิตร ชินาลัย
ในนามสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
และทีมงานอาสาสมัคร จึงขอใหนายสมชาย 
เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย 
(ในขณะน้ัน) ลงนามในฐานะขาราชการของไทย 
มอบหมายใหเอกชน คือ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 
ทําการสํารวจและขุดคนสถูปในสุสานลินซินกง 
เพ่ือคนหาพระอัฐิของสมเด็จพระเจาอุทุมพร 
ตามขอสมมติฐานจาก Parabike ท่ีบันทึกสถานท่ี

คุณวิจิตร ชินาลัย
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพไว และขอใหชะลอ
การร้ือสุสานเพ่ือใหทีมงานไทยเขาสํารวจสถูป
ใหเสร็จส้ินกอน ท้ังน้ี เม่ือรัฐบาลทองถ่ินมัณฑะเลย
อนุญาต ทีมงานอาสาสมัครจึงเขาดําเนินการสํารวจ
พ้ืนท่ีสุสานและขุดคนสถูป ในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 หลังจากการขุดคนแมจะพบหลักฐาน บาตร
มรกต ซ่ึงเปนภาชนะท่ีบรรจุอัฐิของบุคคลสําคัญท่ี
พระมหากษัตริยประทานให และพบสายประคด
ในบาตรมรกต แสดงวาเจาของอัฐิคงเปนพระสงฆ  
แตก็ไมสามารถระบุไดวาเปนพระรูปใด ช่ืออะไร 
เปนพระเถระชาวไทยหรือพมา ความคิดเห็น
แตกตางกันระหวางทีมสํารวจจากสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระราชูปถัมภ ท่ีคิดวาหลักฐานน้ี สามารถ
ระบุไดวาสถูปท่ีสุสานน้ี คือท่ีบรรจุพระอัฐิของ
สมเด็จพระเจาอุทุมพร ขณะท่ีขาราชการระดับสูง
ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย กลับคิดวาหลักฐานเหลาน้ียังไม
เพียงพอ ไมมีพระสุพรรณบัฏจารึกช่ือท่ีแนนอน  
วิธีการขุดสํารวจโบราณสถานไมถูกตองตามหลัก
วิชาการทางโบราณคดี การทํางานของทีมงาน
ต้ังธงไวแลวทําใหมีอคติในการสรุป ท้ังน้ี ตางฝาย
ตางมีเหตุผลแวดลอมมาสนับสนุนในความเช่ือของตน 
 สวนทางเจาของพ้ืนท่ี นายอู ตาน สวย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวัฒนธรรมสหภาพ
เมียนมา (ในขณะน้ัน)  นายอู ออง หมอง ผูวาการ
รัฐมัณฑะเลย และนายอู วิน หมอง นักวิชาการ
โบราณคดีชาวพมา ตางลงความเห็นวา สุสาน
ลินซินกงแหงน้ี มีสถูปบรรจุพระอัฐิของพระเจา
อุทุมพร ตามหลักฐานจากบันทึกใน Parabike 
ซ่ึงทําใหทางการมัณฑะเลยประกาศใหสถานท่ีน้ี
เปนโบราณสถาน เพ่ือดําเนินการอนุรักษและ
ฟนฟูใหเปนแหลงศึกษาทางโบราณคดีตอไป 

แตทางขาราชการกรมศิลปากรประเทศไทย 
กลับช้ีวา การสนับสนุนของขาราชการเมียนมาน้ัน 
ทําไปเพราะมีผลประโยชนเพ่ือการทองเท่ียว
ของประเทศ จึงเปนการสนับสนุนท่ีมีวัตถุประสงค
แอบแฝง
 ขณะเดียวกัน เม่ือนายเอนก สีหามาตย
อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะน้ัน) 
ใหสัมภาษณในนามรัฐบาลไทย ไมรับรองรายงาน
การสํารวจขุดคนสถูปและการคนพบหลักฐาน
ตางๆ ท่ีทีมจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดทําข้ึน 
มีผลทําใหทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาออกคําส่ัง
ระงับและยติุการคนหาหลักฐานจากสถูปน้ี ต้ังแต
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ จนปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ก็ยัง
ไมไดมีความคืบหนาในการคนหาหลักฐานจาก
สถูปและซากโบราณสถานในสุสานแหงน้ีเพ่ิมเติม
อีกเลย

สมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ 
(Yethaphanpwint Association)

 เม่ือรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาไมรับรองเอกสารรายงานการ
ทํางานและบาตรมรกตท่ีคนพบ แตทีมทํางาน
ยงัคงเช่ือในส่ิงท่ีทําและหลักฐานท่ีปรากฏ สมาคม
มิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ (Yethaphanpwint 
Association ในภาษาพมา Yethaphan แปลวา
มะเด่ือ) จึงกอต้ังข้ึนโดยความรวมมือของภาค
เอกชนไทยและเอกชนพมาเพ่ือดําเนินงานอนุรักษ
สุสานลินซินกงโบราณสถานแหงน้ีใหเปนอนุสรณ
สถานท่ีระลึกถึงพระเจาอุทุมพรในช่ือ  “โครงการ
อนุรักษปฏิสังขรณ อุทยานประวัติศาสตร
มหาเถระอุทุมพะระ” (พมาขนานพระนาม
พระเจาอุทุมพรวา มหาเถระอุทุมพะระ สะกด
ในภาษาอังกฤษวา Maha Thera Udumbara) 
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โดยฝายเอกชนพมาจะเปนผูดําเนินการ ฝาย
เอกชนไทยจะเปนผูสนับสนุนในดานการออกแบบ
กอสรางและเงินทุนตามหลักการเดิม  โดยไมมีฝาย
รัฐบาลท้ังสองประเทศสนับสนุน 
 คําว า  มหา เถระ  สู งกว า  พระ เถระ
สําหรับมหาเถระของพมาถือวาผูน้ันไมธรรมดา 
(ในประวัติศาสตรไทยเรารูจักมหาเถระองคหน่ึง
คือ มหาเถรคันฉอง พระสงฆท่ีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชใหความเคารพ) ในคติของพมา เช่ือวา 
พระสงฆระดับมหาเถระเปนพระอรหันต ในเมือง
อมรปุระยุคน้ันมีมหาเถระ ๗ องค  ๑ ใน ๗ องคน้ัน 
คือ พระเจาอุทุมพร หรือมหาเถระอุทุมพะระ 
ดังน้ัน พระอัฐิธาตุของพระองคหลังถวายพระเพลิง
แลว จึงมีผูขอแบงนําไปประดิษฐานในพระสถูป
เจดียตางๆ ท้ังในอังวะ สะกาย และมัณฑะเลย 
ดังท่ี นายสด แดงเอียดไดเคยไปพบพระธาตุ
องคหน่ึงท่ีวัดขามีนเว ท่ีเมืองสะกาย
 “สมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ ไดขอ
อนุญาตสรางอนุสรณสถานสมเด็จพระเจาอุทุมพร 
ท้ัง น้ี  ได ทําหนังสือถึงนายกเมืองมัณฑะเลย 
เพ่ือยืนยันหลักฐานการคนพบและขอจัดทํา
อนุสรณสถานพระเจาอุทุมพร หลังจากเสร็จส้ิน
โครงการจะมอบเปนของขวัญใหแกรัฐบาลทองถ่ิน
มัณฑะเลย เพ่ือเปนสัญลักษณความสัมพันธ
สองประเทศ” นายวิจิตร ชินาลัย ใหสัมภาษณ

ในส่ือผูจัดการออนไลน เผยแพรเม่ือ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  

แบบจําลองอนุสรณสถาน และแผนผังสถานท่ี

 “โครงการอนุรักษปฏิสังขรณอุทยาน
ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระ” โดยฝาย
เอกชนพมาจะเปนผูดําเนินการ ฝายเอกชนไทย
จะเปนผูสนับสนุนในดานการออกแบบกอสราง
และเงินทุน โดยทางการเมียนมาไดมอบพ้ืนท่ีให
๑ เอเคอร (๒.๕ ไร) และทางสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยไดสนับสนุนเงินทุนในการ
กอสราง 
 ท้ังน้ีทางสมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ
ไดขออาราธนาพระสงฆช้ันผูใหญของพมา คือ 
หลวงพอษิตากู อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติของพมาเปนองคอุปถัมภโครงการฯ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน
พอสังเขป ดังน้ี
 วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูแทน
หลวงพอษิตากูนําเสนอรายละเอียดและแผนการ
ดําเนินการตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

หลวงพอษิตากู
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รัฐมัณฑะเลย ตอมาวันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทางการเมืองมัณฑะเลยออกใบอนุญาตใหหลวง
พอษิตากู ดําเนินโครงการอนุรักษอนุสรณสถาน 
มหาเถระอุทุมพะระ ไดในเน้ือท่ี ๑ เอเคอร  
 ภาพขาว The Global New Light of 
Myanmar รายงานวา คณะกรรมการพัฒนาแหง
รัฐมัณฑะเลยไดออกเอกสารอนุญาตเปนทางการ 
แกหลวงพอษิตากู พระเถระผูเปนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงฆของพมา ต้ังแต วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือใหบูรณะเปนอนุสรณ

สถานแหงความสัมพันธของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท และความสัมพันธระหวางพระสงฆ
ไทยและพระสงฆพมา ท่ีมีมาแตในอดีตยาวนาน
นับพันป โดยใหใชช่ือโครงการวา “Mahathera 
King Udumbara Memorial Ground Project 
(MKUMG)” ภายในพ้ืนท่ี ๒.๕ ไร โดยกําหนดให
เสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 ตอมาเกิดการจลาจลเน่ืองจากสุสานมุสลิม
ท่ีอยูขางเคียงกับสุสานลินซินกงถูกร้ือถอน 
ชาวโรฮีนจา และชาวพมาท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
ทําการประทวงลุกลาม จนรัฐบาลทองถ่ินตอง
ส่ังระงับโครงการอนุรักษอนุสรณสถานฯ ช่ัวคราว 
เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๖๔) เปนเวลากวา ๕ ปแลว โครงการ
ยังคงรอการอนุญาตดําเนินการตอจากทาง
ราชการสหภาพเมียนมา 

พระเจาอุทุมพร ในมุมมองของ
นักประวัติศาสตรและนักเขียน

 แมสมเด็จพระเจาอุทุมพรจะครองราชย
ในระยะเวลาเพียงส้ันๆ แตวิถีการดําเนินชีวิต
ของพระองคกลับเปนเร่ืองนาสนใจ สติปญญา 
ความเพียร และความเฉลียวฉลาดของพระองค
ทําใหพระเจาอยูหัวบรมโกศถึงกับยอมขัดกฎ
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สมเด็จพระไชยราชา สมเด็จพระเจาปราสาททอง 
หรือสมเด็จพระเจาอยู หัวบรมโกศ กลับถูก
มองขาม สมเด็จพระเจาอุทุมพรเปนรัฐบุรุษอีก
พระองคหน่ึงซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเมืองสมัย
อยุธยาตอนปลาย และยังเปนพระมหากษัตริย
อยุธยาพระองคเดียวท่ีดํารงสถานะสมณเพศ
เปนท่ียอมรับทามกลางหมูอริราชศัตรูตราบจน
สวรรคต ”
  ความคิดเห็นของ ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน
(สถาปนิกนักคิดนักเขียน ผูเขียนสารคดีเร่ือง 
ประวัติศาสตรมีชีวิต ตีพิมพในนิตยสารสกุลไทย) 
แสดงความคิดเห็นในกระทูมหาเถระเจาอุทุมพร 
พระวิบากของพระองคในปจจุบันกาล จากเว็บไซต
เรือนไทยดอทคอม ดังน้ี 

“พระองคไดรับการถวายพระเกียรติยศใน
ฐานะพระราชาไปตลอดการเดินทางสูเมืองอังวะ 
ซ่ึงทรงประทับอยูถึง ๒๙ ป ในเมืองพมา เปนขวัญ
กําลังใจของคนไทยพลัดถ่ินท่ีส้ินหวังในการจะ
หาทางกลับบานกลับเมือง เพราะเกรงวาจะ
เปนการหนีเสือปะจระเขเขามาตายเปลา จึงทําใจ
ยอมรับสภาพและกลายเปนคนพมากลมกลืนไป
กับเขา แตท่ียิง่กวาน้ัน พระจริยาวัตรในสมณะเพศ
ของพระองคไดเปนท่ีเคารพสักการะของคน

ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน  

ระเบียบราชประเพณีแตงต้ังราชโอรสคนนองให
เปนรัชทายาท ขามพ่ีชายคนโต โดยเอาประโยชน
ของชาติบานเมืองเปนท่ีต้ัง บทบาทในฐานะ
กษัตริยเม่ือพระองคข้ึนครองราชยก็ไดจัดการ
ปราบกบฏเจาสามกรม กบฏภายในราชสํานัก
โดยไมมีการนองเลือด บทบาทการเปนนองชาย
ท่ียอมสละราชบัลลังกเพ่ือพ่ีชายโดยไมหวงหา
อาทรกับอํานาจ บทบาทของพระเถระก็ไดรับการ
ยอมรับนับถือจากราษฎรท้ังชาวไทยและชาวพมา 
ท้ังน้ีบันทึกตางๆ ทางประวัติศาสตรไทยจะมีเร่ือง
ราวของพระองคนอยมาก บันทึกเร่ืองราวของ
พระองคจะพบในพงศาวดารพมามากกวา 
 ความตอนหน่ึงจากคํานิยมของ ศ.ดร.สุเนตร  
ชุตินธรานนท (นักวิชาการผูเช่ียวชาญประวัติศาสตร
พมา) ในหนังสือ ขุนหลวงหาวัด กษัตริยผูเสียสละ
ราชย เขียนโดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา ความวา 
  “พระเจาอุทุมพร เปนรัฐบุรุษคนสําคัญ
ในประวัติศาสตรอยุธยาตอนปลาย หากแต
ประวัติศาสตร ไทยมุ งแตจะใหความสําคัญ
เปนพิเศษกับวีรบุรุษผูปกปองหรือกอบกูเอกราช
พระราชประวัติของพระมหากษัตริยท่ีมิไดมี
พระราชกรณียกิจสัมพันธกับการกอบกูหรือ
ปกปองเอกราช แตก็มีความสําคัญไมวาจะเปน

ศ.ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท
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พมา นับต้ังแตพระเจาแผนดินไปจนถึงชาวบาน
ชาวเมือง สูงสุดกระท่ังไดรับความเช่ือถือวา
ทรงเปนพระอรหันต ทรงไดรับการเอาพระทัย
ใสอยางดีจากกษัตริยพมาทุกพระองค จนถึง
รัชสมัยพระเจาปะดุง เม่ือทรงท้ิงเมืองอังวะไป
สรางราชธานีใหมท่ีอมระปุระ ไดทรงสรางวัด
โยเดียใหเปนท่ีประทับจําพรรษา บนพ้ืนท่ีท่ีเปน
เสมือนพระราชอุทยาน แลวอาราธนา พระมหาเถระ
อุทุมพะระใหเสด็จตามไปดวย จนกระท่ังเสด็จ
สวรรคต และไดรับพระราชทานเพลิงศพอยาง
ยิ่งใหญ โดยมีหลักฐานบันทึกวา ท่ีเนินลินซิน 
จะมีคนไทยสักก่ีคนท่ีรูเร่ืองน้ี สวนใหญก็คาดเดา
วาพระชะตากรรมของพระองคคงจะคลายๆ
กับเจาอนุเวียงจันทน และเชลยศึกชาวลาวท่ีถูก
กวาดตอนมากรุงรัตนโกสินทร การไดรูความจริง
เชนน้ีเปนส่ิงท่ีล้ําคาตอความสัมพันธระหวาง
ชนชาติไทยและพมาอยางยิง่ ในการท่ีตองอยูรวม
กันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 
   นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา-
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๓ แหงราชวงศจักรี โปรดเกลาฯ 

ใหสรางพระพุทธรูปปางเปดโลก เพ่ืออุทิศ
พระราชกุศลถวายแกสมเด็จพระเจาอุทุมพร 
ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหหลอฐานช้ันลางแลวใหกาไหลทอง
พรอมจารึกขอความเพ่ือทรงอุทิศพระราชกุศล
ถวาย ปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีหอราชกรมานุสรณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ขอมูลจากวิกิพีเดีย)

อนุสรณสถาน สงบน่ิงเพ่ือรอเวลาให
สถานการณโลกคล่ีคลาย

 สถูปในสุสานลินซินกง ท่ีขุดพบบาตรมรกต
บนพานแกวแวนฟา บรรจุพระอัฐิพรอมผาสาย
ประคด หลักฐานท่ีขุดพบเหลาน้ี แมจะไมไดรับ
การรับรองวาเปนพระอัฐิของสมเด็จพระเจาอุทุมพร 
จากทางราชการของรัฐบาลไทย และรัฐบาล
สหภาพเมียนมาส่ังระงับการสํารวจโบราณสถาน
แหงน้ีไปแลว คงไมใชประเด็นสําคัญอีกตอไป 
ในเม่ือความรักและศรัทธาท่ีมีตอมหาเถระ
อุทุมพะระไดเกิดข้ึนแลว เม่ือเอกชนไทยและ
ชาวพมารวมมือกันจัดสรางอนุสรณสถานอุทยาน

พระพุทธรูปปางเปดโลก ร.๓ 
ทรงสรางถวายพระเจาอุทุมพร
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ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระข้ึน เพ่ือระลึกถึง
คุณงามความดีของพระองค เพ่ือเปนอนุสรณ
ท่ีแสดงถึงความรัก สรางข้ึนดวยความเส่ือมใส
ศรัทธา ปราศจากอคติ ไมมีอํานาจใดๆ ท่ีจะมา
ขัดขวางได  ความจริง ความเท็จ ลวนตองสงบน่ิง 
เม่ือพลังความเช่ือออกตัวเคล่ือนไหวทลายกําแพง
ความขัดแยง 

แมวาวันเวลาจะลวงเลยมาถึง ๕ ปแลว 
(ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) แตโครงการ
อนุสรณสถานแหงน้ี ก็ยังไมสามารถกอสรางได 
ท้ังๆ ท่ีมีความพรอม ท้ังสถานท่ี ท้ังแบบแผนผัง
กอสราง และงบประมาณแลวก็ตาม 
 โครงการสรางอนุสรณสถานน้ีชะงักงัน 
ดวยสาเหตุตางๆ คือ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิด
การประทวงและจลาจลจากชาวโรฮีนจาและ
ชาวมุสลิมพมาท่ีมีตอการร้ือถอนสุสานมุสลิม
ในขณะท่ีไมมีการร้ือถอนสุสานลินซินกง ท้ัง  ๆท่ี
อยูขาง  ๆกัน ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ สถานการณ
ทางการเมืองในพมาเม่ือรัฐบาลทหารถายโอน
อํานาจใหรัฐบาลพลเรือน อํานาจการบริหารของ

อางอิง
๑. http://www.reurnthai.com/index.php?topic= 

6834.0 
๒. หนังสือขุนหลวงหาวัด กษัตริยผูเสียสละราชย เขียนโดย 

รศ.ดร.ศานติ  ภักดีคํา

ประเทศถูกเปล่ียนแปลง และเปนปท่ีชาวไทย
กําลังเศราโศกกับงานพระบรมศพในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปญหา
โรคระบาด โควิด-19 หยุดการเดินทางและ
กิจกรรมตางๆ ท่ัวโลก และปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
เกิดการเปล่ียนแปลงรัฐประหารและการประทวง
ท่ัวประเทศในสหภาพเมียนมา 
 โคร งการอ นุ รั กษ ป ฏิ สั งขรณ อุทยาน
ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระ ยังคงตอง
รอ... รอเวลาในการดําเนินการตอไป ทามกลาง
ความเปล่ียนแปลงท่ีเปนอนิจจัง เหมือนเปน
การทดลองพลังรักและศรัทธา ท่ีทุกคนมีตอ
พระองคทาน สมเด็จพระเจาอุทุมพรกษัตริย
ท่ีไรบัลลังกสําหรับคนไทย แตเปนมหาเถระ
อุทุมพะระ พระเถระท่ีชาวพมาใหความเคารพ 
คนสองแผนดินท่ีโลกตองจดจํา  

๖๑๑๗๖
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