หน้าแรก
“การศึกษา" และ "พระพุทธศาสนา" ในสายตาของคนทัว่ ไป
มองดูแล้วอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันเท่าใดนัก แต่แท้จริงแล้วหาเป็น
เช่นนั้นไม่ ทั้งนี้เพราะความหมายของการศึกษา มิใช่หมายถึงเพียงการ
เล่าเรียนหนังสือ แสวงหาความรู้ในโรงเรียนปกติดังเช่นที่เรามักรับรู้กัน
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังรวมความถึงการศึกษาในอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเป็นการเล่าเรียนเพื่อศึกษาค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการ
เรียนเพือ่ สืบทอดต่อพระพุทธศาสนาให้เติบโตไปอย่างยัง่ ยืน ในรูปแบบ
ที่เรียกว่า "การศึกษาพระปริยัติธรรม"
มูลนิธพิ ทุ ธรักษา ในฐานะองค์กรทีด่ ำ� เนินงานด้านการส่งเสริม
การศึกษาและทะนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราว
ประวัตศิ าสตร์อนั ล�ำ้ ค่าและการท�ำงานด้านการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมที่
ทุ่มเทของวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
สนับสนุนทุนการศึกษาปริยัติธรรมอันเป็นหัวใจของการเผยแพร่พุทธ
ศาสนาแก่พระเณรกว่า ๔ ล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
แล้ว และมีแผนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิฯ ตระหนักและเล็ง
เห็นว่า เรื่องราวที่งดงามเหล่านี้ไม่ควรที่จะปล่อยให้เลือนหายไปกับ
กระแสสังคมและกาลเวลาที่ผ่านไป จึงได้จัดท�ำหนังสือ "กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต" ที่อยู่ในมือของท่านเล่มนี้ขึ้น
ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสืบทอดและเผยแผ่บนั ทึกหน้าประวัตศิ าสตร์ ตลอดจนเรือ่ งราว
การศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ไปสู่
สาธุชนคนรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสรับรู้ และอาจส่งผลต่อเนื่องไปสู่ความ
ร่วมมือในการช่วยกันพัฒนาการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมของประเทศไทย
ให้เกิดความเจริญงอกงาม เป็นหลักค�้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เติบโต
อย่างเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิด
พลาดประการใด ทางมูลนิธิฯ ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้
								
				
ด้วยจิตคารวะ
								
								

กว่า ๒๐๐ ปี
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หากใครได้เดินทางไปตามถนนอรุณอัมรินทร์ ละแวกทีเ่ รียก
ว่า วังเดิม จะผ่านวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอาราม
หลวงชัน้ เอก อันประกอบด้วยสถาปัตยกรรมล�ำ้ ค่า ล�ำดับถัดมาเป็น
ทีต่ งั้ ของกองทัพเรือ ไล่เรือ่ ยมาอีกนิดเราก็จะได้พบวัดเล็กๆ แห่งหนึง่
ตั้งอยู่บริเวณท้ายสุดของถนนวังเดิมก่อนที่จะกลับรถ เพื่อย้อนกลับ
หรือขึน้ สะพานข้ามฟาก (สะพานอนุทนิ สวัสดิ)์ มองจากภายนอกวัด
แห่งนี้ จะเห็นงานบูรณะปฏิสงั ขรณ์ตลอดจนการก่อสร้างอาคารใหม่
อยู่ประปราย ประเมินด้วยสายตาแล้วก็ยังคงเป็นวัดเล็กๆ ที่ช�ำรุด
ทรุดโทรมเก่าคร�่ำคร่า อันเป็นผลสืบเนื่องมาทั้งจากกาลเวลาและ
การขาดปัจจัยอุปถัมภ์ดงั เช่นวัดใหญ่ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงในละแวกเดียวกัน
วัดเล็กๆ ทีว่ า่ แห่งนีม้ ชี อื่ ว่า วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ด้านทิศเหนือติดก�ำแพงกองทัพเรือ ทิศใต้ติด
คลองบางกอกใหญ่ ฝั่งตรงข้ามคือวัดกัลยาณมิตร ทิศตะวันออกติด
ก�ำแพงกองทัพเรือ และทิศตะวันตกติดบ้านเรือนประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่วัดและสะพานอนุทินสวัสดิ์
ความเก่าแก่ชำ� รุดทรุดโทรมของวัดโมลีโลกยาราม ไม่เพียง
แค่การประเมินด้วยสายตาเท่านั้น แต่วัดแห่งนี้ยังเคยได้รับการจัด
อันดับให้เป็นวัดที่ช�ำรุดทรุดโทรมมากที่สุด ๑ ใน ๕ ของวัดที่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว
ด้วยความเล็ก คับแคบ และช�ำรุดทรุดโทรมนี้เองที่ท�ำให้
ใครหลายต่อหลายคนมองข้ามวัดโมลีโลกยารามไปอย่างน่าเสียดาย
ทัง้ นีห้ ากพวกเราคนไทยทุกคน พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ตลอดจนถึง
นักเดินทางทุกท่านได้มีโอกาสมองวัดโมลีโลกยารามอย่างพินิจ
พิจารณา แลทะลุลอดผ่านร่องรอยความช�ำรุดทรุดโทรมอันเป็นเพียง
เปลือกนอก เปิดอายาตนะทั้งหกของเราให้กว้างเพื่อเรียนรู้เรื่องราว
ของวัดแห่งนี้อย่างลุ่มลึก เมื่อนั้น ความมหัศจรรย์จะบังเกิด เราจะ
ค้นพบสิ่งล�้ำค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในวัดโมลีโลกยาราม สิ่งที่ได้ชื่อว่า
เป็น อัญมณีแห่งประวัติศาสตร์ของไทย ที่ไม่เคยปรากฎขึ้นที่ใดมา
ก่อนตลอดนับหลายร้อยปีที่ผ่านมา

(บน) ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นที่ตั้งของวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

(ซ้าย/ขวา) ภาพบรรยากาศรอบวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
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ปฐมบท

ก�ำเนิดวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

เริ่มต้นในชื่อ "วัดท้ายตลาด"
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราว พ.ศ. ๒๓๐๐ บริเวณที่วัดตั้งอยู่
ปัจจุบันนี้ เป็นส่วนท้ายตลาดของเมืองธนบุรี ซึ่งขณะนั้นเป็นบริเวณ
ที่คลาคล�่ำไปด้วยเรือสินค้าน้อยใหญ่ ค้าขายสินค้าสารพัด เนื่องจาก
เป็นบริเวณปากน�้ำที่บรรจบระหว่างปากคลองบางกอกใหญ่ (คลอง
บางหลวง) และแม่นำ�้ เจ้าพระยา ฝัง่ ตรงกันข้ามเป็นบริเวณปากคลอง
ตลาดในปัจจุบัน พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างวัดขึ้น ตั้ง
ชื่อว่า วัดท้ายตลาด ปรากฎหลักฐานว่าเป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๑๐ สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเล็ง
เห็นว่าเขตพระราชวัง ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณพื้นที่กองทัพเรือนั้นมี
ความคับแคบ จึงได้ตัดสินพระทัยที่จะรวมเขตพื้นที่วัดที่ขนาบข้าง
พระราชวังอยู่ขณะนั้นทั้ง ๒ แห่ง คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)
และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) เข้าไว้ในเขตพระราชวังด้วย
ดังนั้น วัดโมลีโลกยารามในสมัยกรุงธนบุรีจึงนับได้ว่าเป็นเขตพระ
ราชฐานชั้นนอก ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมักจะเสด็จมาเพื่อทรง
สวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานในพระวิหารอยู่เป็นนิจ
นอกจากนี้ ในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งเป็นยุคที่บ้านเมืองมีการ
รบพุ่งท�ำสงครามกันอยู่เสมอ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงโปรด
ให้ใช้บริเวณพระวิหารของวัดท้ายตลาดเป็นสถานที่เก็บเกลือ ซึ่งถือ
เป็นยุทธปัจจัยส�ำคัญในการรบในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้เองพระวิหาร
ของวัดท้ายตลาดจึงถูกเรียกชื่อว่า พระวิหารฉางเกลือ นับตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา

ปัจจุบัน พระวิหารฉางเกลือ ยังคงตั้งอยู่ที่วัดโมลีโลกยาราม
ราชวรวิหาร ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๓ ตัววิหารมี
ลักษณะไทยผสมจีน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบดินเผาช่อฟ้าใบระกาปูนปั้น
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องจ�ำนวนมากกว่า ๒๐ องค์ นับได้ว่า
เป็ น พระวิ ห ารที่ มี พ ระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งประดิ ษ ฐานอยู ่ ม ากที่ สุ ด
ในกรุงเทพมหานคร
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ลุล่วงสมัยรัตนโกสินทร์
เกิดเป็นส�ำนักการศึกษาแห่งราชสกุล
กาลเวลาผ่านมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรง
ย้ายเมืองหลวงและพระบรมมหาราชวังมาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม
พระราชวังเดิม คือด้านทิศตะวันออกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาหรือที่
เรียกว่าฝั่งพระนครในปัจจุบัน ครานั้น ได้โปรดให้พระราชโอรส
คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้
ท�ำการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ทงั้ วัดแจ้งและวัดท้ายตลาด รวมถึงสร้าง
เสนาสนะสงฆ์ขึ้นเสียใหม่
นอกจากนี้ ยังโปรดให้สมเด็จพระอมรินทราบรม
ราชินี(นาก) ผู้เป็นพระอัครมเหสี สร้างพระอุโบสถขนาดกลาง
ทรงไทยตกแต่งวิจติ รงดงามขึน้ ภายในบริเวณวัดท้ายตลาด เมือ่
แล้วเสร็จจึงได้โปรดให้พระสงฆ์มาอยู่จ�ำพรรษา     โดยโปรดให้
พระมหาศรี เปรียญเอก วัดราชสิทธาราม เป็นพระเทพโมลี
พร้อมคณะพระอันดับมาครองวัดท้ายตลาด นับเป็นปฐมเจ้า
อาวาสของวัดโมลีโลกยารามในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาท่าน
ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็น “พระพุทธโฆษาจารย์”
ครั้ น เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
มหาราชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
อิศรสุนทร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ครัง้ นัน้ ได้ทรงบูรณะ
วัดแห่งนี้เพิ่มเติม     พระราชทานนามวัดท้ายตลาดเสียใหม่ว่า

วัดพุทไธสวรรย์ หรือ วัดพุทไธสวรรยาวาศวรวิหาร เพราะมี
ความใกล้ชิดพระราชวงศ์นั่นเอง
ในช่วงเวลานัน้ เอง วัดโมลีโลกยารามได้มเี จ้าอาวาสรูป
ที่ ๒ ซึ่งมีความปราดเปรื่องด้านภาษาศาสตร์ พุทธศาสตร์
โหราศาสตร์ และวิชาการแขนงอื่นทุกด้าน นามว่า พระพุทธ
โฆษาจารย์(ขุน)
เนือ่ งจากในยุคสมัยนัน้ การศึกษาศิลปวิทยาการต่างๆ
ยังคงมีจดุ ศูนย์กลางรวมกันอยูท่ วี่ ดั พระสงฆ์ คือ ครู ผูป้ ระสิทธิ์
ประสาทวิชาให้กบั ศิษย์ ทัง้ ทีเ่ ป็นพระเณรและฆราวาส ครัง้ นัน้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระราชศรัทธา
ในเจ้าอาวาสคือพระพุท ธโฆษาจารย์(ขุน) เป็นอย่างมาก เพราะ
ท่านมีความพร้อมด้วยวิชาความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งคดีโลก คดี
ธรรมและเพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม  พระองค์จงึ ได้
โปรดให้พระราชโอรสแทบทุกพระองค์เสด็จมาทรงพระอักษรที่
วัดโมลีโลกยารามโดยมีพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน) เป็นผูส้ อน ซึง่
ในจ�ำนวนพระราชโอรสทั้งหมดนั้นมีถึง ๓ พระองค์ที่ได้เสด็จขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมา ได้แก่ พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว (รั ช กาลที่ ๔) และ พระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
และนีค่ อื จุดเริม่ ต้นของหน้าประวัตศิ าสตร์ ส�ำนักเรียน
วัดโมลีโลกยาราม ในฐานะส�ำนักการศึกษาแห่งราชสกุล ซึ่ง
จะได้ด�ำเนินการสืบสานเรื่องราวอันล�้ำค่าต่อมาในอีกหลายชั่ว
อายุคน....

เรืองรองส่องประกาย

สร้างชื่อในฐานะส�ำนักเรียนบาลี

พระอุโบสถที่ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (นาก) ทรงสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ได้รับ
การบูรณะอีกครัง้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔) มีลกั ษณะทรงไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หลังคามุงกระเบือ้ งเคลือบ ช่อฟ้า
ใบระกาไม้สัก ลงรักปิดกระจก หน้าบันมี ตราไอยราพรต (ตราประจ�ำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๔) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า
พระพุทธโมลีโลกนาถ มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง เป็นที่สักการะบูชาของพระเจ้าแผ่นดินและราษฎรมาตั้งแต่เริ่มต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน
กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต

กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต
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(บน) ภายในหอสมเด็จมีรูปปั้นสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์
(ซ้ายล่าง) รูปปั้นทหารฝรั่งรายรอบฐาน
(ขวาล่าง) เจดีย์บรรจุพระเมาลีพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

“หอสมเด็จ" อนุสรณ์แห่งศิษย์ เชิดชูผู้เป็นอาจารย์
ลุ ม าถึ ง สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
(รัชกาลที่ ๓) ยุคสมัยนี้นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่วัดโมลีโลกยาราม
ราชวรวิหาร มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ด้วยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้งดงามใหม่ทั้ง
พระอาราม สร้างหอพระไตรปิฎก หอระฆัง นอกจากนี้ ยังได้
พระราชทานสถาปนาพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ เมื่อ
ทรงพระเยาว์ และเป็นพระกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงผนวช ขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”
และในรัชสมัยนี้เองที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน) ได้
มรณภาพลงอย่างสงบ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้
ทรงด�ำริที่จะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความกตัญญูของศิษย์ที่
มีต่อผู้เป็นพระอาจารย์ขึ้น ในครั้งนั้นจึงได้โปรดให้สร้าง หอสมเด็จ
หรือ หอพระเจ้า ขึ้นภายในวัดโมลีโลกยาราม
หอสมเด็จ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๘.๖๐ เมตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้
หลวงกัลมาวิจิตร เจ้ากรมช่างปั้นขวา และ อาจารย์ฉิม กรมราช
บัณฑิตย์ ปัน้ รูปหล่อของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) ขนาดเท่า

องค์จริง ประดิษฐานไว้ภายใน รอบนอกอาคารโปรดให้สร้างเจดีย์ ๔
องค์ล้อมรอบ เจดีย์ด้านฝั่งขวา ๒ องค์ เก็บพระเมาลีของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจดีย์ด้านฝั่งซ้าย ๒ องค์ เก็บพระเมาลี
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนทางด้านล่างของ
หอสมเด็จ สร้างเป็นชั้นฐานกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร
แบ่ ง เป็ น ช่ อ งๆ ด้ า นในแต่ ล ะช่ อ งโปรดให้ ป ั ้ น รู ป ทหารฝรั่ ง ซึ่ ง
สันนิษฐานว่าเปรียบเสมือนตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระปิน่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่มักโปรดการทรงชุดทหารเรือแบบฝรั่งอยู่รายรอบฐาน
ดังนั้น หอสมเด็จจึงมีความหมายเปรียบได้กับ อนุสรณ์
สถานอันเป็นสัญลักษณ์เชิดชูสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน) โดย
มีพระเมาลีของทัง้ สองพระองค์เป็นสิง่ ทีป่ ระดับพระอาจารย์ไว้รอบ
ด้ า น และมี รู ป ปั ้ น ทหารฝรั่ ง อั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคอยเป็นผู้อารักขา
นับตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้า
อยูห่ วั จึงได้พระราชทานนามวัดใหม่จากชือ่ วัดพุทไธสวรรย์เป็น วัด
โมลีโลกย์สุธาราม ซึ่งนอกจากจะมีความหมายเป็นมงคลว่า ยอด
ของโลก แล้ว ยังมีความหมายสอดคล้องกับพระเมาลีที่ประดิษฐาน
อยู่ ณ พระอารามแห่งนี้ในอีกทางหนึ่งด้วย

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
๔) เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ได้ทรงสถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (พระมหา
อุปราช) หรือที่ออกพระนามกันว่า วังหน้า และให้มีพระราชอิสริยยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่ ๒
เสมอด้วยพระองค์ ทั้งนี้ด้วยพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้านของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการทูตและการ
ทหารเรือ (เครดิตภาพ : หนังสือเรื่องกษัตริย์วังหน้า)

กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต

กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต
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สร้างชื่อในฐานะส�ำนักเรียนบาลีที่ยอดเยี่ยม
เมือ่ สิน้ ยุคสมัยของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ขุน) แล้ว
ในช่วงเวลาต่อมา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม ป .๙) ได้ขึ้น
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ในยุคนี้เอง ถือได้ว่า
เป็นยุคทีส่ ำ� นักเรียนวัดโมลีโลกยารามสร้างชือ่ เสียงขึน้ เป็นส�ำนักเรียน
บาลีที่ยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) นั้น
เป็นปราชญ์เปรียญ ๙ ประโยค มีความเป็นอัจฉริยะด้านภาษาบาลี
ศึกษาจนแตกฉานและเป็นถึงกรรมการสอบพระบาลีในพระบรม
มหาราชวัง ด้วยเหตุนี้เอง จึงท�ำให้ผู้คนต่างรู้จักวัดโมลีโลกยาราม
ในฐานะ ส�ำนักเรียนภาษาบาลียุคแปลด้วยปาก ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นพลุแตกในยุคนั้น

สันนิษฐานกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็น
ปราชญ์ด้านภาษาบาลี ได้ทรงพระราชทานนามวัดใหม่ให้มีความ
คล้องจองไพเราะ ถูกต้องตามหลักอักขรวิธีของภาษาบาลีมากขึ้น
โดยทรงให้เปลีย่ นชือ่ จากวัดโมลีโลกย์สธุ าราม ขนานนามวัดเสียใหม่
ว่า วัดโมลีโลกยาราม อันมีความหมายว่า ที่สุดของโลก
ต่อมา ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้โปรดให้มีการจัดล�ำดับชั้นวัดวาอารามใน
ประเทศใหม่เสียทัง้ หมด ครัง้ นัน้ วัดโมลีโลกยารามในฐานะวัดทีไ่ ด้รบั
การบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึง ๔
รัชกาล จึงได้ถูกจัดเป็น พระอารามหลวงชั้นโท ราชวรวิหาร ได้
รับการขนานนามชือ่ วัดใหม่วา่ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร จวบ
จนถึงปัจจุบัน

แต่ทุกสรรพสิ่ง...

ล้วนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

พระราชทานนามวัดใหม่ “วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร”
ครั้นมาถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) วัดโมลีโลกยาราม จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้ง

หอพระไตรปิฎก และ หอระฆัง ที่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างไว้ ปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ทีวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร โดย
หอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอาคารไม้สักทรงไทยได้รับการบูรณะครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ต่อมาทรุด
โทรมลงอีก ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ยุคของพระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ .๙) ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗) มีสมณศักดิ์ที่ พระราชปริยัติโมลี เจ้าอาวาสรูปที่
๑๓ จึงได้ร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากรบูรณะจนสวยงามดังเดิมอีกครั้ง
กว่า ๒๐๐ ปี
ประวัติศาสตร์ปริยัติธรรมที่ยังมีชีวิต

กว่า ๒๐๐ ปี
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เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย์ สูก่ ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เอง ที่สังคมไทย
เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนถึงระบบการศึกษา
ของประเทศไทย
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง การศึกษาหลักของไทย
ได้รบั อิทธิพลจากประเทศตะวันตกอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การเล่าเรียน
ของเด็กๆ เปลี่ยนสถานที่จากวัดไปสู่โรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ค่า
นิยมของการศึกษา ประเมินกันที่ผลคะแนนและความส�ำเร็จในการ
เลือ่ นระดับชัน้ ตามรูปแบบการศึกษาตะวันตก แม้กระทัง่ ในกลุม่ พระ
ภิกษุสามเณรเอง ในระยะเวลา ๒๐ - ๓๐ ปีล่วงมาแล้ว ต่างก็พากัน
หันไปศึกษาวิชาสามัญในโรงเรียนตามกระแสนิยมเสียเกือบทั้งหมด

ในยุคนี้ไม่มีใครมาเรียนที่วัดกันอีกแล้ว.....การศึกษา
ของวัดเริ่มถูกละเลย.....ทอดทิ้ง....บริเวณต่างๆ ของวัดที่เคย
คึกคัก มีกลุ่มลูกศิษย์และพระอาจารย์จับกลุ่มเล่าเรียนเขียน
อ่านกันอย่างกระตือรือร้น กลับถูกแทนทีด่ ว้ ยความเงียบเหงา
เปล่าร้าง......และนีเ่ องคือปัจจัยส�ำคัญทีน่ ำ� ส�ำนักเรียนวัดโมลี
โลกยาราม ก้าวเข้าสู่ยุคที่ตกต�่ำและย�่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ที่เคย
ก่อตั้งมา
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ฟื้นส�ำนักเรียนภาษาบาลีขึ้นอีกครั้ง

ชื่อเสียงที่เป็นกับความจริงที่เห็น

เป็นเวลานับเกือบ ๖๐ ปีทสี่ ำ� นักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ตก
อยู่ในความเงียบเหงา ถูกละเลยจากสังคม ไร้แม้ผู้คนให้ความสนใจ
หรือรู้จัก จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ พระรัตนมุนี
(โสม ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗) ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่๑๑
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษาภาษาบาลีสำ� หรับพระเณรใน
วัด จึงได้มีปณิธานแน่วแน่ที่จะฟื้นฟูส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามที่
เคยรุ่งเรืองในอดีตให้คืนกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง โดยได้ยื่นเรื่องขอ
จัดตัง้ เป็นส�ำนักเรียนอย่างเป็นทางการต่อมหาเถรสมาคม และได้รบั
อนุมัติให้เป็นส�ำนักเรียน ได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรม ในปี พ.ศ๒๕๓๔ นั้นเอง
แต่ทว่าด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงของพระรัตนมุนี จึงท�ำให้
การฟืน้ ฟูสำ� นักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ท�ำได้เพียงในระยะแรกเท่านัน้
เมื่อท่านเริ่มอาพาธมากขึ้น ส�ำนักเรียนที่ยังไม่มั่นคงเท่าไรนัก ก็เริ่ม
กลับมาทรุดโทรมลงอีกครั้ง แต่ละปีมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่าน
เพียง ๑ - ๑๐ รูปเท่านั้น
เมื่อพระรัตนมุนี (โสม ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗) มรณภาพลง
ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ พระเทพปริยตั สิ ธุ ี (วรวิทย์ ป.ธ.๘) ต่อมาปี ๒๕๕๓
ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่ พระพรหมกวี ได้เข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๒ โดยได้น�ำพระเณรอนุจร ๑๙ รูป จาก
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอื่นๆ มาช่วยฟื้นฟูส�ำนัก ด้วยพื้น
ฐานที่ท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจการศึกษาพระบาลี เชื่อว่าการศึกษา
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นพระพุทธศาสนาให้คงอยูต่ อ่ ไปได้
อย่างยั่งยืน จึงได้มีการสานต่อปณิธานการฟื้นฟูส�ำนักเรียนต่อจาก
พระรัตนมุนีที่ได้เริ่มไว้อย่างต่อเนื่อง
ท่านได้ปฏิรปู ระบบการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมทัง้ แผนกบาลี
และแผนกธรรมของส�ำนักใหม่ทงั้ หมด เน้นความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ตลอดจนการบริหารงานบุคลากร ส่งผลให้แต่ละปีมีพระเณรส�ำนัก
เรียนวัดโมลีโลกยารามสอบผ่านในจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากวัดที่
คนไม่เคยรู้จัก กลับกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนในที่สุด ปี พ.ศ.๒๕๕๐ วัดโมลีโลก
ยารามก็สร้างชื่อเสียงสูงสุดด้วยการเป็นส�ำนักเรียนที่มีพระเณร
สอบผ่านในจ�ำนวนมากกว่า ๘๐ รูป สร้างสถิติเป็นอันดับหนึ่ง
ของวัดและส�ำนักเรียนในกรุงเทพมหานครได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
โดยใช้เวลาฟูมฟักพัฒนาถึง ๙ ปีเต็ม

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ส�ำนักเรียนวัดโมลี
โลกยาราม ยังคงเติบโตและสร้างชือ่ เสียงมากขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ ง
หลังจากที่พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘) ได้มรณภาพลง
พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) ต่อมา (พ.ศ.๒๕๕๖) ได้
รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระราชปริยัติโมลี ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๓ สืบสานปณิธานงานการศึกษาต่อ
จากพระพรหมกวีผู้เป็นพระอุปัชฌาย์อย่างเข้มแข็ง
"หลวงพ่อพระพรหมกวีเป็นคนทีร่ กั การศึกษาบาลีมาก ท่าน
เห็นว่าการศึกษาว่าเป็นตัวขับเคลือ่ นพระศาสนา ท�ำให้พระเณรรูร้ อบ
ด้ า น โดยเฉพาะรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ตั ว เองเป็ น อยู ่ ห รื อ รู ้ ตั ว เอง (Selfrealization) หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า learning to be
ปัจจุบันคนไทยเรียนแค่ learning to know เรียนเพื่อรู้กับ
learning to do เรียนเพื่อน�ำมาปฏิบัติ แต่แท้จริงเราควรจะ
learning to live together เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ learning
to be เรียนเพือ่ ให้รใู้ นสิง่ ทีต่ วั เองเป็น ดังนัน้ พระเณรจึงต้องเรียน
เพื่อเป็นพระเณรที่ดี นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุด การเรียนบาลี
จะช่วยท�ำให้พระเณรเป็นพระเณรทีด่ ไี ด้ เพราะท�ำให้รวู้ า่ พระพุทธเจ้า
สอนอะไร ควรปฏิบัติอย่างไร ความรู้อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ล้วน
เป็นแค่เปลือกเท่านั้น เพราะฉะนั้น เราในฐานะผู้สืบสานต่อ ก็มี
ปณิธานว่าจะต้องท�ำต่อจากท่าน และท�ำให้ดขี นึ้ กว่าเดิมเพือ่ เป็นการ
สนองคุณท่านเหมือนลูกท�ำดีกว่าพ่อแม่ มีศีลมีธรรมมากกว่าพ่อแม่
จัดเป็นอภิชาตบุตร” พระราชปริยัติโมลีกล่าว
การเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลีทส่ี ำ� นัก
เรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นไปอย่างเข้มงวด การเรียนการสอนใน
แต่ ล ะวั น เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ภ าคเช้ า ไปสิ้ น สุ ด ที่ เวลาเกื อ บสองยาม
หมุนเวียนไปเช่นนีไ้ ม่มวี นั หยุด กิจวัตรของพระภิกษุสามเณรในแต่ละ
วันมีเพียงการออกบิณฑบาตในตอนเช้า ท�ำวัตรสวดมนต์ หลังจาก
นั้นเวลาทั้งหมดคือการศึกษาพระธรรมวินัย บางครั้ง นักเรียนใหม่ที่
ยังคุมตัวเองไม่ได้ ส�ำนักจะเข้มงวดหรือจ�ำกัดสิทธิบางประการ เช่น
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น
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“โทรศัพท์เครือ่ งเดียวเคยท�ำให้พระเณรต้องลาสิกขา
ล้มเหลวในชีวิตมาแล้ว เพราะควบคุมตัวเองไม่ได้
ขาดระเบียบวินัย คนที่ปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ใช่คน
คร�่ำครึ แต่ต้องใช้ให้เป็น ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ให้
มันครอบง�ำเรา การศึกษาที่แท้ควรประกอบด้วย
การใช้อายตนะทั้งหมดของร่างกายเรียนรู้ รับรู้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการศึกษา มี
เพื่อส่งเสริม ไม่ใช่มัวเมาหรือมอมเมา” พระราช
ปริยัติโมลีกล่าว

แต่ละปีมพี ระเณรเดินทางมาเล่าเรียนพระปริยตั ธิ รรมอยูท่ วี่ ดั โมลีโลก
ยารามมากถึง ๒๐๐ - ๓๐๐ รูป ทัง้ ๆ ทีส่ ถานทีข่ องวัดสามารถรองรับ
ได้เพียงแค่ ๕๐ - ๗๐ รูปเท่านั้น
“วัดโมลีโลกยารามมีจุดอ่อนคือความไม่สมบูรณ์รอบด้าน
พื้นที่วัดมีน้อย อยู่อย่างแออัด ที่ฉันภัตตาหารไม่พอ สถานที่เรียน
ไม่เพียงพอ ต้องกางเต๊นท์เรียนบ้าง เรียนใต้ถุนกุฎีบ้าง แต่เราเชื่อ
ว่าส�ำหรับพระเณรที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรค”
พระราชปริยตั โิ มลีกล่าวถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนของวัดโมลี
โลกยารามในปัจจุบัน
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่หากเราได้มาเยี่ยมเยือนวัดโมลี
โลกยารามในวันนี้ (พ.ศ.๒๕๕๗) เราจะได้เห็นภาพพระเณรมากกว่า
๒๐๐ รูป รวมตัวกันเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาบาลีอยู่ในอาคารเก่าๆ
หลังเล็กๆ บริเวณกุฎเี จ้าอาวาสบ้าง ตามเต๊นท์เรียนกลางแจ้งบ้าง ใน
เวลาฉันก็ฉนั กันอย่างแออัด ในเวลานอนก็เป็นไปอย่างอัตคัด ทัง้ หมด
นี้เป็นแรงผลักดันให้เกิดความพยายามในการก่อสร้างอาคารโมลี
ปริยัติยากรเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนบ้าง ปฏิบัติ
ธรรมบ้าง บ�ำเพ็ญกุศลบ้าง โดยด�ำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่สมัย
พระพรหมกวี

ปณิธานอันแน่วแน่ของพระราชปริยัติโมลีได้ปรากฎดอก
ผลอันงดงาม ด้วยการสร้างสถิติเป็นวัดที่มีพระเณรสอบผ่าน
หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมในจ�ำนวนสูงสุดของกรุงเทพมหานครมา
อย่างต่อเนื่อง นับแต่ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.
๒๕๕๔ มีผู้สอบได้ ๑๐๒ รูป เมื่อด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสมีผลงาน
สอบดังนี้ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้สอบได้ ๑๐๔ รูป ปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้
สอบได้ ๑๒๔ รูป และปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีพระเณรสอบผ่านในจ�ำนวน
สูงถึง ๑๕๘ รูป คิดเป็น ๘๑% นับเป็นสถิติสูงที่สุดทั้งปริมาณและ
คุณภาพของส�ำนักเรียนในเมืองหลวงทีเดียว
ชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมโดยเฉพาะภาษาบาลีของส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
ได้ดงึ ดูดพระเณรผูใ้ ฝ่รแู้ ละสนใจในการศึกษาพระธรรมจากทัว่ ทุกทิศ
ของประเทศไทย ให้พากันเดินทางมาขอเล่าเรียนเป็นศิษย์ ณ วัดแห่ง
นี้มากขึ้นเรื่อยๆ จากจ�ำนวนสิบกลายเป็นจ�ำนวนร้อย จนในที่สุด
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"...วัดโมลีโลกยารามไม่เคยคิดทีจ่ ะจ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ รียน
ใครใคร่เรียนนักธรรม-บาลีเรารับทัง้ หมด แต่กม็ กี ระบวนการคัด
กรองภายหลัง เพราะเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่ดี
ทีส่ ดุ เราควรหาสถานทีเ่ พิม่ เติมให้พระเณรได้เรียนให้มากทีส่ ดุ
...การศึกษาภาษาบาลีอาจจะไม่เหมือนการศึกษาทางโลกที่
พยายามผลักให้ทกุ คนจบการศึกษาออกไป ๑๐๐% แต่การเรียน
ภาษาบาลีเป็นกระบวนการคัดสรรคน ต้องใช้ได้จริงๆ ถึงจะสอบ
ผ่านได้ มารับใช้พระศาสนา....เพราะเป้าหมายของการเรียน
พระปริยัติธรรม ก็คือการได้คนดี มีความรู้ มีเจตคติที่ดีงาม
มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ถ้าพระเณรเรียนส�ำเร็จแล้วไม่
ลาสิกขาเสียก่อน เราก็จะได้คนรุ่นหลังมาดูแลสืบทอดพระ
ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป" พระราชปริยัติโมลีกล่าวในท้ายที่สุด

ก้าวต่อไปของส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
ใครคือผู้ตอบและชี้ทาง?
เส้นทางการเดินทางของส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม หาก
เปรียบเหมือนชีวิตของคนๆ หนึ่ง คนผู้นี้คงได้เดินผ่านเรื่องราว
มากมาย นับตั้งแต่วันที่ได้ก�ำเนิด ล้มลุกคลุกคลาน เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง เผชิญกับโลกอย่างสดใส จนกระทั่งผ่านช่วงเวลาอันโหด
ร้าย และสามารถกอบกู้สถานการณ์ก�ำลังกายใจให้กลับมายืนสู้โลก
ต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนียวัตถุ ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
ในบริเวณพระอารามเป็นหลักฐานและประจักษ์พยานทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่
ต่อเรือ่ งราวอันล�ำ้ ค่า ถ่ายทอดความภาคภูมใิ จจากคนรุน่ หนึง่ มาสูก่ าร
รับรู้ของคนอีกรุ่นหนึ่งอย่างแจ่มชัด แต่แน่นอนว่าสายธารแห่งกาล
เวลาไม่เคยทีจ่ ะหยุดนิง่ การเดินทางของส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
จึงยังมิได้จบลงแต่เพียงเท่านี้

วันนี้ สิง่ ทีเ่ ราเห็นประจักษ์ชดั และสัมผัสได้ในความรูส้ กึ นัน่
คือ ปณิธานความมุ่งมั่นของวัดเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่พยายามอย่าง
ยิ่งยวดที่จะยืนหยัดในเส้นทางการศึกษาพระปริยัติธรรมตามรอย
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป้าหมายแห่งการเป็นส�ำนักเรียน
ทีจ่ ะท�ำหน้าทีอ่ บรมบ่มเพาะพระภิกษุสามเณรรุน่ แล้วรุน่ เล่าให้เติบโต
เป็นพระภิกษุสามเณรทีด่ ี ท�ำหน้าทีส่ บื ทอดต่อพระพุทธศาสนาให้คง
อยู่ จะยังคงเป็นภาระอันหนักอึ้งที่วัดโมลีโลกยารามต้องเผชิญหน้า
ต่อไป และหากมีใครเกิดตั้งค�ำถามว่า ภาระเหล่านี้จะต้องใช้เวลาอีก
นานแค่ไหนจึงจะสิ้นสุด และจะส�ำเร็จออกดอกผลได้งดงามจริงแท้
สักเพียงใด ค�ำตอบของค�ำถามคงมิใช่เพียงแค่เจ้าอาวาส พระอาจารย์
ของส�ำนัก พระสงฆ์สามเณรผูเ้ ล่าเรียนเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูต้ อบ เพราะ
แท้จริงแล้วส่วนหนึ่งคงเป็นหน้าที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของสังคม
ชุมชน และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะต้องช่วยกันค้นหาค�ำตอบ
และชี้ทางออกให้กับค�ำถามเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
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ท�ำความรู้จักการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี เรียนไปเพื่ออะไร?
ค�ำว่า ปริยัติธรรม มีความหมายว่า ธรรมที่พึงศึกษา
เล่าเรียน ได้แก่ พระพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎก พูดง่ายๆ ก็คือ
การเรียนรู้หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม เป็นระบบการศึกษาของพระ
สงฆ์ โดยพระสงฆ์และเพือ่ พระสงฆ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนือ่ ง
มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์กอ่ นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) การศึกษาของพระสงฆ์เป็นการเรียนที่
ตัวพระไตรปิฎกโดยตรง ซึ่งเป็นการศึกษาที่ยากและต้องใช้เวลา
นานมาก ต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ออกเป็น 2 หลักสูตร คือ การเรียนแผนกบาลี หมายถึง การ
เรียนพระไตรปิฎกโดยตรงส่วนหนึ่ง ร่วมกับการเรียนเนื้อหา
พระไตรปิ ฎ กที่ มี พ ระอรรถกถาจารย์ ม าเขี ย นอธิ บ ายพุ ท ธ
ประสงค์อีกทีให้เข้าใจได้ และการเรียนแผนกธรรม หมายถึง
การเรียนค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการแปลจากภาษา
บาลีมาเป็นภาษาไทยแล้ว
เนือ่ งจากภาษาบาลีเป็นภาษาทีย่ าก ดังนัน้ การเรียนบาลีจงึ จ�ำเป็นต้องอาศัยความขยัน อดทน ทุม่ เทและมุง่ มัน่ มากเป็น
พิเศษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเปรียญแต่ละประโยค กว่าจะสอบผ่านได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย พระภิกษุสามเณรบางรูปต้องใช้
เวลามากกว่า ๑๐ ปี จึงจะสอบผ่านเปรียญสามประโยค ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของการเรียนบาลี มิใช่การผลักคนให้ส�ำเร็จออกไป
ท�ำงานในสังคมเหมือนการศึกษาทั่วไป แต่แท้จริงคือการคัดคนที่ดีที่สุด พร้อมที่สุด เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

ร่วมสานต่อลมหายใจการศึกษาพระปริยัติธรรม ณ ส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
บัญชี ส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๖๐-๐-๐๕๐๗๑-๙ เพื่อ
ใช้ เ ป็ น ทุ น บริ ห ารงานการศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมของส� ำ นั ก เรี ย น ทุ น การศึ ก ษาพระภิ ก ษุ ส ามเณร และค่ า น�้ ำ ค่ า ไฟของวั ด
บัญชี กองทุนภัตตาหาร-น�้ำปานะ วัดโมลีโลกยาราม ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๖๐๐-๐๕๐๗๓-๕ เพื่อใช้เป็นทุนค่าภัตตาหาร-น�้ำปานะประจ�ำวัน
บัญชี กองทุนก่อสร้างอาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนอิสรภาพ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ ๑๐๗-๒๒๐๐๖๕-๘ เพื่อใช้เป็นทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์
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“พระเณรต้องเรียน
เพื่อเป็นพระเณรที่ดี
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด
แต่ก็ยากที่สุด”

ขอขอบคุณ
มูลนิธิพุทธรักษา
องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ที่ปรึกษา

เรียบเรียง

วันทนีย์ เจียรสุนันท์
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ชาติตระการ โกศล
ผู้ช่วยช่างภาพ ธนวรรธน์ บุตรบ�ำรุง
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