ตามที่มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
มีขอความตอนหนึ่งวา

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ มหิศร
ภูมพิ ลราชวรางกูร กิตสิ ริ สิ มบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ
บพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร
ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ
พระเมธีวชิรโสภณ เปน พระราชวัชรบัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหา
คณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชัน้ ราช สถิต ณ วัดจากแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑”

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดแดทานเจาคุณ พระราชวัชรบัณฑิต
และวัดจากแดง นําความปลาบปลื้มใจอยางเหลือลนพนประมาณ แดเหลาเพื่อนสหธรรมิก
โยมญาติมิตร และศิษยานุศิษย ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งลวนมีความประสงคที่จะแสดงมุทิตา
สักการะในวาระในอันเปนมงคลนี้อีกครั้งหนึ่ง แตเนื่องจากการเลื่อนสมณศักดิ์ในครั้งนี้
เปนการเลื่อนที่ไมคาดคิดมากอน กองบรรณาธิการจึงไมสามารถที่จะปรับเนื้อหาใหทัน
เหตุการณปจจุบันในเวลาอันสั้น เพราะเราไดใชเวลานานพอสมควรในการจัดทําวารสาร
ดวยความละเอียดประณีตพิถีพิถัน หากจะปรับเปลี่ยนใหตรงกับสถานะในปจจุบันก็จะทําให
วารสารตองลาชาออกไปอีก อยางไรก็ตาม ทางคณะผูจ ดั ทํามีความเชือ่ มัน่ วา หากทานสาธุชน
พุทธบริษัทไดอานวารสารโพธิยาลัยฉบับนี้อยางทั่วถึง ก็จะพบวาทานเจาคุณ พระราชวัชรบัณฑิต
เปนสมณะที่สมควรอยางยิ่งที่ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในวาระนี้
กองบรรณาธิการ

เปิดเล่ม
โพธิิยาลััย ฉบัับที่่� ๖๑ ประจำำ�เดืือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๔ ฉบัับ “มุุทิิตาสัักการะ พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ในวโรกาสอัันเป็็นมหามงคลที่่�พระเดชพระคุุณ
พระมหาประนอม ธมฺฺ ม าลงฺฺ ก าโร บรรณาธิิ ก าร
อำำ�นวยการ วารสารโพธิิยาลััย ได้้รับั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
โปรดพระราชทานสมณศัั ก ดิ์์� เ ป็็ น พระราชาคณะ
ในราชทิิ น นามที่่� “พระเมธีีวชิิ ร โสภณ” เมื่่� อ วัั น ที่่�
๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นำำ�ความปลาบปลื้้�มใจอย่่าง
หาที่่�สุุดมิิได้้มาให้้แก่่คณะผู้้�จััดทำำ�วารสารโพธิิยาลััย
ที่่� ก ล่่ า วเช่่ น นี้้� มิิ ไ ด้้ เ กิิ น เลยจากความเป็็ น จริิ ง
ในบรรดาหมู่่�ศิิษยานุุศิิษย์์ ญาติิโยม และผู้้�ร่่วมงาน
กัับท่่านเจ้้าคุุณฯ ย่่อมตระหนัักดีีว่่า ท่่านเจ้้าคุุณฯ
มีีคุุณสมบััติิแห่่งความเป็็นพระสุุปฏิิปัันโน ผู้้�มีีความ
ขวนขวาย ขยัันหมั่่�นเพีียร อดทน สู้้�งานหนััก ไม่่ย่่อท้้อ
ต่่ออุุปสรรค มีีความเมตตากรุุณา และความเป็็นครูู
ที่่�น่่ายกย่่อง เป็็นที่่�เลื่่�อมใสศรััทธาแก่่พวกเรามาเป็็น
เวลาช้้านาน สมควรอย่่างยิ่่�งที่่�จะได้้รัับการยกย่่อง
ให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สาธุุชนพุุทธบริิษััททั้้�งหลาย
ดัังนั้้�น วารสารฉบัับนี้้� จึึงจััดทำำ�ขึ้้น� เป็็นพิิเศษ เนื่่�อง
ในวาระอัันเป็็นมหามงคลดัังกล่่าว อัันจะเป็็นอนุุสรณ์์
อัันยั่่�งยืืนนานของพระภิิกษุุรููปหนึ่่�ง ซึ่่�งสละชีีวิิตของ
ท่่านทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่พระศาสนา
ในฉบัับนี้้� เราได้้รวบรวมบทความต่่างๆ จาก
พระมหาเถระ พระเถระ ที่่�ได้้รู้้�จัักท่่านและที่่�เคยเป็็น
ศิิษย์์ร่่วมสำำ�นััก ตลอดจนจากศิิษยานุุศิิษย์์เท่่าที่่�จะ
รวบรวมได้้ ในเวลาจำำ�กััด
คำำ�ว่่า มุุทิิตาสัักการะ หมายถึึง การแสดงความ
ยิินดีี (Congratulations) แต่่ผู้้�รู้้�บางท่่านคืือ นาวาเอก
ทองย้้อย แสงสิินชััย (ป.ธ.๙) อดีีตอนุุศาสนาจารย์์
เสนอคำำ�ว่่า อภิินนฺฺทน (อภิินัันทนะ) ในความหมายว่่า
Congratulations ซึ่่�งเป็็นภาษาสากล ที่่�เห็็นตรงกััน

ฉบับที่ ๖๑

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แต่่ในประเทศไทยเรา นิิยมใช้้คำำ�ว่่า มุุทิิตาสัักการะ
ซึ่่� ง คณะผู้้�จัั ดทำำ� เห็็ น ว่่ า มีีความหมายใกล้้ เ คีียงกัั บ
คำำ�ว่า่ Congratulations และเป็็นคำำ�ที่่นิ� ยิ มใช้้กันั มานาน
เพราะฉะนั้้�น บทความส่่วนหนึ่่�ง จึึงใช้้คำำ�ว่่า มุุทิิตา
สัักการะ และก็็จะมีีบางบทความใช้้คำำ�ว่่า อภิินนฺฺทน
พึึงเข้้าใจว่่า มีีความหมายอย่่างเดีียวกััน ถืือว่่าเป็็น
ทางเลืือกใหม่่ สำำ�หรัับคนที่่�สนุุกกัับการใช้้ภาษา
เรื่่�องเด่่นประจำำ�ฉบัับ จะเป็็นเรื่่�องราวชีีวิิตและ
ผลงานของท่่านเจ้้าคุุณ พระเมธีีวชิิรโสภณ เป็็นเรื่่อ� งราว
ที่่มีี� ความสนุุกสนาน น่่าสนใจ น่่าติิดตาม และไม่่ธรรมดา
ชนิิดที่่�ไม่่น่่าจะได้้ยิินที่่�ไหนมาก่่อน เพราะท่่านได้้ผ่่าน
การศึึ ก ษาในทางพระปริิ ยัั ติิ ธ รรมมาอย่่ า งยวดยิ่่� ง
ทั้้� ง ในประเทศไทย และสหภาพเมีียนมาซึ่่� ง ท่่ า น
ได้้ ไ ปใช้้ ชีีวิิ ต อยู่่�ในประเทศนั้้� น นาน ๑๒ ปีี ผ่่ า น
สงครามกลางเมืื อ งที่่� ร้้ อ นระอุุ และน่่ า สะพรึึ ง กลัั ว
ที่่ท่� า่ นเรีียกว่่า นรกบนดิิน ท่่านยืืนยัันว่่า หนัักหนากว่่า
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันนี้้�มากนััก แม้้จะเผชิิญความทุุกข์์
ยากลำำ�บากอย่่างที่่�สุุด ท่่านก็็ไม่่คิิดกลัับเมืืองไทยถ้้า
ยัังเรีียนไม่่จบ จนกระทั่่�ง ท่่านสอบได้้ชั้้�น ธััมมาจริิยะ
มีีความรู้้�สมบููรณ์์ทั้้�งด้้านปริิยััติิและปฏิิบััติิ พร้้อมที่่�จะ
นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาเผยแผ่่ต่่อยอดในประเทศไทย เพื่่�อ
สร้้างศาสนทายาทรุ่่�นต่่อๆ ไป ท่่านได้้ดำำ�เนิินตาม
มโนปณิิธานนั้้�นอย่่างเข้้มแข็็ง จนกระทั่่�งวััดจากแดง
ได้้รัับความสำำ�เร็็จเป็็นโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมดีีเด่่น
แห่่งจัังหวััดสมุุทรปราการ
ฉบัับนี้้� จะเป็็นตอนจบของสารคดีีประวััติิศาสตร์์
เรื่่�อง ตามรอยสถููปพระเจ้้าอุุทุุมพร และผู้้�เขีียนได้้
เตรีียมต้้นฉบัับ เรื่่�อง พุุทธสัังเวชนีียสถาน สำำ�หรัับ
วารสารฉบัับหน้้าไว้้แล้้ว
คณะผู้้�จััดทำำ�
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กว่าจะถึงวันนี้ ของพระเมธีวชิรโสภณ
ภููมิิหลััง
พระเมธีี ว ชิิ ร โสภณ ต่่ อ ไปนี้้� ข อเรีี ย กว่่ า
ท่่านเจ้้าคุุณ เป็็นลููกหลานย่่าโม โยมบิิดามารดา
เป็็นเกษตรกร ที่่�ท่่านพููดถึึงว่่า ทำำ�ไร่่ทำ�ำ นา มีีพี่่�น้้อง
ร่่ ว มบิิ ด า ๑๐ คน (โปรดดููที่่� ป ระวัั ติิ ) เกิิ ดที่่�
บ้้านมะเกลืือ เลขที่่� ๕๑ ตำำ�บลถนนโพธิ์์� (ตำำ�บลมะค่่า
ในปััจจุุบััน) อำำ�เภอโนนไทย จัังหวััดนครราชสีีมา
ในวัั ย เด็็ ก ท่่ า นได้้ เข้้ า เรีี ย นหนัั ง สืื อ ในโรงเรีี ย น
ประชาบาลตามแบบเด็็กชนบททั่่�วไป ท่่านมีีนิิสััย
แปลกอย่่ า งหนึ่่� ง คืือ ชอบสวดมนต์์ จนกระทั่่� ง
สามารถสวดมนต์์ได้้เกืือบทั้้�งหมด และได้้รัับเลืือก
ให้้เป็็นผู้้�นำำ�สวดมนต์์ในเย็็นวัันศุุกร์์ด้้วย
นอกจากนั้้�น ท่่านยัังสนใจการศึึกษาพระพุุทธ
ศาสนาอีีกด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อพี่่�ชายได้้
บวชระยะหนึ่่�ง แม้้ไม่่ได้้นานนััก แต่่ก็็ทำำ�ให้้ท่่าน
มีีความใกล้้ชิดกั
ิ บั พระพุุทธศาสนามากขึ้้น� ในขณะที่่�
สนใจพระพุุทธศาสนา ท่่านก็็สนใจกีีฬาชกมวยด้้วย
ท่่านเคยขึ้้�นเวทีีชกมวยตามงานวััด แม้้จะเป็็นเด็็ก
ตััวเล็็กนิิดเดีียว ดำำ� ผอมเกร็็ง แต่่ท่่านก็็มีีใจนัักสู้้�
ไม่่เคยย่่นระย่่อ หรืือกลััวคู่่�ต่่อสู้้�ที่่�ตััวโตกว่่า การ
ที่่�ท่่านชอบกีีฬาที่่�อัันตรายอย่่างนี้้� แสดงว่่าท่่าน
เป็็นคนกล้้าหาญ ไม่่กลััวภััยอัันตรายต่่างๆ ท่่าน
อยู่่�ในเวทีี ช กมวยได้้ ไ ม่่ น าน ก็็ ตัั ดสิิ น ใจไปบวช
บวชครั้้�งแรกพร้้อมกัับเณรอีีก ๕๑ รููป รวมเป็็น
๕๒ รููป เป็็นการบวชหน้้าไฟ ให้้พระอุุปััชฌาย์์ที่่�
มรณภาพ หลัังจากนั้้�น เณร ๕๐ รููป ได้้ลาสิิกขา
เหลืือเพีียงท่่านกัับสามเณรอีีกรููปหนึ่่�ง ที่่�ยัังไม่่ลา
สิิกขา
จากนั้้�น ท่่านก็็คิิดจะเรีียนนัักธรรมตรีี แล้้ว
ท่่านก็็แสวงหาที่่�เรีียนไปทั่่�วโคราช ๒ เดืือนเต็็ม

เมื่่�อหาไม่่ได้้ กลัับมาบ้้าน มีีคนแนะนำำ�หนัังสืือ
ให้้ท่า่ นอ่่านเอง ท่่านก็็นำำ�มาอ่่านมาท่่อง จนกระทั่่�ง
ท่่องนวโกวาทได้้ทั้้�งเล่่ม เมื่่�อถึึงเวลาสอบก็็ไปสอบ
ผลปรากฏว่่าสอบตก ท่่านบอกว่่า อาจจะเป็็น
เพราะท่่านไม่่รู้้�แนวคำำ�ตอบ เพราะไม่่มีีครูู แม้้จะ
ท่่องเนื้้�อหาได้้ทั้้�งหมด
	ต่่อมา ท่่านย้้ายไปอยู่่�ที่่�วััดโนนเมืือง ต.โนนเมืือง
อ.ขามสะแกแสง ท่่านเจ้้าอาวาส พระครููศีีลวราภรณ์์
สอนเอง ทั้้�งนัักธรรม และพระอภิิธรรม ท่่านให้้ดูู
โจทย์์ปััญหาเก่่าที่่�เคยออก เรีียกว่่า ปััญหาศก และ
ทำำ�แบบฝึึกหััดทั้้�งหมด ทำำ�ให้้นัักเรีียนสอบได้้ยกชั้้�น
ทุุกชั้้�นที่่�สอน ตรีี โท เอก เมื่่�อเรีียนพระอภิิธรรม
ถึึงชั้้�นมััชฌิิมตรีี ต้้องไปหาครููวััดอื่�่นสอน จึึงได้้
ไปอยู่่�วัดั เก่่าโบราณ อยากสมััครเรีียนบาลีี พร้้อมกััน
กัับเรีียนพระอภิิธรรมชั้้�นมััชฌิิมตรีี แต่่มาติิดต่่อ
ช้้าไป ๒ วััน เขาปิิดรัับเรีียนบาลีีแล้้ว จึึงได้้เรีียนแต่่
พระอภิิธรรม เมื่่�อสอบพระอภิิธรรมแล้้ว ก็็อยาก
เรีียนบาลีีน้้อย เขาบอกว่่า บาลีีน้้อยยาก จึึงถามว่่า
ยากกว่่าบาลีีน้้อยมีีไหม มีีคำำ�ตอบว่่า บาลีีใหญ่่
ยากกว่่ า บาลีี น้้ อ ย จึึ ง คิิ ด อยากเรีี ย นบาลีี ใ หญ่่
อยากรู้้�ว่่าจะยากแค่่ไหน จึึงได้้ไปที่่�วััดท่่ามะโอ
โดยมีีพระอาจารย์์สว่่าง ติิกฺฺขวีีโร มารัับไป
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มาเรีียนที่่�วััดท่่ามะโอ
	วััดท่่ามะโอ เป็็นวััดที่่�มีีชื่่�อเสีียงว่่า เป็็นวััดที่่�
สอนบาลีีใหญ่่แห่่งเดีียวในประเทศไทย เจ้้าอาวาส
คืื อ พระภัั ททัั น ตธัั มมานัั น ทมหาเถร อัั ครมหา
บััณฑิิต ท่่านเป็็นพระพม่่าที่่รั� ฐั บาลไทยเชิิญมาสอน
พระปริิยัติั ธิ รรม ครั้้ง� แรกท่่านมาสอนที่่วั� ดั โพธาราม
จ.นครสวรรค์์ ๒ ปีี
	ต่่อมา กรมการศาสนาแห่่งสหภาพเมีียนมา
ได้้ ข อนิิ ม นต์์ ท่่ า นให้้ เ ดิิ น ทางกลัั บ ไปทำำ�คัั ม ภีีร์์
พจนานุุกรมพระไตรปิิฎก ฉบัับบาลีี–พม่่า ท่่านจึึง
เดิินทางกลัับไปประเทศพม่่าเป็็นเวลา ๑ ปีี เมื่่�อ
เสร็็ จ ภารกิิ จ แล้้ ว ท่่ า นก็็ ก ลัั บ มาที่่� วัั ด โพธาราม
อีีกครั้้�ง
เมื่่�อท่่านสอนพระปริิยััติิธรรมได้้ระยะหนึ่่�ง
ปรากฏว่่า เจ้้าอาวาสวััดท่่ามะโอซึ่่�งเป็็นพระพม่่า
ชราภาพมาก จึึ ง ทำำ� หนัั ง สืื อ แจ้้ ง ไปที่่� ป ระเทศ
สหภาพพม่่า ขอให้้หลวงพ่่อธััมมานัันทะมาเป็็น
เจ้้าอาวาสสืืบต่่อไป ท่่านจึึงได้้ย้้ายมาที่่�วััดท่่ามะโอ
และรัับตำำ�แหน่่งเจ้้าอาวาส ท่่านได้้เปิิดการสอน
บาลีีใหญ่่ ใ ห้้ แ ก่่ พ ระภิิ ก ษุุ ส ามเณร ท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ
ก็็ได้้เป็็นผู้้�หนึ่่�งที่่�ได้้ไปสมััครเรีียนบาลีีใหญ่่ ตาม

พระอาจารย์์เหงีียน วัันทััน (ธััมมรัักขิิตะ)

หลัักสููตรของหลวงพ่่อธััมมานัันทะ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ซึ่่�งต้้องเรีียนคััมภีีร์์สำำ�คััญ ๔ คััมภีีร์์ คืือ คััมภีีร์์
ไวยากรณ์์ปทรููปสิิทธิิ อภิิธานนััปปทีีปิิกา วุุตโตทััย
และสุุ โ พธาลัั ง การ ใช้้ เวลา ๓ ปีี ท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ
สามารถท่่องกััจจายนะสููตรได้้ภายในเดืือนเดีียว
ต่่อจากนั้้�น ท่่านได้้เรีียนภาษาบาลีีเบื้้�องต้้น กัับ
พระอาจารย์์เหงีียน วัันทััน (พระธััมมรัักขิิตะ)
ชาวเวีียดนาม แล้้วเรีียนภาษาพม่่ากัับพระอาจารย์์
อััครจิิตตะ เป็็นชาวมาเลเซีียผู้้�มีีเชื้้อ� สายจีีนฮกเกี้้ย� น
ภายในเวลา ๒ - ๓ เดืือน ก็็สามารถพููดอ่่านเขีียน
ได้้ ที่่� เ ป็็ น เช่่ น นี้้� เ พราะอาจารย์์ ทั้้� ง สองมีีเทคนิิ ค
การสอนที่่�เข้้าใจง่่าย และเรีียนได้้เร็็ว ท่่านจึึงได้้
พิิจารณาว่่า การเล่่าเรีียนศึึกษาภาษาบาลีี และ
พระพุุทธศาสนาไม่่ใช่่เรื่่�องยาก หากครููผู้้�สอนรู้้�จััก
เทคนิิควิิธีี ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ
และผู้้เ� รีียนก็็มีีเทคนิิคการเรีียนที่่ดีี� ท่่านมีีความสนใจ
เรื่่�องวิิธีีการจดจำำ�ที่่�แม่่น ยำำ� ได้้ไปหาซื้้�อหนััง สืือ
รีีดเดอรส์์ ไดเจสท์์ (Reader’s Digest) ที่่�มีีเนื้้�อหา
แนะนำำ�วิธีีิ จำำ� ๑,๐๐๐ วิิธีี และสมััครเป็็นสมาชิิกของ
หนัังสืือ รีีดเดอรส์์ ไดเจสท์์ ด้้วย

พระอาจารย์์อััครจิิตตะ (Āyasmā Aggacitta)

๖๑

สี่่�ปีีที่่�วััดท่่ามะโอ
	ท่่านได้้เรีียนบาลีีใหญ่่จบพร้้อมกัับการสอบ
ผ่่านชั้้�นโสตุุชนปัันติิ (ของวััดท่่ามะโอ) สอบผ่่าน
เปรีียญธรรม ๓ และ ๔ ประโยค ตื่่�นตั้้�งแต่่ ตีี ๔
ขึ้้น� มาหุุงข้้าวยาคูู (ข้้าวต้้ม) ถวายพระ ช่่วงที่่พ� ระฉััน
ก็็นั่่�งรอเพื่่�อคอยปรนนิิบััติิพระ พร้้อมกัับทบทวน
กััจจายนะสููตร เช้้า ๑ จบ เพล ๑ จบ เป็็นเวลา
๑ ปีีเต็็ม ปีีต่่อมา ท่่องอภิิธานฯ ในขณะบิิณฑบาต
โดยเขีียนแปะฝาบาตรไปท่่ อ งวัั น ละ ๒ คาถา
ท่่องในวััดอีีก ๒ คาถา ฝึึกเข้้าเล่่มหนัังสืือที่่�เรีียกว่่า
เย็็บกี่่� เพื่่�อทำำ�หนัังสืือที่่�ถ่่ายเอกสารมาใช้้ พร้้อมกัับ
ทำำ�ปกหนัังเพื่่�อใช้้เอง และทำำ�ให้้ห้้องสมุุดของวััด
หลัังจากที่่�เรีียนจบหลัักสููตร ๓ ปีีที่่�วััดท่่ามะโอ
แล้้ว ท่่านได้้อยู่่�ช่่วยงานวััดต่่ออีีก ๑ ปีี แล้้วจึึง
มีีความคิิดว่า่ อยากจะไปเรีียนต่่อที่่ป� ระเทศสหภาพ
เมีียนมา เมื่่�อได้้ยิินว่่า หลวงพ่่อพระพิิมลธรรม
[ต่่อมาคืือ สมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (อาจ อาสภมหา
เถระ)] ได้้ตั้้�งทุุนการศึึกษาให้้พระภิิกษุุสามเณร
ไปเรีียนต่่ อที่่� ประเทศเมีียนมา ท่่ านจึึ งเดิิ นทาง
พร้้อมกัับเพื่่�อนพระเณรจากวััดท่่ามะโอ ย้้ายมา
สัังกััดอยู่่�วััดมหาธาตุุฯ คณะ ๒๕ โดยมีีพระครูู
วรปััญญาคุุณ เจ้้าคณะ ๒๕ เป็็นผู้้�ดููแล

เมื่่�อครั้้�งไปเฝ้้าสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
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ครั้้�งนั้้�น หลวงพ่่อพระพิิมลธรรมได้้ส่่งภิิกษุุ
สามเณร ๔ รููป ไปเรีียนที่่�ประเทศเมีียนมา ซึ่่�ง
นอกจากท่่านเจ้้าคุุณแล้้ว ยัังมีี
๑. พระสว่่ า ง ติิ กฺฺ ข วีี โร [พระอาจารย์์ สว่่ า ง
ติิกฺขฺ วีีโร, พระวิิปัสส
ั นาจารย์์] เจ้้าอาวาสวััดวิปัิ สส
ั นา
ติิกขวนาราม จ.นครราชสีีมา
๒. สามเณรจำำ�รูู ญ ธรรมดา [อาจารย์์ จำ�รูู
ำ ญ
ธรรมดา เปรีียญธรรม ๔ ประโยค, สาสนธชะ
ธัั มมาจริิ ย ะ (บาลีี) (Myanmar)] ผู้้� เชี่่� ย วชาญ
ภาษาบาลีี ภาษาเมีียนมา
๓. สามเณรไพโรจน์์ นิิรัญ
ั รัักษ์์ [พระมหาไพโรจน์์
ญาณกุุสโล เปรีียญธรรม ๙ ประโยค, สาสนธชะ
ธััมมาจริิยะ, อุุภโตวิิภัังคธระ, อุุภโตวิิภัังคโกวิิทะ,
วิินยปาฬิิปารคูู (Myanmar)] ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััด
มหาธาตุุยุวุ ราชรัังสฤษฎิ์์�, รัักษาการแทนเจ้้าอาวาส
วััดมหาปิิฎกธรรมาราม อ. พนััสนิิคม จ. ชลบุุรีี
	ทั้้�ง ๔ ท่่านนี้้� รู้้�จัักกัันในนาม สามเณรใจสิิงห์์
ในสมััยนั้้�น การทำำ�วีีซ่่าไปพม่่าเป็็นเรื่่�องยาก
มาก แต่่หลวงพ่่อพระพิิมลธรรมมีีความคุ้้�นเคยกัับ
เอกอััครราชทููตพม่่าประจำำ�ประเทศไทยดีี ปััญหาจึึง
ได้้รับั การช่่วยเหลืือโดยตรงจากท่่านทููตจนลุุล่ว่ งไป
สามเณรทั้้ง� ๔ ได้้เดิินทางไปสหภาพเมีียนมาอย่่าง
ปลอดภััย และได้้เริ่่ม� การศึึกษาตามที่่มุ่่�� งหวััง
การศึึกษาที่่�สหภาพเมีียนมา
วัั ด มหาคัั น ธาโยง ซึ่่� ง ตั้้� ง อยู่่�ริิ ม ทะเลสาบ
ตองตะมาน ใกล้้สะพานอููเบ็็ง และเป็็นวิิทยาลััยสงฆ์์
ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของพม่่า มีีภิิกษุุและสามเณรมาศึึกษา
เล่่าเรีียนทางธรรมกว่่า ๑,๒๐๐ รููป และมีีพระภิิกษุุ
จาก ยุุโรป อเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น ฯลฯ มาบวชเรีียนด้้วย
วิิทยาลััยสงฆ์์แห่่งนี้้�เป็็นสถานที่่�ศึึกษาพระธรรม
และรัักษาพระธรรมวิินััยมากที่่สุ� ุด ด้้วยวััตรปฏิิบััติิ
อัั น งดงามของภิิ ก ษุุ ส งฆ์์ ใ นวัั ด มหาคัั น ธาโยง
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๖๑

ทำำ�ให้้มีีชาวพม่่าจำำ�นวนมากส่่งบุุตรหลานมาศึึกษา ได้้รัับงบประมาณจากรััฐบาลพม่่าไม่่มากนััก
เมื่่�อเดิินทางไปถึึงพม่่า ท่่านเจ้้าคุุณฯ ได้้มา
พุุทธศาสนากัันที่่นี่� ่� และทำำ�ให้้มีีผู้้�มีีจิติ ศรััทธาจองคิิว
กัันนำำ�ภัตั ตาหารมาถวายพระทั้้�ง ๑,๒๐๐ รููปไม่่เว้้น เรีียนพระปริิยััติิธรรมที่่�วััดมหาคัันธาโยงแห่่งนี้้� ซึ่่�ง
แต่่ละวััน ทำำ�ให้้วิทิ ยาลััยสงฆ์์แห่่งนี้้�ดำำ�รงอยู่่�ได้้แม้้จะ มีีเจ้้าอาวาสเป็็นอาจารย์์ผู้้�รจนาคััมภีีร์์ภาสาฎีีกา
นามว่่า ชนกาภิิวัังสะ ซึ่่�งเป็็นพระอาจารย์์ของ
พระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎกรููปที่่�๔ นามว่่าพระภััททัันตะ
สุุมัังคลาลัังการ ในขณะนั้้�น มีีพระเณรประมาณ
๑,๐๐๐ รููป ท่่านเล่่าว่่า พระเณรทุุกรููปในวััดรู้�จั้ ัก
กัันหมด มีีความพร้้อมเพรีียงสามััคคีีกัันเป็็นอย่่างดีี
ทุุกรููปขยัันหมั่่�นเพีียรทั้้�งในการศึึกษาเล่่าเรีียนและ
ข้้อวััตรปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ไม่่มีีการเกี่่ย� งงาน หากพระเณร
รููปใดได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�กิจวั
ิ ัตรอะไร เช่่น ล้้าง
ห้้องน้ำำ�� กวาดลานวััด ทำำ�ความสะอาดเสนาสนะ
พระเณรทั้้�งหมดต่่างปฏิิบััติิอย่่างเข้้มแข็็ง ไม่่มีีผู้้�ใด
กุุฏิิที่่�ท่่านเจ้้าคุุณฯ เคยพำำ�นัักอาศััย

วััดมหาคัันธาโยง

๖๑

พระสุุมัังคลาลัังการ

เกี่่�ยงงานเลย จนบางครั้้�งดููราวกัับว่่าแย่่งงานกััน
ทำำ�ด้้วยซ้ำำ�� เรื่่�องวััตรปฏิิบััติิที่่�เข้้มแข็็ง การศึึกษา
เล่่าเรีียนที่่เ� ข้้มงวดทำำ�ให้้วัดั มหาคัันธาโยงมีีชื่่�อเสีียง
มาก ดัังปรากฏในหนัังสืือประวััติขิ องเจ้้าอาวาสรููป
หนึ่่�งชื่่อ� ชนกาภิิวังั สะ ข้้อความในนั้้�นมีีเรื่่อ� งเล่่าว่่า
ครั้้ง� หนึ่่�ง พระภิิกษุุในพุุทธศาสนามหายานจาก
ประเทศเกาหลีี ได้้พาคณะมาเยี่่�ยมชมกิิจการวััด
มหาคัันธาโยง ท่่านได้้เห็็นความมีีระเบีียบเรีียบร้้อย
ของพระเณร การศึึ ก ษาเล่่ า เรีียนที่่� มีี ระเบีียบ
แบบแผนที่่� ดีี เป็็ น ที่่� ป ระทัั บ ใจแก่่ พ ระสัั ง ฆราช
ท่่านนั้้�นอย่่างมาก จนน้ำำ��ตาไหล แล้้วพููดอุุทานขึ้้น� ว่่า
น่่าเสีียดายเหลืือเกิินที่่�เราไม่่ได้้เกิิดที่่�ประเทศพม่่า
และได้้มาบวชที่่�วััดนี้้�
แม้้ฟังั ดููว่่า วััดมหาคัันธาโยง มีีอะไรที่่ดีี� เด่่นอยู่่�
มาก แต่่เนื่่�องจากประเทศพม่่าเป็็นประเทศยากจน
ความเป็็นอยู่่�จึึงไม่่สะดวกสบายนััก ข้้าวที่่�ฉัันก็็มีี
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กรวดทราย ต้้องเลืือกออก และปริิมาณสารอาหาร
ก็็ไม่่เพีียงพอแก่่สุุขภาพร่่างกายของพระเณรที่่�อยู่่�
ในวััยเจริิญเติิบโต ท่่านเจ้้าคุุณฯ ในสมััยนั้้�น จึึงมีี
ร่่างกายผอมมาก แต่่จิิตใจท่่านเบิิกบานด้้วยได้้รัับ
การศึึกษาเล่่าเรีียนเต็็มที่่� ท่่านให้้ความสนใจในการ
ศึึกษาเล่่าเรีียนอย่่างมาก ในเวลาที่่�ทางวััดกำำ�หนด
ให้้เป็็นเวลานอน ท่่านจะนำำ�ผ้้าจีีวรมาคลุุม เปิิดไฟ
ดวงเล็็ก แอบท่่องหนัังสืือเป็็นประจำำ� เพราะเกรง
ว่่าจะจำำ�บทเรีียนไม่่ได้้
ในด้้ า นความเป็็ น อยู่่� ท่่ า นเล่่ า ว่่ า ที่่� วัั ด
ขาดแคลนของใช้้จำำ�เป็็นต่่างๆ เช่่น สบู่่� ผงซัักฟอก
อััตคััดมาก ทางวััดจะแจกสบู่่�ก้้อนยาวๆ เวลาใช้้
ก็็เอามีีดหั่่�นเป็็นท่่อนๆ แล้้วแบ่่งไปใช้้ ส่่วนหนึ่่�งใช้้
ซัักผ้้า ส่่วนหนึ่่�งใช้้อาบน้ำำ�� ส่่วนหนึ่่�งใช้้ชำำ�ระล้้าง
สิ่่�งของ อุุปกรณ์์การเรีียนก็็ไม่่เพีียงพอ ต้้องใช้้สอย
อย่่างประหยััดที่่�สุุด แม้้จะลำำ�บากถึึงเพีียงนี้้� ก็็ไม่่
ได้้ เ ป็็ น อุุ ป สรรคต่่ อ การเล่่ า เรีียนของพระเณร
แต่่อย่่างใด ทุุกรููปก็็ยังั ให้้ความทุ่่�มเทเอาใจใส่่ในการ
เล่่าเรีียนศึึกษาเสมอเหมืือนกัันหมด
ยามประเทศประสบกัับภัยั สงครามกลางเมืือง
มีีการรบราฆ่่าฟัันกัันอยู่่�ทั่่ว� ทุุกหััวระแหงทั้้ง� ประเทศ
ไม่่ เ ว้้ น แม้้ แ ต่่ เ มืื อ งอมรปุุ ร ะ ที่่� มีีวัั ด ใหญ่่ แ ละ
สถานศึึกษาที่่�สำำ�คััญมากอย่่างวััดมหาคัันธาโยง
เหตุุ ก ารณ์์ ภ าพนอกวัั ดก็็ มีี เสีียงปืื น เสีียงผู้้� ค น
หวีีดร้้องดัังทั้้�งวััน เหมืือนมีีสนามรบอยู่่�นอกวััด
ในยามค่ำำ��คืืน จะได้้ยิินเสีียงหวีีดร้้อง คล้้ายเสีียง
ผีีเปรตดัังให้้ได้้ยิินอยู่่�บ่่อยครั้้�ง ด้้านความเป็็นอยู่่�
ของพระขณะเกิิดสงครามนั้้�น ก็็พออยู่่�ได้้ เพราะ
ญาติิโยมที่่�ศรััทธาแม้้พวกเขาจะลำำ�บาก ก็็ยัังนำำ�
อาหารมาส่่งให้้ทุกุ วััน ก็็แสดงให้้เห็็นว่่า ประชาชน
ชาวพม่่ า มีีจิิ ต ศรัั ทธ าและรัั ก พระพุุ ทธ ศาสนา
อย่่ า งมาก สามารถเสีียสละได้้ ทุุ ก อย่่ า งเพื่่� อ ให้้
พระศาสนาดำำ�รงอยู่่�ต่่อไป
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วััดปััญจนิิกาย

หลัังจากจบการศึึกษาจากวััดมหาคัันธาโยง
แล้้ว ท่่านก็็ได้้เดิินทางมาศึึกษาชั้้�น ธััมมาจริิยะ
ที่่�วััดปััญจนิิกาย ศาสนพิิมาน ที่่�เมืืองย่่างกุ้้�ง ซึ่่�ง
พระอาจารย์์ สว่่ า ง ติิ กฺฺ ข วีีโร ที่่� เ ดิิ น ทางมาพม่่ า
พร้้อมกัับท่่าน ได้้อยู่่�อาศััยศึึกษาเล่่าเรีียนที่่นี่� ่� ซึ่่�งมีี
พระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎกรููปที่่� ๓ เป็็นเจ้้าอาวาส ชื่่�อ
อูู โกสััลละ
เรื่่�องตื่่�นเต้้นที่่�ได้้พบเห็็นที่่�พม่่า
	วัันหนึ่่�ง ขณะที่่�ปฏิิบััติิธรรมเดิินจงกรมกัับ
สามเณรรููปหนึ่่�งที่่�วััดมหาสีีสาสนยิิตตา สามเณร
รููปนั้้�นลอยไปที่่เ� จดีีย์์ชเวดากอง ถ้้าจะมองว่่าแปลก
ก็็แปลก ท่่านบอกว่่า เป็็นปีีติิชนิดิ หนึ่่�ง ที่่�เกิิดจาก
การเดิินจงกรม ญาติิโยมบางคนก็็คิิดว่่าสามเณร
ได้้บรรลุุธรรม แต่่ในความเป็็นจริิง เป็็นเพีียงแค่่
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นชั่่�วคราว สามเณรรููปนั้้�น ต่่อมาก็็ลา
สิิกขาไป แสดงว่่าท่่านไม่่ได้้บรรลุุธรรม
	อีีกเรื่่�องหนึ่่�ง เวลาปิิดเทอม ท่่านจะใช้้เวลา
เข้้ากรรมฐาน เข้้าป่่าเดิินธุุดงค์์ ครั้้ง� หนึ่่�งเข้้าไปในป่่า
เป็็นบริิเวณวัังโบราณของมอญ มีีต้้นไม้้ประหลาด
ที่่� มีีผลต่่ อ เมื่่� อ นำำ� แผ่่ น ทองคำำ� เปลวไปปิิ ด ให้้ ทั่่� ว
ลำำ�ต้้น และเวลาเดิินเข้้าไปใกล้้จะต้้องถอดรองเท้้า
ถ้้าไม่่ทำำ�เช่่นนี้้� ต้้นไม้้นั้้น� ก็็จะไม่่ออกผล นัับเป็็นเรื่่อ� ง

แปลกประหลาด ยากที่่�ใครจะเคยพบเห็็นมาก่่อน
น้ำำ��ใจคนพม่่า
ครั้้�งหนึ่่�ง ท่่านเจ้้าคุุณฯ ต้้องนั่่�งรถไฟลงมา
จากมััณฑะเลย์์ เพื่่�อมาต่่อวีีซ่่าที่่�เมืืองหลวงย่่างกุ้้�ง
ปรากฏว่่า ระหว่่างทาง เวลาเที่่ย� งคืืนเกิิดเหตุุรถไฟ
ชนกัันที่่สี่� ่�แยกกลางป่่า ชนกััน ๒ ครั้้�ง จนรางขาด
หััวรถจัักรขบวนหนึ่่�งตกราง ท่่านติิดอยู่่�ในรถไฟ
ที่่�มืืดมาก ต้้องรอจนใกล้้สว่่าง จึึงลงมาดููสภาพ
แล้้วเห็็นว่่า ไปต่่อไม่่ได้้แน่่ จึึงต้้องเดิินไปขอความ
ช่่วยเหลืือ ถ้้าจะรอให้้ทางการมาแก้้ไขปััญหาคง
ยาก และต้้องรออีีกนาน เสบีียงอาหารก็็ไม่่มีีเหลืือ
พอเดิินไปหาหมู่่�บ้้าน เมื่่อ� เจอแล้้วร้้านอาหารต่่างๆ
ก็็ไม่่มีีอาหาร เพราะคนที่่�ตกขบวนรถไฟเช่่นกััน
ที่่เ� ดิินมาก่่อน สั่่ง� อาหารมารัับประทานไปหมดแล้้ว
ท่่านก็็ต้้องเดิินหาร้้านอื่่�นต่่อไป จนกระทั่่�งมาพบ
ร้้ า นอาหารแห่่ ง หนึ่่� ง มีีเหลืื อ แต่่ ข นมชนิิ ด หนึ่่� ง
มีีลัักษณะกึ่่�งของคาวกึ่่�งของหวาน ทำำ�ด้้วยแป้้ง
ยััดไส้้ คล้้ายๆ กะหรี่่�ปั๊๊�บ ที่่�ชื่่�อว่่า ซาโมซ่่า จึึงได้้ฉััน
ด้้วยความเหนื่่�อยอ่่อนและหิิวโหย ปกติิเขาทานกััน
๒ ชิ้้�นก็็อิ่่�ม แต่่ท่่านฉัันไป ๘ ชิ้้�น เจ้้าของร้้านสงสััย
จึึงมาสอบถาม เมื่่อ� ทราบว่่า ท่่านต้้องนั่่ง� รถไฟเดิินทาง
ต่่ อ ไปอีีกไกล จึึ ง ได้้ ถ วายซาโมซ่่ า เพิ่่� ม ให้้ อีี ก
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เพื่่�อติิดตััวไปโดยไม่่คิิดค่่าอาหารทั้้�งหมด
	อีีกเรื่่�องหนึ่่�ง ในระหว่่างเกิิดสงคราม เพราะ
มีีการปฏิิวััติิซ้้อนปฏิิวััติิ รััฐบาลสั่่�งให้้คนต่่างชาติิ
ออกไปจากประเทศทั้้�งหมด เพราะไม่่สามารถ
ประกัั น ความปลอดภัั ย ได้้ สถานทููตทุุ ก แห่่ ง
ปิิดทำำ�การ เจ้้าหน้้าที่่�อพยพกลัับประเทศของตน
ฉะนั้้� น คนต่่ า งชาติิ ก็็ ไ ม่่ มีี เหลืื อ อยู่่�เช่่ น กัั น
ท่่านเจ้้าคุุณฯ เล่่าว่่า
“เขาก็็มาบอกให้้อาตมากลัับประเทศไทย แต่่
อาตมาตััดสินิ ใจไม่่กลัับ เพราะคิิดว่า่ ถ้้ากลัับโอกาส
จะกลัับมาเรีียนอีีกคงยาก จึึงตััดสิินใจอยู่่�ต่่อ แม้้ว่่า
สถานการณ์์จะมีีความรุุนแรง ความเป็็นอยู่่�ก็็ยาก
ลำำ�บากมาก
แต่่อย่่างไรก็็ตาม การที่่อ� าตมาจะอยู่่�ได้้ อาตมา
ก็็ต้้องไปต่่อวีีซ่่าด้้วย แน่่นอนว่่า ทางการเขาก็็
ไม่่ยอมต่่อวีีซ่่าให้้ ต้้องการบีีบให้้เราอยู่่�ไม่่ได้้ต้้อง
กลัับประเทศ อาตมาจึึงไปขอร้้องพระเถระผู้้�ใหญ่่
ทุุกรููปในมหาเถรสมาคม ซึ่่�งตอนนั้้�น อาตมาโชคดีี
ได้้พัักหลบสงครามในที่่�ใกล้้ที่�่ทำำ�การมหาเถรสมาคม
ที่่เ� มืืองย่่างกุ้้�ง (กาบาเอ้้) ตอนนั้้�น อาตมาจะใช้้เวลา
ท่่องหนัังสืือบ่่อยๆ เมื่่�อพระมหาเถระมาเห็็นเข้้า
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ท่่านก็็เมตตาชื่่�นชมที่่�เราขยัันท่่องหนัังสืือ อาตมา
จึึงไปขอลายเซ็็นจากพระมหาเถระเพื่่�อประกอบ
การขอวีีซ่่า”
“เมื่่�อไปขอต่่อวีีซ่่า ปรากฏว่่า จะต้้องเสีียค่่า
ต่่อวีีซ่่า ๕๐๐ จั๊๊�ด แต่่อาตมาไม่่มีีปัจจั
ั ัยเลย อธิิบดีี
กรมตรวจคนเข้้าเมืือง (ตม.) เห็็นอาตมานั่่�งรอ
อยู่่�นาน จึึงเข้้ามาสอบถาม พอทราบว่่าอาตมาไม่่มีี
ปััจจััยต่่อวีีซ่่า เขาก็็มีีเมตตาช่่วยออกค่่าวีีซ่่าให้้
แต่่อธิิบดีีก็็มีีเงิินเก็็บไม่่พอ ต้้องไปขอยอมให้้ทาง
ราชการหัักเงิินเดืือน เดืือนละ ๔ รููปีี เพื่่�อจ่่ายเป็็น
ค่่าต่่อวีีซ่่าให้้อาตมา”
	อีีกเรื่่อ� งหนึ่่�งที่่ท่� า่ นเจ้้าคุุณฯ มีีความประทัับใจ
มาก ระหว่่างที่่�อยู่่�ย่่างกุ้้�ง หลัังสงครามสงบแล้้ว
ท่่านบิิณฑบาตสำำ�รวจบริิเวณไปทั่่�วทุุกถนนในนคร
ย่่างกุ้้�ง ทำำ�ให้้รู้้�จัักญาติิโยมและจำำ�ตรอกซอกซอย
ทุุกแห่่งได้้ ญาติิโยมทั้้�งหลายเห็็นท่่านก็็จำำ�ได้้ว่่า
เป็็นพระต่่างชาติิที่่�พููดพม่่าได้้ ก็็ได้้นิิมนต์์ท่่านไป
ฉัันที่่�บ้้าน พระเถระครููบาอาจารย์์แทบทุุกวััดก็็
รู้้�จัักท่่านดีี มีีความชื่่�นชมในความขยัันหมั่่�นเพีียร
ของท่่าน กล่่าวยกย่่องอยู่่�เสมอ ในฐานะที่่ท่� า่ นเป็็น
พระภิิกษุุชาวไทย ที่่ส� ามารถเรีียนภาษาพม่่า และ

คณะดููงานพระไตรปิิฎกศึึกษาเยี่่�ยมชมสถานที่่�
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บทบาททางสัังคมก่่อนกลัับประเทศไทย
ภายหลัังเมื่่�อสงครามสงบลงแล้้ว บ้้านเมืือง
เริ่่�มเข้้าสู่่�ภาวะปกติิ รััฐบาลกำำ�ลัังจะเปิิดประเทศ
รัับชาวต่่างชาติิเข้้ามาลงทุุน นัักธุุรกิิจไทยหลาย
องค์์ ก รก็็ ส นใจจะไปลงทุุ น ในประเทศเมีียนมา
แต่่หาล่่ามยากมาก เมื่่�อเขาทราบว่่า ท่่านเป็็น
พระไทยที่่� ยัั ง หลงเหลืื อ อยู่่� ก็็ ม าตามขอให้้ ช่่ ว ย
เป็็นล่่าม ประสานงานการติิดต่่อต่่างๆ จนกระทั่่�ง
เป็็นที่่�ปรึึกษาของนัักธุุรกิิจทั้้�งชาวไทย และชาว
เมีียนมา แม้้ แ ต่่ ร้้ า นอาหารที่่� จ ะเปิิ ด ใหม่่ เพื่่� อ
ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว ก็็มาขอให้้ท่่านเจ้้าคุุณฯ ช่่วย
ไปลองชิิม แนะนำำ�การปรัับปรุุงรสชาติิอาหารให้้
ถููกปากคนไทย ช่่วงเวลานั้้�น จึึงมีีงานเหล่่านี้้�เข้้ามา
มากทุุกวััน ท่่านเจ้้าคุุณฯ ก็็ถือื ว่่า ได้้ทำำ�ประโยชน์์ให้้
พระเม็็งกวนสยาดอ
เกิิดแก่่ทั้้ง� สองประเทศ ทั้้�งประเทศที่่ไ� ด้้เข้้ามาศึึกษา
มีีความรู้้�ท่่องจำำ�พระสููตรต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี และ เล่่าเรีียน ซึ่ง่� สภาพทั่่�วไปก็็ยังั อััตคััดขาดแคลน ยัังล้้า
อยากนิิมนต์์ท่่านไปพัักที่่�วััดเพื่่�อแนะนำำ�ท่่านแก่่ หลัังในด้้านความเจริิญก้้าวหน้้าทางวััตถุุเทคโนโลยีี
และประเทศบ้้านเกิิดคืือประเทศไทย ที่่�อยากมา
พระเณรให้้เห็็นเป็็นแบบอย่่าง
ลงทุุนในประเทศเมีียนมา
มีีโอกาสได้้พบพระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก
๑๒ ปีีในประเทศเมีียนมา
พระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎกรููปแรก คืือ พระภััททัันตะ
วิิจิิตตสาราภิิวัังสะ เม็็งกวนสยาดอ ท่่านเจ้้าคุุณฯ 	สำำ� หรัั บบ างคน การศึึ ก ษาเล่่ า เรีียนใน
เล่่าว่่า พระเม็็งกวนสยาดอ เป็็นพระบ้้านนอกมา ต่่างประเทศถึึง ๑๒ ปีี อาจเรีียกได้้ว่่านาน แต่่
จากต่่างจัังหวััดที่่ห่� า่ งไกล มีีอััธยาศััยแบบคนชนบท สำำ�หรัับท่่านเจ้้าคุุณฯ ท่่านบอกว่่า ๑๒ ปีีสำำ�หรัับ
ใจดีี ชอบสููบบุุหรี่่ที่� ทำ่� ำ�จากเปลืือกข้้าวโพด ชอบแจก ท่่านนั้้�น ไม่่ได้้เป็็นเวลานานเลย เพราะประเทศ
ขนมของใช้้ ให้้แก่่พระเณรในวััดเสมอ นอกจากนั้้�น เมีียนมายัั ง มีีแหล่่ ง ความรู้้� แ ละมีีความน่่ า สนใจ
ยัังชอบอบรมสั่่�งสอนบทเรีียนต่่างๆ ให้้แก่่พระเณร อีีกมากมาย ที่่� ใช้้ เวลาทั้้� ง ชีีวิิ ต ก็็ ไ ม่่ รู้้�จัั ก หมดสิ้้� น
อย่่างไม่่เบื่่�อหน่่าย ผู้้ใ� ดติิดขัดั อะไร ก็็มาสอบถามได้้ ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น ท่่านยัังมีีความรัักและความผููกพัันกัับ
ตลอดเวลา ท่่านจะอธิิบายให้้เข้้าใจอย่่างกระจ่่าง ทั้้�งประเทศและประชาชนชาวเมีียนมา ไม่่ว่า่ จะเป็็น
แจ้้งไปเลย ท่่านเจ้้าคุุณฯ มีีโอกาสพบปะพููดคุุย บรรพชิิตและคฤหััสถ์์ ซึ่ง่� ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีีนั้้น�
ด้้ วยหลายครั้้� ง รู้้�สึึกมีีความประทัับใจตราบจน ท่่านได้้รัับทั้้�งความรู้้� ไมตรีีจิิต มิิตรภาพอัันอบอุ่่�น
ที่่�ไม่่อาจลืืมเลืือนได้้เลย
ทุุกวัันนี้้�

๖๑
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ภารกิิจ ท่่านเจ้้าคุุณฯ
สอนหนัังสืือพร้้อมจััดรายการวิิทยุุ
“หลัั งจ ากที่่� ไ ปเล่่ า เรีียนที่่� ป ระเทศพม่่ า
เป็็นเวลา ๑๒ ปีี เมื่่�อกลัับมาประเทศไทยในปีี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็็ได้้เป็็นอาจารย์์สอนภาษาบาลีีที่่�
มหาธาตุุ วิิ ท ยาลัั ย  วัั ด มหาธาตุุ ยุุ ว ราชรัั ง สฤษฎิ์์�
โดยสอนในตอนกลางวััน ส่่วนในเวลากลางคืืน
๒๔.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. จััดรายการวิิทยุุ “ธรรมะ
ร่่วมสมััย” ร่่วมกัับพลตรีี ดร.ทองขาว พ่่วงรอดพัันธุ์์�
ทางวิิทยุุ อสมท  FM ๑๐๐.๕ MHz ถามตอบ
ปััญหาธรรมะทางโทรศััพท์์ที่่�ผู้้�ฟัังจะถามสดเข้้า
มาในรายการ พอถามมา อาตมาก็็ตอบได้้ทัันทีี 
เรีียกว่่าตอบได้้ถููกใจคนฟััง รายการวิิทยุุจึงมีี
ึ คนฟััง
มากขึ้้�นๆ กระทั่่�ง  ดร.ระวีี ภาวิิไล ตามมาขอพบ
อาตมาถึึ งวัั ด มหาธาตุุ ฯ  การตอบคำำ� ถามเป็็ น ที่่�
ถููกใจคนฟััง ปรากฏว่่า มีีคนโทรเข้้ารายการรวมๆ
กัันแล้้วกว่่า ๒ ล้้านหมายเลข หนึ่่�งในผู้้�ฟัังนั้้�น
คืือ ในหลวงรััชกาลที่่� ๙ ที่่�ทราบเพราะอาตมา
ได้้กััณฑ์์เทศน์์จากในวัังส่่งมาให้้ พระองค์์ทรงให้้
เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักพระราชวััง นำำ�กระเช้้าและปััจจััย
พระราชทานมา ได้้กััณฑ์์เทศน์์จากในหลวงรััชกาล
ที่่� ๙ ถึึง ๒ ครั้้�งๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

เป็็ น ที่่� ท ราบกัั น ดีี ว่่ า พระมหาประนอม
ธมฺฺ ม าลงฺฺ ก าโร (เปรีียญธรรม ๖ ประโยค)
เจ้้าอาวาสวััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ ได้้รัับ
พระบรมราชโองการแต่่งตั้้�งเป็็นพระราชาคณะ
มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ตั้้�งแต่่วันั ที่่� ๖ มีีนาคม
๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมานั้้�น ท่่านเจ้้าคุุณมีีภารกิิจมากมาย
เป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่สายตาของประชาชน ในโอกาส
ที่่�กองบรรณาธิิการวารสารโพธิิยาลััย ได้้เข้้ากราบ
แสดงมุุทิิตาสัักการะ เมื่่�อ ๑๗ มีีนาคม ๒๕๖๔
เพื่่� อ แสดงความยิิ น ดีี กัั บ พระอาจารย์์ ที่่� ไ ด้้ รัั บ
สมณศัั กดิ์์� พระอาจารย์์ ไ ด้้ เ มตตาให้้ สัั ม ภาษณ์์
และเล่่าประสบการณ์์ในการทำำ�งาน ภาระงานที่่ไ� ด้้ทำ�ำ
กำำ�ลัั งทำำ�  และสิ่่� ง ที่่� อ ยากทำำ� ให้้ สำำ� เร็็ จ ในอนาคต 
ล้้วนเป็็นงานเพื่่�อพระพุุทธศาสนาที่่�พระอาจารย์์
ได้้ทำำ�มาตลอดอย่่างไม่่ลดละ ไม่่เสีียเวลาแม้้เพีียง
วัันเดีียว  ภารกิิจจะมีีอะไรบ้้าง  มาฟัังพระอาจารย์์
พลตรีี ดร.ทองขาว พ่่วงรอดพัันธุ์์�
เล่่ากัันค่่ะ

ดร.ระวีี ภาวิิไล
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คุุณสุุพจน์์ รััศมีีสวนสร้้อย

เพราะตอบคำำ�ถามธรรมะได้้ตรงได้้ไว และ
ใช้้ภาษาง่่ายๆ ญาติิโยมเข้้าใจ รายการวิิทยุุจาก
หนึ่่�งรายการตอนเที่่�ยงคืืน ก็็เพิ่่�มอีีกหนึ่่�งรายการ
ช่่วง ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ชื่่�อ รายการเติิมสุุข
จัั ด รายการร่่ ว มกัั บ คุุ ณ สุุ พ จน์์ รัั ศ มีี ส วนสร้้ อ ย
รููปแบบรายการเป็็นการถามสั้้�นๆ ตอบสั้้�นๆ เรื่่�อง
ทาน ศีีล ภาวนา รายการนี้้�ก็็ฮิิตติิดใจผู้้�ฟัังขึ้้�นมา
อีีก จากนั้้�น ได้้นำ�ำ รายการวิิทยุุที่่�เขาบัันทึึกเสีียงไว้้
มารวบรวมทำำ�แผ่่นซีีดีีแจกญาติิโยม เป็็นซีีดีีธรรมะ
เรื่่�องทาน ศีีล ภาวนา ที่่�อธิิบายให้้เข้้าใจได้้ง่่ายๆ

ตััวอย่่างปกซีีดีี ทาน ศีีล ภาวนา

	มีีเรื่่�องชวนขำำ� คืือ มีีคืืนหนึ่่�งหลัังจบรายการ
วิิทยุุเวลาประมาณตีีสอง มีีสายโทรมาหาอาตมา
โดยตรง บอกจะฆ่่ า ตัั ว ตายเพราะสุุ ข ภาพแย่่
เมื่่อ� ก่่อนเป็็นที่่พึ่่� ง� ให้้ครอบครััว แต่่ตอนนี้้�เป็็นภาระ

ให้้ครอบครััวเลยอยากตาย อาตมาก็็เกลี้้�ยกล่่อม
คุุยไปคุุยมาบอกให้้มีีชีีวิิตอยู่่�ก่่อนให้้โอกาสคนที่่�
บ้้านได้้ตอบแทนบุุญคุุณ เรื่่�องความตายอย่่างไร
ก็็ตายเองได้้ ไม่่ต้้องทำำ�ร้้ายตนเองหรอก แต่่ตอนนี้้�
คนที่่จ� ะต้้องตายน่่ะไม่่ใช่่โยม แต่่เป็็นอาตมา เพราะ
ยัังไม่่ได้้จำำ�วััดเลย ตั้้�งแต่่เช้้าถึึงตีีสอง ง่่วงจะตาย
อยู่่�แล้้ว....
งานสอนหนัังสืือ อาตมาสอนบาลีีจนมีีคน
เรีียนล้้นห้้อง เพราะเน้้นทำำ�สื่่�อการสอน สมััยนั้้�น
ยัังไม่่มีีอาจารย์์สอนบาลีีคนไหนทำำ�กััน เช่่น เขีียน
การ์์ตููนประกอบ แยกประโยค แยกคำำ�ด้้วยสีี ทำำ�ให้้
เรีียนเข้้าใจได้้ง่่าย เรีียนรู้้�เรื่่�อง นัักเรีียนชอบ จึึง
เข้้ามาเรีียนกัันจนล้้นห้้องไม่่มีีที่่�นั่่�ง ผู้้�สอนเดิิมคง
ไม่่พอใจเกรงว่่าอาตมาจะยึึดห้้องเขา จึึงมีีคำำ�สั่่�งให้้
ย้้ายออกไปภายใน ๗ วััน ถ้้าไม่่ออกจะเรีียกตำำ�รวจ
มาจัับ อาตมาจึึงจำำ�เป็็นต้้องหาที่่�สอนใหม่่ เลยมา
ได้้ที่่�วััดจากแดงนี่่� เพราะสภาพวััดทรุุดโทรมมาก
หากเปิิดสอนบาลีีก็็คงไม่่มีีคู่่�แข่่ง คงไม่่มีีปัญ
ั หาอะไร
กัับใครอีีก”
งานพััฒนาวััดจากแดง
“วััดจากแดงขณะนั้้�นมีีสภาพทรุุดโทรมมาก
อาตมาจึึงต้้องพััฒนา เริ่่�มจากทางเข้้าวััดมีีแต่่ฝุ่่�น
และน้ำำ��ท่่วม จึึ งปรัับปรุุ งทำำ�ทางเข้้ าวัั ด โดยขอ
คอนกรีีตตััวหนอนที่่�ทาง กทม. รื้้�อทางเท้้าที่่�ไม่่ใช้้
แล้้วจะทิ้้�ง นำำ�มาใช้้ปููทำำ�ทางเข้้าวััด ชาวบ้้านที่่�อยู่่�
รอบๆ วััดก็็มีีแต่่พวกค้้ายาบ้้า เล่่นการพนััน มั่่�วสุุม
ที่่�โต๊๊ะสนุุกเกอร์์ ทำำ�อาชีีพค้้าของเถื่่�อน (เพราะ
อยู่่�ใกล้้ ท่่ า เรืื อ ขนส่่ ง ) เรืื อ ใหญ่่ ที่่� ข นสิิ น ค้้ า จะมีี
ของหายในตอนกลางคืืน แล้้วก็็จะมีีตำำ�รวจวิ่่�งไล่่จับั
แมวน้ำำ�� (คนขโมยของจากเรืือ) อีีกกลุ่่�มก็็วิ่่ง� จัับยาบ้้า
อาตมาก็็คิิดวางแผนแก้้ไขโดยขอเข้้าไปเทศน์์
ที่่� ก องบัั ญ ชาการตำำ� รวจนครบาล แล้้ ว ขอให้้

๖๑

นายตำำ�รวจชั้้�นผู้้ใ� หญ่่ช่ว่ ยมาสอดส่่องดููแลให้้หน่่อย
ก็็ ได้้ รัั บ ความร่่ วมมืื อจากนายตำำ�รวจเข้้ ามาช่่ ว ย
แก้้ไข ปรัับปรุุง และกวดขััน ทำำ�ให้้เรื่่อ� งผิิดกฎหมาย
ลดลง จนเกืือบหมดไปจากชุุมชน
	สำำ�หรัับญาติิโยมที่่�เป็็นแรงงานพม่่าที่่�ศรััทธา
เข้้ า มาทำำ�บุุ ญ ที่่� วัั ดจ ากแดงเป็็ น จำำ� นวนมากนั้้� น
เป็็นเพราะตอนที่่�อาตมาอยู่่�ที่่�วััดมหาธาตุุฯ มีีโยม
ชาวพม่่ามาเลี้้�ยงเพล ทำำ�ให้้ทราบว่่า มีีชาวพม่่า
มาเป็็นแรงงานในไทยแยกย้้ายอยู่่�ตามโรงงานต่่างๆ
โดยรอบวัั ดจ ากแดง อาตมาจึึ ง ขอเข้้ า ไปเทศน์์
ในโรงงานเหล่่านั้้�น เริ่่�มจาก CPF, CP All และ
บริิษััทในเครืือ CP ต่่อมาก็็มีีโรงงานสยามสตีีล
ย่่านนี้้�มีีกี่่�โรงงาน อาตมาก็็ขอเข้้าไปเทศน์์หมด
ทุุกโรงงาน เช่่น โรงงานปลากระป๋๋อง โรงงานอาหารสััตว์์
โรงเหล็็ก โรงงานทอผ้้า อาตมาเทศน์์ได้้สองภาษา
ทั้้�งไทยและพม่่า พอคนงานรู้้�จัักวััดก็็ตามมาทำำ�บุุญ
ที่่� วัั ดจ ากแดงกัั น ด้้ ว ยศรัั ทธ าญาติิ โยมจึึ ง มีีการ
จััดกิิจกรรมต่่างๆ ตามมา เริ่่�มนิิมนต์์พระดัังๆ จาก
พม่่ามาเทศน์์ นิิมนต์์พระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎกมาเทศน์์
มีีคนพม่่ามาฟัังกัันเป็็นหมื่่�นคน วััดจากแดงเอง
สถานที่่ก็� คั็ บั แคบ เดิิมมีีเนื้้�อที่่แ� ค่่ ๘ ไร่่ ต้้องขยัับขยาย
เพิ่่� ม อาคารสถานที่่� เ พื่่� อ สอนพระอภิิ ธ รรมแก่่
พระเณรและฆราวาส ค่่อยๆ เพิ่่�มเนื้้�อที่่�เป็็น ๑๒ ไร่่
ก็็ไม่่พอ เพิ่่�มเนื้้�อที่่�เป็็น ๒๐ ไร่่ก็็ไม่่พอ จนปััจจุุบััน
๓๒ ไร่่ วััดจากแดงจึึงเป็็นวััดที่่�เชื่่�อมสััมพัันธไมตรีี
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ระหว่่างชาวไทยและชาวพม่่าได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจาก กิิ จกรรมทำำ�บุุญ กัั บวััดแล้้ ว หาก
มีีเหตุุการณ์์ภััยพิิบััติิ เช่่น พายุุนากีีส ทำำ�ให้้เกิิด
น้ำำ��ท่่วมใหญ่่ที่่�พม่่า อาตมาก็็ตั้้�งศููนย์์รัับของบริิจาค
ส่่ งสิ่่�งของและปััจจััยไปช่่วยเหลืือ กรณีีนี้้�อาตมา
ได้้เดิินทางไปพม่่าโดยตรง ลาวประสบภััย ก็็ส่ง่ ของ
ไปช่่วย เกิิดภัยั พิิบัติั ใิ น ลาว พม่่า เขมร อาตมาก็็เป็็น
ตััวกลางในการช่่วยเหลืือ
เมื่่อ� ทาง สปป. ลาว อยากฟื้้�นฟููเรื่่อ� งการศึึกษา
ของพระสงฆ์์ อาตมาก็็ไปเป็็นล่่ามและส่่งพระไทย
ไปช่่วยที่่� สปป. ลาวและทางลาวก็็ส่่งพระที่่�ดููแล
เรื่่�องการศึึกษา และรััฐมนตรีีศึึกษาลาวก็็เดิินทาง
มาศึึกษาวััดจากแดงโมเดล เพื่่�อไปจััดระบบการ
ศึึกษาของพระสงฆ์์ ให้้พระเทศน์์เป็็น สอนเป็็น
บรรยายเป็็น เรีียนแล้้วสามารถเอาไปใช้้ได้้จริิง
	สำำ�หรัับประเทศเวีียดนาม ก็็มีีพระเวีียดนาม
มาเรีียนที่่�วััดจากแดง เมื่่�อพระรููปนั้้�นเรีียนจบแล้้ว
กลัับไปเผยแพร่่พระพุุทธศาสนาที่่�เวีียดนาม
	ดัังนั้้น� ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน เราเชื่่อ� มความ
สััมพัันธ์์กันั ด้้วยพระพุุทธศาสนา พระจากประเทศไหน
จะมาเรีียนก็็ ไ ด้้ จะมาสอนก็็ ไ ด้้ และหากเกิิ ด
ภััยพิิบัติั ิ เราช่่วยทัันทีี ขณะนี้้�อาตมาก็็เป็็นที่่ป� รึึกษา
สมาคมมิิตรภาพไทย-เมีียนมา สมาคมมิิตรภาพ
ไทย-ลาว สมาคมมิิตรภาพไทย-กััมพููชา ประเทศ
ในกลุ่่�มอาเซีียนมีีเหตุุการณ์์อะไร หรืือต้้องการ
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จััดกิจิ กรรมอะไร อาตมาก็็เป็็นศููนย์์กลางประสาน- เสีียเลย คนที่่�เมืืองมุุมไบนี่่� ชอบใจมาก เขาเอา
งานให้้”
คนวรรณะจััณฑาลมาเก็็บขยะกััน
การคัั ด แยกขยะ การศึึ ก ษาธรรมะ ทาง
ขุุดทองจากกองขยะ
สหประชาชาติิ กำำ� ลัั ง จะเข้้ า มาช่่ ว ย สำำ�นัั ก ข่่ า ว
เผยแพร่่ไปสู่่�ประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ต่่างประเทศ เช่่น CNN, NHK ติิดต่่อมาขอสััมภาษณ์์
“ทราบกัันดีีว่่า วััดจากแดงรัับบริิจาคขวด แล้้วโครงการทั้้�งหมดนี้้� ก็็ชะงัักกัันไปเพราะโควิิด
พลาสติิ ก เพื่่� อ นำำ� มารีีไซเคิิ ล เป็็ น ผ้้ า แล้้ ว นำำ� มา เข้้ามา เลยจััดกิิจกรรมต่่อไปไม่่ได้้ ต้้องรอไปก่่อน”
ตััดเย็็บเป็็นจีีวร หรืือการจััดเก็็บขยะแห้้งนำำ�มา
การศึึกษาของพระสงฆ์์ไทย
ปรัับปรุุงพััฒนาเป็็นสิ่่ง� ของเครื่่อ� งใช้้ใหม่่ ขยะเปีียก
“ระบบการศึึ ก ษาของพระสงฆ์์ ไ ทยตอนนี้้�
นำำ�ไปทำำ�เป็็นปุ๋๋�ย ดัังนั้้�นขยะทุุกชิ้้�นจะมีีค่่า ซึ่่�งเป็็น
โครงการที่่� วัั ดจ ากแดงเสนอต่่ อ ชุุ ม ชนทุุ ก แห่่ ง น่่าเห็็นใจ เพราะขาดครููสอน ขาดตำำ�รา ขาดไป
ทุุกอย่่าง การศึึกษาของพระสงฆ์์ไทย น่่าสงสาร
ให้้ร่่วมกัันรณรงค์์ลดขยะเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
โครงการนี้้�ทาง สปป. ลาว สนใจส่่งคนมาศึึกษา ที่่�สุุด การศึึกษาทางโลกกำำ�ลัังถอยหลัังเข้้าคลอง
และเชิิญอาตมาบรรยายให้้คนลาวเข้้าใจ ปรากฏ ในบางเรื่่�อง แต่่การศึึกษาของพระสงฆ์์ไทยกำำ�ลััง
ว่่าได้้รัับความสนใจอย่่างล้้นหลาม วััดจากแดง จมอยู่่�ก้้นคลอง
เมื่่�อตอนเปลี่่�ยนแปลงการปกครองปีี พ.ศ.
ส่่งอุุปกรณ์์เครื่่�องกำำ�จััดขยะไปให้้เพื่่�อให้้โครงการ
ดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ รััฐบาลตกใจว่่าทำำ�ไมพระพููด ๒๔๗๕ คณะราษฎร์์เอาอำำ�นาจการปกครองสงฆ์์
คนสนใจ ทั้้�งๆ ที่่�ทางการลาวก็็พยายามรณรงค์์ ของพระราชาไป เอาอำำ�นาจทางโลกไปบริิหาร แต่่
กัันอยู่่�แต่่ไม่่ได้้ผล ทำำ�ให้้รััฐบาลขอทำำ�เอง ระงัับ การดููแลพระศาสนากลัับทิ้้�งไว้้ เมื่่�อก่่อนพระราชา
ดููแลพระศาสนาทุุกด้้าน ถืือว่่าคณะราษฎร์์ลอยแพ
กิิจกรรมของทางวััดจากแดงไว้้ก่่อน
	ส่่วนสหภาพเมีียนมา อาตมาไปบรรยายเรื่่�อง พระศาสนา พระศาสนาเลยไม่่มีีที่่�พึ่่�ง พระราชา
การบริิหารจััดการขยะ ทั้้�งพระทั้้�งโยม ทั้้�งคนใน ก็็ ไ ม่่ มีีอำำ� นาจสั่่� ง การได้้ ก็็ มีี เพีียงพระราชทาน
มหาวิิทยาลััย ก็็สนใจอยากทำำ�กััน สั่่�งเครื่่�องทำำ�ปุ๋๋�ย ทุุนทรััพย์์ส่่วนพระองค์์ในการให้้ทุุนเล่่าเรีียนหลวง
มาแล้้ว ส่่วนที่่�เมืืองมุุมไบ ประเทศอิินเดีีย อาตมา แต่่ที่จ่� ะสั่่�งการเป็็นระบบเหมืือนสมััยก่่อน ทำำ�ไม่่ได้้
ก็็ไปพููดเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�องขยะ เขาก็็จะผลัักดััน ถ้้าการศึึกษาพระไม่่ถููกลอยแพ พระสงฆ์์ไทยจะ
ให้้ อ าตมาเป็็ น หัั ว หน้้ า เรื่่� อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้ เขา เก่่งกว่่านี้้�อีีกมาก ระบบการศึึกษาของสงฆ์์ขาดไป
เสีียทุุกสิ่่�ง งบประมาณไม่่มา ความรู้้�ก็็ไม่่พอ ความ
คิิดก็็ไม่่มีี กฎหมายก็็ไม่่เสริิม นโยบายก็็ไม่่เต็็มที่่�
บุุคลากรก็็ไม่่มีี การทำำ�ตำำ�ราทางพระพุุทธศาสนา
ก็็น้้อยมาก ใครใคร่่ทำำ� พิิมพ์์เลย ข้้อมููล ความรู้้�
ถููกต้้องหรืือเปล่่าไม่่มีีใครตรวจสอบ
ขอยกตััวอย่่างที่่�พม่่า จะมีีหน่่วยตรวจสอบ
และประเมิิน หากหนัังสืือไม่่ได้้มาตรฐาน เขาไม่่
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อนุุญาตให้้พิมิ พ์์ เขามีีหน่่วยคััดกรองก่่อน ที่่บ้� า้ นเรา
ใครมีีเงิินก็็พิิมพ์์ได้้เลย คุุณภาพ ข้้อมููล ผิิดๆ ถููกๆ
เราไม่่รู้้�เลย เราเน้้นให้้รููปปกดีีๆ อ่่านง่่ายๆ เนื้้�อหา
ไม่่ต้้องดีีหรอก ขายได้้หมด ดัังนั้้�น เนื้้�อหาธรรมะ
ถืือว่่ายัังไม่่ได้้มาตรฐาน เรื่่อ� งนี้้�จะแก้้ไขกัันอย่่างไรดีี
วอนผู้้�รู้้�ผู้้�ดููแล ช่่วยกัันหาทางป้้องกัันด้้วย”
ตุ๊๊�เจ้้าตาดีี จููงศรััทธาตาบอด
ตุ๊๊�เจ้้าไปบ่่ฮอด ศรััทธาตาบอดจููงตุ๊๊�เจ้้าตาดีี
“ภาษิิตทางภาคเหนืือที่่ส� ะท้้อนความสััมพัันธ์์
ของพระกัับญาติิโยมในปััจจุุบัันอย่่างชััดเจน คืือ
ตุ๊๊�เจ้้าตาดีี จููงศรััทธาตาบอด ตุ๊๊�เจ้้าไปบ่่ฮอด ศรััทธา
ตาบอดจููงตุ๊๊�เจ้้าตาดีี
	ตุ๊๊� เจ้้ า ตาดีี คืื อ พระสงฆ์์ อ งค์์ เจ้้ า ตาดีี ตาดีี
คืือ เป็็นผู้้�มีีวิิสััยทััศน์์ เพราะได้้เรีียนคำำ�สอนของ
พระพุุทธเจ้้า ได้้เรีียนอรรถกถา ฎีีกา พระไตรปิิฎก
ได้้เรีียนหมด บาลีีน้้อย บาลีีใหญ่่ เรีียนแล้้วเข้้าใจ
หมด พระอย่่ า งนี้้� คืื อ ผู้้�มีีวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ มองเห็็ น
ประโยชน์์ โ ลกนี้้� มองเห็็ น ประโยชน์์ โ ลกหน้้ า
มองเห็็นประโยชน์์สููงสุุด นี้้�เรีียกว่่า ตุ๊๊�เจ้้าตาดีี
ศรััทธาตาบอด คืือศรััทธาญาติิโยมรู้้�จัักวิิชา
ทำำ�มาหากิิน แต่่วิิชาในการดำำ�รงชีีวิิตคืือไตรสิิกขา
ญาติิโยมไม่่รู้้� อุุปมาเหมืือนคนตาบอด ตุ๊๊�เจ้้าก็็จะ
จููงว่่า โยม...ทางนี้้�ไปนรก อย่่าไปนะ โยม...ทางนี้้�
ไปสู่่�สุุคติิ ไปได้้ โยม...ทางนี้้�ไปนิิพพาน ดีีที่่�สุุด
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อย่่างนี้้�แหละตุ๊๊�เจ้้าตาดีีจููงศรััทธาตาบอด
แต่่ตอนนี้้� ตุ๊๊�เจ้้าไปบ่่ฮอด พระสงฆ์์องค์์เจ้้า
ไปไม่่รอด เพราะ พระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา
ก็็ไม่่ได้้เรีียน มานั่่�งเถีียงกัันไปเถีียงกัันมา ไม่่จบ
ไม่่ สิ้้� น แต่่ ถ้้ า เรีียนแล้้ ว ก็็ ไ ม่่ ต้้ อ งมานั่่� ง เถีียงกัั น
เมื่่�อตุ๊๊�เจ้้าไปบ่่ฮอด ศรััทธาตาบอดจููงตุ๊๊�เจ้้าตาดีี คืือ
ศรััทธาญาติิโยมซึ่่ง� เปรีียบเสมืือนคนตาบอดก็็จะจููง
พระว่่า ท่่าน...คนไม่่เข้้าวััด ท่่านต้้องออกเหรีียญสิิ
เอ้้า...ออกเหรีียญก็็ออก ท่่าน...คนไม่่เข้้าวััด ท่่าน
ต้้องเอาโลงศพให้้คนนอน เอ้้า...โลงศพให้้คนนอน
ได้้เงิินด้้วย ท่่าน...คนไม่่เข้้าวััด รดน้ำำ��มนต์์สิิ เอ้้า...
ก็็รดน้ำำ��มนต์์ ท่่าน...คนไม่่เข้้าวััด บอกใบ้้ให้้หวยสิิ
เอ้้า...บอกใบ้้ให้้หวย
	ดููหมอ สะเดาะเคราะห์์ รดน้ำำ�� มนต์์ พ่่ น
น้ำำ��หมาก คืือโยมแนะนำำ� พระท่่านไม่่รู้้�จะทำำ�อะไร
อยู่่�เฝ้้ า วัั ด เมื่่� อ ญาติิ โ ยมเข้้ า วัั ด แล้้ ว ไม่่ ไ ด้้ อ ะไร
คนก็็ไม่่เข้้า ถ้้าเข้้าวััดแล้้วกำำ�ลัังมีีทุุกข์์ ไม่่มีีงาน
วััดจัดั การสอนงานให้้ หางานให้้ เข้้าวััดเพราะอยาก
ไปนิิพพาน พระก็็สอนให้้ อยากไปสวรรค์์ ก็็สอนให้้
อยากได้้ประโยชน์์ชาติินี้้ก็� ส็ อนให้้ได้้ ประโยชน์์ชาติิ
หน้้าก็็สอนให้้ได้้ ถ้้ามีีอย่่างนี้้�คนก็็เข้้าวััด
สัังคมบ้้านเราต้้องสร้้างพระดีีๆ มีีความรู้้� ทั้้�ง
ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ ไว้้จููงศรััทธาญาติิโยม ไม่่ใช่่สร้้าง
พระไว้้เฝ้้าวััด อย่่างที่่�เป็็นกัันอยู่่�ตอนนี้้�”
ฟื้้�นพระศาสนา ด้้วยการสร้้างพระพููดได้้
เป้้ า หมายในการทำำ� งานของพระอาจารย์์
ในตอนนี้้� คืือ
“ฟื้้�นฟููพระศาสนาด้้วยการให้้การศึึกษากัับ
พระสงฆ์์ ทั้้�งปริิยััติิ ปฏิิบัติั ิ อย่่างจริิงจััง สร้้างพระ
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพแบบไต้้หวััน เมื่่�อก่่อนคนไต้้หวััน นัับถือื
ศาสนาพุุทธ ๑๐๐% ต่่อมาพระสงฆ์์อ่่อนแอ คน
พุุทธลดเหลืือ ๒๐% มีีคนนัับถืือคริิสต์์ ถึึง ๘๐%

16

๖๑

เพราะพระเทศน์์ไม่่ได้้ สอนไม่่เป็็น ชาวพุุทธไต้้หวััน
เขาจึึงรวมตััวกัันรื้้อ� ระบบ จััดกลุ่่�มพระสงฆ์์ใหม่่เป็็น
๔ กลุ่่�ม แยกกัันตามความสนใจ ทำำ�หน้้าที่่อ� ย่่างเต็็ม
กำำ�ลััง กลุ่่�ม ๑ พระกลุ่่�มเรีียน ก็็ให้้มีีหน้้าที่่�เรีียน
อย่่างเดีียว กลุ่่�ม ๒ พระกลุ่่�มปฏิิบััติิ ก็็ให้้โอกาส
มีีสถานที่่� ใ ห้้ ป ฏิิ บัั ติิ กัั น อย่่ า งจริิ ง จัั ง กลุ่่�ม ๓
พระกลุ่่�มสัังคมสงเคราะห์์ ก็็ให้้ทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ที่่�
ดููแลสัังคม ช่่วยเหลืือผู้้�ทุุกข์์ยาก และ กลุ่่�ม ๔ กลุ่่�ม
เผยแพร่่ มีีหน้้าที่่�เผยแพร่่คำำ�สอนของพระศาสนา
	ทั้้� ง ๔ กลุ่่�ม ต่่ า งคนต่่ า งทำำ� งานกัั น เต็็ ม ที่่�
ฟื้้�นพระพุุทธศาสนาจากเดิิมมีีชาวพุุทธไต้้หวััน ๒๐%
ก็็ เพิ่่� มเป็็ น ๘๐% โรงเรีียนของวััดจากเดิิ มไม่่มีี
คนสมััครเรีียน ตอนนี้้�แย่่งกัันเข้้า ไต้้หวัันมีีพระ
ที่่�มีีคุุณภาพอยู่่� ๒๐,๐๐๐ รููป ใช้้เวลาปฏิิรููปกััน
๒๐ ปีี วััดมีีทุุนสร้้างมหาวิิทยาลััย ใครใคร่่เรีียน
เรีียนให้้เต็็มที่่� ใครจะพิิมพ์์หนัังสืือธรรมะดีีๆ ไม่่ต้อ้ ง
ไปหาเงิิน วััดมีีทุุนให้้จััดพิิมพ์์ เรื่่�องการปฏิิบััติิ ก็็
จััดหาสถานที่่ป� ฏิิบัติั อิ ย่่างดีีให้้คนเข้้าปฏิิบัติั ไิ ด้้ทีีละ
หมื่่�นคน ส่่วนการเผยแพร่่ศาสนา ก็็มีี หนัังสืือพิิมพ์์
วิิทยุุ ทีีวีี เป็็นของตนเอง เพื่่�อเผยแพร่่ธรรมะคำำ�สอน
ของพระศาสดา และนำำ�เสนอข่่าวที่่�เป็็นประโยชน์์

ต่่อสัังคม ในหน้้าหนัังสืือพิิมพ์์ไม่่เพีียงเสนอข่่าว
อาชญากรรมว่่า มีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�น คนร้้ายถููกจัับ
หนัั ง สืื อ พิิ ม พ์์ ไ ทยเขามัั ก จบแค่่ นี้้� แต่่ ที่่� ไ ต้้ ห วัั น
หนัังสืือพิิมพ์์เขาจะวิิเคราะห์์ลึึกไปอีีกว่่าเกิิดอกุุศล
จิิตดวงไหน ถ้้าจะแก้้ไขควรใช้้ธรรมะหมวดไหน
ข่่ า วครอบครัั ว สามีีภรรยาทะเลาะกัั น เกิิ ดขึ้้� น
เพราะอะไร คนเป็็นสามีีควรใช้้ธรรมะหมวดไหน
คนเป็็ น ภรรยาควรมีีธรรมะข้้ อ ใดช่่ ว ยกัั น แก้้ ไข
ปััญหาครอบครััว”
	จากการที่่�ท่่านอาจารย์์ได้้ไปเห็็นการทำำ�งาน
ของพระที่่�ไต้้หวัันนี่่�เอง จึึงเป็็นแรงบัันดาลใจให้้
ท่่านอาจารย์์นำำ�รููปแบบเหล่่านี้้�มาทำำ�งานที่่�วััดจากแดง
ไม่่ว่่าจะเป็็นการสร้้างโรงเรีียนสอนพระอภิิธรรม
สอนภาษาบาลีี สอนพระไตรปิิ ฎ ก เพื่่� อ สร้้ า ง
พระเก่่งเรีียน ท่่านอาจารย์์รัับเป็็นวิิทยากรสอน
วิิปัสส
ั นากรรมฐานให้้กับยุ
ั วุ พุุทธิิกสมาคม ทุุกเดืือน
เพื่่�อสร้้างพระนัักปฏิิบััติิ ท่่านอาจารย์์ทำำ�โครงการ
ขุุดทองจากกองขยะ การทำำ�ขยะให้้เป็็นปุ๋๋�ย การ
จััดการสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นมิิตร เอาขวดพลาสติิก
มาทำำ�เป็็นผ้้าจีีวร สร้้างพระนัักสัังคมสงเคราะห์์
และสุุดท้้ายให้้จััดพิิมพ์์วารสารโพธิิยาลััย เพื่่�อเป็็น
กลุ่่�มเผยแพร่่ธรรมะ เป็็นกลุ่่�มที่่�เผยแพร่่ข่่าวสาร
ธรรมะที่่ถูู� กต้้องสู่่�สัังคม
การปฏิิบััติิงานของท่่านอาจารย์์ได้้ทราบถึึง
พระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๑๐ ทรงนิิมนต์์พระอาจารย์์
เข้้าไปเทศน์์เป็็นการส่่วนพระองค์์ในพระราชวััง
ทรงสนพระทััยในหััวข้้อธรรมะต่่างๆ สนพระทััย
ในการเรีียนภาษาบาลีี การสวดมนต์์ที่่�ออกเสีียง
อย่่างถููกต้้องต ามเสีียงอัักขระ จนเป็็นที่่�มาของ
การพระราชทานสมณศัั ก ดิ์์� แ ต่่ ง ตั้้� ง ให้้ ท่่ า น
อาจารย์์เป็็นพระราชาคณะโดยมีีราชทิินนามว่่า
พระเมธีีวชิิรโสภณ
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อยากเห็็นพระไทยเป็็นผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก
	สิ่่�งที่่�พระอาจารย์์กำำ�ลัังเร่่งรีีบทำำ�ในขณะนี้้� คืือ
เปิิดการเรีียนการสอนพระไตรปิิฎก เพื่่�อต้้องการ
สร้้างคน แต่่การจะสร้้างคนได้้ต้อ้ งมีีอาคารสถานที่่�
พระอาจารย์์จึึงเริ่่�มสร้้างอาคารติิปิิฏกสิิกขาลััย
เพื่่�อรองรัับการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างคน
“อาตมาทำำ� คนเดีียวไม่่ ไ ด้้ ต้้ อ งมีีแนวร่่ ว ม
เลยพาพระไทย โยม และผู้้�บริิหารโรงเรีียนรุ่่�งอรุุณ
ไปดููงานที่่�พม่่า ไปพบพระผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก ไป
เห็็นระบบการเรีียนการสอนของพระ โยม แม่่ชีี
การเรีียนการสอนของพระในระบบมหาวิิทยาลััย
ไปเก็็ บข้้อ มููล แล้้ ว ก็็ ช วนกัั น มาทำำ� แต่่ พ อดีีเกิิ ด
โควิิด ทีีมงานที่่อ� ยู่่�นอกวััดยังั ทำำ�ไม่่ได้้ อาตมาก็็ลุกุ ขึ้้น�
มาทำำ�ไปก่่อน อาตมาต้้องสอนหนัังสืือออนไลน์์
ตอนนี้้มีีลูู
� กศิิษย์์เรีียนออนไลน์์ กว่่า ๓๐๐ คน มีีทั้้�ง
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สอนออนไลน์์ภาษาบาลีี สอนออนไลน์์พระไตรปิิฎก
สอนกรรมฐาน นอกจากงานสอน อาตมาก็็มีีงาน
บริิหาร เช่่น ดููแลงบประมาณ ตรวจบััญชีี งาน
โครงการเก็็ บขยะ ช่่ วงนี้้� ทำำ�งานด้้ านอื่่� น รอเวลาที่่�
โรคโควิิด ๑๙ ผ่่านพ้้นไปก็็จะได้้ลุุยกัันเต็็มที่่�”
มาจุุดไฟแห่่งการเรีียนรู้้�ให้้พระสงฆ์์ไทยกัันเถอะ
“พวกเราต้้ องช่่ วยกัั นสะกิิ ด ช่่ วยกัั นจุุ ดไฟ
แห่่งการเรีียนรู้�้ ต้้องจุุดให้้ติดิ ถ้้าไฟจุุดติดิ พระสงฆ์์ไทย
จะใฝ่่รู้้� ใฝ่่เรีียน ทุุ ก วัั น จะหาแต่่ ค วามรู้้� เรีียน
แค่่นี้้� แต่่ไปต่่อยอดเอาเองได้้ ไม่่ใช่่แค่่สอบบาลีี
สนามหลวง ป.ธ.๙ ได้้ แค่่นี้้�ก็็พอใจแล้้ว กลัับวััด
จำำ�วััด เฝ้้าวััดรอญาติิโยม พระสงฆ์์ไทยต้้องมีี อััตต
สััมมาปณิิธิิ ไฟแห่่งการเรีียนรู้้� ตั้้�งตนไว้้ชอบ ตั้้�งจิิต
ที่่�จะพััฒนาตนเอง การจะจุุดไฟให้้ติิดได้้ ต้้องหา
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แบบอย่่าง ต้้องหาแรงบัันดาลใจ ต้้องเรีียนปริิยััติิ
และเอาพระไตรปิิฎกมาเรีียนกัันอย่่างจริิงจััง
อาตมาอยากให้้พระไทยเรีียนพระไตรปิิฎก
แล้้วสอบผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก เอาข้้อสอบเดีียวกัับ
พระพม่่ามาสอบ ส่่งคำำ�ตอบไปตรวจที่่�พม่่า เรื่่�องนี้้�
อาตมาเตรีียมการไว้้บ้้างแล้้ว เอาคำำ�ถามมาจาก
ย่่างกุ้้�ง และจะจััดตั้้�งสำำ�นัักสอบ เอาจริิงเอาจััง
กัันเลย แต่่มาติิดโควิิดกัันเสีียก่่อน เลยต้้องเลื่่�อน
โครงการออกไป
อยากเห็็นพระไทย มีีไฟแห่่งการเรีียนรู้้� จุุดไฟ
แห่่งการเรีียนรู้้�ให้้ได้้ จะเกิิดแสงสว่่างขึ้้�นมาทัันทีี
ก็็ จ ะสามารถสืื บต่่ อ พระพุุ ทธ ศาสนาให้้ ยืื น ยาว
ต่่อไป”

แม้้การสััมภาษณ์์จะจบลง แต่่การทำำ�งานของ
พระนัักพััฒนาท่่านนี้้� ยัังจะดำำ�เนิินต่่อไป ไม่่ว่่าท่่าน
จะได้้สมณศัักดิ์์ห� รืือไม่่ ท่่านก็็ดำำ�รงตนเป็็นตัวั อย่่าง
ที่่�ดีีของพระภิิกษุุสงฆ์์และฆราวาส ในการมุ่่�งมั่่�น
ตั้้�งใจที่่�จะพััฒนาการศึึกษาของพระสงฆ์์ไทยให้้มีี
ความรู้้�ในพระไตรปิิฎกอย่่างแตกฉาน การสร้้าง
พระ ผู้้�ทรงพระไตรปิิฎก รููปแรกของประเทศไทย
จะสััมฤทธิ์์�ผลเมื่่�อไร เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องรอดููกัันต่่อไป
แต่่วัันนี้้� พระเมธีีวชิิรโสภณ ได้้เริ่่�มต้้นก้้าวแรกให้้
วงการพระสงฆ์์ไทยแล้้ว

๖๑
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พระเมธีวชิรโสภณ
ชื่่�อเดิิม
ประนอม เข็็มสัันเทีียะ ฉายา
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร
ชื่่�อบิิดา
นายฟััก เข็็มสัันเทีียะ 	ชื่่�อมารดา นางปุ่่�น เข็็มสัันเทีียะ
เกิิดเมื่่�อ
วัันพุุธที่่� ๘ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.
สถานที่่�เกิิด 	บ้้านมะเกลืือ เลขที่่� ๕๑ ตำำ�บลถนนโพธิ์์� (ตำำ�บลมะค่่า
ในปััจจุุบััน) อำำ�เภอโนนไทย จัังหวััดนครราชสีีมา
พี่่�น้้องร่่วมบิิดามารดา
๑. นางแตง มาตา
๖. นางปราณีี เข็็มสัันเทีียะ
๒. นายบุุญส่่ง เข็็มสัันเทีียะ
๗. พระเมธีีวชิิรโสภณ
๓. พระแจ้้ เข็็มสัันเทีียะ
๘. นางลำำ�ไย โทรบีี
๔. นางต่่าง เข็็มสัันเทีียะ
๙. พระมหาธิิติิพงศ์์ อุุตฺฺตมปญฺฺโญ
๕. นางตื้้�ม เข็็มสัันเทีียะ
๑๐. นายธวััชชััย เข็็มสัันเทีียะ
ประวััติิการศึึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙ ประถม ๑-๔ โรงเรีียนบ้้านมะเกลืือโกรกกระสััง
พ.ศ. ๒๕๒๐ บรรพชา ณ วััดหนองดุุม โดย พระครููอนุุทัยั คณานุุยุุตต์์ เป็็นพระอุุปััชฌาย์์
จำำ�พรรษา ณ วััดบ้้านตะคร้้อ ต.ด่่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีีมา
พ.ศ. ๒๕๒๘ อุุปสมบท	 ๒ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๙.๔๕ น. ที่่วั� ัดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง
โดย พระธััมมานัันทมหาเถระ เป็็นพระอุุปััชฌาย์์ตามพระธรรมวิินััย
พ.ศ. ๒๕๒๙ 	วัันที่่� ๑ กรกฎาคม เวลา ๑๙.๔๐ น. สวดทััฬหีีกรรม เพื่่�อออกหนัังสืือ
สุุทธิิตามกฎหมายคณะสงฆ์์ไทย ณ วััดโนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีีมา โดย พระครููอนุุวััตรชิินวงศ์์ เป็็นพระอุุปััชฌาย์์
ประวััติิการศึึกษาทางปริิยััติิธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๓ 	นัักธรรมเอก จููฬอาภิิธรรมิิกะเอก จากวััดโนนเมืือง อ.ขามสะแกแสง
	จ.นครราชสีีมา
พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ 	มััชฌิิมอาภิิธรรมิิกะตรีี จากวััดเก่่าโบราณ ต.เหมืือง อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ ประโยค ๑-๒ ถึึงเปรีียญธรรม ๔ และประกาศนีียบััตรบาลีีชั้้�นสููง
(โสตุุชนปัันติิ) วััดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ เปรีียญธรรม ๕ ถึึง ๖ วััดมหาธาตุุยุุวราชรัังสฤษฎิ์์�
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ 	มููลตััน-ปฐมจีีตััน จากวััดมหาคัันธาโยง สาธารณรััฐสหภาพเมีียนมา
พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐ อบรมกััมมััฏฐาน ที่่สำ� ำ�นัักมหาสีีศาสนยิิตตา ปีีละครั้้�ง
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๒ 	สาสนธชะ ธััมมาจริิยะ วััดปััญจนิิกาย ศาสนพิิมาน เมืืองย่่างกุ้้�ง
สาธารณรััฐสหภาพเมีียนมา
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๗ กลัับประเทศไทย พัักที่่�วััดมหาธาตุุยุุวราชรัังสฤษฎิ์์� คณะ ๒๕
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งานสอนพระปริิยััติิธรรม

: เปิิดสอนบาลีีครั้้�งแรกที่่�คณะ ๒๕ และการบรรยายธรรมทุุกวัันอาทิิตย์์
: บรรยายพิิเศษประจำำ�เดืือน ที่่�สำำ�นัักงานกฤษฎีีกา
: บรรยายอภิิธรรม ทุุกวัันพุุธสิ้้�นเดืือน ที่่�คณะอภิิธรรมบางปะแก้้ว
: บรรยายอภิิธรรม ทุุกวัันพฤหััสบดีี ช่่วงค่ำำ�� ที่่�หมู่่�บ้้านเดอะแกรนด์์พระราม ๒
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๒ บรรยายธรรมที่่�ชุุมนุุมพุุทธธรรม โรงพยาบาลศิิริิราช
: มอบสาระธรรมแก่่บุุคลากรทางการแพทย์์และผู้้�ป่่วย ทุุกวัันพฤหััสบดีี
: บรรยายธรรมในเทศกาลมาฆบููชา วิิสาขบููชา อาสาฬหบููชา และเทศกาลสงกรานต์์
เช่่น ที่่ธ� รรมสถาน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โรงพยาบาลศิิริิราช
: เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี หรืือ
สมเด็็จย่่า ในวัันที่่� ๒๑ ตุุลาคม ทุุกปีีจนครบวาระ
: บรรยายธรรมช่่วงเย็็นวัันพฤหััสบดีี เดืือนละครั้้�งที่่� โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
พ.ศ. ๒๕๔๘ 	ย้้ายมาวััดจากแดง
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ 	บรรยายวิิชาปรมััตถธรรม ๔ วิิชาวิิสุทุ ธิิมรรค แก่่ นศ.ปริิญญาโทสาขา
วิิปััสสนา รุ่่�นที่่� ๑-๒ ที่่�วิิทยาเขตศึึกษาบาฬีีพุุทธโฆส จ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปััจจุุบััน 	นำำ�ปฏิิบััติิภาวนาที่่�ยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 	บรรยายธรรมที่่� CPF ทุุกสาขา ที่่� CPALL และ CPLAND
ตามโอกาสอัันควร
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 	บรรยายธรรมช่่วงเข้้าพรรษา ณ โรงเรีียนสยามสามไตร
และนำำ�ทััศนศึึกษาที่่อิ� ินเดีีย - เมีียนมา
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 	บรรยายธรรมนำำ�ปฏิิบัติั ิ เดืือนละครั้้ง� ที่่� โรงพยาบาลเทพธาริินทร์์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 	บรรยายอภิิธรรม-วิิสุุทธิิมรรคทุุกวัันพุุธ ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ที่่�ธนาคารแสตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุุมผู้้�ก่อ่ การดีี ประชุุมเครืือข่่ายพระไตรปิิฎกศึึกษาเพื่่�อมนุุษยชาติิ
๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๒ 	นำำ�สู่่� โครงการโรงเรีียนวิิถีีพุุทธ และโครงการติิปิิฏกสิิกขาลััย
เกิิดหลัักสููตรแกนกลางธรรม
๒๘ มีีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศพุุทธวิิสััยทััศน์์ ๒๖๐๐ เพื่่�อเกิิดเอกปิิฏกธร ฉลอง ๑๐๐ ปีี
	ชาตกาลในหลวงรััชกาลที่่� ๙ บุุคคลสำำ�คััญสากลโลก
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปิิดการเรีียนการสอนพระไตรปิิฎกศึึกษาเทอมแรก
	สอนทั้้�งระบบออนไลน์์และเรีียนในห้้องเรีียน จำำ�นวน ๓๒๐ รููป/คน
สมณศัักดิ์์�
พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็น เจ้้าอาวาสวััดจากแดง
๖ มีีนาคม ๒๕๖๔
ได้้รัับสมณศัักดิ์์�ที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้้รัับสมณศัักดิ์์�ที่่� พระราชวััชรบััณฑิิต
คติิธรรม
ชีีวิิต คืือ เดิิมพััน ความขยััน คืือ ต้้นทุุน
ชีีวิิตจัักสมบููรณ์์ หากเพิ่่�มพููน ความขยััน

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

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๐

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (สุชิน อคุคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

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 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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อนุุโมทนากถา
เครื่่�องประดัับสิ่่�งมีีค่่าต่่างๆ เมื่่�อมาสวมใส่่ประดัับประดาส่่วนต่่างๆ ของร่่างกายแล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้
เกิิดความสวยงาม เช่่น แหวนเมื่่�อนำำ�มาประดัับนิ้้�วย่่อมทำำ�ให้้นิ้้�วงดงาม กำำ�ไลหรืือนาฬิิกาเมื่่�อนำำ�มา
ประดัับข้้อมืือย่่อมทำำ�ให้้ข้อ้ มืืองดงาม สร้้อยเมื่่อ� นำำ�มาประดัับคอย่่อมทำำ�ให้้คองดงามเป็็นประกาย เป็็นต้้น
เครื่่�องประดัับเหล่่านี้้�เป็็นเครื่่�องประดัับที่่�มีีค่่าทำำ�ให้้เกิิดความงดงามทางร่่างกาย
แต่่ยังั มีีความงดงามอีีกประการหนึ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั กว่่าความงดงามทางร่่างกาย ความงดงามทางจิิตใจ
ที่่�ต้อ้ งใช้้สิ่ง่� มีีค่า่ ที่่�เรีียกว่่าธรรมะเป็็นเครื่่อ� งประดัับ เมื่่อ� มีีธรรมะเป็็นเครื่่อ� งประดัับ จะทำำ�ให้้บุคุ คลสามารถ
พััฒนาตนของตนได้้ โดยพััฒนาจากปุุถุุชนคนธรรมดามาเป็็นกััลยาณชน ที่่�มีีความงดงามทางกาย
ทางวาจาและทางใจ มีีการกระทำำ� พููด และคิิด เป็็นไปในทางที่่�ชอบประกอบด้้วยธรรม
เพชรนิิลจิินดาและอาภรณ์์อัันมีีค่่า มิิใช่่เครื่่�องประดัับที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลงดงามได้้ครบทั้้�งทางกาย
วาจาและใจ แต่่ธรรมะเป็็นเครื่่�องประดัับที่่�สามารถทำำ�ให้้มนุุษย์์งดงามในทุุกกิิริิยาที่่�แสดงออกทางกาย
วาจาและใจ และสามารถทำำ�ให้้สัังคมอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างสงบสุุข
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โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อมีีหลัักสัังคหวััตถุุธรรม ๔ ประการเป็็นเครื่่�องประดัับ ย่่อมทำำ�ให้้สัังคม
เป็็นสัังคมที่่�งดงามและร่่มเย็็นเป็็นสุุข คืือ
๑. ทาน การให้้ เป็็นการเอื้้�อเฟื้้�อเผื่่�อแผ่่ เสีียสละ แบ่่งปัันวััตถุุสิ่่�งของแก่่ผู้้�อื่่�น
๒. ปิิยวาจา วาจาอัันเป็็นที่่�รััก เป็็นการพููดจาที่่�สุุภาพ ไพเราะ อ่่อนหวาน สมานสามััคคีี
๓. อััตถจริิยา การประพฤติิประโยชน์์ เป็็นการช่่วยเหลืือสัังคมด้้วยจิิตใจที่่�มีีเมตตากรุุณา
๔. สมานััตตตา การวางตนให้้เหมาะสม เป็็นการวางตนให้้ถููกต้้องเหมาะสมแก่่ฐานะ ภาวะ
บุุคคล เหตุุการณ์์ และสิ่่�งแวดล้้อม
เมื่่�อบุุคคลมีีสัังคหวััตถุุธรรม ๔ ประการเป็็นเครื่่�องประดัับแล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความงดงาม
ทางกาย วาจาและใจ ในการที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่อ� นโลกให้้เจริิญก้้าวหน้้าและมีีความสุุขสงบร่่มเย็็นยิ่่ง� ขึ้้น� ไป
สมดัังพุุทธสุุภาษิิตที่่�ว่่า
ทานญฺฺจ  เปยฺฺยวชฺฺชญฺฺจ
อตฺฺถจริิยา จ  ยา  อิิธ
สมานตฺฺตตา จ  ธมฺฺเมสุุ
ตตฺฺถ  ตตฺฺถ  ยถารหํํ
เอเต โข สงฺฺคหา  โลเก
รถสฺฺสาณีีว  ยายโต ฯ
การให้้ ๑ ความเป็็นผู้้�มีีวาจาน่่ารััก ๑ ความประพฤติิประโยชน์์ในโลกนี้้� ๑
ความเป็็นผู้้�มีีตนสม่ำำ��เสมอในธรรมนั้้�นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหล่่านั้้�นแล
เป็็นเครื่่�องสงเคราะห์์โลก ประดุุจสลัักเพลาควบคุุมรถที่่�แล่่นไปอยู่่�ไว้้ได้้ ฉะนั้้�น
พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร  เจ้้าอาวาสวััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นผู้้�มีี
สัังคหวััตถุุธรรม ๔ ประการเป็็นเครื่่�องประดัับอย่่างครบถ้้วนสมบููรณ์์ ตามนามฉายาของท่่านที่่�ว่่า
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร  ผู้้�มีีธรรมเป็็นเครื่่�องประดัับ เพราะเป็็นพระนัักพััฒนาชอบบริิจาคแบ่่งปัันวััตถุุสิ่่�งของ
แก่่ผู้้�อื่่�น มีีปิิยวาจาสุุภาพเรีียบร้้อยดีีงาม ชอบช่่วยเหลืือสัังคมและวางตนให้้เหมาะสมแก่่สมณสารููป
จนเป็็นที่่�ตั้้�งแห่่งศรััทธาปสาทะของพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลาย และเมื่่�อได้้ทราบถึึงพระเนตรพระกรรณ
ของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว จึึงมีีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�
ให้้เป็็นพระราชาคณะชั้้�นสามััญที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ  เมื่่�อวัันที่่� ๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมา
นัับเป็็นพระมหากรุุณาธิิคุุณอย่่างหาที่่�สุุดมิิได้้
ในโอกาสอัันเป็็นมงคลนี้้� ขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััยและคุุณความดีีที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ
(ประนอม  ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ป.ธ.๖) ได้้บำำ�เพ็็ญให้้เป็็นไป จงประทานพรชััยให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองด้้วยสิิริิสวััสดิิ
พิิพััฒนมงคล สมบููรณ์์พููนผลด้้วยจตุุรพิิธพรชััย อัันประเสริิฐ คืือ อายุุ วรรณะ สุุขะ พละ สามารถปฏิิบััติิ
ศาสนกิิจเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา อำำ�นวยให้้เกิิดประโยชน์์เกื้้�อกููลและสัันติิสุุขแก่่มหาชนยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
ตลอดจิิรััฐิิติิกาลเทอญ
สมเด็็จพระมหาธีีราจารย์์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม

พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดพระราชทานสมณศัักดิ์์�
แด่่พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ป.ธ.๖
เจ้้าอาวาสวััดจากแดง สมุุทรปราการ
เป็็นพระราชาคณะชั้้�นสามััญที่่� “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ในมหามงคลวโรกาสอัันสำำคััญยิ่่�งนี้้�
                                     พระธรรมบััณฑิิต

เจ้้าอาวาสวััดพระราม ๙ กาญจนาภิิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์์
พร้้อมด้้วยอุุบาสกอุุบาสิิกา ในนาม กองทุุนปลููกรากแก้้วศาสนทายาท
ขอถวายมุุทิิตาสัักการะแด่่

“เพชรเมธีศรีสงฆ์ไทย”
เป็็นเมธีีองอาจ	
เป็็นนัักปราชญ์์ไตรปิิฎก
สอนธรรมสาธก	อุุบาสกอุุบาสิิกา ฯ
เป็็นยอดนัักคิิดค้้น	อุุทิิศตนคนก้้าวหน้้า
พลาสติิกพััฒนา
เป็็นกาสาวพััสตร์์งาม ฯ
ชููธงให้้สงฆ์์ล้ำำ��	
เดิินก้้าวนำำ�ทั่่�วสยาม
สอน-ทำำ�ให้้คนตาม	
งามน้ำำ��ใจไทยชื่่�นชม ฯ
ไม่่ถอยไม่่ท้้อแท้้
ไม่่ยอมแพ้้ไม่่ขื่่�นขม
เป็็นปราชญ์์ราชนิิยม	
“เพชรเมธีีศรีีสงฆ์์ไทย”ฯ
ปิิยโสภณ ผู้้�ประพัันธ์์
พระราชญาณกวีี
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดพระราม ๙ กาญจนาภิิเษก
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“ภักดีประนอม”
ส�ำหรับอุบาสก อุบาสิกา  ศิษยานุศิษย์ ที่เลื่อมใสศรัทธา  และติดตามเรียนธรรมะบาลีกับท่าน
อาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์คัมภีร์วิสุทธิมรรค คงทราบดีถึงเจตนา
ผู้กล่าวค�ำว่า  “ภักดีประนอม” หมายถึง กลุ่มศิษย์ท่ีมีความศรัทธาเลื่อมใสอันสัมปยุตด้วยปัญญา
ในอาจารย์ แม้ทา่ นจะได้รบั พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามว่า “พระเมธีวชิรโสภณ”
แล้ว เมื่อพบศิษยานุศิษย์ มีคุณเสริมสุข คุณสุวรรณา เป็นต้น  ดูเหมือนค�ำว่า “ภักดีประนอม” จะยังคง
เป็นค�ำที่ผู้เขียนใช้เรียกขานแทนนามศิษยานุศิษย์คณะนี้ไปอีกนาน
โดยส่วนตัว ผู้เขียนจะเรียกท่านด้วยความสนิทใจ สนิทปากว่า  “หลวงพี่พระมหาประนอม”
เป็็ น คำำ�เรีี ย กตามพี่่�มหานิิ มิิ ต ร ศิิ ษ ย์์ อุุ บ าสกคนสำำ�คัั ญ ของวัั ด ท่่ า มะโอ และเจ้้ า ประคุุ ณ สมเด็็ จ
พระพุุทธชิินวงศ์์ พี่่�มหานิิมิิตร หรืืออดีีตพระมหานิิมิิตร ธมฺฺมสาโร (เสีียชีีวิิตแล้้วเมื่่�อ ๘ พ.ย. ๒๕๕๗)
เป็็นคนบ้้านเดีียวกัันกัับผู้้�เขีียน ท่่านบวชศึึกษาเปรีียญธรรม ๙ ประโยคแล้้ว ก็็ไปศึึกษาคััมภีีร์์บาลีีชั้้�นสููง
ที่่�วััดท่่ามะโอ จัังหวััดลำำ�ปาง เมื่่�อพี่่�มหานิิมิิตรกลัับมาเยี่่�ยม ยามถามข่่าวกััน ก็็มัักจะกล่่าวถึึงศิิษย์์
วัดท่ามะโอหลายรูป หลายท่าน ผู้ที่พี่มหานิมิตรกล่าวถึงบ่อยๆ คือ หลวงพี่พระมหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร ค�ำว่า  “หลวงพี่” จึงติดหูติดปาก เมื่อพบท่านซึ่งๆ หน้า  ก็จะทักทายท่านเป็นกันเอง
ว่า “หลวงพี่”
มีโอกาสฟังท่านบรรยายธรรมหลายครั้ง ขอยืนยันตามค�ำพี่มหานิมิตรเล่าให้ฟังว่า  “หลวงพี่
พระมหาประนอม นอกจากจะเก่งเชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีแล้ว ท่านยังเก่งเชี่ยวชาญในการแสดงธรรม
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ชนิดที่ตรึงผู้คนให้นั่งสดับได้นานนับชั่วโมง” เมื่อได้ท�ำงานร่วมกันกับท่าน เมื่อคราวตรวจช�ำระบาลี
พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยั ญาติฯ เป็นประธานคณะท�ำงานตรวจช�ำระพระอภิธรรมปิฎก
ณ วัดพิชัยญาติฯ เมื่อพบบทบาลีที่มีพิรุธคลาดเคลื่อนกับฉบับต่างๆ ก็ได้อาศัยก�ำลังสติปัญญา
กลุ ่ ม ศิ ษ ย์ วั ด ท่ า มะโอ หนึ่ ง ในคณะท� ำ งานที่ ท� ำ การวิ นิ จ ฉั ย คื อ ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร
เคยฟังเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เล่าถึงบรรยากาศ เมื่อครั้งท่านเป็น พระศรีสุทธิพงศ์
คณะ ๑๑ วัดชนะสงคราม (เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยั ญาติฯ มรณภาพ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒)
ไปศึกษาคัมภีร์บาลีชั้นสูง ณ วัดท่ามะโอ ภายในพรรษา  ๒๕๒๘ ท่านเขียนไว้ในค�ำน�ำปทานุกรม
พระไตรปิฎก ฉบับบาลี – ไทย ว่า 
“ท่านได้ปรึกษาเรือ่ งการปริวรรตและแปลอภิธานติปฏิ กฉบับบาลีภาษาพม่า ขณะนัน้ เจ้าประคุณ
สมเด็จฯ ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาพม่ามากนัก พระอาจารย์ใหญ่พระธัมมานันทเถระ จึงมอบหน้าที่ให้
สามเณรประนอม เข็มสันเทียะ ซึ่งก�ำลังเตรียมตัวไปเรียนบาลีพระไตรปิฎกที่ประเทศพม่า  ให้เป็น
ผู้บอกภาษาพม่าขั้นพื้นฐานถวายพระศรีสุทธิพงศ์”
จากคำำ�บอกเล่่ า ของเจ้้ า ประคุุ ณ สมเด็็ จ ฯ และจากคำำ�นำำ�หนัั ง สืื อ ของเจ้้ า ประคุุ ณ สมเด็็ จ ฯ
ที่กล่าวถึง สามเณรประนอม พระมหาประนอม และปัจจุบัน “พระเมธีวชิรโสภณ” ท�ำให้ทราบว่า 
ท่านเป็นผู้สั่งสมในสุตะ เป็นพหูสูต ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นสามเณร
ผลงานของท่านที่ปรากฏขณะนี้ มีมากมายทั้งทางวิชาการบาลีพระพุทธศาสนา  และงานทาง
ด้านสังคมสงเคราะห์พฒ
ั นาต่อยอดความคิดอันทันสมัยหลายอย่าง ทุกท่านประจักษ์ชดั ทราบอย่างดีแล้ว
ไม่ใช่งานที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุปัจจัย แต่เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนอย่างหนัก เมื่อเรียน
ก็็เต็็มที่่� เมื่่�อได้้ทำำ�หน้้าที่่�ก็็สุุดความสามารถ ท่่านนัับเป็็นปราชญ์์ที่่�ไม่่ใช่่แค่่พููดและเขีียนให้้คนคล้้อยตาม
แต่่ท่่านวางตััวและปฏิิบััติิตนตามหลัักธรรม “ยถาวาทีี  ตถาการีี” พููดไว้้อย่่างไร ก็็ทำำ�ได้้อย่่างนั้้�น
พระเทพปริิยััติิมุุนีี (มีีชััย
ป.ธ.๙, รศ.ดร.)
                                            วัดหงส์รัตนาราม  เจ้าคณะภาค ๑
                                  รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
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มุุทิิตาพระเมธีีวชิิรโสภณ
ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ เป็็นพระเถระผู้้�คงแก่่การเรีียน บวชมาตั้้�งแต่่เป็็นสามเณร ศึึกษา
พระปริิยัั ติิ ธรรมทั้้� ง แผนใหม่่ แ ละแผนเก่่ า ทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ จนมีี ค วามแตกฉาน
ทั้้�งภาษาบาลีีและพระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา ซึ่่�งหาได้้ยากในประเทศไทย
	หลัังจากศึึกษาเล่่าเรีียนจนแตกฉานแล้้ว ก็็ไม่่ได้้นิ่่�งดููดาย แจกจ่่ายธรรมไปสู่่�ญาติิโยมและพระภิิกษุุ
สามเณร สั่่�งสอนอบรมถ่่ายทอดพระปริิยััติิธรรมที่่�เป็็นรากแก้้วของพระพุุทธศาสนานี้้� ส่่งต่่อให้้แก่่
พระภิิกษุุสามเณรอย่่างไม่่เห็็นแก่่เหน็็ดเหนื่่�อย ทำำ�ด้้วยความเสีียสละ เหมืือนที่่�บููรพาจารย์์ท่่านได้้ทำ�ำ
สืืบต่่อๆ กัันมา จนเมื่่�อรัับภาระเป็็นเจ้้าอาวาสวััดจากแดง ก็็ยิ่่�งทำำ�มากขึ้้�น เป็็นที่่�ประจัักษ์์และปรากฏ
เป็็นที่่�ศรััทธาและอนุุโมทนากัันอย่่างกว้้างขวาง
	จนความทราบถึึงพระเนตร พระกรรณ ของพระบาทสมเด็็จพระบรมบพิิตรพระปรเมนทร
มหาวชิิราลงกรณ รััชกาลที่่� ๑๐ จึึงทรงพระราชศรััทธา ถวายสมณศัักดิ์์�ที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ ยกย่่องให้้
ปรากฏ ทำำ�ให้้เกิิดปีีติิมุุทิิตาแก่่เราบรรพชิิตและคฤหััสถ์์โดยทั่่�วไป
ขอให้้พระเมธีีวชิิรโสภณจงงอกงามไพบููลย์์ในพระพุุทธศาสนายิ่่�งๆ ขึ้้�นไป ช่่วยอบรมสั่่�งสอน
พระธรรมวิินััย คืือพระพุุทธศาสนาให้้มั่่�นคงและแพร่่หลาย เป็็นคุุณเป็็นประโยชน์์แก่่พุุทธบริิษััท ทำำ�ให้้
พระปริิยััติิศาสนาซึ่่ง� เป็็นรากแก้้วของพระพุุทธศาสนามั่่น� คง เป็็นอายุุของพระพุุทธศาสนาต่่อไปชั่่ว� กาลนาน
ด้้วยมุุทิิตาจิิตจาก
พระราชปฏิิภาณโสภณ
วััดราชโอรสาราม
๓ พ.ค. ๒๕๖๔

๖๑

คนแก่ชอบเล่าเรื่องเก่า

43

คำำ�พููดประโยคนี้้�ไม่่ทราบว่่าใครพููดไว้้ เมื่่�อสัังเกตดููก็็เป็็นเช่่นนั้้�นจริิง
ดัั ง นั้้� น วัั น นี้้� จึึ งจะเล่่ า เรื่่� อ งเก่่ า เมื่่� อ ครั้้� ง ยัั ง เป็็ น พระหนุ่่�มหล่่ อ อยู่่�
ตามที่่�ผู้้�อ่า่ นจะมีีเวลาทนอ่่านได้้ เริ่มตั้้
�่ ง� แต่่ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็็แล้้วกััน ในปีีนั้้น�
ถ้้านัับตั้้�งแต่่วัันบวชเป็็นพรรษาที่่� ๑๐ ได้้นำำ�พาชีีวิิตของตนไปขออยู่่�วััด
เล็็กๆ วััดหนึ่่�งทางภาคเหนืือ ชื่่�อวััดท่่ามะโอ ซึ่่�งเงีียบสงบจากเสีียงเพลง และ
คำำ�พููดเพ้้อเจ้้อ แต่่เสีียงธรรมของพระพุุทธเจ้้าดัังกึึกก้้องทั้้�งวัันทั้้�งคืืน เสีียงนั้้�นไม่่ใช่่
เสีียงจากเครื่่�องขยาย แต่่เป็็นเสีียงของพระของเณรที่่�สวดสาธยายด้้วยพลัังแห่่งศรััทธา ไม่่ใช่่มีีศรััทธา
ในการศึึกษาเล่่าเรีียนเพีียงอย่่างเดีียว แม้้ข้้อวััตรมีีการปััดกวาดเช็็ดถููโบสถ์์ วิิหาร อาคารสถานที่่�
ส่่วนรวม และกุุฏิิที่่�อยู่่�ของตนๆ ทุุกๆ รููปต่่างก็็ช่่วงชิิงที่่�จะทำำ�ก่่อน ที่่�เป็็นเช่่นนั้้�น ก็็เพราะหลวงพ่่อ
เจ้้าอาวาสได้้พร่ำำ��สอนอยู่่�เป็็นประจำำ�ว่่า “กุุศลคืือความดีี เราต้้องทำำ�ก่่อน เราจะต้้องทำำ�เป็็นคนแรก”
ทุุกรููป จึึงมีีสีีลสามััญญตา คืือมีีศีีลเหมืือนๆ กััน มีีทิิฏฐิิสามััญญตา คืือมีีความเห็็นเหมืือนๆ กััน
แต่่ในความเหมืือนกัันก็็ยัังมีีความแตกต่่างกััน
ดัังนั้้�น วัันนี้้�จะเล่่าถึึงความแตกต่่างของสามเณรรููปหนึ่่�ง ถึึงสำำ�เนีียงเสีียงพููดเสีียงท่่องสาธยาย
ผู้้�ที่่�ได้้ยิินเสีียงของสามเณรรููปนี้้�แล้้วจะคาดคะเนได้้ว่่า สามเณรรููปนี้้�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�มุุมใดมุุมหนึ่่�ง
ของโคราชแน่่เลย และสามเณรมีีเสีียงก้้องกัังวานชััดเจน มีีเสน่่ห์์น่่าฟััง ท่่องได้้เร็็ว ชอบฟัังตอนเณร
ท่่องทวนกััจจายนะสููตรได้้เร็็วมาก ใช้้เวลาเพีียง ๑๐ ถึึง ๑๑ นาทีี หรืือ เร่่งสุุดขีีดอาจเพีียง ๙ นาทีี
เท่่านั้้�น พิิเศษกว่่านั้้�น เณรมีีการขวนขวายศึึกษาหาความรู้้�ทั้้�งทางโลกและทางธรรมต่่างจากเณรอื่่�นๆ
ถามว่่าทำำ�ไมถึึงขยัันจััง? เณรตอบว่่า “เราต้้องเตรีียมข้้อมููลไว้้เทศน์์ไว้้สอนในวัันหน้้า”
	อีีกอย่่างหนึ่่�ง เณรรููปนี้้�ได้้อ่่าน ได้้ยิิน ได้้ฟัังมา แล้้วมัักทดสอบทดลองให้้ประจัักษ์์ด้้วยตนเองเสมอ
เป็็นคนบากบั่่�นอย่่างมั่่�นคง ไม่่ย่่อท้้อกลางคััน เป็็นคนมีีสติิปััญญา มีีปฏิิภาณไหวพริิบดีีเยี่่�ยม ไม่่เคย
ได้้ยิินว่่าอยากมีีชีีวิิตฆราวาส กาลต่่อมาเณรได้้บวชเป็็นพระไปเรีียนพุุทธศาสนาต่่อยัังต่่างประเทศ
นานหลายปีี จนมีีความรู้้�แตกฉานในพระพุุทธศาสนา ในกาลอัันควรท่่านได้้กลัับมายัังประเทศเกิิด
ได้้เปิิดสอนหลัักสููตรบาลีีใหญ่่ และพระไตรปิิฎก แก่่พระเณรและญาติิโยมผู้้�สนใจ และยัังเป็็นพระธรรมกถึึก
เทศนาสั่่�งสอนญาติิโยม จนมีีชื่่�อเสีียงปรากฏไปทั่่�วประเทศ เป็็นที่่�รู้้�จัักของคนทั่่�วไป นี้้�เป็็นผลของ
ความปรารถนาที่่�จะทำำ�งานรัับใช้้พระพุุทธศาสนาอย่่างเต็็มกำ�ลั
ำ ัง สาธุุๆ ๆ
	ปััจจุุบัันคนทั่่�วไปรู้้�จัักท่่านตามพระราชทิินนามที่่�ในหลวงรััชกาลที่่� ๑๐ โปรดพระราชทานว่่า
“พระเมธีีวชิิรโสภณ” เจ้้าอาวาสวััดจากแดงรููปปััจจุุบััน
			
																		 พระราชปริิยััติิธาดา (สมโภชน์์ กิิจฺฺจสาโร ป.ธ.๕)
																										
เจ้้าอาวาสวััดหาดใหญ่่สิิตาราม
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“พระ” ดีี ศรีีสงฆ์์ ธำำ�รงศาสน์์
“เมธีี” ชาติิ มั่่�นคง ตรงวิิถีี
							“วชิิร” น้ำำ��เอก เอนกมีี
							“โสภณ” ชี้้� งดงาม ตามครรลอง
	น้้อมถวายมุุทิิตาประสามิิตร	 เนื่่�องกาลกิิจเจริิญยศปรากฏเด่่น
มีีผลงานประจัักษ์์ถัักทอเป็็น ให้้โลกเห็็นจีีวร “ขยะ” จากพระทำำ�
เน้้นส่่งเสริิมบาลีีพุุทธศาสตร์์ อย่่างองอาจวัับวามดููงามขำำ�
อภิิธรรมปิิฎกยกประจำำ� เพื่่�อเน้้นย้ำำ��ธรรมะพระพุุทธองค์์
หมั่่�นฝึึกฝนตนเองเพ่่งเพีียรสร้้าง เป็็นแบบอย่่างพุุทธบุุตรสุุดประสงค์์
สิิบสองปีีแคว้้นพม่่าฝ่่าไพรพง ด้้วยมั่่�นคงศึึกษาไร้้พร่่ามััว
เป็็นพระดีีที่่�ควรกราบทราบด้้วยจิิต	 กราบสนิิทไร้้คลื่่�นเหีียนวิิงเวีียนหััว
สมควรแล้้วแก่่ยกย่่องสิ้้�นหมองมััว ผองชนทั่่�วสาธุุโขโมทนา
																						พระราชธรรมเมธีี
				 													
(วิิสููติิ
ป.ธ.๙, ดร.)
		
รองเจ้้าคณะจัังหวััดจัันทบุุรีี เจ้้าอาวาสวััดโค้้งสนามเป้้า
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สุภาษิตสันสกฤตที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณคดีบาลีประเภทนีติ
ขณะที่่�แปลสุุภาษิิตสัันสกฤต คืือ วยาสสุุภาษิิตััม วยาสการยะ และวยาการศตกััม บางโศลก
ได้้เทีียบดููกับั คาถาในธรรมนีีติิ และโลกนีีติซึ่่�ิ งมีีเนื้้�อหาคล้้ายกััน บางคาถาธรรมนีีติแิ ละโลกนีีติแิ ปลสุุภาษิิต
สัันสกฤตถอดแบบคำำ�ต่่อคำำ�ก็็มีี ปรัับคำำ�สอนของพราหมณ์์ให้้เป็็นคำำ�สอนในทางพระพุุทธศาสนาก็็มีี
เก็็บความในสุุภาษิิตสัันสกฤตมาเรีียบเรีียงใหม่่ก็็มีี กล่่าวได้้ว่่าธรรมนีีติิและโลกนีีติิ วรรณคดีีบาลีี
ประเภทนีีติิ ผู้้�แต่่งต้้องมีีความรู้้�ภาษาสัันสกฤตดีีมาก ทั้้�งธรรมนีีติิและโลกนีีติิ คำำ�สอนมีีทั้้�งของพราหมณ์์
พระพุุทธศาสนา และเป็็นคำำ�สอนทั่่�วไปประจำำ�โลก ผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ภาษาบาลีีดีี เมื่่�อศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับ
ฉบัับสัันสกฤตจะทำำ�ให้้เรีียนรู้้�ภาษาสัันสกฤตได้้ง่่าย
สมััยผู้้�แปลเรีียนภาษาสัันสกฤต อยู่่�ที่่�อิินเดีีย ก็็เรีียนแปลเลย เพราะหลัักสููตรบัังคัับ เพราะ
มีีพื้้�นฐานภาษาบาลีีดีพี อสมควร จึึงทำำ�ให้้การเรีียนภาษาสัันสกฤตไม่่ยาก ผู้้�แปลเรีียนภาษาอัังกฤษใหม่่ๆ
เมื่่�อไปอยู่่�อิินเดีีย กว่่าจะคลำำ�หาทางเจอก็็พบอุุปสรรคมาก เพราะไม่่มีีพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ อาจารย์์
ท่่านรู้้�ว่่า ผู้้�แปลมีีความรู้้�ภาษาบาลีีมาดีีพอสมควร จึึงแนะนำำ�ให้้อ่่านธรรมบทอรรถกถา แปลจากภาษา
อัังกฤษ เช่่น จัักขุุบาลเถระ กีีสาโคตมีี เป็็นต้้น ธรรมบทอรรถกถาเคยเรีียนมาตั้้�งแต่่เป็็นสามเณร
และก็็เคยสอนด้้วย จึึงทำำ�ให้้การเรีียนภาษาอัังกฤษพััฒนาไปได้้รวดเร็็ว เพราะเนื้้�อเรื่่�องเรารู้้�แล้้ว
การเทีียบเคีียงภาษาบาลีีกัับภาษาอัังกฤษก็็ไม่่ยาก แต่่ภาษาอัังกฤษต้้องมีีพื้้�นฐานพอสมควร ผู้้�แปล
จึึ ง นำำ�เสนอคาถาธรรมนีี ติิ แ ละโลกนีี ติิ บ างคาถา ที่่�รัั บ อิิ ท ธิิ พ ลมาจากสุุ ภ าษิิ ต สัั น สกฤต เผื่่�อใคร
ปรารถนาจะเรีียนสุุภาษิิตสัันสกฤตเทีียบภาษาบาลีี ธรรมนีีติิและโลกนีีติิทั้้�งบาลีีและคำำ�แปล เป็็นฉบัับ
ราชบััณฑิิตยสถาน ส่่วนสุุภาษิิตสัันสกฤตเป็็นสำำ�นวนของผู้้�แปลเอง
ขอถวายความรู้้�เล็็กๆ น้้อยๆ นี้้�แสดงเป็็นมุุทิติ าจิิตแด่่ พระเมธีีวชิิรโสภณ (ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร)
ที่่�ได้้รัับพระราชทานแต่่งตั้้�งสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะเป็็นกรณีีพิิเศษ ขอให้้ท่่านเจ้้าคุุณฯ จงเป็็น
หลัักชััยของพระพุุทธศาสนาทั้้�งด้้านปริิยััติิและปฏิิบััติิสืืบต่่อไป
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ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๙๒
ทุพฺภิกฺเข อนฺนปานญฺจ
สุภิกฺเข จ หิรญฺ ทํ
ภเย จาภยธาตารํ
สพฺเพสํ ปรมํ วรํ.
ในยามข้ า วยากหมากแพง การให้ ข ้ า วให้ น�้ ำ
ประเสริฐที่สุด แต่ในยามข้าวปลาอาหารหาง่าย
การให้เงินทองประเสริฐที่สุด  ส่วนในยามเกิดภัย
การให้ความปลอดภัยประเสริฐกว่าการให้ทงั้ ปวง.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๑๔
ทุรฺภิกฺเษ จานฺนทาตารํ สุภิกฺเษ จ หิรณฺยทมฺ /
ภเย จาภยทาตารํ
สวรฺเค’ปิ พหุมนฺยเต //
ผูใ้ ห้อาหาร ในคราวเกิดทุพภิกขภัย ๑ ผูใ้ ห้เงินทอง
ในคราวมีอาหารสมบูรณ์ ๑ ผู้ให้ความปลอดภัย
ในคราวมีภยั พิบตั ิ ๑  (คน ๓ ประเภทนี)้ ได้รบั การ
นับถือมากแม้กระทั่งบนสวรรค์.

ด้วยพยาธิความป่วยไข้  ไม่มีความรักใดเสมอด้วย
ความรักตัวเอง ไม่มกี ำ� ลังใดเสมอด้วยก�ำลังกรรม.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๑
นาสฺติ วิทฺยาสมํ มิตฺรํ นาสฺติ วฺยาธิสโม ริปุะ /
น จาปตฺยสมะ เสฺนโห น จ ไทวาตฺ ปรํ พลมฺ //
ไม่มเี พือ่ นใดทีเ่ สมอด้วยความรู้ ไม่มศี ตั รูใดทีเ่ สมอ
ด้วยความเจ็บไข้   ไม่มีความรักใดที่เสมอด้วย
บุตรหลาน และไม่มพี ลังใดทีย่ งิ่ กว่าพลังโชคชะตา.

ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๔๑
ทุชฺชเนน หิ สํสคฺโค
สตฺตุนาปิ น ยุชฺชติ
ตตฺโตว ฑยฺหตฺยงฺคาโร สนฺโต กาฬายเต กรํ.
การคลุกคลีกับคนชั่วและศัตรู ย่อมไม่สมควร
อย่่างแท้้จริิง เหมืือนถ่่านเพลิิงที่่�ลุุกโชน เมื่่�อจัับเข้้า
ก็็ไหม้้มืือ ถึึงดัับสนิิทแล้้ว จัับเข้้าก็ยั็ ังดำำ�ติิดมืือ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๒
ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๓๔
ทุรฺชไนสฺสห สํปรฺกะ ศตฺรุตาปิ น ยุชฺยเต /
พุเธหิ สาสมาโนปิ
ขโฬ พหุตเกตเว
คฺฤหีเต ทหฺยเต’งฺคาเร ศานฺเต กฺฤษฺณายเต กระ //
ฆํสิยมาโน ปงฺคาโร
นีลมตฺตํ นิคจฺฉติ.
คนชัว่ ช้า แม้ผรู้ ทู้ งั้ หลายจะพากันสัง่ สอนสักเท่าใด   การสมาคมและแม้การเป็นศัตรูกับพวกคนชั่ว
ก็ ยั ง คงเป็ น คนคดโกงอยู ่ นั่ น เอง เช่ น เดี ย วกั น ไม่สมควรเลย เมือ่ เอามือไปจับถ่านเพลิงก็ไหม้มอื
กับถ่านไฟ ถึงจะขัดสีเท่าไรๆ ก็ยังคงมีสีด�ำอยู่ เมื่อมอดดับลง (จับ) มือก็สกปรก.
นั่นเอง (คือจะท�ำให้ขาวไม่ได้).
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๖๗
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๒๐
นมนฺเตว พุธา ชนา
ทุรฺชโน นิกฺฤติปฺรายะ เสวฺยมาโน พุไธรปิ / นมนฺติ ผลิโน รุกฺขา
ฆฺฤษฺยมาณ อิวางฺคาโร นิรฺมลตฺวํ น คจฺฉติ // สุกฺขกฏฺญฺจ มุโฬฺห ว เนว นมติ ภิชฺชเต.
คนชั่ ว แม้ ส มาคมกั บ นั ก ปราชญ์ ก็ ยั ง เป็ น คน ต้นไม้เมื่อมีผลดกย่อมมีกิ่งน้อมลง ผู้มีความรู้ก็
ต�่ ำ ทรามอยู ่ นั่ น เอง ยั ง ไม่ นั บ ว่ า เป็ น ผู ้ บ ริ สุ ท ธิ์ อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกัน ไม้แห้งย่อมไม่ออ่ น มีแต่
จะหักไป เช่นเดียวกับคนโง่ที่ไม่รู้จักอ่อนน้อม
เหมือนถ่านเพลิงถึงถูกขัดสี ก็ไม่ขาวไปได้.
ถ่อมตน.
		ดููเทีียบ วยาสสุุภาษิิตััม โศลกที่่� ๒๓
โลกนีติ คาถาที่ ๒๓, ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๕
นมนฺฺติิ ผลิิตา วฺฺฤกฺฺษา นมนฺฺติิ จ พุุธา ชนาะ /
นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํ นตฺถิ พฺยาธิสโม ริปุ
ศุษกฺ กาษฺานิ มูรขฺ าศฺจ ภิทยฺ นฺเต น นมนฺติ จ //
นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ
นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ.
ไม่มมี ติ รใดเสมอด้วยวิชาความรู้ ไม่มศี ตั รูใดเสมอ ต้นไม้ที่มีผลดก (กิ่ง) ย่อมน้อมลง นักปราชญ์

๖๑

ย่อมอ่ อนน้ อ มถ่ อมตน ท่อนไม้แ ห้ง (ดัด เข้า)
มีแต่จะหักไป และคนโง่มักไม่อ่อนน้อมถ่อมตน.
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โลกนีติ คาถาที่ ๖๑
น วิสํ วิสมิจฺจาหุ
ธนํ สงฺฆสฺส อุจฺจเต
วิสํ เอกํ ว หนติ
สพฺพํ สงฺฆสฺส หนติ.
ผูร้ ไู้ ม่เรียกยาพิษว่าเป็นยาพิษ  แต่เรียกทรัพย์ของ
สงฆ์์ว่า่ เป็็นยาพิิษ ยาพิิษฆ่่าคนให้้ตายได้้เพีียงชาติิ
เดีียว (แต่่)ทรััพย์์ของสงฆ์์ฆ่่าคนให้้ตายได้้ทุุกชาติิ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๔๓
น วิษํ วิษมิตยฺ าหุรฺ พฺรหฺมสฺวํ วิษมุจยฺ เต /
วิษเมกากินํ หนฺติ พฺรหฺมสฺวํ ปุตรฺ เปาตฺรกมฺ //
นัักปราชญ์์พากัันกล่่าวว่่า “ยาพิิษมิิใช่่ยาพิิษ” แต่่
กล่่าวถึึงพรหมสวะ* (ทรััพย์์สมบััติิ) ว่่าเป็็นยาพิิษ
เพราะยาพิิษฆ่่าผู้้�ดื่่�มคนเดีียวเท่่านั้้�น แต่่พรหมสวะ
ฆ่่าตลอดจนถึึงลููกและหลาน.

ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๘๔
โพธยนฺติ น ยาจนฺติ เทหี’ ติ ปจฺฉิมา ชนา
ปสฺส วตฺถุ อทานสฺส มา ภวตู’ ติ อีทิโส.
คนรุ่่�นหลััง เมื่่�อรู้้�แจ่่มแจ้้งอยู่่� จะไม่่ร้อ้ งขอ (ต่่อใครๆ)
ว่่า“จงให้้ฉันั ” เจ้้าจงดููเรื่่�องราวของคนที่่�ไม่่รู้้�จักั ให้้
ทานเถิิด ลัักษณะเช่่นนี้้�จงอย่่ามีีแก่่เจ้้าเลย.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๓๒
ศิกฺษยนฺติ น ยาจนฺเต เทหีติ กฺฤปณา ชนาะ /
อทตฺตวฺ า มาทฺฤโศ ภูยา ทตฺตวฺ า ตฺวตฺสทฺฤโศ ภว //
พวกคนตระหนี่่�ไม่่ร้อ้ งขอ (ต่่อใครๆ) ว่่า “จงให้้เถิิด”
แต่่ทำำ�ให้้ (คนทั้้�งหลาย) สำำ�เหนีียกว่่า “เพราะไม่่รู้้� *พรหมสวะ สมบััติิของพรหม (พราหมณ์์) ถืือว่่าเป็็น
จัั ก ให้้  ท่่ า นจึึ ง มีี ส ภาพเป็็ น เหมืื อ นกัั บ ข้้ า พเจ้้ า  ของศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ถ้้าผู้้�ใดลัักสมบััติิของพรหมไป บาปมิิได้้
เพราะรู้้�จักั ให้้ ท่า่ นจึึงเป็็นเหมืือนกัับตััวท่่านเอง”. ตกแก่่ผู้้�ลัักเท่่านั้้�น แต่่บาปยัังตกไปถึึงลููกและหลานของ
ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๔๒
ทุชฺชโน วชฺชนีโยว
วิชฺชายาลงฺกโตปิ เจ
มณินาลงฺกโต สนฺโต สปฺโป กึ น ภยํกโร.
คนชัว่ แม้จะมีความรูว้ เิ ศษเพียงใดก็ตาม ควรหลีก
เว้นให้ห่างไกล งูพิษถึงจะประดับด้วยแก้วมณี
จะไม่เป็นภัยแก่ใครกระนั้นหรือ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๓๘
ทุรฺชนะ ปริหรฺต วฺโย วิทฺยาลํกฺฤโต’ปิ สนฺ /
มณินา ภูษิตสฺสรฺปะ
กิมเสา น ภยํกระ //
คนชั่วถึงมีความรู้เป็นเครื่องประดับ ก็ควรถอย
ให้้ห่่างไกล งููที่่�เอาแก้้วมณีีมาประดัับ มัันจะไม่่ทำำ�
อัันตรายหรืือ.

ผู้้�ลัักด้้วย โลกนีีติปิ รัับเปลี่่�ยนคำำ�สอนของพราหมณ์์ให้้เป็็น
คำำ�สอนทางพระพุุทธศาสนา

ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๖๑
นตฺถีติ วจนํ ทุกฺขํ
เทหีติ วจนํ ตถา
วากฺยํ นตฺถีติ เทหีติ มา ภเวยฺย ภวาภเว.
ผูถ้ กู ขอจะตอบว่า “ไม่ม”ี ก็ลำ� บากใจ  ผูข้ อจะพูด
ว่า  “จงให้ฉันเถิด” ก็ยาก  ไม่ว่าจะเกิดในชาติใด
ภพใด ขออย่าได้พานพบค�ำทั้ง ๒ นี้เลย.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๔๔
เทหีติ วจนํ กษฺฏํ
นาสฺตีติ วจนํ ตถา /
เทหิ นาสฺตีติ วจนํ
มา ภูชชฺ นฺมนิ ชนฺมนิ //
การจะพูดว่า  “จงให้” เป็นการยากล�ำบาก และ
การจะพููดว่่า “ไม่่มีี” ก็็เหมืือนกััน (เพราะฉะนั้้�น)
คำำ�ว่่า “จงให้้” และ “ไม่่มีี” จงอย่่าได้้พานพบใน
การเกิดทุกชาติเลย.

48

๖๑

ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๓๐
นิทฺธโนปิ จ กาเมติ
ทุพฺพโล เวริกํ กโร
มนฺทสตฺโถปิ วาทตฺถี ติวิธํ หีนลกฺขณํ.
ลัักษณะ ๓ อย่่างของคนเลว คืือ
๑) ไร้ทรัพย์แต่อยากได้สารพัด  ๒) อ่อนแอแต่ชอบ
สร้างศัตรู  ๓) รู้น้อยแต่ชอบตีส�ำนวนโวหาร.
		ดููเทีียบ วยาสสุุภาษิิตััม โศลกที่่� ๔๖
	นิิรฺฺธนศฺฺจาปิิ กามารฺฺถีี
ทุรฺพละ กลหปฺริยะ /
มนฺทศาสฺโตฺร วิวาทารฺถี
ตฺริวิธํ มูรฺขลกฺษณมฺ //
ลักษณะคนโง่เขลามี ๓ ประเภท คือ
๑) ไม่มีทรัพย์แต่ชอบหมกมุ่นในกามคุณ
๒) มีก�ำลังน้อยแต่ชอบก่อการทะเลาะ
๓) มีความรู้น้อยแต่ชอบก่อวิวาท.
โลกนีติ คาถาที่ ๓๑
อนฺวหายํ คมยนฺโต
อปุจฺฉา พหุภาสิโต
อตฺตคุณํ ปกาสนฺโต
ติวิธํ หีนลกฺขณํ.
เขายัังไม่่เชื้้�อเชิิญก็็เข้้าไปหา เขายัังไม่่ทัันเอ่่ยวาจา
ไต่่ถามก็็พูดู พล่่ามเสีียแล้้ว ชอบยกย่่องคุุณความดีี
ของตนเอง  ทั้้�ง ๓ อย่่างนี้้�เป็็นลัักษณะที่่�ไม่่ดีี.

ลักษณะคนโง่ (๓ ประเภท) มีเหมือนกัน คือ
๑) เข้าไปบ้านคนอื่นทั้งๆ ที่ไม่มีใครเชื้อเชิญ
๒) เมื่อไม่มีใครถามก็พูดมาก
๓) ชอบสรรเสริญคุณความดีของตนเอง.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๔๖
คุณโทเสสุ เนเกน
อตฺถิ โกจิ วิวชฺชิโต
สุขุมาลปทุมสฺส
นฬํ ภวติ กกฺขฬํ.
ไม่มีใครเลยที่จะมีแต่ความดีหรือความชั่วเพียง
อย่างเดียว แม้ดอกบัวทีม่ กี ลีบงามละมุนก็ยงั มีกา้ น
ที่ขรุขระ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๐
โทโษ’ปฺยสฺติ คุโณ’ปฺยสฺติ นิรโฺ ทโษ ไนว ชายเต /
สุกุมารสฺย ปทฺมสฺย นาโล ภวติ กรฺกศะ //
ข้อบกพร่องก็มี คุณความดีกม็ ี ไม่มใี ครเกิดมาไม่มี
ข้อบกพร่องเลย ดอกบัวที่อ่อนนุ่ม ก็ยังมีก้านบัว
ที่แข็งได้เลย.

ธรรมนีติ คาถาที่ ๖๐
ปรทารํ ชเนตฺตึว
เลฑฺฑุว ปรสนฺตกํ
อตฺตา ว สพฺพสตฺตานํ โย ปสฺสติ ส ปณฺฑิโต.
ผู้ใดเห็นภริยาผู้อื่นเหมือนแม่ของตน เห็นสมบัติ
ผูอ้ นื่ เหมือนก้อนดิน  เห็นสรรพสัตว์เหมือนตัวเอง
ผู้นั้นแลชื่อว่า บัณฑิต.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๓๑
		ดููเทีียบ วยาสสุุภาษิิตััม โศลกที่่� ๕๒
อนฺวหายํ คมยนฺโต
อปุจฺฉา พหุภาสโก
มาตฺฺฤวตฺฺ ปรทารำำ�ศฺฺจ ปรทฺฺรวฺฺยาณิิ โลษฺฺฏวตฺฺ /
อตฺตคุณํ ปสํสนฺติ
ติวิธํ หีนลกฺขณํ.
อาตฺมวตฺ สรฺวภูตานิ ยะ ปศฺยติ ส ปศฺยติ //
ลักษณะ ๓ อย่างของคนเลว (อีกนัยหนึ่ง) คือ
ผู้ใดมองเห็นภริยาหรือภรรยาของคนอื่นเหมือน
๑) เขายังไม่เชื้อเชิญก็เข้าไปหา
๒) เขายังไม่ทนั เอ่ยวาจาไต่ถามก็พดู พล่ามเสียแล้ว   มารดา  (ของตน) มองทรัพย์ของคนอื่นเหมือน
ก้อนดิน และมองสรรพสัตว์ เหมือนตนเอง ผูน้ นั้ แล
๓) ชอบยกย่องคุณความดีของตนเอง.
		ดููเทีียบ วยาสสุุภาษิิตััม โศลกที่่� ๔๗ ชือ่ ว่า มองเห็นจริง.
อนาหููเต ปฺฺรเวศาศฺฺจาปฺฺยฺฺ อปฤษฺฺเฏ พหุุภาษณมฺฺ /
สฺตตุ ศิ จฺ สฺวาตฺมวรฺณสฺย อิเตฺยวํ มูรขฺ ลกฺษณมฺ //

๖๑

โลกนีติ  คาถาที่ ๙๔
โกกิลานํ สทฺทํ รูปํ
นารีรูปํ ปติพฺพตา
วิชฺชา รูปํ อรูปานํ
ขมา รูปํ ตปสฺสินํ.
เสียงเป็นความงามของนกดุเหว่า 
ความจงรักภักดีต่อสามีเป็นความงามของหญิง
วิชาความรู้เป็นความงามของคนขี้เหร่
ความอดกลั้นเป็นความงามของนักพรต.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๗๔
โกกิลานํ สทฺทํ รูปํ
นารีรูปํ ปติพฺพตํ
วิชฺชา รูปํ อรูปานํ
ขมา รูปํ ตปสฺสินํ.
เสียงเป็นความงามของนกดุเหว่า 
ความจงรักภักดีในสามีเป็นความงามของภรรยา 
วิชาความรู้เป็นความงามของคนขี้เหร่
ความอดกลั้นเป็นความงามของนักพรต.
		ดููเทีียบ วยาสสุุภาษิิตััม โศลกที่่� ๕๓
โกกิิลานำำ� สฺฺวโร รููปํํ นารีีรููปํํ ปติิวฺฺรตมฺฺ /
วิทฺยา รูปํ กุรูปาณ�ำ กฺษมา รูปํ ตปสฺวินามฺ //
เสียงไพเราะเป็นคุณสมบัติของพวกนกดุเหว่า 
ความซื่ อ สั ต ย์ ต ่ อ สามี เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องนารี
ความรู ้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องพวกคนขี้ เ หร่ และ
ความอดทนเป็นคุณสมบัติของบรรดานักพรต.
โลกนีติ คาถาที่ ๑๑๗
นฏฺโ ยติ อสนฺตุฏฺโ สนฺตุฏฺโ จ มหีปติ
นฏฺา ลชฺชา จ คณิกา นีลชฺชา กุลธีตโร.
นักบวช ถ้าไม่สันโดษ ก็เสีย   พระเจ้าแผ่นดิน
ถ้าทรงสันโดษ ก็เสีย  หญิงแพศยา ถ้าอาย ก็เสีย
กุลสตรี ถ้าไม่อาย ก็เสีย.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๘๐
อสนฺตุฏฺโ ยติ นฏฺโ สนฺตุฏฺโปิ มหีปติ
สลชฺชา  คณิกา นฏฺา นิลฺลชฺชา สุกุลงฺคนา.
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นักบวช ถ้าไม่สันโดษก็พินาศ
พระเจ้าแผ่นดิน ถ้าทรงสันโดษก็พินาศ
หญิงแพศยา ถ้าอายก็พินาศ
กุลสตรี ถ้าไม่อายก็พินาศ
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๔
อสํตษุ ฏฺ า ทฺวชิ า นษฺฏาะ สํตษุ ฏฺ าศฺจ มหีภฤฺ ตะ /
สลชฺชา คณิกา นษฺฏา  นิรลฺ ชฺชาศฺจ กุลางฺคนาะ //
พวกพราหมณ์์ ถ้้าไม่่สัันโดษก็็เป็็นที่่�เสื่่�อมศรััทธา 
(จากคุุ ณ ความดีี ) พระราชา ถ้้ า ทรงประพฤติิ
สัันโดษ (ราษฎร) ก็็เสื่่�อมศรััทธา หญิิงแพศยา ถ้้า
มีีความละอายก็็เสื่่�อมรายได้้ และสตรีีที่่�มีีชาติิ
ตระกููลสููง ถ้้าไร้้ยางอายก็็เสื่่�อมเสีีย (จากวงศ์์
ตระกููล).
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๗๘
ราโค นาม มโนสลฺลํ คุณวรตฺถโจรโก
ราหุ วิชฺชาสสงฺกสฺส ตโปวนหุตาสโน.
ขึ้นชื่อว่าราคะย่อมเป็นศรปักใจ เป็นโจรปล้น
ทรัพย์คือคุณความดี เป็นราหูอมพระจันทร์คือ
วิชชา เป็นไฟเผาป่าคือตบะ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๖
ราโค นาม มนศฺศลฺยํ  คุณทฺรวิณตสฺกระ /
ราหุรฺวิทฺยาศศางฺกสฺย  ตโปวนหุตาศนะ //
ขึ้นชื่อว่าราคะเป็นลูกศรแทงใจ เป็นดัสกร (โจร)
ปล้นทรัพย์คอื คุณความดีเป็นราหูอมพระจันทร์คอื
ความรู้ และเป็นไฟไหม้ป่าส�ำหรับบ�ำเพ็ญเพียร
(ของฤาษี).
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๓, โลกนีติ คาถาที่ ๓๖
รูปโยพฺพนสมฺปนฺนา วิสาลกุลสมฺภวา
วิชฺชาหีนา น โสภนฺติ นิคฺคนฺธา อิว กึสุกา.
คนที่มีรูปงามและยังหนุ่มแน่น ทั้งเกิดในตระกูล
ที่มั่งคั่ง หากไร้วิชาความรู้ก็ไม่งาม ดุจดังดอก
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ทองกวาว ซึ่งไม่มีกลิ่น ฉะนั้น.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๗
รูปเยาวนสมฺปนฺนา
วิศาลกุลสมฺภวาะ /
วิทยฺ าหีนา น โศภนฺเต   นิรคฺ นฺธา อิว กึศกุ าะ /
คนที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติและความหนุ่มแน่น
ทั้งเกิดในชาติตระกูลที่มั่งคั่ง แต่ไร้ความรู้ย่อมไม่
สง่างาม เหมือนดอกทองกวาว (ถึงจะสวยงาม)
แต่ไร้กลิ่นหอม.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๖๕
สตฺถกพฺพวิจาเรน
กาโล คจฺฉติ ธีมตํ
พฺยสเนน อสาธูนํ
นิทฺทาย กลเหน วา.
นั ก ปราชญ์ ย ่ อ มใช้ เ วลาให้ ห มดไปด้ ว ยการ
พิจารณาไตร่ตรองศาสตร์ทั้งหลายและกวีนิพนธ์  
ส่วนคนเขลา ย่อมใช้เวลาให้หมดไปด้วยการท�ำชัว่
บ้าง นอนบ้าง ก่อการทะเลาะวิวาทบ้าง.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๘
ศาสฺตรฺ กาวฺยวิโนเทน   กาโล คจฺฉติ ธีมตามฺ /
วฺยสเนน จ มูรฺขาณ�ำ   นิทรฺ ยา กลเหน วา //
นั ก ปราชญ์ ทั้ ง หลายหมดเวลาไปด้ ว ยการ
เพลิดเพลินในศาสตร์ตา่ งๆ และกวีนพิ นธ์ แต่พวก
คนโง่หมดเวลาไปด้วยการท�ำความชั่ว นอนหลับ
หรือก่อการทะเลาะวิวาท.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๑๔
ภุตฺวา นิสีทนํ ถูลํ
ติฏฺ นฺโต พลวฑฺฒโน
อายุมา จงฺกโม สิยา ธาวนฺโต โรควชฺชิโต.
คนทีก่ นิ แล้วนัง่ จะอ้วน คนทีย่ นื เสมอๆ จะเพิม่ พูน
พลัง ถ้าจะให้มีอายุยืนควรเดินไปเดินมา ผู้วิ่งอยู่
เสมอจะปราศจากโรค.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๕๙
ภุกตฺ วฺ า นิวศิ ตสฺเสฺถาลฺยํ ติษฺ โต พลวรฺธนมฺ /
อายุศจฺ กฺรมโต นิตยฺ ํ มฺฤตฺยรุ ธฺ าวติ ธาวตะ //

เมื่อรับประทานอาหารแล้วนั่งอยู่เฉยๆ จะกลาย
เป็นคนอ้วนพี เมื่อยืนอยู่เสมอจะมีก�ำลังเพิ่มขึ้น
เมื่อเดินเคลื่อนไหวไปมาประจ�ำ จะมีอายุยืนยาว
เมื่อวิ่งออกก�ำลังเสมอ (มฤตยู) ก็จะหนีไป.
โลกนีติ คาถาที่ ๒๙
ปตฺถาวสทิสํ วากฺยํ
สภาวสทิสํ ปิยํ
อตฺตสตฺตสิ มํ โกธํ
โย ชานาติ ส ปณฺฑโิ ต.
ผู้ใดรู้จักพูดให้พอเหมาะกับภาวะของตน รู้จักรัก
ให้ พ อเหมาะกั บ ภาวะของตน รู ้ จั ก โกรธให้
พอเหมาะกับภาวะของตน ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าเป็นบัณฑิต.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๘
สภาวสทิสํ วากฺยํ
สภาวสทิสํ ปิยํ
สภาวสทิสํ โกธํ
โย ชานาติ ส ปณฺฑโิ ต.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๐
ปฺรสฺตาวสทฺฤศํ วากฺยํ สฺวภาวสทฺฤศํ ปฺรยิ มฺ /
อาตฺมศกฺตสิ มํ โกปํ โย ชานาติ ส ปณฺฑติ ะ //
ผูใ้ ดรูจ้ กั ค�ำพูดทีเ่ หมาะสมกับกาลเวลา ความรักที่
เหมาะสมกับสภาวะตนเอง และความโกรธที่
เหมาะสมกั บ ก� ำ ลั ง ของตน ผู ้ นั้ น แลชื่ อ ว่ า เป็ น
บัณฑิต.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๙
ภูปาโล ปณฺฑิโต นิจฺจํ เนว ตุโลฺย กุทาจนํ
สเทเส ปูชิโต ราชา พุโธ สพฺพตฺถ ปูชิโต.
พระมหากษัั ต ริิ ย์์ กัั บ บัั ณ ฑิิ ต เปรีี ย บเทีี ย บกัั น
ไม่ได้เลย ไม่ว่าในกาลใดๆ พระมหากษัตริย์ได้รับ
การบูชาเฉพาะในประเทศของพระองค์เท่านั้น  
แต่บัณฑิต ได้รับการบูชาทุกหนทุกแห่ง.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๒
วิิทฺวฺ ตฺฺตฺวฺ ญฺฺจ นฺฺฤปตฺฺวญฺฺจ ไนว ตุุลฺยํฺ ํ กทาจน /
สฺฺวเทเศ ปููชฺยฺ เต ราชา วิิทฺวฺ านฺฺสรฺฺวตฺฺร ปููชฺยฺ เต//

๖๑

ไม่่ว่่ากาลไหนๆ ก็็ตาม ความเป็็นนัักปราชญ์์กัับ
พระเจ้้าแผ่่นดิินไม่่เคยเสมอกััน พระเจ้้าแผ่่นดิิน
มีี ค นยกย่่ อ งในประเทศของพระองค์์ เ ท่่ านั้้� น
แต่่นัักปราชญ์์มีีคนยกย่่องทุุกแห่่งหน.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๖๐
เทหีติ วจนทฺวารา
เทหฏฺา ปญฺจ เทวตา
สชฺช นิยฺยนฺติ ธี กิตฺติ มติ หิริ สิรีปิ จ.
พอเอ่ยปากขอเขาเท่านั้น เทวดาประจ�ำตัวทั้ง ๕
คือ ปัญญา เกียรติ ความรู้ ความละอายใจ และ
สิริมงคล ก็จะหนีไปหมดทันที.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๕
เทหีติ วจนทฺวารา เทหสฺถาะ ปญฺจ เทวตาะ /
สทฺโย นิรยฺ านฺติ ตํ ตฺยกฺตวฺ า หฺรศี รฺ ธี ธี ฤฺ ติกรี ตฺ ยะ //
พอเอ่ยปากพูดว่า  “ขอท่านจงให้เถิด” เทวดา
ประจ�ำตัวทั้ง ๕ ตน คือ ความละอายใจ (หฺรี)
สิ่งสรรพมงคล (ศฺรี) ความรอบรู้ (ธี) ความมั่นคง
(ธฺ ฤ ติ ) และเกี ย รติ ย ศ (กี รฺ ติ ) ต่ า งทอดทิ้ ง หนี
เขาออกไปทันที.
โลกนีติ คาถาที่ ๔๒, ธรรมนีติ คาถาที่ ๔๓๕
จช ทุชฺชนสํสคฺคํ
ภช สาธุสมาคมํ
กร ปุญฺมโหรตฺตํ
สร นิจฺจมนิจฺจตํ.
จงเลิกคลุกคลีกับคนชั่ว จงคบหาสมาคมกับคนดี
จงท�ำความดีทั้งกลางวันและกลางคืน จงนึกถึง
ความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๖๙
ตฺยช ทุรฺชนสํสรฺคํ ภช สาธุสมาคมมฺ /
กุรุ ปุณยฺ มโหราตฺรํ สฺมร นิตยฺ มนิตยฺ ตามฺ //
จงเลิ ก การสมาคมกั บ คนชั่ ว จงคบค้ า สมาคม
กับคนดี จงท�ำบุญทั้งกลางวันและกลางคืน และ
จงระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้อยู่เสมอ.
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ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๙๗
กฺวาติภาโร สมตฺถานํ กึ ทูโร พฺยวหารินํ
โก วิเทโส สุวิชฺชานํ โก ปโร ปิยวาทินํ.
ส�ำหรับคนที่มีความรู้ความสามารถ ภาระใดเล่า
จะหนัก ส�ำหรับขโมยที่วิ่งหนีเขา ทางไหนเล่าจะ
ไกล ส�ำหรับคนที่มีวิชาความรู้ดี ประเทศไหนเล่า
จะแปลก ส�ำหรับคนที่พูดจาไพเราะ ใครเล่าจะ
เห็นเป็นคนอื่น.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๒
โก’ติภาระ สมรฺถาน�ำ กินฺทูรํ วฺยวสายินามฺ /
โก วิเทศสฺสวิทฺยาน�ำ กะ ประ ปฺรยิ วาทินามฺ //
พวกคนที่มีความสามารถอะไรคือภาระหนัก ?
พวกคนที่มีความเพียรพยายามอะไรคือสิ่งที่อยู่
ไกล ? พวกคนที่มีความรู้อะไรคือต่างถิ่น ? พวก
คนผู้พูดจาอ่อนหวาน ใครคือคนอื่น (คนแปลก
หน้า) ?
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๖๗
อาจาโร กุลมกฺขาติ เทสมกฺขาติ ภาสิตํ
สมฺภโว เปมมกฺขาติ เทหมกฺขาติ โภชนํ.
กิริยามารยาทส่อตระกูล  ส�ำเนียงพูดส่อถิ่นฐาน
การก่อก�ำเนิดส่อความรักใคร่ ร่างกายส่ออาหาร
การกิน.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๔
อาจาระ กุลมาขฺยาติ เทศมาขฺยาติ ภาษณมฺ /
สํภรฺ มสฺเสฺนหมาขฺยาติ วปุราขฺยาติ โภชนมฺ //
มารยาทบ่ ง บอกชาติ ต ระกู ล    ภาษาบ่ ง บอก
ประเทศถิ่นฐาน  ความระแวงสงสัย (ความกลัว)
บ่งบอกความเสน่หา  ร่างกายบ่งบอกเรื่องอาหาร
การกิน.
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โลกนีติ คาถาที่ ๑๔๓
นิิทฺฺทาลโก ปมาโท จ สุุขิิโต โรควาลโส
อิจฺเฉนฺโต กมฺมราโม จ สตฺเตเต สตฺถวชฺชติ า.
คน ๗ จ�ำพวก คือ ๑. คนเห็นแก่นอน
๒. คนประมาท  ๓. คนชอบสบาย  ๔. คนขี้โรค  
๕. คนเกียจคร้าน ๖. คนโลภมาก  ๗. คนหมกมุ่น
ในการท�ำงานย่อมเรียนหนังสือไม่ส�ำเร็จ.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๕๕
นิทฺทาลุโก ปมาโท จ สุขิโต โรควาลโส
นิจฺฉนฺโท จ กมฺมาราโม สตฺเตเต สตฺถวชฺชติ า.
คน ๗ จ�ำพวก คือ ๑. คนเห็นแก่นอน
๒. คนประมาท  ๓. คนชอบสบาย
๔. คนขี้โรค  ๕. คนเกียจคร้าน
๖. คนไม่มีความใฝ่รู้  ๗. คนต้องท�ำงานหนัก
ย่อมไม่มีโอกาสที่จะมีวิชาความรู้.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๗๕
อลโส มนฺทพุทธฺ ศิ จฺ สุขโิ ต วฺยาธิปฬี ติ ะ /
นิทรฺ าลุะ กามุกศฺไจว ษเฑเต ศาสฺตรฺ วรฺชติ าะ //
คน ๖ ประเภทเหล่านี้ คือ ๑. คนเกียจคร้าน
๒. คนมีีปัญ
ั ญาน้้อย  ๓. คนเห็็นแก่่ความสุุขส่่วนตััว
๔. คนมีีโรคภััยเบีียดเบีียน ๕. คนเห็็นแก่่นอน
๖. คนหมกมุ่่�นอยู่่�ในกาม เป็็นคนห่่างไกลจาก
ศาสตร์์ต่่างๆ.
โลกนีติ  คาถาที่ ๖๓
ธนมปฺปมฺปิ สาธูนํ กูเป วาริว นิสฺสโย
พหุ  อปิ อสาธูนํ น จ วาริว อณฺณเว.
ทรัพย์ของคนดี แม้มีน้อยก็พอพึ่งพาอาศัยได้
เหมือนน�้ำในบ่อ (ที่ใช้ดื่มกินได้)
ส่่วนทรััพย์์ของคนชั่่�ว แม้้มีีมากแต่่ก็็พึ่่�งพาอาศััย
ไม่่ได้้ เหมืือนน้ำำ��ในทะเล (ที่่�ใช้้ดื่่�มกิินไม่่ได้้).

ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๖๙
อปฺปมฺปิ สาธูนํ ธนํ
กูปวาริ ว นิสฺสโย
พหุกมฺปิ อสาธูนํ
น จ วารี ว อณฺณเว.
ทรัพย์ของคนดีแม้มีน้อย
แต่ก็พึ่งได้เหมือนน�้ำในบ่อ
ส่วนทรัพย์ของคนชั่วแม้มีมาก
แต่ก็พึ่งไม่ได้เหมือนน�้ำในทะเล.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๑
สต�ำ สฺวลฺปมปิ ทฺรวฺยํ กูเป ชลมิวาศฺรเยตฺ /
ปฺรภูตมปฺยสาธูน�ำ
ทฺรวฺยํ ชลมิวารฺณเว //
ทรัพย์ของคนดีแม้เพียงเล็กน้อยก็พ่ึงพาอาศัยได้
ดุจน�้ำในบ่อ (ดื่มกินได้) แต่ทรัพย์ของคนชั่วถึงแม้
มีมาก (ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้) ดุจน�้ำในทะเล (ดื่มกิน
ไม่ได้).
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๓๐
อุสฺสาโห ริปุว มิตฺตํ อลโส มิตฺตํว ริปุ
วิสํ วิยามตํ วิชฺชา
ปมาโทมตวา วิสํ.
ความอุตสาหะดูเหมือนจะเป็นข้าศึก แต่ที่จริง
เป็นมิตร ความเกียจคร้านดูเหมือนจะเป็นมิตร
แต่ที่จริงเป็นข้าศึก วิทยาดูเหมือนจะเป็นยาพิษ
แต่ที่จริงเป็นน�้ำอมฤต ความประมาทดูเหมือน
จะเป็นน�้ำอมฤต แต่ที่จริงเป็นยาพิษ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๕
อุตสฺ าโห ริปวุ นฺมติ รฺ ํ อาลสฺยํ มิตรฺ วทฺรปิ ะุ /
อมฺฤตํ วิษวทฺวทิ ยฺ า
วนิตา’มฺฤตวทฺวษิ มฺ //
ความอุตสาหะที่ดูเหมือนเป็นศัตรู คือเพื่อน
ความเกียจคร้านที่ดูเหมือนเป็นเพื่อน คือศัตรู
ความรู้ที่ดูเหมือนเป็นยาพิษ คือน�้ำอมฤต และ
หญิงสาวที่ดูเหมือนเป็นน�้ำอมฤต คือยาพิษ.
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โลกนีติ คาถาที่ ๖๙
สปฺโป ทุฏฺโ ขโล ทุฏฺโ สปฺปา ทุฏฺตโร ขโล
มนฺโตสเถหิ โส สปฺโป ขโล เกนุปสมฺมติ.
อสรพิษก็ร้ายกาจ คนชั่วก็ร้ายกาจ
แต่คนชั่วร้ายกาจกว่าอสรพิษ
อสรพิษใช้มนตร์และยาปราบได้
ส่วนคนชั่วจะใช้อะไรปราบเล่า.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๔๔
สรฺปะ กฺรรู ะ ขละ กฺรรู ะ สรฺปาตฺ กฺรรู ตระ ขละ /
มนฺเตฺราษธิวศสฺสรฺปะ ขละ เกโนปศามฺยเต //
งูพิษก็ร้ายกาจ คนพาลก็ร้ายกาจ
แต่คนพาลยังร้ายกาจกว่างูพิษ
(เพราะ) งูพิษนั้นใช้เวทมนตร์และยาแก้ได้
แต่คนพาลจะใช้อะไรแก้ได้เล่า.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๖
งูก็น่ากลัว คนชั่วก็น่ากลัว แต่คนชั่วน่ากลัวกว่างู
เพราะงูมอี ำ� นาจมนตราและยารักษาให้สงบระงับ
ได้ แต่คนชั่วไม่มีใครท�ำให้สงบลงได้เลย.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๕๖
พาลกฺโก เปตธูโม จ วุฑฺฒิตฺถิ ปลฺลโลทกํ
อายุกฺขยกรํ นิจฺจํ
รตฺโต จ ทธิโภชนํ.
การผิงแดดอ่อน ๑ การสูดควันจากการเผาศพ ๑
การอยู่กินกับหญิงแก่ ๑ การดื่มน�้ำขุ่น ๑
การบริโภคโภชนะเจือนมเปรี้ยวในเวลากลางคืน
๑  ทั้ง ๕ อย่างนี้ถ้าท�ำเป็นประจ�ำ ล้วนเป็นเหตุให้
อายุสั้น.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๗
พาลารฺกศฺศวธูมญฺจ วฺฤทฺธสฺตรฺ ี ปลฺวโลทกมฺ /
อายุรภฺ ยกรํ นิตยฺ ํ
ราเตฺรา จ ทธิโภชนมฺ //
พระอาทิิตย์์ทอแสงอ่่อนๆ ๑ ควัันไฟพุ่่�งออกจาก
ศพ (ที่่�กำำ�ลัั งถูู ก เผา) ๑ สตรีี วัั ย ชรา  ๑ น้ำำ��ใน

53

สระเล็็ก ๑ อายุุ (ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามวััย) ๑ การดื่่�มนม
เปรี้้�ยวตอนกลางคืืน ๑ (ทั้้�ง ๖ อย่่างนี้้�) ก่่อให้้เกิิด
ภััยอัันตรายเสมอ.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๙๙
พาลิตฺถี มกฺขิกาตุณฺฑิ อิสีนญฺจ กมณฺฑลุ
เสตมฺพุผลํ ตมฺพุลํ
โนจฺฉิฏฺมุปชายเต.
สาวรุ่น ปากแมลงวัน คนโทน�้ำของฤๅษี น�้ำไหล
ผลไม้ และใบพลู สิ่งเหล่านี้ ไม่นับว่าเป็นเดน.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๘๘
พาลสฺตรฺ ี มกฺษกิ าตุณฑฺ ํ ฤษีณาญฺจ กมณฺฑลุะ /
โสฺรโต’มฺพุมุขตามฺพูลํ โนจฺฉิษฺฏมุปชายเต //
สตรีสาว ๑ ปากแมลงวัน ๑ คนโทน�้ำของฤๅษี ๑
น�้ำไหลตามกระแสล�ำธาร ๑ หมากพลูในปาก ๑
(ทั้ง ๕ อย่างนี้) ไม่เรียกว่าเป็นเดนใคร.
โลกนีติ คาถาที่ ๑๑๘
ปกฺขีนํ พลมากาโส
มจฺฉานมุทกํ พลํ
ทุพฺพลสฺส พลํ ราชา กุมารานํ รุทํ พลํ.
อากาศเป็นก�ำลังของนก  อุทกเป็นก�ำลังของปลา 
พระราชาเป็นก�ำลังของคนยากไร้ การร้องไห้เป็น
ก�ำลังของเด็ก.
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ธรรมนีติ คาถาที่ ๑๖๗
พลํ ปกฺขีนมากาโส
มจฺฉานํ อุทกํ พลํ
ทุพฺพลสฺส พลํ ราชา กุมารานํ รุทํ พลํ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๐
ปกฺษณ
ิ �ำ พลมากาศํ
มตฺสยฺ านามุทกํ พลมฺ /
ทุรพฺ ลสฺย พลํ ราชา
พาลาน�ำ รทุ ติ ํ พลมฺ //
ท้องฟ้าเป็นก�ำลังของฝูงนก น�้ำเป็นก�ำลังของ
ฝูงปลา  พระราชาเป็นก�ำลังของคนอ่อนแอ และ
การร้องไห้เป็นก�ำลังของพวกเด็ก.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๓๘๖
สเตสุ ชายเต สูโร
สหสฺเสสุ จ ปณฺฑิโต
วากฺยํ สตสหสฺเสสุ
จาคี ภวติ วา น วา.
ในร้อยคนจะมีคนกล้าสักคนหนึ่ง ในพันคนจะมี
บัณฑิตสักคนหนึ่ง แต่ไม่อาจพูดได้ว่า  ในแสนคน
จะมีคนที่เสียสละสักคนหนึ่งได้หรือไม่.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๒
ศเตษุ ชายเต ศูระ สหเสฺรษุ จ ปณฺฑิตะ /
วกฺตา ศตสหเสฺรษุ ทาตา ภวติ วา น วา //
ในร้ อ ยคนจะมี ค นกล้ า หาญเกิ ด ขึ้ น สั ก หนึ่ ง คน
ในพั น คนจะมี นั ก ปราชญ์ เ กิ ด ขึ้ น สั ก หนึ่ ง คน
ในแสนคนจะมีนกั พูดเกิดขึน้ สักหนึง่ คน แต่ผใู้ ห้ทาน
บางทีก็มี บางทีก็ไม่มีเลย.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๖๖
อติทีโฆ มหามูโฬฺห มชฺฌิโม จ วิจกฺขโณ
วาสุเทวํ ปุรกฺขิตฺวา
สพฺเพ วามนกา สา.
คนร่างสูงเกินไป มักเป็นคนโง่มาก
คนร่างสันทัด มักเป็นคนเจ้าปัญญา
คนแคระทุกคนแม้อยู่ต่อหน้าพระวาสุเทพ
ก็ยังอดโอ้อวดไม่ได้.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๕

อติทีรฺโฆ มหามูรฺโข มธฺยมศฺจ วิจกฺษณะ /
วาสุเทวํ ปุรสฺกฤฺ ตฺย
สรฺเว วามนกาศฺศาะ //
คนสููงเกิินไปมัักเป็็นคนโง่่มาก คนสููงระดัับปาน
กลางมัั ก เป็็ น คนฉลาดหลัั ก แหลม (ข้้ า พเจ้้ า
กล่่าวว่่า) คนแคระทุุกคน เมื่่�ออยู่่�ต่อ่ หน้้าพระวาสุุเทพ
(พระวิิษณุุ) ก็็กลายเป็็นคนโอ้้อวดไปได้้.
ธรรมนีติ คาถาที่ ๒๑๓
อายุมา ปาจินํ มุขํ
ธนวา ทกฺขิณํ ภเว
ปจฺฉิมํ ยสสี ภุญฺเช
โน ภุญฺเช อุตฺตรํ มุขํ.
เวลากิน ถ้าอยากมีอายุยืนให้นั่งหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ถ้าอยากมีทรัพย์ ให้นั่งหันหน้าไป
ทางทิศใต้ ถ้าอยากมียศ ให้นั่งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก แต่อย่านัง่ รับประทานอาหารหันหน้าไป
ทางทิศเหนือ.
ดูเทียบ วยาสสุภาษิตัม โศลกที่ ๙๗
อายุษมฺ านฺ ปฺรางฺมโุ ข ภุญชฺ าตฺ ธนวานฺ ทกฺษณ
ิ ามุขะ/
ปศฺจิเม ตุ ยศสฺวี สฺยานฺ น กทาจิทุทงฺมุขะ //
คนที่มีอายุยืน ควรรับประทานอาหารหันหน้า
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก คนที่ ต ้ อ งการทรั พ ย์ สิ น
ควรรับประทานหันหน้าไปทางทิศใต้ ส่วนคนที่
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ควรนั่งรับประทาน
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก แต่ไม่ว่าในกาลใดๆ
ไม่ ค วรนั่ ง รั บ ประทานอาหารหั น หน้ า ไปทาง
ทิศเหนือ.

๖๑
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พระราชปริิยััติิมุุนีี รศ.ดร.
(เทีียบ
/ มาลััย ป.ธ.๙ M.A., Ph.D.)
คณบดีีคณะพุุทธศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย /
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนฯ

บรรณานุุกรม
พระราชปริิยััติิมุุนีี (เทีียบ มาลััย สิิริิญาโณ). ผู้้�แปล. วยาสสุุภาษิิตััม วยาสการยะ วยาการศตกััม.
นครปฐม : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด, ๒๕๖๔ [ที่ระลึกอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี
พระราชปริยัติมุนี (เทียบ มาลัย สิริญาโณ ป.ธ.๙ รศ. ดร.) ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔].
ราชบัณฑิตยสถาน. ราชนีติ – ธรรมนีติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก, ๒๕๓๗.
[ราชบัณฑิตยสถานจัดท�ำเพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายเนือ่ งในพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕].
__________. โลกนีติ – สุตวัฑฒนนีติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๐. [ราชบัณฑิตยสถานจัดท�ำเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙].

เรียนเชิญ
วารสารโพธิ ย าลั ย ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู ้ อ ่ า น
และผู้สนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ์
ธรรมะ ส่ ง บทความที่ ท ่ า นเขี ย นขึ้ น เอง มาให้
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ
การตีพิมพ์ต่อไป ทั้งนี้เป็นการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหม่ ม าประดั บ วงการหนั ง สื อ ธรรมะในยุ ค สมั ย
ของเรา  ซึ่ ง นั ก เขี ย นระดั บ คุ ณ ภาพหายากขึ้ น
ทุกที นับเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง วารสาร
โพธิ ย าลั ย ในฐานะที่ เ ป็ น สื่ อ ที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจน
ในการท�ำนุบ�ำรุง รักษา  ต่ออายุ พระพุทธศาสนา
และรัักษาคุุณค่่าอัันงดงามในความเป็็นไทย มีีความ
ตระหนัั ก ว่่ า  เราควรเสาะหาบุุ ค คลรุ่่�นใหม่่ ม า
ทำำ�หน้้าที่่�อัันมีีความสำำ�คััญยิ่่�งนี้้� 

หากท่ า นสนใจ กรุ ณ าส่ ง บทความ หรื อ กวี
นิพนธ์ของท่าน กรณีเป็นบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน้ า กระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พ้อยท์ กรณีเป็นบท
กวี หรือกวีนิพนธ์ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุ่นได้
โดยส่งบทความหรือกวีนิพนธ์ของท่านมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
email ดังกล่าวได้เช่นกัน
โปรดอย่าลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ แก่ท่าน
ได้ เพื่อพัฒนาการเขียนต่อไป เริ่มเขียนตั้งแต่วันนี้
วันหน้าท่านอาจเป็นนักเขียนที่ดีได้ ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง
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พระเมธีวชิรโสภณ
เหตุุได้้รู้้�จัักพระเดชพระคุุณท่่านเจ้้าคุุณฯ เพราะเมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๒๙
ได้้เรีียนบาลีีไวยากรณ์์ วจีีวิิภาคเล่่ม ๒ นามและอััพยยศััพท์์ ที่่�ประพัันธ์์
โดยสมเด็็จพระมหาสมณเจ้้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส ถึึงข้้อ ๕๔ หน้้า ๔๗
มีีเชิิงอรรถกล่่าวถึึงสููตรมููลกััจจายนะ แล้้วเกิิดความสงสััย จึึงไปถามพระอาจารย์์
ที่่�สอน ท่่านบอกว่่าเป็็นคััมภีีร์์สมััยก่่อนที่่�เคยใช้้เป็็นหลัักสููตร แต่่ตอนนี้้�สููญหายไป
ต่่อมาต้้นปีี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้้มีีโอกาสไปอบรมเป็็นพระหน่่วยพััฒนาการทางจิิต ที่่�จิิตตภาวัันวิิทยาลััย
จ.ชลบุุ รีี โดยวัั น หนึ่่� ง มีี พร ะวิิทยากรคืือ พระเดชพระคุุ ณ ท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ พระศรีี สุุ ทธิิพ งศ์์ ซึ่่� ง ต่่ อ มาก็็ คืื อ
ท่่านเจ้้าประคุุณสมเด็็จพระพุุทธชิินวงศ์์ ท่่านบรรยายชวนเรีียนบาลีีใหญ่่ คััมภีีร์์กััจจายนะ ซึ่่�งมีี ๒ แห่่ง
คืือวััดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง และที่่�วััดมหาสวััสดิ์์� สถาบัันบาฬีีศึึกษาพุุทธโฆส ซึ่่�งต่่อมาเป็็นมหาวิิทยาลััย
มหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย วิิทยาเขตที่่�จัังหวััดนครปฐม จึึงได้้ตั้้�งใจจะไปเรีียนบาลีีใหญ่่ในปีีนั้้�นนั่่�นเอง
ปลายปีีเดิินทางไปวััดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง อาจารย์์ใหญ่่คืือเจ้้าอาวาส ให้้เอาสููตรกััจจายนะไปอ่่าน
ให้้ผู้้�ที่่�เรีียนจบ ๔ คััมภีีร์์แล้้ว ที่่�อยู่่�ในวััดฟััง สมััยนั้้�น ท่่านสามเณรโอโรโน่่ (จำำ�ชื่่�อจริิงไม่่ได้้) ท่่านเป็็นองค์์ทวน
เพราะท่่านเพิ่่�งจะสอบผ่่านหลัักสููตร ๔ คััมภีีร์์ของวััดท่่ามะโอ และเป็็นรุ่่�นสุุดท้้าย เพื่่�อแก้้ไขให้้อ่่านได้้ถููกต้้อง
แล้้วจึึงไปหาที่่�ท่่องสููตร จบเมื่่�อไรค่่อยมาเรีียน
พอได้้เรีียนผ่่านไปปีีกว่่า ก็็มีีพระรุ่่�นพี่่�ที่่�ไปเรีียนต่่อประเทศพม่่ากลัับมาเยี่่�ยมวััดท่่ามะโอ ในจำำ�นวนนั้้�น
ก็็มีีหลวงพี่่�พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร อยู่่�ด้้วย ฟัังท่่านพููดถึึงบาลีีแล้้วมีีกำำ�ลัังใจเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น
การเรีียนพระไตรปิิฎกคืือการปฏิิบััติิธรรม ท่่านอาจารย์์ใหญ่่ เจ้้าอาวาสวััดท่่ามะโอจะพููดเสมอ
สมััยนั้้�นสงสััยว่่าจะใช่่หรืือ เพราะถ้้าถืืออย่่างนี้้� ก็็เท่่ากัับว่่า การปฏิิบััติิธรรมก็็คืือการเรีียน แต่่พอพบข้้อความ
ในธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร ที่่�ว่่า ตํํ โข ปน ภิิกฺฺขเว ทุุกฺฺขํํ อริิยสจฺฺจํํ
และได้้ฟัังการบรรยายของ
ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ วััดจากแดงแล้้ว จึึงเข้้าใจชััด เพราะแนวที่่�ท่่านบรรยาย คล้้ายกัับอาจารย์์ใหญ่่
วััดท่า่ มะโอ ที่่น่� า่ ประทัับใจคืือ ท่่านสามารถยกเหตุุการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั ขึ้้น� มา แล้้วยกพระไตรปิิฎก พร้้อมอรรถกถาฎีีกา
มาอธิิบายประกอบได้้อย่่างลงตััว ตามที่่�เคยคิิดในสมััยอยู่่�วััดท่่ามะโอว่่า ถ้้าแตกฉานพระไตรปิิฎก ก็็สามารถ
หยิิบยกเรื่่�องราวในปััจจุุบัันเข้้าเทีียบเคีียงกัันกัับพระไตรปิิฎกได้้ และใช้้ภาษาร่่วมสมััยอธิิบายให้้ผู้้�ฟัังรู้้�แจ้้ง
เห็็นจริิงตามสิ่่ง� ที่่พร
� ะพุุทธองค์์ทรงแสดงไว้้ได้้โดยไม่่ยาก ซึ่่ง� คุุณสมบััติินี้้เ� ป็็นข้้อที่่เ� คยประทัับใจสมััยฟัังอาจารย์์ใหญ่่
วััดท่า่ มะโอ ปััจจุบัุ นั ศิิษย์์ของท่่านคืือพระเดชพระคุุณท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ วััดจากแดง สมุุทรปราการ
ก็็สืืบสานการแสดงธรรมแบบเข้้าใจง่่ายให้้แก่่พุุทธบริิษััทได้้อย่่างน่่าชื่่�นใจ
ขออนุุโมทนา
พระราชปริิยััติิสุุธีี (ชลอ ปิิยาจาโร ป.ธ.๙)
รองเจ้้าคณะภาค ๓ เจ้้าอาวาสวััดธรรมามููลวรวิิหาร
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ธมฺฺมาลงฺฺกาโร
ขอร่่วมแสดงมุุทิิตาจิิต ในวาระอัันเป็็นมงคลยิ่่�งสำำ�หรัับชาวอำำ�เภอพระประแดง ทั้้�งคณะสงฆ์์
อุุบาสก อุุบาสิิกา พุุทธศาสนิิกบริิวารชนทั้้�งปวง ในการที่่�พระเดชพระคุุณฯ ได้้รัับพระราชทาน
สััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ
	นัับเป็็นความงดงาม แข็็งแกร่่งประดุุชเพชร ของนัักปราชญ์์ของคณะสงฆ์์ไทย ในอัันที่่�จะส่่งเสริิม
การศึึกษาทั้้�งแผนกธรรมและพระบาลีี โครงการเปลี่่�ยนขยะให้้เป็็นประโยชน์์ ช่่วยให้้ชุุมชนมีีงานทำำ�
เป็็นการเกื้้�อกููลประโยชน์์ต่่อชาวชุุมชนวััดจากแดง
	จึึงขอแสดงมุุทิิตาด้้วยพุุทธศาสนสุุภาษิิตบทที่่�ว่่า
เสฎฺฺฐนฺฺทโท เสฎฺฺฐมุุเปติิ ฐานํํ
ผู้้�ให้้สิ่่�งประเสริิฐ ย่่อมถึึงฐานะที่่�ประเสริิฐ
		
(พระราชพััฒนสุุนทร)
เจ้้าคณะอำำ�เภอพระประแดง
เจ้้าอาวาสวััดทรงธรรมวรวิิหาร
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มุทิตาสาร
	ทัั น ทีี ที่่� ทร าบว่่ า อาจารย์์ พร ะมหาประนอม เจ้้ า อาวาสวัั ดจ ากแดง อำำ� เภอพระประแดง
จัั ง หวัั ดสมุุ ทร ปราการ ได้้ รัั บ พระมหากรุุ ณ าธิิคุุ ณ โปรดพระราชทานตั้้� ง สมณศัั ก ดิ์์� เป็็ น
พระราชาคณะชั้้� น สามัั ญ มีี น ามว่่ า พระเมธีี ว ชิิ ร โสภณ ทำำ� ให้้ รู้้�สึึ กอนุุ โ มทนาและยิินดีี
กัับท่่านอย่่างมาก เพราะท่่านเป็็นพระสงฆ์์ที่่มี� คี วามรู้้�ดีีในด้้านภาษาบาลีีอย่่างโดดเด่่นรููปหนึ่่ง� และมีีความ
สามารถในการนำำ�ความรู้้�นั้้�นไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ตนเองและพระพุุทธศาสนาอย่่างแพร่่หลาย ทั้้�งใน
ด้้านการศึึกษาปริิยััติิธรรม ในด้้านการเผยแผ่่ธรรม และในด้้านการปฏิิบััติิธรรม
เนื่่อ� งจากคำำ�สอนของพระสััมมาสััมพุทุ ธเจ้้าเป็็นคำำ�สอนที่่�ใช้้ภาษาบาลีีในการถ่่ายทอดและสื่่อ� สาร
ฉะนั้้�น ผู้้�ใดสนใจที่่�จะรู้้�คำำ�สอนของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าให้้ครบทุุกมิิติิ (ทุุกแง่่มุุม) ผู้้�นั้้�น ก็็จะต้้อง
ศึึกษาภาษาบาลีีให้้แตกฉาน ซึ่่�งท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ ก็็เป็็นผู้้�มีีการศึึกษาภาษาบาลีีมาอย่่างดีี
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ทั้้�งบาลีีใหญ่่ คืือ คััมภีีร์พื้้์ น� ฐานเพื่่อศึ
� กึ ษาพระไตรปิิฎก ๔ คััมภีีร์์ “สััททาวิิเสส” (สำำ�เร็็จประกาศนีียบััตร
บาลีีชั้้�นสููง “โสตุุชนปัันติิ” วััดท่่ามะโอ จัังหวััดลำำ�ปาง) กัับทั้้�งบาลีีสนามหลวง (สำำ�เร็็จเปรีียญธรรม ๖
ประโยค สำำ�นักั เรีียนวััดมหาธาตุุฯ กรุุงเทพมหานคร) และสำำ�เร็็จการศึึกษาด้้านอภิิธรรมอีีกส่่วนหนึ่่ง� ด้้วย
จึึงทำำ�ให้้ท่่านเป็็นพระสงฆ์์ที่่�มีีความรู้้�ดีีและสามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ตอบสนองต่่องานเผยแผ่่และ
การปฏิิบััติิธรรม และเมื่่อ� ท่่านได้้รับั พระมหากรุุณาโปรดเกล้้าฯ ดัังกล่่าว จึึงรู้้�สึึกอนุุโมทนาและยิินดีีด้ว้ ย
กัับท่่านอย่่างยิ่่�ง
	คุุณสมบััติิที่่โ� ดดเด่่นของท่่านเจ้้าคุุณฯ นั้้�น ได้้รับั การสั่่�งสมด้้วยความวิิริิยอุุตสาหะมาอย่่างยาวนาน
เพีียงใด มิิอาจระบุุได้้ เนื่่�องจากกระผมได้้มาพบเจอและรู้้�จัักท่่านเจ้้าคุุณฯ เมื่่�อครั้้�งที่่�ท่่านได้้ใช้้ความรู้้�
ด้้านภาษาบาลีีนั้้�นสนองงานเจ้้าประคุุณสมเด็็จพระพุุทธชิินวงศ์์ ในยุุคเริ่่�มต้้นก่่อตั้้�งสถาบัันบาฬีีศึกึ ษา
พุุทธโฆส (มจร. วิิทยาเขตบาฬีีศึึกษาพุุทธโฆส นครปฐม) และในยุุคนั้้�นก็็ถืือว่่า เป็็นยุุคของการเปิิดตััว
นัักศึึกษาบาลีีใหญ่่ให้้มีีบทบาทรัับใช้้เจ้้าประคุุณสมเด็็จฯ และรัับใช้้งานคณะสงฆ์์ไทยด้้านการศึึกษา
ภาษาบาลีีแบบดั้้�งเดิิม (บาลีีใหญ่่) ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�สนใจในการศึึกษาค้้นคว้้าพระไตรปิิฎกได้้มีีเครื่่�องมืือ
ในการศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างเป็็นระบบ
แน่่นอน... บุุคลากรที่่�สำ�คั
ำ ัญในยุุคนั้้�น ก็็มีีหลายท่่านหลายคน ซึ่่�งล้้วนแต่่ผ่่านการศึึกษาบาลีีใหญ่่
มาทั้้�งจากวััดท่่ามะโอ และจากประเทศพม่่า มาร่่วมบููรณาการความรู้้�ด้้านภาษาบาลีี จััดระบบการเรีียน
การสอนแบบวิิชาการสมััยใหม่่ ซึ่่�งบุุคลากรนอกจากท่่านเจ้้าคุุณฯ ก็็มีบุี ุคคลที่่�สำำ�คััญท่่านหนึ่่�ง ซึ่่�งอยู่่�ใน
ฐานะรุ่่�นพี่่� (ศิิษย์์ร่่วมสำำ�นัักเรีียนวััดชากมะกรููด จัังหวััดระยอง) และอาจารย์์ของกระผม นั่่�นคืือ อาจารย์์
นิิมิติ ร โพธิ์์�พััฒน์์ หรืือพระมหานิิมิติ ร ธมฺฺมสาโร ท่่านผู้้�นี้้�ตลอดระยะเวลาที่่�เป็็นนัักบวช ได้้อุุทิิศตนให้้
กัับการศึึกษาด้้านภาษาบาลีีมาทั้้�งชีีวิิต เป็็นพระสงฆ์์ทรงปาฏิิโมกข์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาบาลีี เปรีียญธรรม
๙ ประโยค สำำ�เร็็จการศึึกษาบาลีีใหญ่่จากวััดท่า่ มะโอ มีีผลงานด้้านวิิชาการเกี่่ย� วกัับการแปลคััมภีร์ี อ์ รรถกถา
ฎีีกามากมาย (ดููผลงานได้้จากเว็็บไซต์์ของท่่าน) และรัับใช้้งานสถาบัันบาลีีศึึกษาพุุทธโฆส ตั้้ง� แต่่ต้น้ จนถึึง
ยุุคปััจจุุบััน
	ท่่านอาจารย์์นิิมิิตรมีีความใกล้้ชิิดและคุ้้�นเคยกัับท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ เป็็นอย่่างดีี
เพราะเป็็นคนประเภทคอเดีียวกััน คืือนิิยมภาษาบาลีีและสนองงานรัับใช้้เจ้้าประคุุณสมเด็็จพระพุุทธชิินวงศ์์
ควบคู่่�มาด้้วยกััน ย่่อมรู้้�ดีีว่่า ท่่านเจ้้าคุุณฯ เหนื่่�อยเมื่่�อยล้้าแค่่ไหน และรู้้�ดีีว่่า ท่่านเจ้้าคุุณฯ เสีียสละและ
อุุทิิศตนจริิงจัังกัับภารกิิจนี้้�อย่่างเสมอต้้นเสมอปลายเพีียงใด พร้้อมกัับแบ่่งปัันสุุขทุุกข์์นี้้�สู่่�กัันและกัันมา
ตลอด จวบจนพรากจากกัันเพราะอายุุขัยั ไม่่เท่่ากััน ซึ่่ง� กระผมมั่่�นใจว่่า ท่่านอาจารย์์นิิมิิตร ต้้องอนุุโมทนา
ชื่่�นชม ปีีติิยิินดีีอย่่างมาก (ไม่่ว่่าอาจารย์์นิิมิิตร จะมีีชีีวิิตอยู่่�หรืือหาไม่่แล้้วก็็ตาม) กัับท่่านเจ้้าคุุณ
พระเมธีีวชิิรโสภณ เพราะความดีีและการปฏิิบััติิตนที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อพระศาสนาและสัังคมของ
ท่่านเจ้้าคุุณฯ ได้้แผ่่ไพศาลออกไปสู่่�สัังคมทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่สัังคมระดัับรากหญ้้าจนถึึงระดัับสููง จวบจน
เป็็นที่่�ทรงทราบ และทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ดัังที่่�ปรากฏนั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม บุุคคลเหล่่านี้้� ได้้อุทิิุ ศตนต่่องานด้้านการศึึกษาภาษาบาลีี ส่่งผลให้้การศึึกษาภาษา
บาลีีพััฒนาไปสู่่�ชีีวิิตจิิตใจของผู้้�คนได้้จริิง เพราะผู้้�สนใจศึึกษาภาษาบาลีี มัักจะมีีอััธยาศััยโน้้มเอีียงไป
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ในทางสุุภาพ สำำ�รวม ถ่่อมตน สงบ และเสีียสละเพื่่�อผู้้�อื่่�น สอดคล้้องกัับข้้อความที่่�ว่่า
“มตฺฺตาสุุขปริิจฺจฺ าคา
ปสฺฺเส เจ วิิปุุลํํ สุุขํํ
จเช มตฺฺตาสุุขํํ ธีีโร
สมฺฺปสฺฺสํ ํ วิิปุุลํํ สุุขํ”ํ
	ข้้อความที่่�ยกมากล่่าวอ้้างนี้้� มีีเนื้้�อหาสาระเป็็นประการใด ก็็ขอให้้ผู้้�สนใจ ศึึกษาดููชีีวิิตของ
เหล่่าพุุทธบุุตรที่่�นิิยมภาษาบาลีี อย่่างท่่านอาจารย์์นิิมิิตรและท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ ย่่อมจะ
ประจัักษ์์ดีี เพราะชีีวิิตของท่่านเหล่่านี้้� ได้้สะท้้อนถึึงสััจจะของชีีวิิตของผู้้�อุุทิิศตนเพื่่�อภาษาบาลีีนั้้�น
ได้้ทิ้้�งความสบายเล็็กๆ น้้อยๆ แล้้วอุุทิิศตนรองรัับความสุุขความสำำ�เร็็จอัันไพบููลย์์ มากมายขนาดไหน?
ซึ่่�งเรื่่�องแบบนี้้� ในแวดวงวิิชาการแล้้ว จะนิิยมเรีียกว่่า “ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ และปฏิิเวธ”
	บััดนี้้� ผลลััพธ์์จากการศึึกษาปริิยััติิธรรมโดยเฉพาะด้้านภาษาบาลีี ได้้เบ่่งบานขึ้้�นในจิิตวิิญญาณ
ของนัักบวช และแม้้แต่่ผู้้�ครองเรืือน และมีีแนวโน้้มว่่าได้้รัับการอุุปถััมภ์์และเอาใจใส่่จากหน่่วยงานและ
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง หัันมาเหลีียวแลและเอาใจใส่่มากขึ้้�น เพราะมีีการนำำ�ความรู้้�จากภาษาบาลีีนั้้�นไปใช้้
ประโยชน์์ได้้จริิง (ศึึกษาค้้นคว้้าคำำ�สอนของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าที่่�เป็็นกระแสหลััก คืือ ศีีล สมาธิิ และ
ปััญญา) แล้้วนำำ�มาสู่่�การปฏิิบััติิตาม ส่่งผลให้้เกิิดความสุุภาพ สำำ�รวม ถ่่อมตน สงบ และเสีียสละเพื่่�อ
ผู้้�อื่น่� และส่่วนรวม ดัังชีีวิิตของนัักการศึึกษาภาษาบาลีีอย่่างท่่านเจ้้าคุุณฯ และท่่านอื่่น� ๆ แม้้จะหมดอายุุขัยั
แล้้วอย่่างท่่านอาจารย์์นิิมิิตร โพธิ์์�พัฒ
ั น์์ ซึ่่ง� ได้้ทิ้้ง� มรดกคืือ ผลงานด้้านวิิชาการเกี่่ย� วกัับภาษาบาลีีและงาน
แปลคััมภีร์ี ที่่์ สำ� ำ�คัญ
ั ๆ มากมาย และชีีวิิตแบบนี้้� ในวิิสััยของคนทั่่�วไปมัักจะมองว่่า เหนื่่อ� ยเปล่่า หรืือไม่่คุ้้�ม
เหนื่่�อย แต่่หารู้้�ไม่่ว่่า “ใหญ่่โต” เพราะมัันคืือชีีวิิตของผู้้�รัับใช้้พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
	ด้้วยผลงานและการอุุทิิศตนเพื่่อ� ศาสนาและส่่วนรวม ของเหล่่านัักการศึึกษาภาษาบาลีีและใช้้ภาษา
บาลีีสนองงานศาสนาพระสััมมาสััมพุทุ ธเจ้้า โดยมิิได้้คาดหวัังอามิิสและขวััญกำำ�ลังั ใจใดๆ มาก่่อน ก็็ได้้รับั
พระมหากรุุณาธิิคุุณโปรดเกล้้าฯ จากสมเด็็จบรมบพิิตร พระราชสมภารพระองค์์ พระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ผู้้�ทรงพระคุุณอัันประเสริิฐ แต่่งตั้้�งสมณศัักดิ์์�ให้้เป็็นท่่านเจ้้าคุุณฯ แปรรููปเป็็น
ขวััญและพลัังใจอย่่างลบล้้น นำำ�มาซึ่่�งความมุุทิิตาปีีติิยิินดีี จากมวลมิิตรสพรหมจารีี และศิิษยานุุศิิษย์์
อย่่างมาก และผัันแปรเป็็นแบบอย่่างอัันดีีในการทำำ�ความดีีเพื่่�อสุุขอัันไพบููลย์์สืืบไป
พระราชปััญญารัังษีี (วีีระเวส สุุวีีโร ป.ธ.๗)
วััดชิิโนรสารามวรวิิหาร แขวงบ้้านช่่างหล่่อ
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพมหานคร
เจ้้าอาวาสวััดชิิโนรสารามวรวิิหาร /พระธรรมทููตสายต่่างประเทศ /
เจ้้าคณะเขตบางกอกใหญ่่
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คนฉลาดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา
ขอร่่วมแสดงความชื่่�นชมยิินดีีมุุทิิตาจิิต ในวาระอัันเป็็นมงคลยิ่่�งสำำ�หรัับจัังหวััดสมุุทรปราการ 
โดยเฉพาะอำำ�เภอพระประแดง ตลอดจนคณะสงฆ์์และสาธุุชน พุุทธบริิษััททั้้�งหลายทั้้�งปวง
ในการที่่�พระคุุณท่่าน ได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�เป็็น
พระราชาคณะชั้้น� สามััญเปรีียญที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ
ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณเป็็นพระภิิกษุุผู้�ป้ ฏิิบััติิดีี ปฏิิบััติิชอบ สนัับสนุุนให้้คณะสงฆ์์ทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศตลอดจนพุุทธศาสนิิกชนทั่่�วไป  ได้้มาศึึกษาเล่่าเรีียนเพื่่�อเผยแผ่่พระศาสนา
ไม่่ว่่าจะเป็็นพระอภิิธรรมทุุกชั้้�นปีีก็็ดีี พระปริิยััติิธรรมแผนกธรรมก็็ดีี พระปริิยััติิธรรมแผนกบาลีีก็็ดีี
ซึ่ง่� ในแผนกบาลีีนี้้ ท
� างวััดจากแดงโดยท่่านเจ้้าคุุณฯ ได้้จัดั ให้้มีกี ารเรีียนการสอนในหลัักสููตรของบาฬีีใหญ่่
ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาพระบาลีีที่่�เจาะลึึกและมีีความละเอีียดอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�ได้้ศึึกษาไม่่ใช่่แค่่นำำ�ไปสอบ
แต่่เพื่่�อให้้สามารถแปลพระไตรปิิฎกอัันเป็็นหลัักสำำ�คััญของพระพุุทธศาสนาได้้อย่่างเข้้าใจและลึึกซึ้้�ง
ท่่านเจ้้าคุุณฯ ยัังทำำ�งานทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีโครงการรีีไซเคิิลขยะให้้นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อย่่าง
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม หลายต่่อหลายโครงการ  อาทิิเช่่น เปิิดศููนย์์เรีียนรู้้�ในการทำำ�น้ำำ��หมัักชีีวภาพ
และปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ การนำำ�ขวดน้ำำ��ดื่่�มพลาสติิกใสมาผ่่านกระบวนการเพื่่�อผสมกัับเส้้นใยฝ้้ายทอเป็็นผ้้า
และนำำ�มาตััดเป็็นจีีวรให้้ถููกต้้องตามพระธรรมวิินััยนี้้� ล้้วนเป็็นโครงการที่่�ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ
คิิดและดำำ�เนิินการต่่อยอดควบคู่่�กัับการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาได้้อย่่างสมบููรณ์์ยิ่่�ง
คนที่่�ปััญญางอกงามขึ้้�นมาได้้ ก็็ต้้องพััฒนามาจากการคิิดแก้้ปััญหาทั้้�งนั้้�น เพราะปััญหานี่่�แหละ
เป็็นทางของปััญญา ส่่วนทุุกข์์ก็็สามารถผัันให้้เป็็นฐานของความเจริิญก้้าวหน้้าได้้ ปััญหานั้้�นเปลี่่�ยน
พยััญชนะตััวเดีียวก็็กลายเป็็นปััญญา ดัังพุุทธศาสนสุุภาษิิตที่่�ว่่า
ยทูนกํ ตํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ
สิ่่�งใดพร่่อง สิ่่�งนั้้�นดััง สิ่่�งใดเต็็ม สิ่่�งนั้้�นเงีียบ
(พระครููปรีีชาธรรมวิิจิิตร ดร.)
เลขานุุการเจ้้าคณะอำำ�เภอพระประแดง
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดทรงธรรมวรวิิหาร
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ธัมมาลังการมุทิตาพจน์
ธรรม เป็็นหลัักความจริิงที่่�มีีอยู่่� เป็็นไปอยู่่�ตามธรรมดาของโลก อัันสมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
ทรงค้้นพบแล้้วนำำ�ออกชี้้แ� จงแสดงแก่่โลก เมื่่อ� ผู้้�ใดได้้ศึึกษาและประพฤติิปฏิิบััติิตามธรรมนั้้�นๆ ก็็เป็็นเหตุุ
ให้้ผู้้�นั้้�น ได้้รัับผลตามควรแก่่การปฏิิบััติิ กล่่าวคืือความสุุข ความสำำ�เร็็จ และความเจริิญก้้าวหน้้า เป็็นต้้น
ธรรมนั้้�นถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ประเสริิฐที่่�สุุดและสำำ�คััญที่่�สุุดในโลก ดัังที่่�พระพุุทธองค์์ได้้ตรัสั ไว้้ในอััคคััญญสููตรว่่า
“ 																					 เจว ธมฺฺเม อภิิสมฺฺปรายญฺฺจ” แปลว่่า ดููก่อ่ นวาเสฏฐะทั้้�งหลาย
ธรรมแล เป็็นสิ่่�งที่่�ประเสริิฐที่่�สุดุ ในหมู่่�นรชน ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ดัังนี้้�
อนึ่่�ง บรรดาเครื่่�องประดัับตกแต่่งทั้้�งหลายที่่�มีีปรากฏอยู่่�ในโลกนี้้� เครื่่�องประดัับคืือ ธรรม จััดเป็็น
เครื่่�องประดัับที่่�ประเสริิฐที่่�สุุด ไม่่มีีเครื่่�องประดัับใดๆ จะเทีียบได้้ เพราะผู้้�ที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ด้้วยธรรม
หรืือนำำ�ธรรมเป็็นเครื่่�องประคัับประคองชีีวิิต ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความสง่่างามตามฐานะ ซึ่่�งแตกต่่างจาก
เสื้้�อผ้้าอาภรณ์์ที่่�ต้้องประดัับให้้ถููกตามวััยจึึงจะทำำ�ให้้เกิิดความสง่่างาม แต่่เครื่่�องประดัับคืือธรรม
หาได้้เป็็นเช่่นนั้้�นไม่่ เพราะสามารถจะประดัับผู้้�คนให้้เกิิดความสง่่างามได้้อย่่างไม่่จำำ�กััด ดัังคำำ�กล่่าว
ที่่�ว่่า “อัันอาภรณ์์จะใช้้ได้้งามเหมาะ ก็็จำำ�เพาะถููกกาลอายุุขััย แต่่ธรรมช่่วยปรัับปรุุงงามทุุกวััย ไม่่ว่่าใคร
หากประดัับรัับรองงาม”
	พระเดชพระคุุณ ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ (ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร) เจ้้าอาวาสวััดจากแดง
ตำำ�บลทรงคะนอง อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นพระมหาเถระรููปสำำ�คััญ เป็็นผู้้�ทรงภููมิิ
ความรู้้�เชี่่�ยวชาญชำำ�นาญทั้้�งในส่่วนของปริิยััติิและปฏิิบััติิ ท่่านได้้ศึึกษาตามหลัักสููตรของคณะสงฆ์์ไทย
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โดยสอบได้้นัักธรรมชั้้�นเอกและเปรีียญธรรม ๖ ประโยค นอกจากนี้้�ได้้ศึึกษาหลัักสููตรพระพุุทธศาสนา
สอบได้้ชั้้�นมััชฌิิมอาภิิธรรมมิิกะตรีี สอบได้้ประกาศนีียบััตรบาลีีชั้้�นสููง (โสตุุชนปัันตีี) และสอบได้้ชั้้�น
สาสนธชธััมมาจริิยะจากสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา ซึ่่�งล้้วนเป็็นเหตุุสำำ�คััญอัันเป็็นรากฐานที่่�มั่่�นคง
ด้้านปริิยััติิ ส่่งผลให้้เกิิดงานทางวิิชาการพระพุุทธศาสนาจำำ�นวนมาก เช่่น หนัังสืือปริิวรรตและตรวจ
ชำำ�ระคััมภีร์ี สั์ ททนี
ั ติิี สุุตตมาลา ธรรมบทการ์์ตูนู คู่่�มืือบาลีีเรีียนง่่าย สนทนาบาลีี-ไทย-อัังกฤษ หรืือ MP3
ชุุดกฎแห่่งกรรม ชุุดวิิสุุทธิิมรรค เป็็นต้้น
	พระเดชพระคุุณฯ เป็็นพระมหาเถระผู้้�ใฝ่่ใจในการศึึกษาและปฏิิบััติิอย่่างยิ่่�ง โดยยึึดพระธรรมเป็็น
เรืือนใจ ยึึดพระวิินััยเป็็นเรืือนกาย และเปี่่�ยมล้้นด้้วยเมตตาธรรม ท่่านได้้จััดตั้้�งสถาบัันโพธิิยาลััย
ซึ่่�งมุ่่�งส่่งเสริิมเรื่่�องการศึึกษาค้้นคว้้าพระไตรปิิฎก อรรถกถา ผลิิตบุุคลากรทางพระพุุทธศาสนา
ผลิิตสื่่�อการเรีียนการสอน ตำำ�รา และสื่่�อเผยแผ่่ทางพระพุุทธศาสนาต่่างๆ พร้้อมทั้้�งจััดโครงการ
และกิิจกรรมการปฏิิบััติิวิิปััสสนากรรมฐาน และเผยแผ่่ธรรมในรููปแบบต่่างๆ มากมาย ทั้้�งภายในวััด
และนอกสถานที่่� โดยไม่่เห็็นแก่่ความเหนื่่�อยยากลำำ�บาก
นอกจากนี้้� ท่่ า นได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การอนุุ รัั ก ษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งยิ่่� ง เพราะท่่ า นเห็็ น ว่่ า
“สิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ถ้้าเรารัักษาดีี แต่่ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�มีีโทษถ้้าเราปล่่อยปละละเลย ไม่่สนใจ
ไม่่ใส่่ใจ” การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมนี้้� จััดเข้้าในส่่วนของหลัักสััปปายะแห่่งพระพุุทธศาสนา ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งที่่�ส่่งเสริิมให้้การประพฤติิปฏิิบััติิธรรมเกิิดผลสััมฤทธิ์์� โดยเฉพาะโครงการขุุดทองจากกองขยะ
นำำ�ขวดพลาสติิกมาแปรรููปเป็็นจีีวร นัับเป็็นแบบอย่่างสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ส่่งผลต่่อชีีวิิต
สัังคม และประเทศชาติิ ทั้้�งหมดทั้้�งมวลที่่�ท่า่ นได้้บำำ�เพ็็ญมาตามฐานะและหน้้าที่่�นั้้น� ๆ ล้้วนได้้อาศััยธรรม
เป็็นเครื่่�องประดัับ อาศััยธรรมเป็็นเข็็มทิิศในชีีวิิต จึึงสมกัับฉายานามว่่า “ธมฺฺมาลงฺฺกาโร” ผู้้�มีีธรรม
เป็็นเครื่่�องประดัับ
ในโอกาสมหามงคลที่่�พระเดชพระคุุณฯ ได้้รัับพระราชทานถวายสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะ
ในราชทิินนามที่่� “พระเมธีีวชิิรโสภณ” จึึงขอน้้อมถวายมุุทิิตาสัักการะมา ณ โอกาสนี้้� และขอเดชานุุภาพ
แห่่งคุุณพระศรีีรััตนตรััย โปรดอำำ�นวยพรให้้พระเดชพระคุุณเจริิญงอกงามไพบููลย์์ในธรรมขององค์์
สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้ายิ่่�งๆ ขึ้้�นไป มีีพลานามััยสมบููรณ์์ เป็็นที่่�พึ่่�งอาศััยของมวลศิิษย์์ และเป็็น
หลัักชััยแห่่งพระพุุทธศาสนา ตลอดกาลเทอญ
																																 ด้้วยความเคารพอย่่างยิ่่�ง

																									พระศรีีสุุทธิิเวทีี (ขวััญ ถิิรมโน ป.ธ.๙, ผศ. ดร.)
																															ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดอรุุณราชวราราม
																									 เลขานุุการผู้้�รัักษาการแทนเจ้้าคณะภาค ๙
																																	 ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔				
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ยศเจริญ
คนเกิิดมาในโลกนี้้� จะมีียศฐาบรรดาศัักดิ์์� เป็็นเจ้้าคนนายคนไม่่ว่่าจะเป็็นทางโลกหรืือทางธรรมก็็ตาม
ไม่่ใช่่ว่่าจะได้้มาแบบลอยๆ ต้้องมีีเหตุุมีีปััจจััย ต้้องมีีบุุญเก่่าบุุญใหม่่สนัับสนุุนด้้วย ในทางพระพุุทธศาสนา
สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าได้้ตรััสเหตุุให้้ยศเจริิญไว้้ดัังนี้้�
สติิมโต สุุจิกิ มฺฺมสฺสฺ นิิสฺฺสมฺมฺ การิิโน
จ ธมฺฺมชีีวิิโน อปฺฺปมตฺฺตสฺสฺ ยโสภิิวฑฺฺฒติิ (กุุมภโฆสก)
ธรรม ๗ ประการที่่�เป็็นเหตุุให้้ยศเจริิญ ๑. ความขยััน ๒. สติิ ๓. การงานที่่�สะอาด
๔. ใคร่่ครวญก่่อนทำำ� ๕. ความสำำ�รวม ๖. ความเป็็นอยู่่�โดยธรรม ๗. ความไม่่ประมาท
ใครก็็ ต ามมีี คุุ ณ ธรรม ๗ ประการนี้้� ก็็ จ ะเป็็ น ผู้้�มีี ชื่่� อ เสีี ย งมีี ล าภ ยศ สรรเสริิญ สุุ ข ในโลกนี้้� แ ละ
ในโลกหน้้าแล
						พระอาจารย์์มหาอุุดร อนุุตฺฺตโร
						วััดบ้้านนาดีี เมืืองนาทรายทอง
						
นครหลวงเวีียงจัันทน์์ สปป. ลาว

ราชาป่าบาลี
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ผู้ที่มีความประสงค์อยากจะศึกษา  อยากจะอ่านธรรมะ คือพระไตรปิฎกให้เข้าใจดีแบบลึกซึ้ง
จ�ำเป็นที่สุด คือจะต้องเรียนคัมภีร์ใหญ่อันเป็นพื้นฐานของพระไตรปิฎก ๔ คัมภีร์คือ  
๑. ปทรููปสิิทธิิ ว่าด้
่ ้วยระเบีียบแบบแผนของบาลีี มีี ๖๘๔ สููตร  ๒. อภิิธานััปปทีีปิิกา ว่่าด้้วยการ
ใช้้ ศัั พ ท์์ แ สงในพระไตรปิิ ฎ กมีี ๑,๒๒๑ คาถา  ๓. วุุ ต โตทัั ย  ว่่ าด้้ ว ยการแต่่ ง คาถาแต่่ ง ฉัั น ท์์ ต่่ า งๆ
มี ๑๖๓ คาถา  ๔. สุโพธาลังการ ว่าด้วยความสละสลวยสวยงามของภาษาบาลีมี ๓๖๗ คาถา
ให้เข้าใจเสียก่อนไม่ต้องใจร้อนและไม่ต้องร้อนใจ แบบค่อยเป็นค่อยไป การเรียนคัมภีร์ใหญ่
ทัง้ ๔ ให้เข้าใจนัน้ ต้องเรียนแบบโบราณคือ ๑. ต้องท่องจ�ำสูตรและคาถาของคัมภีรน์ นั้ ๆ ให้ได้ จนช�ำ่ ชอง
คล่องปากขึ้นใจไม่ลืม ๒. ต้องท�ำความเข้าใจแต่ละสูตรแต่ละคาถาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถ่องแท้ แบบติด
กระดููก ไม่่เอาแบบติิดกระดาษ ต้้องสร้้างอุุปนิิสััยให้้เป็็นคนกิินน้้อย นอนน้้อย พููดน้้อย ทำำ�งานน้้อย
แต่่เพิ่่�มพููนฉัันทะความพอใจ วิิริิยะความขยััน จิิตตะมีีใจมุ่่�งมั่่�นไม่่ทอดธุุระ วิิมัังสาใช้้ปััญญาหาเหตุุผล
ให้มากๆ หลวงพ่อวัดท่ามะโอท่านจะให้โอวาทอยู่เสมอว่า  เป็นพระเป็นเณรขี้เกียจไม่สมควรไม่เจริญ
แสดงว่าต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรนั่นเอง
ถ้ายังไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ใหญ่เหล่านี้ก่อน ไปอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจนั้นเป็นการยาก มีแต่จะท�ำ
ให้เกิดความสงสัยทุกๆ บท ทุกๆ ตอน เหมือนช้างตาบอดเที่ยวไปในป่า  ในที่สุดคงจะเบื่อหน่ายและ
เลิิกไปในที่่�สุุด แต่่เมื่่�อได้้ศึึกษาคััมภีีร์์ทั้้�ง ๔ ให้้เข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้แล้้ว โดยเฉพาะปทรููปสิิทธิิ หรืือ
เรีียกว่่าไวยากรณ์์ใหญ่่ รัับรองว่่า ท่่านจะเป็็นราชาป่่าบาลีีอย่่างแน่่นอน  ดัังคาถาที่่�หลวงพ่่อนำำ�มาเป็็น
โอวาท ให้้กำำ�ลัังใจอยู่่�บ่่อยๆ ว่่า 
สุตฺตํ ธาตุ คโณ ณฺวาทิ
นามลิงฺคานุสาสนํ  
ยสฺฺส ติิฏฺฺ ติิ ชิวฺิ ฺหคฺฺเค
ส พฺฺยากรณเกสรีี. (กวิิทปฺฺปณนีีติิ)
สูู ต ร ธาตุุ ปทมาลา ปัั จ จัั ย นาม ลิิ ง ค์์ และการวิิ นิิ จ ฉัั ย  ย่่ อ มตั้้�งอยู่่�ที่่�ปลายลิ้้�นของผู้้�ใด
ผู้้�นั้้�นไซร้้ คืือราชาป่่าบาลีี
หลวงพ่่อพููดเสมอว่่า ถ้า้ อยากเป็็นนัักกวีี นักั บาลีีตัวั จริิงเสีียงจริิง อยากแตกฉานในพระไตรปิิฎก
ก็็ต้้องอดทนศึึกษาเล่่าเรีียนบาลีีไวยากรณ์์ใหญ่่ให้้เข้้าใจ อย่่าท้้อแท้้ อย่่าท้้อถอย สัักวัันหนึ่่�งจะได้้เป็็น
ราชสีห์ในป่าบาลีไวยากรณ์อย่างแน่นอน การศึกษาไวยากรณ์ใหญ่นั้นยากสักหน่อยหนึ่ง และใช้เวลา
นานหลายปีกว่าจะเรียนจบ กว่าจะเข้าใจ แต่ถ้าเรียนจบแล้วจะคุ้มค่า คุ้มเวลาที่เสียไป เข้าท�ำนองที่ว่า 
ช้้าๆ ได้้พร้้าเล่่มงาม หรืือว่่า ช้้าแต่่ชััวร์์ ดัังที่่�ท่่าน ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ศึึกษาธิิการได้้ประพัันธ์์โคลงสี่่�สุุภาพไว้้ดัังนี้้� 
กล้้วยไม้้ออกดอกช้้า 
ฉัันใด
การศึึกษา (บาลีีใหญ่่)
เป็็นไป เช่่นนั้้�น
แต่่ออกดอกคราใด
งามเด่่น
งานสั่่�งสอนปลููกปั้้�น
เสร็็จแล้้ว แสนงาม.  
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ลูกศิษย์วดั ท่ามะโอรุน่ ก่อนๆ ทีเ่ รียนบาลีใหญ่จบแล้ว เก่งๆ มีหลายท่านไปเรียนต่อทีป่ ระเทศพม่า
จบชั้นธัมมาจริยะ จนเป็นราชาป่าบาลี มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันนี้
ผู้เขียนได้เคยไปเรียนบาลีใหญ่ที่วัดท่ามะโอเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  ตอนเรียนใหม่ๆ ยังไม่รู้
อิโหน่อิเหน่อะไร ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าจะเรียนเอาไปท�ำอะไร ยังไม่เห็นประโยชน์ แต่ก็ได้เพียรพยายามตั้งใจ
เรีียนจนจบ ตามครููอาจารย์์แนะนำำ�  ภายหลัังได้้ไปแปลบาลีีสอบสนามหลวง และได้้สอนบาลีีจึึงเข้้าใจ
ถึึงบางอ้้อทัันทีี ยิ่่�งมีีโอกาสได้้ทำำ�พระไตรปิิฎกบาลีีลาว บาลีีธรรม ภาษาลาว ก็็ยิ่่�งซาบซึ้้�งไปใหญ่่ว่่า 
ถ้าเราไม่ได้เรียนบาลีใหญ่มาดี คงไปไม่รอดแน่ ทุกวันนี้ได้อุทานออกมาว่า  โชคดีที่ได้เรียนบาลีใหญ่
แม้นไม่ได้เป็นถึงราชสีห์ในป่าบาลี ได้เป็นเพียงกระต่ายน้อยในทุ่งหญ้าก็พอใจแล้ว  
น่าเสียดายการเรียนการสอนบาลีใหญ่ในปัจจุบันนี้ยังมีน้อยอยู่ ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร
แม้มีครูบาอาจารย์หลายส�ำนักพยายามสืบทอดอยู่ก็ตาม ผู้เขียนขอเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวล
มาช่่วยกัันเรีียน มาช่่วยกัันปกปัักรัักษาบาลีีใหญ่่ให้้ดำำ�รงคงอยู่่�คู่่�พระพุุทธศาสนาไปชั่่�วกาลนานเทอญ  
สาธุุๆ ๆ อนุุโมทามิิ
พระอาจารย์มหาอุดร อนุตฺตโร
วัดบ้านนาดี เมืองนาทรายทอง
นครหลวงเวีียงจัันทน์์ สปป. ลาว
ผู้รับผิดชอบการท�ำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาลาว
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~~๏ พระมหาประนอม ๏~~
(พระราชวััชรบััณฑิิต)
๏ ด้้วยความเพีียร อัันเลิิศ ที่่�เกิิดแล้้ว
จึึงเพริิศแพร้้ว แจ่่มจิิต นิิมิิตหมาย
ประดุุจแสง สุุริิยะ ทอประกาย
จนเฉิิดฉาย ทั่่�วฟ้้า นภาลััย ฯ
๏ เป็นที่พึ่ง ปวงสัตว์ ตัดความโศก
อยู่กับโลก แห่งธรรม น�ำสมัย
ปฎิจจ- สมุปบาท ประกาศไกล
กฏกรรมไซร้ ให้คิด พินิจกันฯ

พระเมธีวชิรโสภณ
จอมปราชญ์์ผู้้�ถ้้วนทั่่�ว เมธีี
เรีียงร้้อยถ้้อยวาทีี 	ซาบซึ้้�ง
เรืืองโรจน์์รุ่่�งกวีี 	จำำ�รััส
ใครเล่่าจัักเท่่าครึ่่�ง
เมธผู้้� โสภณ
พระมหาสมปอง มุุทิิโต
ศููนย์์วิิปััสสนากรรมฐานวิิหารธรรม
ต.โสมเยี่่�ยม อ.น้ำำ��โสม จ.อุุดรธานีี

๏ ปริยัติ ปฏิบัติ ชัดวิเศษ
ปฏิเวธ เกิดดล ผลมหันต์
อักขระ แตกฉาน ประสานพลัน
แล้วแบ่งปัน ความรู้ สู่โลกา ฯ
๏ เป็นพระสงฆ์ คงแก่เรียน ความเพียรเลิศ
ประโยชน์เกิด จึงประกาศ ศาสนา
ไตรปิฏก ยกน�ำ เป็นต�ำรา
ใช้ปัญญา เป็นทาง เพื่อสร้างคน ฯ
๏ หลักบาลี ไวยากรณ์ สอนขั้นสูง
เพื่อชักจูง ศรัทธา พาสู่ผล
เพื่อรักษา บาลี นี้ให้ทน
เพื่อน�ำตน ผ่องผุด ตามพุทโธ
๏ วัดจากแดง แห่งนี้ ที่คุ้นหู
ท่านพักอยู่ ท�ำกิจ ฝึกสิสโส
ท่านประนอม ธัมมา ลังกาโร
คือนาโม ที่ได้ยิน คุ้นชินเอย ๚ะ๛
....กราบนมัสการอาจารย์ พระมหาประนอม
(พระราชวัชรบัณฑิต)
ด้วยจิตที่เคารพ และศรัทธา
จากศิิษย์์หน้้าจอ พััทลุุง
กวีศิลป์
๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔
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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”
อาตมาภาพขอส่่งสารสั้้�นๆ นี้้�มาเพื่่�อแสดง “อภิินนฺฺทน”* ต่่อท่่านเจ้้าคุุณ พระเมธีีวชิิรโสภณ
เจ้าอาวาสวัดจากแดง ด้วยมุทิตาและความเคารพอย่างสูงจากใจจริง ในโอกาสที่ท่านเจ้าคุณฯ ได้รับ
การเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ  
การที่่�พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ มีีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสััญญาบััตร
ตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ด้วยทรงรับทราบถึงปัญญา วิริยะ และอุตสาหะ
ของท่านเจ้าคุณฯ ที่ได้พากเพียรน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวง มาตลอดกาลอันยาวนานนับหลายทศวรรษ จึงนับว่าเป็นเหตุอันสมควรแก่
การยินดีเป็นที่ยิ่ง
ท่่านเจ้้าคุุณฯ เป็็นหนึ่่�งในพระภิิกษุุสงฆ์์จำำ�นวนน้้อยที่่�มีีภููมิิความรู้้�ในระดัับสููงมาก และเป็็นที่่�
ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปในสายตาของพุุทธศาสนิิกชนที่่�มีีการศึึกษาดีีทั้้�งชาวไทยและชาวพม่่า ท่า่ นเจ้้าคุณ
ุ ฯ
ได้้รัับการศึึกษาทั้้�งจากประเทศไทยอัันเป็็นมาตุุภููมิิ และจากเมีียนมา  หรืือที่่�เรีียกกัันว่่าพม่่าในยุุคก่่อน
โดยได้้เป็็นศิิษย์์ของพระภิิกษุุสงฆ์์ผู้้�เป็็นปรมาจารย์์ชั้้�นยอดเยี่่�ยมหลายองค์์ ด้้วยความสามารถในการ
ใช้้ภาษาทางการของไทยและของเมีียนมาได้้อย่่างดีี และมีีความเข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�งถึึงวััฒนธรรมของ
ทั้้�งสองชาติิ ท่่านเจ้้าคุุณฯ จึึงได้้เป็็นเสมืือนสะพานที่่�ได้้เชื่่�อมประชาชนของสองประเทศเมืืองพุุทธนี้้�
มาเป็็นเวลาหลายปีี
ไม่ว่าใครที่ได้ฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณฯ ก็จะรู้ได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า  ท่านผู้นี้แหละเป็น
พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และการตีความใหม่ๆ ของพระสูตร
จ�ำนวนมหาศาลในพระไตรปิฎก และท่านสามารถทรงข้อมูลความรู้สารพันอยู่ในสมองไว้ได้อย่าง
ครบครัน พร้อมดึงความรู้ความเข้าใจออกมาใช้อย่างมั่นใจ และโดยง่ายดาย ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่างที่สุดกับแต่ละบริบท โอกาส และผู้ฟัง ในปัจจุบันนี้ ไม่ง่ายเลยที่จะหาพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเทียบเท่าท่านเจ้าคุณฯ ได้ ในแง่ของข้อมูลอันมหาศาลของพระไตรปิฎก รวมทั้งอรรถ
กถาและฎีกาต่างๆ อีกจ�ำนวนมาก ที่อาตมาภาพกล่าวเช่นนี้ เพราะเนื่องจากอาตมาภาพเองก็ได้ศึกษา
พระไตรปิฎกมานานพอๆ กับท่านเจ้าคุณฯ และพูดภาษาไทยและภาษาพม่าได้เช่นเดียวกับท่าน
นอกจากนั้น อาตมาภาพยังมีสิ่งที่จะขอขอบพระคุณท่านเจ้าคุณฯ ในเรื่องส่วนตัวอยู่อีก ๒ ประการ
ประการแรกคือ ท่านเจ้าคุณฯ ได้ให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อความพยายามของอาตมาภาพ
ที่จะฟื้นฟูภาษาบาลีให้มาเป็นภาษาสากลส�ำหรับพูดจาสื่อสารกันในกลุ่มนักวิชาการด้านพุทธศาสนา
เถรวาท  อาตมาภาพได้ริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ที่สิตะกู ในเมืองสะกายของเมียนมา และที่วัด
บวรนิเวศวิหาร ทีก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย  ซึง่ ทัง้ อาตมาภาพและท่านเจ้าคุณฯ  ไม่เคยหยุดยัง้ ความมานะ
บากบั่่�นในเรื่่�องนี้้�เลย และหลัังจากตั้้�งมหาวิิทยาลััยพุุทธศาสตร์์แห่่งรััฐฉาน (SSBU) ที่่�จัังหวััดตองจีี
ได้้สำำ�เร็็จเมื่่�อปีี ค.ศ. ๒๐๑๖ แล้้ว งานของเรากลัับยิ่่�งทวีีคููณ
* ดููบทความเรื่่�อง Congratulations พููดเป็็นบาลีีว่่าอย่่างไร นาวาเอกทองย้้อย แสงสิินชััย หน้้า 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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ในการประชุุมระหว่่างประเทศที่่�อาตมาภาพจััดขึ้้�นหลายครั้้�ง ท่่ านเจ้้ าคุุณฯ ก็็ได้้เมตตา
นำำ�ผลงานเป็็นภาษาบาลีีมาเสนอในที่่�ประชุุมอยู่่�หลายหน สำำ�หรัับภารกิิจที่่�ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทาย
อย่่างใหญ่่หลวงเช่่น การฟื้้�นฟููภาษาบาลีีให้้เป็็นภาษาสากลของนัักวิิชาการพุุทธศาสตร์์นานาชาติิเยี่่�ยงนี้้�
โอกาสที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จอย่่างแท้้จริิงได้้นั้้�น ย่่อมจะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้เลย หากปราศจากการสนัับสนุุน
อย่่างมั่่�นคงสม่ำำ��เสมอจากปราชญ์์แห่่งภาษาบาลีีผู้้�ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง ดั่่�งท่่านเจ้้าคุุณ
พระเมธีีวชิิรโสภณ
ด้้วยเหตุุนี้้� ในฐานะที่่�อาตมาภาพเองเป็็นนัักศึึกษาภาษาบาลีีตลอดชีีพ จึึงขอแสดงความขอบคุุณ
จากก้้นบึ้้�งแห่่งหััวใจ ต่่อท่่านเจ้้าอาวาสวััดจากแดง ในโอกาสที่่�ท่่านได้้รัับการเลื่่�อนสมณศัักดิ์์�ในครั้้�งนี้้� 
มา ณ ที่่�นี้้�ด้้วย
ประการต่่อมาที่่�ทำำ�ให้้อาตมาภาพรู้้�สึึกเป็็นหนี้้�บุุญคุุณต่่อท่่านเจ้้าคุุณ พระเมธีีวชิิรโสภณ
อย่่างมาก คืือ เมื่่�อครั้้�งที่่�ท่่านเจ้้าคุุณฯ ได้้เมตตาไปเยี่่�ยมเยืือนมหาวิิทยาลััยพุุทธศาสตร์์แห่่งรััฐฉาน
เมื่่�อปีี ค.ศ. ๒๐๒๐ ระหว่่างงานกฐิินสามััคคีี โดยมาพร้้อมกัับท่่านเจ้้าคุณ
ุ พระเทพปริิยัติั โิ มลีี (สมณศัักดิ์์�
ในขณะนั้้�น และต่่อมาได้้รัับพระราชทานเลื่่�อนสมณศัักดิ์์�เป็็น พระธรรมราชานุุวััตร) เจ้้าอาวาสวััดโมลีี
โลกยาราม กรุุงเทพฯ  ซึ่่�งเป็็นแหล่่งศึึกษาพระปริิยััติิธรรมแผนกธรรมและบาลีีที่่�เข้้มแข็็งและมีีชื่่�อเสีียง
โด่่งดััง การมาเยืือนมหาวิิทยาลััยฯ ของพระเถระทั้้�งสองท่่านในครั้้�งนั้้�น ได้้ช่่วยเสริิมสร้้างพลัังใจ
ให้้กัับคณะเจ้้าหน้้าที่่�ของเราเป็็นอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งที่่�เป็็นพระภิิกษุุและฆราวาส และเป็็นอีีกเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
อาตมาภาพเกิิดกตััญญููต่่อเมตตาของพระเมธีีวชิิรโสภณอย่่างไม่่รู้้�ลืืม
ในการเยืือนครั้้�งนั้้�น เรายัังได้้รัับแรงบัันดาลใจมากมายจากท่่านเจ้้าคุุณฯ อีีกด้้วย แรงบัันดาลใจ
ที่่�สำำ�คััญมากในเรื่่�องหนึ่่�งคืือ วิิธีกี ารทำำ�ผ้้าจีวี รจากขยะพลาสติิก และการนำำ�ขยะกลัับมาใช้้ใหม่่ในรููปแบบ
ต่่างๆ ของท่่านเจ้้าคุุณฯ  แรงบัันดาลใจในเรื่่�องนี้้�ทำำ�ให้้พวกเราหวัังจะได้้ดำำ�เนิินรอยตามท่่านในเรื่่�องการ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจอะไรเลยว่่า  พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ พระราชทานสมณศัักดิ์์� 
“พระเมธีีวชิิรโสภณ” อัันเป็็นฉายาที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลงานและปรััชญาแนวคิิดของท่่านเจ้้าคุุณฯ
ได้้อย่่างแจ่่มชััดที่่�สุุด ด้้วยเหตุุที่่�ฉายา «พระเมธีีวชิิรโสภณ» ซึ่่�งเป็็นภาษาบาลีีนี้้�  แปลความได้้ว่่า  «ภิิกษุุ
ผู้้�เป็็นปราชญ์์ ผู้้�สง่่างามด้้วยเพชรแห่่งปััญญา» นั่่�นเอง
ในฐานะตััวแทนของคณาจารย์์และนัักศึึกษาแห่่งมหาวิิทยาลััย
พุุทธศาสตร์์แห่่งรััฐฉาน อาตมาภาพขอถืือโอกาสนี้้� แสดง “อภิินนฺฺทน”
ต่่อท่่านเจ้้าคุณ
ุ พระเมธีีวชิิรโสภณ อีีกครั้้�งหนึ่่�ง ในโอกาสที่่�ได้้รับั
การเลื่่�อนสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะ และพวกเราทุุกคน
น้้อมขอให้้ท่่านเจ้้าคุุณฯ มีีสุุขภาพแข็็งแรง อายุุยืืนนาน และ
ประสบความสำำ�เร็็จยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
ศาสตราจารย์์ พระคำำ�หมาย ธมฺฺมสามิิ, ดร. (ออกซฟอร์์ด)
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยพุุทธศาสตร์์แห่่งรััฐฉาน
สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
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๑.	พระเถระใดผู้้�เป็็นบ่่อเกิิดแห่่งคุุณความดีี ปรากฏนามว่่า ธััมมาลัังกาโร เป็็นผู้้�ชำำ�นาญมีีความรู้้�
ความสามารถในปริิยััติิและปฏิิบััติิ
๒.	ท่่านได้้ศึึกษาเล่่าเรีียนปริิยััติิ ณ วััดท่่ามะโอ นครลำำ�ปาง ตั้้�งแต่่ยัังเป็็นสามเณรน้้อย
๓.	หลัังจากนั้้�นได้้เดิินทางไปประเทศสหภาพพม่่า พำำ�นัักอยู่่�เป็็นเวลา ๑๒ ปีี สอบได้้ชั้้�นธััมมาจริิยะ
ของรััฐบาล นอกจากนั้้�น ยัังสอบได้้เปรีียญธรรม ๖ ประโยคอีีกด้้วย
๔. ปริิยััติิเท่่านั้้�นกล่่าวว่่า เป็็นมููลฐานของพระพุุทธพจน์์ เพราะพระสััทธรรมดำำ�รงมั่่�นไร้้มลทิินได้้
โดยอาศััยปริิยััติินั้้�น
๕. ดัังนั้้�น เพื่่อ� ธำำ�รงรัักษ์์ปริิยััติินั้้น� พระเถระผู้้�ประเสริิฐมีีจริิยาวััตรอันั งดงามในกาลก่่อน จึึงคุ้้�มครองและ
ตามรัักษาปริิยััติินั้้�นเป็็นอย่่างดีี
๖. เมื่่�อขอบสระดำำ�รงมั่่�น สระน้ำำ��ย่่อมดารดาษด้้วยปทุุมชาติิ เต็็มเปี่่�ยมด้้วยน้ำำ��ใสไหลเย็็น งดงาม
น่่าพึึงใจ ฉัันใด
๗. เมื่่�อปริิยััติิของพระพุุทธเจ้้าดำำ�รงมั่่�น สััตบุุรุุษผู้้�บำำ�เพ็็ญปฏิิบััติิและปฏิิเวธ ย่่อมมีีได้้แน่่แท้้ ฉัันนั้้�น
๘.	พระเถระดำำ�ริิอย่่างนี้้�อยู่่� จึึงมีีใจมุ่่�งมั่่�นเผยแผ่่ศาสนาของพระศาสดาโดยเน้้นปริิยััติิเป็็นหลัักสำำ�คััญ
ด้้วยการสอน ประพัันธ์์คััมภีีร์์ และแสดงธรรม
๙.	พระเถระผู้้�เป็็นเจ้้าอาวาสวััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ ผู้้�ทรงคุุณความดีีและเป็็นบ่่อเกิิดที่่�
อาศััยแห่่งคุุณความดีี ได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์�มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ในปีีนี้้�
๑๐.	ข่่าวนี้้�นำำ�ความปีีติิปราโมทย์์มาแก่่เหล่่าทายกทายิิกาและคณะศิิษยานุุศิิษย์์ผู้้�เลื่่�อมใสในพระเถระนั้้�น
ผู้้�รู้้�อุุปการคุุณอัันพระเถระบำำ�เพ็็ญไว้้
๑๑. ขอพระเดชพระคุุณจงเป็็นผู้้�มีีอายุุยืืน มีีความสุุขกายสุุขใจ ปราศจากโรคาพาธเป็็นนิิตย์์ ประกอบ
ภารกิิจให้้ยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป เผยแผ่่พระศาสนาให้้สถิิตสถาพรโดยชอบเทอญ
																																		 ปาฬิิปาโมกข์์ ประพัันธ์์
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ขอน้อมถวายพรมุทิตา
สักการะ

ขอน้้ อ มถวายมุุ ทิิต าสัั ก การะ เนื่่� อ งในวโรกาสได้้ รัั บ พระมหากรุุ ณ าธิิคุุ ณ โปรดพระราชทาน
สมณศัักดิ์์� เป็็นพระราชาคณะ “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
	ด้้วยท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ พระเมธีีวชิิรโสภณ เป็็นผู้้�ที่่�มีีจิิตอัันเปี่่�ยมล้้นด้้วยความเมตตาธรรม ด้้วย
การประกอบกิิจอัั น ยาวนานตลอดชีี วิิต ของท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ ด้้ ว ยความวิิริิยะอุุ ตส าหะในการเผยแผ่่
พระสััทธรรมคำำ�สั่่�งสอน อัันเป็็นพุุทธประสงค์์ขององค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า อีีกทั้้�งด้้วยปณิิธาน
ความมุ่่�งมั่่�นอัันแรงกล้้า ในการนำำ�พาพุุทธศาสนิิกชนทั้้�งหลาย ได้้เจริิญรอยตามแนวทางแห่่งการปฏิิบััติิ
สู่่�ความพ้้นทุุกข์์ และยัังเจตนาในการเผยแผ่่การเรีียนรู้้�พระสััทธรรมคำำ�สอนให้้กว้้างใหญ่่ไพศาลยิ่่�งๆ
ขึ้้�นไป เพื่่�อยัังประโยชน์์แก่่อนุุชนรุ่่�นหลััง อัันเป็็นเหตุุให้้พระสััทธรรมตั้้�งมั่่�นและเจริิญรุ่่�งเรืืองวััฒนา
สถาพรสืืบต่่อไป
ขอเดชะพระบารมีีแห่่งองค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า จงมาเป็็นฉััตรชััยกางกั้้�นอัันตรายต่่างๆ
ทั้้�งภายในและภายนอก ให้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ “พระเมธีีวชิิรโสภณ” ได้้มีีสุุขภาพธาตุุขัันธ์์อัันแข็็งแรง
บริิบููรณ์์ มีีความเจริิญงอกงามไพบููลย์์ ดำำ�รงมั่่�นอยู่่�ในอััครสารธรรม เป็็นผู้้�นำำ�ซึ่่�งโลกีียประโยชน์์ และ
โลกุุ ตตร ประโยชน์์ แ ก่่ ป วงชนทุุ ก หมู่่�เหล่่ า และนำำ�ต นข้้ า มโคตรภูู เข้้ า สู่่� มรรค ผล พระนิิพพาน
ในอนาคตกาลอัันใกล้้นี้้� ด้้วยเทอญ
โตเสนฺฺโต มนุุสฺฺสานํํ โตเสนฺฺโต ธมฺฺมเทสปีี
โตเสนฺฺตนฺฺตํํ นมามิิหํํ
	พระสงฆ์์ใด ยัังเทวดาและมนุุษย์์ให้้ยิินดีีในกุุศล แสดงธรรมนำำ�ให้้เกิิดความชื่่�นชมยิินดีี ปีีติิโสมนััส
ในปริิยััติิ ปฏิิบััติิ ปฏิิเวธ ยัังผู้้�มีีใจต่ำำ�� มีีใจถููกโทษประทุุษร้้ายแล้้ว ให้้เป็็นผู้้�มีีใจสููงจนสามารถบรรเทาและ
กำำ�จััดโทษนั้้�นๆ ได้้ ข้้าพเจ้้าขอนอบน้้อมพระสงฆ์์นั้้�น ผู้้�ยัังพุุทธบริิษััทให้้ร่่าเริิงบัันเทิิงอยู่่�ในไตรสิิกขา
	สาสนํํ สมฺฺปฏิิจฺฺฉนฺฺนํํ 	สาสนนฺฺตํํ สิิวํํ รมฺฺมํํ
	สาสนํํ อนุุสาเสยฺฺย 	สาสนนฺฺตํํ นมามิิหํํ
	พระสงฆ์์ใด น้้อมรัับไว้้ด้ว้ ยดีีซึ่ง่� พระธรรมคำำ�สั่่ง� สอนของพระพุุทธเจ้้า อัันเป็็นคำำ�สอนที่่�เป็็นนิิยยานิิกธรรม
นำำ�สรรพสัตว์
ั ใ์ ห้้รีบี รััดตัดตร
ั งเข้้าไปสู่่�พระนิิพพาน ซึ่่ง� เป็็นเอกัันตบรมสุุขอย่่างแท้้จริิง และได้้แนะนำำ� พร่ำำ�ส
� อน
ศาสนธรรมนั้้�นอยู่่�เนืืองๆ ข้้าพเจ้้าขอนอบน้้อมพระสงฆ์์นั้้น� ผู้้�นำำ�พระพุุทธศาสนาสืืบๆ มา จนเป็็นอมตมรดก
ตกทอดมาถึึงอนุุชนรุ่่�นหลััง

																													พระครููสมุุห์์ทวีี เกตุุธมฺฺโม
																								 ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส วััดอุุบลวนาราม นนทบุุรีี
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักเรีียนพระอภิิธรรม วััดอุุบลวนาราม
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เมื่่�ออยู่่�ในโลกก็็ต้้องประสบโลกธรรม จนในหลายๆ โอกาสก็็ได้้ยิิน
หลายคนร่ำำ��ๆ ว่่าถููกโลกกระทำำ�เอาเสีียแล้้ว อัันที่่�จริิงถ้้าอยู่่�ในธรรม
อย่่างแท้้จริิง ก็็ย่่อมจะไม่่หวั่่�นไหวในโลกธรรม ไม่่ว่่าจะฝ่่ายน่่าพึึงใจ
หรืือไม่่น่่าพึึงใจ แล้้วทำำ�อย่่างไรเล่่า จะอยู่่�ในธรรมได้้อย่่างถููกต้้อง
ถ่่องแท้้ และมั่่�นคง หากมิิใช่่ด้้วยการศึึกษาเล่่าเรีียน ตามหน้้าที่่�ของผู้้�เข้้ามา
บวชเรีียนในพระธรรมวิินััย ในที่่�สุดุ แล้้ว ถ้้ารู้้�ธรรม มั่่น� ในธรรม ธรรมนี้้�แหละจะเป็็นหนทางเดีียวที่่�กระทำำ�
ให้้โลกที่่�จำำ�ต้้องอยู่่�กัันทุุกคนนี้้�กลายเป็็นโลกแห่่งธรรม โดยไม่่ต้้องเดืือดร้้อนนอนทุุกข์์ หรืือเริิงสุุขซู่่�ซ่่าไป
กัับภาวะโลกกระทำำ�เพราะโลกธรรม
	จำำ�ได้้ว่่าสมััยที่่�เล่่าเรีียนประโยค ๑-๒ วิิชาแปลมคธเป็็นไทย ได้้แปลหนัังสืือธััมมปทััฏฐกถา
เรื่่�องพระจัักขุุบาล พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสบอกธุุระหรืือหน้้าที่่�ของพระผู้้�เข้้ามาบวชในพระพุุทธศาสนา
๒ ประการดัั งเนื้้� อความว่่ า “ธุุระนี้้�คืือ การเรีี ย นนิิกายหนึ่่� งก็็ดีี สองนิิกายก็็ดีี จบพุุทธวจนะคืือ
พระไตรปิิฎกก็็ดีี ตามสมควรแก่่ปัญ
ั ญาของตนแล้้วทรงไว้้ กล่่าวบอกพุุทธวจนะนั้้�น ชื่่อ� ว่่า คัันถธุุระ ส่่วนการ
เริ่่มตั้้
� �งความสิ้้�นและความเสื่่�อมไว้้ในอััตภาพ ยัังวิิปััสสนาให้้เจริิญ ด้้วยอำำ�นาจแห่่งการติิดต่่อแล้้ว ถืือเอา
พระอรหััตของภิิกษุุผู้้�มีคี วามประพฤติิแคล่่วคล่่อง ยิินดีียิ่ง่� แล้้วในเสนาสนะอัันสงััด ชื่่อ� ว่่า วิิปััสสนาธุุระ”
	วััดจากแดง โดยการนำำ�ของพระเดชพระคุุณ พระเมธีีวชิิรโสภณ (ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร) ได้้ดำำ�เนิิน
ตามคำำ�สอนของสมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าทั้้�งในส่่วนคัันถธุุระ และวิิปััสสนาธุุระ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
คืือการศึึกษาพระไตรปิิฎก เพื่่�อความเข้้าใจพระพุุทธพจน์์ และเข้้าถึึงพระพุุทธประสงค์์อย่่างถููกต้้อง
อัันจะเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิธรรมตามสมควรแก่่ธรรมต่่อไป จััดการเรีียนการสอนทั้้�งสำำ�หรับั พระภิิกษุุ
สามเณร และสำำ�หรัับประชาชนผู้้�สนใจทั่่�วไป นอกจากวิิชาการทางพระพุุทธศาสนาแล้้ว วััดจากแดง
ยัังเป็็นแหล่่งศึึกษาเรีียนรู้้�และพััฒนาวิิชาชีีพอันั เกื้้อ� กููลแก่่โลก เช่่น การจััดการขยะ การรีีไซเคิิลพลาสติิก
เป็็นต้้น เรีียกได้้ว่่า เป็็นวััดอัันเป็็นแหล่่งการพััฒนาคนให้้มีีความรอบรู้้�ทั้้�งทางคดีีโลกและคดีีธรรม
	ท่่านเจ้้าคุุณฯ ได้้มุ่่�งมั่่น� ทำำ�ให้้โลกนี้้�งดงามด้้วยการศึึกษาพระธรรม และผลแห่่งการศึึกษาพระธรรมนี้้�
ช่่วยเกื้้�อกููลให้้โลกงดงามขึ้้�นตามลำำ�ดัับ โลกธรรมฝ่่ายอิิฏฐารมณ์์อัันท่่านได้้รัับ ณ วาระนี้้� จึึงเป็็นที่่�ชื่่�นชม
ยิินดีีด้ว้ ยมุุทิิตาจิิตจากเราทั้้�งหลายอย่่างจริิงใจ ขอกราบถวายสัักการะและถวายกำำ�ลังั ใจให้้ท่า่ นเจ้้าคุุณ ฯ
พรั่่�งพร้้อมด้้วยสรรพกำำ�ลัังในอัันที่่�จะกระทำำ�ให้้โลกนี้้�วิิจิิตรอลงกรณ์์ด้้วยพระสััทธรรม สนัับสนุุนค้ำำ��จุุน
ความสำำ�เร็็จประโยชน์์อัันเป็็นอััตตััตถะ และปรััตถะ โดยอุุภยััตถะยิ่่�งๆ ขึ้้�นสืืบไป
					 																 พระมหาไมตรีี ปุุญฺฺญามริินฺฺโท (ป.ธ.๙)
					
ผู้้�ช่ว่ ยเจ้้าอาวาสวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม
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ปููชนีียบุุคคล

(ผู้้�เขีียนรูปู ขวามืือ)

เมื่่อ� นึึกถึึงปููชนีียบุุคคล บุุคคลที่่ค� วรยกย่่องบููชา ทำำ�ให้้นึกึ ถึึงท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ ท่่านเป็็น
พระที่่ดี� คี รบถ้้วน ทั้้ง� ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ เรีียกได้้ว่า่ ท่่านเป็็นเพชรเม็็ดงามในพระพุุทธศาสนาอีีกรููปหนึ่่ง� ข้้าพเจ้้า
เป็็นศิิษย์์วััดท่่ามะโอรุ่่�นหลัังท่่านเจ้้าคุุณ ตอนที่่�ข้้าพเจ้้าไปเรีียนบาลีีที่่�วััดท่่ามะโอ ท่่านเจ้้าคุุณไป
ศึึกษาต่่อที่่�ประเทศพม่่าแล้้ว แต่่ก็็ได้้ทราบถึึงจริิยาวััตรของท่่านเจ้้าคุุณ จากการบอกเล่่าของศิิษย์์ใน
สำำ�นัักอยู่่�เป็็นประจำำ� ท่่านเจ้้าคุุณเป็็นผู้้�มีีวิิริิยอุุตสาหะมาก ได้้ทราบข่่าวว่่า ศิิษย์์รุ่่�นพี่่�ๆ มีีความขยัันมากๆ
จนเรีียกได้้ว่่า วััดท่่ามะโอไม่่มีีเวลาหลัับ มีีพระเณรท่่องหนัังสืือผลััดเปลี่่�ยนกัันตลอดทั้้�งวัันทั้้�งคืืน แล้้ว
แต่่ว่่าแต่่ละรููปจะสะดวกเวลาไหน ซึ่่�งก็็เข้้าใจได้้ว่่ารุ่่�นท่่านเจ้้าคุุณก็็น่่าจะมีีบรรยากาศการเรีียนแบบนั้้�น
จึึงไม่่น่า่ แปลกใจในความแตกฉานเรื่่อ� งปริิยััติิของศิิษย์์รุ่่�นพี่่ๆ� ยิ่่ง� ท่่านเจ้้าคุุณได้้ไปศึึกษาต่่อที่่ป� ระเทศพม่่า
อีีก ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ท่่านเป็็นพหููสููตอย่่างยิ่่�ง
บางครั้้�งข้้าพเจ้้าสงสััยบาลีีในบางเรื่่�องบางประโยค มีีโอกาสเจอท่่านเจ้้าคุุณก็็ได้้สอบถาม ท่่าน
ก็็จะเมตตาตอบได้้อย่่างชััดเจนอย่่างยิ่่�ง ท่่านเจ้้าคุุณเป็็นพระที่่�อธิิบายสิ่่�งยากๆ ให้้เข้้าใจง่่ายชััดเจน
มากเมื่่�อใดได้้สนทนาธรรมกัับท่่านเจ้้าคุุณท่่านจะอธิิบายให้้ฟัังได้้ชััดเจนหายสงสััยได้้เลย ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังได้้
เกิิดศรััทธาในคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้าอย่่างลึึกซึ้้�ง นัับว่่าเป็็นความอััจฉริิยะมากของท่่านเจ้้าคุุณ แม้้แต่่
บทธรรมต่่างๆ ที่่�ท่่านเจ้้าคุุณแสดงไว้้ แล้้วได้้ปรากฏในยููทููป ก็็มีีความชััดเจนเข้้าใจง่่าย
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เคยมีีพระมหารููปหนึ่่�งเล่่าให้้ฟัังว่่า ท่่านเรีียนบาลีีจากยููทููปที่่�อาจารย์์เจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ
ได้้แสดงไว้้ จนพระรููปนี้้�สอบได้้เป็็นมหาเปรีียญ โดยที่่�ไม่่ได้้ไปเข้้าเรีียนที่่�สำำ�นัักไหนเลย ซึ่่�งขณะนี้้�ท่่าน
ก็็สอบสนามหลวงจนผ่่าน ป.ธ.๕ แล้้ว นี่่�ก็็แสดงให้้เห็็นว่่าท่่านเจ้้าคุุณอธิิบายภาษาบาลีีอย่่างคม ชััด
ลึึก ได้้เป็็นอย่่างดีีมาก แม้้แต่่ฟัังจากยููทููปก็็เข้้าใจได้้
ท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ เป็็ น พระที่่� มีี เ มตตามาก ใครได้้ ส นทนาด้้ ว ยจะมีี ค วามสุุ ข สบายใจ แค่่ ไ ด้้
พบหน้้าครั้้�งแรก ได้้เห็็นรอยยิ้้�มแย้้มด้้วยความเมตตาของท่่านก็็มีีความสุุขแล้้ว ยิ่่�งได้้ฟัังท่่านแสดง
ธรรมะแล้้ว เชื่่�อว่่าหลายๆ ท่่านจะเกิิดความศรััทธารัักในพระพุุทธศาสนาขึ้้นอี
� ีกมาก ทุุกครั้้�งที่่�ข้้าพเจ้้า
ได้้พบท่่าน จะเห็็นรอยยิ้้�มที่่�เปี่่�ยมด้้วยเมตตาตลอด ไม่่เคยเห็็นท่่านเจ้้าคุุณแสดงอาการหงุุดหงิิดแม้้จะ
เหนื่่�อยแค่่ไหน จนสงสััยว่่าท่่านเจ้้าคุุณโกรธใครเป็็นหรืือเปล่่า ทราบว่่าท่่านเจ้้าคุุณทำำ�งานเหนื่่�อยมาก
แต่่ท่่านก็็เมตตาต่่อทุุกๆ ท่่านที่่�เข้้าไปหา สนทนาธรรมวิินััยกัับผู้้�เข้้าไปถามด้้วยรอยยิ้้�มตลอดเวลา
ท่่านเจ้้าคุุณงดงามทั้้�งปริิยััติิ ปฏิิบััติิ อย่่างมาก ท่่านเป็็นพระที่่�ทำำ�งานให้้พระศาสนาได้้งดงาม
ท่่านเจ้้าคุุณสมบููรณ์์ทั้้�งปริิยััติิและปฏิิบััติิ จึึงถืือได้้ว่่าเป็็นพระดีี น่่าเคารพ น่่ายกย่่อง น่่าบููชา ยิ่่�งท่่าน
ได้้รัับพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�จากพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เป็็นพระราชาคณะ
มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ทำำ�ให้้ข้า้ พเจ้้าที่มี่� คี วามเคารพชื่่น� ชมท่่านเจ้้าคุุณมาตลอด ยิ่่ง� ปลื้้�มปีีติิยินิ ดีีกัับ
ความดีีที่่�ท่่านเจ้้าคุุณได้้ทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้กัับพระศาสนาอย่่างมากมาย จนได้้รัับการยกย่่องเป็็น
พระราชาคณะจากพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
แม้้ ว่่ า ข้้ า พเจ้้ า จะชื่่� น ชมกัับความดีี ข องท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ ตลอดมา แต่่ ก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ แ สดงออก ดัังนั้้� น
เมื่่�อทราบว่่า วารสารโพธิิยาลััย ฉบัับเดืือนเมษายน ๒๕๖๔ จะเป็็นฉบัับมุุทิิตาสัักการะท่่านเจ้้าคุุณ
พระเมธีีวชิิรโสภณ และทางคณะทำำ�งานกองบรรณาธิิการได้้นิมนต์
ิ ใ์ ห้้เขีียนบทความเกี่่ย� วกัับท่่านเจ้้าคุุณ
ข้้าพเจ้้าก็็มีีความปลื้้�มปีีติิที่่�จะได้้มีีส่่วนในการแสดงความชื่่�นชมอนุุโมทนากัับศิิษย์์รุ่่�นพี่่�ที่่�ข้้าพเจ้้าเคารพ
ยกย่่องบููชาอย่่างยิ่่�งอีีกรููปหนึ่่�ง
พระมหาวิิทยาเชฏฐ์์ วรธมฺฺโม
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส วััดโมลีีโลกยาราม
กรุุงเทพมหานคร
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ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
กราบถวายมุุทิติ าสัักการะ พระเมธีีวชิิรโสภณ ที่่เ� คารพอย่่างสููง
เนื่่� อ งในโอกาสที่่� ท่่ า นได้้ รัับตั้้� ง สมณศัักดิ์์� เ ป็็ น พระราชาคณะที่่�
พระเมธีีวชิิรโสภณ เมื่่�อวัันที่่� ๖ มีีนาคม ศกนี้้� พระเดชพระคุุณ
เป็็นผู้้�มีีผลงานทางด้้านวิิชาการพระพุุทธศาสนาหลายประการ
และเป็็นผู้้�รณรงค์์การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม คุุณงามความดีีและ
ประโยชน์์ต่่างๆ ทั้้�งต่่อพระพุุทธศาสนาและโลกของเรา ที่่�ท่่าน
ได้้ทำำ�มานั้้�นมีีมากมายหลายประการ ในที่่�นี้้�กระผมจะขอยกมา
กล่่าวถึึงสััก ๒ ประการ ดัังต่่อไปนี้้�
มหากุุศลที่่�สืบื ทอดพระพุุทธศาสนาให้้ ดำ�ำ รงอยู่่�นาน
พระเดชพระคุุณเป็็นผู้้�ที่่�ส่่งเสริิมการศึึกษาพระปริิยััติิธรรมเป็็นอย่่างยิ่่�ง มีีผลงานทางวิิชาการ
มากมาย เช่่น เปิิดให้้ในวััดมีีการเรีียนการสอนพระอภิิธรรมและบาลีี การศึึกษาพระปริิยััติิธรรมถืือว่่า
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อการสืืบทอดอายุุพระพุุทธศาสนาให้้ยั่่�งยืืนและมั่่�นคง ถ้้าหากว่่าขาดการศึึกษา
พระปริิ ยัั ติิ ธ รรม พระพุุ ทธ ศาสนาก็็ จ ะไม่่ ส ามารถดำำ� รงอยู่่�ต่่ อ ไป ตามที่่� ใ นมหาวิิ ภัั งค์์ ปฐมภาค
เวรััญชกััณฑ์์ พระผู้้�มีี พ ระภาคเจ้้ า ตรััสว่่ า “พระผู้้�มีี พ ระภาคพระนามวิิ ปัั ส สีี พระนามสิิ ขีี และ
พระนามเวสสภูู ทรงท้้อพระหฤทััยเพื่่�อจะทรงแสดงธรรมโดยพิิสดารแก่่สาวกทั้้�งหลาย อนึ่่�ง สุุตตะ
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุุทาน อิิติิวุุตตกะ ชาดก อััพภููตธรรม เวทััลละ ของพระผู้้�มีีพระภาคทั้้�ง
สามพระองค์์นั้้�นมีน้ี ้อย สิิกขาบทก็็มิิได้้ทรงบััญญััติิ ปาติิโมกข์์ก็็มิิได้้ทรงแสดงแก่่สาวก เพราะอัันตรธาน
แห่่ ง พระผู้้�มีี พ ระภาคเจ้้ า เหล่่ า นั้้� น เพราะอัันตรธานแห่่ ง สาวกผู้้�ตรััสรู้้�ตามพระพุุ ทธ เจ้้ า เหล่่ า นั้้� น
สาวกชั้้�นหลัังที่่�ต่่างชื่่�อกััน ต่่างโคตรกััน ต่่างชาติิกััน ออกบวชจากตระกููลต่่างกััน จึึงยัังพระศาสนานั้้�น
ให้้อัันตรธานโดยฉัับพลััน” เพราะพระสงฆ์์ในสมััยนั้้�น อยู่่�ในช่่วงที่่�มนุุษย์์อายุุยืืน จึึงทรงแสดงธรรม
โดยย่่อก็็สามารถบรรลุุอรหัันต์์ได้้ ดัังนั้้น� จึึงไม่่จำำ�เป็็นจะทรงแสดงธรรมโดยพิิสดาร หลัังพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า
และสาวกปริินิิพพาน พระพุุทธศาสนาก็็สููญหายตามไปด้้วย
หลัังจากนั้้�น พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าตรััสเรื่่�องเหตุุให้้พระศาสนาดำำ�รงอยู่่�นานว่่า “พระผู้้�มีีพระภาค
พระนามกกุุสัันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกััสสปะ มิิได้้ทรงท้้อพระหฤทััยเพื่่�อจะทรง
แสดงธรรมโดยพิิสดารแก่่สาวกทั้้�งหลาย อนึ่่�ง สุุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุุทาน อิิติวุิ ุตตกะ ชาดก
อััพภููตธรรม เวทััลละ ของพระผู้้�มีีพระภาคทั้้�งสามพระองค์์นั้้�นมีีมาก สิิกขาบทก็็ทรงบััญญััติิ ปาติิโมกข์์
ก็็ทรงแสดงแก่่สาวก แม้้ว่่าพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าเหล่่านั้้�น และสาวกผู้้�ตรััสรู้้�ตามพระพุุทธเจ้้าเหล่่านั้้�น
ปริินิิพพานไปก็็ตาม จึึงดำำ�รงพระศาสนานั้้�นไว้้ได้้ตลอดระยะกาลยืืนนาน” ในสมััยพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า
ดัังกล่่าว เป็็นยุุคสมััยที่่�มนุุษย์์อายุุสั้้�น จะต้้องอธิิบายธรรมอย่่างละเอีียด พุุทธบริิษััทจึึงจะสามารถ
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บรรลุุธรรม ดัังนั้้�น พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าจึึง
จำำ�เป็็นต้้องทรงแสดงธรรมโดยพิิสดาร ต่่อมา
มีีการศึึกษาสืืบต่่อกัันไป ทำำ�ให้้พระพุุทธศาสนา
ดำำ�รงอยู่่�นาน
ในประเทศตะวัันตก พุุทธศาสนิิกชน
ในสหราชอาณาจัักร รัักษาพระพุุทธศาสนา
ให้้คงอยู่่�ต่่อไปได้้ในประเทศของเขา โดยมีี
การเขีียนงานวิิชาการทางพระพุุทธศาสนา
ออกมามากมาย และเปิิดการเรีียนการสอน
ทางพระพุุทธศาสนาอย่่างกว้้างขวาง ชาวอัังกฤษเริ่่ม� เข้้าถึึงคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้าจากการปฏิิบััติิธรรม
ต่่อมา ได้้ก่่อตั้้�งสมาคมบาลีีปกรณ์์ (The Pali Text Society) แปลพระไตรปิิฎกเป็็นฉบัับภาษาอัังกฤษ
และทำำ�การเผยแพร่่คำำ�สอนพระพุุทธองค์์ จนเป็็นหนัังสืืออ้้างอิิงทางพระพุุทธศาสนาในระดัับนานาชาติิ
มีีการเรีียนการสอนทางพระพุุทธศาสนาในมหาวิิทยาลััยต่่างๆ ตามข้้อมููลของ UKABS (UK Association
for Buddhist Studies) เขีียนไว้้ว่่า ปััจจุุบััน มหาวิิทยาลััยในสหราชอาณาจัักร เปิิดสอนสาขา
วิิชาพระพุุทธศาสนาร่่วมกัันทั้้�งหมดมีี ๒๒ มหาวิิทยาลััย นี้้�คืือความตั้้�งใจของชาวสหราชอาณาจัักร
เพื่่�อจะรัักษาพระพุุทธศาสนาไว้้
มหากุุศลในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้ อม
อีีกประการหนึ่่�ง พระเดชพระคุุณเป็็นผู้้�มีีเมตตา อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้จััดการเรื่่�องขยะ
เริ่่�มโครงการนำำ�ขวดพลาสติิกมาแปรรููปเป็็นผ้้าจีีวร เนื่่�องจากในปััจจุุบััน ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม คืือปััญหา
ระดัับโลก ที่่�ชาวโลกกำำ�ลัังได้้รัับผลกระทบจากขยะพลาสติิก ดัังต่่อไปนี้้� (๑) ทำำ�ให้้เกิิดขยะเป็็นจำำ�นวนมาก
(๒) พลาสติิกที่่�กำำ�ลัังย่่อยสลายสามารถปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกชนิิดใหม่่ที่่�ทำำ�ลายชั้้�นบรรยากาศโลก
(๓) ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซพิิษที่่�มีีผลต่่อมนุุษย์์และสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน ทำำ�ลายระบบนิิเวศทั้้�ง
บนบกและในมหาสมุุทร ส่่งผลกระทบต่่อพืืชและสััตว์์ต่่างๆ ที่่�อาศััยอยู่่�ในดิินและน้ำำ�� เกิิดพายุุ น้ำำ��ท่่วม
ภััยแล้้ง เป็็นต้้น ดัังนั้้�น ถืือว่่าเป็็นปััญหาที่่�จะต้้องร่่วมกัันแก้้ไขโดยด่่วน
เมื่่�อปีี ค.ศ. ๒๐๑๙ กระผม และคณะผู้้�บริิหารจากมหาวิิทยาลััยพระพุุทธศาสนารััฐฉาน (Shan
State Buddhist University) ตองจีี รััฐฉาน ได้้แก่่ พระจอมหาญ จัันทิิมา และพระโกวิิทะ ได้้เดิินทาง
มาศึึกษาดููงานโครงการจััดการขยะในวััดจากแดง ได้้รัับความรู้้�จากพระเดชพระคุุณมากมาย ได้้เรีียนรู้้�
วิิธีกำี �จััดข
ำ ยะ และแนวทางการจััดการศึึกษาของวััด เพื่่อ� จะนำำ�เอาไปใช้้ในอนาคต ดัังนั้้น� พระเดชพระคุุณท่่าน
จึึงเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี ในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�น่่าชื่่�นชมยิ่่�ง
กราบนมััสการด้้วยความเคารพ
พระกิิตติิสาระ
วััดพุุทธวิิหารออกซฟอร์์ด สหราชอาณาจัักร
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มุทิตาเถระ
     อาจารย์์พระมหาประนอม ตามที่่�อาตมาภาพ
ได้้พบได้้รู้้�จัักมาก็็เป็็นเวลายี่่�สิิบกว่่าพรรษา อาตมา
เป็็นพระเลขาของพระพรหมมงคล (หลวงปู่่�ทอง
สิิริิมงฺฺคโล) เวลาหลวงปู่่�เดิินทางเข้้ามาทำำ�กิิจหรืือ
รัับนิิมนต์์ที่่�กรุุงเทพฯ ทุุกครั้้�ง ก็็มาพัักที่่�คณะ ๒๕
วัั ด มหาธาตุุ ฯ ซึ่่� ง เป็็ น คณะที่่� พ ระมหาประนอมพัั ก
และจััดเป็็นห้้องเรีียนบาลีีใหญ่่ และพระสููตรต่่างๆ จาก
พระไตรปิิฎก มีีนัักเรีียนมาเรีียนมากมาย มีีทั้้�งแพทย์์ พยาบาล
คหบดีี และข้้าราชการที่่�เกษีียณอายุุแล้้ว มาศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม
พระมหาประนอมนัับว่่าเป็็นพระผู้้ใ� ห้้ เป็็นปราชญ์์ เป็็นผู้้�รู้้�ทั้้ง� ภาษาบาลีีและพม่่า  ท่่านเป็็นนัักเขีียน
เป็็นนัักแปล เขีียนหนัังสืือมาแล้้วก็็หลายเล่่ม โดยพิิมพ์์เป็็นหนัังสืือ ตำำ�ราเรีียนให้้กับั ห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััย
ให้้นัักศึึกษาใช้้ บางทีีหลวงปู่่�ติดขั
ิ ดั ตรงไหนก็็ได้้ถามท่่าน ท่่านก็็ให้้ความกระจ่่าง เหมืือนเป็็นคลัังหนัังสืือ
เคลื่่�อนที่่� เช่่น ทางวััดพระธาตุุศรีีจอมทองวรวิิหาร มีีการจััดปริิวาสกรรมทุุกปีี ระหว่่างวัันที่่� ๑๘ – ๒๘
ธัันวาคม ทุุกครั้้�งที่่จั� ดั งานจะต้้องมีีอาจารย์์พระมหาประนอมเป็็นผู้้�บรรยายพระวิินัยั ให้้ เมื่่�อท่่านมาแล้้ว
� ่านบอกเสมอว่่า มาแล้้ว
ท่่านจะไม่่ยอมให้้เสีียเวลา จััดบรรยายให้้วัันละสามรอบ มีีเช้้า บ่่าย และค่ำำ� ท่
จะให้้ความรู้้�เต็็มที่่� โดยเฉพาะพระเดชพระคุุณหลวงปู่่�ท่่านจะลงฟัังการบรรยายด้้วยทุุกครั้้�งที่่�ท่่านมา
ถวายความรู้้�ให้้กัับพระที่่�มาเข้้าปริิวาส
อาจารย์์พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร  เป็็นพระสงฆ์์ที่ทำ่� �คุ
ำ ุณประโยชน์์ให้้กัับพระพุุทธศาสนา
เป็็นนัักเผยแผ่่ สร้้างบุุคลากรที่่�มีีคุุณประโยชน์์ให้้กัับประเทศชาติิ ท่่านได้้ทำำ�ให้้พระสััทธรรมตั้้�งมั่่�น
ตลอดไป
ในโอกาสที่่�ท่่าน ได้้รัับพระกรุุณาโปรดตั้้�งสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ
พวกเราคณะสงฆ์์วััดพระธาตุุศรีีจอมทองวรวิิหาร ขอมุุทิิตาแสดงความยิินดีี กัับพระเดชพระคุุณ
ท่่านเจ้้าคุุณฯ ขอให้้ท่่านจงมีีแต่่ความสุุขความเจริิญยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
พระศรีีศิิลปาจารย์์
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส วััดพระธาตุุศรีีจอมทองวรวิิหาร
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ประทีปแห่งธรรมน�ำพุทธบริษัท
	ท่่านอาจารย์์พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร เป็็นศิษิ ย์์รุ่่�นพี่่แ� ห่่งสำำ�นัักเรีียนวััดท่่ามะโอ ในโอกาสที่่�
ท่่านได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์จ� ากในหลวงรััชกาลที่่� ๑๐ ตามพระราชทิินนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ตามที่่� พวกเราได้้ ท ราบจากสื่่� อต่่ างๆ แล้้ ว นั้้� น และท่่ านยัังรัับตำำ�แหน่่ งเป็็ นเจ้้ าอาวาสวััดจากแดง
องค์์ปััจจุุบัันด้้วย นัับว่่าท่่านเป็็นศิิษย์์สำำ�นัักวััดท่่ามะโออีีกรููปหนึ่่�งที่่�หาได้้ยาก และมีีความสำำ�คััญเป็็น
อย่่างยิ่่�ง เพราะท่่านมีีประสบการณ์์ด้้านการศึึกษาภาษาบาฬีี ทั้้�งคัันถธุุระและวิิปััสสนาธุุระ ทั้้�ง
ในประเทศไทยและประเทศเมีียนมาอย่่างเอกอุุ ไม่่ต่ำำ��กว่่า ๒๐ ปีี ท่่านเจ้้าคุุณฯ มีีความเข้้าใจ เข้้าถึึง และพััฒนา
ประดุุจเพชรที่่�ได้้รัับการเจีียระไนแล้้วเป็็นอย่่างดีี เพราะท่่านมีีความรู้้�ทั้้�งในอรรถและพยััญชนะอย่่าง
ทะลุุปรุุโปร่่ง และปราดเปรื่่�องเรื่่�องบาฬีีใหญ่่ พร้้อมทั้้�งพระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา และคััมภีีร์์
สััททาวิิเสสด้้วยนั่่�นเอง
	ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าหลัังจากที่่�ท่่านกลัับจากประเทศสหภาพเมีียนมาแล้้ว ท่่านก็็มีีศรััทธาความ
มุ่่�งมั่่�นและได้้ตั้้�งปณิิธานอย่่างแน่่วแน่่ ที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพุุทธบุุตร ในการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
ด้้ ว ยการอบรมบ่่ ม เพาะจริิ ตนิิ สัั ย กิิ ริิ ย ามารยาท แก่่ พ ระภิิ ก ษุุ ส ามเณรภายในวััดจากแดง และ
พุุทธศาสนิิกชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ให้้ได้้รัับการศึึกษาภาษาบาฬีีอย่่างทั่่�วถึึงและทั่่�วโลก
อย่่างที่่�ท่่านได้้รัับการศึึกษาเรีียนรู้้� และฝึึกฝนอบรมมาอย่่างเชี่่�ยวชาญ ด้้วยการนำำ�สื่่�อและอุุปกรณ์์
ทางอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นสื่่�อกลางให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและไร้้พรมแดน อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิผิ ลเท่่าที่่�ท่่านจะทำำ�ได้้
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	นอกจากนั้้น� ท่่านยัังมีีปณิธิ านอย่่างแน่่วแน่่ ในอัันที่่จ� ะสร้้างพระภิิกษุุสามเณรให้้เป็็นศาสนทายาท
ที่่�สำำ�คััญ ในการทรงไว้้ (ทรงจำำ�) ซึ่่�งพระไตรปิิฎกแห่่งแรกในประเทศไทยด้้วย ซึ่่�งผู้้�เขีียนมีีความมั่่�นใจลึึกๆ
ว่่า ท่่านจะต้้องทำำ�ได้้ในอนาคตอัันใกล้้อย่่างแน่่นอน ผู้้�เขีียนขอกราบอนุุโมทนา สาธุุการเป็็นอย่่างยิ่่�ง
และขอยกย่่องถวายมุุทิติ าสัักการะแด่่ท่า่ นผู้้�เป็็นภิกิ ษุุอาชาไนยรููปแรกของประเทศไทยในยุุคปััจจุบัันด้
ุ ว้ ย
เพราะท่่านเจ้้าคุุณมีีพร้้อมทั้้�งความรู้้� ความสามารถ และที่่�สำำ�คััญท่่านมีีศรััทธามั่่�นคง กล้้าหาญ เสีียสละ
ชีีวิิตเพื่่�อพระพุุทธศาสนาอย่่างแน่่วแน่่แท้้จริิงด้้วย
	ท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ เป็็นคนชาติิใด ศาสนาใด ศิิษย์์อาจารย์์ผู้้�ใด อาจารย์์ศิิษย์์ผู้้�ใด และ
ลููกผู้้�ใด เป็็นต้้น ชาติินั้้�น ศาสนานั้้�น ศิิษย์์อาจารย์์ผู้้�นั้้�น อาจารย์์ศิิษย์์ผู้้�นั้้�น และพ่่อแม่่ผู้้�นั้้�น เป็็นต้้น
ย่่อมจะเบาใจ สบายใจ สุุขใจ ปลื้้�มปีีติิใจ และเย็็นใจเป็็นอย่่างยิ่่�งแน่่นอน ฉะนั้้น� กระผมในฐานะลููกศิิษย์์
สำำ�นัักท่่ามะโอเดีียวกััน ขอกราบนมััสการ และขอถวายมุุทิิตาสัักการะ ในโอกาสที่่�ท่่านอาจารย์์
พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์� ในราชทิินนามที่่� “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ในครั้้�งนี้้�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
พระมหาสมชาย คุณาลงฺกาโร (ศรีเลิศ)
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ วัดอตัมมยตาราม
เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
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รำำลึึกถึึงความหลััง
เมื่่� อ ได้้ ท ราบพระบรมราชโองการโปรดตั้้� ง พระมหา
ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร เป็็นเจ้้าคุุณ จากราชกิิจจานุุเบกษา
ข้้าพเจ้้าในนามศิิษย์์ร่่วมสำำ�นัักและครููสอนของพระมหาประนอม
ก็็รู้้�สึึกปีีติิยิินดีีในความสำำ�เร็็จที่่�ท่่านได้้รัับมาด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการ
บำำ�เพ็็ญศาสนกิิจของท่่านตลอดเวลาอัันยาวนาน
	หวนระลึึกถึึงอดีีตที่่�ผ่่านมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้้าพเจ้้ายัังเป็็นสามเณร
อายุุได้้ ๑๙ ปีี มีีสามเณรรุ่่�นน้้องชื่่�อว่่า สามเณรประนอม เข็็มสัันเทีียะ เดิินทางมาศึึกษาร่่วมสำำ�นััก
เดีียวกัันในวััดท่่ามะโอ จัังหวััดลำำ�ปาง ท่่านเป็็นผู้้�มีีความขยัันหมั่่�นเพีียรดีี แถมความจำำ�ก็็ดีี บางวัันท่่อง
คััมภีีร์์อภิิธานััปปทีีปิิกาได้้ถึึง ๑๐ คาถา จึึงได้้รัับการชมเชยจากหลวงพ่่อเป็็นอย่่างมาก หลัังจากที่่�ท่่าน
อยู่่�ที่่�วััดได้้ปีีกว่่าๆ ก็็เดิินทางไปรัับสามเณรน้้องชายชื่่�อ สามเณรธิิติิพงศ์์ มาเรีียนด้้วยกัันที่่�สำำ�นััก
วััดท่่ามะโอ ซึ่่�งสามเณรธิิติิพงศ์์รููปนี้้� ได้้เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของการสอนบาลีีมหาไวยากรณ์์ที่�วััดสุ
่ ุทธาโภชน์์
ในปััจจุุบััน
	ต่่อมาหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอเห็็นว่่า พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร มีีความรู้้�ดีีเกี่่�ยวกัับภาษา
บาลีีแล้้ว จึึงส่่งไปเรีียนต่่อที่่�ประเทศสหภาพพม่่าพร้้อมกัับสามเณรไพโรจน์์ นิิรััญรัักษ์์ เป็็นต้น้ ซึ่่ง� ท่่านได้้
เรีียนจบหลัักสููตรธััมมาจริิยะของรััฐบาลพม่่า สมดัังความตั้้ง� ใจของหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ หลัังจากกลัับมา
ประเทศไทยแล้้ว ก็็เผยแผ่่พระศาสนาด้้วยการเทศน์์และสอนปริิยััติิธรรม เป็็นต้้น ตลอดจนการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม อัันเป็็นประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิ ซึ่่�งเป็็นการตอบแทนคุุณแผ่่นดิินอย่่างยิ่่�งใหญ่่
	ชื่่อ� เสีียงของท่่านเป็็นที่่ป� ระจัักษ์์แก่่คนทั่่�วไป ด้้วยผลงานแห่่งความดีี อัันเป็็นการเผยแผ่่พระศาสนา
และตอบแทนคุุ ณ แผ่่ นดิิ น จึึ ง ได้้ รัับ พระกรุุ ณ าโปรดตั้้� ง เป็็ น พระราชาคณะที่่� พระเมธีี ว ชิิ ร โสภณ
ข้้าพเจ้้าและศิิษย์์ร่่วมสำำ�นัักรู้้�สึึกปีีติิยิินดีีในข่่าวที่่�ได้้รัับนี้้�เป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงหวนรำำ�ลึึกถึึงพุุทธภาษิิตใน
คััมภีีร์์ชาดกว่่า
อตฺฺตนา กุุรุุเต ลกฺฺขึึ
อลกฺฺขึึ กุุรุุเตตฺฺตนา
เนว ลกฺฺขึึ อลกฺฺขึึ วา อญฺฺโ อญฺฺสฺฺส การโก
“บุุคคลทำำ�สิิริิมงคลแก่่ตนเอง และทำำ�สิ่่�งที่่�มิิใช่่สิิริิมงคลแก่่ตนเอง
ไม่่มีีใครทำำ�สิิริิมงคลและสิ่่�งที่่�มิิใช่่สิิริิมงคลแก่่ผู้้�อื่่�นได้้”
พระมหาประวััติิ ถาวรจิิตฺฺโต
คณะ ๑๙ วััดพระปฐมเจดีีย์์ราชวรมหาวิิหาร

84

๖๑

วตฺตปฺปฏิวตฺตํ

วัตรน้อยและวัตรใหญ่
วตฺฺตปฺฺปฏิิวตฺฺตนฺฺติิ ขุุทฺฺทกญฺฺเจว มหนฺฺตญฺฺจ วตฺฺตํํ, ปุุพฺฺเพ วา กตํํ วตฺฺตํํ, ปจฺฺฉา กตํํ ปฏิิวตฺฺตํํ.

(วิิภงฺฺคมููลฏีีกา. หน้้า ๓๒ ฉบัับพม่่า)

	บทว่่า “วตฺฺตปฺฺปฏิิวตฺฺตํํ” ได้้แก่่ ข้้อวััตรเล็็กและข้้อวััตรใหญ่่ หรืือ ข้้อวััตรที่่�ทำำ�ก่่อน เรีียกว่่า
วััตตะ ข้้อวััตรที่่�ทำำ�ทีีหลััง เรีียกว่่า ปฏิิวััตตะ
โส วต ภิิกฺฺขเว ภิิกฺฺขุุ อคารโว อปฺฺปติิสฺฺโส อสภาควุุตฺฺติิโก สพฺฺรหฺฺมจารีีสุุ อาภิิสมาจาริิกํํ ธมฺฺมํํ
ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ วิิชฺฺชติิ, อาภิิสมาจาริิกํํ ธมฺฺมํํ อปริิปููเรตฺฺวา เสขํํ ธมฺฺมํํ ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ
วิิชฺฺชติิ, เสขํํ ธมฺฺมํํ อปริิปููเรตฺฺวา สีีลานิิ ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ วิิชฺฺชติิ, สีีลานิิ อปริิปููเรตฺฺวา
สมฺฺมาทิิฏฺฺ ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ วิิชฺชฺ ติิ, สมฺฺมาทิิฏฺฺ อปริิปููเรตฺฺวา สมฺฺมาสมาธึึ ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ
านํํ วิิชฺฺชติิ.
(สุุตฺฺตนฺฺต. ปมคารวสุุตฺฺต. ปญฺฺจกนิิปาต เล่่ม ๒๒)

	ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่มีีความเคารพ ไม่่มีีความยำำ�เกรง ไม่่มีีความประพฤติิเสมอ
ในเพื่่�อนร่่วมพรหมจรรย์์ จัักบำำ�เพ็็ญธรรม คืืออภิิสมาจาริิกวััตรให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้
ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่บำำ�เพ็็ญธรรม คืืออภิิสมาจาริิกวััตรให้้บริิบููรณ์์แล้้วจัักบำำ�เพ็็ญเสขธรรมให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่
ฐานะที่่�จะมีีได้้ ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่บำำ�เพ็็ญเสขธรรมให้้บริิบููรณ์์แล้้ว จัักรัักษาศีีลให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�
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จะมีีได้้ ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่รัักษาศีีลให้้บริิบููรณ์์แล้้ว จัักอบรมสััมมาทิิฏฐิิให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้
ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่อบรมสััมมาทิิฏฐิิให้้บริิบููรณ์์แล้้ว จัักเจริิญสััมมาสมาธิิให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้
โส วต ภิิกฺฺขเว ภิิกฺฺขุุ ปาปมิิตฺฺโต ปาปสหาโย ปาปสมฺฺปวงฺฺโก ปาปมิิตฺฺเต เสวมาโน ภชมาโน
ปยิิรุุปาสมาโน เตสญฺฺจ ทิิฏฺฺานุุคตึึ อาปชฺฺชมาโน อาภิิสมาจาริิกํํ ธมฺฺมํํ อปริิปููเรตฺฺวา เสขํํ ธมฺฺมํํ
ปริิ ปูู เ รสฺฺ ส ตีี ติิ เนตํํ านํํ วิิ ชฺฺ ช ติิ , อาภิิ ส มาจาริิ กํํ ธมฺฺ มํํ อปริิ ปูู เ รตฺฺ ว า เสกฺฺ ขํํ ธมฺฺ มํํ
ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ
วิิชฺฺชติิ, เสขํํ ธมฺฺมํํ อปริิปููเรตฺฺวา สีีลานิิ ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ วิิชฺฺชติิ,
สีีลานิิ อปริิปููเรตฺฺวา กามราคํํ วา รููปราคํํ วา อรููปราคํํ วา ปชหิิสฺฺสตีีติิ เนตํํ านํํ วิิชฺฺชติิ.
(สุุตฺฺตนฺฺต. มิิตฺฺตสุุตฺฺต. ฉกฺฺกนิิปาต. เล่่ม ๒๒)

	ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย ข้้อที่่�ภิิกษุุผู้้�มีีมิิตรชั่่�ว มีีสหายชั่่�ว มีีจิิตน้้อมไปในคนชั่่�ว ซ่่องเสพ คบหา
เข้้าไปนั่่�งใกล้้มิิตรชั่่�ว และประพฤติิตามอย่่างมิิตรชั่่�วเหล่่านั้้�นอยู่่� จัักบำำ�เพ็็ญธรรม คืืออภิิสมาจาริิกวััตร
ให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้ ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่บำำ�เพ็็ญธรรม คืืออภิิสมาจาริิกวััตรให้้บริิบููรณ์์แล้้ว
จัักบำำ�เพ็็ญเสขธรรมให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้ ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่บำำ�เพ็็ญธรรมของเสขบุุคคล
ให้้บริิบููรณ์์ได้้ จัักรัักษาศีีลให้้บริิบููรณ์์ได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้ ข้้อที่่�ภิิกษุุไม่่รัักษาศีีลให้้บริิบููรณ์์แล้้ว
จัักละกามราคะ รููปราคะ หรืืออรููปราคะได้้นั้้�น มิิใช่่ฐานะที่่�จะมีีได้้
วุุตฺฺตญฺฺเหตํํ ภควตา “โส วต ภิิกฺฺขเว ภิิกฺฺขุุ อาภิิสมาจาริิกํํ ธมฺฺมํํ อปริิปููเรตฺฺวา สีีลานิิ
ปริิปููเรสฺฺสตีีติิ, เนตํํ านํํ วิิชฺฺชตีี” ติิ. 						
(อ.นิิ. ๕/๒๑)
สมจริิงดัังพระดำำ�รััสที่่�พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าได้้ตรััสไว้้ว่่า “ดููก่่อนภิิกษุุทั้้�งหลาย ภิิกษุุนั้้�นแล
ไม่่บำำ�เพ็็ญอาภิิสมาจาริิกธรรม จัักบำำ�เพ็็ญศีีลให้้บริิบููรณ์์ ดัังนี้้� นั่่�นไม่่ใช่่ฐานะที่่�จะมีีอยู่่�เลย”
ข้้อวััตรหรืือกิิจวััตร หรืือปฏิิปทาของพระอาจารย์์ใหญ่่วััดท่่ามะโอ เริ่่�มต้้นแต่่ละวัันเวลา
๐๔.๐๐ น. เปิิดประตููห้้อง เปิิดไฟ เปิิดตู้้�หนัังสืือพระบาลีี เพื่่�อค้้นคว้้าตามที่่�จะนำำ�มาสอนลููกศิิษย์์ หรืือ
บางครั้้�งเพื่่�อจะตอบปััญหาของพระเถรานุุเถระบ้้าง อุุบาสกอุุบาสิิกาบ้้างที่่�สอบถาม ท่่านจะหา
หลัักฐานเพื่่�อหาข้้อยุุติิ และนำำ�มาตอบปััญหาต่่างๆ ตามหลัักของบััณฑิิตทั้้�งหลายที่่�ว่่า ปััญหาทุุกอย่่าง
ยุุติิด้้วยหลัักฐานที่่�ปรากฏตามอาคตสถานนั้้�นๆ เช่่น พระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา อนุุฎีีกา และสััททา
วิิเสส เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับพระภิิกษุุสามเณรที่่�อยู่่�กุุฏิิหลัังใหญ่่ มีีห้้องตรงกัันข้้ามกัับพระอาจารย์์มีี ๔ ห้้องๆ ละ
๒ รููปบ้้าง ๓ รููปบ้้าง ก็็ต้้องตื่่�นลุุกจากที่่�จำำ�วััด ออกมาอ่่านหนัังสืือ ท่่องหนัังสืือข้้างนอกห้้อง บริิเวณ
ข้้างหน้้าที่่�ทำำ�วััตรสวดมนต์์
อรุุ ณ ขึ้้� นจ ะมีี สัั ญญาณของระฆัังดัังขึ้้� น เป็็ น เวลาฉัันข้้ า วต้้ ม ซึ่่� ง ข้้ า วต้้ มนี้้� จ ะมีี ส ามเณร
ผลััดเปลี่่�ยนกัันมาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกุ๊๊�ก หุุงและปรุุงรสตั้้�งแต่่เวลา ๐๓.๐๐ น. ของทุุกวัันๆ ละ ๒ รููป และ
หลัังจากฉัันข้้าวต้้มเสร็็จ พระภิิกษุุสามเณรก็็เตรีียมตััวออกบิิณฑบาต
	ช่่วงเช้้านี้้�พระอาจารย์์จะอยู่่�วััด และช่่วยดููแลความสะอาด พร้้อมกัับสามเณรที่่�ทำำ�วาระ
หุุงข้้าวต้้ม หลัังจากล้้างภาชนะอาหารเสร็็จแล้้ว จะมาช่่วยกัันปััดกวาดบริิเวณวััดและเก็็บขยะ พร้้อมกัับ
ภิิ ก ษุุ แ ละสามเณรบางรูู ป ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ อ อกไปบิิ ณ ฑบาต จะออกมาช่่ ว ยกััน ในเวลาเช้้ า นี้้� จ ะมีี ผู้้� อ ยู่่�วััด
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จำำ�นวนน้้อย เพราะฉะนั้้น� ผู้้�อยู่่�วััดต้้องช่่วยกัันทุุกอย่่าง จนกว่่าจะเสร็็จเรีียบร้้อย
	ประมาณ ๐๗.๐๐ น. เศษ ของแต่่ละวััน ฉัันอาหารเช้้า สำำ�หรัับพระอาจารย์์ท่่านยัังไม่่ฉััน จะรอ
ฉัันเพลทีีเดีียวเลย ในขณะที่่�ภิิกษุุฉัันอาหาร สามเณรก็็จะมาท่่องหนัังสืือให้้ภิิกษุุฟััง ทบทวนบทเรีียน
ของตนเองไปด้้วย
	ประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ ตีีระฆัังทำำ�วััตรเช้้า ทุุกรููปต้อ้ งขึ้้นทำ
� ำ�วััตรโดยพร้้อมเพรีียงกััน ทำำ�วััตรเช้้า
จะทำำ�เพีียงสั้้�นๆ เพื่่�อระลึึกถึึงพระพุุทธคุุณ พระธรรมคุุณ และพระสัังฆคุุณ
	หลัังจากนั้้�น ๐๘.๓๐ น. เริ่่�มเข้้าเรีียนหนัังสืือ จนถึึงเวลา ๑๐.๓๐ น. หยุุดพััก เพื่่�อเตรีียมฉัันเพล
	ช่่ ว งเวลาสายๆ ของแต่่ ล ะวััน พระอาจารย์์ ใ หญ่่ จ ะนำำ� แจกัันดอกไม้้ บูู ช าพระพุุ ทธ เจ้้ า
ไปวางไว้้ด้า้ นหน้้าที่ทำ่� ำ�วััตร หรืือบางวัันหากมีีญาติิโยมนำำ�จตุปัุ จจัั
ั ยพร้้อมกัับดอกไม้้มาถวายที่วััด
่� ก็็จะนำำ�มา
จััดใหม่่ เปลี่่�ยนน้ำำ�� ทำำ�ให้้ดููสวยงามอยู่่�ทุุกวััน แล้้วท่่านจึึงนำำ�ขึ้้�นไปถวายแด่่พระพุุทธเจ้้าเอง
เวลา ๑๐.๔๕ น. สััญญาณระฆัังดัังขึ้้น� ถึึงเวลาฉัันเพล พระภิิกษุุจะถืือจานพร้้อมช้้อนส่่วนตััวของ
แต่่ละท่่านมาเอง และฉัันก่่อน ส่่วนสามเณรจะท่่องหนัังสืือรอจนกว่่าพระจะฉัันเสร็็จ แล้้วจึึงฉัันต่่อจาก
พระภิิกษุุ สำำ�หรัับสามเณรที่่�มีีวาระ หลัังจากฉัันเสร็็จก็จ็ ะเก็็บถ้้วยชามนำำ�มาล้้าง แล้้วจึึงจะได้้พัักเที่่�ยง
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็็นเวลาเรีียนสำำ�หรัับคาบกลางวััน ถ้้ารููปไหนไม่่มีีคาบเรีียน ก็็จะท่่องหนัังสืือ
บ้้าง อ่่านบ้้าง ทบทวนบทเรีียนบ้้าง จนถึึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หยุุดเรีียน ช่่วงเวลานี้้�พระอาจารย์์ใหญ่่ท่่าน
จะค้้นคว้้าตำำ�ราต่่างๆ เพื่่�อนำำ�ไปสอนบ้้าง เขีียนหนัังสืือบ้้าง และหาข้้อมููลเพื่่�อตอบปััญหาที่่�มีีผู้้�สงสััย
สอบถามมาบ้้าง
	หลัังจากเลิิกเรีียนช่่วงเย็็นของแต่่ละวััน ทุุกรููปต้้องลงมาช่่วยทำำ�กิจวััต
ิ ร ทำำ�ความสะอาดบริิเวณ
วััดทั้้�งหมด ไม่่เว้้นแม้้แต่่พระอาจารย์์ผู้้�สอน จะลงมาช่่วยกัันปััดกวาดเช็็ดถููทำ�ำ ความสะอาดบริิเวณหน้้าที่่�
ทำำ�วััตรกัับศาลา จะมีีสามเณรรัับผิิดชอบเป็็นวาระๆ ในแต่่ละวััน ฉะนั้้นบริ
� เิ วณวััด ศาลาแสดงธรรม และ
ศาลาหอฉััน จึึงสะอาดทุุกวััน
การทำำ�ความสะอาดนี้้� ถืือเป็็นเรื่่�องใหญ่่สำำ�หรัับพระภิิกษุุสามเณรที่่�อยู่่�ที่่�วััดท่่ามะโอในสมััยนั้้�น
โดยพระอาจารย์์จะให้้โอวาทว่่า
“สมฺฺมชฺฺชนวตฺฺตํํ นาม สพฺฺพพุุทฺฺเธหิิ วณฺฺณิิตํํ”
	ขึ้้�นชื่่�อว่่าสััมมััชชนวััตร คืือการปััดกวาดเช็็ดถูู พระพุุทธเจ้้าทุุกพระองค์์ทรงสรรเสริิญ
แล้้วท่่านก็็เล่่าเรื่่�องของพระมหากััสสปเถระให้้พระภิิกษุุสามเณรฟัังที่่�ทำำ�วััตรว่่า “วัันหนึ่่�ง
พระมหากััสสปเถระมีีความประสงค์์จะหลีีกเร้้นเข้้านิิโรธสมาบััติิในป่่า จึึงเข้้าป่่าไป แล้้วทำำ�ความสะอาด
เฉพาะบริิเวณที่่�ท่่านนั่่�งเท่่านั้้�น ส่่วนอื่่�นๆ ไม่่ได้้ทำำ� ในวัันนั้้�นพระพุุทธองค์์ทรงพิิจารณาว่่า พระมหากััสสปะ
ผู้้�เป็็นบุุตรของเราวัันนี้้�ทำำ�อะไรอยู่่� แล้้วทรงเห็็นว่่า ท่่านพระมหากััสสปะเข้้านิิโรธสมาบััติิอยู่่�ในป่่า พระพุุทธองค์์
จึึงเสด็็จไปประทัับรอยพระบาทไว้้ แล้้วเสด็็จกลัับ เมื่่�อพระมหากััสสปเถระออกจากนิิโรธสมาบััติิแล้้ว
เห็็นรอยพระบาทของพระพุุทธเจ้้า ก็็ทราบว่่าพระพุุทธเจ้้าเสด็็จมา และเกิิดความละอายใจขึ้้�นว่า่ เราไม่่ได้้
ทำำ�ความสะอาดบริิเวณ และปููลาดอาสนะสำำ�หรัับพระพุุทธเจ้้าไว้้ ตั้้�งแต่่นั้้�นมาท่่านก็็ได้้ตั้้�งใจไว้้ว่่า เมื่่�อ
จะเข้้านิิโรธสมาบััติิอีีกเมื่่�อไร ก็็ต้้องทำำ�ความสะอาด ปููลาดพุุทธอาสน์์ไว้้ให้้เรีียบร้้อยเสีียก่่อน เพื่่�อจะ

๖๑

87

ไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์อย่่างนี้้�ขึ้้�นอีีก” และในเวลาที่่�พระภิิกษุุสามเณรลงมาช่่วยกัันทำำ�ความสะอาดบริิเวณ
วััด ท่่านพระอาจารย์์ใหญ่่จะเดิินตรวจความเรีียบร้้อย ถ้้ายัังไม่่เรีียบร้้อยดีี ท่่านก็็จะสั่่�งให้้พระหรืือเณร
ช่่วยทำำ�เพิ่่�มเติิมอีีก
	ช่่วงค่ำำ��ประมาณ ๑๘.๐๐ น. เศษ แล้้วแต่่ฤดูู จะมีีเสีียงระฆัังทำำ�วััตรสวดมนต์์เย็็น ภิิกษุุสามเณร
จะต้้องมารอ ขณะที่่�รอทำำ�วััต รจะมีีการท่่องหนัังสืือ ทบทวนหนัังสืือบทเรีียนของแต่่ละวััน เมื่่�อ
ทำำ�วััตรเย็็นเสร็็จลงในแต่่ละวัันที่่�มีีการเรีียนการสอนตามปกติิ พระอาจารย์์จะหัันหลัังกลัับมายัังภิิกษุุ
สามเณร แล้้วสอบถามเนื้้�อหาที่่�เรีียนว่่า “วัันนี้้�เรีียนอะไร มีีอะไรที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องจำำ� และจำำ�ได้้หรืือยััง”
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นสามเณรที่่�ท่่านจะถาม และให้้ท่่องให้้ฟััง บางวัันพระก็็โดนแจ็็กพอตบ้้าง ถ้้าตอบไม่่ได้้
ก็็จะโดนตำำ�หนิิ มากบ้้าง น้้อยบ้้าง และนอกจากบทเรีียนแล้้ว คััมภีีร์์อื่่�นๆ ที่่�เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษา
พระไตรปิิฎก เช่่น อภิิธานััปปทีีปิิกา วุุตโตทััย สุุโพธาลัังการ “ท่่องไปถึึงไหนแล้้ว” สอบถามทุุกวััน
ท่่านจำำ�แม่่นมาก ว่่าสามเณรรููปไหน “เมื่่�อวานท่่องได้้ถึึงไหนแล้้ว วัันนี้้�ล่่ะ ท่่องได้้เท่่าไร กี่่�สููตร กี่่�คาถา”
ซ้ำำ��ไม่่ได้้เลย ต้้องท่่องให้้ท่่านฟัังต่่อหน้้าเพื่่�อนๆ ทั้้�งภิิกษุุและสามเณรทั้้�งวััดที่่�พำำ�นัักอยู่่�ที่่�วััด เป็็นสาเหตุุ
อีีกอย่่างหนึ่่�ง ที่่�ทำำ�ให้้พระภิิกษุุสามเณรที่่�เรีียนอยู่่�ในขณะนั้้�น มีีการพััฒนาขึ้้�นในทุุกๆ วััน เพราะท่่าน
พระอาจารย์์ท่่านจี้้�ทุุกรููป แม้้แต่่ขณะกวาดขยะบ้้าง เดิินบิิณฑบาตบ้้าง พระภิิกษุุสามเณรยัังต้้อง
จดข้้อความที่่�ต้้องการจำำ� นำำ�ไปท่่องด้้วย ว่่างไม่่ได้้ ไม่่เช่่นนั้้�นเดี๋๋�ยวพระอาจารย์์ใหญ่่ถามแล้้ว ตอบไม่่ได้้
ท่่านจะดุุเอา พระภิิกษุุสามเณรจะกลััวพระอาจารย์์กัันมาก เวลาท่่านพููดเอาจริิงเอาจััง เสีียงน่่าเกรงขาม
ทำำ�ให้้นั่่�งกัันไม่่ติิด ต้้องรีีบขวนขวายอ่่านบ้้าง ท่่องบ้้าง เขีียนบ้้าง นี้้�ถืือว่่าเป็็นเทคนิิคอย่่างหนึ่่�ง ที่่�ลููกศิิษย์์
ที่่�เคยเรีียนที่่�วััดท่่ามะโอควรนำำ�มาใช้้กัับการเรีียนการสอน แต่่อาจจะใช้้เวลาอื่่�นๆ เช่่น ขณะที่่�อยู่่�ใน
ห้้องเรีียนเลยก็็ได้้ มีีการสอบถามความจำำ� ความเข้้าใจของนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคลทุุกรููป หรืือแบบสุ่่�ม
แบบให้้ทำำ�แบบฝึึกหััด ทำำ�ข้้อสอบ เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับวัันพระกัับวัันอาทิิตย์์ที่่�วััดท่่ามะโอจะหยุุดเรีียน ให้้เวลาพระภิิกษุุสามเณรได้้มีีเวลา
ไปทบทวนบทเรีียนต่่างๆ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดดิินพอกหางหมูู ช่่วงวัันดัังกล่่าวหลัังทำำ�วััตรเย็็น พระอาจารย์์
จะหาคำำ�สอนของบััณฑิิตต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการศึึกษาบ้้าง การดำำ�เนิินชีีวิิตบ้้าง หรืือแม้้แต่่ปััญหาเกี่่�ยวกัับ
พระธรรมวิินััยที่่�มีีผู้้�สอบถามมา ก็็จะมาเล่่าให้้ฟััง เพื่่�อให้้เกิิดกำำ�ลัังใจ เกิิดศรััทธา เกิิดปััญญาในการแก้้ไข
ปััญหา เกิิดแรงจููงใจในการอยู่่�ในร่่มโพธิ์์ผ้� า้ กาสาวพััสตร์์ หรืือแรงจููงใจในการปกป้้องคุ้้�มครองรัักษาสืืบทอด
อายุุพระพุุทธศาสนา เช่่น ท่่านบอกว่่า “ศาสนาจะดำำ�รงอยู่่�ได้้ ก็็ด้้วยอาศััยพระภิิกษุุสามเณร อุุบาสก
อุุบาสิิกาผู้้�มีศี รััทธาตั้้ง� ใจศึึกษา นำำ�ไปเผยแพร่่ต่อ่ ด้้วยการสอน เทศน์์ บรรยาย ถ้้ายุุคสมััยท่่านทำำ�ได้้เท่่านี้้�
ถ้้ารุ่่�นลููกศิิษย์์ไม่่ทำ�ำ ศาสนาก็็สิ้้�นที่่�ลููกศิิษย์์ ถ้้าทำำ�ได้้เท่่ากัับที่่�ท่่านทำำ�ไว้้ ศาสนาก็็ยัังจะคงอยู่่� แต่่ถ้้าทำำ�ได้้
ดีีกว่่า ศาสนาก็็จะเจริิญรุ่่�งเรืือง” เป็็นต้้น
	หลัังจากทำำ�วััตรเย็็นเสร็็จ ท่่านจะค้้นคว้้าตำำ�รัับตำำ�ราของท่่านต่่อ จนถึึงเวลาประมาณ ๔ ทุ่่�มตรง
ท่่านจะปิิดห้้อง พระภิิกษุุสามเณรที่่�ประสงค์์จะพััก ก็็พัักได้้ ถ้้าต้้องการจะอ่่าน หรืือท่่องหนัังสืือต่่อ
ก็็ทำำ�ต่่อไปได้้
ที่่� เขีี ย นเล่่ า มาทั้้� ง หมดนี้้� เป็็ นกิิ จวััต รประจำำ�วัันข องพระอาจารย์์ ใ หญ่่ เป็็ น ข้้ อ วััตรปฏิิ บัั ติิ
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เป็็นปฏิิปทาของท่่าน เป็็นสิ่่�งที่่�ท่่านทำำ�ให้้เห็็นเป็็นตััวอย่่าง เป็็นแบบอย่่าง เป็็นแม่่พิิมพ์์ให้้ลููกศิิษย์์ได้้
นำำ�มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต และใช้้ในการทำำ�งานเผยแผ่่งานพระศาสนา ตามที่่�ได้้ขึ้้�นหััวข้้อไว้้
พระอาจารย์์ได้้ทำำ�ทั้ง้� ข้้อวััตรใหญ่่และวััตรน้้อย ข้้อวััตรที่่ค� วรทำำ�ก่อ่ นทำำ�หลััง พระอาจารย์์ได้้ทำำ�ครบถ้้วน
สมบููรณ์์ในแบบอย่่างของพระโบราณในอุุดมคติิ
	ลููกศิิษย์์ที่่�อยู่่�กัับท่่านพระอาจารย์์ใหญ่่ บางท่่านอยู่่�แค่่ช่่วงเวลาสั้้�นๆ บ้้าง พอปานกลางบ้้าง
ระยะเวลาที่่�ยาวนานบ้้าง ล้้วนได้้ซึึมซัับข้้อวััตรปฏิิบััติิเหล่่านี้้�ของพระอาจารย์์ใหญ่่ มากบ้้าง น้้อยบ้้าง
ตามสติิปััญญาและบุุญกรรมที่่�สั่่�งสมกัันมา และที่่�กำำ�ลัังทำำ�การสั่่�งสมกัันต่่อไป ก็็จะเห็็นได้้ตามลููกศิิษย์์
แต่่ละท่่านที่่�ออกมาจากวััดท่่ามะโอ นำำ�ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต ประสบผลสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินชีีวิิตมาก
บ้้าง น้้อยมาก ตามสมควรแก่่สติิปััญญาของแต่่ละท่่าน
	หนึ่่�งในลููกศิิษย์์ของพระอาจารย์์ใหญ่่ที่่�ไปเรีียนที่่�วััดท่่ามะโอ และสามารถสอบผ่่านหลัักสููตร
ของวััดชั้้�น “โสตุุชนปัั นติิ” (ชั้้�นนัักศึึกษา) ได้้ มีีใบประกาศนีียบััตรรัับรองจากพระอาจารย์์ใหญ่่
วััดท่่ามะโอ พระเถระรููปนั้น้� ก็็คืือ พระเมธีีวชิิรโสภณ หรืือ พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ซึ่่ง� ปััจจุบััน
ุ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเจ้้าอาวาสวััดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุุทรปราการ ได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ศึึกษา และ
ข้้อวััตรเกี่่�ยวกัับเรื่่�องความสะอาด เป็็นต้้น นำำ�มาใช้้ในการพััฒนาวััดดัังกล่่าว จนได้้รัับการยอมรัับ
นัับถืือยกย่่องจากพุุทธศาสนิิกชน และได้้รัับพระกรุุณาโปรดตั้้�งเป็็นพระราชาคณะจากพระมหากษััตริิย์์
ดัังที่่�กล่่าวแล้้ว ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นผลผลิิตจากวััดท่่ามะโออีีกท่่านหนึ่่�ง
าณาลงฺฺกาโร ภิิกฺฺขุุ
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พระ เณร อย่่าลืืมบาลีี
ข้้าพเจ้้าต้้องใช้้คำำ�ว่่า กิิร ได้้ยิินว่่า เพราะข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เรีียนที่่�วััดท่่ามะโอ แต่่ข้้าพเจ้้าได้้เรีียนกัับ
พระอาจารย์์ที่่�เป็็นลููกศิิษย์์หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ ถ้้าจะให้้พููดถึึงหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอแล้้ว ข้้าพเจ้้าก็็ต้้อง
นึึกถึึงคััมภีีร์ใ์ หญ่่ ๔ คััมภีีร์์ หรืือคััมภีีร์ที่์ มี่� สูี ตู ร คืือ สููตรคััมภีีร์กััจจ
์ ายนะ สููตรคััมภีีร์ฉัันท์
์ ์ สููตรคััมภีีร์อ์ ลัังการะ
และสููตรคััมภีีร์อ์ ภิิธาน ส่่วนคััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์ที่สำ่� ำ�คััญคืือ คััมภีีร์ปทรู
์ ปสิ
ู ทธิ
ิ ิ ที่่พ� ระภิิกษุุสามเณรได้้เรีียนกััน
ซึ่่�งใช้้สููตรของคััมภีีร์์กััจจายนะ ผู้้�ที่่�จะเรีียนคััมภีีร์์นี้้�จะต้้องท่่องกััจจายนสููตรให้้ได้้แม่่นยำำ�ก่่อน ทุุกๆ
คััมภีีร์์ล้้วนเป็็นคััมภีร์ี ์ที่่�มีีสูตู ร มีีเหตุุ มีีผล ในการอธิิบายศััพท์์ภาษามคธหรืือภาษาบาลีี ในพระไตรปิิฎก
อรรถกถา และฎีีกา ซึ่่ง� คััมภีีร์เ์ หล่่านี้้�หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอได้้นำำ�มาเปิิดสอนที่่�ประเทศไทย ถ้้าหลวงพ่่อไม่่
นำำ�มาเปิิดสอนที่่�ประเทศไทย พระภิิกษุุสามเณรไทย คงไม่่รู้้�จัักคััมภีีร์์เหล่่านี้้�จนถึึงปััจจุุบัันนี้้� เพราะว่่า
ในประเทศไทยจะเรีียนภาษาบาลีีแบบไม่่ต้อ้ งใช้้สูตู ร ซึ่่ง� รวบรวมมาจากคััมภีีร์ที่์ มี่� สูี ตู ร ย่่อให้้เป็็นสูตู รแบบ
ภาษาไทย บาลีีสนามหลวงที่่ใ� ช้้เรีียนกัันจนถึึงปััจจุบัันนี้้
ุ ไ� ม่่ได้้แต่่งเอง แต่่พระเถระได้้รวบรวมมาจากคััมภีีร์์
ที่่�มีีสููตรนั่่�นแหละ เช่่น คััมภีีร์์กััจจายนะ คััมภีีร์์ปทรููปสิิทธิิ คััมภีีร์์สััททนีีติิ และคััมภีีร์์สััททาวิิเสสอื่่�นๆ
แต่่ตััดสููตรภาษาบาลีีออกไป พููดเขีียนเป็็นภาษาไทยอย่่างเดีียว
ข้้าพเจ้้าจึึงเรีียกว่่าบาลีีไวยากรณ์์แบบมีีสููตร มีีคััมภีีร์์กััจจายนะ คััมภีีร์์ปทรูปสิ
ู ิทธิิ เป็็นต้้น และ
เรีียกบาลีีที่ส่� อบสนามหลวงประโยค ๑-๒ ถึึง ประโยค ป.ธ.๙ ว่่า บาลีีไวยากรณ์์แบบไม่่มีสูี ตู ร ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ทางคััมภีีร์์จะเรีียกกัันอย่่างนี้้� จะไม่่มีีการเรีียกว่่าบาลีีเล็็ก บาลีีใหญ่่ เพราะบาลีีมีีอย่่างเดีียว คืือบาลีี
หรืือบาฬีี จะเขีียนแบบบาลีี (ล) หรืือ บาฬีี (ฬ) ได้้ทั้้�งนั้้�นไม่่ผิิด ในคััมภีีร์์ปทรููปสิทธิ
ิ ิก็็บอกไว้้ว่่า ล และ ฬ
ไม่่แตกต่่างกััน
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อาจารย์์ของข้้าพเจ้้าเล่่าให้้ฟัังว่่า หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอบอกว่่า ถ้้าประเทศไหน หรืือสถานที่่�ไหน
มีีจััดการสอบและเป็็นที่ย่� อมรัับของประเทศนั้้น� ๆ ผู้้�เรีียนบาลีีอยู่่�สถานที่่นั้� น้� ควรที่่จ� ะไปสอบ ในเมืืองไทย
มีีการจััดสอบบาลีีตามลำำ�ดัับชั้น้� ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓ ถึึง ประโยค ป.ธ.๙ ผู้้�ที่เ่� รีียนบาลีีไวยากรณ์์
ที่่�มีสูี ูตรก็็ควรไปสอบ หรืือ ผู้้�ที่่�เรีียนบาลีีไวยากรณ์์แบบไม่่มีีสููตรคืือ สอบบาลีีสนามหลวงมาตลอดก็็ควร
เรีียนบาลีีไวยากรณ์์แบบมีีสููตรด้้วย บาลีีไวยากรณ์์ที่่�มีีการเรีียนการสอนอยู่่�ในปััจจุุบัันนี้้� ต่่างมีีจุุดมุ่่�งหมาย
เดีียวกััน คืือผู้้�เรีียนสามารถแปลภาษามคธ หรืือภาษาบาลีี มีีพระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา เป็็นต้้น
มาเป็็นภาษาของตนได้้ เช่่น คนไทยเรีียนบาลีีไวยากรณ์์เข้้าใจแล้้ว ก็็แปลจากภาษาบาลีีมาเป็็นภาษาไทย
เพื่่�อเข้้าใจคำำ�สั่่�งสอนของพระพุุทธเจ้้าอย่่างถููกต้้อง และเพื่่�ออนุุเคราะห์์แก่่ผู้้�ที่่�ไม่่ได้้เรีียนบาลีีไวยากรณ์์
เพราะคำำ�สั่่�งสอนของพระพุุทธเจ้้าบัันทึึกเป็็นภาษามคธหรืือภาษาบาลีีทั้้�งหมด คนประเทศอื่่�นก็็เหมืือนกััน
เมื่่�อเรีียนบาลีีไวยากรณ์์เข้้าใจแล้้ว ก็็แปลจากภาษาบาลีีมาเป็็นภาษาของแต่่ละประเทศนั้้�นๆ และ
ยัังสามารถตรวจสอบความถููกต้้องของภาษาบาลีีที่่�จารึึกเป็็นตััวหนัังสืือหรืือเป็็นเสีียงได้้อย่่างถููกต้้อง
ตามหลัักของภาษาบาลีี ทำำ�ให้้พระไตรปิิฎกยัังคงดำำ�รงอยู่่�อย่่างถููกต้้องไม่่ผิิดเพี้้�ยนไป
ที่่�ข้้าพเจ้้าต้้องพููดถึึงหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ (พระภััททัันตธััมมานัันทมหาเถระ) เพราะว่่าถ้้าไม่่มีี
หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ ข้้าพเจ้้าคงไม่่รู้้�จัักพระอาจารย์์มหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ปััจจุบััน
ุ ได้้รัับโปรดเกล้้า
ที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ ณ วััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นแน่่ พระอาจารย์์เป็็นศิิษย์์ของ
หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ เป็็นพระมหาเถระรุ่่�นอาจารย์์ของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าได้้ฟังั จากพระอาจารย์์สอนคััมภีีร์์
ปทรููปสิิทธิิ เป็็นต้้น เล่่าให้้ฟัังว่่า พระอาจารย์์มหาประนอม ได้้ไปเรีียนที่่�วััดท่่ามะโอตั้้�งแต่่เป็็นสามเณร
สามารถท่่องกััจจายนสููตร วุุตโตทััย สุุโพธาลัังการะ อภิิธาน ได้้อย่่างคล่่องแคล่่ว พอเรีียนจบที่่�ท่่ามะโอแล้้ว
หลวงพ่่อวััดท่่ามะโอได้้ส่่งไปเรีียนต่่อที่่�ประเทศเมีียนมา ๑๒ ปีี มีีความรู้้�ทางด้้านภาษาเมีียนมา สามารถ
พููดเขีียนได้้เป็็นอย่่างดีี และสอบผ่่านหลัักสููตรชั้้นธััมม
�
าจริิยะ ของประเทศเมีียนมา หลัักสููตรนี้้�จะมีีความ
แตกฉานในพระไตรปิิฎกเป็็นอย่่างดีี ข้้าพเจ้้าได้้ฟัังแล้้วก็็จำำ�ไว้้ และได้้มาพบพระอาจารย์์ ที่่�วััดมหาธาตุุฯ
คณะ ๒๕ ได้้สนทนาและฟัังโอวาทจากพระอาจารย์์เกี่่�ยวกัับภาษาบาลีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเกี่่�ยวกัับ
พระอภิิธรรม พระอาจารย์์จะอธิิบายถึึงศััพท์์บาลีีและองค์์ธรรมของศััพท์์บาลีีนั้้�นๆ จะเห็็นได้้ว่่า พระอาจารย์์
มีีคุุณููปการต่่อการศึึกษาบาลีีเป็็นอย่่างมาก
ข้้าพเจ้้าเองต้้องบอกเลยว่่า ภาษาบาลีีทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าได้้กััลยาณมิิตรที่่�ดีี ได้้มีีพระเมธีีวชิิรโสภณ
เป็็นครููบาอาจารย์์ ถ้้าไม่่ได้้เรีียนบาลีีคงไม่่รู้้�จัักครููบาอาจารย์์ดีๆี และเพื่่อ� นสหธรรมิิกดีีๆ แนะนำำ�ประโยชน์์
ผลของการเรีียนบาลีีส่ง่ ผลเร็็วมาก การเรีียนบาลีีสนามหลวง การเรีียนบาลีีแบบมีีสูตู รมีีกััจจายนะ เป็็นต้น้
สามารถเรีียนควบคู่่�กัันได้้ไม่่ขััดกััน มีีแต่่เป็็นประโยชน์์เกื้้�อกููลกััน มีีแต่่ผลดีีอย่่างเดีียวไม่่มีีผลเสีียเลย
ดัังที่่�ครููบาอาจารย์์หลายๆ รููปได้้ปฏิิบััติิมา
พระมหาวิิวััฒน์์ วิิริิโย/โพธิ์์�คำำ� ป.ธ.๙
วััดหาดใหญ่่สิิตาราม สงขลา
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จากแดง... สู่โ่� สภณ
อนุุโลมวุุตฺฺติิโก เอส   โย อฏฺฺฐึึ กุุพฺฺพเต อุุโภ
วิินโย โย จ โย ธมฺฺโม   สุุปญฺฺญตฺฺโต สุุเทสิิโต
อัันพระวิินััยใด กระทั่่�งทั้้�งพระธรรมนั้้�น อัันใด
อัันองค์์พระศาสดา บััญญััติิไว้้สำำ�แดงไว้้ดีีแล้้ว
ผู้้�ใดทำำ�สิ่่�งทั้้�งสอง ให้้เป็็นครรลองดำำ�เนิินแนว
ผู้้�นั้้�นสมแล้้ว ชื่่�อว่่า ผู้้�ประพฤติิประนีีประนอม
ธมฺฺมํํ  สุุณาติิ สกฺฺกจฺฺจํํ ปคุุณํํ  กุุรุุเต  สุุตํํ
เทเสติิ ตํํ อนููนญฺฺจ
ธมฺฺมาลงฺฺการภููสิิโต
ผู้้�ใด ใฝ่่ฟัังตั้้�งใจร่ำำ��เรีียนธรรมอย่่างสม่ำำ�� เสมอด้้วยเคารพ
ที่่�เรีียนแล้้ว ก็็ท่่องหมั่่�นพัันๆ จบ สมทบจนชองช่ำำ��
ถืือธุุระ อุุตสาหะถ่่ายทอดไม่่ขาดตก สำำ�แดงธรรม
ผู้้�นั้้�น นัับว่่าประดัับชีีวิิตงามล้ำำ�� ด้้วยธรรมาลัังการะ
เมธา ยสฺฺสตฺฺถิิ โส เมธีี สมฺฺโมหํํ ยาย เมธติิ
สทฺฺธมฺฺมํํ เมติิ ธาเรติิ   เมธเต จ สิิริิอาทิิภิิ
ผู้้�ใด มีีเมธา ผู้้�นั้้�นย่่อมชื่่�อว่่า เมธีี
เมธา คืือปััญญาที่่�คมกล้้าตััดขาดความขลาดเขลา
เป็็นปััญญา ที่่�ยึึดดึึงซึ่่�งพระสััทธรรมว่่า “ของเรา”
ทั้้�งคลุุกเคล้้า ศิิริิกัับศีีลธรรมกลึึงเกลา เข้้าไว้้ในคน

วิิหารพระพุุทธเจ้้าองค์์ดำำ�
วััดหาดใหญ่่สิิตาราม
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วชิิรสฺฺส นตฺฺถิิ กิิญฺฺจิิ อเภชฺฺชํํ มณิิ วา สิิลา
เอวํํ เมธาวิิโน นตฺฺถิิ   อเภชฺฺโช นาม อาลโย
ไม่่ว่่าพลอยมณีี.. หรืืออััคนีีศิิลาใดในโลกหล้้า
ที่่�แข็็งกว่่า.. จนเพชรไม่่อาจตััดขาดนั้้�นหามีีไม่่
เช่่นกััน ไม่่ว่่าใต้้หล้้านั้้�น จะมีีห่่วงคล้้องอาลััยใดๆ
ไม่่มีีอาลััยไหน แข็็งเกิินตััด สำำ�หรัับผู้้�วชิิระปััญญา
ขนฺฺติิโก โสรโต ภิิกฺฺขุุ โสภโณ โหติิ สาสเน
ยถา ตนฺฺเตน ปญฺฺญาย โสภณํํ โหติิ จีีวรํํ
ภิิกษุุ.. ผู้้�ประนีีประนอม พร้้อมขัันติิโสรััจจะ
จึึงชื่่�อว่่างดงามโสภณ ในพระพุุทธศาสนานี้้�
เฉกเช่่น.. อาศััยเส้้นใยและปััญญา ประกอบมีี
จึึงถัักทอจีีวรประณีีตประนอมนี้้�.. งามโสภณ
ปณฺฺฑิิโต  สีีลสมฺฺปนฺฺโน  สณฺฺโห จ  ปฏิิภานวา
นิิวาตวุุตฺฺติิ  อตฺฺถทฺฺโธ ตาทิิโส  ลภเต  ยสํํ
		
(ปาถิิกวคฺฺเค สิิงฺฺคาลสุุตฺฺต)
ผู้้�มีีศีีลชำำ�ระจริิต.. เป็็นบััณฑิิต รู้้�จัักทิิศที่่�ควรเคารพ
วาจาอ่่อนโยนสุุขุุมสงบ.. เชี่่�ยวปััญญาสยบหั่่�นปััญหา
ประพฤติิไม่่พองลม.. ไม่่ถืือดีีเหยีียดข่่มกระด้้างกิิริิยา
ผู้้�เช่่นนั้้�น ย่่อมคู่่�ควรค่่าแก่่เกีียรติิยศ จดจารึึกแผ่่นดิิน
สทฺฺธมฺฺมภููสิิโต เถโร เมธาวีี วชิิรููปโม
อโรโค โสภณํํ ธมฺฺมํํ เทเสตุุ สรโทสตํํ
ขอพระเถระ.. ผู้้�มีีพระสััทธรรมเป็็นเครื่่�องประดัับ
ผู้้�มีีปััญญาคมกล้้าประหนึ่่�งผลึึกแก้้ววชิิระ
จงดำำ�รงสำำ�แดงพระธรรมอัันโสภณ.. ร้้อยปีีไม่่มีีโรค
ด้้วยจิิตคารวะ
พระมหาวิิวััฒน์์ ยสิินฺฺธโร (ป.ธ.๙)
วััดหาดใหญ่่สิิตาราม
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มุุทิิตาสัักการะ
การได้้ชีีวิิตในพระพุุทธศาสนา จากคนธรรมดา
สู่่�ความเป็็นสมณะ เรีียกว่่า พระภิิกษุุหรืือสามเณร
แน่่นอนย่่อมมีีวิิถีีชีีวิิตแตกต่่างจากผู้้�คนทั่่�วๆ ไป เช่่น
การนุ่่�งห่่ ม การอยู่่� การกิิน เป็็นต้้น นั่่�นก็็เป็็นเพราะ
เพื่่อ� ฝึึก เพื่่อ� ปฏิิบััติิ ให้้อยู่่�ในปฏิิปทาตามที่่พ� ระพุุทธองค์์ได้้วาง
		
แนวทางไว้้ให้้
แต่่การจะเข้้าใจถููก ปฏิิบััติิถููกตามที่่�ทรงแสดง ทรงบััญญััติิไว้้ ไม่่ใช่่ง่่าย ด้้วยมีีพระบาฬีีตรััส
ก่่อนปริินิิพพานว่่า
โย  โว  อานนฺฺท  มยา  ธมฺฺโม จ วิินโย จ  เทสิิโต 
ปญฺฺญตฺฺโต  โส  โว  มมจฺฺจเยน  สตฺฺถา.
		ดููก่่อนอานนท์์ พระธรรม พระวิินััยใด เราได้้แสดง ได้้บััญญััติิไว้้แล้้ว พระธรรมนั้้�น
		
พระวิินััยนั้้�น เมื่่�อเราล่่วงลัับไปแล้้ว จัักเป็็นศาสดาของพวกเธอทั้้�งหลาย
	จึึงจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจให้้ถููกต้้องในคำำ�ตรััสของพระพุุทธองค์์
ได้้เห็็ นอาจารย์์พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ทำำ�หน้้าที่่�ของพุุทธบุุตรอย่่างทุ่่�มเทเพื่่�อ
ประโยชน์์ตน ประโยชน์์ท่่าน โดยเฉพาะประโยชน์์ท่่าน ประโยชน์์ของบุุคคลอื่่�น ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์
ให้้ความสำำ�คััญมาก แม้้ยัังไม่่ถึึงฝั่่�งแห่่งพระธรรม พระวิินััย แต่่การได้้รู้้�ข้้ออรรถข้้อธรรม แล้้วนำำ�ไป
แสดงแก่่คนอื่่น� ๆ สุุดความรู้้� สุุดความสามารถของตนดัังกล่่าว ประโยชน์์ก็็เกิิดขึ้้�นแล้้ว
	บััดนี้้� ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ได้้รัับพระราชทิินนามที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ ยิ่่�งทำำ�ให้้เห็็นพลัังของ
การทุ่่�มเทในฐานะของพุุทธบุุตร ปรากฏชััดเป็็นทวีีคููณ
	ขอกราบคารวะ และบููชาคุุณของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ด้้วยความเคารพยิ่่�ง
พระมหาสััมพัันธ์์ ปิิยธมฺฺโม (ป.ธ.๙)
วััดหาดใหญ่่สิิตาราม
จ.สงขลา
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รัักษาไว้้...
ศาสนาของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าเปรีียบเหมืือนมหาสมุุทรที่่ก� ว้้างใหญ่่ ใต้้มหาสมุุทรเต็็มไปด้้วย
ของมีีค่่า มีีเพชรนิิลจิินดา ปะการััง รอให้้ผู้้�มีีความรู้้�และความสามารถไปค้้นคว้้าหามาเก็็บไว้้ครอบครอง
เป็็นเจ้้าของ ผู้้�รู้้�หนทางตำำ�แหน่่งและสถานที่่� ทั้้�งมีีความเพีียรพยายามเท่่านั้้�น จึึงจะได้้ครอบครองมา
เป็็นของตน
การศึึกษาพระศาสนา คืือแนวทางที่จ่� ะได้้มาซึ่่ง� ของมีีค่า่ เหล่่านั้้น� หากไม่่มีกี ารศึึกษาแล้้ว ยากนััก
ที่่�จะค้้นคว้้าหามาได้้ เพราะไร้้ซึ่่�งแผนที่่�ตำำ�แหน่่งที่่�อยู่่�ของสิ่่�งของมีีค่่าเหล่่านั้้�นที่่�ฝัังอยู่่�ใต้้มหาสมุุทร
คืือพระศาสนา
การรัักษาคุ้้�มครองแผนที่่�แห่่งสมบััติิเหล่่านั้้�น จึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�พระภิิกษุุสามเณร ชาวพุุทธ
ทุุกคน ต้้องเก็็บรัักษาไว้้ให้้ดีี อย่่าให้้ผิิดเพี้้�ยน อย่่าให้้ถููกทำำ�ลาย
แผนที่่�แห่่งสมบััติิเหล่่านั้้�น คืือ ปริิยััติิธรรม การศึึกษาพระศาสนา หากยัังมีีการศึึกษาอยู่่� การจะ
ค้้นคว้้าหาสมบััติิคืือ พระนิิพพานก็็เป็็นเรื่่อ� งเป็็นไปได้้ หากจะค้้นคว้้าหาพระนิิพพาน โดยไร้้ซึ่ง่� การศึึกษา
ก็็เป็็นเรื่่�องยากอย่่างยิ่่�ง ยากยิ่่�งกว่่างมเข็็มในมหาสมุุทร เป็็นร้้อยเท่่า เป็็นพัันเท่่า เป็็นแสนเท่่า หรืืออาจ
เป็็นไปไม่่ได้้เลย
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	ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ ปฏิิเวธ พระสััทธรรมสามประการนี้้� มีีปริิยััติิสััทธรรมเป็็นพื้้�นฐาน ฉะนั้้�น
เมื่่อ� ปริิยััติิสััทธรรม คืือการศึึกษาเล่่าเรีียนพระศาสนายัังคงอยู่่� การปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่ง� สอนของพระพุุทธเจ้้า
และปฏิิเวธ คืือการตรััสรู้้�ธรรมก็็ยัังเป็็นไปได้้
พระเถระทั้้�งหลายแต่่ก่่อน เห็็นความสำำ�คััญนี้้� จึึงช่่วยกัันทรงจำำ� สั่่�งสอน และสืืบทอดมาจนถึึง
รุ่่�นเรา จึึงเป็็นหน้้าที่่�ของพวกเราทุุกคนที่่�ต้้องช่่วยกัันสืืบทอดคำำ�สอนที่่�ทรงคุุณค่่า อัันประดุุจแผนที่่�ขุุมทรััพย์์
ต่่อไป ให้้ยาวนานตราบเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ ตามความรู้้� ตามความสามารถของแต่่ละคน และแต่่ละฐานะ
พระภิิกษุุสามเณร คืือผู้้�สืืบทอดพระศาสนาโดยตรง ส่่วนอุุบาสกอุุบาสิิกาคืือผู้้�อุปถััมภ์
ุ
พ์ ระศาสนา
อาศััยกัันทั้้�งสองฝ่่ายศาสนาจึึงดำำ�รงมั่่�นและสืืบทอดต่่อไปได้้ นี่่�คืือช่่วยกัันสืืบทอดพระศาสนาตามฐานะ
ของแต่่ละคน
อาจารย์์พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้ทำำ�งานพระศาสนา คืือการสอนปริิยััติิจนเป็็นที่่�เห็็น
ประจัักษ์์ พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวฯ จึึงทรงยกย่่องท่่านให้้เห็็นประจัักษ์์ ดัังที่่�ท่่านทำำ�อยู่่�
ด้้วยโปรดพระราชทานราชทิินนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
เป็็นบุุญยิ่่�งแล้้วที่่�ได้้รู้้�จััก และได้้เป็็นลููกศิิษย์์ของพระผู้้�ทำำ�เพื่่�อพระศาสนามากอย่่างนี้้�
ในวาระอัันเป็็นมงคลอย่่างนี้้� ขอให้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์มีีสุุขภาพกายสุุขภาพใจที่่�ดีี แข็็งแรง
และทำำ�เพื่่�อศาสนาอย่่างนี้้�ต่่อไป อย่่าได้้เหน็็ดเหนื่่�อยท้้อแท้้ เพราะงานพระศาสนาคืือที่่�หนึ่่�งในใจของ
ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์อยู่่�แล้้ว
ด้้วยความเคารพอย่่างสููง
พระมหาอาทิิตย์์ ในทอง (ป.ธ.๙)
วััดหาดใหญ่่สิิตาราม
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สายธารแห่่งชีีวิิต
สายน้ำำ��ทั้้�งหลาย ย่่อมไหลไปสู่่�ที่่�ลุ่่�ม ไม่่หวนคืืนกลัับ
กาลเวลา ย่่อมเคลื่่�อนไปทุุกขณะ ไม่่เดิินย้้อนกลัับ
ชีีวิิต ไยไม่่ใช่่เป็็นเฉกเช่่นเดีียวกััน!
	ชีีวิตนี้้
ิ �เปรีียบเช่่นดัังสายน้ำำ�� ไหลเคลื่่�อนไปทุุกขณะตามกาลเวลา
จนกระทั่่�งลมหายใจสุุดท้้าย ทุุกคนต่่างก็็รู้้�เรื่่�องนี้้�เป็็นอย่่างดีี ฉะนั้้�น
คนส่่วนมากจึึงคิิดว่่า “ทำำ�อย่่างไร เราจึึงจะใช้้ชีวิี ิตนี้้�ให้้คุ้้�มค่่า”
	บางคนใช้้ชีีวิิตอย่่างเพลิิดเพลิินสนุุกสนานเต็็มที่่� บางคนทุ่่�มเทชีีวิิตในสิ่่�งที่่�ตนเองคิิดว่่าคุ้้�มค่่า
กัับเวลาที่่�เสีียไป บางคนใช้้ชีวิี ิตเพีียงให้้หมดไปวัันๆ อาจไม่่ได้้คิิดหาเหตุุผลในการใช้้ชีีวิิตใดๆ เลย มีีบ้้าง
บางคนยอมทุ่่�มเทชีีวิิตสละชีีวิิตกัับสิ่่�งที่่�ตนเองเล็็งเห็็นว่่าเป็็นสาระ ฯลฯ
เหตุุผลในการใช้้ชีวิี ตนั้
ิ น้� มีีมากมาย ฉะนั้้น� แนวทางการใช้้ชีวิี ตข
ิ องแต่่ละคนนั้้น� ล้้วนแตกต่่างกััน
ออกไป แต่่แนวทางในการดำำ�เนิินชีวิี ตข
ิ องพระภิิกษุุในพระพุุทธศาสนา พระพุุทธองค์์ทรงวางไว้้สองทาง
ด้้วยกัันคืือ คัันถธุุระ การศึึกษาพระปริิยััติิสััทธรรม ๑ และวิิปััสสนาธุุระ การปฏิิบััติิเพื่่�อเห็็นแจ้้งหนทาง
พ้้นทุกุ ข์์อีกี ๑ ผู้้�ใดให้้สายธารชีีวิตข
ิ องตนได้้ซึมซัับ
ึ และไหลผ่่านพระปริิยััติิสััทธรรมและปฏิิปัตั ติิสััทธรรม
ทั้้�งสองนี้้� ชีีวิตข
ิ องผู้้�นั้้�นนัับได้้ว่่าถููกใช้้ไปอย่่างคุ้้�มค่่าแล้้ว ไม่่มีีอัันใดจะต้้องเสีียดาย
	ท่่านอาจารย์์พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร (ผู้้�มีีธรรมเป็็นเครื่่�องประดัับ) นัับเป็็นหนึ่่�งใน
บุุคคลผู้้�ดำำ�เนิินตามแนวทางของพระพุุทธเจ้้าได้้อย่่างประจัักษ์์แจ้้ง วัันเวลาที่่�ผ่่านมาในชีีวิิตของท่่าน
ล้้วนแล้้วแต่่หมดสิ้้น� ไปกัับธุุระทั้้ง� สองประการนี้้� ท่่านเป็็นผู้้�คล่่องแคล่่วในปริิยััติิ แตกฉานในพระไตรปิิฎก
พร้้อมทั้้�งอรรถกถาและฎีีกา และได้้นำำ�มากล่่าวสอนแก่่เหล่่าศิิษย์์ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิ ท่่านทุ่่�มเท
อุุทิิศชีีวิิตนี้้�เพื่่�อพระพุุทธศาสนาโดยแท้้ การงานสิ่่�งใดที่่�ท่่านเล็็งเห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อพระศาสนาและ
ชาวโลก เมื่่�อโอกาสมาถึึง ท่่านจะริิเริ่่�มทำำ�สิ่่�งนั้้�นทัันทีี เพราะเมื่่�อสายธารแห่่งชีีวิิตนี้้�ไม่่ไหลย้้อนกลัับ หาก
รีีรอที่่�จะทำำ�เสีียแล้้ว โอกาสที่่�จะได้้ทำ�สิ่่
ำ �งนั้้�นอาจไม่่ปรากฏอีีกเลยในชีีวิิตนี้้�
	ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์จึึงนัับได้้ว่่า เป็็นผู้้�งดงามประดุุจดัังเพชรที่่�เจีียระไนดีีแล้้ว ส่่องแสงสว่่าง
ในท่่ามกลางแห่่งหมู่่�ปราชญ์์เมธีีทั้้�งหลาย สมกัับนามที่่�ท่่านได้้รัับพระราชทานว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ข้้าพเจ้้าขอกราบคารวะท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ด้้วยความเคารพ
พระมหาพงษ์์พััฒน์์ อุุปติิสฺฺโส (ป.ธ.๙)
วััดไวกููลฐาราม

98

๖๑

Paṭhamaṁ ācariyaguṇaṁ ahaṁ
vandāmi
Ācariyassa syāmaraṭṭhādhipena Varamedhīvajirasobhaṇābhidhanaṁ guṇavisithaṁ anuppadinnataṁ sutvā anumodāmi abhippamodāmi. “Pūjā ca pūjaneyyānaṁ etaṁ maṅgalamuttama”nti
bhagavato maṅgalakaraṁ vacanaṁ manasi katvā ācariyassa guṇaṁ pūjayanto tassa pūjitabbaguṇavisesaṁ 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- rogantrāyakappato 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 appakaṁyeva khāyissati. Evaṁ piyo garu bhāvanīyo vipuḷaguṇasampanno mahāthero viya purisājānīyo satthusāsane ekopi laddhuṁ na sukaraṁ. Ekopi so saddhammassa ciraṭṭhitiyā mahantaṁ 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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อาจริิยคุุณบููชา
ปฐมํํ อาจริิยคุุณํํ อหํํ วนฺฺทามิิ.
อาจริิยสฺฺส สฺฺยามรฏฺฺฐาธิิเปน วรเมธีีวชิิรโสภณาภิิธานํํ คุุณวิิสิิฏฺฺฐํํ อนุุปฺฺปทิินฺฺนตํํ สุุตฺฺวา อนุุโม
ทามิิ อภิิปฺฺปโมทามิิ. “ปููชา จ ปููชเนยฺฺยานํํ เอตํํ มงฺฺคลมุุตฺฺตมนฺฺติิ ภควโต มงฺฺคลกรํํ วจนํํ มนสิิ กตฺฺวา
อาจริิยสฺฺส คุุณํํ ปููชยนฺฺโต ตสฺฺส ปููชิิตพฺฺพคุุณวิิเสสํํ อิิธ โถกํํ กิิตฺฺตยิิสฺฺสามิิ.
เมธาวีี หิิ โส ธมฺฺมาลงฺฺการมหาเถโร พหุุสฺฺสุุโต สมุุทรปราการ-นาม ชนปเท พระประแดงปเทเส ฐิิตสฺฺส วััดจากแดง-นาม วิิหารสฺฺส สามิิโก. น จ โส เกวลํํ ปิิฏกตฺฺตเย พฺฺยตฺฺโต โหติิ. อถ ตํํ ตํํ
สุุตฺฺตวจนํํ ฐานานุุรููปํํ วฬญฺฺเชตุุมฺฺปิิ สมตฺฺโถ. ตสฺฺส หิิ อารามโสธาปนตฺฺถาย เจว พหุุชนอตฺฺถาย จ ยํํ  
กจวรสมฺฺพนฺฺธสุุสํํวิิหิิตกมฺฺมนฺฺตํํ ปุุนปริิโภคกรณํํ ตํํ สกลสฺฺยามรฏฺฺเฐ สุุปากฏํํ. อาราโมปิิ ตสฺฺส ยสฺฺส
กสฺฺสจิิ อุุปกฏฺฺฐสฺฺส จิิตฺฺตํํ ปสาเทสิิ. โก ปน วาโท ตสฺฺส สมณสารุุปฺฺโป.
วชิิรํํ วิิย เถรสฺฺส นามํํ ติิกฺฺขํํ ตํํขณุุปฺฺปตฺฺติิกํํ. อนฺฺโตกุุเล อนฺฺโตวิิหาเร วา ตํํ ตํํ ปวตฺฺตปญฺฺหํํ
อสงฺฺกีโี ต อปฺฺปฏิินิวิ ตฺฺโต นิิพฺเฺ พเฐติิ. ยถากาลํํ หิ อุ
ิ ปฺุ ปฺ นฺฺน-Covid19ติิ-โรคนฺฺตรายกปฺฺปโต โมจนตฺฺถาย
เมตฺฺตาจิิตฺฺเตน สมฺฺมา อุุปายํํ ทสฺฺเสตฺฺวา อนุุรููปวิิธํํ คาหาเปตฺฺวา อตฺฺตโน สิิสฺฺสํํ อารกฺฺขํํ เทติิ.
โสภโณ จ โส มหาเถโร กลฺฺยาณธมฺฺโม ขนฺฺติิโสรจฺฺเจน สมนฺฺนาคโต. นาภิิชานามิิ ยาวชฺฺชตนา
ตสฺฺส กิิญฺฺจิิ คหฏฺฺฐํํ วา ปพฺฺพชิิตํํ วา โกธเนน วาจสฺฺส ภิินฺฺทนํํ อภิิสชฺฺชนํํ วา. สทา สขิิลสมฺฺภาโสว.
เอตฺฺตเกน เม ปริิตฺฺตญาเณน อาจริิยคุุณํํ ปกาเสตํุุ� ยถาสตฺฺติิ พหุุปณฺฺเณ ลิิขิิเตปิิ อปฺฺปกํํเยว 
ขายิิสฺฺสติิ. เอวํํ ปิิโย ครุุ ภาวนีีโย วิิปุุฬคุุณสมฺฺปนฺฺโน มหาเถโร วิิย ปุุริิสาชานีีโย สตฺฺถุุสาสเน เอโกปิิ
ลทฺฺธุํํ� น สุกุ รํํ. เอโกปิิ โส สทฺฺธมฺฺมสฺฺส จิิรฏฺฺฐิติิ ยิ า มหนฺฺตํ กิ
ํ จฺิ จํฺ ํ สาเธติิ มหาชนสฺฺส สุุขมาวหติิ. ยถาห ภควา
ทุุลฺฺลโภ ปุุริิสาชญฺฺโญ   น โส สพฺฺพตฺฺถ ชายติิ
ยตฺฺถ โส ชายติิ ธีีโร   ตํํ กุุลํํ สุุขเมธตีีติิ.
โหตุุ อาจริิยสฺฺส นานา ชยมงฺฺคลํํ.
นนฺทิยาลงฺกาโร ภิกฺขุ
(ชมฺพูทีป-อรุณุคฺคต-ปเทส-ชาติโก)
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คำำ�แปลอาจริิยคุุณบููชา
ข้้าพเจ้้าขอวัันทาคุุณของพระอาจารย์์เป็็นอัันดัับแรก
ข้้าพเจ้้าได้้ฟัังมาว่่าพระราชาผู้้�ปกครองประเทศสยาม ได้้ทรงโปรดพระราชทานตำำ�แหน่่ง
อัันเลิิศด้้วยคุุณอัันมีีนามที่่�งดงามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ แก่่ท่่านพระอาจารย์์แล้้ว ก็็ยิินดีีปลาบปลื้้�มใจ
เป็็นอย่่างยิ่่�ง ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงพระดำำ�รััสที่่�ตรััสถึึงมงคลของพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าว่่า “การบููชาบุุคคล
ผู้ค้� วรบููชานี้้� เป็็นมงคลอัันสููงสุุด” เมื่่อ� จะบููชาคุุณของท่่านพระอาจารย์์ จัักกล่่าวคุุณอัันพิิเศษที่่ค� วรบููชา
ของท่่านไว้้สัักเล็็กน้้อย ณ ที่่�นี้้�
ก็็ท่่านพระธััมมาลัังการมหาเถระนั้้�น เป็็นผู้้�มีีปััญญา เป็็นพหููสููต เป็็นเจ้้าอาวาสวััดจากแดง
ที่่� ตั้้� ง อยู่่�อำำ� เภอพระประแดง ในจัังหวััดสมุุ ท รปราการ และท่่ า นไม่่ ใช่่ เ พีี ย งแต่่ เ ป็็ น ผู้้� เชี่่� ย วชาญ
ในพระไตรปิิฎกเพีียงอย่่างเดีียว โดยที่่แ� ท้้แล้้ว ท่่านยัังเป็็นผู้ส้� ามารถที่จ่� ะนำำ�คำำ�ในพระสููตรนั้้น� ๆ มาใช้้สอย
ได้้ตามฐานะที่ส่� มควรอีีกด้้วย อย่่างเช่่นเรื่่อ� งการทำำ�ขยะที่่มี� กี ารจััดแจงไว้้ดีแี ล้้วให้้กลัับมาใช้้สอยได้้อีกี ครั้้ง�
เพื่่�อจะทำำ�วััดให้้สะอาด แล้้วให้้เกิิดประโยชน์์แก่่หมู่่�ชนเป็็นอัันมากของท่่าน ก็็ปรากฏไปทั่่�วทั้้�งประเทศ
สยาม วััดของท่่านเองนั้้น� ก็็ยัังจิิตของคนทุุกๆ คนที่่ไ� ด้้เข้้าไปให้้เลื่่อ� มใส ไม่่จำำ�ต้อ้ งกล่่าวถึึงสมณสารููปของ
ท่่าน (จัักไม่่ยัังจิิตของผู้้�คนให้้เลื่่�อมใสได้้อย่่างไร)
นามของท่่านพระเถระก็็เป็็นประดุุจเพชร แข็็งแกร่่ง เฉีียบคม ท่่านไม่่เคยจะท้้อถอย ท้้อแท้้เลย
คอยคลี่่�คลายปััญหาต่่างๆ ที่่�เป็็นไปทั้้�งภายในตระกููลหรืือภายในวััด ก็็ท่่านมีีเมตตาจิิต ได้้แสดงถึึงอุุบาย
เพื่่�อจะปลอดภััยจากโรคร้้าย Covid-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นอย่่างดีี แล้้วได้้สอนถึึงวิิธีีการที่่�เหมาะสม ให้้การ
ดููแลรัักษาลููกศิิษย์์ของท่่านตามเวลาที่่�สมควร
อนึ่่�ง ท่่านพระมหาเถระนั้้�น เป็็นผู้้�งดงาม คืือมีีธรรมอัันงดงาม ประกอบด้้วยขัันติิและโสรััจจะ
จนกระทั่่�งถึึงทุุกวัันนี้้� ข้้าพเจ้้าก็็ยัังไม่่รู้้�เลยว่่า ท่่านเคยกล่่าวร้้าย หรืือกระทบกระทั่่�งคฤหััสถ์์หรืือ
บรรพชิิตคนใด ด้้วยความโกรธสัักครั้้�งเลยบ้้างไหม เพราะท่่านเป็็นผู้้�ที่่�กล่่าวแต่่ถ้้อยคำำ�อ่่อนหวานอยู่่�
ตลอดเวลา
แม้้ ข้้ า พเจ้้ า จะเขีี ย นหนัังสืือตั้้� ง มากมายตามความสามารถ เพื่่� อ จะประกาศถึึ ง คุุ ณ ของ
ท่่านพระอาจารย์์ แต่่ด้้วยปััญญาอัันน้้อยนิิดของข้้าพเจ้้าเพีียงเท่่านี้้� ก็็จัักเขีียนปรากฏได้้เพีียงเล็็กน้้อย
เท่่านั้้�น ตามที่่�ได้้กล่่าวมา ท่่านพระอาจารย์์นั้้�น เป็็นที่่�รััก ที่่�เคารพ ที่่�ยกย่่อง เป็็นพระมหา Top of Form
เพีียบพร้้อมด้้วยคุุณอัันกว้้างขวาง เป็็นประดุุจบุุรุุษอาชาไนย ที่่�แม้้เพีียงผู้้�เดีียว ก็็หาได้้ยากในศาสนา
ของพระศาสดา เพราะท่่านพระอาจารย์์แม้้เพีียงผู้้�เดีียว ก็็ทำำ�ภารกิิจเพื่่�อความตั้้�งมั่่�นแห่่งพระสััทธรรม
อัันยิ่่�งใหญ่่ให้้สำำ�เร็็จได้้ นำำ�มาซึ่่�งความสุุขแก่่มหาชนได้้ เหมืือนดัังที่่�พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าได้้ตรััสไว้้ว่่า
“บุุรุุษอาชาไนยนั้้�น เป็็นผู้้�หาได้้ยาก มิิได้้เกิิดในทุุกที่่�ไป
บุุรุุษอาชาไนยผู้้�เป็็นปราชญ์์นั้้�น ย่่อมเกิิดในตระกููลใด
	ตระกููลนั้้นย่
� ่อมเข้้าถึึงซึ่่�งความสุุข” ดัังนี้้�
ขอชััยมงคลต่่างๆ จงมีีแก่่ท่่านพระอาจารย์์
นัันทิิยาลัังการะ
(อรุุณาจััลประเทศ ชมพููทวีีป)
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A Tribute to
Phra 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

102

๖๑

Congratulatory 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.

บุุรุุษอาชาไนยนั้้�นเป็็นผู้้�หาได้้ยาก มิิได้้เกิิดในทุุกที่่�ไป
บุุรุุษอาชาไนยเป็็นปราชญ์์ชน เกิิดในตระกููลใด ตระกููลนั้้นย่
� ่อมเข้้าถึึงซึ่่�งความสุุข

๖๑

103

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
Phra 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 auspicious events at Wat Jakdaeng, along with interacting with Chaokhun Ajahn on many occasions. 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)
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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 Medhīvajirasobhaṇa 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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ข้้าพเจ้้ารู้้�จัักพระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร หรืือพระเมธีีวชิิรโสภณ
ครั้้� ง แรกที่่� วััด ญาณเวศกวััน อำำ� เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม
เมื่่� อ เดืือนพฤษภาคม ปีีพุุ ทธศัั กราช ๒๕๕๕ ซึ่่� ง โครงการบาลีี ศึึ ก ษา
(ปาฬิิสิิกฺฺขาสุุเตสนํํ) ได้้จััดกิิจกรรมบรรยายเรื่่�อง “คณะสงฆ์์ลัังกา-พม่่าสร้้าง
ชาติิอย่่างไร?” คราวนั้้�นข้้าพเจ้้าได้้รัับนิิมนต์์ไปบรรยายในประเด็็นเกี่่�ยวกัับ
ศรีีลัังกา ส่่วนท่่านเจ้้าคุุณได้้ทำำ�หน้า้ ที่บ่� รรยายเกี่่ย� วกัับประเทศพม่่า การพบกัันครั้้ง� นั้้น�
ไม่่ได้้พููดคุุยกัันเพราะเวลาค่่อนข้้างจำำ�กััด จากการบรรยายในวัันนั้้น� จึึงทราบว่่า ท่่านเจ้้าคุุณเรีียนจบภาษา
บาลีีใหญ่่มาจากประเทศพม่่า จนได้้รัับปริิญญาบััตรชั้้�นสาสนธชธััมมาจริิยะ (ย่่างกุ้้�ง) จากนั้้�นเป็็นต้้นมา
ก็็ มิิ ไ ด้้ เจอกัันอีี ก เลย แต่่ เ ห็็ นผ ลงานของท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ ในสื่่� อ โซเชีี ย ลทั่่� ว ไปตลอด ในฐานะพระสงฆ์์
นัักการศึึกษา และนัักกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการแปรรููปขยะเป็็นจีีวร
	ต่่อมา ต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๖๓ ข้้าพเจ้้าได้้มีีโอกาสพบท่่านเจ้้าคุุณอีีกครั้้�งที่่�
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ซึ่ง่� หอพระไตรปิิฎกนานาชาติิ คณะอัักษรศาสตร์์ได้้จััดงาน “การศึึกษาและสืืบสาน
พระไตรปิิฎกนานาประเทศ” คราวนั้้น� ข้้าพเจ้้าได้้รัับนิมนต์
ิ บ์ รรยายเรื่่อ� งการศึึกษาพระไตรปิิฎกในศรีีลัังกา
ส่่วนท่่านเจ้้าคุุณได้้รัับนิิมนต์์บรรยายเรื่่�องการศึึกษาพระไตรปิิฎกในพม่่า คราวนี้้�เองได้้มีีโอกาสสนทนา
กัับท่่านเจ้้าคุุณเป็็นเวลาค่่อนข้้างนาน สิ่่�งหนึ่่�งซึ่่�งข้้าพเจ้้าสัังเกตเห็็นคืือ ท่่านเจ้้าคุุณสนใจเรื่่�องการศึึกษา
ภาษาบาลีีเป็็นอย่่างมาก เพราะถามข้้าพเจ้้าเกี่่�ยวกัับการศึึกษาภาษาบาลีีของศรีีลัังกาอย่่างละเอีียด
แล้้วเปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาภาษาบาลีีของพม่่าจนเห็็นภาพอย่่างชััดเจน
	อีีกประการหนึ่่�ง ข้้าพเจ้้าได้้รัับเชิิญให้้เป็็นผู้้�เขีียนบทความตีีพิิมพ์์ในวารสารโพธิิยาลััย ซึ่่�งอยู่่�ใน
ความอุุปถััมภ์์ของวััดจากแดง มีีท่่านเจ้้าคุุณเป็็นผู้้�บริิหาร ตลอดเวลาสี่่�ปีีที่่�ข้้าพเจ้้าร่่วมงานกัับวารสาร
โพธิิยาลััย ได้้เห็็นผลงานเชิิงประจัักษ์์ของท่่านเจ้้าคุุณมากมายหลายอย่่าง จนเกิิดความอััศจรรย์์ใจว่่า
ท่่านเจ้้าคุุณแบ่่งเวลาในการบริิหารงานอย่่างไร? เพราะลำำ�พัั งการสอนภาษาบาลีีและพระอภิิธรรม
ก็็แทบจะหาเวลาพัักไม่่ได้้อยู่่�แล้้ว แต่่เหตุุไฉนท่่านเจ้้าคุุณจึึงมีีพละกำำ�ลััง สามารถทำำ�งานอย่่างอื่่�นได้้อีีก
มากมาย ต่่อมามีีศิิษยานุุศิิษย์์ใกล้้ชิิดของท่่านเจ้้าคุุณช่่วยอธิิบายคำำ�ตอบเหล่่านี้้� แก่่ข้้าพเจ้้าหลายครั้้�ง
ต่่างกรรมต่่างวาระ
ครั้้น� ได้้ข่า่ วว่่า ท่่านเจ้้าคุุณได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ โปรดตั้้ง� ให้้ดำำ�รงสมณศัักดิ์์ที่� ่� “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
ข้้าพเจ้้าจึึงไม่่แปลกใจอัันใด เพราะผลงานหรืือคุุณููปการของท่่านเจ้้าคุุณนั้้�นมากมายจนเกิินบรรยาย
และหากมีีคนรู้้�จัักตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า ท่่านเจ้้าคุุณได้้รัับสมณศัักดิ์์�ครั้้�งนี้้�เหมาะสมหรืือไม่่? ข้้าพเจ้้าก็็ยิินดีี
ที่่�จะอธิิบายขยายความพร้้ อมชี้้� ชวนให้้ ดููผลงานของท่่ านเจ้้ าคุุ ณซึ่่� งปรากฏเห็็นตามสื่่� อมวลชนทั่่� วไป
สิ่่�งหนึ่่�งซึ่่�งข้้าพเจ้้าอยากเห็็นมากที่่�สุุดคืือ ท่่านเจ้้าคุุณได้้เป็็นผู้้�นำำ�ปฏิิรููประบบการศึึกษาภาษาบาลีีของ
คณะสงฆ์์ไทย ซึ่่�งพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงมีีพระราชปุุจฉาแล้้วนั้้�น จัักเป็็นประโยชน์์
มหาศาลต่่อวงการศึึกษาของพระสงฆ์์และพระพุุทธศาสนาทั้้�งหมด
ลัังกากุุมาร
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คำำคารวะ
จากพระภิิกษุุผู้้�มาจากแดนไกล

กระผมเป็็นพระภิิกษุุชาวเวีียดนามซึ่่�งได้้มีีโอกาสมาศึึกษาเล่่าเรีียน
ที่่�ประเทศไทยเป็็นเวลาประมาณ ๑๕ ปีี ก่่อนหน้้านั้้�น ได้้เรีียนรู้้�การปฏิิบััติิ
กััมมััฏฐานที่่� พ ม่่ าอยู่่� ๖ ปีี ที่่� เมืืองไทยเป็็ นบุุ ญ ของกระผมทำำ�ให้้ ได้้ ร่ำำ��เรีี ย น
พระอภิิธรรมที่่อ� ภิิธรรมโชติิกะวิิทยาลััย (อชว.) และที่่วััด
� ระฆัังโฆสิิตาราม ดัังนั้้น� จึึงได้้เคยฟัังท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์แสดงธรรม ได้้ฟัังท่่านเทศน์์คััมภีีร์์มหาปััฏฐานอย่่างละเอีียด ทำำ�ให้้ตรึึงจิิตตรึึงใจนัักศึึกษา
พระอภิิธรรม และผู้้�ที่่�ใฝ่่ในการฟัังธรรมอย่่างยิ่่�งในงานประจำำ�ปีีของอชว. เมื่่�อหลายปีีมาแล้้ว
กระผมได้้มาวััดจากแดงในหลายโอกาส เพราะมีีพระภิิกษุุและสามเณรชาวเวีียดนามที่ไ่� ด้้รัับเมตตา
จากเจ้้าคุุณอาจารย์์ให้้ที่่�พัักพิิงเพื่่�อเรีียนบาลีี และเรีียนคััมมภีีร์์ต่่างๆ ในสายบาลีีใหญ่่ พระภิิกษุุสามเณร
ชาวเวีียดนามทุุกรููปบอกให้้กระผมทราบว่่า เจ้้าคุุณอาจารย์์ใจดีี และมีีเมตตากรุุณามาก ท่่านเหล่่านั้้น�
ได้้เรีียนภาษาไทย เรีียนพระอภิิธรรม ได้้ฝึกึ การเจริิญสติิ ได้้รัับความรู้้�เรื่่อ� งพระวิินััยที่่�วััดนี้้� และยัังได้้เห็็น
จริิยาวััตรอัันงดงามของพระเถระ ซึ่่�งเป็็นประสบการณ์์ที่่�มีค่ี ่ามาก
	ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ได้้เมตตากระผมมาก เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) ท่่านได้้เดิินทางไป
เวีียดนามตามที่่ญ
� าติิโยมชาวเวีียดนามที่่เ� ป็็นลูกู ศิิษย์์เรีียนพระอภิิธรรมกัับกระผมได้้กราบนิิมนต์ท่์ า่ นให้้
ไปแสดงธรรม และสวดสาธยายพระปริิตร เป็็นที่่ชื่� น่� ชอบมากที่่ไ� ด้้ฟังั ท่่านสวดพระปริิตร นัับเป็็นบุุญของ
ฆราวาสญาติิโยมชาวเวีียดนามเป็็นอย่่างยิ่่�ง
กระผมขอกราบอนุุโมทนากัับการเสีียสละของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ ในการเผยแผ่่พระสััทธรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในการสร้้างศาสนทายาทที่่�มีีความรู้้�ทั้้�งปริิยััติิ และปฏิิบััติิ และที่่�สำำ�คััญยิ่่�งในการเป็็นผู้้�นำำ�
ทางความคิิดและจิิตวิิญญาณในเรื่่�องการลดขยะพลาสติิก ขยะอาหาร และขยะจากบรรจุุภััณฑ์์ต่่างๆ
รัักษาสภาพแวดล้้อม ทำำ�ให้้ความเป็็นอยู่่�สะอาด ลดมลภาวะ ด้้วยการเริ่่�มต้้นปลููกจิิตสำำ�นึึกในวััด
ในชุุมชนวััดจากแดง ในสัังคม ในประเทศ และในโลก ซึ่่�งตรงกัับคำำ�สอนของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าให้้
รัักษาธรรมชาติิ ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นสัังคมที่่�น่่าอยู่่�แบบยั่่�งยืืนในธรรม
กระผมและลููกศิิษย์์ชาวเวีียดนาม ขออ้้างเอาคุุณพระศรีีรััตนตรััยโปรดประทานพร ปกปัักรัักษา
ให้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์มีีสุุขภาพดีี มีีพลัังในการทำำ�งานเผยแผ่่พระธรรมวิินััยต่่อไป
Venerable Javana
Theravāda Bhikkhu from Vietnam.

มุทิตาสักการะ
พระมหาเถระ
พระมหา กรุุณาธิิคุุณ บุุญหลั่่�งถึึง
ประนอม หนึ่่�ง ครองคุุณ บุุญอัักโข
ธััมมา เทศน์์ วิิเศษศิิลป์์ ยิ่่�งภิิญโญ
ลัังกาโร สมกิิตติิศััพท์์ สดัับดีี
พระ จอมไท้้ ไพเราะ เสนาะนััก
เมธีี หลััก สััตถุุสาสน์์ ประกาศศรีี
วชิิร เกล้้าฯ พระองค์์ใด พระทััยทวีี
โสภณ มีี พระโองการ ผ่่านบััดดล
จะตั้้�งพระมหาประนอมจงพร้้อมสนอง
ธ ยกย่่อง ปิิฎกสิิกขา พาแผ่่พล
เป็็นที่่� “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
มคธค้้น ควรคู่่� ชนบููชา
ปีีติิในความรู้้�สึึกที่่�ลึึกล้ำำ��
อานุุภาพธรรม พุุทโธวาท พระศาสนา
ยิ่่�งล้้นพ้้น ยิ่่�งแจ้้งชััด พระราชศรััทธา
กราบมุุทิิตา สาธุุบุุญ “เจ้้าคุุณประนอม”
พระมหาวิิสุุทธิิ
ประพัันธ์์ถวาย
ในนามวารสาร โพธิิยาลััย
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พระเมธีีวชิิรโสภณ:

หนึ่่�งในสดมภ์์หลัักของพระพุุทธศาสนาในยุุคนี้้�
ปััจจุุบัันเป็็นที่่�รู้้�กัันว่่า ภััยพระพุุทธศาสนาซึ่่�งมีีทั้้�งศััตรููภายในและศััตรููภายนอกค่่อนข้้างเข้้มแข็็ง
ชาวพุุทธมัักจะถามว่่า ‘จะรัับมืือกัับภััยของพระพุุทธศาสนาอย่่างไร’ ผมจััดสััมมนาระดมสมอง
ผ่่านศููนย์์พุุทธศาสนศึึกษาญาณสัังวร มููลนิิธิิ ๑๐๐ พระชัันษา สมเด็็จพระญาณสัังวรานุุสรณ์์ ใน
พระสัังฆราชููปถััมภ์ห์ ลายครั้้�ง นัับแต่่มีีการทำำ�รััฐประหารของคณะคสช.เป็็นต้้นมา
เมื่่�อจะตอบคำำ�ถามข้้างต้้น ผมนึึกถึึงคำำ�พููดของท่่านอาจารย์์สุุชีีพ ปุุญญานุุภาพ ซึ่่�งเคยอธิิบาย
ให้้ผมฟัังเป็็นส่่วนตััวว่่า ชาวพุุทธมีีหน้้าที่่� ๕ อย่่าง และชาวพุุทธควรจะต้้องสำำ�รวจตนเองว่่ามีีศัักยภาพ
ทำำ�งานในระดัับไหนก่่อนค่่อยลงมืือทำำ�งานเพื่่อ� พระพุุทธศาสนา ต่่อมา พระเดชพระคุุณพระธรรมเมธาภรณ์์
(ระแบบ ฐิิตญาโณ) เอามาผููกเป็็นคำำ�คล้้องจองกัันเพื่่�อให้้ท่่องจำำ�กัันง่่ายๆ ว่่า ‘ศึึกษา ปฏิิบััติิ สััมผััสผล
เผยแผ่่ แก้้ปััญหา’ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�ครัับ:๑. ศึึกษา หมายถึึง ศึึกษาพระพุุทธศาสนาให้้แตกฉาน หรืือรู้้�จัักพระพุุทธศาสนาดีี สามารถ
อธิิบายหรืือโต้้แย้้งคนอื่่�นในหลัักพระพุุทธศาสนาได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต้้องสามารถแยกแยะให้้เห็็น
ความต่่างระหว่่างพระพุุทธศาสนา ซึ่่ง� เป็็นจำำ�พวกอเทวนิิยม ไม่่เชื่่อ� ว่่าพระเจ้้าสร้้างโลก กัับศาสนาเทวนิิยม
ที่่เ� ชื่่อ� ว่่าพระเจ้้าสร้้างโลก เช่่น ศาสนาคริิสต์์ ศาสนาอิิสลาม ศาสนาพราหมณ์์-ฮิินดูู ได้้ ฯลฯ ต้้องรู้้�ว่า่ อะไร
คืือจุุดเด่่นของพระพุุทธศาสนา ซึ่่�งทำำ�ให้้พระพุุทธศาสนาเป็็นที่่�ยอมรัับในโลกปััจจุุบััน
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นอกจากนั้้�น ยัังต้้องรู้้�ว่่า ชาวโลกขณะนี้้� ได้้มองเห็็นคุุณค่่าของคำำ�สอนพระพุุทธศาสนาใน
หลากหลายมิิติิมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น มีีคำำ�สอนพระพุุทธศาสนาหลายอย่่าง สามารถนำำ�ไปใช้้พััฒนาธุุรกิิจได้้
มีีคำำ�สอนพระพุุทธศาสนาหลายอย่่าง สามารถนำำ�ไปใช้้จััดการความขััดแย้้งได้้ มีีคำำ�สอนพระพุุทธศาสนา
หลายอย่่าง สามารถนำำ�ไปพััฒนาตนเองให้้มีีภาวะผู้้�นำำ� สร้้างทีีมเพื่่�อบริิหารงานบริิษััทให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วง
รวมทั้้�งพััฒนาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคนอื่่�นๆ ในครอบครััวและสัังคม
ชาวพุุทธทุุกคนต้้องถามตนเองว่่า รู้้�จัักพระพุุทธศาสนาดีีแค่่ไหน แล้้วตอนนี้้� ได้้พากัันศึึกษา
มาดีีพอแล้้วหรืือยััง? ถ้้ายััง หน้้าที่่�สำำ�คััญคืือรีีบไปหาครููอาจารย์์เพื่่�อศึึกษาเสีีย
๒.ปฏิิบััติิ หมายถึึงการนำำ�คำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งศีีล สมาธิิและปััญญา
มาปฏิิบััติิในชีีวิิตประจำำ�วัันในฐานะเป็็นชาวพุุทธ เช่่น รัักษาศีีล ๕ ฝึึกสติิเพื่่�อให้้ได้้สมาธิิ และหาโอกาส
เจริิญวิิปััสสนาหรืือพััฒนาปััญญา รวมทั้้�งการนำำ�เอาหลัักสามััคคีีธรรมหรืืออปริิหานิิยธรรมมาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์แก่่หมู่่�คณะทางสัังคมในภาคปฏิิบััติิ
๓. สััมผััสผล หมายถึึง การนำำ�คำำ�สอนพระพุุทธเจ้้าไปปฏิิบััติิจนได้้รัับผลดีีต่่อชีีวิิตตนเองให้้เป็็น
ที่่ป� ระจัักษ์์ เช่่น ชีีวิตมี
ิ คี วามสุุขจากการเจริิญสติิเป็็นประจำำ� ครอบครััวมั่่ง� มีีขึ้้นต
� ามหลัักอิิทธิบิ าท ๔ จิิตใจ
เข้้มแข็็งขึ้้�นจากการอบรมสมาธิิภาวนา ญาติิพี่่�น้้องสามััคคีีกัันดีีและอยู่่�บนพื้้�นฐานเศรษฐกิิจพอเพีียง
ตามหลัักพุุทธ ตระกููลมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและมั่่�นคงในพระพุุทธศาสนา พร้้อมจะช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
หรืืออธิิบายให้้ผู้้�อื่นม
่� องเห็็นข้้อดีีของการปฏิิบััติิธรรมในพระพุุทธศาสนา พููดง่า่ ยๆ ว่่าได้้นำำ�หลัักพระพุุทธ
ศาสนามา ‘ปฏิิบััติิ’ ในชีีวิิตประจำำ�วััน จนเห็็นผลชััดเจนด้้วยตััวเองแล้้วนั่่�นเอง ไม่่ใช่่แค่่ ‘ศึึกษา’ เท่่านั้้น�
๔. เผยแผ่่ หมายถึึง ความพยายามนำำ�คำำ�สอนพระพุุทธศาสนาที่่�ได้้จากการศึึกษา ปฏิิบััติิและ
สััมผััสผลของตนไปเผยแผ่่ให้้ผู้้�อื่่�นได้้รัับทราบ ไม่่ผิิดเพี้้�ยนจากพระไตรปิิฎกโดยตรง ในยุุคสมััยนี้้� ชาวพุุทธ
สามารถเผยแผ่่กัันได้้อย่่างง่่ายๆ เช่่น เปิิดบััญชีีทาง FB Instagram หรืือ Twitter จากนั้้�น ก็็อ่่านพระไตรปิิฎก
แล้้วสรุุปสาระจากพระไตรปิิฎกมาแบ่่งปัันให้้ผู้้�อื่น่� ได้้รัับทราบเป็็นประจำำ� ซึ่ง่� สามารถทำำ�ได้้ง่า่ ย หรืืออาจจะ
เปิิดช่่อง Youtube Channel แล้้วอธิิบายธรรมที่่�ตนได้้อ่่านจากพระไตรปิิฎกให้้ผู้้�อื่นรู้้�ต
่� าม ดัังนี้้� เป็็นต้้น
สำำ�หรัับ การเผยแผ่่ นี้้� ขอให้้ แ น่่ ใจว่่ า เนื้้� อ หาธรรมะที่่� อ ธิิ บ ายต้้ อ งมีี คำำ� อธิิ บ ายรัับรองจาก
พระไตรปิิฎกหรืือคััมภีีร์์รองอื่่�นๆ อย่่างแน่่ชััด เพราะพระพุุทธศาสนาคืือคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้า
เมื่่อ� จะอธิิบายว่่าอัันไหนคืือคำำ�สอนพระพุุทธศาสนาก็็ต้อ้ งมีีที่ม่� าที่่ไ� ป สามารถสืืบค้้นได้้จากพระไตรปิิฎก
หรืือคััมภีีร์์พระพุุทธศาสนาอื่่�นๆ ถ้้าไม่่แน่่ใจ ก็็ควรต้้องไต่่ถามผู้้�รู้้�ให้้เข้้าใจละเอีียดยิ่่�งขึ้้�นก่่อนจะนำำ�ไป
เผยแพร่่
หลัักๆ แล้้ว ผู้้�ที่่�จะพยายามเผยแผ่่ได้้นั้้�น จะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ร่ำำ��เรีียนทางปริิยััติิธรรมมา และยึึดคััมภีีร์์
พระไตรปิิฎกเป็็นหลัักในการเผยแผ่่ แม้้จะมีีเกจิิอาจารย์์ให้้ยึึดเหนี่่�ยว ก็็ต้้องดููว่่าที่่�ท่่านอธิิบายสอดคล้้อง
กัับพระไตรปิิฎกหรืือไม่่ด้้วย
๕. แก้้ปััญหา ระดัับที่่� ๕ นี้้�เป็็นระดัับที่่�ค่่อนข้้างสลัับซัับซ้้อน ต้้องใช้้ความรู้้�พื้้�นฐานแน่่นทั้้�ง
ทางโลกทางธรรม ต้้องรู้้�จัักบริิบทโลกและบริิบทสัังคมไทยดีี จึึงต้้องอาศััยการวิิจััยนำำ� กลุ่่�มชาวพุุทธที่่�จะ
มาทำำ�งานในระดัับนี้้�ต้อ้ งมีีความรู้้�พื้้�นฐานการวิิจััยดีี ต้้องมีีพื้้นฐ
� านการศึึกษาทางพระพุุทธศาสนาในระดัับ
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ที่่�เป็็นมัันสมองของพระพุุทธศาสนาได้้
มองจากหลัักการที่่�ท่่านอาจารย์์สุุชีีพ ปุุญญานุุภาพได้้กล่่าวไว้้แล้้วจะพบว่่า พระเดชพระคุุณ
พระเมธีีวชิิรโสภณ (ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร) เป็็นพระที่่�มีีคุุณภาพรููปหนึ่่�งในสัังคมไทยในปััจจุุบััน
ท่่านมีีผลงานดีีเด่่นในหลายๆ ด้้าน นอกจากศึึกษา ปฏิิบััติิ สััมผััสผล และเผยแผ่่แล้้ว ท่่านยัังแก้้ปััญหา
ให้้พระพุุทธศาสนาอย่่างสำำ�คััญคืือ การพััฒนาบุุคลากรชาวพุุทธให้้มีีคุุณภาพ ด้้วยวิิธีีการฝึึกอบรมให้้
พระสงฆ์์สามเณรอื่่�นๆ รวมทั้้�งพุุทธศาสนิิกชนทั่่�วไป เข้้าใจคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนาดีีขึ้้�น โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการส่่งเสริิมการเรีียนภาษาบาลีี ทั้้�งหลัักสููตรบาลีีไวยากรณ์์ทั่่�วไป ทั้้�งบาลีีไวยากรณ์์ใหญ่่และ
การอบรมพระอภิิธรรมเป็็นกิิจจะลัักษณะ ใช้้วารสารโพธิิยาลััยและสถานีีวิิทยุุศึึกษา เป็็นเครื่่�องมืือ
ในการสื่่�อสารกัับภาคีีเครืือข่่าย และมีีการเชิิญอาจารย์์ฆราวาสให้้เข้้ามาร่่วมอบรม เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการพััฒนางาน ใช้้ช่อ่ งทางสื่่อ� สัังคมสมััยใหม่่ เช่่น สร้้างเว็็บไซต์์ FB Youtube เป็็นต้น้ เพื่่อ� กระจายข่่าว
ให้้เข้้าถึึงประชาชนหมู่่�มาก
การทำำ�งานเพื่่�อพระพุุทธศาสนาของท่่านเหมาะสมกัับกาลสมััย สร้้างศาสนทายาทที่่�มีีความรู้้�ดีี
ในทางพระพุุทธศาสนาให้้สัังคม สมควรเป็็นต้น้ แบบหรืือแบบอย่่างให้้วััดอีกี หลายๆ แห่่งในประเทศไทย
ได้้ทำำ�ตาม ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า บรรดาศิิษยานุุศิษิ ย์์ที่เ่� คยร่ำำ��เรีียนมาจากวััดจากแดง จะเป็็นพลัังสำำ�คััญ
ในการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาในสัังคมไทย ช่่วยเหลืือพระเดชพระคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ พััฒนาต่่อยอด
งานส่่งเสริิมพระพุุทธศาสนาเช่่นนี้้�ให้้กว้้างขวางออกไปกว่่าเดิิม
ในฐานะพุุทธมามกะ ผมขออนุุโมทนาสาธุุที่่�พระคุุณเจ้้า พระเดชพระคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ
(ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ป.ธ.๖) ได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ โปรดเลื่่อ� นสมณศัักดิ์์� ขอพระคุุณเจ้้าเจริิญมั่่น� คง
ในพระพุุทธศาสนา มีีอายุุ วรรณะ สุุขะ พละ ตลอดไป และขอให้้การพััฒนางานทางพระพุุทธศาสนา
ของพระคุุณเจ้้าประสบแต่่ความสำำ�เร็็จ และเจริิญรุ่่�งเรืืองตามเป้้าประสงค์์ทุุกประการ
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์์ โพธิ์์�ประสิิทธิินัันท์์
ภาควิิชามนุุษยศาสตร์์
คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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กััลยาณมิิตรที่่�หาได้้ยาก
พระพุุทธองค์์ทรงสอนไว้้ ว่่า
“ภิิกษุุทั้้�งหลาย เมื่่�อดวงอาทิิตย์์อุุทััยอยู่่� ย่่อมมีีแสงอรุุณขึ้้�นมาก่่อน เป็็นบุุพนิิมิิตฉัันใด ความมีี
กััลยาณมิิตรก็็เป็็นตััวนำำ� เป็็นบุุพนิิมิิต แห่่งการเกิิดขึ้้�นของอารยอััษฎางคิิกมรรค แก่่ภิิกษุุ ฉัันนั้้น� ”
“ความมีีกััลยาณมิิตร เท่่ากัับเป็็นพรหมจรรย์์ (การครองชีีวิตป
ิ ระเสริิฐ) ทั้้�งหมดทีีเดีียว เพราะว่่า
ผู้้�มีีกััลยาณมิิตรพึึงหวัังสิ่่�งนี้้�ได้้ คืือ จัักเจริิญ จัักทำำ�ให้้มากซึ่่�งอารยอััษฎางคิิกมรรค”
“อาศััยเราผู้้�เป็็นกััลยาณมิิตร เหล่่าสััตว์์ผู้้�มีีชาติิเป็็นธรรมดา ก็็พ้้นจากชาติิ ผู้้�มีีชราเป็็นธรรมดา
ก็็พ้้นจากชรา ผู้้�มีีมรณะเป็็นธรรมดา ก็็พ้้นจากมรณะ ผู้้�มีีโสกะ ปริิเทวะ ทุุกข์์ โทมนััส และอุุปายาส
เป็็นธรรมดา ก็็พ้้นจากโสกะ ปริิเทวะ ทุุกข์์ โทมนััส และอุุปายาส”
“เราไม่่เล็็งเห็็นองค์์ประกอบภายนอกอื่่น� แม้้สัักอย่่างเดีียว ที่่มี� ปี ระโยชน์์มากสำำ�หรัับภิกิ ษุุผู้เ้� ป็็นเสขะ
เหมืือนความมีีกััลยาณมิิตร ภิิกษุุผู้้�มีีกััลยาณมิิตร ย่่อมกำำ�จััดอกุุศลได้้ และย่่อมยัังกุุศลให้้เกิิดขึ้้�น”
“ความมีีกััลยาณมิิตร ย่่อมเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์ยิ่่ง� ใหญ่่ เพื่่อ� ความดำำ�รงมั่่น� ไม่่เสื่่อ� มสููญ ไม่่อัันตรธาน
แห่่งสััทธรรม” ฯลฯ
(จาก พจนานุุกรมพุุทธศาสตร์์ ฉบัับประมวลธรรม สมเด็็จพระโฆษาจารย์์ (ป. อ. ปยุุตฺฺโต))
	หากย้้อนเวลาไปเกืือบ ๒๐ ปีี นัับเป็็นบุุญที่่�ข้้าพเจ้้ามีีโอกาสได้้พบท่่านอาจารย์์พระมหาประนอม
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร และบรรดาเพื่่�อนๆ ของข้้าพเจ้้าน้้อยคนนัักที่่�ไม่่รู้้�จัักท่่านอาจารย์์ ท่่านเป็็นเสมืือนประทีีป
ส่่องทางให้้เรา ท่่านเมตตาพาเราไปกราบสัังเวชนีียสถาน และไปที่่�มรดกโลก คืือ ถ้ำำ��อจัันตา และถ้ำำ��เอลโลร่่า
ที่่�เมืืองออรัังคาบััด รััฐมหาราษฏร์์ ที่่�ประเทศอิินเดีีย พาไปสัักการะพระเจดีีย์์สำำ�คััญต่่างๆ ในประเทศ
พม่่า ไปทำำ�บุุญและเยี่่�ยมเยืือนวััดที่่�ท่่านเคยศึึกษา พาไปยัังสถานที่่�รจนาคััมภีีร์์วิิสุุทธิิมรรค และให้้เห็็น
วิิถีีชาวพุุทธที่่�ประเทศศรีีลัังกา ไปทำำ�บุุญที่่�วััดท่่ามะโอ ไปทำำ�บุุญกฐิินที่่�อีีสาน ท่่านรัับนิิมนต์ม์ าบรรยาย
ธรรมทุุกปีี เมื่่�อข้้าพเจ้้าเป็็นเจ้้าภาพจััดปฏิิบััติิธรรม เจ็็ดคืืน แปดวััน ณ สวนพุุทธธรรม จัังหวััดอยุุธยา
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เป็็นเวลาหลายปีี เราได้้ซึึมซัับพระธรรมคำำ�สอน จากการบรรยายธรรมแบบต่่อเนื่่�องหลายๆ ชั่่�วโมง
ดููท่่านมีีพลัังและไม่่เหน็็ดเหนื่่�อยกัับการสอนธรรมะ ไม่่ว่่าจะเป็็นที่่�วััด ที่่�ห้้องปฏิิบััติิธรรมยุุวพุุทธิิก
สมาคมฯ หรืือที่่�ใดๆ ทั้้�งการบรรยายธรรมในสถานที่่�ราชการ ในโรงพยาบาล ในโรงเรีียน ในบริิษััท
ห้้างร้้าน และรวมทั้้ง� ที่ธน
่� าคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ด ซึ่ง่� นิิมนต์ท่์ า่ นหลายวาระในงาน/การทำำ�บุุญประจำำ�ปีี
ของธนาคาร อีีกทั้้�ง เมื่่�อเดิินทางในรถบััส ไม่่ว่่าจะกี่่�ชั่่�วโมง ท่่านทำำ�ให้้เวลาผ่่านไปอย่่างรวดเร็็วและ
มีีค่่ายิ่่�ง ท่่านนำำ�สวดมนต์์ สลัับกัับอธิิบายข้้ออรรถข้้อธรรม เมื่่�อมีีการเดิินทางทุุกครั้้�ง สิ่่�งแรกที่่�ทุุกคน
จะได้้ฟัังคืือ คาถาเดิินทางปลอดภััย ไม่่เพีียงแต่่ได้้ฟััง เราทุุกคนท่่องคาถาดัังกล่่าวเป็็นร้้อยครั้้�ง
จนจำำ�ขึ้้�นใจ ขอเขีียนไว้้เผื่่�อเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�อ่่านดัังนี้้�
ปาสาณา สกฺฺขรา เจว 
กลา ขาณุุกณฺฺฏกา,
สพฺฺเพ มคฺฺคา วิิวชฺฺเชนฺฺติิ
คจฺฺฉนฺฺเต โลกนายเก
เอเตน สจฺฺจวชฺฺเชน 
โสตฺฺถิิ เม โหตุุ สพฺฺพทา ฯ
“ครั้้�งเมื่่�อพระโลกนาถเสด็็จไปอยู่่� ก้้อนหิิน ก้้อนกรวดทั้้�งหลายด้้วยก็็ดีี
เศษกระเบื้้�องแตก ตอและขวากหนามทั้้ง� หลายก็็ดีี ทั้้�งหมดทั้้�งปวงที่่�กล่่าว
มานี้้� ได้้หลีีกออกจากหนทางเสด็็จ เมื่่�อองค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าเสด็็จไป
ด้้วยการกล่่าวคำำ�สััตย์์นี้้� ขอความปลอดภััยจงมีีแก่่ข้้าพเจ้้าทุุกเมื่่�อเทอญ”
ครั้้�งหนึ่่�งที่่�ไปอิินเดีียโดยการนำำ�ของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ ตอนที่่�ขึ้้�นภููเขาคิิชฌกููฏ เมืืองราชคฤห์์
หลายคนทำำ�ท่่าจะเดิินขึ้้�นไม่่ไหว พระอาจารย์์ก็็ได้้ร่่ายคาถาขึ้้�นภููเขา ท่่านสอนว่่า จะเดิินขึ้้�นเขาต้้องช้้าๆ
ให้้เรากล่่าวคาถานี้้�ตามท่่าน ซึ่่�งยัังจำำ�ได้้ถึึงทุุกวัันนี้้�
สิิเน สิิปฺฺปํํ สิิเน ธนํํ
สิิเน ปพฺฺพตมารุุหํํ
สิิเน กามสฺฺส โกธสฺฺส
อิิเม ปญฺฺจ สิิเน สิิเน ฯ
“สิ่่�งที่่�ควรทำำ�ช้้าๆ ๕ ประการ คืือ ๑. การเรีียนศิิลปะ ๒. การแสวงหาทรััพย์์
๓. การขึ้้�นภููเขา ๔. การเสพกามคุุณทั้้�งห้้า ๕. การโกรธ”
เราทุุกคนต่่างชื่่�นชอบวิิธีีการสอนของท่่าน (ไม่่ใช่่ child-centered แต่่เป็็น ส.ว. เซ็็นเตอร์์)
กััลยาณมิิตรในกลุ่่�มเราจึึงได้้ตกลงกััน กราบนิิมนต์์ขอความเมตตาให้้ท่่านมาบรรยายธรรม สอนคััมภีีร์์
วิิสุทธิ
ุ มิ รรคให้้คณะเราเป็็นประจำำ�ทุกุ วัันพุุธ เราได้้รัับความเอื้้อ� เฟื้้อ� เรื่่อ� งสถานที่่จ� ากธนาคารสแตนดาร์์ด
ชาร์์เตอร์์ดไทย ให้้ใช้้ห้้องประชุุมหลัังเลิิกงานเพื่่�อสอนธรรม แก่่พนัักงาน ลููกค้้า และผู้้�ที่�ส่ นใจ เราต่่าง
รอคอยให้้ถึึงเย็็นวัันพุุธเร็็วๆ เพื่่�อเรีียนคััมภีีร์์วิิสุุทธิิมรรคกัับท่่านอาจารย์์ ท่่านบรรยายอยู่่�หลายปีี
จนเมื่่�อเกิิดเหตุุการระบาดของโคโรน่่าไวรััส ชั้้�นเรีียนจึึงต้้องยุุติิลง
ทุุกคำ�ำ ถามมีีคำ�ต
ำ อบ
เรามีีท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์เป็็นกััลยาณมิิตร ได้้รัับความรู้้�มากมายที่่�เป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะทุุกครั้้�งที่่�ได้้พบท่่าน ท่่านมิิเคยว่่างเว้้นจากการพููดข้้ออรรถข้้อธรรมให้้เราได้้ฟััง
ทุุกเรื่่อ� ง โดยเฉพาะเรื่่อ� งภาษาบาลีี การศึึกษาพระไตรปิิฎก การรัักษาสมดุุลทางธรรมชาติิ เรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม
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เรื่่�องโรคระบาดในสมััยพุุทธกาล ฯลฯ ทำำ�ให้้เราได้้ประโยชน์์มากมาย และท่่านได้้กล่่าวให้้เราจดจำำ�อยู่่�
เนืืองๆ เพื่่�อเน้้นให้้ทุุกคนสร้้างอุุปนิิสััยในการฟัังธรรม ถึึงอานิิสงส์์ ๕ ประการแห่่งการฟัังธรรม ดัังที่่�มีี
กล่่าวไว้้ในพระไตรปิิฎก ในธััมมััสสวนสููตร พระสุุตตัันตปิิฎก อัังคุุตตรนิิกาย ปััญจก-ฉัักกนิิบาต เล่่ม ๓
หน้้าที่่� ๕๕๘ ว่่าด้้วยอานิิสงส์์แห่่งการฟัังธรรม ๕ ประการ ดัังนี้้�
ผู้้�ฟัังย่่อมได้้ฟัังสิ่่�งที่่�ยัังไม่่เคยฟััง ๑	ย่่อมเข้้าใจชััดสิ่่�งที่่�ได้้ฟัังแล้้ว ๑
	ย่่อมบรรเทาความสงสััยเสีียได้้ ๑	ย่่อมทำำ�ความเห็็นให้้ตรง ๑
	จิิตของผู้้�ฟัังย่่อมเลื่่�อมใส ๑
อานิิสงส์์เหล่่านี้้� พวกเราก็็ได้้ประจัักษ์์แล้้ว และยัังคงดำำ�เนิินตามแนวทางที่่�ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์
ได้้สอนไว้้อยู่่�เสมอ แม้้ว่่าชั้้�นเรีียนวิิสุุทธิิมรรคทุุกเย็็นวัันพุุธจะไม่่มีีแล้้ว แต่่คำำ�สอนที่่�ท่่านได้้ถ่่ายทอดมา
ยัังอยู่่�ในความทรงจำำ�ของเรา ที่่�จำำ�ได้้แม่่นยำำ�และยัังเพีียรปฏิิบััติิก็็คืือ คาถาที่่�เราต้้องท่่องก่่อนเริ่่�มเรีียน
ทุุกวัันพุุธ
สีีเล ปติิฏฺฺาย นโร สปญฺฺโ  จิิตฺฺตํํ ปญฺฺญฺฺจ ภาวยํํ
อาตาปีี นิิปโก ภิิกฺฺขุุ
โส อิิมํํ วิิชฏเย ชฏํํ ฯ
“นรชนผู้้�มีปัี ัญญา เป็็นภิิกษุุ มีีความเพีียร มีีปััญญาเครื่่�องบริิหาร ตั้้�งตนไว้้ในศีีลแล้้ว
ทำำ�สมาธิิจิิตและปััญญาให้้เจริิญอยู่่� เธอจะพึึงถางรกชััฏอัันนี้้�เสีียได้้”
(ภิิกษุุในคาถานี้้� มิิได้้หมายเพีียงพระภิิกษุุเท่่านั้้น� แต่่หมายถึึงพุุทธบริษััททั้
ิ ้�งหมด)
เราทราบกัันดีีว่่ า พระอาจารย์์ นั้้� นมีี ค วามเมตตาต่่ อ ทุุ ก คนทั่่� ว ไป มีี เรื่่� อ งเล่่ า มากมาย เช่่ น
น้้องคนหนึ่่�งได้้เล่่าว่่า ตอนมาวััดจากแดงครั้้�งแรกยัังไม่่รู้้�จัักท่่าน ได้้ขอเข้้ามากราบเพื่่�อสนทนาธรรม
ก่่อนกลัับน้้องคนนั้้นก็
� ไ็ ด้้กราบเรีียนท่่านว่่า มีีคุณ
ุ แม่่อายุุมากที่่ป่่� วยเดิินไม่่ได้้ ท่่านก็็บอกให้้เปิิดธรรมะให้้
คุุณแม่่ฟังั ท่่านถามว่่าคุุณแม่่ป่่วยอยู่่�ที่ใ่� ด เขาก็็กราบเรีียนท่่านไป เมื่่อ� เวลาผ่่านไป วัันหนึ่่�งเขาทั้้ง� ดีีใจและ
ตกใจ ที่่�เห็็นพระอาจารย์์มาเยี่่�ยมคุุณแม่่เขา ท่่านสวดโพชฌงค์์ให้้ฟััง น้้องคนนี้้�เล่่าด้้วยความปลื้้�มปีีติิยิ่่�ง
ในเรื่่�องความเมตตาของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์นั้้�น ครอบครััวเราก็็มีีประสบการณ์์ตรงกล่่าวคืือ
ที่่�บ้้านมีีคนขัับรถที่่�ทำำ�งานอยู่่�กัับเรานานมาก ชื่่�อ สมบััติิ เป็็นที่่�รู้้�จัักของพระสงฆ์์มากมาย เพราะ
มีีหน้้าที่่�ช่่วยบริิการขัับรถไปส่่งพระคุุณเจ้้าหลายรููป โดยเฉพาะขัับให้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ แต่่ระยะหลััง
เขาไม่่แข็็งแรงไปตรวจร่่างกายพบว่่าเป็็นมะเร็็ง ก็็ได้้รัักษาตััวอยู่่�ที่�บ้่ ้านเราและเข้้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล
บ่่อย ต้้องหยุุดพัักเรื่่�องงานขัับรถไป แต่่ก็็ได้้รัับเงิินเดืือนดัังเดิิมเพราะเป็็นคนเก่่าแก่่
	วัันหนึ่่�งเรากลัับมาบ้้านก็็ต้้องตกใจเมื่่�อภรรยาคนขัับรถ ซึ่่�งเป็็นแม่่ครััวที่่�บ้้าน วิ่่�งกระหืืดกระหอบ
มาบอกว่่า พระอาจารย์์ประนอมมาที่่�บ้้านสัักพัักแล้้ว เราไม่่เห็็นท่่านอยู่่�ในบ้้านเรา ถามไปจึึงทราบว่่า
ท่่านอยู่่�ที่่�บ้้านพัักหลัังเล็็กที่่�สมบััติินอนรัักษาตััวอยู่่� เราตื่่�นเต้้นมาก พอไปกราบจึึงได้้ถามท่่านว่่า ทำำ�ไม
ท่่านไม่่บอกว่่าจะมา ท่่านตอบว่่า มาเยี่่�ยมสมบััติิ มาสวดโพชฌงค์์ให้้ (ประมาณว่่าไม่่ได้้มาหาเรา)
ครอบครััวเราทั้้�งดีีใจและซึ้้�งในน้ำำ��ใจที่่�ท่่านมาเยี่่�ยมคนรถของเราที่่�เคยรัับใช้้ท่่าน สามีีซึ่่�งนานๆ จะไป
วััดจากแดง ก็็ประทัับใจว่่า ท่่านเป็็นพระที่่�มีีเมตตาสููงมาก อุุตส่่าห์์มาเยี่่�ยมเยีียนผู้้�น้้อย การมาครั้้�งนั้้�น
ทำำ�ให้้สมบััติิ ภรรยา และครอบครััวข้้าพเจ้้า เห็็นความเมตตากรุุณาอัันใหญ่่หลวงของท่่าน ศรััทธาที่่�มีี
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มากอยู่่�แล้้วยิ่่�งเพิ่่�มเป็็นทวีีคููณ
ปณฺฺฑิิตานํํ เสวนา (การคบบััณฑิิต เป็็นหนึ่่�งในมงคล ๓๘ ประการในมงคลสููตร) นัับได้้ว่่า
เป็็นมงคลอย่่างยิ่่�งที่่�พวกเรามีีพระอาจารย์์เจ้้าคุุณ ผู้้�เป็็นบััณฑิิต เป็็นเสมืือนประทีีปส่่องทางให้้พวกเรา
เดิิน ให้้ได้้รัับความกระจ่่างในธรรมะของพระพุุทธองค์์ ในทุุกคำำ�ถามท่่านมีีคำำ�ตอบให้้เสมอ
พระอาจารย์์ท่่านมีี Slogan อยู่่�หนึ่่�งอัันที่่�ผู้้�เขีียนเคยได้้ยิินตั้้�งแต่่ครั้้�งแรกที่่�ท่่านได้้ไปให้้กำำ�ลัังใจ
เด็็กน้้อยจากหลายจัังหวััดในอีีสาน ในการบวชเป็็นสามเณร ประมาณ ๕๐๐ รููป ของกองทุุนปลูกู รากแก้้ว
พระพุุทธศาสนา ท่่านให้้สามเณรทุุกรููปพูดต
ู ามและท่่องให้้ขึ้้น� ใจ ผู้้�เขีียนนั่่�งฟัังอยู่่�ข้า้ งๆ ในห้้องอบรม และ
จำำ�ขึ้้�นใจ และใช้้เป็็นคติิสอนตน คืือ
“ชีีวิตคื
ิ อื เดิิมพััน ความขยัันคืือต้้ นทุุน ชีีวิติ จัักสมบููรณ์์ หากเพิ่่�มพููนความขยััน” คืือ จะทำำ�อะไร
ก็็เดิิมพัันด้้วยชีีวิิต เพราะเหตุุนี้้� จึึงเห็็นพระอาจารย์์ท่่านขยัันมากในทุุกเรื่่�อง
	ก่่อนจะจบลง (ภาษาต่่างประเทศจะบอกว่่า last but not least) เราทุุกคนจำำ�ที่่�ท่่านอาจารย์์
พร่ำำ��สอนเสมอว่่า ให้้หมั่่�นเจริิญกุุศล เรื่่�องกุุศลให้้รีีบทำ�ำ ให้้ระลึึกไว้้เสมอว่่า “อหํํ ปมํํ” ดัังนั้้�น เมื่่�อเป็็น
เรื่่�องอัันเนื่่�องด้้วยกุุศล เราทุุกคนต่่างร่่วมมืือขวนขวาย ร่่วมใจ รีีบทำำ�แบบ ททท. (ทำำ�ทัันทีี) มิิรีีรอ เพราะ
เสีียงที่่�ท่่านกล่่าวคำำ�ว่่า “อหํํ ปมํํ” นั้้�นก้้องอยู่่�ในโสตประสาทของเราเสมอมา ในการตั้้�งจิิตให้้อยู่่�ใน
กุุศลนี้้� ในอััฏฐกถาธรรมบท ซึ่่�งอธิิบายความคาถาว่่า อภิิตฺถฺ เรถ กลฺฺยาเณ…ฯ นั้้�น ท่่านใช้้คำำ�ว่่า อหํํ ปุุเร,
อหํํ ปุุเร ซึ่่�งมีีความหมายเดีียวกัันกัับคำำ�ว่่า อหํํ ปมํํ
	ดัังนั้้�น วัันที่่� ๗ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็็นวัันที่่�นำำ�ความปลาบปลื้้�ม ไม่่เพีียงแก่่ศิิษยานุุศิิษย์์เท่่านั้้น�
ที่่�ปีีติิยิินดีี มั่่�นใจอย่่างยิ่่�งว่่าโยมแม่่ของท่่านในวััย ๙๔ ปีี คงปลื้้�มปีีติิกัับพระลููกชายอภิิชาตบุุตร อีีกทั้้�ง
ครอบครััวท่่าน ชาวอำำ�เภอโนนไทย จัังหวััดนครราชสีีมา กััลยาณมิิตร และลููกศิิษย์์ทั้ง้� ในประเทศไทย และ
ในต่่างประเทศ ทัันทีีที่่�ได้้รัับข่่าวอัันเป็็นมงคล ที่่�พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวฯ ทรงเล็็งเห็็น
จริิยาวััตรอัันงดงาม และการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์แก่่พระพุุทธศาสนาด้้านปริิยััติิ และปฏิิบััติิ รวมไปถึึง
การบำำ�เพ็็ญประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิ ด้้วยการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม จึึงมีีพระบรมราชโองการโปรด
พระราชทานสมณศัักดิ์์�ตั้้�งสััญญาบััตรเป็็นพระราชาคณะ มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ เราต่่างเปล่่ง
คำำ�ว่่า สาธุุ สาธุุ สาธุุ อย่่างเต็็มปากเต็็มคำำ�
เสริิมสุุข ปััทมสถาน
และคณะนัักเรีียนวิิสุุทธิิมรรค
ที่่�ธนาคารสแตนดาร์์ดชาร์์เตอร์์ดไทย
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ฟ้้ามีีตา...
	ก่่อนอื่่�นขอย้้อนเวลาสัักหน่่อย ข้้าพเจ้้าได้้มีีโอกาสกราบท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์พระมหาประนอม
โดยการชัักชวนจากกััลยาณมิิตรที่่�แสนดีีท่่านหนึ่่�ง คืือคุุณเสริิมสุุข ปััทมสถาน หรืือที่่�ทุุกคนจะเรีียกว่่า
คุุณเต้้ย ในครั้้�งนั้้นมี
� ีอุบุ าสก อุุบาสิิกามาร่ำำ��เรีียนบาลีีมากมาย จนทำำ�ให้้คณะ ๒๕ วััดมหาธาตุุฯ เล็็กไป
ถนััดใจ ครั้้�งแรกที่่�ได้้เริ่่�มเรีียนกัับท่่าน ก็็รู้้�สึึกศรััทธาในความเป็็นครูู ที่่�ท่่านพยายามถ่่ายทอดวิิชาบาลีี
โดยไม่่เพีียงแต่่สอนไวยากรณ์์ แต่่ท่่านยัังได้้กล่่าวถึึงชาดกต่่างๆ และอ้้างอิิงพระพุุทธประวััติิ เป็็นการ
ปููพื้้�นฐานหลัักธรรมที่่�พระพุุทธองค์์ทรงชี้้�ทางเป็็นสััจธรรม ที่่�เราชาวพุุทธสมควรปฏิิบััติิตาม
	ต่่อมาท่่านได้้ย้้ายมาประจำำ�ที่่�วััดจากแดง โดยได้้รัับนิิมนต์์จากท่่านเจ้้าอาวาส พระครููธรรมธรสุุมนต์์
นนฺฺทิิโก ขอกราบระลึึกถึึงหลวงพ่่อด้้วยความเคารพยิ่่�ง มา ณ ที่่�นี้้� ชื่่�อเสีียงของท่่านโด่่งดัังด้้านการสอน
พระอภิิธรรม โดยเฉพาะคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน ตั้้�งแต่่นั้้�น ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ก็็ได้้เปิิดการเรีียนการสอน
พระอภิิธรรมและบาลีีให้้แก่่พระเณรและฆราวาส ด้้วยวััยและสุุขภาพของหลวงพ่่อ ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์
จึึงต้้องช่่วยบริิหารเต็็มตััวในด้้านการศึึกษา
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และเนื่่อ� งจากสถานที่่ตั้� ง้� ของวััดจากแดงอยู่่�ติดกัับ
ิ แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์เห็็นขยะ
ที่่�ลอยมาตามน้ำำ�� จึึงเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการกำำ�จััดขยะและเศษอาหารภายในวััด โดยทำำ�การค้้นคว้้า
ศึึกษาร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ข้้าพเจ้้าได้้ทราบถึึงความตั้้ง� ใจของท่่าน จึึงเป็็นบุุญที่่ไ� ด้้มีโี อกาส
สนัับสนุุนปััจจััยเพื่่�อซื้้�อเครื่่�องกำำ�จััดขยะเป็็นเครื่่�องแรกจากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วััดจากแดง
จึึงสามารถนำำ�เศษอาหารที่่�เหลืือในวัันหนึ่่�งๆ แทนที่่�จะทิ้้�งเป็็นขยะ ก็็นำำ�มาเข้้าเครื่่�องกำำ�จััดขยะ ผลิิตเป็็น
ปุ๋๋�ยอิินทรีย์ี ์มาใช้้เพาะปลููก ดููแลต้้นไม้้ภายในวััด และผลิิตก๊๊าซหุุงต้้มได้้ เมื่่�อนำำ�เข้้ากระบวนการรีีไซเคิิล
ก็็สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ในโรงครััวของวััด ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ในการทำำ�ให้้สิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนโดยรอบ
ดีีขึ้้�น
	นอกจากนี้้�ท่่านได้้ศึึกษาเชิิงลึึก โดยนำำ�ขวดพลาสติิกใสที่่�ทิ้้�งแล้้วมาผลิิตเป็็นเส้้นใย ปั่่�นรวมกัับ
เส้้นใยผ้้า แล้้วทอเป็็นผืืนผ้้าเพื่่�อตััดเป็็นไตรจีีวร ซึ่่�งได้้รัับความชื่่�นชมในวงกว้้าง เป็็นที่่�รู้้�จัักโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในแวดวงสมาคม ชมรม บริิษััท ห้้างร้้าน หน่่วยราชการ ที่่�มีีนโยบายเรื่่�องรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเป็็น
นโยบายหลัักขององค์์กร
	นอกจากท่่ านจะเน้้ นการศึึ กษาด้้ านปริิ ยัั ติิ ธรรมและปฏิิบัั ติิ ท่่ านยัังดูู แลเรื่่� องสิ่่�งแวดล้้ อม
จนชื่่�อเสีียงท่่านล่่วงรู้้�ถึึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว พระองค์์
ทรงเห็็นความสำำ�คััญในเรื่่�องงานพระพุุทธศาสนา และทรงทราบถึึงผลงานอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ของ
ท่่านอาจารย์์ จึึงโปรดพระราชทานสมณศัักดิ์์� นามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ยัังความปลาบปลื้้�มยิินดีียิ่่�งใน
หมู่่�ลููกศิิษย์์ ข้้าพเจ้้าและครอบครััวขอกราบมุุทิิตาสัักการะในโอกาสอัันเป็็นมงคลที่่�ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์
พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับพระราชทานพระมหากรุุณาธิิคุุณในครั้้�งนี้้�
สุุวรรณา เตชะวิิบููลย์์

เสีียสละ เข้้มแข็็ง
อดทน มุ่่�งมั่่�น
ข้้าพเจ้้านายสุุวิิชญ โรจนวานิิช ได้้รู้้�จัักกัับ
พระอาจารย์์มหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่่� อ งจากพระอาจารย์์ ไ ด้้ พ า
คณะทำำ� บุุ ญ ไปทอดผ้้ า ป่่าที่่� วััดท่่ า มะโอ จัังหวััด
ลำำ�ปาง เป็็นของคณะบุุญคุุณเสริิมสุุข ปััทมสถาน
พระอาจารย์์ ได้้ ส อนแนะนำำ� ให้้ ค ณะสวดมนต์์
พร้้อมคาถาต่่างๆ มากมาย นอกจากนั้้�นข้้าพเจ้้า
ยัังได้้มีีโอกาสติิดตามพระอาจารย์์ฯ ไปประเทศ
อิินเดีียในช่่วงประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๔๓ กัับคณะ
คุุณเสริิมสุขุ ปััทมสถาน เช่่นกัันครัับ ซึ่่ง� ทุุกคนในคณะ
ประทัับใจและซาบซึ้้�งที่่�พระอาจารย์์ได้้สอนคณะ
ศิิษย์์อย่่างสนุุกสนานและมีีประโยชน์์ ได้้ความรู้้�
ตลอดการเดิินทาง เรื่่�องใหญ่่ๆ ที่่�มีีโอกาสได้้ความรู้้�
จากท่่าน คืือ เรื่่�องการสร้้างสนามบิินสุุวรรณภููมิิ
การที่่ท่� า่ นสวดบท “สุุณาตุุ เม ภนฺฺเต สงฺฺโฆ ...” สวด
เจริิญพุุทธมนต์์ พรมน้ำำ��มนต์์ที่่�มีีเหตุุบางอย่่างเกิิด
ขึ้้�นที่่�สนามบิิน
เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าเกษีียณอายุุราชการจากกระทรวง
การคลัังแล้้ว เริ่่�มมีีเวลาว่่างบ้้าง จึึงได้้ไปช่่วยงาน
ที่่�วััดจากแดงระยะหนึ่่�ง ข้้าพเจ้้าจะไปที่่�วััดทุุกๆ
วัันอัังคาร เพื่่�อไปช่่วยแผนกต่่างๆ ติิดตามการ
ทำำ�งานและแก้้ปััญหา โดยเฉพาะโครงการที่่�พระ
อาจารย์์ ริิเริ่่� มขึ้้� น เช่่ น โครงการนำำ�พลาสติิ กมา
ทำำ�จีีวร ทำำ�ให้้ที่่�วััดได้้รัับการบริิจาคขวดพลาสติิก
มากมาย จนมีีคนบริิจาคเครื่่�องบีีบอััดขวดเหล่่านั้้�น
รวมตััวกัันเป็็ นก้้ อ นสี่่� เ หลี่่� ย ม สะดวกในการจััด
เก็็บอย่่างยิ่่�ง โครงการต่่อมาก็็คืือ โครงการทำำ�ปุ๋๋�ย
จากเศษอาหาร ข้้ าพเจ้้ าหััวเสีี ย มาก เนื่่� องจาก
ในขณะนั้้� น เครื่่� อ งทำำ�ปุ๋๋� ย จากเศษอาหารเสีี ย
คืือถัังที่่�ใส่่เศษอาหารรั่่�ว จะต้้องติิดต่่อกัับบริิษััท
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ผู้้�ผลิิ ต ให้้ ฝ่่ ายซ่่ อ มแซมส่่ ง ช่่ า งมาซ่่ อ มแซมให้้
ทางวััดก็็เดืือดร้้อน เนื่่�องจากนำำ�เศษอาหารมาใส่่
ลงถัังขนาดใหญ่่นี้้�เพื่่�อทำำ�ปุ๋๋�ย ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบจึึงแก้้
ปัั ญ หาโดยการนำำ� เศษอาหารไปทำำ�ปุ๋๋� ย หมัักตาม
ธรรมชาติิไปพลางก่่อน หลายสััปดาห์์ผ่่านไป จาก
การตามแล้้วตามอีีก คนดููแลจึึงส่่งช่่างมาซ่่อมแซม
ถัังใหญ่่นั้้�นจนสามารถเดิินเครื่่�องได้้อีีกครั้้�งหนึ่่�ง
ระยะต่่อมา ข้้าพเจ้้าได้้รัับการร้้องขอให้้
ไปช่่วยงานที่่�กระทรวงการคลััง จึึงต้้องลางานที่่�
วััดจากแดง อย่่างไรก็็ตาม ข้้าพเจ้้าก็็พยายามไป
ถวายภััตตาหารเช้้าในทุุกๆ วัันเสาร์์อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ต่่อเนื่่อ� งจนถึึงปััจจุบััน
ุ จากการที่่ข้� า้ พเจ้้าได้้ไปสััมผััส
งานที่่�วััดจากแดงจึึงเข้้าใจว่่า งานของพระอาจารย์์
หนัักมากๆ ต้้องสอนตามที่่ต่� า่ งๆ ต้้องบริิหารจััดการ
ทุุกๆ เรื่่�อง และบริิหารวััสดุุไม่่ใช้้ recycle ให้้เป็็น
ประโยชน์์ ต้้องปรัับปรุุงซ่่อมแซมวััดและดููแลพระ
ในวััดทั้้ง� หมด แต่่ล้ว้ นเป็็นประโยชน์์ต่อ่ พุุทธศาสนา
อย่่างยิ่่�ง
ข้้ า พเจ้้ า จึึ ง ขอกราบมุุ ทิิ ต าพระอาจารย์์
มหาประนอม ธมฺฺ ม าลงฺฺ ก าโร ในโอกาสที่่� ไ ด้้ รัับ
พระราชทานสััญญาบััตร ตั้้�งสมณศัักดิ์์�เป็็นพระ
ราชาคณะมีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ เมื่่�อวัันที่่�
๖ มีีนาคม ๒๕๖๔ สอดคล้้องกัับการที่่�ท่่านเสีียสละ
ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจให้้กัับการศึึกษาของพระสงฆ์์
อย่่างเข้้มแข็็งอดทน มุ่่�งมั่่นต
� ลอดมาและตลอดไป
สุุวิิชญ โรจนวานิิช
อดีีตผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
และอดีีตผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหาร
หนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง

120

๖๑

มุุทิิตาสัักการะ
ขอน้้อมถวายสัักการะในวโรกาสที่่� พระมหาประนอม
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้ง� สมณศัักดิ์์�
เป็็นพระราชาคณะมีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ เมื่่�อวัันที่่� ๖
มีีนาคม ๒๕๖๔ ที่่�ผ่่านมานี้้�
	ท่่านเจ้้าคุุณฯ เป็็นผู้้�มีีความเมตตา เป็็นครููที่่�ให้้ความรู้้�อย่่าง
ไม่่เหน็็ดเหนื่่�อย ดิิฉัันได้้รู้้�จัักกัับท่่านเจ้้าคุุณฯ ตอนไปเที่่�ยวอิินเดีียพร้้อม
คณะคุุณเสริิมสุขุ ปััทมสถาน มีีความประทัับใจในตััวท่่านเจ้้าคุุณฯ เป็็นอย่่างยิ่่ง� เพราะครั้้ง� นั้้น� การเดิินทาง
ไปอิินเดีียต้้องใช้้เวลาเดิินทางมาก ในระหว่่างที่่�คณะรอรถมารัับเนื่่�องจากรถคัันเดิิมเสีียกะทัันหััน
ตอนนั้้�นเราก็็ไม่่มีีอะไรทำำ�กัันนั่่�งรอเฉยๆ จึึงได้้ใช้้เวลานั้้�นสนทนาธรรมกัับท่่านเจ้้าคุุณฯ สิ่่�งที่่�ประทัับใจ
คืือ ท่่านบอกว่่า ถ้้ามีีผู้้�มาฟัังธรรมคนเดีียวท่่านก็็สอน ไม่่ใช่่ต้้องรอจำำ�นวนคนมามาก ดัังนั้้�นวัันนั้้�นจึึงได้้
มีีโอกาสฟัังการขยายความของมงคลสููตร ท่่านสอนการใช้้ชีีวิิต สิ่่�งที่่�เป็็นมงคลและไม่่เป็็นมงคล ธรรม
ที่่�เหมาะกัับครอบครััว หลัังจากนั้้�นก็็พาครอบครััวทำำ�บุุญที่่�วััดจากแดง และพาเด็็กนัักเรีียนที่่�ศึึกษา
ในต่่างประเทศไปฟัังธรรมที่่�วััดของท่่านอีีกหลายครั้้�ง
	ดิิ ฉัันมั่่� น ใจว่่ า การที่่� ท่่ า นได้้ รัับ พระราชทานสมณศัักดิ์์� ใ นครั้้� ง นี้้� นอกจากจะเป็็ นกำำ�ลัั งใจ
ให้้ท่่านแล้้ว ยัังเป็็นโอกาสที่่�ท่่านเจ้้าคุุณฯ จะขยายงานปริิยััติิไปได้้อีีกกว้้างไกล ในส่่วนของการแปล
พระไตรปิิฎก เพื่่อ� ให้้คณะสงฆ์์ไทยและชาวไทยพุุทธเข้้าถึึงหลัักธรรมในพระไตรปิิฎก ตามพระราชปุุจฉา
ของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
	ขอน้้อมกราบมุุทิิตาสัักการะด้้วยความเคารพเป็็นอย่่างสููง
							ม.ล. อาภาวดีี เทวกุุล

ที่่�นาลัันทา เมืืองราชคฤห์์ ธัันวาคม ๒๕๔๘
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คุุณธรรมนำำมาซึ่่�งความก้้าวหน้้า
เนื่่�องในโอกาสที่่�พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�
เป็็นพระราชาคณะชั้้�นสามััญมีีนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ” ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๖ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๔
นั้้�น ดิิฉัันและครอบครััวรู้้�สึึกปลื้้�มปีีติิและใคร่่น้้อมถวายมุุทิิตาสัักการะ
จากจริิยาวััตรของท่่านที่่�เป็็นแบบอย่่างในการทำำ�งานทั้้�งทางสงฆ์์และสัังคม ไม่่ว่่าจะเป็็น
การทำำ�งานในฐานะอาจารย์์สอนบาลีี การบรรยายธรรม การก่่อตั้้�งสถาบัันพระบาฬีีโพธิิยาลััย เป็็นต้้น
งานทางด้้านวิิชาการ ไม่่ว่่าจะเป็็นกรรมการตรวจชำำ�ระพระไตรปิิฎก การทำำ�หนัังสืือมหาราชปริิตร
การจััดทำำ� MP3 ธรรมบรรยาย โครงการขุุดทองจากกองขยะ เป็็นต้้น ทำำ�ให้้พวกเราทุุกคนได้้ตระหนััก
อยู่่�ในใจเสมอว่่า ท่่านเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญยิ่่�งของพระพุุทธศาสนา
ศููนย์์การค้้ายููเนี่่�ยนมอลล์์ของเรา มีีโอกาสได้้รัับความเมตตาจากท่่านในการมาเยืือนและ
เป็็ นประธานในพิิ ธีีสวดมนต์์ อยู่่�หลายครั้้� ง ในช่่ วงระยะเวลายาวนานกว่่ า ๑๐ ปีี ท่่ านได้้ เมตตา
เป็็นประธานในพิิธีีสวดมหาสมััยสููตร เมื่่�อวัันที่่� ๙ มกราคม ๒๕๕๔ และแม้้ในช่่วงเวลาของการ
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ท่่านก็็ยัังเมตตามาเป็็นประธานในพิิธีีสวดบทรตนสููตร เพื่่�อปััดเป่่าภััย
ห่่างไกลโควิิด-19 และบทกรณีียเมตตสููตร เพื่่�อให้้เกิิดสวััสดิิมงคล และเปิิดรัับความเจริิญก้้าวหน้้า
เมื่่�อวัันที่่� ๑๐ กัันยายน ๒๕๖๓
ดร.รััตนา ศิิริิจิิตร และครอบครััว
(ศููนย์์การค้้ายููเนี่่�ยนมอลล์์)

มุุทิิตาสัักการะ
ในมงคลวาระที่่� พ ระบาทสมเด็็ จ พระปรเมนทรรามาธิิ บ ดีี ศ รีี สิิ นท รมหาวชิิ ร าลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มีีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์� พระมหา
ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร (เปรีียญธรรม ๖ ประโยค) วััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นพระราชาคณะ
มีีนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ” ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๗ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๔ และได้้โปรดให้้ผู้้�แทน
พระองค์์ เชิิญสััญญาบััตรพััดยศ พระราชาคณะชั้้�นสามััญถวายแด่่พระเมธีีวชิิรโสภณ เมื่่�อวัันอัังคารที่่�
๑๖ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๔ ณ ศาลาสุุธััมมา วััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ นั้้�น
ในการนี้้� คณะกรรมการบริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ ขอน้้อมถวาย
มุุทิติ าสัักการะแด่่พระเดชพระคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ “พระราชาคณะผู้้�มีีปัญ
ั ญาประดุุจเพชรที่่�งดงาม
ในพระพุุทธศาสนา” เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิคุุณที่่�พระเดชพระคุุณได้้สร้้างมาต่่อเนื่่�องยาวนานให้้ปรากฏ
ประจัักษ์์แก่่ศรััทธาสาธุุชนผู้้�ที่ยัั่� งไม่่ทราบให้้ทราบชััด ส่่วนผู้้�ที่ท่� ราบแล้้วจะได้้น้อ้ มอนุุโมทนาในมหากุุศล
ที่่�พระเดชพระคุุณได้้สร้้างมา และจะได้้สร้้างต่่อๆ ไปอีีกตราบนานเท่่านาน
ในนามของยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ กราบขอบพระคุุณพระเดชพระคุุณอย่่างสููง
ที่่� ได้้ ให้้ความเมตตาแก่่สมาคมฯ ในโครงการต่่างๆ ทั้้�งงานด้้านคัันถธุุระและวิิ ปััสสนาธุุระตลอด
ระยะเวลากว่่า ๑๐ ปีี ตั้้�งแต่่พุุทธศัักราช ๒๕๕๓ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการรัับเป็็นประธานที่่�ปรึึกษาและ
องค์์แสดงธรรมในงานเทศน์์ต่่างๆ อาทิิ งานเทศน์์มหาชาติิ งานสาธยายพระไตรปิิฎก งานเทศน์์มงคล
๓๘ ประการ งานเทศน์์พระมาลััย งานเทศน์์มิิลิินทปััญหา งานเทศน์์มฆมาณพ งานเอตทััคคะและ
พระอริิยสาวกในพระพุุทธศาสนา เป็็นต้้น สมาคมฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า จะได้้รัับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุุณสืืบต่่อไป
ในวาระโอกาสอัันเป็็นมงคลนี้้� ยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ขอน้้ อ มถวายมุุ ทิิ ต าสัักการะเพื่่� อ เป็็ น การแสดงถึึ ง ความกตััญญูู ก ตเวทิิ ต าคุุ ณ ต่่ อ พระเดชพระคุุ ณ
พระเมธีีวชิิรโสภณ และขอน้้อมกราบอนุุโมทนาในมหากุุศลที่่พ� ระเดชพระคุุณได้้สร้้างมาแล้้ว และจะได้้สร้้าง
ต่่อไปในภายภาคหน้้าด้้วยความเคารพอย่่างสููง
นมััสการด้้วยความเคารพอย่่างสููง
นายมณเธีียร ธนานาถ
นายกยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทยฯ

กิตติคุณประกาศ
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พระเมธีวชิรโสภณ
(ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร)
ในปีี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางวััดท่่ามะโอได้้เปิิดโรงเรีียนปริิยััติิธรรมอย่่าง
เป็็นทางการ พระเดชพระคุุณหลวงพ่่อท่่านใส่่ใจเกี่่�ยวกัับการเรีียนการสอนเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�น
ทางรััฐบาลพม่่าจึึงได้้มอบถวายตำำ�แหน่่งอััครมหาบััณฑิิตให้้ท่่าน แม้้ทางประเทศไทยเองก็็เล็็งเห็็น
ความเสีี ย สละอัันเป็็ นคุุ ณ อเนกอนัันต์์ เ กี่่� ย วกัับการศึึ ก ษาคััมภีี ร์์ ส ายมูู ล กััจจายน์์ มหาวิิ ท ยาลััย
มหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััยจึึงได้้มอบถวายตำำ�แหน่่งดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� ให้้แก่่ท่่านเช่่นกััน โดย
ปรากฏนามว่่า ดร.พระภััททันั ตธััมมานัันทมหาเถระ สิิรีีปวรธััมมาจริิยะ อััครมหาบััณฑิิต ดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต
กิิตติมิ ศัักดิ์์� ซึ่่�งนำำ�ความปลาบปลื้้�มยิินดีีมาสู่่�เหล่่าศิิษย์์ยิ่่�งนััก
	ขณะที่่�เรีียนพระปริิยััติิธรรมกัับพระเดชพระคุุณหลวงพ่่ออยู่่�นั้้�น ท่่านมัักจะนำำ�หลัักธรรมคำำ�สอน
ในพระไตรปิิฎกหรืือโบราณคติิอื่่�นๆ มากล่่าวอยู่่�เสมอๆ ทั้้�งทางคดีีโลกและคดีีธรรมเพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตของศิิษยานุุศิิษย์์แต่่ละคน
ในราวปีี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ นัับจากปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้้� ย้้อนกลัับไปได้้ประมาณ ๔๖ ปีี มีีเหตุุการณ์์
สำำ�คััญที่่�เกิิดขึ้้�นกัับสามเณรรููปหนึ่่�งชื่่�อ บุุญ (ปััจจุุบัันคืือ นายบุุญถนอม นพโสภณ) พร้้อมผองเพื่่�อน
ประมาณ ๒๐ กว่่ารููปด้ว้ ยกััน เดิินทางโดยรถบััสจากจิิตตภาวัันวิิทยาลััย อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
มายัังวััดท่่ามะโอ จัังหวััดลำำ�ปาง ตามคำำ�สั่่�งของพระเดชพระคุุณหลวงพ่่อพระเทพกิิตติิปััญญาคุุณ
(กิิ ต ติิ วุุ ฑ โฒ ภิิ ก ขุุ ) ผู้้�อำำ�น วยการจิิ ตต ภาวัันวิิ ท ยาลััย เพื่่� อ มาศึึ ก ษาพระปริิ ยัั ติิ ธ รรมแผนกบาลีี
สายมููลกััจจายน์์ ซึ่่�งถืือว่่า เป็็นการศึึกษาบาลีีชั้้�นสููง ที่่�สาบสููญไปจากประเทศไทยเนิ่่�นนานนัับร้้อยกว่่าปีี
โดยอนุุมานจากเรื่่�องราวที่่�ท่่านเจ้้าประคุุณสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (โต พฺฺรหฺฺมรํํสีี) ซึ่่�งได้้มีีการกล่่าวถึึง
การเรีียนมููลกััจจายน์์ในขณะนั้้�นด้้วยนั่่�นเอง โดยทางจิิตตภาวัันได้้ส่่งสามเณรมาเรีียนที่่�วััดท่่ามะโอ
เพีียง ๒ รุ่่�นเท่่านั้้�น
	ก่่อนหน้้าที่่�ทางจิิตตภาวัันจะส่่งสามเณรมานั้้�น ประมาณปีี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้้มีีพระภิิกษุุสามเณร
รุ่่�นบุุกเบิิกที่่�ข้้าพเจ้้าพอจำำ�ได้้ คืือ
พระอาจารย์์มหาราเชนทร์์ อคฺฺคธมฺฺโม วััดใหญ่่อิินทาราม อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี
พระอาจารย์์มหาทอง อภิิวณฺฺโณ วััดดุุสิิตาราม
พระปริิยััติิธรรมธาดา (ทองคำำ� เถรานนฺฺโท) ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดเบญจมบพิิตรฯ
	นาวาเอกบุุญเศรษฐ์์ มาภิิรมย์์ (อนุุศาสนาจารย์์ ฐานทััพเรืือสััตหีีบ ชลบุุรีี)
พระอาจารย์์มหาบุุญธรรม ปญฺฺญาวชิิโร (มรณภาพ)
พระครููภาวนาสมณวััตร (ประจาก สิิริิวณฺฺโณ) วิิ. เจ้้าสำำ�นัักปฏิิบััติิธรรม ตาณััง เลณััง

124

๖๑

พระอาจารย์์เหงีียนวัันทััน (จากเวีียดนาม) ท่่านแนะนำำ�วิธีิ กี ารเย็็บหนัังสืือให้้เหล่่าพระภิิกษุุสามเณร
ด้้วย เห็็นท่า่ นในงานฌาปนกิิจพระเดชพระคุุณหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ ดููท่า่ นสุุขภาพแข็็งแรงมากแม้้อายุุจะ
มากแล้้วก็็ตาม
ภายหลัังไม่่นานนััก นัับจากปีี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๑๙ ก็็ได้้มีีสำำ�นัักเรีียนต่่างๆ ส่่งพระภิิกษุุสามเณร
นัักศึึกษาของตนๆ มาศึึกษาพระปริิยััติิธรรมแผนกบาลีีสายมููลกััจจายน์์กัับพระเดชพระคุุณหลวงพ่่อ
วััดท่่ามะโอ อีีกมากมายหลายท่่าน
ในกลุ่่�มภิิกษุุสามเณรเหล่่านั้้�น มีีสามเณรประนอม (ปััจจุุบััน พระเมธีีวชิิรโสภณ เจ้้าอาวาส
วััดจากแดง) และสามเณรธิิติิพงศ์์ (ต่่วน) (ปััจจุุบััน พระมหาธิิติิพงศ์์ อุุตฺฺตมปญฺฺโ อาจารย์์ใหญ่่ฝ่่าย
คัันถธุุระ วััดสุุทธาโภชน์์) รวมอยู่่�ด้้วย อัันที่่�จริิงแล้้ว พระภิิกษุุสามเณรที่่�มาศึึกษาพระปริิยััติิธรรมนั้้�น
ไม่่ค่อ่ ยได้้มีโี อกาสพููดคุยุ สนทนากัันมากนััก เพราะหลวงพ่่อมัักสอดส่่องสายตาไปทั่่�วบริิเวณวััด และท่่าน
มัักพููดอยู่่�เสมอว่่า ทางเสื่่�อมของพระเณรที่่�มาศึึกษาก็็คืือ
๑. นิิททารามตา ความยิินดีีในการหลัับนอน
๒. ภััสสารามตา ความยิินดีีในการพููดคุุย (จัับเข่่าคุุยกััน)
๓. กััมมารามตา ความยิินดีีในการงาน (งานอย่่างอื่่นน
� อกเหนืือจากการเรีียน)
๔. สัังคณิิการามตา ความยิินดีีคลุุกคลีีด้้วยหมู่่�คณะ
ข้้าพเจ้้าขอสรุุปคำำ�สอนของพระเดชพระคุุณหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอ ในรููปแบบของคาถาตาม
ฉัันทลัักษณ์์ ดัังนี้้�ว่่า
		
นิิทฺทฺ ารโต ภสฺฺสรโต 	นิิจฺจํํฺ กมฺฺมรโตปิิ จ
		
สงฺคณิการโต เจว
สาสนา ปริหายติ.
“บุุคคลผู้้�ที่่�ยิินดีีคลุุกคลีีด้้วยหมู่่�คณะ ยิินดีีในการทำำ�งานเนืืองนิิตย์์
ชอบการหลัับนอน ชอบสนทนาพููดคุุย ย่่อมเสื่่�อมจากหลัักธรรมคำำ�สอน”
	ดัังที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในเบื้้�องต้้นว่่า ในกลุ่่�มพระภิิกษุุสามเณรที่่�มาใหม่่หลายรููปเหล่่านั้้�น มีีสามเณร
รููปหนึ่่�ง ชื่่�อว่่า สามเณรประนอม เข็็มสัันเทีียะ เมื่่�อมาอยู่่�ที่่�วััดท่่ามะโอแล้้ว ก็็ต้้องท่่องบ่่นสาธยาย
กััจจายนสููตรเป็็นเบื้้�องต้้นในการเรีียนตามกฎของวััดท่่ามะโอ
	คััมภีีร์์หลัักที่่�ต้้องศึึกษา มีี ๔ คััมภีีร์์ ดัังนี้้�คืือ
๑.	ปทรููปสิิทธิิ หลัักไวยากรณ์์ที่่�อธิิบายกััจจายนสููตร รจนาด้้วยภาษาบาลีีโดยท่่านพระพุุทธััปปิิยเถระ
๒. อภิิธานััปปทีปิี ิ กา เป็็นพจนานุุกรมบาลีีที่่�รจนาในรููปแบบของคาถา โดยจััดเป็็นหมวดหมู่่�
เช่่น พระนามของพระพุุทธเจ้้าโดยสาธารณะ หรืือโดยอสาธารณะ พระนิิพพาน ดวงจัันทร์์ ดวงอาทิิตย์์
และดวงดาว เป็็นต้้น รจนาโดยพระโมคคััลลานเถระ
๓.	วุุตโตทััย ว่่าด้้วยเรื่่�องฉัันทลัักษณ์์คืือการแต่่งคาถาในลัักษณะต่่างๆ รจนาโดยพระสัังฆรัักขิิตเถระ
๔.	สุุโ พธาลัั ง การ ว่่ า ด้้ ว ยเรื่่� อ งหลัักการประพัันธ์์ ใ นเรื่่� อ งการใช้้ ศัั พท์์ ใ ห้้ มีี อ รรถรสทางด้้ า น
ภาษาศาสตร์์ เช่่น การเปรีียบเทีียบอย่่างไรมีีโทษ เปรีียบอย่่างไรมีีคุณ
ุ ในบทประพัันธ์์นั้้�นๆ เป็็นต้น้ รจนา
โดยพระสัังฆรัักขิิตเถระ
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ไวยากรณ์์จึึงเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการเข้้าถึึงพระพุุทธพจน์์คืือพระไตรปิิฎกขององค์์สมเด็็จ
พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า ซึ่่�งเหล่่าศิิษยานุุศิิษย์์ของหลวงพ่่อวััดท่่ามะโอต้้องได้้เห็็น ได้้ยิิน ได้้ฟัังมา
อย่่างแน่่นอน คืือ
		
โย นิิรุตฺุ ตึฺ ึ น สิิกฺเฺ ขยฺฺย 	สิิกขนฺฺโต ปิิ ฏกตฺฺตยํํ
		ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย 		
วเน อนฺธคโช ยถา.
“ผู้้�ที่่�จะศึึกษาพระไตรปิิฎกแต่่ไม่่ศึึกษานิิรุุตติิศาสตร์์ (ไวยากรณ์์) มาก่่อน
พึึงสงสััยบททุุกบท เสมืือนช้้างไร้้ตาที่่�เที่่�ยวไปในป่่าเขาลำำ�เนาไพร ฉะนั้้�น”
มีีผู้้�ประพัันธ์์คำำ�กลอนไว้้ว่่า	นิิรุุตติ์์� บ่่ขีีดเขีียน 		
แต่่ไปเพีียรเรีียนพระไตร
	ทุุกบทย่่อมสงสััย 		ดัังช้้างไพร ไร้้ดวงตา
	ดัังนั้้�น เหล่่าสามเณรมีีสามเณรประนอม เป็็นต้้น จึึงสวดสาธยายกััจจายนสููตรจนคล่่องแคล่่วแล้้ว
เรีียนคััมภีีร์์ปทรูปสิ
ู ิทธิิ เป็็นต้้น จนจบการศึึกษาตามหลัักสููตรของวััดท่่ามะโอ
ภายหลัังท่่านได้้รัับเมตตาจากพระเดชพระคุุณเจ้้าประคุุณสมเด็็จพระพุุฒาจารย์์ (อาจ อาสภ
มหาเถระ) วััดมหาธาตุุยุวุ ราชรัังสฤษฎิ์์�ฯ ส่่งไปศึึกษาต่่อที่่ป� ระเทศสหภาพพม่่า พร้้อมกัับศิิษย์์วััดท่า่ มะโอ
อีีกหลายรููปจนจบชั้้�นสาสนธชะธััมมาจริิยะ รวมทั้้�งการอุุปถััมภ์์ที่่�สนัับสนุุนโดยหลวงปู่่�ทองด้้วยเป็็น
ระยะๆ และท่่านพระครููวรปััญญาคุุณ เจ้้าคณะ ๒๕ วััดมหาธาตุุฯ ที่่�ให้้ความเมตตามาโดยตลอด
	หลัังจากที่่�ท่่านจบการศึึกษาแล้้ว ท่่านได้้นำำ�หลัักธรรมคำำ�สอนของครููบาอาจารย์์ไปแนะนำำ�
สั่่ง� สอนให้้กัับลูกู ศิิษย์์ลูกู หาของท่่าน ให้้ได้้รัับประโยชน์์ทั้ง้� คดีีโลกทั้้ง� คดีีธรรม จนเป็็นที่่แ� ซ่่ซ้อ้ งสรรเสริิญ
ของคณะศรััทธาสาธุุชนโดยทั่่�วไป
การบำำ�เพ็็ญสาธารณประโยชน์์ของท่่าน ทราบถึึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว มีีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์� พระมหา
ประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร (เปรีียญธรรม ๖ ประโยค) วััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นพระราชาคณะ
มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๗ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
การที่่�ท่่านมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับยศตำำ�แหน่่งที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ เช่่นนี้้� จึึงยัังความ
ปลาบปลื้้�มมาให้้คณะศรััทธาสาธุุชนเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ข้้าพเจ้้าจึึงขอหยิิบยกพระคาถาจากขุุททกนิิกาย ธรรมบท มาเพื่่�อแสดงมุุทิิตาจิิต และกิิตติิคุุณ
ประกาศแด่่ท่่าน พระเมธีีวชิิรโสภณ และเป็็นกำำ�ลัังใจในการบำำ�เพ็็ญความดีีต่่อกัันระหว่่างเพื่่�อนร่่วมโลก
ดัังต่่อไปนี้้�
		
อุุฏฺฺานวโต สตีีมโต 		สุุจิิกมฺฺมสฺฺส นิิสมฺฺมการิิโน
		
สญฺฺตสฺฺส จ ธมฺฺมชีีวิิโน อปฺฺปมตฺฺตสฺฺส ยโสภิิวฑฺฺฒติิ. (กุุมฺฺภโฆสกวตฺฺถุุ ๒)
“ยศย่่อมเจริิญแก่่ผู้้�บากบั่่�นพากเพีียร มีีสติิ มีีการงานสะอาด พิิจารณาแล้้ว
กระทำำ�เป็็นปกติิ สำำ�รวมระวััง มัักดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยธรรม และไม่่ประมาท”
บุุญถนอม นพโสภณ

พระนักพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากที่่�ได้้รู้้�จัักท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์พระเมธีีวชิิรโสภณ ประมาณร่่วม ๒๐ ปีีที่่�ผ่่านมา ด้้วยการ
เข้้าอบรมหลัักสููตรปฏิิบััติิธรรม (๘ วััน ๗ คืืน) ที่จััด
่� โดยคุุณเสริิมสุขุ ปััทมสถาน ณ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ท่่านเจ้้าภาพได้้นิิมนต์์ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์มาแสดงธรรม ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกเช่่นกัันที่่�ได้้รู้้�จัักว่่าศีีล ๕
มีีประโยชน์์และโทษอย่่างไร ทำำ�ไมเราจึึงควรมีีศีีล ๕ เป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต (ทั้้�งที่่�ตััวเองก็็ท่่อง
ศีีล ๕ ได้้ตั้้�งแต่่เด็็กจากการตามพ่่อกัับแม่่ไปวััดทุุกวัันพระ แต่่ก็็ท่่องแบบนกแก้้วนกขุุนทอง ที่่�ไม่่เคยรู้้�
ความหมายจริิงจััง) ด้้วยน้ำำ��เสีียงที่่�มีีพลััง เสีียงดััง อัักขระชััดเจน ตอบคำำ�ถามของผู้้�เข้้าอบรมด้้วยสีีหน้้า
ท่่าทางที่่�มีีเมตตา สร้้างความประทัับใจตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
ต่่อมาก็็ได้้มีีโอกาสกราบท่่านในงานบุุญที่่�พี่่�ๆ กััลยาณมิิตรชวนไปอยู่่�บ่่อยครั้้�ง ได้้ฟัังธรรมและ
เรื่่�องเล่่าจากพระไตรปิิฎกจากท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์อยู่่�เนืืองๆ และหลายครั้้�งที่่�ได้้ร่่วมคณะญาติิโยม
ที่่�มีีท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์นำำ�ไปกราบสถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� และสัังเวชนีียสถาน ทั้้�งที่่�พม่่า อิินเดีีย ศรีีลัังกา
ก็็จะได้้รัับรู้้�เรื่่�องราวสมััยพุุทธกาล ที่่�มาของคำำ�สอนและบทสวดต่่างๆ ฯลฯ ที่่�ท่่านเล่่า สนุุก ชวนให้้คิิด
ให้้ติิดตาม โดยทุุกครั้้�งอ้้างอิิงจากพระสููตรและคำำ�สอนในพระไตรปิิฎกที่่�ท่่านมีีความรู้้�แตกฉาน ลึึกซึ้้�ง
มีีความจำำ�ดีีเป็็นเลิิศ
ยิ่่ง� นัับวัันก็็ยิ่่ง� เพิ่่�มความศรััทธาในพระรััตนตรััยและซาบซึ้้�งในความวิิริยิ ะ อุุตสาหะของท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์ในการทุ่่�มเท ศึึกษา ท่่องจำำ�พระไตรปิิฎก และนำำ�มาเผยแผ่่ สั่่�งสอนพระ เณร ฆราวาส และ
ลููกศิิษย์์ของท่่านอย่่างไม่่เห็็นแก่่ความเหน็็ดเหนื่่�อย
ท่่านมัักจะปรารภกัับลููกศิิษย์์อยู่่�บ่่อยครั้้�งว่่า ท่่านตั้้�งใจและยิินดีีจะสร้้าง “พระที่่�มีีชีีวิิต” มากกว่่า
พระที่่�เป็็นวััตถุุ เพื่่�อที่่�จะให้้พระเหล่่านั้้�นได้้นำำ�ความรู้้�ไปเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาในแนวทางที่่�ถููกต้้องตาม
หลัักธรรมคำำ�สอนในพระไตรปิิฎก เพื่่�อดำำ�รงสืืบทอดอายุุพระพุุทธศาสนาไว้้อย่่างถููกต้้อง ครบสมบููรณ์์
ตลอดยาวนาน
ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์เป็็นหนึ่่ง� ในแรงบัันดาลใจที่ใ่� ห้้ทำำ� “บ้้านสวนธรรมอ่่างทอง” ขึ้้น� ด้้วยในขณะนั้้น�
เองตััวศิิษย์์คิิดว่่าอยากให้้ญาติิพี่่�น้้อง กััลยาณมิิตรและชาวบ้้านในชุุมชนบ้้านเกิิดได้้ฟัังธรรมจาก
ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ ได้้รู้้�ถึึงคุุณประโยชน์์และโทษของศีีล ๕ รวมทั้้�งแนวทางการประพฤติิปฏิิบััติิตน
ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิิต ผนวกเข้้าหลัักธรรมกัับคำำ�สอนและแนวทางของท่่านหลวงพ่่อ
พุุทธทาส และหลวงพ่่อปััญญาฯ จะทำำ�ให้้ชาวพุุทธเรารู้้�จัักพระพุุทธศาสนาในแง่่มุุมและการปฏิิบััติิ
ที่่ถู� กู ต้้อง อาทิิ การไม่่ดิ้้น� รนและหลงไปกัับการดููดวง หาหมอดูู สะเดาะเคราะห์์ฯ เสีียเงิินทองไปมากมาย
แต่่ความทุุกข์์ก็็ยัังคงอยู่่� หรืือทุุกข์์มากขึ้้�นจากการกู้้�ยืืม เพื่่�อแสวงหาโชคลาภ
“บ้้านสวนธรรมอ่่างทอง” จึึงเกิิดขึ้้�นเมื่่�อกลางปีี ๒๕๕๖ เป็็นต้นม
้ า เริ่่�มด้้วยการเปิิดบ้้านฟัังธรรม
ในทุุกวัันเสาร์์ ซึ่่�งได้้รัับความเมตตาจากท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ส่่งพระจากวััดจากแดง ไปแสดงธรรม
ในบางเสาร์์ช่่วงปีีแรกๆ (ส่่วนที่่�เหลืือได้้รัับความเมตตาจากหลวงพ่่อปััญญาฯ จััดพระจากวััดปััญญา
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นัันทารามและวััดชลประทานรัังสฤษดิ์์�ไปแสดงธรรมต่่อเนื่่�อง) และแม้้ภารกิิจของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์
จะยุ่่�งมากมาย แต่่ก็็ยัังเมตตารัับนิิมนต์์ไปแสดงธรรมโปรดญาติิโยมที่่�บ้้านสวนธรรมอ่่างทองในทุุกๆ
ปีีที่่�ผ่่านมา
จากจุุดเริ่่มต้
� นดัั
้ งกล่่าว ต่่อมาได้้มีกี ารต่่อยอด โดยการใช้้สถานที่่ใ� ห้้เป็็นประโยชน์์แก่่พระ เณร และ
เยาวชนด้้วย กล่่าวคืือ ได้้ใช้้สถานที่่�บ้้านสวนธรรมอ่่างทองในการปฏิิบััติิธุุดงค์์ของพระนวกะ (ที่่�มีีบวช
ทุุกเดืือน) จากวััดปััญญานัันทาราม และใช้้เป็็นสถานที่่�อบรม “โครงการยุุวชนต้้นกล้้า เด็็กดีีวิิถีีพุุทธ”
ตามดำำ�ริิของหลวงพ่่อปััญญาในทุุกๆ เดืือน เพื่่�อปููพื้้�นฐานและฟื้้�นฟููทางด้้านศีีลธรรมคุุณธรรม ให้้กัับ
เด็็กๆ นัักเรีียนชั้้�น ป.๑ - ป.๖ จำำ�นวนประมาณ ๒๐๐ คน จากโรงเรีียนรอบๆ และบริิเวณใกล้้เคีียง
๔ - ๕ โรงเรีียน ผลที่่�ได้้คืือเด็็กๆ มีีสััมมาคารวะขึ้้�น มีีความกตััญญูู ความรัับผิิดชอบ มีีสมาธิิในการเรีียนดีีขึ้้�น
บางโรงเรีียนนำำ�ไปสานต่่อในโรงเรีียน ศีีล ๕ ช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันต่่อสิ่่�งยั่่�วยุุ ยาเสพติิดที่่�เริ่่�มแพร่่ระบาด
เข้้าตามโรงเรีียน เด็็กๆ มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือพ่่อแม่่ คุุณครูู โรงเรีียน เชื่่�อฟัังผู้้�ปกครอง ซึ่่�งเป็็นไปตาม
แนวทางที่่�ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ปรารถนาอยากเห็็นอยู่่�บ่่อยๆ
แม้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์จะมีีภารกิิจมากมาย แต่่ก็็ไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อความคิิดที่่�จะช่่วยแก้้ปััญหา
ให้้กัับสัังคม ชุุมชน โดยเฉพาะเรื่่�องปริิมาณขยะและขวดพลาสติิกที่่�มีีเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน เริ่่�มด้้วยการทำำ�
ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์จากเศษไม้้และใบไม้้ ต่่อเนื่่�องถึึงขยะพลาสติิกที่่�ท่่านเล็็งเห็็นถึึงโอกาสจะนำำ�ไปแปลงให้้เป็็น
ประโยชน์์ เช่่นเคยถามเมื่่�อคราวไปกราบท่่าน ว่่าจะนำำ�เข้้าขบวนการแปลงให้้เป็็นน้ำำ��มัันที่่�นำำ�ไปใช้้กัับ
เครื่่�องยนต์์ รถตััดหญ้้า รถเก็็บขยะในวััดได้้หรืือไม่่?
ตามแนวคิิดและความพยายามนี้้�เองได้้ประสานสอดคล้้องกัับนโยบายของกลุ่่�ม ปตท. ที่่มี� โี ครงการ
ช่่วยเหลืือสัังคมด้้วยการลดปริิมาณขยะเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น จึึงเกิิดเป็็นความร่่วมมืือกัับบริิษััทพีีทีีทีี
โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) (PTTGC) โดยท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ใช้้วััดจากแดงทำำ�การรวบรวมและ
คััดแยกขวดพลาสติิก (ที่่ญ
� าติิโยมนำำ�มาส่่งให้้ หรืือใช้้รถของวััดไปรัับ ณ จุุดต่า่ งๆ) ก่่อนนำำ�มาเข้้าขบวนการ
ผ่่านกรรมวิิธีีด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย พร้้อมส่่วนผสมกัับวััตถุุดิิบอื่น่� ๆ ตามความเหมาะสม ผลิิตออกมา
เป็็นจีีวรที่่�ห่ม่ สบาย หรืือผลิิตภััณฑ์์อื่น่� ๆ ตามความต้้องการ เช่่น เสื้้�อผ้้า กระเป๋๋า หน้้ากากผ้้า เป็็นต้้น
ในการนี้้�ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์จึึงถืือเป็็นผู้้�นำำ�ผู้้�บุุกเบิิกที่่�สำำ�คััญในการแปลงขยะหรืือสิ่่�งที่่�ไม่่มีีคุุณค่่า ไม่่มีี
ราคาให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มขึ้้�นมาได้้
ในฐานะลููกศิิษย์์คนหนึ่่�งที่่�ได้้เห็็นถึึงภารกิิจมากมายและความพยายามอย่่างมากของท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์ในการส่่งเสริิมพระภิิกษุุ สามเณร และฆราวาสทุุกหมู่่�เหล่่าได้้ศึึกษาเล่่าเรีียน เกิิดความเข้้าใจ
ที่่�ถููกต้้องตามหลัักปริิยััติิและการปฏิิบััติิแล้้ว ท่่านยัังเป็็นนัักพััฒนาที่่�คำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
การริิเริ่่�มทำำ�โครงการต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์และเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีต่่อส่่วนรวมอย่่างยั่่�งยืืนตลอดมา
ศิิษย์์จึึงใคร่่กราบมุุทิิตาสัักการะต่่อท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ พระเมธีีวชิิรโสภณ ด้้วยความเคารพยิ่่�ง
มา ณ โอกาสนี้้�
นางบุุบผา อมรเกีียรติิขจร
เจ้้าของบ้้านสวนธรรมอ่่างทอง
อดีีตรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
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ขอถวายมุุทิิตาสัักการะ
	ดิิฉัันในนามของฝ่่ายศาสนา สมาคมสภาสตรีีแห่่งชาติิในพระบรม
ราชิิ นูู ปถััมภ์์ รู้้�สึึ ก ซาบซึ้้� ง และยิิ น ดีี อ ย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ ท่่ า นเจ้้ า คุุ ณ อาจารย์์
พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ในโอกาสที่่ท่� า่ นได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์�
นามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ เพราะเราทุุกคนได้้รัับความเมตตาปราณีีจากท่่านมานาน ในคราวที่่�ท่่าน
เป็็นวิิทยากรให้้แก่่สภาสตรีีแห่่งชาติิฯ ในเรื่่�องของการดำำ�เนิินชีีวิิตและกิิจกรรมของสภาสตรีีฯ
เป็็นที่่�ทราบกัันว่่า สภาสตรีีฯ นั้้�น เป็็นองค์์กรสาธารณกุุศล ดำำ�เนิินกิิจกรรมการช่่วยเหลืือสตรีี
เพื่่�อพััฒนาสตรีีในฐานะความเป็็นอยู่่� ส่่งเสริิมอาชีีพและพััฒนาศัักยภาพของสตรีี ช่่วยเหลืือบรรเทา
ความเดืือดร้้อน พร้้อมกัับบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อลดภาระของสัังคม แต่่ในสภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน
การทำำ�งานของเรามุ่่�งดำำ�เนิินไปข้้างหน้้า ทั้้ง� หารายได้้เพื่่อ� ดำำ�เนิินกิจิ กรรม กัับมุ่่�งไปเพื่่อ� ช่่วยเหลืือแต่่เพีียง
อย่่างเดีียว กิิจกรรมของสภาสตรีีฯ จึึงมีีหลากหลายรููปแบบ มีีความสวยงามในขนบธรรมเนีียมประเพณีี
การจััดงานหารายได้้เพื่่�อการกุุศล มีีการทำำ�งานทะมััดทะแมงในต่่างจัังหวััด ความเคร่่งเครีียดของ
การประชุุม การทำำ�งานจึึงมีีทั้้�งความสนุุกสนานและปััญหาภายในหมู่่�คณะ เมื่่�อผู้้�หญิิงรวมกัันกลุ่่�มใหญ่่
แน่่นอนว่่าปััญหาย่่อมซัับซ้้อนมากมาย
	ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ได้้เป็็นวิทิ ยากรเทศน์์ อบรมและสอน ชี้้ใ� ห้้สตรีีทั้ง้� หลายมองตนเองในสภาพที่่�
เป็็นปัจจุ
ั บัันต่
ุ อ่ การดำำ�เนิินกิจิ กรรม ปลุุกจิิตสำำ�นึึกให้้เห็็นประโยชน์์ของธรรมะและนำำ�มาใช้้ทั้ง้� เพื่่อ� ตนเอง
ครอบครััว และบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้เข้้าไปช่่วยเหลืือนั้้�น มิิให้้ทอดทิ้้�งความสามััคคีี มิิให้้ทอดทิ้้�งความกตััญญูู
ต่่อบุุพการีีและครอบครััว กัับสอนให้้มีีสติิและสมาธิิกัับตนเอง เพื่่�อให้้เกิิดความสงบ สอนพรหมวิิหาร ๔
สอนสวดมนต์์ ฯลฯ คำำ�สอนของท่่านเป็็นประโยชน์์ยิ่่�งต่่อสตรีีผู้้�อยู่่�ในวััยที่่�มีีความสวยงาม วััยที่่�มีี
ความพร้้อม เพลิิดเพลิินและสนุุกสนานกัับความฉาบฉวยของสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นชั่่�วคราวและชั่่�วขณะ สตรีีได้้
หัันมาพิินิจพิ
ิ ิเคราะห์์ตนเอง หัันมามองกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ความเจริิญที่่�สมถะและยั่่�งยืืน
ในวาระอัันเป็็นมงคล ที่่ท่� า่ นเจ้้าคุุณอาจารย์์ได้้รัับเกีียรติิอัันสูงู ค่่ายิ่่ง� นี้้� ดิิฉัันในนามของฝ่่ายศาสนา
สภาสมาคมสตรีีแห่่งชาติิฯ ขอกราบคารวะนอบน้้อมในพระคุุณอัันยิ่่�งใหญ่่ ขออาราธนาคุุณพระศรีี
รััตนตรััยปกป้้อง คุ้้�มครอง ให้้ท่า่ นเจริิญด้้วยอายุุ วรรณะ สุุขะ พละ ธนสารและธรรมสารสมบััติิ เจริิญยิ่่ง�
ด้้วยยศศัักดิ์์� เป็็นศรีีสง่่า แห่่งพระศาสนา มีีสุขุ ภาพที่่ส� มบููรณ์์แข็็งแรง เป็็นร่ม่ โพธิ์์ต� ลอดกาลนานเทอญ
ด้้วยความเคารพอย่่างยิ่่�ง
นางวิิภาศิิริิ มะกรสาร
ประธานฝ่่ายศาสนาสภาสมาคมสตรีีแห่่งชาติิในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
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ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา
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ขอถวายมุุทิิตาจิิตแด่่ท่่านอาจารย์์ พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร เจ้้าอาวาส
วััดจากแดง ที่่�ได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะ ในพระราชทิินนามที่่�
“พระเมธีีวชิิรโสภณ”
เนื่่อ� งจากพระเดชพระคุุณท่่านมีีคุณู
ุ ปู การต่่อพระพุุทธศาสนาเป็็นอัันมาก ทั้้ง� ทาง
ด้้านการบููรณะและขยายเนื้้�อที่่ข� องวััดจากแดง ให้้มีคี วามกว้้างขวาง และงดงาม น่่าเจริิญตา
เจริิญใจต่่อสาธุุชนผู้้�มาร่่วมงานบุุญต่่างๆ ภายในวััดจากแดงแห่่งนี้้� อีีกทั้้ง� ยัังได้้ทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ พระพุุทธศาสนาในส่่วน
ที่่�เป็็นการศึึกษาพระบาลีี พระวิินััย พระสููตร พระอภิิธรรม ให้้เจริิญรุ่่�งเรืือง และยัังส่่งเสริิมพระภิิกษุุ สามเณร
อุุบาสก อุุบาสิิกา ตลอดจนฆราวาสทั่่�วไป ให้้ได้้มีีโอกาสมาศึึกษาเล่่าเรีียนพระปริิยััติิธรรมภายในวััดจากแดง
แห่่งนี้้� ซึ่ง่� ปััจจุบัันนี้้
ุ � เราจะเห็็นได้้ว่า่ มีีคำำ�สอนที่ผิ่� ดิ เพี้้�ยนจากคำำ�สอนขององค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าเข้้ามาปะปน
เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งคำำ�สอนที่่�ผิิดเพี้้�ยนเหล่่านี้้� จะเป็็นตััวทำำ�ลายพระพุุทธศาสนาให้้หมดสิ้้�นไปอย่่างรวดเร็็ว
	ดัังที่่�พระพุุทธองค์์ตรััสไว้้ว่่า จะไม่่มีีศาสนาใดๆ มาทำำ�ลายพระพุุทธศาสนาให้้สููญสิ้้�นไปได้้ นอกจาก
พุุทธบริิษััทจะทำำ�ลายกัันเอง พระพุุทธศาสนาเปรีียบเหมืือนราชสีีห์์ ที่่�ไม่่มีีสััตว์์ใดจะมาฆ่่าให้้ตายได้้ แต่่ราชสีีห์์
จะตายเพราะหนอนในตััวราชสีีห์นั้์ น้� เอง จะกััดกร่่อนกิินจากภายใน ทำำ�ให้้ราชสีีห์ถึ์ งึ แก่่ความตาย ฉัันใด พระพุุทธ
ศาสนาย่่อมเสื่่อ� มไป เพราะพุุทธบริษััทบิ
ิ ดิ เบืือนคำำ�สอนให้้ผิดิ เพี้้�ยนไปทีีละเล็็กละน้้อย โดยเฉพาะมีีชนบางกลุ่่�ม
กล่่าวบิิดเบืือนว่่า พระอภิิธรรมปิิฎกไม่่ใช่่คำำ�สอนของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า แต่่เป็็นคำำ�แต่่งใหม่่ของสาวกรุ่่�นหลััง
ซึ่่�งเป็็นการกล่่าวตู่่�พระอภิิธรรมเป็็นอย่่างมาก หากผู้้�ใดได้้ศึึกษาพระอภิิธรรมแล้้ว จะเห็็นได้้ว่่า พระอภิิธรรม
นั้้น� แหละมาจากพระสััพพััญญุุตญาณขององค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าโดยแท้้จริงิ หามีีสาวกผู้ใ้� ดผู้้�หนึ่่�งจะสามารถ
แต่่งขึ้้�นได้้ ซึ่่�งผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับการศึึกษาปริิยััติิธรรมอย่่างเข้้าใจแตกฉาน ไม่่อาจจะเห็็นความไม่่ถููกต้้องเหล่่านี้้�ได้้
	ดัังนั้้น� การศึึกษาเล่่าเรีียนเรื่่อ� งของปริิยััติิธรรม โดยเฉพาะพระอภิิธรรม ซึ่่ง� เกิิดจากพระสััพพััญญุุตญาณ
ขององค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ลายความเห็็นผิิดทั้้�งหลายให้้หมดสิ้้�นไป เมื่่�อมีีผู้้�เข้้ามา
ศึึกษาเล่่าเรีียนพระอภิิธรรมภายในวััดจากแดงแห่่งนี้้�เป็็นจำำ�นวนมาก เท่่ากัับเป็็นการสร้้างบุุคลากรที่จ่� ะช่่วยกััน
สืืบทอดคำำ�สอนที่่�ถููกต้้องให้้ดำำ�รงต่่อไปในอนาคต เปรีียบเหมืือนมีีวััคซีีนที่่�สามารถป้้องกัันและทำำ�ลายโรคร้้าย
ให้้หมดสิ้้�นไป จึึงเท่่ากัับเป็็นการสืืบต่่ออายุุของพระพุุทธศาสนาให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองสืืบไปในอนาคต คำำ�สอนที่่�เป็็น
มิิจฉาทิิฏฐิิก็็จะค่่อยๆ หมดสิ้้�นไป และพระเดชพระคุุณท่่านได้้ทำำ�งานในการสร้้างบุุคลากรผู้เ้� ป็็นครููบาอาจารย์์
ให้้ช่่วยกัันเผยแผ่่ธรรมะทางพระพุุทธศาสนามาเป็็นเวลานานกว่่าสิิบปีี ซึ่่�งหาผู้้�ที่่�จะทุ่่�มเทชีีวิิตให้้แก่่พระพุุทธ
ศาสนาอย่่างพระเดชพระคุุณท่่านพระเมธีีวชิิรโสภณนั้้นห
� าได้้ยากมากในปััจจุุบััน
	ดัังนั้้น� กระผมจึึงขอถวายมุุทิติ าจิิตในผลงานการรัักษาและส่่งเสริิมพระพุุทธศาสนาของพระเดชพระคุุณ
ท่่าน และขออาราธนาคุุณพระศรีีรััตนตรััย มาปกปัักรัักษาอำำ�นวยพรให้้ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ มีีอายุุยืืนยาวและ
มีีสุุขภาพแข็็งแรง เพื่่�อจะได้้เป็็นกำำ�ลัังในพระพุุทธศาสนาตราบนานเท่่านาน
เทพฤทธิ์์� สาธิิตการมณีี
ประธานกรรมการมููลนิิธิิพระอภิิธรรมวััดศรีีสุุดาราม
รองประธานกรรมการมููลนิิธิิแนบมหานีีรานนท์์
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ผู้มีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ข้้าพเจ้้าเคยไปวััดจากแดงนานแล้้ว เมื่่�อครั้้�งไปงานศพคนเก่่าแก่่ ซึ่่�งอยู่่�ติิดกัับวััดจากแดง และ
ได้้ฟัังท่่านอาจารย์์พระมหาประนอมเทศน์์ ยัังคิิดอยู่่�ว่่า พระสงฆ์์รููปนี้้�เทศน์์ดีีมาก หลัังจากนั้้�นก็็ไม่่ค่่อย
ได้้ไปวััดจากแดงอีีกเลย จนความทรงจำำ�เริ่่�มจะลืืมเลืือน คุุณเสริิมสุขุ ปััทมสถาน เพื่่�อนที่่�รู้้�จัักกัันมานาน
มาก ก็็ได้้ชวนไปพม่่า โดยพระอาจารย์์นำำ�กฐิินไปทอดที่่�นั่่�น และได้้ไปกัับคณะของท่่านอีีก ๑ - ๒ ครั้้�ง
และได้้เดิินทางไปสัังเวชนีียสถาน สถานที่่�ประสููติิ ตรััสรู้้� แสดงปฐมเทศนา และปริินิิพพาน กัับคณะ
ของท่่านพระอาจารย์์ ซึ่่�งตลอดการเดิินทางของพวกเราได้้มีีการสวดมนต์์ ภาวนา และฟัังธรรมจากท่่าน
ท่่านเป็็นพระปฏิิบััติิดีีปฏิิบััติิชอบรููปหนึ่่�ง และเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ทางพระพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างดีี และ
การอบรมเทศนาแต่่ละครั้้�ง ท่่านรู้้�เท่่าทัันเหตุุการณ์์ของโลก ทำำ�ให้้วิิธีีการเทศนาของท่่านทำำ�ได้้ดีีมาก
เห็็นเป็็นรููปธรรม สามารถนำำ�คำำ�สอนในพระพุุทธศาสนามาประยุุกต์์ได้้เป็็นอย่่างดีี
ทุุกๆ ปีี เราจะทำำ�บุุญปีีใหม่่ และให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสทำำ�บุุญตัักบาตร ฟัังเทศน์์อย่่างน้้อยปีีละ
๑ ครั้้�ง ทั้้�งที่่�อาคารในเมืือง UBC II และที่่�ศููนย์์ไบเทค ท่่านจะเมตตารัับอาราธนาพาคณะพระสงฆ์์
วััดจากแดง จำำ�นวน ๙ รููป รวมท่่านอาจารย์์พระมหาประนอมมาทุุกครั้้�ง ไม่่เคยขััดศรััทธาสัักครั้้�ง ท่่าน
จะเทศน์์ให้้คติิธรรมแต่่ละปีีไม่่ซ้ำำ��กััน พนัักงานและผู้้�บริิหารทุุกคนระลึึกถึึงความเมตตาของท่่าน ทุุกครั้้ง�
ที่่�มีีการก่่อสร้้างโครงการไบเทค เฟส ๒ โครงการ Summer LaSalle ท่่านจะไปทำำ�พิิธีีสวดในการลงเสา
ต้้นแรก เพื่่�อเป็็นสิิริิมงคลเสมอมา
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มีีอยู่่�ครั้้ง� หนึ่่�ง โครงการไบเทค เฟส ๒ ต้้องก่่อสร้้างหลายปีี คนงานก่่อสร้้างมีีทั้ง้� คนไทย พม่่า เขมร
ทุุกคนอยากทำำ�บุุญ อยากได้้กำำ�ลัังใจ ซึ่่�งท่่านได้้เมตตารัับนิิมนต์์มา และท่่านเองยัังสามารถเทศน์์ภาษา
พม่่าได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�ท่่านก็็ได้้จััดหาพระสงฆ์์ที่่�มาศึึกษาปริิยััติิที่�วััดจ
่ ากแดง ที่่�เทศน์์ภาษาเขมร
มาแสดงธรรมให้้ ทำำ�ให้้คนงานปลาบปลื้้�มและมีีกำำ�ลัังใจอย่่างมาก กำำ�ลัังใจมีีส่ว่ นสำำ�คััญมากในการทำำ�งาน
ทุุกครั้้�งที่่�ท่่านพระอาจารย์์ทำำ�น้ำำ��พระพุุทธมนต์์ ท่่านจะพููดเสมอว่่า ต้้องเสีียงดัังฟัังชััด ถููกอัักขระ
ภาษาถููกต้้อง ท่่านสวดพระปริิตรได้้ไพเราะมาก ข้้าพเจ้้าและครอบครััว ตลอดจนพนัักงานทุุกคนต่่างก็็
ระลึึกถึึงความเมตตาของท่่านด้้วยความซาบซึ้้�งใจยิ่่�ง
นอกจากนี้้� ท่่านพระอาจารย์์ยัังมีีโครงการกำำ�จััดขยะถุุงพลาสติิก ขวดพลาสติิก ซึ่่ง� จะช่่วยลดภาวะ
โลกร้้อน โครงการนำำ�ขวดพลาสติิกใสมาผสมใยฝ้้ายเพื่่อ� ทำำ�จีวี ร และโครงการน้ำำ��ชีวี ภาพจุุลินทรี
ิ ย์ี ์ คนพม่่า
ซึ่่ง� มาทำำ�งานในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ก็็ได้้วััดจากแดงเป็็นที่่พึ่่� ง� ทางใจ วัันเสาร์์อาทิิตย์ก็์ ม็ าช่่วยงานวััด
กฐิิ นทุุ ก ปีีหลัังออกพรรษา พวกเราก็็ จ ะรอคอยที่่� จ ะได้้ ม างานบุุ ญ ใหญ่่ ขยะเปีียกในวััด
ท่่านพระอาจารย์์ก็็จะแยกทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง ลงมืือปฏิิบััติิให้้เห็็น เป็็นผู้้�นำำ�ชุุมชน เป็็นศููนย์์รวมของ
ประชาชนชาวไทยและต่่างชาติิที่ม่� าทำำ�งานในบริิเวณใกล้้เคีียง ที่่บ� อกเล่่ากัันปากต่่อปาก ทำำ�ให้้วััดไม่่เคย
ขาดแรงงานที่่�มาช่่วยงานบุุญ
ด้้วยคุุณงามความดีีที่่�ท่่านพระอาจารย์์ได้้ปฏิิบััติิมาให้้เห็็นเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ความเมตตากรุุณาต่่อ
ทุุกคนไม่่เลืือกชั้้�นวรรณะ เชื้้�อชาติิ เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีแก่่พระสงฆ์์และฆราวาส ในการดููแลตนเองและ
ครอบครััว ตลอดถึึงประเทศชาติิไทย และโลกของเรา
ในวโรกาสที่่�ท่่านได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์� ข้้าพเจ้้าขอแสดงมุุทิิตาจิิตต่่อท่่านมา ณ โอกาสนี้้�
ประพีีร์์ บุุรีี
ในนามของคณะผู้้�บริิหารและกลุ่่�มพนัักงานบริิษััทภิิรััชบุุรีี
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น้อมถวายมุทิตาจิตสักการะ
ในวโรกาสอัันเป็็นมหามงคลที่่�พระเดชพระคุุณ พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับ
พระมหากรุุณาธิิคุุณโปรดเกล้้าพระราชทานสมณศัักดิ์์�เป็็นพระราชาคณะ ในพระราชทิินนามว่่า
“พระเมธีีวชิิรโสภณ” เมื่่�อวัันที่�่ ๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้้น�
กระผม นายอนุุรุุธ ว่่องวานิิช ในนามของกลุ่่�มบริิษััทอัังกฤษตรางูู และมููลนิิธิิว่่องวานิิช
ขอกราบนมััสการแสดงมุุทิิตาจิิตแด่่พระเดชพระคุุณ พระเมธีีวชิิรโสภณ ในโอกาสอัันเป็็นมงคลยิ่่�ง
ในครั้้�งนี้้�
นัับเป็็นบุุญของพวกเราที่่�ได้้รัับความเมตตาจากพระเดชพระคุุณมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งด้้าน
การจััดอบรมวิิปััสสนากรรมฐาน การแสดงธรรม และการให้้ความรู้้�ในเรื่่�องขยะรีีไซเคิิล ในการนี้้�
กลุ่่�มบริิษััทอัังกฤษตรางููมีีความภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการของพระเดชพระคุุณ โดยการ
บริิจาครถตู้้�สำำ�หรัับใช้้งานวิ่่�งรัับบริิจาคขวดพลาสติิก เพื่่�อนำำ�มารีีไซเคิิลเป็็นผ้้าไตรจีีวร ซึ่่�งนัับว่่า
เป็็นโครงการที่มี่� คี วามสร้้างสรรค์์และเหมาะสมกัับวิิถีพุี ทธข
ุ องคนไทย และยัังมีีผลดีีต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม
อีีกด้้วย อีีกทั้้�งการสร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ก็็เป็็นวิิสััยทััศน์์อัันกว้้างไกลของพระเดช
พระคุุณ เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมสืืบต่่อไป
	นมััสการมาด้้วยความเคารพอย่่างสููง

นายอนุุรุุธ ว่่องวานิิช
ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มบริิษััทอัังกฤษตรางูู
ประธานมููลนิิธิิว่่องวานิิช
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ปลื้้�มปีีติิยิินดีีที่่�ได้้เป็็นลููกศิิษย์์
	ตลอดเวลาเกืือบ ๒๐ ปีี ข้้าพเจ้้าได้้รัับความเมตตาจากพระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร
ได้้ฟัังคำำ�สอนของท่่าน ได้้เรีียนรู้้�ถึึงพระธรรมของพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า และติิดตามผลงานที่่�ท่่านทำำ�
ในการสืืบทอดพระพุุทธศาสนา ให้้ความรู้้�อบรมพระสงฆ์์สามเณร มุ่่�งเน้้นให้้พระภิิกษุุสงฆ์์ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการศึึกษาภาษาบาลีี เพื่่�อเข้้าถึึงพระไตรปิิฎก อีีกทั้้�งงานเพื่่�อสัังคมชุุมชนพระประแดง
รวมทั้้�งงานสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลรัักษาธรรมชาติิซึ่่�งเป็็นทรััพยากรของโลก เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้ประชาชน
นัักเรีียนทุุกระดัับได้้เข้้าใจความสำำ�คััญ ทั้้�งในระดัับประเทศ และระดัับนานาชาติิ
ข้้าพเจ้้าได้้มีีโอกาสเข้้าฟัังธรรมเป็็นประจำำ� เมื่่�อท่่านมาสอนวิิชาวิิสุุทธิิมรรคที่่�ธนาคารที่่�ข้้าพเจ้้า
เคยเป็็นผู้้�บริิหารอยู่่� และมีีโอกาสได้้ติิดตามท่่านไปเรีียนรู้้�ถึึงวิิถีีชาวพุุทธในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศ
และในต่่างประเทศ นัับว่่าท่่านได้้เปิิดวิิสััยทััศน์์กัับคณะที่่�ไป โดยเฉพาะข้้าพเจ้้าให้้ได้้เรีียนรู้้�มากมาย
ข้้าพเจ้้ามีีความประทัับใจเป็็นอย่่างมาก ในวิิธีีการสอน การสวดสาธยายพระปริิตรบทต่่างๆ
ฟัังแล้้วทำำ�ให้้เกิิดพลัังในการสร้้างความดีี ตามคำำ�สอนของพระพุุทธองค์์ ท่่านอาจารย์์ได้้นำำ�เรื่่�องบาปบุุญ
คุุณโทษที่่�เข้้าใจยาก มาพููดให้้เข้้าใจง่่ายขึ้้�น
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงคุุณงามความดีีของท่่านอาจารย์์ จึึงขอจารึึกบทนมััสการอาจริิยคุุณของ
พระยาศรีีสุุนทรโวหาร (น้้อย อาจารยางกููร) ที่่�ก้้องอยู่่�ในโสตประสาทเสมอว่่า
		
อนึ่่�งข้้าคำำ�นัับน้้อม 	ต่่อพระครููผู้้�การุุญ
โอบเอื้้�อและเจืือจุุน
อนุุสาสน์์ทุุกสิ่่�งสรรพ์์
	ยััง บ ทราบก็็ได้้ทราบ 	ทั้้�งบุุญบาปทุุกสิ่่�งอััน
	ชี้้�แจงและแบ่่งปััน 	ขยายอััตถ์์ให้้ชััดเจน
	จิิตมากด้้วยเมตตา
และกรุุณา บ เอีียงเอน
เหมืือนท่่านมาแกล้้งเกณฑ์์
ให้้ฉลาดและแหลมคม
	ขจััดเขลาบรรเทาโม-	หะจิิตมืืดที่่�งุุนงม
	กัังขา ณ อารมณ์์ 	ก็็สว่่างกระจ่่างใจ
	คุุณส่่วนนี้้�ควรนัับ 	ถืือว่่าเลิิศ ณ แดนไตร
ควรนึึกและตรึึกใน 	จิิตน้้อมนิิยมชม
ขอให้้ท่่านอาจารย์์อยู่่�เป็็นร่่มโพธิ์์�ร่่มไทร ประสิิทธิ์์�ประสาทความรู้้�ให้้ลููกศิิษย์์ทั้้�งหลาย และช่่วย
ทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ พระพุุทธศาสนา เพื่่อ� ให้้คำำ�สอนของพระพุุทธองค์์แผ่่ไปในจิิตในใจคน เพื่่อ� ความร่่มเย็็นเป็็นสุขุ
ด้้วยเทอญ
นมััสการด้้วยความเคารพอย่่างสููง
รััชนีี ตรีีพิิพััฒน์์กุุล
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ธมฺมนฺเตวาสิก*
ผู้ได้อาศัยร่มเงาพระธรรม
พระสุุตตัันตปิิฎก สัังยุุตตนิิกาย สคาถวรรค เล่่ม ๑ ภาค ๑ เรื่่�อง กิินททสููตร ว่่าด้้วยเทวตาปััญหา
๕ ข้้อ ความว่่า
สมััยหนึ่่�ง เทวดาทููลถามองค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าว่่า “บุุคคลให้้สิ่่�งอะไรชื่่�อว่่าให้้กํําลััง
ให้้สิ่่�งอะไรชื่่�อว่่าให้้วรรณะ ให้้สิ่่�งอะไรชื่่�อว่่าให้้ความสุุข ให้้สิ่่�งอะไรชื่่�อว่่าให้้จัักษุุ และบุุคคลเช่่นไรชื่่�อว่่า
ให้้ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง”
พระผู้้�มีีพระภาคเจ้้าตรััสตอบว่่า “บุุคคลให้้อาหารชื่่�อว่่าให้้กํําลััง ให้้ผ้้าชื่่�อว่่าให้้วรรณะ ให้้ยาน
พาหนะชื่่อ� ว่่าให้้ความสุุข ให้้ประทีีปโคมไฟชื่่อ� ว่่าให้้จัักษุุ และผู้้�ที่ใ่� ห้้ที่พัั่� กพาอาศััยชื่่อ� ว่่าให้้ทุกุ สิ่่ง� ทุุกอย่่าง
ส่่วนผู้้�ที่่�พร่ำำ��สอนธรรมชื่่�อว่่าให้้อมฤตธรรม”
พระอรรถกถาจารย์์ท่่านอธิิบายว่่า “บุุคคลใดย่่อมพร่ำำ�� สอนธรรม ย่่อมบอกอรรถกถา ย่่อมสอน
บาลีี ย่่อมแก้้ปััญหาที่่�ถามแล้้ว ย่่อมบอกกรรมฐาน ย่่อมทํําธรรมสวนะ แม้้ทั้้�งหมดนี้้� ชื่่�อว่่าย่่อมพร่ำำ��สอน
ธรรม”
อนึ่่�ง การให้้ธรรมนี้้�เท่่านั้้�น บััณฑิิตพึึงทราบว่่า เป็็นเลิิศกว่่าการให้้ทั้้�งหมด ข้้อนี้้�สมจริิง ดัังที่่�ตรััส
ไว้้ว่่า

* ธมฺฺมนฺฺเตวาสิิก หมายถึึง อัันเตวาสิิก (ศิิษย์์, ผู้้�อยู่่�ในสำำ�นััก) ผู้้�เรีียนธรรม
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สพฺฺพทานํํ ธมฺฺมทานํํ ชิินาติิ
สพฺฺพรตึึ ธมฺฺมรติิ ชิินาติิ
สพฺฺพรสํํ ธมฺฺมรโส ชิินาติิ 	ตณฺฺหกฺฺขโย สพฺฺพทุุกฺฺขํํ ชิินาติิ.
“การให้้ธรรมย่่อมชนะการให้้ทั้้�งปวง ความยิินดีีในธรรมย่่อมชนะความยิินดีีทั้้�งปวง
รสแห่่งธรรมย่่อมชนะรสทั้้�งปวง
ความสิ้้�นตััณหาย่่อมชนะทุุกข์์ทั้้�งปวง ดัังนี้้�”
	ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์อยู่่�ในฐานะผู้้�ให้้ตลอดระยะเวลายาวนานมานี้้� ด้้วยคุุณความดีีที่่�ท่่านได้้
ปลููกเพาะเมล็็ดโพธิ์์�แห่่งการตรััสรู้้�ไว้้มากมายหลายต้้นจนนัับไม่่ได้้ แม้้บางเมล็็ดอาจถููกทำำ�ลายไปบ้้าง
แต่่ยัังมีีอีกี จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยที่่�กำ�ลัั
ำ งเจริิญเติิบโตเต็็มที่่� พร้้อมเป็็นร่ม่ เงาให้้สรรพสััตว์์ทั้ง้� หลายได้้พึ่่ง� พาอาศััย
	ท่่านได้้นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากความเพีียรศึึกษาพระพุุทธศาสนาทั้้�งในประเทศ และที่่�ไปศึึกษา
ณ ประเทศเมีียนมา นานกว่่า ๑๒ ปีี มาเป็็นอาจารย์์สอนบาลีีไวยากรณ์์ชั้นสู
้� งู พระอภิิธรรม พระไตรปิิฎก
และภาษาพม่่า บรรยายธรรม ณ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย สถาบัันต่่างๆ รวมทั้้�ง
สถานีี วิิ ทยุุ ก ระจายเสีี ย ง ทั้้� ง ระบบ AM และ FM เป็็ น กรรมการตรวจชำำ� ระพระไตรปิิ ฎ กฉบัับ
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๙ เนื่่�องในการจััดงานฉลองสิิริิราชสมบััติิ
ครบ ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ตรวจชำำ�ระคััมภีีร์์สััททนีีติิสุุตตมาลา ฯลฯ เพื่่�ออบรมสั่่�งสอนพััฒนาจิิต
แก่่พุุทธมามกะให้้เกิิดความศรััทธา ความเสีียสละ ความรััก และความเมตตาต่่อกัันในสัังคม ซึ่่�งจะนำำ�ไป
สู่่�การเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีมีีคุุณภาพ สามารถสร้้างครอบครััว สัังคม และประเทศชาติิให้้มีีความสุุข
	นอกจากการอบรมสั่่�งสอนพุุทธศาสนิิกชนให้้สนใจปฏิิบััติิธรรมอย่่างจริิงจัังแล้้ว ท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์ยัังได้้ให้้ความอนุุเคราะห์์แก่่ผู้้�มีีสััมมาปฏิิบััติิในอีีกหลายๆ ด้้าน ทั้้�งด้้านอาหาร น้ำำ��ดื่ม่� และที่่�พััก
ตลอดทั้้ง� การเชื่่อ� มโยงพระพุุทธศาสนากัับสิ่่�งแวดล้้อมในโครงการขุุดทองจากกองขยะ นำำ�ขวดพลาสติิกใส
ที่่ใ� ช้้แล้้วมาแปรรููปเป็็นจีวี รและผืืนผ้้า เพื่่อ� นำำ�มาตััดเป็็นเครื่่อ� งนุ่่�งห่่มของฆราวาส ทำำ�ผ้า้ ห่่ม ทำำ�ถุงุ ผ้้าใส่่ของ
ลดโลกร้้อน เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้ถุุงพลาสติิก
เมื่่�อวัันที่่� ๖ มีีนาคม ๒๕๖๔ ได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์�
พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร เจ้้าอาวาสวััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นพระราชาคณะ
มีีนามว่่า พระเมธีีวชิิรโสภณ ในโอกาสนี้้� ดิิฉัันในฐานะศิิษยานุุศิษิ ย์์ ซึ่่ง� มีีความภาคภููมิใิ จ ปีีติิยินิ ดีีเป็็นอย่่างยิ่่ง�
จึึงใคร่่ขอกราบแสดงมุุทิิตาจิิตสัักการะ และขอน้้อมนำำ�วััตรปฏิิบััติิของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์มาเป็็นแบบ
อย่่างที่่�ดีี ในการประพฤติิปฏิิบััติิต่่อไป
จิิรํํ ติิฏฺฺตุุ สทฺฺธมฺฺโม ขอพระสััทธรรมจงดำำ�รงมั่่�นสิ้้�นกาลนาน
เกยููร อััสสกุุล
อาจารย์์พิิเศษเฉพาะทางด้้านพระอภิิธรรม
อภิิธรรมโชติิกะวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย
กรรมการและเลขานุุการ
มููลนิิธิิสััทธััมมโชติิกะ

136

๖๑

ธรรมะจากซอย ๑๕
ดิิฉัันมีีบุุญได้้กราบพระเดชพระคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ ตั้้�งแต่่ที่่�ท่่านยัังเป็็นพระมหาประนอม
ธมฺฺ ม าลงฺฺ ก าโร เพราะได้้ มีี โ อกาสติิ ดต ามคุุ ณ หญิิ ง ลมุุ ล ศรีี โกศิิ น (คุุ ณ น้้ า ) ไปทำำ� บุุ ญ กัับกองทุุ น
ปลููกรากแก้้วในอดีีต
ขอย้้อนเวลาไปเมื่่�อก่่อนที่่�จะเกิิดกองทุุนปลููกรากแก้้วนี้้� คืือเรื่่�องมีีอยู่่�ว่่า นานมาแล้้วที่่�คุุณน้้า
ชอบฟัังรายการธรรมะยามดึึก ชื่่�อ “ธรรมร่่วมสมััย” ที่่�อดีีตพลตรีีทองขาว พ่่วงรอดพัันธุ์์� เป็็นผู้้�ดำำ�เนิิน
รายการ ซึ่่�งได้้กราบนิิมนต์์พระสงฆ์์ผู้้�มีีความรู้้� มากด้้วยประสบการณ์์ มาออกรายการ และพููดข้้ออรรถ
ข้้อธรรม หรืือแง่่มุมบ
ุ างประเด็็นที่่�น่่าสนใจในกิิจการสงฆ์์ และมีีครั้้�งหนึ่่�งคุุณน้้าได้้ฟัังพระศรีีญาณโสภณ
(ปััจจุุบััน พระราชญาณกวีี) ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส วััดพระราม ๙ กาญจนาภิิเษก ซึ่่�งรัับนิิมนต์์มาออกรายการ
ท่่านได้้กล่่าวว่่าอยากให้้มีกี องทุุนเพื่่อ� สนัับสนุุนการศึึกษาของพระภิิกษุุสามเณร คุุณน้้าทั้้ง� สอง (ท่่านโอสถ
และคุุณหญิิงลมุุลศรีี โกศิิน) มีีความสนใจมากจึึงได้้พููดคุุยกัับพลตรีีทองขาวหลัังรายการ
สรุุปว่่า คุุณน้้าได้้นััดกัับพลตรีีทองขาวเพื่่�อไปแจ้้งความประสงค์์ที่่�จะถวายปััจจััยเริ่่�มต้้นในการ
ตั้้�งกองทุุนที่่�วััดพระราม ๙ หลัังจากที่่�ได้้กราบเรีียนพระเดชพระคุุณหลวงพ่่อพระธรรมบััณฑิิต เจ้้า
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อาวาสวััดพระราม ๙ กาญจนาภิิเษก และพระราชญาณกวีี ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสแล้้ว จึึงเกิิด “กองทุุนปลููก
รากแก้้วศาสนทายาท” และงานเกี่่ย� วกัับกองทุุนนี้้เ� อง พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ได้้รัับนิมนต์
ิ ม์ าช่่วย
งานอบรม ปลููกฝััง ให้้พลัังลููกเณรทั้้�งหลาย เรื่่�องการบวชเณรเพื่่�อเรีียนบาลีี ในช่่วงนั้้นท่
� ่านได้้รัับนิิมนต์์
ไปเทศน์์บ่อ่ ยครั้้ง� เมื่่อ� มีีการให้้กำำ�ลัังใจเด็็กชายก่่อนบวช มาเป็็นสามเณรรากแก้้วพระศาสนา ทั้้ง� การอบรม
ที่่�วััดพระราม ๙ กาญจนาภิิเษก และที่่�หลายจัังหวััดในภาคอีีสาน ที่่�มีีการบวชครั้้�งใหญ่่ ครั้้�งแรกๆ เช่่น
ที่วััดห
่� ลวงพ่่อทููล จ.อุุดรธานีี และอีีกครั้้ง� ที่่พ� ระเจดีีย์ห์ ลวงปู่่�ศรีี จ.ร้้อยเอ็็ด คุุณน้้าและผู้้�ติดต
ิ ามประทัับใจ
ที่่ไ� ด้้ฟังั ท่่านเทศน์์ ทั้้ง� ตอนที่่พ� ลตรีีทองขาวนิิมนต์พ์ ระมหาประนอม มาออกรายการ ธรรมร่่วมสมััย เวลา
๒๓.๐๐ น. ซึ่่�งรายการนี้้� สมััยก่่อนมีีทุุกคืืน และมีีพระเถระผู้้�ใหญ่่ในบ้้านเมืืองติิดตามฟัังกัันมาก เพราะ
พลตรีีทองขาว มีีความสามารถในการนำำ�ประเด็็นสำำ�คััญ ไม่่ว่่าจะเรื่่�องงานการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
หรืืองานเกี่่ย� วกัับภััยที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคตอัันเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับจำำ�นวนวััด จำำ�นวนพระภิิกษุุสามเณรที่่ล� ดลง
อย่่างน่่าใจหาย ท่่านเจ้้าคุุณพระศรีีญาณโสภณในครั้้ง� นั้้น� พร้้อมทั้้ง� พระมหาประนอม ได้้มาออกรายการ
อยู่่�หลายครั้้ง� เพื่่อ� เปิิดประเด็็นและเพื่่อ� ตอบประเด็็นสำำ�คััญๆ คุุณน้้าจึึงช่่วยอุุปถััมภ์ก์ องทุุนนี้้อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ระยะหลัังคุุณน้้าได้้จััดให้้มีีการฟัังธรรมที่่�บ้้าน เพื่่�อชัักชวนญาติิมิิตร และเพื่่�อนฝููงมาฟัังธรรม
เป็็นโอกาสที่่�จะประชาสััมพัันธ์์ให้้เพื่่�อนฝููงและญาติิมิิตรรู้้�จัักกองทุุนฯ ด้้วย พระมหาประนอมในครั้้�งนั้้น�
ได้้รัับนิมนต์
ิ ม์ าเทศน์์ที่บ้่� า้ นคุุณน้้าในวัันเสาร์์หรืืออาทิิตย์์ ซึ่่ง� จััด “เปิิดบ้า้ นฟัังธรรม” ที่่สุ� ขุุ มวิ
ุ ทิ ซอย ๑๕
อยู่่�เนืืองๆ คุุณน้้าและดิิฉัันได้้ติิดตามการเทศน์์ของพระมหาประนอม เมื่่�อที่่�วััดจากแดงมีีงาน หรืือเมื่่�อ
ท่่านไปเทศน์์ตอนสััปดาห์์วิิสาขบููชาโลก หรืือที่่�ยุุวพุุทธิิกสมาคมฯ เช่่นกััน ดิิฉัันและเพื่่�อนยัังได้้เคยไป
ร่่วมสาธยายคััมภีีร์์ปััฏฐาน และสาธยายพระไตรปิิฎก ที่่�พระอาจารย์์ท่่านนำำ�การสาธยายอย่่างแข็็งขััน
ในโอกาสสำำ�คััญในที่่�ต่่างๆ เช่่นกััน
ตั้้�งแต่่ดิิฉัันในวััย ๗๐ กว่่า ได้้ติิดตามคณะนัักเรีียนวิิสุุทธิิมรรค (เรีียนที่่�ธนาคารสแตนดาร์์ด
ชาร์์เตอร์์ดไทย) ไปวััดจากแดงทุุกครั้้ง� ที่่มี� งี านบุุญ ไม่่ว่า่ งานกฐิิน งานฉลองศาลา งานสลากภััต งานเทศน์์
ธรรมบท ซึ่่�งดิิฉัันและลููกหลานยัังได้้ร่่วมกัันเป็็นเจ้้าภาพ ๑ กััณฑ์์ หลานๆ ซึ่่�งเรีียนโรงเรีียนนานาชาติิ
ยัังได้้มีีโอกาสไปจุุดเทีียนที่่�อ่่างน้ำำ��มนต์์ และร่่วมฟัังเทศน์์ธรรมบทที่่�วััดจากแดงด้้วย เราทุุกคนชื่่�นชอบ
การแสดงธรรมของท่่าน เมื่่�อคุุณหญิิงมีีอายุุมากขึ้้�น ดิิฉัันได้้เป็็นหลัักในการช่่วยนิิมนต์์ครููบาอาจารย์์
มาเทศน์์ที่�บ้่ ้านสุุขุมวิ
ุ ิท ซอย ๑๕ และครั้้�งใดที่่�ท่่านอาจารย์์พระมหาประนอมมาเทศน์์ ก็็จะมีีญาติิพี่่�น้้อง
และเพื่่�อนๆ ของคุุณหญิิง เพื่่�อนๆ ของลููกหลานครอบครััวเรามาฟัังกัันมากมาย
ดัังนั้้�น เมื่่อ� สมาชิิกฟัังธรรมและญาติิมิิตรทราบข่่าวอัันเป็็นมงคลว่่า พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััวฯ ได้้พระราชทานสมณศัักดิ์์�พระอาจารย์์ที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ ครอบครััวของเรา ซึ่่�งมีี
คุุณหญิิงลมุุลศรีี โกศิิน เป็็นประธานและเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�ริิเริ่่�มกิจิ กรรมที่่�เป็็นกุุศลนี้้� โดยเฉพาะดิิฉััน รู้้�สึึกปีีติิ
ยิินดีีกัับข่่าวดัังกล่่าวเป็็นอย่่างยิ่่�ง เราทุุกคนขอกราบแสดงมุุทิิตาจิิตกัับพระเดชพระคุุณท่่านเจ้้าคุุณ
มา ณ โอกาสนี้้�
สุุภาณีี สายสนธิ์์� (โยมอู๊๊�ด ๘๔)
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น้้อมถวายมุุทิิตาสัักการะ
พระอาจารย์์ผู้้�เลิิศคุุณ
ต่่อการศึึกษาสยามสามไตร
เนื่่�องในวโรกาสที่่�พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ มหิิศร
ภููมิพิ ลราชวรางกููร กิิติิสิริิ สิ มบููรณอดุุลยเดช สยามิินทราธิิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิิตร พระวชิิรเกล้้า
เจ้้าอยู่่�หััว มีีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์� พระมหาประนอม
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร วััดจากแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ เป็็นพระราชาคณะมีีนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ”
โรงเรีียนสยามสามไตร คณะผู้้�บริิหาร ครูู บุุคลากร ผู้้�ปกครองและนัักเรีียน ในฐานะศิิษย์์ ล้้วนมีีความ
ปีีติิยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�ง จึึงพร้้อมใจกัันน้้อมถวายมุุทิิตาสัักการะ และรำำ�ลึึกถึึงปฏิิปทาของพระอาจารย์์
อัันเป็็นแบบอย่่างของผู้้�เลิิศคุุณต่่อการศึึกษาสยามสามไตร...การศึึกษาแนวพุุทธ ที่่�ปรากฏชััดเสมอมา
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ผู้้�เลิิศคุณ
ุ ในการศึึกษาเล่่าเรีียนพระพุุทธศาสนา พระอาจารย์์ พระมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร
หรืือปััจจุุบัันคืือ ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ พระเมธีีวชิิรโสภณ ให้้ความสำำ�คััญต่่อความรู้้�ความเข้้าใจของครูู
และนัักเรีียนเกี่่ย� วกัับพระพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างยิ่่ง� โดยการรัับนิิมนต์เ์ ป็็นประธานสงฆ์์ แสดงธรรมเทศนา
ในงานสำำ�คััญต่่างๆ ของโรงเรีียน เมตตาเป็็นผู้้�นำำ�การเดิินทาง และเป็็นครููผู้ส้� อนแก่่คณะศิิษย์์สยามสามไตร
ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ ในหลากหลายลัักษณะ ทั้้�งด้้านปริิยััติิและด้้านปฏิิบััติิการ มาตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึึงปััจจุบััน
ุ เป็็นเวลากว่่า ๑๒ ปีี

	การจาริิกบุุญ-จารึึกธรรม ณ แดนพุุทธภููมิิ การนำำ�คณะครูู นัักเรีียนและครอบครััว ออกค่่าย
ต่่างประเทศ หลัักสููตรระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� ๖ ออกเดิินทางศึึกษาและปฏิิบััติิธรรมตามรอย
พระพุุทธเจ้้า ณ ดิินแดนที่่�มีีความสำำ�คััญทางด้้านพระพุุทธศาสนา อาทิิ ประเทศอิินเดีีย เนปาล ศรีีลัังกา
และพม่่า ค่่ายต่่างประเทศนี้้�เป็็นหนึ่่�งในเอกลัักษณ์์การจััดการศึึกษาแนวพุุทธของโรงเรีียน และเป็็น
ค่่ายเรีียนรู้้�ที่่�ประกาศถึึงความสำำ�เร็็จทางการศึึกษาของนัักเรีียนสยามสามไตรทุุกคน ด้้วยความสำำ�คััญ
ดัังกล่่าว ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ได้้เมตตาเป็็นผู้้�นำำ�คณะเดิินทางในหลายๆ รุ่่�น โดยนอกจากจะให้้ความรู้้�
อย่่างลึึกซึ้้�งในแต่่ละสถานที่่�ที่่�ไปเยืือน ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ยัังสอนให้้ลููกศิิษย์์มีีความเป็็นชาวพุุทธที่่แ� ท้้
รู้้�จัักปฏิิบััติิตนอย่่างรู้้�ความหมาย รู้้�คุุณค่่า ไม่่ใช่่ปฏิิบััติิเพีียงพิิธีกี รรมหรืือการกระทำำ�ที่่สืืบต่
� อ่ กัันมาเท่่านั้้น�
ซึ่ง่� ในแต่่ละครั้้ง� แต่่ละรุ่่�นที่่ผ่� า่ นมา ผู้้�เดิินทางทั้้ง� ครูู นัักเรีียนและครอบครััว ต่่างรู้้�สึกึ ปีีติิปราโมทย์์ เกิิดความ
ซาบซึ้้�งใจในพระพุุทธศาสนา ล้้วนเพิ่่�มพููนความศรััทธาของแต่่ละบุุคคลได้้อย่่างน่่าอนุุโมทนา
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“ธรรมะเข้้าพรรษา” การศึึกษาปริิยััติิสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างรู้้�ความหมาย สยามสามไตรได้้รัับ
ความเมตตาจากท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ในการแสดงธรรม ให้้ความรู้้�แก่่คณะครูู นัักเรีียนและผู้้�ปกครอง
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีในช่่วงเข้้าพรรษา จึึงกล่่าวได้้ว่่าท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ มีีลููกศิิษย์์อยู่่�ทุุกวััย ตั้้�งแต่่
เด็็กอนุุบาล ประถม มััธยมต้้น ไปจนถึึงพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง ปู่่�ย่่าตายาย ที่่�ต่่างพากัันมาร่่วมฟัังธรรม
ณ หอประชุุมของโรงเรีียน โดยสาระธรรมในแต่่ละครั้้�งมุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการปฏิิบััติิได้้จริิง เช่่น การสวดมนต์์
ที่ทุ�่ กุ คนปฏิิบััติิอยู่่�ในชีีวิตป
ิ ระจำำ�วััน ต้้องสวดให้้ถูกู ต้้อง สวดให้้คล่่อง และสวดอย่่างสม่ำำ��เสมอ ท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์ฯ มัักมีีคำำ�กลอนหรืือบทท่่องจำำ�มาฝากลููกศิิษย์์เสมอ ซึ่่�งช่่วยให้้เกิิดแรงบัันดาลใจในการศึึกษา
และสร้้างอรรถรสในการฟัังธรรมได้้เป็็นอย่่างดีี

มัั ธ ยมรู้้�โลก...สู่่�โลกทั้้� ง สาม
เมื่่� อ ปีี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรีี ย นสยาม
สามไตรได้้ เ ปิิ ด การเรีี ย นการสอน
ในระดัับมััธยมศึึ ก ษาตอนต้้ นขึ้้� น เป็็ น
ครั้้ง� แรก ในชื่่อ� “มััธยมรู้้�โลก” การศึึกษา
ของนัักเรีียนเป็็นการเรีียนรู้้�จากชีีวิตจริ
ิ งิ
ผสานจากทั้้�งทางบ้้านและที่่�โรงเรีียน
เพื่่�อพััฒนาคุุณสมบััติิภายในให้้มีีความ
พร้้ อ ม และสััมพัันธ์์ กัับ โลกภายนอก
โดยท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ได้้เมตตาให้้
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โอวาทแก่่คณะครููและนัักเรีียนมััธยมรู้้�โลก ในโอกาสพิิธีีถวายเทีียนพรรษา ณ วััดจากแดง (๒ สิิงหาคม
๒๕๕๙) อธิิบายถึึงความเป็็นผู้้�รู้้�โลกที่่ค� วรพััฒนาไปสู่่�ความรู้้�ใน “โลกทั้้ง� สาม” (โอกาสโลก ๑ สััตวโลก ๑
ขัันธโลก ๑) และเน้้นย้ำำ��ที่่� “ขัันธโลก” อัันได้้แก่่ตััวเราเอง พร้้อมทั้้�งให้้คาถาว่่า “ดููตััวเราให้้ออก
บอกตััวเราให้้ได้้ ใช้้ตััวเราให้้เป็็น”
โอวาทที่่ท่� า่ นเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ได้้ให้้ไว้้นั้นถืื
้� อเป็็นหลัักธรรมสำำ�คััญที่่มััธ
� ยมรู้้�โลกน้้อมรัับมาปฏิิบััติิ
สู่่�การศึึกษาพััฒนาให้้เกิิดความรู้้�ตน รู้้�คน รู้้�โลก โดยเฉพาะต้้องรู้้�จัักตนเอง มองเห็็นศัักยภาพความสามารถ
ของตนเอง และมีีความเข้้าใจโลกรอบตััวตามความเป็็นจริิง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการที่่�มนุุษย์์จะพััฒนา
ตนเองจนประสบความสำำ�เร็็จได้้
ขยะศึึกษา...งานขยะที่่�ไม่่ใช่่ขยะ สยามสามไตรได้้รัับความเมตตาจากท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ
ในการอบรมให้้ความรู้้�แบบองค์์รวม เรื่่�องการบริิหารจััดการขยะเป็็นเวลาหลายครั้้�ง พร้้อมทั้้�งให้้แหล่่ง
เรีียนรู้้�อัันสััปปายะ ณ วััดจากแดง ทั้้ง� ทางด้้านวิิชาการและด้้านปฏิิบััติิการ เพื่่อ� ให้้คณะครูู บุุคลากร และ
นัักเรีียนได้้สามารถนำำ�ความรู้้�ไปปรัับพััฒนาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ได้้จริิง โดยงานแยกขยะของวััดจากแดง
เป็็นแบบอย่่างแก่่โรงเรีียน ที่ทุ่� กุ คนในชุุมชนสยามสามไตรได้้ร่ว่ มปฏิิบััติิ ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ ให้้หลัักว่่า
“บางทีีขยะอาจไม่่ใช่่ขยะ แต่่มันั เป็็นขยะเพราะมัันอยู่่�ผิิดที่่”� ดัังที่ท่� ราบกัันดีีว่า่ เรื่่อ� งขยะนี้้�เป็็นเรื่่อ� งใหญ่่
ที่่มี� ผี ลกระทบโดยตรงต่่อชีีวิตทุ
ิ กุ คน ทั้้ง� ในระดัับครอบครััว ชุุมชน ประเทศชาติิ และระดัับโลก แบบอย่่าง
และความรู้้�ที่่�ท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ฯ มอบให้้นั้้�น ได้้ช่่วยให้้เกิิดความเข้้าใจอย่่างถููกต้้อง จนเกิิดเป็็นความ
ร่่วมมืือร่่วมใจ เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีทางด้้านการปฏิิบััติิ และเกิิดผลประโยชน์์ที่่�ดีีเป็็นลำำ�ดัับตามมา

พระคุุณของท่่านเจ้้าคุุณอาจารย์์ พระเมธีีวชิิรโสภณ ที่มี่� ต่ี อ่ โรงเรีียนสยามสามไตรนั้้นม
� ากเกิินกว่่า
จะบรรยายได้้ครบถ้้วน แต่่พระคุุณสููงสุุดคืือ ความเป็็นพระสงฆ์์ผู้้�เป็็นสรณะ เป็็นที่่�พึ่่�งที่่�ระลึึกแก่่ศิิษย์์
ทั้้�งหลาย ในโอกาสอัันเป็็นมงคลยิ่่�งนี้้� สยามสามไตรขอน้้อมกราบถวายมุุทิิตาสัักการะแด่่ท่่านเจ้้าคุุณ
อาจารย์์ฯ ผู้้�เลิิศคุุณ ด้้วยเศีียรเกล้้า
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ข้อค้นพบการจัดการศึกษา
บาฬีพระไตรปิฎกในพม่า
เกริ่่�นนำำ�
	ผมได้้รัับการติิดต่่อจาก “พี่่�เต้้ย” คุุณนายเสริิมสุุข ปััทมสถาน มหาอุุบาสิิกาผู้้�มีีจิิตศรััทธา
ในการศึึกษาพระปริิยััติิ มุ่่�งปฏิิบััติิ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ปฏิิเวธ ตามหลัักพุุทธศาสนาสายเถรวาท และมีีผลงาน
ส่่งเสริิมการสร้้างคััมภีีร์์พุุทธศาสนา และการศึึกษา “บาฬีี” มุ่่�งรัักษาพระธรรมวิินััยเป็็นสำำ�คััญ อุุปถััมภ์์
สำำ�นัักบาลีีหลายแห่่ง อาทิิ วััดท่่ามะโอ วััดโมลีีโลกยาราม วััดจากแดง วััดหาดใหญ่่สิติ าราม ฯลฯ ให้้ร่ว่ มกััน
เขีียนบทความเพื่่�อแสดงมุุทิิตาจิิตเนื่่�องในวโรกาสอัันเป็็นสิิริิมงคลที่่� “อาจารย์์พระมหาประนอม
ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ป.ธ.๖, น.ธ. เอก, สาสนธชะ ธััมมาจริิยะ” เจ้้าอาวาสวััดจากแดง อำำ�เภอพระประแดง
จัังหวััดสมุุทรปราการ ได้้รัับพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสััญญาบััตรตั้้�งสมณศัักดิ์์� เป็็น
พระราชาคณะมีีราชทิินนามว่่า “พระเมธีีวชิิรโสภณ” ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๖ มีีนาคม พุุทธศัักราช ๒๕๖๔
ความสััมพัันธ์์กัับพระเมธีีวชิิรโสภณ
	ผมคุ้้�นเคยกัับพระและสามเณรสายวััดท่่ามะโอมายาวนาน ตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๒๘ สมััยที่่�ยัังบวชเรีียน
เป็็นสามเณรเปรีียญธรรม ๕ ประโยค ได้้เดิินทางไปค้้นคว้้าคััมภีีร์์บาลีีต่่างๆ ที่่�สนใจเป็็นการส่่วนตััวถึึง
วััดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง ในยุุคนั้้นมี
� สี ามเณรประนอม เข็็มสัันเทีียะ สามเณรสมควร ถ้้วนนอก สามเณรจำำ�รูญ
ู
ธรรมดา ฯลฯ ที่่�ผมคุ้้�นเคย เพราะวััยไล่่เลี่่�ยกััน และสนใจบาลีีแบบเอาจริิงเอาจััง ไม่่แตกต่่างกััน แต่่ผม
เน้้นทาง “บาลีีสนามหลวง” ส่่วนท่่านต่่างๆ ที่่�เอ่่ยนามข้้างต้้นเน้้น “บาลีีใหญ่่”
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	ประสบการณ์์จากการเดิินทางไปสัังเกตการจััดการศึึกษาบาฬีีพระไตรปิิฎกในพม่่า
ที่่�จริิง ผมชอบเล่่าเรีียนบาลีี ค้้นคว้้าพระไตรปิิฎก เป็็นชีีวิิตจิิตใจ แต่่เมื่่�อ “โอกาส” ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย
หลัังจากพยายามหาหนทางเรีียนต่่อที่่� “มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย” มหานครนิิวยอร์์ก เป็็นเวลากว่่า ๑ ปีี
ผมก็็พานพบความจริิงว่่า “โอกาส” ไม่่อำำ�นวย ฟ้้าไม่่เปิิดทาง จึึง disruption ชีีวิิตตนเองไปเล่่าเรีียน
ทางการเงิิน การประกัันภััย การค้้าระหว่่างประเทศแทน และเอาดีีทางบริิหารธุุรกิิจได้้จนถึึงปััจจุุบััน
ทั้้�งที่�พื้้่ �นฐานก็็เป็็น “เปรีียญ ๙ ประโยค” ไม่่ต่่างจากท่่านอื่่�นๆ แต่่ไม่่แนะนำำ�ให้้เดิินตาม เพราะจนถึึง
บััดนี้้� ก็็ไม่่มีีใครใน มจร. จุุฬาฯ หรืือ มสธ. ที่่�จบทาง “บาลีีสููงสุุด” จะไปเอาดีีทาง “การเงิิน-การลงทุุน”
เพราะต้้องใช้้บุุญเก่่าผสมบุุญใหม่่ ให้้สมดุุลและลงตััวกัับคำำ�ว่่า “โชคดีี”
ระหว่่างเรีียนและทำำ�งานที่่�นิิวยอร์์ก ผมก็็ใช้้เวลาว่่างค่่อยๆ สะสม รวบรวม “ตำำ�รา” เกี่่�ยวกัับ
บาลีีของฝรั่่�งแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป ขณะเดีียวกัันก็็ได้้ตำำ�ราบาลีีทางสายวััดท่่ามะโอ มููลนิิธิิภููมิิพโลภิิกขุุ
อ่่านประกอบ สลัับกัับงานวิิจััย วิิชาการทางบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� เมื่่อ� ได้้ศึกึ ษาจนจบรายวิิชา
สููงสุุดทางบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศ และเปรีียบเทีียบกัับการศึึกษาทางปริิยััติิธรรมก็็พบความจริิง
ว่่า “ตััวแปรต้้น” หรืือปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อความรุ่่�งเรืืองหรืือตกต่ำำ��ของการศึึกษาพระปริิยััติิธรรม
ในประเทศต่่างๆ คืือ “อำำ�นาจรััฐ” ขัับเคลื่่อ� นนำำ�โดย “สถาบัันพระมหากษััตริิย์”์ กัับ “สถาบัันการเมืือง”
	ดัังนั้้�น “พม่่า” จึึงเป็็นประเทศที่่�ผมสนใจเพราะเห็็นว่่า “ไทย พม่่า ลัังกา ลาว เขมร เวีียดนาม
อิินเดีีย บัังคลาเทศ” ต่่างมีี “สายสััมพัันธ์์” ที่่�ดีีทางพุุทธศาสนา สมััยที่่�พม่่ายัังปิิดประเทศ ผมจึึงได้้ไป
ขอวีีซ่่าและเดิินทางไปพม่่า โดยได้้ข้้อมููลจากทางสายวััดท่่ามะโอว่่า ถ้้าไปเยืือนกรุุงย่่างกุ้้�ง ให้้แวะไปหา
“ท่่านมหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร” ซึ่่ง� ผมก็็ได้้เดิินทางไปพบที่วััด
่� น่่าจะชื่่อ� “วััดปััจจนิกิ ายสาสนพิิมาน”
ในกรุุงย่่างกุ้้�ง และได้้อาศััยท่่านมหาประนอม ซึ่่�งบอกว่่ากำำ�ลัังทุ่่�มเทเรีียนหลัักสููตร “ธััมมาจริิยะ” ของ
พม่่าอย่่างเอาจริิงเอาจััง ช่่วยพานั่่�งรถแท็็กซี่่�นำำ�ไปทุุกหนทุุกแห่่ง ซึ่่�งผมเช่่าเหมาคััน ๑๕ วััน เดิินทางกััน
แบบค่ำำ��ไหนนอนนั่่�น ตั้้�งแต่่ย่่างกุ้้�ง พะโค หงสาวดีี พุุกาม จนถึึงมััณฑะเลย์์ ได้้ไปดููการจััดการศึึกษา
ทั่่�วพม่่า สำำ�นัักใหญ่่ๆ จนครบถ้้วน เช่่น วััดมหาคัันธาโยง ที่่�ท่่านเคยพำำ�นััก ตลอดทางท่่านก็็เมตตา ใจดีี
นำำ�ไปชมทุุกจุุดแบบ Unseen เห็็นการจััดการศึึกษาระบบบาฬีีในพม่่าที่่�เป็็นความจริิง บางแห่่งไม่่มีี
โรงแรมค้้าง ก็็ค้้างแรมในศาลาวััด ได้้ยิินเสีียงเณรท่่องแบบตลอดวัันตลอดคืืน นำำ�มาซึ่่�งความเลื่่�อมใส
บัังเกิิดศรััทธาในคุุณพระรััตนตรััยอย่่างแน่่นแฟ้้นจนบััดนี้้�
แล้้วจากนั้้�นตลอด ๒๐ ปีีเศษ นัับแต่่ปีี ๒๕๔๓ โดยประมาณ ก็็ไม่่ได้้เจอท่่านอีีกเลย ห่่างเหิิน
กัันไปตามหน้้าที่่�การงาน เคยทราบข่่าวคราวว่่าท่่านพำำ�นัักคณะ ๒๕ วััดมหาธาตุุฯ กัับท่่านมหาสมปอง
มุุทิโิ ต กระทั่่�งมาทราบข่่าวอีีกทีี พระคุุณท่่านก็็ได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์เ� ป็็นพระราชาคณะชั้้น� สามััญ
ความดัังที่่�ทราบกััน
	ข้้อค้้นพบเชิิงประจัักษ์์ จากการเดิินทางดููงาน การจััดการศึึกษาบาฬีีพระไตรปิิฎกในพม่่า เมื่่อ� ๒๐ ปีีเศษ
	ตลอดระยะทาง ท่่านมหาประนอม เล่่าเรื่่�องราวการศึึกษาในพม่่าที่่�เป็็นปััจจุุบัันในขณะนั้้�นหลาย
เรื่่�องด้้วยกััน และพาไปดููสถานที่่�จริิง ได้้ทำำ�บุุญทำำ�ทาน ใส่่บาตร ถวายภััตตาหารเพล ถวายปััจจััยเป็็น
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ทุุนการศึึกษา แต่่ละวััดที่่�ได้้ไปเยี่่�ยม ได้้บำำ�เพ็็ญบุุญกุุศลครบถ้้วนทั้้�งทาน ศีีล และภาวนา ได้้ข้้อค้้นพบ
ที่่�พอเล่่าให้้ฟัังสรุุปเป็็นข้้อๆ ได้้ดัังนี้้�
ประการที่่� ๑ ระบบการจััดการศึึกษาพระปริิยััติิธรรมในพม่่า
การมุ่่�งเน้้น “มุุขปาฐะ” คืือท่่องจำำ� ส่่วนตััว ผมกลัับเห็็นและมองว่่า นี่่�เป็็น “จุุดแข็็ง” ของการเรีียนบาฬีี
เพื่่�อค้้นคว้้าพระไตรปิิฎกแบบเถรวาทอย่่างแท้้จริิง ผมได้้ศึึกษาค้้นคว้้าย้้อนกลัับนัับแต่่พระพุุทธ
ศาสนาได้้ เริ่่� ม เข้้ า สู่่�พม่่ า ในพุุ ทธ ศตวรรษที่่� ๘ พบว่่ า การเรีี ย นบาฬีี พ ระไตรปิิ ฎ กในพม่่ า รุ่่� ง เรืือง
ในพุุทธศตวรรษที่่� ๑๑ โดยการนำำ�ของพระเจ้้าอโนรธา และพระมหาเถระนามว่่า “อรหัันตะ” จนถึึง
ทุุกวัันนี้้� ทุุกวััดวาอารามที่่�เป็็นสำำ�นัักเรีียน จะมีีแต่่เสีียงท่่องแบบเรีียนบาฬีีไวยากรณ์์ คััมภีีร์์ต่่างๆ
ดัังกึึกก้้องทุุกวััด สำำ�นัักเรีียนบาฬีีตั้ง้� แต่่ย่า่ งกุ้้�งถึึงมััณฑะเลย์์ น่่าเชื่่อ� ว่่าติิดต่อ่ กัันมายาวนาน นัับเป็็นพัันๆ ปีี
นัับเป็็น “การทรงจำำ� การกล่่าว การบอกบาฬีี” ที่ผม
่� เห็็นว่า่ เป็็นการ “ธำำ�รงรัักษา” พระพุุทธศาสนา ไว้้ได้้
เป็็นระบบ “มุุขปาฐะ” ที่่�ดีีที่่�สุุดกว่่าทุุกระบบ สะท้้อนได้้จากการสืืบทอด สืืบต่่อ สืืบสาน คำำ�สอนพุุทธ
ศาสนาแบบดั้้�งเดิิมเอาไว้้ได้้ถึึง ๒,๖๐๐ ปีี โดยไม่่ผิิดเพี้้�ยนแม้้แต่่อัักขระเดีียว
ประการที่่� ๒ เป้้าหมายการจััดการเรีียนการสอน “พระปริิยััติิธรรม”
ในสมััยพุุกาม ประการที่่� ๑ เน้้นให้้มีีความรู้้�ความชำำ�นาญเชี่่�ยวชาญในคััมภีีร์์บาลีีระดัับพื้้�นฐาน
และมีีพื้้�นฐานความรู้้�สััททาวิิเสสต่่างๆ ที่่�เป็็นกุุญแจให้้สามารถศึึกษาคััมภีีร์์บาลีีชั้้�นสููงได้้ และประการ
ที่่� ๒ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความชำำ�นาญในการใช้้ภาษาบาลีี โดยเฉพาะสำำ�นวนภาษาเขีียน และการเผยแผ่่
โดยแต่่ง แปล ตีีความ อธิิบาย ตรงตามพระบาฬีีคืือ พระไตรปิิฎก และคััมภีีร์์บริิวารคืือ สััททาวิิเสส
ตลอดถึึงคัันถัันตระคืือ ภาษาอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ภาษาสัันสกฤต ปรากฤต เบงกอล พม่่า ฯลฯ
เป้้าหมายสั้้�นๆ แค่่ ๒ ข้้อข้้างต้้น ผมว่่าน่่าสนใจ เพราะความจริิงที่่�ประจัักษ์์คืือ ในสมััยพุุกาม
มีี ผู้้� แ ต่่ ง ตำำ� ราบาลีี มีี ชื่่� อ เสีี ย งมาก เช่่ น ท่่ า นอััคควัังสะ ท่่ า นธรรมเสนาบดีี ท่่ า นอำำ�ม าตย์์ ตัันปยิิ ง
ท่่านฉััปปทะ ท่่านธััมมวิิลาสะ พระเจ้้าจสวา ฯลฯ กล่่าวได้้ว่่า “ปริิยััติิศาสนา” ในยุุคนี้้�รุ่่�งเรืืองที่่�สุุด
ส่่วนสมััยเป็็งยะถึึงสมััยยองยััน ระหว่่าง พ.ศ. ๑๘๓๐ - ๒๒๙๕ การศึึกษาบาลีีเมืืองเป็็งยะหรืือ “วิิชยปุุระ”
รุ่่�งเรืืองมาก มีีคััมภีีร์์ชื่่�อดัังเกิิดขึ้้�นคืือ “อภิิธานััปปทีปิี ิ กาฎีีกา” แต่่งโดย จตุุรงคพลมหาอำำ�มาตย์์ ซึ่่�งเป็็น
พจนานุุกรมอธิิบายนามศััพท์์ในบาลีีภาษา ขยายความ “อภิิธานััปปทีปิี ิ กา” พจนานุุกรมบาลีีภาษา
เล่่มแรกของโลกในเกาะสิิงหล
เป้้าหมายการจััดการเรีียนการสอนบาลีี เน้้น ๒ แนวทางคืือ ใช้้ภาษาบาลีีเผยแผ่่ และใช้้ภาษาพม่่า
เผยแผ่่ โดยเป้้าหมายเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาเน้้น ๔ ข้้อสำำ�คััญคืือ
๑) ให้้มีีความกตััญญููกตเวทีีเคารพนัับถืือผู้้�มีีพระคุุณทั้้�ง ๕ คืือ พระพุุทธ พระธรรม พระสงฆ์์
พ่่อแม่่ อุุปััชฌาย์์ครููบาอาจารย์์
๒) ให้้มีีวิินััยทั้้�งกาย วาจา และใจ
๓) ปลููกฝัังให้้มีีสติิและปััญญาในมรรคคืือสััมมาทิิฐิิ
๔) ให้้ปรัับใช้้ธรรมะทัันยุุคทัันสมััย “ราชวงศ์์คุนบ
ุ อง” เป็็นราชวงศ์์สุดท้
ุ า้ ยที่่ป� กครองพม่่าระหว่่าง
พ.ศ. ๒๒๙๕ - ๒๔๒๘ และเสีียเอกราชให้้อัังกฤษ พม่่ากลายเป็็นประเทศที่่�ไร้้สถาบัันพระมหากษััตริิย์์
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ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา แต่่ทว่่า “การศึึกษาบาฬีีค้้นคว้้าพระไตรปิิฎก” ก็็ยัังคงยึึดตามขนบจารีีตประเพณีี
ดั้้�งเดิิมเอาไว้้ได้้ไม่่ผิิดเพี้้�ยนแม้้แต่่อัักขระเดีียว
	ข้้อขบคิิดจากการศึึกษาดููงานการจััดการศึึกษาพระปริิยััติิธรรมในพม่่า
เมื่่�อเปรีียบเทีียบสมััยที่่�อัังกฤษปกครองพม่่า ระหว่่างปีี พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๔๒๘ รวม ๖๑ ปีี กระทั่่�ง
ถึึงปีี ๒๔๒๙ อัังกฤษได้้ประกาศว่่า ภาคเหนืือของพม่่าได้้ตกเป็็นเมืืองขึ้้�นของอัังกฤษแล้้ว เป้้าหมาย
การศึึกษาแบบอัังกฤษเน้้นให้้เยาวชนเป็็นสมาชิิกที่่�ดีีของพลเมืืองโลก ส่่วนการศึึกษาแบบวััดในพม่่า
เน้้นให้้เยาวชนที่่�นัับถืือพุุทธศาสนา เป็็นคนเฉลีียวฉลาด และมีีวััฒนธรรมประเพณีีที่่�ดีีงาม นัับถืือ
ผู้้�มีีพระคุุณ ๕ คืือ พระรััตนตรััย พ่่อแม่่ และครููบาอาจารย์์
	ทว่่าเมื่่�อผมค้้นคว้้าต่่อได้้พบประเด็็นน่่าสนใจเพิ่่�มเติิมคืือ ในช่่วงที่่�ญี่่�ปุ่่�นยึึดครองพม่่าตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
๒๔๘๕ - ๒๔๘๘ นัักประวััติิศาสตร์์ชาวพม่่าคืือ “อููตัันทุุด” ได้้บัันทึึกไว้้เป็็นภาษาพม่่าว่่า เป็็นช่่วงที่่�การ
ศึึกษาระบบวััดในพม่่าเผชิิญการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด โดยเล่่าว่่า สมััยอัังกฤษปกครอง ได้้คิิดค้้น
วิิธีกี ารเกี่่ย� วกัับการศึึกษาระบบโรงเรีียนวััด และได้้ดึงึ เข้้ามาในระบบโรงเรีียนรััฐบาล ส่่วนการศึึกษาของ
โรงเรีียนวััดในยุุคที่่�ญี่่�ปุ่่�นปกครอง ไม่่ได้้รัับความสนใจ เพิิกเฉย และจััดการเรีียนการสอนตามมีีตามเกิิด
	สิ่่�งน่่าทึ่่�งก็็คืือ การศึึกษาระบบพระปริิยััติิธรรมที่่�เน้้นเผยแผ่่และปฏิิบััติิ ยัังคงสภาพขนบจารีีต
ประเพณีีดั้้�งเดิิมไว้้ได้้ครบถ้้วน ไม่่มีีการนำำ�ของใหม่่เพิ่่�มเติิมเข้้ามา รัักษาประเพณีีไว้้มิิให้้เสื่่�อมสููญ ญี่่�ปุ่่�น
ไม่่สามารถทำำ�ลายจุุดยืืนการศึึกษาแบบวััดได้้ แม้้ญี่่�ปุ่่�นจะเน้้นการออกแบบ นวััตกรรม หััตถกรรม
เทคโนโลยีี และการอาชีีวะ แต่่ก็็ยัังประสบสภาวะล้้มลุุกคลุุกคลานและล้้มเหลว ที่่�ญี่่�ปุ่่�นพอทำำ�ได้้เป็็น
รููปธรรม คืือทำำ�ให้้โรงเรีียนเป็็นระบบเดีียวกัันได้้สำำ�เร็็จ มีีการศึึกษาภาษาพม่่าเป็็นจุดมุ่่�
ุ งหมาย มีีโครงสร้้าง
การศึึกษาวิิชาชีีพเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััว แต่่การศึึกษาแบบญี่่�ปุ่่�นได้้รัับการวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในพม่่ากัันมาก
ว่่าทำำ�ลายระบบการศึึกษาของวััดวาอารามในพม่่า คืือมุ่่�งผลิิตและนำำ�เยาวชนไปสู่่� “การอาชีีวะ”
“การอุุตสาหกรรม” และ “การช่่าง” มากกว่่าผลิิตเยาวชนเพื่่�อ “การรัักษาขนบประเพณีีพม่่าดั้้�งเดิิม”
คืือการเล่่าเรีียนบาฬีีเพื่่�อแปลพระไตรปิิฎก
	ประเด็็นที่่�น่่าขบคิิดอีีกข้้อคืือ “ปรััชญาการศึึกษาของคณะสงฆ์์พม่่า” เท่่าที่่�ดููโครงสร้้างหลัักสููตร
พม่่าตั้้�งแต่่สมััยพุุกามจนถึึงปััจจุุบััน คณะสงฆ์์พม่่าทุุกนิิกาย แม้้จะมีีคำำ�สอนแตกต่่างกััน ก็็ยัังคงมุ่่�งเน้้น
หลัักการที่่�เป็็นโลกิิยะและโลกุุตตระ ซึ่่�งเน้้น “๓ ป” กล่่าวคืือ ปริิยััติิ เล่่าเรีียนพระธรรมวิินััย ปฏิิบััติิ
ลงมืือทำำ�ตามพระธรรมวิินััย ปฏิิเวธ การบรรลุุมรรคผลนิิพพานตามหลัักพระธรรมวิินััย คณะสงฆ์์พม่่า
ได้้ยึึดพุุทธพจน์์ว่่า “สพฺฺพทานํํ ธมฺฺมทานํํ ชิินาติิ” “การให้้ธรรมย่่อมชนะทุุกทาน” เป็็นปรััชญา
การศึึกษา
สภาพความเป็็นจริิง
	จนถึึงปีี พ.ศ. ๒๕๖๔ แม้้ประเทศพม่่า ยัังคงวุ่่�นวายอยู่่�กัับ “อำำ�นาจรััฐ” มีีความขััดแย้้งทางการเมืือง
ไม่่สิ้้นสุ
� ดุ และแม้้จะเผชิิญกัับภััยคุุกคามโรคระบาด คืือโคโรนาไวรััส (Covid-19) ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในปีี ค.ศ. ๒๐๑๙
การศึึกษาพระปริิยััติิธรรมในพม่่า ก็็ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป โดยยึึดหลััก “ปริิยััติิ-ปฏิิบััติิ-ปฏิิเวธ” ผมเสีียดาย
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ที่่�เวลาจำำ�กััด เลยไม่่ได้้มีีเวลาไปดููงาน “สำำ�นัักปฏิิบััติิกรรมฐาน” แต่่ทราบว่่า มีีหลายสำำ�นัักที่่�มีีชื่่�อเสีียง
เช่่น สำำ�นัักมหาสีีสยาดอ สำำ�นัักอููบาขิ่่�น ฯลฯ ซึ่่�งหากอนาคตมีีผู้้�สนใจค้้นคว้้าวิิจััยเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการ
นำำ�แนวปริิยััติิไปสู่่�ปฏิิบััติิเพื่่�อ “วิิมุุตติิ” คืือหลุุดพ้้นจากทุุกข์์ ของสำำ�นัักกรรมฐานต่่างๆ ทั่่�วพม่่า ซึ่่�งมีี
มากกว่่าที่่�เอ่่ยมาข้้างต้้น มาเปรีียบเทีียบให้้เห็็นภาพชััดเจนกัับสำำ�นัักปฏิิบััติิกรรมฐานในไทย การศึึกษา
พระปริิยััติิธรรมในไทยจะได้้รัับประโยชน์์เป็็นอัันมาก จากพุุทธศาสนาในพม่่า “ดิินแดนแห่่งพระเจดีีย์์
ทอง” ซึ่่�งต้้องยอมรัับความจริิงว่่า คนพม่่ามีีนิิสััยคล้้ายคนไทยหลายเรื่่�อง กล่่าวคืือ มีีค่่านิิยมทำำ�บุุญ
ทำำ�ทาน การต้้อนรัับเลี้้ย� งดููผู้้�มาเยืือน ตัักบาตรพระ สามเณร สามเณรีี แม่่ชีี ภิิกษุุณีี ทุุกๆ วััน มีีค่า่ นิิยมสร้้าง
ศาสนสถานและศาสนวััตถุุ อาทิิ เจดีีย์์ วััด สะพาน ศาลา บ่่อน้ำำ��สาธารณะ ถ้้าไม่่ทำำ�เอง ก็็รวมตััวกััน
ช่่วยคิิดช่่วยทำำ� บุุญกุุศลมีีผลทำำ�ให้้ชาวพม่่ามีีนิิสััยร่่าเริิง แจ่่มใส สุุภาพ อ่่อนโยน ว่่านอนสอนง่่าย
ไม่่ดื้้�อรั้้�น เชื่่�อบุุญ บาป กิิเลส กรรม สัังสารวััฏ คล้้ายกััน
ที่่�น่่าขบคิิดประเด็็นสุุดท้้ายคืือ ปฏิิปทาท่่านเจ้้ าคุุณอาจารย์์ “พระเมธีีวชิิรโสภณ” เท่่าที่่�ผม
สัังเกตและสััมผััส มีีด้้วยกััน ๒ ข้้ อ ข้้อแรกคืือ “ความสะอาด” ท่่านเล่่าว่่า “ต้้นแบบความสะอาด”
ท่่านได้้จากประสบการณ์์เป็็นศิิษย์์ “หลวงพ่่อธััมมานัันทะ” บููรพาจารย์์ใหญ่่ ระบบการศึึกษาบาลีีใหญ่่
วััดท่่ามะโอ ใครเคยไปจะพบว่่า เป็็นวััดที่ส่� ะอาดสะอ้้าน ไม่่มีใี บไม้้ร่ว่ งแม้้แต่่ใบเดีียว เพราะหลวงพ่่อท่่าน
จะนำำ�พระเณรในวััดลงกวาดลานวััดเป็็นกิิจวััตรประจำำ�วััน
อีีกข้้อคืือ “ความเก่่ง” ซึ่่�งศิิษย์์สายหลวงพ่่อธััมมานัันทะจะทราบกัันดีีว่่า หลวงพ่่อมัักจะ
ยกย่่อง “หลวงพ่่อแลดีี สยาดอ” ครููบาอาจารย์์ท่่านเสมอว่่าเป็็น “ต้้นแบบ” ด้้วยความกตััญญููกตเวทีี
ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณา “ผลงานเชิิงประจัักษ์์” ไม่่เกิินเลยที่่�จะกล่่าวว่่า การที่่�ท่่านเจ้้าคุุณประนอม เก่่งปริิยััติิ
เก่่งเรีียน เก่่งสอน เก่่งเผยแผ่่ เก่่งงาน และเก่่งด้้าน “Recycle” จนความทราบถึึงพระเนตรพระกรรณ
ก็็ด้้วยความที่่�ท่่านเจ้้าคุุณ เจริิญรอยตามบููรพาจารย์์คืือ “หลวงพ่่อธััมมานัันทะ” เป็็นต้้น อย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งการฝึึกตนให้้ “สะอาด” และพััฒนาตนเองให้้ “เก่่ง” ด้้วยความกตััญญููกตเวทิิตาธรรม ดัังนั้้�น ผมจึึง
เขีียนบทความนี้้� และหวัังว่่าข้้อเขีียนนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อทุุกท่่านทุุกวงการ...
อุุทิิส ศิิริิวรรณ*
เขีียน ๑๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๔

* ป.ธ. ๙ (สามเณรปีี ๒๕๓๓) วััดราชบุุรณะ, พธ.บ. มจร รุ่่�น ๓๕ ปีี ๒๕๓๓, ศษ.บ. มสธ รุ่่�น ๗ ปีี ๒๕๓๓, อ.ม. บาลีี-สัันสกฤต
จุุฬาฯ ปีี ๒๕๓๖, MBA Finance & Insurance, St John’s University, New York, ปีี ๒๕๓๙, DIBA (International
Business) Nova Southeastern University, Florida, ปีี ๒๕๔๔ ล่่าสุุดเป็็นสมาชิิกสถาบััน IEEE, New York, Pali Text
Society, UK ตำำ�แหน่่งบริิหารเป็็นรองอธิิการบดีี ฝ่่ายวิิจััยโลก ตำำ�แหน่่งวิิชาการเป็็นศาสตราจารย์์ประจำำ� (Full Professor)
คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยแคริิสมา เมืืองพรอวิิเดนเชีียลส์์ ทีีซีี บริิติิชเวสต์์อิินดีีย์์ และผู้้�อำ�น
ำ วยการโครงการปริิญญาเอก
ทวิิปริิญญา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต และบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตทางบริิหารธุุรกิิจ Charisma University, TC, British
West Indies & Apollos University, Montana, USA ติิดต่่อผู้้�เขีียนที่่� uthit.siriwan@charisma.edu.eu
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ภาษาบาลีใช้พูดได้
@ “ภาษาบาลีีใช้้เป็็นภาษาพููดได้้ไหม”
“ได้้”
“แล้้วทำำ�ไมอาจารย์์ไม่่สอนพููดบ้้างล่่ะ”
คำำ�ถาม – คำำ�ตอบนี้้�เกิิดขึ้้�นในเช้้าวัันหนึ่่�ง ขณะผม
สอนแปลภาษาบาลีีอยู่่�กัับนิิสิิตปีี ๑ คณะอัักษร
ศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เมื่่�อ ๒๐ ปีี
มาแล้้ว ซึ่่ง� เติิมเชื้้อ� ไฟให้้ผมสนใจเรื่่อ� งพููดภาษาบาลีี
มากขึ้้�น แล้้ววัันต่่อมาผมก็็ตอบสนองด้้วยการนำำ�
ประโยคสนทนาเป็็นภาษาบาลีีมาเสนอในชั้้น� เรีียน
@ “กึึ เต นามํํ ?”
ผมเอ่่ยทัักทัันทีีเมื่่อ� นิิสิตม
ิ าพร้้อม พวกเขามองหน้้า
ผมแบบงงๆ ผมเลยต่่อว่่าพวกเขาว่่า
“อ้้าว ทำำ�ไมไม่่ตอบล่่ะ ? อาจารย์์ถามชื่่�อพวกเธอ
แล้้ว ถามเป็็นภาษาบาลีีไงล่่ะ”
“อาจารย์์ ถามว่่าไง ?”
“What’s your name ?” ผมยกประโยคภาษา
อัังกฤษง่่ายๆ ขึ้้�นมาเทีียบ
เท่่านั้้�นเอง เสีียงฮืือก็็ดัังขึ้้�นทั้้�งชั้้�นเลย ฮืือกัันหมด
เสีียงฮืือแสดงความยิินดีีดัังชััดเจน ผมได้้ยิินถนััด
เพราะทั้้�งชั้้�นมีีด้้วยกััน ๑๐ คน ปีีนั้้�นนัับว่่ามาก
ที่่�สุุดแล้้ว จากนั้้�น ผมก็็ให้้ทุุกคนออกเสีียงตาม
“กิิง เต นา มั้้�ง ?”
“บรรจบ เม นามํํ” ผมตอบนำำ�โดยใส่่ชื่่�อผมลงไป
ก่่อน นิิสิิตหััวเราะฮา แล้้วก็็ให้้พวกเขาแต่่ละคน
เอ่่ยชื่่�อตััวเองเป็็นคำำ�ตอบ
บรรยากาศวัันนั้้�นสนุุกสนาน นึึกไม่่ถึึงว่่า ภาษา
บาลีีใช้้พููดได้้ จะทำำ�ให้้การเรีียนการสอนมีีรสชาติิ
@ นัับจากนั้้นม
� า ผมก็็มีปี ระโยคสนทนาภาษาบาลีี
แบบสั้้�นๆ มาให้้นิิสิิตครั้้�งละ ๑-๒ ประโยค และ

ที่่�ประทัับใจ คืือมีีนิสิิ ิตชายมาให้้ผมแต่่งภาษาบาลีี
ว่่า “ฉัันรัักเธอ” ให้้เขา เขาจะส่่งการ์์ดวาเลนไทน์์
ให้้นิิสิิตหญิิงที่่�เขาพึึงใจ ผมเขีียนไปว่่า “อหํํ ตํํ
ปิิยายามิิ” แล้้วเขาก็็ไปเติิมท้้ายด้้วยภาษาอัังกฤษ
ว่่า “I Love You” จึึงกลายเป็็นการ์์ด ๓ ภาษา
“ฉัันรัักเธอ อหํํ ตํํ ปิิยายามิิ
I Love You”
ผมจำำ�ได้้ไม่่ลืืมมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
@ กัับท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ ผมเคยไป
ร่่วมประชุุมเวทีีใช้้ภาษาบาลีีที่่�พม่่ามาหลายครั้้�ง
เห็็นความเก่่งของท่่านอยู่่� ดัังนั้้�น เมื่่�อท่่านได้้รัับ
พระมหากรุุณาธิิคุุณจากพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ในสิ่่�งที่่�ท่่านสมควรได้้รัับ ก็็ขออนุุโมทนา
@ “ภาษาบาลีีพููดได้้ คืืนชีีวิิตให้้ภาษาบาลีีด้้วย
การพููด
ปาลิิภาสา วาจาย วิิญฺฺญาปนีียา
หนฺฺท สญฺฺชีีวาเปม สลฺฺลาเปน ปาลิิภาสํํ.
Pali is speakable.
Please keep Pali living with speaking.”
ขอถวายมุุทิิตาสัักการะมาด้้วยข้้อเขีียนนี้้�
ด้้วยความเคารพ
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ร้้อยโท ดร. บรรจบ บรรณรุุจิิ
๑๓ มิิถุุนายน ๒๕๖๔
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อุปกรณ์เพือ่ การศึกษา
บาลีีพระไตรปิิฎก
พระพุุทธพจน์์ เป็็นวิิสััยแห่่งพระสััพพััญญุุตญาณ มีีความงาม
ในเบื้้�องต้้น ท่่ามกลาง และที่่�สุุด ประกอบด้้วยองค์์คุุณ คืือ สาตถะ
(เพีียบพร้้อมด้้วยอรรถ) และสพยััญชนะ (เพีียบพร้้อมด้้วยพยััญชนะ) มีีความ
ลึึกซึ้้ง� โดยศััพท์์และความหมาย อีีกทั้้ง� มีีนััยวิิจิติ รพิิสดารตรััสไว้้ทั้ง้� โดยตรงและโดยอ้้อม ยากยิ่่ง� ที่่จ� ะเข้้าใจ
ได้้ตามสภาวะ (ยถาสภาว) และตามพุุทธประสงค์์ (ยถาธิิปเปต) สมดัังพระพุุทธดำำ�รััสว่่า
อธิิคโต โข มฺฺยายํํ ธมฺฺโม คมฺฺภีีโร ทุุทฺทฺ โส ทุุรนุุโพโธ สนฺฺโต ปณีีโต 
อตกฺฺกาวจโร นิิปุุโณ ปณฺฺฑิิตเวทนีีโย. (วิิ. มหา. ๔.๗.๗.)
ธรรม (อริิยสััจ ๔) ที่่�เราได้้บรรลุุแล้้วนี้้� ลึึกซึ้้�ง เห็็นได้้ยาก รู้้�ตาม
ได้้ยาก สงบ ประณีีต ไม่่เป็็นวิิสััยแห่่งตรรกะ ละเอีียด ผู้้�มีปัี ัญญา
(ที่่�ปฏิิบััติิโดยชอบเท่่านั้้�น) จึึงจะรู้้�ได้้
พระพุุ ทธ พจน์์ นั้้� นป ระกอบด้้ ว ยพระวิิ นัั ย พระสูู ต ร และพระอภิิ ธ รรม รวมเรีี ย กชื่่� อ ว่่ า
“พระไตรปิิ ฎ ก” ถูู ก บัันทึึ ก ไว้้ ด้้ว ยภาษามคธหรืื อ ภาษาบาลีี ซึ่่�ง เป็็ น ภาษาที่่� ไ ด้้ รัับ การยกย่่ อ งไว้้
๔ ฐานะ คืือ สััมพุุทธโวหารภาสา (ภาษาอัันเป็็นโวหารของพระพุุทธเจ้้า), อริิยโวหารภาสา (ภาษาอัันเป็็น
โวหารของพระอริิยะ), ยถาภุุจจพรหมโวหารภาสา (ภาษาบัันทึึกสภาวธรรม), ปาลิิภาสา (ภาษาที่่�รัักษา
พระพุุทธพจน์์) ความเข้้าใจภาษานี้้� จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� เพราะพระพุุทธดำำ�รััสในพระไตรปิิฎกมีีความ
ละเอีียดลึึกซึ้้�งโดยรููปศััพท์์และความหมาย ผู้้�รู้้�หลัักภาษาอย่่างถ่่องแท้้ จึึงจะสามารถเข้้าใจเนื้้�อความที่่�
เป็็นพุทธ
ุ าธิิบายได้้อย่่างชััดเจน เช่่นกัับนัักกฎหมายที่่พิ� เิ คราะห์์กฎหมายได้้ละเอีียดถููกต้้องกว่่าคนทั่่�วไป
โดยเหตุุที่่�พระพุุทธพจน์์ ตรััสไว้้ตามอััธยาศััยของผู้้�ฟัังในวาระต่่างกััน จึึงทำำ�ให้้อนุุชนรุ่่�นหลััง
อาจไม่่เข้้าใจความได้้ถููกต้้องครบถ้้วน และส่่งผลให้้เกิิดมีีผู้้�ตีีความตามความเห็็นที่่�ต่่างกัันมากมาย
จนถึึงขั้้นขััด
� แย้้งกััน เปรีียบเหมืือนกลุ่่�มคนตาบอดที่่ต่� า่ งคลำำ�พบช้้าง แต่่บอกลัักษณะของช้้างไปตามส่่วน
ที่่�คลำำ�พบ เช่่น ส่่วนหััว ขา หลััง ลำำ�ตััว และหาง แต่่ละส่่วนย่่อมมีีลัักษณะต่่างกััน จึึงบอกเล่่าตาม
ความเห็็นของผู้้�ที่่�ไม่่เห็็นจริิงว่่า ช้้างเหมืือนหม้้อ เสา คัันไถ ยุ้้�งข้้าว และไม้้กวาด ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงทำำ�ให้้มีี
คััมภีีร์์อธิิบายพระพุุทธพจน์์เกิิดขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก เช่่น อรรถกถา ฎีีกา อนุุฎีีกา มธุุฎีีกา โยชนา ทีีปนีี
คััณฐีี และคััมภีีร์สััทท
์ าวิิเสส คััมภีีร์เ์ หล่่านี้้�ล้ว้ นมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายที่่จ� ะอธิิบายความในพระไตรปิิฎกให้้กระจ่่าง
แจ้้งทั้้ง� ในทางหลัักภาษา สภาวธรรม และในทางวรรณคดีี แต่่เนื่่อ� งจากเป็็นคััมภีร์ี ที่์ ร่� จนาด้้วยภาษามคธ
หรืือภาษาบาลีี จึึงใช้้ได้้เฉพาะบุุคคลผู้้�รู้้�ภาษานี้้�เท่่านั้้�น
บููรพาจารย์์ทั้ง้� หลายได้้เห็็นคุณู
ุ ปู การของภาษามคธหรืือภาษาบาลีีเช่่นนี้้� จึึงตั้้ง� ใจสืืบทอดการศึึกษา
ภาษามคธหรืือภาษาบาลีี โดยแต่่งตำำ�ราไวยากรณ์์ภาษาบาลีี เพื่่�อเป็็นคู่่�มืือในการศึึกษาบาลีีพระพุุทธ
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พจน์์หลายคััมภีีร์์ หลายยุุค นัับตั้้ง� แต่่ยุคุ พุุทธกาล เช่่น พระมหากััจจายนะ มหาสาวก แต่่งคััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์
ชื่่อ� มหานิิรุตุ ติิและนิิรุตุ ติิปิฎิ ก พระอาจารย์์กััจจายนะแต่่งคััมภีีร์กััจจ
์ ายนไวยากรณ์์ เป็็นต้น้ เมื่่อ� ไวยากรณ์์
มีีความสำำ�คััญต่่อภาษาบาลีี ภาษาบาลีีมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับพระพุุทธพจน์์ (พระธรรมวิินััย) ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
ตััวแทนของพระบรมศาสดา พระพุุทธพจน์์ก็คืื็ อพระไตรปิิฎก ได้้รัับการศึึกษา รัักษา สืืบทอด มาตาม
ลำำ�ดัับยุุคสมััย โดยระบบปริิยััติิธรรม คืือ การศึึกษา ทรงจำำ� กล่่าวบอกคััมภีีร์์พระบาลีี
การศึึกษาพระปริิยััติิธรรมแผนกบาลีี นัับแต่่โบราณมา ท่่านบููรพาจารย์์กำำ�หนดคััมภีีร์์ (หนัังสืือ
ตำำ�รา) ที่่�ใช้้เป็็นหลัักสููตรการศึึกษาเรีียกว่่า “วงศ์์ปริิยััติิ” หมายถึึงการศึึกษาพระปริิยััติิไปตามลำำ�ดัับ
วงศ์์ของคััมภีีร์์ คััมภีีร์์ที่่�ท่่านจััดเป็็นหลัักสููตรใช้้ศึึกษาแบบวงศ์์ปริิยััติินี้้� แบ่่งออกเป็็น ๒ กลุ่่�มคััมภีีร์์ คืือ
กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง ได้้แก่่ กลุ่่�มคััมภีีร์์หลัักภาษาและหลัักวรรณคดีีบาลีี กลุ่่�มนี้้�แบ่่งออกเป็็น ๔ คััมภีีร์์
หลััก คืือ
๑. ศััพทศาสตร์์ คืือ กลุ่่�มคััมภีีร์์แสดงกฎเกณฑ์์ของภาษา ได้้แก่่ คััมภีีร์์ไวยากรณ์์ เช่่น คััมภีีร์์
กััจจายนะ โมคคััลลานะ สััททนีีติิ และ คััมภีีร์์บริิวาร
๒. นิิฆััณฑุุศาสตร์์ คืือ กลุ่่�มคััมภีีร์์แสดงนิิยามความของคำำ� ได้้แก่่ คััมภีีร์์พจนานุุกรมศััพท์์บาลีี
มีีคััมภีีร์์อภิิธานััปปทีีปิิกา พจนานุุกรม ปทานุุกรม นาม ธาตุุ เป็็นต้้น
๓. ฉัันทศาสตร์์ คืือ คััมภีีร์ที่์ แ่� สดงหลัักการประพัันธ์์ฉัันท์ภ์ าษาบาลีี คััมภีีร์ที่์ ไ่� ด้้รัับความนิิยมในหมู่่�
ปราชญ์์ฝ่่ายบาลีี คืือ คััมภีีร์์วุุตโตทััย
๔. เกฏุุภศาสตร์์ คืือ คััมภีีร์์แสดงถึึงอรรถรสความไพเราะเพราะพริ้้�งของภาษาบาลีี ทั้้�งชนิิด
ร้้อยแก้้วและร้้อยกรอง คืือ คััมภีีร์์สุุโพธาลัังการ (กล่่าวกัันว่่า ผู้้�มีีความรู้้�แตกฉานพระไตรปิิฎก หาก
ยัังมิิได้้ศึึกษาคััมภีีร์์อลัังการนี้้� ยัังไม่่ถืือว่่ามีีความซาบซึ้้�งในพระไตรปิิฎกพอ)
กลุ่่�มที่่�สอง ได้้แก่่ กลุ่่�มคััมภีีร์์บาลีีพระไตรปิิฎก อรรถกถา ฎีีกา อนุุฎีกี า และคััมภีีร์์บาลีีอื่่�นๆ
- พระไตรปิิฎก เป็็นคััมภีีร์์บัันทึึกคำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้า พระพุุทธสาวก
- อรรถกถา เป็็นคััมภีีร์์อธิิบายขยายความพระไตรปิิฎก
- ฎีีกา, อนุุฎีีกา เป็็นคััมภีีร์์อธิิบายขยายความพระไตรปิิฎก อรรถกถา
คััมภีีร์์กลุ่่�มที่่�หนึ่่�ง เป็็นเสมืือนหนึ่่�งกุุญแจดอกสำำ�คััญที่่�จะไขความของคััมภีีร์์กลุ่่�มที่่�สอง คืือ กลุ่่�ม
คััมภีีร์์บาลีีพระไตรปิิฎก กุุลบุุตรผู้้�มีีฉัันทะอย่่างแรงกล้้าปรารถนาจะศึึกษาคััมภีีร์์กลุ่่�มที่่�หนึ่่�งนี้้�ให้้มีี
ความรู้้�แตกฉานเชี่่�ยวชาญทั้้�ง ๔ คััมภีีร์์ จึึงจะถืือว่่ามีีความรู้้�ความสามารถพอที่่�จะไปศึึกษากลุ่่�ม
คััมภีีร์์บาลีีพระไตรปิิฎก หากมิิได้้ศึึกษาคััมภีีร์์กลุ่่�มที่่�หนึ่่�งให้้เชี่่�ยวชาญแตกฉานแล้้ว เมื่่�อไปศึึกษาคััมภีีร์์
กลุ่่�มที่่�สอง จะเกิิดความอึึดอััดในการแปล ลัังเลสงสััยในอรรถพยััญชนะบางบท
จึึงอาจกล่่าวได้้ว่า่ ภาษาบาลีีมีคี วามสำำ�คััญอย่่างสููงสุุดต่อ่ กระบวนการศึึกษาพระไตรปิิฎก ซึ่ง่� ถืือว่่า
เป็็นบัันไดขั้้น� แรกหรืือกุุญแจดอกแรกสำำ�หรัับผู้ที่้� บ่� วชเข้้ามาในพระพุุทธศาสนา จะต้้องศึึกษาเล่่าเรีียนกััน
อย่่างจริิงจััง มิิใช่่ศึกึ ษากัันเพีียงแค่่สอบผ่่านตามกฎที่่ท� างบาลีีสนามหลวงกำำ�หนดไว้้เท่่านั้้น� การสอบผ่่าน
ยัังมิิใช่่เป็็นการวััดผลว่่าเรารู้้� การวััดผลว่่าเรารู้้�หรืือไม่่นั้้�น ตััวเราเท่่านั้้น� เป็็นผู้้�วััดผล เพราะเราไม่่สามารถ
ที่่�จะโกหกตััวเองได้้ สำำ�หรัับการศึึกษาภาษาบาลีีที่่�จะให้้ถึึงขนาดแตกฉานได้้นั้้�น สิ่่�งที่่�จะขาดเสีียมิิได้้
ก็็คืือไวยากรณ์์ ดัังนั้้�น จึึงมีีกฎทางภาษากล่่าวไว้้ว่่า
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“คััมภีีร์์ไวยากรณ์์มีีความสำำ�คััญยิ่่�งที่่�ภิิกษุุสามเณรควรศึึกษาเล่่าเรีียน เพราะผู้้�ที่่�ขาดความรู้้�
ในไวยากรณ์์ก็เ็ ปรีียบเสมืือนคนใบ้้ที่ไ่� ม่่มีคี วามสามารถชี้้�แจงความประสงค์์ของตนได้้ ด้้วยเหตุุที่ไ่� วยากรณ์์
เป็็นประดุุจดัังอวััยวะที่่�สำำ�คััญยิ่่�ง แม้้โบราณาจารย์์ผู้้�แตกฉานเชี่่�ยวชาญพระปริิยััติิธรรมก็็ได้้กล่่าวไว้้ว่่า
ไวยากรณ์์เป็็นวิิชาพื้้�นฐานของพระไตรปิิฎก”
พระไตรปิิฎกนั้้�น ถ้้าศึึกษาแล้้วเข้้าใจ ก็็จะสนุุกสนานเพลิิดเพลิินดื่่�มด่ำำ��ได้้อรรถรส แต่่การ
จะเข้้าไปศึึกษาพระไตรปิิฎกฉบัับภาษาบาลีีแบบวิิเคราะห์์วิจััิ ยได้้นั้น้� พื้้�นฐานเดิิมจะต้้องศึึกษาไวยากรณ์์
มาก่่อน ถึึงจะอ่่านพระไตรปิิฎกฉบัับภาษาไทย ๑๐๐ ครั้้�ง ๑,๐๐๐ ครั้้�ง ก็็ไม่่สามารถวิิเคราะห์์วิิจััย
ตามหลัักภาษาของภาษาบาลีีได้้เลย เพราะภาษาไทยไม่่มีธี าตุุ วิิภััตติิ ปััจจััยพอที่่จ� ะสื่่อ� ถึึงอรรถอัันแท้้จริงิ
ของพระพุุทธพจน์์บทนั้้�นๆ ได้้ ผู้้�ที่่�ศึึกษากฎไวยากรณ์์ภาษาบาลีีได้้อย่่างแตกฉานเท่่านั้้�นจึึงจะสามารถ
ทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ เมื่่�อการศึึกษาไวยากรณ์์มีีความจำำ�เป็็นต่่อการศึึกษาภาษาบาลีี ภาษาบาลีีมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการศึึกษาพระไตรปิิฎก พระไตรปิิฎกเป็็นที่่�บรรจุุพระธรรมวิินััยซึ่่�งเป็็นตััวแทนของพระบรมศาสดา
เป็็นเป้้าหมายสููงสุุดของการศึึกษาเช่่นนี้้� ทุุกวัันนี้้� เราลองถามตััวเราเองดููว่่า เราอ่่านพระไตรปิิฎก
ฉบัับภาษาบาลีีได้้เข้้าใจแล้้วหรืือยััง
กระผมขออนุุโมทนาในความตั้้�งใจทุ่่�มเทของพระเดชพระคุุณท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ
เจ้้าอาวาสวััดจากแดง จ.สมุุทรปราการ ในการสร้้างศาสนทายาท ไม่่ว่่าภิิกษุุ สามเณร และฆราวาส
ทั่่�วไปให้้มีีความรู้้�แตกฉานในเรื่่�องของภาษาบาลีี เพื่่�อการเข้้าถึึงพระไตรปิิฎก ท่่านเจ้้าคุุณเล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของปริิยััติิศาสนา จึึงสนัับสนุุนให้้มีีการศึึกษาภาษาบาลีีและคััมภีีร์์ต่่างๆ เพื่่�อการถ่่ายทอด
วิิชาความรู้้�และสืืบทอดคำำ�สอนของพระพุุทธองค์์ให้้เป็็นที่่�เข้้าใจได้้อย่่างแตกฉาน ทั้้�งที่่�วััดจากแดง และ
ที่่�สำำ�นัักเรีียนต่่างๆ ที่่�ได้้นิิมนต์์ท่่านไปบรรยายเกี่่�ยวกัับภาษาบาลีี และพระไตรปิิฎก ซึ่่�งมีีมากมาย
มิิอาจกล่่าวได้้หมด ทราบว่่าวัันหนึ่่�งๆ ทางวััดจากแดงจััดให้้มีีการเรีียนการสอนบาลีี พระอภิิธรรม และ
คััมภีีร์์ต่่างๆ ในพระพุุทธศาสนาหลายระดัับ ทั้้�งที่่�เรีียนในชั้้�นเรีียน และเรีียนทาง online ซึ่่�งมีีผู้้�ศึึกษา
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ได้้ทั่่�วประเทศไทย กระผมได้้เห็็นผลงานการเทศน์์ การสอนของท่่านเจ้้าคุุณมาเป็็น
เวลาหลายปีี ท่่านได้้ใช้้ความรู้้�ที่่�เรีียนขั้้�นพื้้�นฐานจากวััดท่่ามะโอ จ.ลำำ�ปาง และที่่�ท่่านได้้ไปเรีียนอย่่าง
แตกฉานจนจบชั้้�นธััมมาจริิยะ และท่่านเข้้าปฏิิบััติิกััมมััฏฐานทุุกครั้้�งในช่่วงปิิดภาคเรีียนหลัังสอบ
เป็็นเวลากว่่า ๑ เดืือน ที่่�สาธารณรััฐเมีียนมา
กระผมได้้มีีโอกาสทำำ�งานร่่วมกัับท่่าน ไม่่ว่่าที่่�มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย (มจร.)
วิิทยาเขตบาฬีีศึึกษาพุุทธโฆส ที่่�วััดพิิชยญาติิการาม ร่่วมประชุุมวิิชาการ และในงานสััมมนาภาษาบาลีี
ในโอกาสต่่างๆ ได้้เห็็นถึึงความแตกฉาน และความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งานของท่่าน นัับเป็็นบุุญของวงการ
ศึึกษา และงานเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาในประเทศไทยที่่�มีีท่่านเจ้้าคุุณที่่�ทำำ�งานด้้านวิิชาการ เป็็นที่่�พึ่่�ง
ของพระหนุ่่�มเณรน้้อยและเหล่่าลููกศิิษย์์ทั่่�วไปได้้อย่่างดีียิ่่�ง จึึงขอกราบมุุทิิตากัับท่่าน ในโอกาสที่่�
ท่่านเจ้้าคุุณได้้รัับพระราชทานสมณศัักดิ์์�ที่่� พระเมธีีวชิิรโสภณ เมื่่�อวัันที่่� ๖ มีีนาคม ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์์ ดร.เวทย์์ บรรณกรกุุล
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตรปริิญญาเอก
สาขาวิิชาบาลีีพุุทธศาสตร์์
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บันทึกประทับใจ “อัศจรรย์เมตตา”
ในช่่ ว งโควิิ ด ได้้ มีี โ อกาสเรีี ย นโครงการศึึ ก ษาพระไตรปิิ ฎ กทางออนไลน์์ กัับอาจารย์์ พ ระ
มหาประนอม ธมฺฺมาลงฺฺกาโร ในบทเรีียนแรกๆ ท่่านสอนสวดมนต์์ โดยต้้องออกเสีียงอัักขระให้้ถููกต้้อง
แปลความหมายได้้ และมีีใจเมตตาอัันบริิสุุทธิ์์� จึึงทำำ�ให้้ย้้อนนึึกถึึงเมื่่�อมาสวดมนต์์ ฟัังเทศน์์ และ
เวีียนเทีียน ในวัันสำำ�คััญทางพระพุุทธศาสนาที่่�ธรรมสถานจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้ฟัังน้ำำ��เสีียง
การสวดมนต์์และการเทศน์์จากท่่านเป็็นครั้้�งแรก รู้้�สึึกประทัับใจ ครั้้�งต่่อๆ มาได้้มีีโอกาสชวนคุุณแม่่
มาด้้วย แม่่ก็็ชอบใจว่่าท่่านสวดมนต์์ได้้ไพเราะจัับใจ แม่่เข้้าไปกราบท่่านอย่่างงกเงิ่่�น ท่่านรอ ไม่่รีีบร้้อน
แม่่จึงึ บอกท่่านว่่าร่่างกายไม่่ค่อ่ ยแข็็งแรงแล้้ว ท่่านเมตตาด้้วยใจอัันบริิสุทธิ์์
ุ � จึึงสวดมนต์์ให้้แม่่พนมมืือรัับ
แม่่ได้้รัับพลัังเมตตานั้้นจริ
� ิงๆ ทำำ�ให้้แม่่กลัับมาเริ่่�มหััดสวดมนต์์และออกกำำ�ลัังกายเบาๆ ได้้
ครั้้�งหนึ่่�งทางธรรมสถานจุุฬาฯ จััดถวายเทีียน เราพาพ่่อและแม่่ไปที่่�วััดจากแดงด้้วย พ่่อเดิิน
หลัังงอ หููไม่่ค่่อยได้้ยิิน ส่่วนแม่่ตามััว ขาไม่่ค่่อยมีีแรง จึึงค่่อยๆ เดิินจููงและเข็็นรถกัันมา ยัังไม่่ทัันถึึง
ที่่�หมาย ท่่านเจ้้าคุุณฯ เดิินมาทัักทายพ่่อกัับแม่่ด้้วยเมตตา ทั้้�งๆ ที่่�ท่่านต้้องไปเป็็นประธานในงานพิิธีีนี้้�
ท่่านมานั่่�งที่่�โต๊๊ะม้้าหิินใกล้้ๆ เรีียกให้้พ่่อกัับแม่่นั่่�งด้้วย ท่่านสวดมนต์์ให้้พ่่อกัับแม่่พนมมืือรัับด้้วย
เสีียงก้้องกัังวานไพเราะอยู่่�ครู่่�ใหญ่่ๆ จากนั้้�นท่่านจึึงค่่อยเดิินขึ้้�นไปเริ่่�มพิิธีี ความสงบเย็็นที่่�อบอุ่่�นใน
ความเมตตานี้้� ยัังคงประทัับอยู่่�ในใจของพ่่อกัับแม่่จนทุุกวัันนี้้� นึึกถึึงทีีไรพ่่อกัับแม่่ก็็มีีรอยยิ้้�มออกมา
ทางตาและริิมฝีีปากเสมอ
เมื่่�อวัันมาฆบููชาเราได้้พาพ่่อแม่่มาเวีียนเทีียนที่่�ธรรมสถานจุุฬาฯ เราส่่งดอกบััวและหนัังสืือ
สวดมนต์์ให้้พ่่อกัับแม่่ เมื่่�อท่่านเจ้้าคุุณฯ และคณะพระสงฆ์์มาถึึงจึึงได้้เริ่่�มนำำ�สวดมนต์์ พ่่อที่่�หููตึึงบอก
ว่่า “ได้้ยิินเสีียงชััดดีีนะ” อ่่านหนัังสืือสวดมนต์์ในใจตามไปได้้ สัังเกตที่่�พ่่อเปลี่่�ยนหน้้าหนัังสืือตามได้้
ส่่วนแม่่ที่ต่� ามััวก็็อ่า่ นบทสวดมนต์์ในวัันนั้้น� ได้้ด้ว้ ย โดยเราเปิิดหนัังสืือสวดมนต์์ให้้ แล้้วใช้้นิ้้ว� ชี้้นำ� ำ�ไล่่ไปตาม
ตััวหนัังสืือ แม่่พยายามสวดมนต์์ออกเสีียงได้้เกืือบตลอดในพิิธีนั้ี น้� แม้้ว่า่ คืืนนั้้นท่
� า่ นจะสอนสวดรััตนสููตร
พร้้อมคำำ�แปลซึ่่�งใช้้เวลามาก แต่่พ่่อกัับแม่่ก็็ยัังนั่่�งหน้้าตาสดใสไม่่ง่่วงเลย ทั้้�งที่่�เกิินเวลาเข้้านอนปกติิไป
ความเมตตาที่่�แฝงอยู่่�ในทุุกอัักขระในบทสวดของพระพุุทธเจ้้า และเสีียงสวดมนต์์ในท่่วงทำำ�นอง
ของท่่านเจ้้าคุุณฯ และคณะสงฆ์์ที่่�ชััดเจนในทุุกถ้้อยคำำ� แจ่่มชััดในทุุกความหมาย ได้้แผ่่พลัังเมตตาอย่่าง
น่่าอััศจรรย์์ใจในคืืนวัันเพ็็ญนั้้น�
“อรหััง สััมมา ฯลฯ” และ “นโม ตััสสะ ฯลฯ” พ่่อกัับแม่่จะสวดมนต์์ให้้เราฟััง เมื่่�อไปเยี่่�ยมเยืือน
แม่่เล่่าให้้ฟัังว่่า “ก่่อนนอนพอแม่่จะเริ่่�มสวดมนต์์ พ่่อก็็จะรีีบปรี่่�เข้้ามานั่่�งสวดมนต์์ด้้วย แล้้วต้้องทำำ�เสีียง
ให้้ดัังกว่่าแม่่ด้้วยทุุกครั้้�งเลย” เราอดยิ้้�มไม่่ได้้เลยจริิงๆ และรู้้�สึึกปลื้้�มเมื่่�อนึึกถึึงภาพที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมา
ก่่อนหน้้านี้้� พ่่อแม่่และน้้องสาวที่่�นอนอยู่่�ด้้วยนั้้�น นั่่�งสวดมนต์์ด้้วยกัันทั้้�ง ๓ คน
เนื่่�องในโอกาสมงคลวาร ขอน้้อมกราบถวายมุุทิิตาสัักการะแด่่ พระเมธีีวชิิรโสภณ โดยกตััญญุุตา
ยชญา
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พระเมธีวชิรโสภณกับงานพระไตรปิฎกศึกษาสากล

เดืือนมิิ ถุุ น ายน ปีีพุุ ทธศัั กราช
๒๕๖๒ ดิิฉัันได้้รัับมอบหมายงานจาก
ท่่านเจ้้าคุุณเมธีีวชิิรโสภณ ให้้อิิรวดีีทััวร์์
เป็็นผู้้�จััดการเดิินทางนำำ�คณะพระสงฆ์์ไทย
ไปศึึกษาดููงานแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
ด้้ า นการศึึ ก ษาที่่� ป ระเทศเมีี ย นมา แม้้
ท่่านเจ้้าคุุณฯ เอง มีีภารกิิจมากมายอััน
มิิอาจรัับอาราธนาเป็็นวิิทยากรผู้้�ทรงภููมิิ
ในการเดิินทางครั้้�งนั้้�น แต่่ท่่านก็็เมตตา
ดำำ�ริิ กำำ�หนด และคััดเลืือกสถานที่่�ที่่�จะไป
ศึึกษาดููงานในประเทศเมีียนมา ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่เหล่่าคณะสงฆ์์ที่�เ่ ดิินทางไป
การศึึกษาดููงานในครั้้�งนั้้�น ได้้รัับผลสำำ�เร็็จ
ด้้ ว ยดีี ได้้ เ ห็็ น การเรีี ย นการสอนคณะสงฆ์์ ใ น
เมีียนมา ที่่ผ� สานระหว่่างการเรีียนพระปริิยััติิธรรม
(Monastic Education) กัับการศึึกษาในระบบ
ปััจจุุบััน (Buddhist University) เข้้าไว้้ด้้วยกััน
ได้้เป็็นอย่่างดีี
	จึึงขอหยิิบยกบรรยากาศการศึึกษาดููงาน

ครั้้� ง นั้้� นบ างส่่ ว น มาแสดงไว้้ ใ นที่่� นี้้� เพื่่� อ เชิิ ดชูู
แนวคิิดท่่านเจ้้าคุุณเมธีีวชิิรโสภณกัับงานสืืบทอด
งานพระไตรปิิฎกศึึกษาสากล และเป็็นประโยชน์์
แก่่ผู้้�อ่่าน
เราเริ่่ม� การเดิินทางที่สำ่� ำ�นัักเรีียนวััดมหาวิิหาร
ในเมืืองมอบีี ห่่างจากกรุุงย่่างกุ้้�งราว ๑ ชั่่�วโมง
มีี พ ระสงฆ์์ ส ามเณรเริ่่� มต้้ น การศึึ ก ษาหลัักสูู ต ร
ยอดสามเณร Samanekyaw (สามเณรจ่่ อ )
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ราว ๑,๒๐๐ รููป โดยกว่่าครึ่่�งมาจากครอบครััว
ชาวเมีี ย นมาในรััฐยะไข่่ รััฐฉาน ซึ่่� ง ถืือเป็็ น
ชนกลุ่่�มน้้ อ ยในเมีี ย นมา ที่่� มิิ อาจสื่่� อสารภาษา
เมีียนมาได้้ดีีและชััดเจนนััก ร่่วมกัับพระนัักศึึกษา
ต่่างชาติิ อาทิิ ศรีีลัังกา เวีียดนาม กััมพููชา และ
ไทย ซึ่่�งมิิอาจพููดอ่่านเขีียนภาษาเมีียนมาได้้คล่่อง
เช่่นกััน ดัังนั้้น� ภาษากลางที่ใ่� ช้้สื่อ่� สารในวััดนี้้� จึึงใช้้
ภาษาบาลีีเป็็นหลััก ทำำ�ให้้พััฒนาการสื่่อ� สารภาษา
บาลีี ข องพระสงฆ์์ ส ามเณรที่่� นี่่� รุุ ดหน้้ า ก้้ า วไกล
บรรยากาศไม่่แตกต่่างจากการเรีียนการสอนใน
สัังคมพหุุวััฒนธรรมที่่วััดจ
� ากแดง ประเทศไทยนััก
การศึึกษาของพระสงฆ์์สามเณรในระดัับต้้น
ที่่�เมีียนมา จะเน้้นการศึึกษาพระวิินััยเป็็นหลััก
วิิ นัั ยเป็็ นหัั วใจของการสร้้ า งมนุุ ษ ย์์ ที่่� ส มบูู ร ณ์์
จึึงต้้องอบรมบ่่มเพาะตั้้�งแต่่เยาว์์วััย ที่่�นี่่�เราพบ
ความมีีระเบีียบวิินััย รัับผิิดชอบตนเอง เคารพ
ส่่ ว นรวม ประหยััดทรััพยากร ประหยััดพื้้� น ที่่�
ใช้้สอย ทุุกหนแห่่ง เช่่นเดีียวกัับแนวคิิดอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม ประหยััดทรััพยากรของท่่านเจ้้าคุุณ
เมธีีวชิิรโสภณ ดัังจะเห็็นได้้จากโครงการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ ของวััดจากแดง ที่่�มีีผู้้�นำำ�เสนอ
ผลงานท่่านเจ้้าคุุณฯ ให้้เป็็นที่่�ประจัักษ์์อยู่่�เนืืองๆ
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ดิิฉัันอดคิิดไม่่ได้้ว่า่ การที่ท่�่ า่ นเจ้้าคุุณฯ ศึึกษาร่ำ��ำ เรีียน
ในเมีียนมาเป็็นระยะเวลานาน ได้้บ่ม่ เพาะอุุปนิสััิ ย
ท่่านให้้เป็็นผู้้�ประหยััดอดออม รัักษาทรััพยากร
เพราะสภาพแวดล้้ อ มของชีี วิิ ต พระนัักศึึ ก ษา
ในเมีียนมาเป็็นเช่่นนั้น�้
ยามที่่� ดิิ ฉัันนำำ� พาคณะพระสงฆ์์ ไ ทยหรืือ
ฆราวาสไปศึึกษาดููงานที่่เ� มีียนมา มัักมีีคำำ�ถามหนึ่่�ง
เสมอว่่า พระตั้้�งพัันกว่่ารููปอยู่่�กัันอย่่างไร บางที่่�มีี
อาคารอยู่่�สองสามอาคารเท่่านั้้น� ไหนหอฉััน ไหน
ห้้องเรีียน ไหนที่่�จำำ�วััด ดิิฉัันมัักตอบท่่านเหล่่านั้้น�
ว่่า ที่่�เดีียวกััน ยามเช้้าพัับเก็็บที่่�นอนหมอนมุ้้�งเข้้า
ก็็กลายเป็็นห้้องเรีียน ตกค่ำำ��เก็็บโต๊๊ะเรีียน ปููที่น่� อน
เข้้าก็็เป็็นห้้องจำำ�วััด สมบััติิพระก็็มีีเพีียงหีีบใบเล็็ก
ใบหนึ่่�งไว้้ใส่่ของใช้้ส่่วนตััววางไว้้ตามมุุมที่่�กำำ�หนด
ส่่ ว นหอฉัันในวััดใหญ่่ มีี พ ระสงฆ์์ ส ามเณรกว่่ า
พัันรููป บางครั้้�งต้้องแบ่่งถวายเพลสองรอบใน
หอฉัันเดีียวกััน เหลื่่�อมเวลากััน ไม่่มีีข้้ออุุปสรรค
ใดในการดำำ� รงชีี พ เพื่่� อ จุุ ดมุ่่� งหมายสำำ�คัั ญคืือ
การศึึกษา ฝึึกฝนพระสงฆ์์สามเณรให้้มีวิี นััิ ย รัักษา
เวลา มััธยััสถ์์ ประหยััดทรััพยากร ประหยััดพื้้�นที่่�
ใช้้สอยดัังกล่่าวแล้้ว
แนวคิิดการบ่่มเพาะผู้้�เรีียนให้้มีีชีีวิิตที่่�เรีียบ
ง่่าย ไม่่นิิยมสร้้างถาวรวััตถุุหรููหราในสถานศึึกษา
แต่่มุ่่�งหวัังผลิิตบััณฑิิตให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด
อัันเป็็นเป้้าหมายของการศึึกษา ปรากฏชััดใน
วิิทยาลััยสงฆ์์หงาจัันเปีียน ซึ่่�งท่่านเจ้้าคุุณฯ ดำำ�ริิ
ให้้ เราไปเยี่่� ย มชมให้้ ไ ด้้ ภายในวิิ ท ยาลััยสงฆ์์
หงาจัันเปีียน กรุุงย่่างกุ้้�ง ร่่มรื่่�นไปด้้วยต้้นกรััก
ไม้้ในพระพุุทธศาสนาที่ท่� างพม่่านิิยมปลููกในศาสน
สถาน มีีอาคารเรีียนขนาดสามชั้้�นอยู่่�สองอาคาร
หากมองผิิ ว เผิิ น อาจไม่่ เชื่่� อ ว่่ า สถานที่่� แ ห่่ ง นี้้�
เปิิ ด สอนระดัับปริิ ญ ญาเอก สาขาวิิ จัั ยคััมภีี ร์์
พระไตรปิิฎก
	วิิทยาลััยสงฆ์์หงาจัันเปีียน เปิิดสอนระดัับ
ปริิญญาเอก หลัักสููตรคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน ในช่่วง
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เข้้าพรรษา ปีีพุุ ทธศัักราช ๒๕๖๒ เป็็นปีีแรก
โดยนัักศึึ ก ษาในหลัักสูู ต ร คืือพระบััณฑิิ ต
“อภิิวํํส” จำำ�นวน ๒๔ รููป ซึ่ง่� ผ่่านการสอบคััดเลืือก
และสััมภาษณ์์เข้้าศึึกษาต่่ออย่่างเข้้มข้้น ต้้องผ่่าน
เกณฑ์์ทดสอบว่่ามีีทัักษะทางภาษาบาลีีและภาษา
อัังกฤษในระดัับยอดเยี่่�ยม พระนัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอกทั้้ง� ๒๔ รููป จะร่่วมกัันผลิิตผลงานวิิจััย
ในระดัับปริิญญาเอก หลัักสููตรคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน
แบ่่งหน้้าที่่�รัับผิิดชอบวิิจััยปััจจััย ๒๔ รููปละหนึ่่�ง
ปััจจััย ค้้นหาข้้อมููลและสภาวธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ใช้้เวลาในการศึึกษา ๓ ปีี เพื่่อ� นำำ�เสนอดุุษฎีีนิพิ นธ์์
ให้้ เ ป็็ น ที่่� ป ระจัักษ์์ ก่่ อ นอนุุ มัั ติิ จบ การศึึ ก ษา
นั่่�นหมายความว่่า ในอีีก ๓ ปีีข้้างหน้้า ดุุษฎีีนิพิ นธ์์
ชั้้�นเลิิศเกี่่�ยวกัับคััมภีีร์์มหาปััฏฐาน แจกแจงปััจจััย
๒๔ เป็็นภาษาบาลีีและภาษาอัังกฤษโดยละเอีียด
จะออกสู่่�สายตาสาธารณชน จะเป็็นคััมภีีร์์ล้ำำ��ค่่า
ให้้ชาวพุุทธได้้ศึึกษา นัับเป็็นการมองการณ์์ไกล
และธำำ�รงพระพุุทธศาสนาได้้อย่่างเยี่่�ยมยอดที่่�สุุด
	ตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน พม่่ามีีการจััดตั้้�งคณะ

ราชบััณฑิิ ต เช่่ นนี้้� เพื่่� อ สนองงานในราชสำำ�นัั ก
รวมถึึ ง การทำำ� งานของคณะสงฆ์์ เ พื่่� อ เผยแผ่่
พระพุุทธศาสนา ด้้วยความเชื่่อ� ที่่ว่� า่ คณะนัักปราชญ์์
ระดมสมองร่่ ว มกัันทำำ� งานจึึ ง จะประสบความ
สำำ�เร็็จ ได้้รัับผลเลิิศ นี่่�คืือวิิธีคิี ิดของเมีียนมาตั้้�งแต่่
อดีีตถึึงปััจจุบััน
ุ และใช้้กัับทุกุ ส่่วนงาน ทั้้ง� ทางโลก
และทางธรรม นัับเป็็ น การเปิิ ด โลกทััศน์์ ใ น
การศึึกษาดููงานครั้้�งนี้้�
คณะศึึกษาดููงานยัังได้้เดิินทางไปยัังวััดซึ่่�ง
เป็็นโรงพิิมพ์์ผลิิตตำำ�ราพระปริิยััติิธรรม และคู่่�มืือ
การศึึกษาที่่�แต่่งขึ้้�นเอง เพื่่�อสนองวััตถุุประสงค์์
ผู้้�ใช้้ที่่�ต่่างกััน และเป็็นสถานที่่�ผลิิตพระไตรปิิฎก
ดิิจิิทััลแห่่งเดีียวในเมีียนมา ที่่�มาของการสร้้าง
พระไตรปิิฎกดิิจิิทััลน่่าสนใจมาก เกิิดจากคหบดีี
ผู้้�หนึ่่�งที่่ป� ระกอบสััมมาชีีพเป็็นแพทย์์แผนปััจจุบััน
ุ
มีีจิิตศรััทธาในพระพุุทธศาสนาอย่่างยิ่่�งยวด ตั้้�งใจ
บวชเรีียนในวััดกลางเมืือง เพราะอยากจััดทำำ�
พระไตรปิิฎกดิิจิทััิ ล นอกจากบวชเพื่่อ� ใช้้เวลาทำำ�งาน
และมีี ปัั จจัั ยพร้้ อ มทุ่่�มเทเพื่่� อ พระศาสนาแล้้ ว
ยัังพาทีีมงานวิิศวกรคอมพิิวเตอร์์ระดัับหััวกะทิิ
มาอีีกหลายสิิบชีีวิิต จนสร้้างพระไตรปิิฎกดิิจิิทััล
ฉบัับสมบููรณ์์สำำ�เร็็จ เป็็นประโยชน์์ต่่อคนทั่่�วไป
การที่่� พุุ ทธบริิ ษััท ๔ รู้้�ว่่ า จะทำำ� อย่่ า งไรให้้
พระศาสนาธำำ�รงอยู่่�ได้้ และลงมืือปฏิิบััติิให้้เกิิดผล
ตรงนี้้�สำำ�คััญยิ่่�ง
	หลัังศึึกษาดููงานการศึึกษาคณะสงฆ์์เมีียนมา
อย่่ า งเข้้ ม ข้้ นทั้้� ง หมด ตั้้� ง แต่่ ชั้้� นมูู ล ในระบบ
ปริิยััติิธรรม จนถึึงการศึึกษาสมััยใหม่่ในระดัับ
ปริิญญาเอก ดิิฉัันสัังเกตเห็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้
ระบบการศึึกษาของคณะสงฆ์์เมีียนมาดำำ�เนิินไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกเหนืือจากการเรีียน
พระไตรปิิ ฎ กศึึ ก ษาที่่� ล ะเอีี ย ดเข้้ ม ข้้ น อย่่ า งที่่�
ทราบกัันดีีแล้้ว อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ดิิฉัันสัังเกตเห็็นคืือ
พุุทธบริิษััท ๔ ต่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองอย่่างดีี
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถ สอดรัับกััน พร้้อม
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ขัับเคลื่่� อ นพระพุุ ทธ ศาสนาให้้ เ จริิ ญ รุ่่�งเรืือง
สำำ�นัักเรีียนมีีประสิิทธิภิ าพ นัักเรีียนมีีประสิิทธิภิ าพ
อุุบาสกอุุบาสิิกา มีีความเลื่่อ� มใสศรััทธา มุ่่�งมั่่นอุ
� ุทิิศ
ตนเองเพื่่�อพระพุุทธศาสนา ทั้้�งหมดหล่่อหลอม
รวมกัันเกิิดเป็็นพลัังพุุทธบริิษััท ๔ สร้้างศาสน
ทายาทที่่�เปี่่�ยมความรู้้� ดั่่�งที่่�ท่่านเจ้้าคุุณฯ เน้้นย้ำำ��
เสมอว่่า พระพุุทธศาสนาจะดำำ�รงสถาพร ต้้องร่่วม
กัันสร้้างพระที่่�มีีลมหายใจ พระที่่�มีีชีีวิิต สืืบทอด
พระไตรปิิฎก อรรถกถา และคััมภีีร์ใ์ นพระศาสนา
อย่่างถููกต้้อง พระพุุทธศาสนาจึึงจะธำำ�รงไม่่เสื่่�อม
คลาย ตราบกาลนาน
ที่เ่� มีียนมา ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาของพระสงฆ์์
ที่่�ขึ้้�นกัับรััฐบาล ได้้รัับงบประมาณอุุดหนุุนจาก
ภาครััฐทั้้�งหมด โดยกระทรวงศาสนาเมีียนมา
รัับหน้้าที่่�ดููแลอย่่างมีีเอกภาพอาจารย์์พระไม่่มีี
เงิินเดืือน มีีเพีียงสวััสดิิการและที่่�พัักในวััด และ
พอใจในสิ่่�งที่่�มีี คณาจารย์์ทุุกรููปจึึงทุ่่�มเทสรรพ
กำำ�ลัั งเพื่่� อ สอนหนัังสืือ โดยไม่่ ต้้ อ งมีี ห่่ ว งใดๆ
ส่่วนเจ้้าสำำ�นัักเรีียน ก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องลำำ�บากหา
ปััจจััยเลี้้�ยงสำำ�นััก เพราะเมื่่�อมีีผลงาน ศรััทธาก็็จะ
ตามมา ชาวบ้้านรู้้�ว่่าจะทำำ�บุุญอย่่างไรให้้ได้้บุญ
ุ แท้้
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เขาจะทุ่่�มเทสร้้างพระที่่มี� ชีี วิี ติ อย่่างสุุดหััวจิิตหััวใจ
ร่่ ว มใจกัันอุุ ปถััมภ์์ สำำ�นัั กเรีี ย น สำำ�นัั กเรีี ย นที่่� มีี
ผลงานโดดเด่่น คิิวจองเจ้้าภาพถวายภััตตาหาร
รายวััน พร้้อมบำำ�รุุงน้ำำ�� ไฟวััดรายเดืือน เต็็มสองถึึง
สามปีีล่่วงหน้้า
พระสงฆ์์ ส ามเณรทำำ�หน้้ า ที่่� ส อน - เรีี ย น
พััฒนาการศึึกษาของตนให้้ดีีที่่�สุุด ประโยชน์์ก็็
ตกกัับพระพุุทธศาสนา ฝ่่ายอุุบาสกอุุบาสิิกาเอง
ก็็มีีปััญญาคิิดได้้ว่่า การทำำ�บุุญส่่งเสริิมการศึึกษา
พระสงฆ์์คืือสุุดยอดแห่่งทาน นั่่�นคืือหััวใจของ
ความสำำ�เร็็จ
ความสำำ�เร็็จของการสร้้างพระที่่�มีีลมหายใจ
สืืบทอดพระพุุทธศาสนาของวััดจากแดง ภายใต้้
การบริิหารงานของท่่านเจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิรโสภณ
ก็็ ท อดยาวในทิิ ศ ทางเดีี ย วกัันกัับที่่� เ มีี ย นมา
การศึึกษาระบบพระไตรปิิฎกศึึกษาสากลของ
สถาบัันโพธิิ ย าลััยและวััดจากแดง มุ่่�งมั่่� นผลิิ ต
บััณฑิิตที่่�เป็็นเลิิศ พร้้อมจะเป็็นประทีีปส่่องแสง
สว่่างไกล เป็็นหลัักชััยในพระพุุทธศาสนา เป็็นที่่�
พึ่่�งแห่่งมหาชนทั้้�งหลาย
เรื่่�อง/ภาพ : อลิิสา จิินดา
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บทความพิิเศษ

Congratulations
พููพูดเป็็
เป็นบาลีี
บาลีว่ว่าอย่่
อย่างไร
Congratulations เป็็นคำำ�อัังกฤษที่่�นิิยมใช้้
พููดกัันเพื่่�อแสดงความยิินดีีในโอกาสต่่างๆ เช่่น
เมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา ได้้เลื่่�อนยศ เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
การงาน เป็็นต้้น พจนานุุกรมอัังกฤษ-บาลีี แปล
congratulate เป็็นบาลีี ดัังนี้้�
(๑) abhinandati อภิินนฺฺทติิ (อะ-พิิ-นััน-ทะ-ติิ) =
ชื่่�นชมยิินดีี
(๒) pitimnivedeti ปีี ตึึ นิิเวเทติิ (ปีี-ติิง นิิ-เว-เท-ติิ)
= ประกาศความปลื้้�มใจ
“อภิินนฺฺทติิ” และ “นิิเวเทติิ” เป็็นคำำ�กริิยา
(กิิริยิ าอาขยาต) ปฐมบุุรุษุ (ในไวยากรณ์์บาลีีหมาย
ถึึงผู้้�ที่่�เราพููดถึึง คืือบุุคคลหรืือสิ่่�งทั่่�วไป) เอกพจน์์
	ถ้้ า เราเป็็ น ผู้้� พูู ด เอง (ไวยากรณ์์ บ าลีีเรีียก
“อุุ ตต มบุุ รุุ ษ ”) “อภิิ น นฺฺ ทติิ ” เปลี่่� ย นรูู ป เป็็ น
“อภิินนฺฺทามิิ” (อะ-พิิ-นััน-ทา-มิิ)
โปรดสัังเกตว่่า “อภิินนฺฺทามิ”ิ เป็็นรููปคำำ�ในลัักษณะ
เดีียวกัับ “อนุุโมทามิิ” (อะ-นุุ-โม-ทา-มิิ) ที่่�เรา
คุ้้�นกัันดีี แต่่ใช้้ในโอกาสแตกต่่างกััน

นาวาเอกทองย้อย แสงสนิ ชยั

(๑) “อนุุโมทามิิ” ใช้้ ในกรณีีที่่�ได้้ รู้� ้เห็็นว่่าใคร
ทำำ�ความดีีอันั เป็็ นบุุญกุุศลในทางพระศาสนา เช่่น
ให้้ ทาน รัักษาศีีล เจริิญภาวนา เมื่่�อรู้้�เห็็นหรืือมีี
ผู้้�บอกให้้ รู้�ที่่้ �เรีียกกัันว่่า “แบ่่งส่่วนบุุญ” เราก็็พููด
ว่่า “อนุุโมทามิิ” แปลว่่า “ข้้ าพเจ้้ าขออนุุโมทนา”
รููปคำำ�นามคืือ “อนุุโมทนา” ที่่�เราพููดกัันติิดปาก
(๒) “อภิินนฺฺทามิิ” ใช้้ ในกรณีีอื่�น่ ๆ ที่่ค� วรแก่่การ
แสดงความยิินดีี เช่่น สำำ�เร็็จการศึึกษา สอบได้้
ได้ เข้ าท�ำงานหรอื เข้ ารับราชการ ได้ เลื่อนต�ำแหน่ง
เลื่อนยศ ได้ บุตรธิดา เป็ นต้ น กรณีเช่ นนี้ใช้
“อนุโมทามิ” ไม่เหมาะ ควรใช้ “อภินนฺทามิ”
แปลว่า “ข้ าพเจ้ าขอชื่นชมยินดี”
รููปคำำ�นามคืือ “อภิินนฺฺทน” (อะ-พิิ-นััน-ทะ-นะ)
โปรดสัังเกตว่่า –ทะ-นะ ไม่่ใช่่ –ทะ-นา
“อภิินนฺฺทน” รููปคำำ�ก็็ตรงกัับ congratulations
	ส่่วน “นิิเวเทติิ” ถ้้าเราเป็็นผู้้�พููดเอง เปลี่่�ยน
รููปเป็็น “นิิเวเทมิิ” รููปประโยคเต็็มเป็็น “ปีี ตึึ
นิิเวเทมิิ” แปลว่่า “ข้้าพเจ้้าขอประกาศความ
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ปลื้้� ม ใจ” รูู ปปร ะโยคคำำ� แปลและความหมาย
ตรงกัับคำำ�ว่่า “ขอแสดงความยิินดีี” ที่่�พููดกัันใน
ภาษาไทย
	รููปคำำ�นามคืือ “ปีี ตินิิ เิ วทน” (ปีี-ติิ-นิิ-เว-ทะ-นะ)
โปรดสัั ง เกตว่่ า รูู ป คำำ� กริิ ย า “ปีี ตึึ นิิ เ วเทติิ ”
หรืือ “ปีี ตึึ นิิเวเทมิิ” “ปีีตึึ” แยกเป็็นคำำ�หนึ่่�ง
ต่่างหาก แต่่เมื่่�อเป็็นรููปคำำ�นาม “ปีี ตึึ” สมาสกัับ
“นิิเวทน” และรููปคำำ�เป็็น “ปีีติิ” ไม่่ใช่่ “ปีีตึึ”
อภิิปราย :
	วัันนี้้� (๒๖ มีีนาคม ๒๕๖๒) คณะสงฆ์์ประกาศ
ผลการสอบบาลีีสนามหลวงประจำำ�ปีี มีีผู้้�แสดง
ความยิิ น ดีีกัั บ พระภิิ ก ษุุ ส ามเณรและฆราวาส
ที่่�สอบได้้เป็็นที่่�เอิิกเกริิก ผู้้�แสดงความยิินดีีก็็มีีทั้้�ง
ผู้้�ที่่�สอบได้้ด้้วยกัันเองและมิิตรสหายของผู้้�สอบได้้
มีีทั้้�งที่่เ� ป็็นพระภิิกษุุสามเณรและฆราวาสญาติิโยม
คำำ�แสดงความยิินดีีที่่�พบหนาตาก็็คืือ conggratulations อัันเป็็นภาษาอัังกฤษที่่ชา
� วโลกนิิยม
ใช้้พููดแสดงความยิินดีีกัันทั่่�วไป
ผู้้�เขีียนบาลีีวัันละคำำ�สะดุุดใจ ประเด็็นอยู่่�ที่่�
แสดงความยิินดีีในโอกาสที่่�เรีียนภาษาบาลีีแล้้ว

สอบได้้ แต่่แสดงความยิินดีีกัันเป็็นภาษาอัังกฤษ
โดยเฉพาะผู้้�สอบได้้ประโยคสููงสุุด คืือ ป.ธ.๙ ซึ่่�ง
เป็็นประโยคที่่�ต้้องรู้้�ภาษาบาลีีระดัับสููง ควรที่่�จะ
แสดงความยิินดีีเป็็นภาษาบาลีี แต่่ก็็ไม่่มีีเลย
แม้้เหตุุผลที่่ว่� า่ congratulations เป็็นเหมืือน
ภาษาสากลจะเป็็นเหตุุผลที่่ฟั� งั ขึ้้น� และต้้องยอมรัับ
ว่่า ที่่ไ� หนๆ เขาก็็พูดู กัันทั้้�งนั้้�น แต่่ผู้เ้� ขีียนบาลีีวัันละ
คำำ�ก็็ยัังรู้้�สึึกว่่า เรากำำ�ลัังทำำ�สิ่่�งที่่�เป็็นการดููแคลนตััว
เอง ทำำ�ไมเราจึึงลืืมภาษาบาลีี ทำำ�ไมเราจึึงไม่่แสดง
ความยิินดีีเป็็นภาษาบาลีี ทำำ�ไมเราไปอ้้างภาษา
สากล ในเมื่่อ� โอกาสนี้้�เป็็นโอกาสพิิเศษ เป็็นโอกาส
ของภาษาบาลีีโดยเฉพาะ
แสดงความยิินดีีปรารภเหตุุที่่�มาจากภาษา
บาลีีโดยตรง เรากลัับไม่่ใช้้ภาษาบาลีี ไม่่ฉวยโอกาส
ที่่�จะแสดงถึึงความสามารถที่่�จะใช้้ภาษาบาลีีที่่�เรา
สอบได้้
แล้้วเราจะรอไปใช้้ภาษาบาลีีกัันในโอกาสไหน
มีีโอกาสไหนอีีกเล่่าที่่�จะเหมาะไปกว่่านี้้�
จริิงอยู่่� การเรีียนบาลีีในเมืืองไทยเป็็นการ
เรีียนเพื่่�อแปลคััมภีีร์์ ไม่่ใช่่เรีียนเพื่่�อสนทนาหรืือ
เรีียนพููดในชีีวิิตประจำำ�วััน แต่่นี่่�ไม่่ใช่่ข้้อจำำ�กััดที่่�จะ
มาปิิดกั้้�นไม่่ให้้ผู้้�เรีียนใช้้ภาษาบาลีีสื่่�อสารสนทนา
กัันได้้
	ตกลงว่่าเราเรีียนบาลีีเพื่่�อสอบได้้กัันเท่่านั้้�น
จริิงๆ หรืือ สนทนาก็็ไม่่ได้้ ค้้นคว้้าพระธรรมวิินััย
ก็็ไม่่เอา
ดููก่่อนภราดา!
: สอบได้้เป็็นภาษาบาลีี
: แสดงความยิินดีีเป็็นภาษาอัังกฤษ
: ข้้างบนหลงทาง : ข้้างล่่างหลงทิิศ
: อิิติิปิิโสฟุุดฟิิด : กุุสลาอาเมน!

ขอขอบพระคุุณเว็็บไซต์์ เสรีีชน : เสรีีธรรม Congratulation http://dhamma.serichon.us/2019/03/27/congratullation-พููดเป็็นบาลีีว่่าอย่่างไ/

ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์

กัักัจจายนไวยากรณ์์
จายนไวยากรณ์

ิ
ปาฬปาโมกข์

ตอนที่ ๖

โครงสร้างของกัจจายนไวยากรณ์

	ตามที่่ก� ล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น กััจจายนไวยากรณ์์
เป็็ น ตำำ� ราเก่่ า แก่่ ที่่� สุุ ด ซึ่่� ง บริิ บูู ร ณ์์ ด้้ ว ยสูู ต ร
(กฎข้้อบังั คัับ) วุุตติิ (คำำ�อธิิบายสููตร) และอุุทาหรณ์์
(ตััวอย่่าง)
องค์์ประกอบของสููตรที่่�พบในคััมภีีร์ก์ าริิกา
	สูู ตร โดยทั่่� ว ไปในคัั ม ภีีร์์ ไวยากรณ์์ มีีองค์์
ประกอบ ๗ อย่่าง คืือ
๑. อััปปัักขระ	มีีพยางค์์ น้้ อ ย คืือ ใช้้
คำำ�สั้้�นๆ เพื่่�อให้้ท่่องจำำ�ได้้ง่่าย
๒. อสัันเทหะ ไม่่คลุุมเครืือ คืือ มีีศััพท์์
และเนื้้�อความกระจ่่างชััดเจน
๓. สารััตถะ	มีีเนื้้�อความเป็็นแก่่นสาร
คืือ สูู ตรทุุ ก สูู ตรมีีปร ะโยชน์์ เ พื่่� อ การประกอบ
รููปศััพท์์ ไม่่มีีสููตรที่่�ไร้้ประโยชน์์ในคััมภีีร์์

๔. คุุยหนิินนยะ แสดงเนื้้�อความอัันซ่่อนเร้้น
คืือ แสดงเนื้้�อความที่่�เข้้าใจยากให้้เข้้าใจง่่าย
๕. นิิทโทสะ ไม่่ มีีโทษ คืือ ไม่่อาจหา
ข้้อบกพร่่องได้้โดยศััพท์์หรืือเนื้้�อความ
๖. เหตุุมะ	มีีเหตุุอันั สมควร คืือ ทุุกสููตร
มีีเนื้้�อหาเชื่่�อมโยงกััน มีีสาเหตุุในการกล่่าวสููตร
เพื่่�อประโยชน์์อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
๗. ตถะ	ถููกต้้อง คืือ ไม่่มีีข้อผิ
้ ดิ พลาด
ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�รู้้�ตำำ�หนิิได้้
	ดัังคััมภีีร์์การิิกาอัันเป็็นไวยากรณ์์ที่แ�่ ต่่งแรกสุุด
ในพม่่ากล่่าวว่่า
อปฺฺปกฺฺขรมสนฺฺเทหํํ สารตฺฺถํํ คุุยฺฺหนิินฺฺนยํํ
นิทฺโทสํ เหตุมํ ตถํ สุตฺตํว ปจุรตฺถกา.
		
(การิิกา ๔๕)
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๖๑

“[คััมภีีร์์การิิกานี้้�] มีีเนื้้�อหากว้้างขวาง เหมืือน
สููตร [ในกััจจายนไวยากรณ์์] ที่่�มีีพยางค์์น้้อย ไม่่
คลุุมเครืือ มีีเนื้้�อความเป็็นแก่่นสาร แสดงเนื้้�อ
ความอัันซ่่อนเร้้น ไม่่มีีโทษ มีีเหตุุอัันสมควร และ
ถููกต้้อง”
องค์์ประกอบของสููตร
ที่่�พบในคััมภีีร์์กััจจายนสุุตตััตถะ
	ข้้อความจากคััมภีีร์์การิิกานี้้�มีีเนื้้�อหาคล้้ายกัับ
ข้้อความที่่�กล่่าวไว้้ในคััมภีีร์์กััจจายนสุุตตััตถะ แต่่
คััมภีีร์์ดัังกล่่าวถืือว่่าสููตรมีีองค์์ประกอบ ๖ อย่่าง
คืือ
๑. สวััปปัักขระ	มีีพยางค์์ น้้ อ ยมาก คืือ
ใช้้คำำ�สั้้�นๆ เพื่่�อให้้ท่่องจำำ�ได้้ง่่าย
๒. อสัันเทหะ ไม่่คลุุมเครืือ คืือ มีีศััพท์์
และเนื้้�อความกระจ่่างชััดเจน
๓. สารััตถะ	มีีเนื้้�อความเป็็นแก่่นสาร
คืือ สูู ตรทุุ ก สูู ตรมีีปร ะโยชน์์ เ พื่่� อ การประกอบ
รููปศัพท์
ั ์ ไม่่มีีสููตรที่่�ไร้้ประโยชน์์ในคััมภีีร์์
๔. สััพพโตมุุขะ	มีีนััยรอบด้้าน คืือ ประกอบ
รููปศััพท์์ได้้หลายนััย
๕. อัักโขภะ
ไม่่หวั่่�นไหว คืือ ไม่่มีีใคร
ตำำ�หนิิได้้โดยศััพท์์หรืือเนื้้�อความ

๖. อนวััชชะ ไม่่ มีีโทษ คืือ ไม่่อาจหา
ข้้อบกพร่่องได้้โดยศััพท์์หรืือเนื้้�อความ
	ดัังข้้อความว่่า
สฺฺวปฺฺปกฺฺขร’มสนฺฺเทหํํ สารตฺฺถํํ สพฺฺพโตมุุขํํ
อกฺฺโขภ’มนวชฺฺชญฺฺจ ฉพฺฺพิิธํํ สุุตฺฺตลกฺฺขณํํ.
(กััจ.สุุตตััตถะ ๑/๑๒)
“ลัักษณะของสููตรมีี ๖ ประการ คืือ มีีพยางค์์
น้้อยมาก ไม่่คลุุมเครืือ มีีข้้อความเป็็นแก่่นสาร
มีีนััยรอบด้้าน ไม่่หวั่่�นไหว และไม่่มีีโทษ”
องค์์ประกอบของสููตรที่่�พบในคััมภีีร์์มุุคธโพธะ
ผู้้�เขีียนเข้้าใจว่่า ท่่านผู้้�แต่่งกััจจายนสุุตตััตถะ
คืือพระวิิสุทุ ธาจาระในพุุทธศตวรรษที่่� ๒๔ ได้้แต่่ง
ข้้อความนี้้�ตามข้้อความจากคััมภีีร์์มุคุ ธโพธฎีีกาว่่า
สฺฺวปฺฺปกฺฺขร’มสนฺฺทิิทฺฺธํํ สารวํํ สพฺฺพโตมุุขํํ
อกฺฺโขภ’มนวชฺฺชญฺฺจ สุุตฺฺตํํ สุุตฺฺตวิิโท วิิทิิ.
(มุุคฺฺธ.ฏีีกา ๑/๑)
“ผู้ฉ้� ลาดในสููตรย่อ่ มรู้้�สูตร
ู [ว่่ามีีองค์์ประกอบ
คืือ] มีีพยางค์์น้้อยมาก ไม่่คลุุมเครืือ มีีแก่่นสาร
มีีนััยรอบด้้าน ไม่่หวั่่�นไหว และไม่่มีีโทษ”
	รููปสัันสกฤตของคาถาข้้างต้้น มีีดัังต่่อไปนี้้�
สฺฺวลปฺฺปากฺฺษร’มสนฺฺทิิคฺฺธํํ สารวตฺฺ วิิศฺฺวโตมุุขมฺฺ
อสฺฺโตภ’มนวทฺฺยญฺฺจ
สููตฺฺรํํ สููตฺฺรวิิโท วิิทุุะ.

๖๑

องค์์ประกอบของสููตร
ที่่�พบในคััมภีีร์์โมคคััลลานปััญจิิกาฎีีกา
	อย่่างไรก็็ตาม คััมภีีร์์โมคคััลลานปััญจิิกาฎีีกา
ที่่�แต่่งโดยพระสัังฆรัักขิิตะในราวพุุทธศตวรรษที่่�
๑๗ ได้้กล่่าวถึึงองค์์ประกอบของสููตร ๕ ประการ
ดัังนี้้�
อปฺฺปกฺฺขร’มสนฺฺทิิทฺฺธํํ สสารํํ คุุฬฺฺหนิิณฺฺณยํํ
ปสนฺฺนตฺฺถญฺฺจ สุุตฺฺตนฺฺติิ อาหุุ ตลฺฺลกฺฺขณญฺฺญุุโน.
		
(โมคฺฺ.ปญฺฺจิกิ าฏีีกา ๑/๑)
“ผู้้�รู้้�ลัักษณะของสููตรนั้้�นกล่่าวประโยคที่่�มีี
พยางค์์น้อ้ ย ไม่่คลุุมเครืือ มีีแก่่นสาร มีีข้้อวินิิ ิจฉััย
อัันซ่่อนเร้้น และมีีเนื้้�อความชััดเจนว่่าเป็็นสููตร”
ปาฐะที่่�ผิิดพลาดจากการจารต่่อๆ กัันมาช้้านาน
	มีีข้้ อสัั ง เกตว่่ า คาถาข้้ า งต้้ น มีีเนื้้� อ หา
คล้้ายคลึึงกัับคาถาที่่�กล่่าวไว้้ในคััมภีีร์์การิิกา แต่่
คำำ� ว่่ า คุุ ฬฺฺ ห นิิ ณฺฺ ณยํํ ซึ่่� ง มีีคำำ� แปลตามโมคคัั ล
ลานปััญจิิกาฎีีกานิิสสััย (หน้้า ๖๔) ว่่า
“มีีข้้อวิินิิจฉััยอัันซ่่อนเร้้น” พบเป็็นรููปว่่า
คุุ ยฺฺ หนิินฺฺ นยํํ ซึ่่�งมีีคำำ�แปลว่่า “แสดงเนื้้�อความ
อัันซ่่อนเร้้น” ตามคััมภีีร์์ฎีีกาของการิิกาที่่�อธิิบาย
ว่่า คุุยฺฺหนิินฺฺนยนฺฺติิ คุุยฺฺหอตฺฺถสฺฺส นายกํํ (คำำ�ว่่า
คุุยฺฺหนิินฺฺนยํํ แปลว่่า แสดงเนื้้�อความอัันซ่่อนเร้้น)
ผู้้� แปลเข้้ า ใจว่่ าปาฐะในคัั มภีีร์์ โมคคัั ลลาน
ปัั ญ จิิ ก าฎีีกาน่่ า จะถูู ก ต้้ อ งกว่่ าปา ฐะในคัั ม ภีีร์์
การิิ ก าที่่� ผิิ ด พลาดจากการจารใบลานสืืบทอด
กัันมา เพราะคำำ�ว่่า คุุยฺฺห มาจาก คุุห ธาตุุ + ย
ปััจจััยในภาวสาธนะหรืือกรรมสาธนะ แปลตาม
ศััพท์์ว่่า “การปกปิิด, พึึงถููกปกปิิด” คำำ�นี้้�มีีอรรถ
๒ ประการในคััมภีีร์์อภิิธานััปปทีีปิิกา (กััณฑ์์ที่่� ๓
คาถา ๑๐๖๑) ว่่า องคชาต และที่่�ลัับ ส่่วนคำำ�ว่่า
คุุฬฺฺห มาจาก คุุห ธาตุุ + ต ปััจจััยในกรรมสาธนะ
แปลตามศััพท์์ว่่า “ถููกปกปิิดแล้้ว” นอกจากนั้้�น
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คำำ�ว่่า นิิณฺฺณย  สมควรกว่่า นิินฺฺนย เพราะคััมภีีร์์
อภิิธานััปปทีีปิิกา (กััณฑ์์ที่่� ๑ คาถา ๑๗๑) กล่่าว
ถึึงศััพท์์ ๒ ศััพท์์ว่่า นิิจฺฺฉย และ นิิณฺฺณย  โดย
อภิิธานััปปทีิิ�ปิิกาฎีีกา (คำำ�อธิิบายคาถา ๑๗๑)
กล่่าวว่่า นสฺฺส ณตฺฺตํํ (แปลง น เป็็น ณ)
นอกจากนั้้�น แม้้ในวรรณกรรมบาลีีทั่่�วไปจะ
พบรููปว่่า คุุฬฺฺห บ้้าง คููฬฺฺห บ้้าง แต่่รููปว่า่ คููฬฺฺห
สมควรกว่่า คุุฬฺฺห เพราะโมคคััลลานไวยากรณ์์
(กััณฑ์์ที่่� ๔ สููตร ๑๐๖) กล่่าวถึึงการทีีฆะ อุุ ใน คุุ
เป็็น อูู ด้้วยสููตรว่่า มุุหพหานญฺฺจ เก กานุุพนฺฺเธ’
ตฺฺเว (ให้้ทีีฆสระของ มุุห ธาตุุ พห ธาตุุ และ คุุห
ธาตุุ ชิิด ต  ปััจจััยที่่� มีี ก อนุุ พัันธ์์อัันไม่่มีี ตฺฺว
อัักษร [ใน ตฺฺวา ปััจจััยและ ตฺฺวาน ปััจจััย]) ได้้รูปว่
ู า่
มููโฬฺฺห (หลงแล้้ว) พาโฬฺฺห (รุุนแรงแล้้ว) คููโฬฺฺห
(ถููกปกปิิดแล้้ว)
	ดัังนั้้�น จึึงสรุุปความได้้ว่่า คำำ�ว่่า คุุยฺฺหนิินฺฺนยํํ
ที่่�พบในคััมภีีร์์การิิกา และคำำ�ว่่า คุุฬฺฺหนิิณฺฺณยํํ ที่่�
พบในโมคคััลลานปััญจิิกาฎีีกา ควรมีีรููปว่่า คููฬฺฺห
นิิณฺฺณยํํ ขอฝากให้้ผู้้�รู้้�พิิจารณาความถููกต้้องต่่อไป
สููตร ๔ ประเภท
	สูู ตร ในคัั ม ภีีร์์ ไวยากรณ์์ แ บ่่ ง ออกเป็็ น ๔
ประเภท คืือ
๑. สััญญาสููตร	สูู ตรตั้้� ง ชื่่� อ เช่่ น อัั ก ษร
สระ รััสสะ ทีีฆะ พยััญชนะ เป็็นต้้น
๒. วิิธิิสููตร	สููตรประกอบรููปศัพท์
ั ์ เช่่น
ลบสระ แปลงสระ เป็็นต้้น
๓. ปริิภาสาสููตร สููตรแสดงกฎทั่่�วไป เป็็น
เครื่่�องสัังเกตที่่�มีีความหมายครอบคลุุมเนื้้�อหา
ของคััมภีีร์์ทั้้�งหมด เช่่น สููตรว่่า ลิิงฺฺคญฺฺจ นิิปจฺฺจเต
(นามศััพท์์และอื่่�นๆ ย่่อมตั้้�งไว้้คล้้อยตามพระชิิน
พจน์์) ซึ่่�งแสดงการตั้้�งลิิงค์์และธาตุุไว้้ตามสมควร
แก่่พระชิินพจน์์
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๔. อธิิการสููตร	สููตรที่่�ติิดตามไปปรากฏ
ในสููตรอื่่�น เช่่น สููตรว่่า ชิินวจนยุุตฺฺตํํ หิิ (ข้้อความ
ทั้้�งหมดคล้้อยตามแก่่พระชิินพจน์์นั่่�นเทีียว) ซึ่่�ง
ติิดตามไปตลอดทั้้�งคััมภีีร์์ ก็็เพื่่�อให้้สููตร วุุตติิ และ
อุุทาหรณ์์ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวไว้้ในกััจจายนไวยากรณ์์
คล้้อยตามพระชิินพจน์์
สููตร ๖ ประเภท
	สูู ตร ๔ ประเภทนี้้� ก ล่่ า วไว้้ ใ นปทรูู ปสิิ ทธิิ
ปกรณ์์ (สููตร ๖๓) นอกจากนั้้�น ในบางแห่่งปทรููป
สิิทธิปิ กรณ์์ยังั จำำ�แนกสููตรออกเป็็นนิิยมสููตร (สููตร
กำำ�หนดให้้แน่่นอน) และอติิเทสสููตร (สููตรชี้้�แนะ
วิิธีีที่่�กระทำำ�) ดัังนั้้�น คััมภีีร์์กััจจายนสุุตตััตถะจึึง
แต่่งคาถาสรุุปความสููตรทั้้�ง ๖ ประเภท ดัังนี้้�
สญฺฺญา จ ปริิภาสา จ วิิธีีปิิ นิิยโมปิิ จ
อติิเทโสธิิกาโรติิ
ฉธา วา สุุตฺฺตลกฺฺขณํํ.
		
(กััจ.สุุตตััตถะ ๑/๑๒)

“อีีกอย่่างหนึ่่�ง ลัักษณะของสููตรมีี ๖ ประการ
คืือ สััญญาสููตร ปริิภาสาสููตร วิิธิิสููตร นิิยมสููตร
อติิเทสสููตร และอธิิการสููตร”
	ข้้ อค วามข้้ า งต้้ น นำำ� มาจากมุุ ค ธโพธฎีีกา
(คำำ�อธิิบายสููตร ๑) ว่่า
สญฺฺญา จ ปริิภาสา จ วิิธิิ นิิยมเอว จ
อติิเทโสธิิกาโร จ ฉพฺฺพิิธํํ สุุตฺฺตลกฺฺขณํํ.
“ลัักษณะของสููตรมีี ๖ ประการ คืือ สััญญาสููตร
ปริิภาสาสููตร วิิธิสูิ ูตร นิิยมสููตร อติิเทสสููตร และ
อธิิการสููตร”
มีีรููปสัันสกฤตในต้้นฉบัับว่่า
สํํชฺฺญา จ ปริิภาษา จ วิิธิิรฺฺนิิยม เอว จ
อติิเทโศธิิการศฺฺจ ฉฑฺฺวิิธํํ สููตฺฺรลกฺฺษณํํ.
(คำำ�แปลเหมืือนฉบัับบาลีี)
ฉบัั บ ต่่ อ ไปจะกล่่ า วถึึ ง จำำ� นวนสูู ตร ของ
กัั จ จายนไวยากรณ์์ ซึ่่� ง มีีข้้ อ แตกต่่ า งกัั น ตาม
ความเห็็ น ของคัั ม ภีีร์์ น ยาสะ และปทรูู ปสิิ ทธิิ
ปกรณ์์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแห่่
ประทีี
ธรรมแห่งบาลีี
บาลี ตอนที่ ๔

ิ
ปาฬปาโมกข์

โหติ กทาจิ มจฺจานํ ชีวิตํ อุณฺณโตณตํ
อุณฺณเต มา ปมชฺชิตฺถ มา โจสกฺกติ ถ 
ฺ โอณเต.
“ชีีวิิต มีีขึ้้�น มีีลง
เวลาขึ้้�น อย่่าหลง เวลาลง อย่่าท้้อ”
	คาถาข้้างต้้นมีีคำำ�แปลตามศััพท์์ว่่า
ชีีวิิตํํ อ.ชีีวิิต มจฺฺจานํํ ของมนุุษย์์ ท. อุุณฺฺณ
โตณตํํ เป็็นสิ่่�งทั้้�งสููงทั้้�งต่ำำ�� กทาจิิ ในบางคราว
โหติิ ย่่อมเป็็น ฯ (ตุุมฺฺเห อ.ท่่าน ท.) มา ปมชฺฺชิิตฺฺถ
อย่่าประมาทแล้้ว (กาเล ในกาล) อุุณฺฺณเต อััน
สููงขึ้้น� แล้้ว ฯ มา จ โอสกฺฺกิตฺิ ถฺ และอย่่าท้อถอ
้ ยแล้้ว
(กาเล ในกาล) โอณเต อัันต่ำำ��ลงแล้้ว ฯ
คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
๑. คำำ�ว่่า อุุณฺฺณโตณตํํ ตััดบทเป็็น อุุณฺณต
ฺ +
โอณตํํ
คำำ�ว่่า อุุณฺณต
ฺ มาจาก อุุ บทหน้้า + นมุุ ธาตุุ
(นมเน = น้้อมไป) + ต ปััจจััยในกััตตุุสาธนะ เมื่่อ�
ลบ มฺฺ ที่่สุ� ุดธาตุุแล้้วให้้แปลง น เป็็น ณ แล้้วซ้้อน
ณฺฺ เป็็น ณฺฺณ

คำำ�ว่่า โอณต มาจาก อว บทหน้้า + นมุุ ธาตุุ
(นมเน = น้้อมไป) + ต ปััจจััยในกััตตุสุ าธนะ แปลง
อว เป็็น โอ และแปลง น เป็็น ณ เช่่นเดีียวกััน
คำำ�นี้้�มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- อุุ ณฺฺ ณ ตญฺฺ จ  ตํํ โอณตญฺฺ จ าติิ อุุ ณฺฺ ณ
โตณตํํ = ชีีวิิตทั้้�งสููงและต่ำำ�� ชื่่�อว่่า อุุณณโตณตะ
(วิิเสสโนภยปทกรรมธารยสมาส)
๒. คำำ�ว่่า ปมชฺฺชิตฺิ ฺถ มาจาก ป บทหน้้า + มท
ธาตุุ (อุุมฺฺมาเท = บ้้า) + ย ปััจจััย + ตฺฺถ อััชชตนีี
วิิภััตติิ
๓. คำำ�ว่่า โอสกฺฺกิิตฺฺถ มาจาก อว บทหน้้า +
สกฺฺก ธาตุุ (คติิยํํ = ไป) + ตฺฺถ อััชชตนีีวิิภัตติ
ั ิ แปลง
อว เป็็น โอ
สทฺฺทเห ทย’มญฺฺเญสํํ วิิสฺฺสาสํํ ตาย มา อกา
อชฺฺชวํํ หฺฺยุุชุุโน โหติิ สฐานํํ ติิขิิณาวุุธํํ.
	ควรเชื่่�อน้ำำ��ใจ แต่่อย่่าเดิิมพัันกัับน้ำำ��ใจ เพราะ
ความซื่่�อของคนซื่่�อตรงเป็็นอาวุุธที่่�ดีีเยี่่�ยมของ
คนโกง
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ธสฺฺสุุ หึึสาสงฺฺฆาเตสุุ ธา ธารทานโปสเน 
นิิ ตุุ นฺฺยาเส วิิ กรเณ อา อาโรเป’ภิิ ภาสเน.
สํํ สทฺฺทหนสนฺฺธีีสุุ
อปิิ อจฺฺฉาทเน ปริิ
นิิวาเส อว สวเน
อนฺฺตโร จุุ อทสฺฺสเน.
			
(ธาตฺฺวตฺฺถ. ๒๐๑-๒)
“ธสฺฺสุุ ธาตุุในความหมายว่่า เบีียดเบีียน และ
ประชุุม [เช่่น ธสฺฺสติิ]
ธา ธาตุุในความหมายว่่า ทรงไว้้, ให้้ และ
เลี้้�ยงดูู [เช่่น ทธาติิ]
	ลง นิิ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า ฝััง
[เช่่น นิิทหติิ, นิิเธติิ]
	คาถาข้้างต้้นมีีคำำ�แปลตามศััพท์์ว่่า
	ลง วิิ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า กระทำำ�
(ปุุ คฺฺ ค โล อ.บุุ คคล ) สทฺฺ ท เห พึึ ง เชื่่� อ ทยํํ [เช่่น วิิทธาติิ]
ซึ่่�งความกรุุณา (ชนานํํ ของชน ท.) อญฺฺเญสํํ 	ลง อา เป็็ นบทหน้้ า ใช้้ ใ นความหมายว่่ า
เหล่่าอื่่�น ฯ (ปุุคฺฺคโล อ.บุุคคล) มา อกา อย่่าได้้ ยกขึ้้�น [เช่่น อาเธติิ, สมาธิิ]
กระทำำ�แล้้ว วิิสฺฺสาสํํ ซึ่่�งความเชื่่�อใจ ตาย (ทยาย) 	ลง อภิิ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า กล่่าว
ในความกรุุ ณานั้้� น ฯ หิิ เพราะว่่ า อชฺฺ ช วํํ อ. [เช่่น อภิิธาติิ, อภิิธานํํ]
ความเป็็นแห่่งคนซื่่�อสััตย์์ อุุชุุโน ของคนซื่่�อสััตย์์ 	ลง สํํ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า เชื่่�อ
ติิขิิณาวุุธํํ เป็็นอาวุุธอัันคมกล้้า สฐานํํ ของคนโกง และเชื่่� อ มต่่ อ [เช่่ น สทฺฺ ท หติิ , สทฺฺ เ ธยฺฺ ย วจสา
ท. (โหติิ ย่่อมเป็็น) ฯ
อุุปาสิิกา, สนฺฺธิิ]
คำำ�อธิิบายโดยย่่อ
	ลง อปิิ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า ปิิด
๑. คำำ�ว่่า สทฺฺทเห มาจาก สํํ บทหน้้า + ธา [เช่่น อปิิธาติิ, ปิิทหติิ]
ธาตุุ (ธารเณ = ทรงไว้้) + อ ปััจจััย + เอยฺฺย วิิภัตติ
ั ิ 	ลง ปริิ เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า นุุ่�ง
แปลง ธา เป็็น ธาธา, แปลง ธ ของ ธา ตััวหน้้า [เช่่น ปริิทหติิ]
เป็็น ท, รััสสะ อา ของ ท เป็็น อ, แปลง ธ ของ ธา 	ลง อว เป็็นบทหน้้า ใช้้ในความหมายว่่า ฟััง
ตััวหลัังเป็็น ห, รััสสะ อา ของ หา เป็็น อ, ซ้้อน ทฺฺ [เช่่น โอทหติิ, โอเธติิ, โอหิิตโสโต]
เป็็น ทฺฺท, ลบนิิคคหิิตท้้าย สํํ อุุปสรรค และแปลง 	ลง อนฺฺตร เป็็นบทหน้้า เป็็นจุุราทิิคณะ ใช้้
เอยฺฺย วิิภััตติิเป็็น เอ ได้้รููปว่่า สทฺฺทเห
ในความหมายว่่า ไม่่เห็็น [เช่่น อนฺฺตรธายติิ, สา
โดยทั่่�วไป ธา ธาตุุมีีความหมายว่่า ทรงไว้้ แต่่ เทวตา อนฺฺตรหิิตา]”
เมื่่�อมีี สํํ อุุปสรรคอยู่่�หน้้าก็็มีีความหมายว่่า เชื่่อ� ,
๒. คำำ�ว่่า ทยมญฺฺเญสํํ ตััดบทเป็็น ทยํํ +
เชื่่�อถืือ เพราะธาตุุทั้้�งหลายมีีอรรถมากเป็็นอเนก อญฺฺเญสํํ
อุุปสรรคที่่�อยู่่�หน้้าธาตุุทำำ�ให้้อรรถของธาตุุนั้้�นๆ
คำำ�ว่่า ทยา เป็็นอิิตถีีลิิงค์์ สััททนีีติิปกรณ์์
ปรากฏชััดเจนตามฐานะ ดัังข้้อความว่่า
(ธาตุุมาลา) กล่่าวว่่า ทยา ศััพท์์มีีความหมาย
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พระอุุโบสถวััดจากแดง

๒ ประการ คืือ เมตตา หรืือกรุุณา ตามฐานะ
อัันควร ดัังข้้อความว่่า
ทยาติิ เมตฺฺตาปิิ วุจฺุ จฺ ติิ กรุณ
ุ าปิิ. ทยาปนฺฺโนติิ
เอตฺฺถ หิิ เมตฺฺตา ทยาติิ. เมตฺฺตจิิตฺฺตตํํ อาปนฺฺโนติิ
หิิ อตฺฺโถ. อทยาปนฺฺโนติิ เอตฺฺถ ปน กรุุณา ทยาติิ
วุุจฺฺจติิ.
		
(นีีติิ.ธาตุุ. ๑๙๑)
“เมตตาหรืือกรุุณา เรีียกว่่า ทยา กล่่าวคืือ
ในคำำ�ว่่า ทยาปนฺฺโน (ถึึงความเมตตา, มีีเมตตา) นี้้�
เมตตาเรีียกว่่า ทยา เป็็นความจริิงที่่�มีีความหมาย
ว่่า ผู้้�ถึงึ เมตตาจิิต แต่่ในคำำ�ว่่า อทยาปนฺฺโน (ผู้ไ้� ม่่ถึงึ
ความกรุุณา, ผู้้�ไม่่มีีกรุุณา) นี้้� กรุุณาเรีียกว่่า ทยา”
๓. คำำ�ว่่า อกา มาจาก กร ธาตุุ + อา หิิยยััต
ตนีีวิิภััตติิ แปลง กร เป็็น กา และลง อ อัักษรเป็็น
อาคม ได้้รููปว่่า อกา
๔. คำำ�ว่่า อชฺฺชว มาจาก อุุชุุ ศััพท์์ + ณ
ปััจจััยในภาวตััทธิิต แปลง อุุ เป็็น อา, ซ้้อน ชฺฺ เป็็น
ชฺฺชฺฺ, รััสสะ อา เป็็น อ, แปลง อุุ ของ ชุุ เป็็น โอ
แล้้วแปลง โอ เป็็น อว ได้้รููปว่่า อชฺฺชว คำำ�นี้้�มีีรููป
วิิเคราะห์์ว่่า

- อุุชุุโน ภาโว อชฺฺชวํํ = ความเป็็นแห่่งคน
ซื่่�อสััตย์์ ชื่่�อว่่า อััชชวะ (อุุชุุ ศััพท์์ + ณ ปััจจััย
ในภาวตััทธิิต)
๕. คำำ�ว่่า หฺฺยุุชุุโน ตััดบทเป็็น หิิ + อุุชุุโน
๖. คำำ�ว่่า ติิขิิณาวุุธ มีีรููปวิิเคราะห์์ว่่า
- ติิขิณ
ิ ญฺฺจ ตํํ อาวุุธญฺฺจาติิ ติิขิณ
ิ าวุุธํํ = อาวุุธ
อัันคมกล้้า ชื่่อว่
� า่ ติิขิณาวุ
ิ ธุ ะ (วิิเสสนบุุรพบทกรรม
ธารยสมาส)

ขออนุโมทนาผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารนี้
๑. คุุณกาญจนา เรืืองจิินดา
๒. คุุณรััชนีี ตรีีพิิพััฒน์์กุลุ
๓. คุุณสุุวรรณา เตชะวิิบููลย์์
๔. คุุณอภิิญญา แจ้้งอริิยวงศ์์
๕. คุุณจิิรวรรณ ศิิริจิิ ิตร และครอบครััว
๖. พลโทนรวีีร์์ คุุณเสริิมสุุข ปััทมสถาน
๗. คุุณอมรศัักดิ์์� - คุุณรพีีเพ็็ญ นพรััมภา
๘. คุุณมานิิต คุุณมาลีี และคุุณก้้องรััฐ ศิิริมิิ ิตรผล

ภาษาธรรม

สนทนาภาษาบาลีี ตอนที่ ๑๖
นายธรรมดา

โภนฺฺโต ปาฬิิมามกา ท่่านมิิตรรักั แฟนบาลีีที่่เ� คารพ
อถ นานาวากฺฺยานิิ วุุจฺฺจนฺฺเต. ในช่่วงเวลาต่่อไปนี้้�
ข้้าพเจ้้าจัักนำำ�เสนอประโยคบาลีีต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
๑. นนุุ-วากฺฺยํํ
ประโยคคำำ�ถามที่่�ประกอบด้้วย นนุุ นิิบาต
เป็็นคำำ�ปุุจฉาวาจกะ (คำำ�ระบุุคำำ�ถาม) ซึ่่�งในการ
เขีียนประโยคบาลีีนั้้� น นิิ ย มวาง นนุุ ไว้้ ห น้้ า
ประโยค ส่่วนในเวลาแปล “นนุุ” แปลว่่า “มิิใช่่
หรืือ” อุุทาหรณํํ-ตััวอย่่าง (ตย)
นนุุ อาวุุโส ภควตา อเนกปริิยาเยน วิิราคาย
ธมฺฺโม เทสิิโต.
คำำ�แปล อาวุุโส ท่่านครัับ ธมฺฺโม พระธรรม
ภควตา อัันพระผู้้�มีีพระภาค เทสิิโต ทรงแสดงไว้้
วิิราคาย เพื่่�อการสำำ�รอกกิิเลส อเนกปริิยาเยน
โดยเหตุุมุุมมองประการต่่างๆ นนุุ มิิใช่่หรืือ
	ประโยคข้้างต้้นนี้้�ผู้้�ถามได้้ถามโดยคำำ�ถาม

แบบหยั่่�งเชิิงมติิความคิิดเห็็นรวมอยู่่�ด้้วย เพื่่�อ
ประกอบการตััดสิินใจในการตอบ สำำ�นวนบาลีี
เรีียกการหยั่่� ง เชิิ ง มติิ ค วามคิิ ด เห็็ น ทำำ� นองนี้้� ว่่ า
อาโภคะ ซึ่่ง� ในกรณีีที่่จ� ะถามแบบมีีการใส่่อาโภคะ
เข้้ามาอย่่างนี้้�นั้้�น ท่่านจะใช้้ นนุุ เป็็นคำำ�บ่่งบอก
สามารถใช้้ได้้กัับทั้้�งกริิยากิิตก์์และกริิยาอาขยาต
ตััวอย่่างการใช้้กัับกริิยาอาขยาต ดัังนี้้�
นนุุ มํํ ภควา เอตทโวจ.
ภควา พระผู้้�มีีพระภาค อโวจ เคยตรััส เอตํํ
ซึ่่�งพระดำำ�รััสนี้้� มํํ กะเรา นนุุ มิิใช่่หรืือ
	ประโยคนี้้� เ ป็็ น คำำ� ถามเชิิ ง หยอดใส่่ ค วาม
ในใจที่่�ต้้องการจะสื่่�อเข้้ามาด้้วยความในใจนั้้�นก็็
คืือ “การที่่พร
� ะผู้้�มีีพระภาคได้้เคยตรััสไว้้” นั่่�นเอง
เนื่่� อ งจากเป็็ น การตรัั ส ไว้้ ใ นอดีีต จึึ ง ใช้้ ก ริิ ย า
อาขยาตที่่�ประกอบด้้วยอััชชตนีีวิิภััติิ ซึ่่�งเป็็นวิิภััติิ
ที่่�บอกอดีีต, อััชชตนีีวิิภััติิ มีี ๑๒ ตััว คืือ อีี, อุุ; โอ,
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ตถ; อํํ, มฺฺหา; ตฺฺถ, ตถุุ; เส, วฺฺหํํ; อึึ, มฺฺเห.
บางครั้้�ง ท่่านใช้้ “นนุุ” ในประโยคที่่�มีี “น”
ปฏิิเสธนิิบาตร่่วมอยู่่�ด้้วย ตััวอย่่างเช่่น
นนุุ สีีลวโต สคฺฺโค นาม น ทุุลฺฺลโภ.
สคฺฺโค นาม ขึ้้�นชื่่�อว่่า สวรรค์์ น ทุุลฺฺลโภ
ย่่อมมิิใช่่ของหาได้้ยาก สีีลวโต สำำ�หรัับบุุคคล
ผู้้�มีีศีีล นนุุ มิิใช่่หรืือ
ในประโยคข้้างต้้นนี้้� เป็็นประโยคคำำ�ถามด้้วย
นนุุ (มีีการหยั่่�งเชิิงด้้วยความคิิดชนิิดอาโภคะ)
ผสมด้้วย น ซึ่่�งเป็็นนิิบาตประเภท ปฏิิเสธวาจก
(ปฏิิเสธวาจีี) บางครั้้�งก็็มีี โข ห้้อยตามหลััง นุุ
แทนก็็มีี ซึ่่�งในกรณีีที่่�เป็็น นุุ โข นี้้� ท่่านนิิยมวาง
“นุุ โข” ไว้้หลัังบท (คำำ�) อื่่�น หนึ่่�งบท ตััวอย่่างเช่่น
(ก) สกฺฺโกติิ นุุ โข อิิทํํ มาเรตุุ.
(โส) บุุคคลนั้้�น สกฺฺโกติิ นุุ โข จัักสามารถหรืือไม่่
มาเรตุุ เพื่่�อฆ่่า อิิทํํ ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�
(ข) มเรยฺฺย นุุ โข อยํํ อิิมํํ วิิสํํ ขาทิิตฺฺวา.
อยํํ คนผู้้�นี้้� ขาทิิตฺฺวา เคี้้�ยวกิินแล้้ว อิิมํํ วิิสํํ
ซึ่�ง่ ของมีีพิิษนี้้� มเรยฺฺย นุุ โข จัักตายหรืือหนอแล
	ประโยคข้้ า งต้้ น นี้้� สามารถพบเห็็ น ได้้ ใ น
คััมภีีร์์อััฏฐกถาและคััมภีีร์์ฎีีกา (ซึ่่�งเป็็นมรดกทาง
ปััญญาอัันล้ำำ��ค่่าของพระพุุทธศาสนานิิกายเถรวาท
ที่่�ได้้รัับการสืืบทอดกัันมาแต่่ยุุคโบราณ กระทั่่�ง
ปัั จ จุุ บัั น แต่่ น่่ า เสีียดายที่่� ยัั ง ไม่่ มีี อัั ศวิิ น สัั ก กะ
คนขี่่�ม้้าขาวมาแปลคััมภีีร์์ฎีีกา ซึ่่�งต้้นฉบัับเป็็น
ภาษาบาลีีออกสู่่�ภาษาไทย เพื่่� อ ให้้ ค นไทยได้้
เชยชม)
	อนึ่่�ง นุุ โข นิิบาต กัับ นนุุ นิิบาต พึึงทราบ
ว่่า มีีอรรถคล้้ายคลึึงกััน ซึ่่�งนิิยมแปล นุุ โข เป็็น
ภาษาไทยว่่า “หรืือหนอ” “หรืือไม่่” แปล “นนุุ”
ว่่า “มิิใช่่หรืือ” “มิิใช่่รึึ”
จะอย่่างไรก็็ตาม นุุ โข นิิบาตนั้้�น มีีลัักษณะ
การใช้้ที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์เฉพาะตััวคืือ นิิยมวางไว้้
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หลัังบทหน้้าหนึ่่�งบทเป็็นส่่วนใหญ่่ เช่่น สกฺฺโกติิ
นุุ โข, มเรยฺฺย นุุ โข ฯลฯ ซึ่่�งในคััมภีีร์์ไวยากรณ์์
เป็็นต้้น ท่่านได้้อธิิบายความหมายของ นุุ โข
นิิบาตนี้้�ไว้้ในอรรถ สํํสย = สงสััย นั่่�นจึึงส่่งผล
ให้้ประโยคคำำ�ถามที่่�มีี นุุ โข นิิบาตประกอบอยู่่�
กลายเป็็นประโยคคำำ�ถามเชิิงสงสััยไปโดยปริิยาย
เมื่่อมิ
� ตรรั
ิ กั แฟนบาลีีทุุกท่่านได้้ศึกึ ษาประโยค
คำำ�ถาม ที่่มีี� นนุุ และ นุุ โข แล้้ว กิิจกรรมที่่สำ� ำ�คััญ
ของท่่านต่่อไปก็็คืือ ฝึึกฝนพููดเขีียนประโยคที่่�มีี
ลัักษณะเช่่นนั้้�นให้้คล่่อง ให้้ชำำ�นาญ ให้้เชี่่�ยวชาญ
เพื่่อ� ให้้ทัันต่่อการนำำ�ไปใช้้ได้้ในทุุกที่่ทุ� ุกเวลาเถิิด
ประโยคสำำ�หรัับฝึึกฝน
๑. เมื่่อ� วานนี้้� คุุณไปตลาดคลองเตยมา มิิใช่่หรืือ.
๑. นนุุ ตฺฺวํํ หิิยฺโฺ ย “คลองเตย”ติิวิสฺิ สฺุ ตํุ ํ มหาปณํํ
อคญฺฺฉิิ.
๒. 	อาจารย์์ของท่่าน ส่่งท่่านไป วััดท่่ามะโอ
เพื่่�อเรีียนบาลีีใหญ่่ มิิใช่่หรืือ
๒. นนุุ ตวาจริิเยน มหาปาฬีีติิโวหริิตํํ ปริิยตฺฺติิ
ธมฺฺมํํ อุุคฺฺคณฺฺหิิตุุ ท่่ามะโออารามํํ เปสิิโต.
๓. เธอมีีทรััพย์์สมบััติิเงิินทองมากมาย มิิใช่่หรืือ
ไฉนเล่่า จึึงไม่่ให้้ไว้้แก่่ลููกๆ เล่่า
๓. นนุุ เต อตฺฺถิิ พหููนิิ สุุวณฺฺณรชตาทิิ รตนานิิ,
กสฺฺมา ตานิิ ปุุตฺฺเตสุุ น ททาสิิ.
๔.	ทำำ�ไม เธอจึึงลัักทรััพย์์ของคนอื่่�นไป, เธอเอง
ก็็มีีเสื้้�อผ้้าอยู่่�มากมายมิิใช่่หรืือ
๔. กสฺฺมา ตฺฺวํํ ปเรสํํ ภณฺฺฑานิิ โจเรตฺฺวา คณฺฺหาสิิ.
นนุุ เตปิิ อตฺฺถิิ พหููนิิ วตฺฺถานิิ.
๕. เพราะเหตุุไร เจ้้าถึึงได้้แย่่งเอาภรรยาของเขา,
เจ้้าเองก็็มีีภรรยาอยู่่�มิิใช่่หรืือ
๕. 	กสฺฺมา ตฺฺวํํ ตสฺฺส ภริิยํํ วิิลุุมฺฺปิิตฺฺวา คณฺฺหาสิิ,
นนุุ เตปิิ อตฺฺถิิเยว ภริิยา.
๖. เมื่่อ� วาน ตอนเย็็น เธอเห็็นคุุณเขีียวกลางทาง
อยู่่�มิิใช่่หรืือ, ทำำ�ไมจึึงโกหก
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๖. นนุุ หิิยฺฺโย สายณฺฺหสมเย มคฺฺคนฺฺตเร นีีลนามํํ
ปุุริิสํํ ปสฺฺสสิิ. กสฺฺมา มุุสาวาทํํ ภณสิิ.
๗. เย็็ น วัั น นี้้� คุุ ณ จะไปถึึ ง เมืืองเชีียงใหม่่
ได้้หรืือเปล่่า
๗. ปาปุุณิิสฺฺสสิิ นุุ โข ตฺฺวํํ อชฺฺช สายณฺฺหสมเย
เชีียงใหม่่นครํํ คมิิตฺฺวา.
๘. 	ท่่านพููดซะอย่่างนี้้� เด็็กๆ จะเข้้าใจได้้หรืือ
๘. ชาเนยฺฺยุุ นุุ โข เอวํํ กถเนน ทารกา.
๙. เอาไม้้แค่่นี้้�ตีี วััวจะตายให้้ท่่านรึึ
๙. มเรยฺฺย นุุ โข โคโณ อิิมิินาปิิ ทณฺฺฑเกน ตํํ
ปหริิตฺฺวา.
๑๐. เอื่่อ� ยๆ เฉื่่อ� ยๆ อย่่างนี้้� จะถึึงนิิพพานไหมเนี่่ย�
๑๐. สมฺฺ ป าปุุ เ ณยฺฺ ยํํ นุุ โข เอวํํ มนฺฺ ท คมเนน
นิิพฺฺพานนครํํ.
มิิตรรัักแฟนบาลีีที่่�เคารพทุุกท่่านเอ๋๋ย ๑๐
ประโยคที่่�ผู้้�เขีียนยกมาข้้างต้้นนี้้� ท่่านทั้้�งหลาย
ควรฝึึ ก ให้้ จ งหนัั ก ควรมีีเทคนิิ ค ในการฝึึ ก ฝน
ของตนๆ แล้้ ว แต่่ ว่่ าท่่ า นใดจะถนัั ด แบบไหน
บางท่่านอาจชอบอ่่านออกเสีียงดัังๆ หลายๆ รอบ
จึึงจะจำำ� บางท่่านอาจชอบวิิเวก อ่่านเบาๆ ไม่่
ออกเสีียงให้้มนุุษย์์และเทวดาได้้ยิินเอาเสีียเลย
บางท่่ า นขยัั น มาก มีีความเพีียรสูู ง อ่่ า นหนึ่่� ง
ประโยคซ้ำำ��ไปซ้ำำ��มาเป็็นร้้อยๆ รอบ หากไม่่ประทัับ
อยู่่�ในเซลล์์สมอง ก็็ไม่่ยอมเลิิกรา บางท่่านขยััน
น้้อย อ่่านแค่่รอบเดีียวก็็เกิิดนิิพพิิทา = ความเบื่่�อ
(แต่่มิิใช่่นิิพพิิทาญาณแน่่นอนครัับ)
ต่่อไปนี้้� คืือคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการฝึึกฝนครัับ
๑.	อ่่านประโยคภาษาบาลีีออกเสีียงให้้ดังั ๆ ชััดๆ
หลายๆ รอบจนคล่่องปาก
๒.	อ่่านคำำ�แปลหลายๆ รอบ จนเข้้าใจ
๓. ศึึกษาค้้นคว้้าหาคำำ�แปลของคำำ�แต่่ละคำำ�
๔.	ฝึึกสััมพัันธ์์
๕. ฝึึกสร้้างคำำ�โดยย่่อด้้วยสููตรไวยากรณ์์กััจจายนะ,

โมคคััลลานะ หรืือสััททนีีติิ
๖. หากอ่่านหลายๆ รอบแล้้ว แต่่ยัังไม่่เข้้าใจ
ให้้ถามเพื่่�อน-ผู้้�รู้้� ครููอาจารย์์ ผู้้�สอน เพื่่อ� ให้้ได้้
คำำ�อธิิบายที่่ถู� ูกต้้อง
๗. จงพยายามหาอุุทาหรณ์์หรืือตััวอย่่างอื่่�นๆ
เพิ่่�มเติิมเท่่าที่่ส� ามารถจะทำำ�ได้้ โดยอาจจะหา
จากต้้นฉบัับบาลีีตััวจริิง จากคััมภีีร์์ไวยากรณ์์,
พระไตรปิิฎก อััฏฐกถา ฎีีกา และคัันถัันตระ
อื่่�นๆ
๘. จงอย่่ า หยุุ ด การแสวงหาวิิ ชาค วามรู้้� จง
สวมวิิญญาณแห่่งสุุเตสีี (ผู้้�แสวงหาความรู้้�)
อยู่่�ตลอดเวลา จงใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์
จงอย่่ากังั วลเกี่่ย� วกัับอดีีต และอนาคตให้้มาก
จนเกิินไป จงใส่่ใจสิ่่�งที่่�เป็็นปััจจุุบััน “ที่่นี้้� �และ
เดี๋๋�ยวนี้้�” จงกล้้าที่่�จะหายใจเบาๆ ยาวๆ แล้้ว
บอกกัับตััวเองว่่า “ฉัันจะต้้องรู้้�ภาษาบาลีี และ
จะเข้้าใจไวยากรณ์์บาลีีและคำำ�สอนขององค์์
สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าในชาติินี้้�ให้้ได้้”
จงอย่่าปล่อ่ ยให้้มารมาครอบงำ�� บั่่�นทอน และ
ตััดรอนพลัังแห่่งจิิตใจที่่�สร้้างสรรของท่่านได้้
จงระลึึ ก รู้้�และตระหนัั ก คิิ ด อยู่่�เป็็ น นิิ ตย์์ ว่่ า
“พระสัั ม มาสัั ม พุุ ท ธเจ้้ า ไม่่ เ คยสอนให้้ เรา
ยอมแพ้้และท้้อถอย” (โปรดติิดตามตอน
ต่่อไป)

่ งประวัตศ
สอ
ิ าสตร์

ตามรอยสถูปพระเจาอุทุมพร ตอนที่
“อุทยานประวัตศิ าสตรมหาเถระอุทมุ พะระ”

อนุสรณสถานจากความรักและศรัทธา
พระเจาอุทุมพร กษัตริยองคที่ ๓๒ แหง
กรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชยอยูเพียง ๓ เดือน
ก็สละราชบัลลังกใหพระเชษฐา คือ พระเจา
เอกทั ศ น ขึ้ น เป น พระมหากษั ต ริ ย แล ว ทรง
ออกผนวชในป พ.ศ. ๒๓๐๑ ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๐๒
พระเจ า อลองพญากษั ต ริ ย พ ม า ยกทั พ มาตี
กรุงศรีอยุธยา พระองคทรงลาผนวชเพื่อเปน
แมทัพออกศึกปองกันพระนคร จนพมาถอยทัพ
กลับไป ครั้นเสร็จศึกพระองคเสด็จเขาวัง กลับพบ
พระเชษฐาประทับบนบัลลังกพรอมพระแสงดาบ
พาดบนตั ก ทรงทราบความหมาย ก็ ทู ล ลา
ออกผนวชอีกครั้ง จนไดสมญานามวา “ขุนหลวง
หาวัด”

๓ จบ

อรชร ตงวงษ์
ั�
เจริญ

ต อ มาในป พ.ศ. ๒๓๐๙ พระเจ า มั ง ระ
สงกองทัพพมามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง เหลา
ขุ น นางและชาวบ า น จึ ง ถวายฎี ก าให พ ระเจ า
อุทุมพรทรงลาผนวชมาเปนแมทัพอีกครั้ง โดยใส
ฎี ก าในบาตรของพระองค ข ณะเดิ น บิ ณ ฑบาต
จนลนบาตรทุกวัน ก็มิอาจทําใหพระองคเปลี่ยน
พระทัยสละเพศบรรพชิตออกมาคุมทัพชวยรบกับ
พมา จนกรุงศรีอยุธยาตองพายแพในวันอังคาร
ขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๓๑๐ เนเมี ย วสี ห บดี แ ม ทั พ พม า จึ ง ทู ล เชิ ญ
พระองคทา นในสมณเพศพรอมพระญาติพระวงศ
และชาวอยุธยาอีกกวา ๒ แสนคน อพยพเดินทาง
สูกรุงอังวะ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐
และหลังจากนั้น พระองคก็มิไดกลับสูมาตุภูมิอีกเลย
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พระเจ า อุ ทุ ม พรหาได เ ป น วี ร บุ รุ ษ ที่ ถู ก ลื ม
เสียทีเดียว หากแตพระองคไมไดรับความสนใจ
เพียงพอจากนักวิชาการชวงหลังที่ตัดสินความสําคัญ
ของผูค รองแผนดินยุคเปลีย่ นผาน ผานผลแพชนะ
ของสงครามรบพมาในป พ.ศ. ๒๓๐๙ - ๒๓๑๐
เมื่อนําการปราชัยของกรุงศรีอยุธยามาเปน “ตัวตั้ง”
ความสําคัญของพระเจาอุทุมพรก็ถูกลดทอนลง
ดวยพระองคถูกตัดสินวา เปนผูไมเห็นแกประโยชน
ของชาติบานเมือง เพราะมิยอมลาสิกขาออกมา
รบปองกันพระนคร จนดูประหนึ่งวา การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นสวนหนึ่งเปนผลจากการที่
กรุงปราศจากพระเจาอุทมุ พรมาชวยบัญชาการรบ
กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงพระนิพนธ
หนั ง สื อ พระราชพงศาวดารพม า ถึ ง กั บ กล า ว
ตัดพอวา “พระทูลกระหมอมแกวนํ้าพระทัยชาง
กระไรเลย จะแคนกันไปถึงไหนอีก” ซึ่งอันที่จริง
เหตุแหงการเสียกรุงครั้งนั้นมีดวยกันหลายปจจัย
และประการสําคัญประการหนึ่งคือ เปนการพายแพ
ทางยุทธศาสตร กระนั้นหากไมนําผลการแพชนะ
ในสงคราม พ.ศ. ๒๓๐๙ – ๒๓๑๐ มาใชเปน
บรรทัดฐาน และศึกษาประวัตศิ าสตรบคุ คลสําคัญ
ของอยุธยาตอนปลายอยางละเอียดถี่ถวน ก็จะ
ตระหนักวา พระเจาอุทุมพรเปนรัฐบุรุษสําคัญ
ที่ มีบทบาทในการแย งชิงอํานาจ เสวยอํานาจ
เสียอํานาจ และยังเปนพระมหากษัตริยอยุธยา
พระองค เ ดี ย วที่ ดํา รงพระชนม ชี พ ในต า งแดน
จนเสด็จสวรรคต*

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

สถูปพระเจาอุทุมพร ความจริงที่ยังไมปรากฏ
การพยายามค น หาสถู ป ที่ บ รรจุ พ ระอั ฐิ
ของพระเจาอุทุมพรในพมา เปนความสํานึกหนึ่ง
ของคนไทย (กลุมหนึ่ง) ที่อยากคืนความรักให
พระองคทานไดทรงทราบ แตการสืบคนกวาจะ
ไดพบสถูปที่บรรจุพระอัฐิของพระองคนั้น เปน
เรื่องที่ยากลําบากเพราะไมมีหลักฐานจารึกที่เปน
ลายลักษณอักษร มีแตประวัติศาสตรบอกเลา
ถึงแมพบหลักฐาน Parabike บันทึกสมุดขอยของพมา
ทีบ่ นั ทึกวา มีการพระราชทานเพลิงศพพระสงฆที่
เคยเปนกษัตริยตางแดน ที่สุสานลินซินกง แตก็
ไมไดระบุชื่อหรือมีจารึกพระนามที่สถูปในสุสาน
แหงนี้อยางชัดเจน
เมื่อเกิดขาวรัฐมัณฑะเลยตองการรื้อ สุสาน
ลินซินกง เพื่อพัฒนาที่ดินยานนั้นใหเปนแหลง
ทองเที่ยว ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณวิจิตร ชินาลัย
ในนามสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
และที ม งานอาสาสมั ค ร จึ ง ขอให น ายสมชาย
เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย
(ในขณะนั้น) ลงนามในฐานะขาราชการของไทย
มอบหมายใหเอกชน คือ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ทําการสํารวจและขุดคนสถูปในสุสานลินซินกง
เพื่ อ ค น หาพระอั ฐิ ข องสมเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พร
ตามขอสมมติฐานจาก Parabike ทีบ่ นั ทึกสถานที่

คุณวิจิตร ชินาลัย
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ถวายพระเพลิงพระบรมศพไว และขอใหชะลอ
การรื้อสุสานเพื่อใหทีมงานไทยเขาสํารวจสถูป
ใหเสร็จสิ้นกอน ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลทองถิ่นมัณฑะเลย
อนุญาต ทีมงานอาสาสมัครจึงเขาดําเนินการสํารวจ
พื้นที่สุสานและขุดคนสถูป ในเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๖
หลังจากการขุดคนแมจะพบหลักฐาน บาตร
มรกต ซึง่ เปนภาชนะทีบ่ รรจุอฐั ขิ องบุคคลสําคัญที่
พระมหากษัตริยประทานให และพบสายประคด
ในบาตรมรกต แสดงวาเจาของอัฐิคงเปนพระสงฆ
แตก็ไมสามารถระบุไดวาเปนพระรูปใด ชื่ออะไร
เป นพระเถระชาวไทยหรื อพม า ความคิ ด เห็ น
แตกตางกันระหวางทีมสํารวจจากสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระราชูปถัมภ ที่คิดวาหลักฐานนี้ สามารถ
ระบุไดวาสถูปที่สุสานนี้ คือที่บรรจุพระอัฐิของ
สมเด็จพระเจาอุทุมพร ขณะที่ขาราชการระดับสูง
ของกรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรมของ
ประเทศไทย กลับคิดวาหลักฐานเหลานี้ยังไม
เพียงพอ ไมมีพระสุพรรณบัฏจารึกชื่อที่แนนอน
วิธีการขุดสํารวจโบราณสถานไมถูกตองตามหลัก
วิชาการทางโบราณคดี การทํางานของทีมงาน
ตั้งธงไวแลวทําใหมีอคติในการสรุป ทั้งนี้ ตางฝาย
ตางมีเหตุผลแวดลอมมาสนับสนุนในความเชือ่ ของตน
ส ว นทางเจ า ของพื้ น ที่ นายอู ตาน ส ว ย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวัฒนธรรมสหภาพ
เมียนมา (ในขณะนัน้ ) นายอู ออง หมอง ผูว า การ
รัฐมัณฑะเลย และนายอู วิน หมอง นักวิชาการ
โบราณคดีชาวพมา ตางลงความเห็นวา สุสาน
ลินซินกงแหงนี้ มีสถูปบรรจุพระอัฐิของพระเจา
อุทุมพร ตามหลักฐานจากบันทึกใน Parabike
ซึ่งทําใหทางการมัณฑะเลยประกาศใหสถานที่นี้
เปนโบราณสถาน เพื่อดําเนินการอนุรักษและ
ฟ น ฟู ใ ห เ ป น แหล ง ศึ ก ษาทางโบราณคดี ต อ ไป
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แต ท างข า ราชการกรมศิ ล ปากรประเทศไทย
กลับชีว้ า การสนับสนุนของขาราชการเมียนมานัน้
ทํา ไปเพราะมี ผ ลประโยชน เ พื่ อ การท อ งเที่ ย ว
ของประเทศ จึงเปนการสนับสนุนทีม่ วี ตั ถุประสงค
แอบแฝง
ขณะเดียวกัน เมื่อนายเอนก สี หามาตย
อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะนั้น)
ใหสมั ภาษณในนามรัฐบาลไทย ไมรบั รองรายงาน
การสํารวจขุดคนสถูปและการคนพบหลักฐาน
ตางๆ ที่ทีมจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ จัดทําขึ้น
มีผลทําใหทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาออกคําสั่ง
ระงับและยุตกิ ารคนหาหลักฐานจากสถูปนี้ ตัง้ แต
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ จนปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ก็ยัง
ไมไดมีความคืบหนาในการคนหาหลักฐานจาก
สถูปและซากโบราณสถานในสุสานแหงนี้เพิ่มเติม
อีกเลย
สมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ
(Yethaphanpwint Association)
เมื่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาไมรับรองเอกสารรายงานการ
ทํางานและบาตรมรกตที่คนพบ แตทีมทํางาน
ยังคงเชือ่ ในสิง่ ทีท่ ําและหลักฐานทีป่ รากฏ สมาคม
มิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ (Yethaphanpwint
Association ในภาษาพมา Yethaphan แปลวา
มะเดื่อ) จึงกอตั้งขึ้นโดยความรวมมือของภาค
เอกชนไทยและเอกชนพมาเพือ่ ดําเนินงานอนุรกั ษ
สุสานลินซินกงโบราณสถานแหงนีใ้ หเปนอนุสรณ
สถานทีร่ ะลึกถึงพระเจาอุทมุ พรในชือ่ “โครงการ
อนุ รั ก ษ ป ฏิ สั ง ขรณ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร
มหาเถระอุ ทุ ม พะระ” (พม า ขนานพระนาม
พระเจาอุทุมพรวา มหาเถระอุทุมพะระ สะกด
ในภาษาอังกฤษวา Maha Thera Udumbara)
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โดยฝ า ยเอกชนพม า จะเป น ผู ดาํ เนิ น การ ฝ า ย
เอกชนไทยจะเปนผูส นับสนุนในดานการออกแบบ
กอสรางและเงินทุนตามหลักการเดิม โดยไมมฝี า ย
รัฐบาลทั้งสองประเทศสนับสนุน
คํา ว า มหาเถระ สู ง กว า พระเถระ
สําหรับมหาเถระของพมาถือวาผูนั้นไมธรรมดา
(ในประวัติศาสตรไทยเรารูจักมหาเถระองคหนึ่ง
คือ มหาเถรคันฉอง พระสงฆที่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชใหความเคารพ) ในคติของพมา เชื่อวา
พระสงฆระดับมหาเถระเปนพระอรหันต ในเมือง
อมรปุระยุคนั้นมีมหาเถระ ๗ องค ๑ ใน ๗ องคนั้น
คือ พระเจาอุทุมพร หรือมหาเถระอุทุมพะระ
ดังนั้น พระอัฐิธาตุของพระองคหลังถวายพระเพลิง
แลว จึงมีผูขอแบงนําไปประดิษฐานในพระสถูป
เจดียตางๆ ทั้งในอังวะ สะกาย และมัณฑะเลย
ดังที่ นายสด แดงเอียดไดเคยไปพบพระธาตุ
องคหนึ่งทีว่ ัดขามีนเว ที่เมืองสะกาย
“สมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ ไดขอ
อนุญาตสรางอนุสรณสถานสมเด็จพระเจาอุทมุ พร
ทั้ ง นี้ ได ทํา หนั ง สื อ ถึ ง นายกเมื อ งมั ณ ฑะเลย
เพื่ อ ยื น ยั น หลั ก ฐานการค น พบและขอจั ด ทํา
อนุสรณสถานพระเจาอุทุมพร หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการจะมอบเปนของขวัญใหแกรัฐบาลทองถิ่น
มั ณ ฑะเลย เพื่ อ เป น สั ญ ลั ก ษณ ค วามสั ม พั น ธ
สองประเทศ” นายวิจิตร ชินาลัย ใหสัมภาษณ

หลวงพอษิตากู

ในสื่อผูจัดการออนไลน เผยแพรเมื่อ ๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
แบบจําลองอนุสรณสถาน และแผนผังสถานที่
“โครงการอนุ รั ก ษ ป ฏิ สั ง ขรณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระ” โดยฝาย
เอกชนพมาจะเปนผูดําเนินการ ฝายเอกชนไทย
จะเปนผูสนับสนุนในดานการออกแบบกอสราง
และเงินทุน โดยทางการเมียนมาไดมอบพื้นที่ให
๑ เอเคอร (๒.๕ ไร) และทางสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยไดสนับสนุนเงินทุนในการ
กอสราง
ทัง้ นีท้ างสมาคมมิตรภาพพมา-ไทยจิตพรรณ
ไดขออาราธนาพระสงฆชั้นผูใหญของพมา คือ
หลวงพอษิตากู อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติของพมาเปนองคอุปถัมภโครงการฯ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน
พอสังเขป ดังนี้
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูแทน
หลวงพอษิตากูนําเสนอรายละเอียดและแผนการ
ดําเนินการตอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
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รัฐมัณฑะเลย ตอมาวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทางการเมืองมัณฑะเลยออกใบอนุญาตใหหลวง
พอษิตากู ดําเนินโครงการอนุรักษอนุสรณสถาน
มหาเถระอุทุมพะระ ไดในเนื้อที่ ๑ เอเคอร
ภาพขาว The Global New Light of
Myanmar รายงานวา คณะกรรมการพัฒนาแหง
รัฐมัณฑะเลยไดออกเอกสารอนุญาตเปนทางการ
แก ห ลวงพ อ ษิ ต ากู พระเถระผู เ ป น อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ ข องพม า ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๔
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ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหบูรณะเปนอนุสรณ
สถานแห ง ความสั ม พั น ธ ข องพระพุ ท ธศาสนา
นิกายเถรวาท และความสัมพันธระหวางพระสงฆ
ไทยและพระสงฆพมา ที่มีมาแตในอดีตยาวนาน
นับพันป โดยใหใชชื่อโครงการวา “Mahathera
King Udumbara Memorial Ground Project
(MKUMG)” ภายในพื้นที่ ๒.๕ ไร โดยกําหนดให
เสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ตอมาเกิดการจลาจลเนื่องจากสุสานมุสลิม
ที่ อ ยู ข า งเคี ย งกั บ สุ ส านลิ น ซิ น กงถู ก รื้ อ ถอน
ชาวโรฮีนจา และชาวพมาที่นับถือศาสนาอิสลาม
ทําการประทวงลุกลาม จนรัฐบาลทองถิ่นตอง
สัง่ ระงับโครงการอนุรกั ษอนุสรณสถานฯ ชัว่ คราว
เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๖๔) เปนเวลากวา ๕ ปแลว โครงการ
ยั ง คงรอการอนุ ญ าตดํา เนิ น การต อ จากทาง
ราชการสหภาพเมียนมา
พระเจาอุทุมพร ในมุมมองของ
นักประวัติศาสตรและนักเขียน
แม ส มเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พรจะครองราชย
ในระยะเวลาเพียงสั้นๆ แตวิถีการดําเนินชีวิต
ของพระองคกลับเปนเรื่องนาสนใจ สติปญญา
ความเพียร และความเฉลียวฉลาดของพระองค
ทํา ให พ ระเจ า อยู หั ว บรมโกศถึ ง กั บ ยอมขั ด กฎ
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ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท

ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน

ระเบียบราชประเพณีแตงตั้งราชโอรสคนนองให
เปนรัชทายาท ขามพีช่ ายคนโต โดยเอาประโยชน
ของชาติ บ า นเมื อ งเป น ที่ ตั้ ง บทบาทในฐานะ
กษัตริยเมื่อพระองคขึ้นครองราชยก็ไดจัดการ
ปราบกบฏเจาสามกรม กบฏภายในราชสํานัก
โดยไมมีการนองเลือด บทบาทการเปนนองชาย
ที่ยอมสละราชบัลลังกเพื่อพี่ชายโดยไมหวงหา
อาทรกับอํานาจ บทบาทของพระเถระก็ไดรบั การ
ยอมรับนับถือจากราษฎรทัง้ ชาวไทยและชาวพมา
ทัง้ นีบ้ นั ทึกตางๆ ทางประวัตศิ าสตรไทยจะมีเรือ่ ง
ราวของพระองคนอยมาก บันทึกเรื่องราวของ
พระองคจะพบในพงศาวดารพมามากกวา
ความตอนหนึง่ จากคํานิยมของ ศ.ดร.สุเนตร
ชุตินธรานนท (นักวิชาการผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตร
พมา) ในหนังสือ ขุนหลวงหาวัด กษัตริยผ เู สียสละ
ราชย เขียนโดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา ความวา
“พระเจ า อุ ทุ ม พร เป น รั ฐ บุ รุ ษ คนสํา คั ญ
ในประวั ติ ศ าสตร อ ยุ ธ ยาตอนปลาย หากแต
ประวั ติ ศ าสตร ไ ทยมุ ง แต จ ะให ค วามสํา คั ญ
เปนพิเศษกับวีรบุรุษผูปกปองหรือกอบกูเอกราช
พระราชประวั ติ ข องพระมหากษั ต ริ ย ที่ มิ ไ ด มี
พระราชกรณี ย กิ จ สั ม พั น ธ กั บ การกอบกู ห รื อ
ปกปองเอกราช แตก็มีความสําคัญไมวาจะเปน

สมเด็จพระไชยราชา สมเด็จพระเจาปราสาททอง
หรื อ สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว บรมโกศ กลั บ ถู ก
มองขาม สมเด็จพระเจาอุทุมพรเปนรัฐบุรุษอีก
พระองคหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเมืองสมัย
อยุธยาตอนปลาย และยังเปนพระมหากษัตริย
อยุ ธ ยาพระองค เ ดี ย วที่ ดํา รงสถานะสมณเพศ
เปนที่ยอมรับทามกลางหมูอริราชศัตรูตราบจน
สวรรคต ”
ความคิดเห็นของ ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน
(สถาปนิ ก นั ก คิ ด นั ก เขี ย น ผู เขี ย นสารคดี เรื่ อ ง
ประวัติศาสตรมีชีวิต ตีพิมพในนิตยสารสกุลไทย)
แสดงความคิดเห็นในกระทูมหาเถระเจาอุทุมพร
พระวิบากของพระองคในปจจุบันกาล จากเว็บไซต
เรือนไทยดอทคอม ดังนี้
“พระองคไดรับการถวายพระเกียรติยศใน
ฐานะพระราชาไปตลอดการเดินทางสูเมืองอังวะ
ซึง่ ทรงประทับอยูถ งึ ๒๙ ป ในเมืองพมา เปนขวัญ
กําลังใจของคนไทยพลัดถิ่นที่สิ้นหวังในการจะ
หาทางกลั บ บ า นกลั บ เมื อ ง เพราะเกรงว า จะ
เปนการหนีเสือปะจระเขเขามาตายเปลา จึงทําใจ
ยอมรับสภาพและกลายเปนคนพมากลมกลืนไป
กับเขา แตทยี่ งิ่ กวานัน้ พระจริยาวัตรในสมณะเพศ
ของพระองค ไ ด เ ป น ที่ เ คารพสั ก การะของคน
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พระพุทธรูปปางเปดโลก ร.๓
ทรงสรางถวายพระเจาอุทุมพร

พมา นับตั้งแตพระเจาแผนดินไปจนถึงชาวบาน
ชาวเมื อ ง สู ง สุ ด กระทั่ ง ได รั บ ความเชื่ อ ถื อ ว า
ทรงเปนพระอรหันต ทรงไดรับการเอาพระทัย
ใส อ ย า งดี จ ากกษั ต ริ ย พ ม า ทุ ก พระองค จนถึ ง
รัชสมัยพระเจาปะดุง เมื่อทรงทิ้งเมืองอังวะไป
สรางราชธานีใหมที่อมระปุระ ไดทรงสรางวัด
โยเดียใหเปนที่ประทับจําพรรษา บนพื้นที่ที่เปน
เสมือนพระราชอุทยาน แลวอาราธนา พระมหาเถระ
อุทุมพะระใหเสด็จตามไปดวย จนกระทั่งเสด็จ
สวรรคต และไดรับพระราชทานเพลิงศพอยาง
ยิ่งใหญ โดยมีหลักฐานบันทึกวา ที่เนินลินซิน
จะมีคนไทยสักกี่คนที่รูเรื่องนี้ สวนใหญก็คาดเดา
ว า พระชะตากรรมของพระองค ค งจะคล า ยๆ
กับเจาอนุเวียงจันทน และเชลยศึกชาวลาวที่ถูก
กวาดตอนมากรุงรัตนโกสินทร การไดรูความจริง
เช น นี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ลํ้า ค า ต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ชนชาติไทยและพมาอยางยิง่ ในการทีต่ อ งอยูร ว ม
กันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงราชวงศจักรี โปรดเกลาฯ

ให ส ร า งพระพุ ท ธรู ป ปางเป ด โลก เพื่ อ อุ ทิ ศ
พระราชกุ ศ ลถวายแก ส มเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พร
ตอมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ ใหหลอฐานชัน้ ลางแลวใหกาไหลทอง
พรอมจารึกขอความเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศล
ถวาย ปจจุบนั ประดิษฐานอยูท ห่ี อราชกรมานุสรณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ขอมูลจากวิกิพีเดีย)
อนุสรณสถาน สงบนิ่งเพื่อรอเวลาให
สถานการณโลกคลี่คลาย
สถูปในสุสานลินซินกง ที่ขุดพบบาตรมรกต
บนพานแกวแวนฟา บรรจุพระอัฐิพรอมผาสาย
ประคด หลักฐานที่ขุดพบเหลานี้ แมจะไมไดรับ
การรับรองวาเปนพระอัฐิของสมเด็จพระเจาอุทุมพร
จากทางราชการของรั ฐ บาลไทย และรั ฐ บาล
สหภาพเมียนมาสั่งระงับการสํารวจโบราณสถาน
แหงนี้ไปแลว คงไมใชประเด็นสําคัญอีกตอไป
ในเมื่ อ ความรั ก และศรั ท ธาที่ มี ต อ มหาเถระ
อุทุมพะระไดเกิดขึ้นแลว เมื่อเอกชนไทยและ
ชาวพมารวมมือกันจัดสรางอนุสรณสถานอุทยาน

๑๗๖

๖๑

ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระขึ้น เพื่อระลึกถึง
คุณงามความดีของพระองค เพื่อเปนอนุสรณ
ที่แสดงถึงความรัก สรางขึ้นดวยความเสื่อมใส
ศรัทธา ปราศจากอคติ ไมมีอาํ นาจใดๆ ที่จะมา
ขัดขวางได ความจริง ความเท็จ ลวนตองสงบนิง่
เมือ่ พลังความเชือ่ ออกตัวเคลื่อนไหวทลายกําแพง
ความขัดแยง
แมวาวันเวลาจะลวงเลยมาถึง ๕ ปแลว
(ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) แตโครงการ
อนุสรณสถานแหงนี้ ก็ยังไมสามารถกอสรางได
ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามพรอม ทัง้ สถานที่ ทัง้ แบบแผนผัง
กอสราง และงบประมาณแลวก็ตาม
โครงการสร า งอนุ ส รณ ส ถานนี้ ช ะงั ก งั น
ดวยสาเหตุตางๆ คือ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิด
การประท ว งและจลาจลจากชาวโรฮี น จาและ
ชาวมุ ส ลิ ม พม า ที่ มี ต อ การรื้ อ ถอนสุ ส านมุ ส ลิ ม
ในขณะที่ไมมีการรื้อถอนสุสานลินซินกง ทั้งๆ ที่
อยูข า งๆกัน ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ สถานการณ
ทางการเมืองในพมาเมื่อรัฐบาลทหารถายโอน
อํานาจใหรัฐบาลพลเรือน อํานาจการบริหารของ

ประเทศถูกเปลี่ยนแปลง และเปนปที่ชาวไทย
กํา ลั ง เศร า โศกกั บ งานพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปญหา
โรคระบาด โควิ ด -19 หยุ ด การเดิ น ทางและ
กิจกรรมตางๆ ทัว่ โลก และปจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๖๔)
เกิดการเปลีย่ นแปลงรัฐประหารและการประทวง
ทั่วประเทศในสหภาพเมียนมา
โครงการอนุ รั ก ษ ป ฏิ สั ง ขรณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตรมหาเถระอุทุมพะระ ยังคงตอง
รอ... รอเวลาในการดําเนินการตอไป ทามกลาง
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป น อนิ จ จั ง เหมื อ นเป น
การทดลองพลั ง รั ก และศรั ท ธา ที่ ทุ ก คนมี ต อ
พระองค ท า น สมเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พรกษั ต ริ ย
ที่ ไร บั ล ลั ง ก สํา หรั บ คนไทย แต เ ป น มหาเถระ
อุทุมพะระ พระเถระที่ชาวพมาใหความเคารพ
คนสองแผนดินที่โลกตองจดจํา
อางอิง
๑. http://www.reurnthai.com/index.php?topic=
6834.0
๒. หนังสือขุนหลวงหาวัด กษัตริยผ เู สียสละราชย เขียนโดย
รศ.ดร.ศานติ ภักดีคํา
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