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คารวะพระ ว.วชิรเมธี

ทาน ว.วชริเมธ ีหรอืทานพระมหาวฒุชิยั เปนพระหนุม

เทยีบระดบัทางโลกกค็อื “ขวญัใจ” ของคนยคุนีไ้ดเลย หาก

ขวัญใจในที่นี้กลับเปนทางธรรม คือ ดี เดน ดัง ทางธรรม

อันหาไดยากจะมีปรากฏการณเชนนี้ในสังคมไทย

ตรงนี้นาคิด และขอฝากใหคิด

ประเด็นชวนคิดคอื พระกับสังคมจะปรับตวัเขาหากนั

ไดอยางไรและเพยีงใดในยคุ “โลกในเรอืน-เพือ่นในมอื” อนั

ไรพรมแดนวันนี้

วชิระ นั้นนัยหนึ่ง แปลวา สายฟา ซึ่งดูจะสมกับฉายา

ของทานคือ “วชิรเมธี” แปลวา นักปราชญสายฟา คือ 

มีภูมิปราชญเปนอาวุธประดุจสายฟา หรือประดุจเพชร 

นั่นเลย ดวยวชิระ นอกจากแปลวา สายฟา แลวยังแปลวา 

อาวุธและเพชรอีกดวย

คือความแหลมคมฉับไวนั่นเอง

ฉายาวชิรเมธีจึงมีนัยเหมาะสมกับยุคไอทีดิจิตอล 

ไฮเทค เปนที่ยิ่ง
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ภูมิปราชญของทาน ว.วชิรเมธี ก็คือ ภูมิดานปริยัติ

ธรรม ถึงขั้น ป.ธ. ๙ คือเปรียญเกาประโยค ภาษาชาววัด

เรียก “เปรียญเอกอุ” ถือเปนสูงสุดทางปริยัติธรรม กับได

ปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่และ

ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิจ์ากสถาบนัการศกึษาอกีไมนอยกวา

สามแหง

นอกจากภูมิรูอันเปนภูมิปราชญดังกลาว ทานยัง

ทรงภูมิดานวาทศิลปและวรรณศิลปเปนที่ประจักษดังเปน 

“ขวัญใจ” ทางธรรมอยูนี้

พระผูเผยแผหลกัพทุธธรรมทีแ่ททีบ่รสิทุธิน์ัน้หาไดยาก

นัก โดยเฉพาะพระดานอรรถกถาจารย คือผูถายทอดธรรม

ที่เปน “อรรถะ” คือเนื้อแทแหงธรรมใหคนรับรูอยางไดผล 

ซึ่งตองผานการ “ถอดรหัสธรรม” นํามาอธิบายประยุกตใช

ใหเหมาะสมกับสถานการณไดจริง

หนึ่งในนี้ปจจุบันก็คือ ทาน ว.วชิรเมธี
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ดวยวยั ๓๘ ปของทาน กบัศกัยภาพทีท่านมใีนปจจบุนั

นีก้ค็อื ความถงึพรอมดวยคณุวฒุ ิและวยัวฒุ ิอนัยากจะหา

ไดในวงการพระอรรถกถาจารยรุนๆ นี้

สังคมไรที่พึ่งทุกวันนี้ กอลักษณะสุดโตงหรือสุดขั้ว

สองดานคือ ดานหนึ่ง แสวงหาความเชื่อ เพื่อยึดเปนที่พึ่ง 

อีกดานคือ แสวงหาความไมเชื่อไมเอากับอะไรเลย

สองขั้วนี้เปนความขัดแยงระหวาง ความเชื่อกับความ

คิด ทาน ว.วชิรเมธี เคยใหนิยามพวกเอาแตจะเชื่อวาเปน

พวก “รูแตที่จะเชื่อ แตไมเชื่อที่จะรู”

สวนพวกเอาแตคิดนั้น นาจะนิยามโดยนัยเดียวกันได

กระมังคือ “รูแตที่จะคิด แตไมคิดที่จะรู”

แทจริง ความเชื่อ กับ ความคิด ก็คือ ศรัทธา กับ 

ปญญา

ทานอาจารยพุทธทาสเปรียบวา เหมือนคูวัวเทียม

เกวียนตองเดินเสมอกัน ทานวาศรัทธาหนักก็จะกลายเปน

งมงาย ปญญาหนักก็จะกลายเปนบาไปได คือ ไมเชื่อใน

อะไรทั้งสิ้น
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นาจะนิยามพวกเอาแตปญญาลูกเดียวนี้วาเปนพวก 

“อหังการคับฟา” กับพวก “อัตตาคับกรง” ไดกระมัง

ภูมิปราชญของทาน ว.วชิรเมธี มีลักษณะ “ทาให

คิด สะกิดใหเชื่อ” จึงเทากับ ผูพยายามดึงวัวสองตัวคูนี้

คือ ศรัทธากับปญญาใหมาเดินเทียมเกวียนเสมอกัน ทาน

จงึเปนพระทีพ่ึง่ของสงัคมไรทีพ่ึง่ แมนอยนดิแตทรงพลงันกั

หนังสือ “หมฟาดินหอม” อันเปน “บันทึกการเดินทาง

ผานบทกวีและไปรษณียบัตร” เปนผลงานวรรณศิลปเลม

หนึ่งที่ ว.วชิรเมธี ไดแสดงใหเห็นถึงกระแสนอยๆ กระแส

หนึ่งในสายธารพลังแหงธรรมนี้

เปนบทกวแีละขอเขยีนอนัออกมาจากความรูสกึนกึคดิ

ที่สะทอนใหเห็นถึงภูมิปราชญในเชิงกวีอยูไมนอย ดังบทนี้

 ที่ที่นํ้าเปนสีนํ้ายํ้าชัดชัด

ที่ที่ฟาสีฟาตัดกับเมฆขาว

ที่ที่คั่นนํ้ําฟาภูผาพราว

มารอยเรียงเปนเรื่องราวรมณียฯ

  (จากบท “ซอเรนโต” อิตาลี)
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 ชวยกันนําคอรรัปชั่นไปบันทึก

เตือนสํานึกคนรุนหลังสวางไสว

คอรรัปชั่นตองไมอยูคูคนไทย

อยูแตในพิพิธภัณฑเทานั้นพอฯ

  (จากบท “คอรรัปชั่น”)

 เธอคือสื่อมวลชนแหงความหวัง

คือพลังแหงขาวสารอันยิ่งใหญ

คือความกลาที่จะกาวอยางยาวไกล

คือหลักชัยของปญญาประชาชนฯ

  (จากบท “สื่อมวลชน”)

บทบาลีวา “กวิคาถานมาสะโย” แปลวา “กวีเปนที่

อาศัยแหงคาถาทั้งหลาย”

บัดนี้ ทาน ว.วชริเมธี ไดถอดรหัสธรรมถายทอดเปน

บทกวใีหเราไดรบั “ธรรมรส” จากสนุทรยีแหงวรรณศลิป ซึง่

เปนหนึง่ในวถิแีหงอรรถกถาจารย ทีส่าํคญั แมจะเปนดงัสิง่

ละอนัพนัละนอยเหมอืนดอกไมรวงนาํมารอยเปนมาลยัพวง

นอยก็นับวาหอมนัก
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บทกวแีละขอเขยีนทัง้หมดในเลม คละเคลาดวยความ

รูสึกซื่อๆ ตรงๆ จากสิ่งที่พานพบในที่ตางๆ ทั้งตะวันตก

ตะวนัออก อนัรวมทัง้ความนกึ คอื จนิตนาการและภมูธิรรม 

รวมถึงความคิดที่เปนภูมิปราชญของ ว.วชิรเมธี พระผูเปน

ที่พึ่งของสังคมไรที่พึ่ง

ขอคารวะทานดวยกลอนนี้

  พระผูเปนที่พึ่งของชาวพุทธ

 พระผูทรงปาริสุทธิ์สมมุติสงฆ

 พระผูทรงแสดงธรรมความเที่ยงตรง

 พระผูทรงภูมิธรรมความเปนพระ

  พระผูสรางกุศลธรรมนําคัลลอง

 พระผูครองสันโดษสมถะ

 พระถึงพรอมวิชชาจารณะ 

 คารวะ พระ ว.วชิรเมธีฯตวั
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คํานําสํานักพิมพ

การเดินทางไปสถานที่ตางๆ ที่เราไมเคยไป จะ

ทําใหเรามีความรูสึกตื่นตาตื่นใจ ไดความคิด ไดไอเดีย

ใหมๆ ไดเห็นวา โลกใบนี้มีความสวยงาม มีความแตกตาง

หลากหลายอยูมากมายเหลือเกิน

เมื่อไดเดินทาง หลายคนก็จะใชวิธีบันทึกวา ได

ไปที่ไหนมาบาง พบเจออะไรบาง เปนบันทึกประจําวัน 

เปนขอเขียน เปนเรื่องเลา หรือบางคนก็จดบันทึกราย

ละเอียดอยางดี จนสามารถนํามาจัดทําเปนหนังสือ

ทองเที่ยวสรางความภูมิใจใหกับตนเอง

แตจะมีสักกี่คนที่เขียนบันทึกการเดินทางไปที่ตางๆ 

ดวยบทกวี!

การเขียนบทกวีขึ้นมาสักหนึ่งบทนั้น  ไมใชสิ่งที่ทําได

งายๆ หากเราไมมคีลงัคาํศพัทในหวัเพยีงพอ ใชเวลาทัง้วนั

กอ็าจเขยีนไดไมถงึบท และหากไมมคีวามอดทนพอ เมือ่คดิ

ไมออก ก็จะพาลเลิกเขียนเอางายๆ
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แตทาน ว.วชิรเมธี เลือกที่จะเขียนบันทึกการเดิน

ทางของทานดวยบทกวี ดวยเหตุผลที่วา บทกวีสามารถ

ถายทอดความรูสึกไดลึกซึ้งตรึงใจ จดจํางาย เพราะเปน

จังหวะทํานอง และที่สําคัญคือ ทานลงมือเขียนบทกวีนั้น 

ณ สถานที่แหงนั้น สดๆ รอนๆ จบทันที กอนที่จะเดิน

ทางไปที่อื่น ดวยเหตุผลที่วา ทานตองการฝกสมองตนเอง

ใหเปนคนคิดเร็ว ทําเร็ว เมื่อคิดออกมาแลว ก็สามารถนํา

ออกมาใชงานไดทันที 

ประกอบกับการที่ทานเปนผูที่รักการอาน สั่งสมความ

รูและคลังคําศัพทมามากมาย ทานจึงตั้งใจที่จะทําเชนนี้ 

เพื่อทดสอบวา ตนเองสามารถเปนนายของภาษาไดหรือไม 

ดวยการแตงบทกวีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งกาพย กลอน 

โคลง ฉันท ซึ่งทานก็สามารถแตงไดดีทุกรูปแบบ

สิง่ทีท่านเขยีนนัน้ ไมไดเขยีนบรรยายภาพ แตเปนการ

บอกเลาถงึความรูสกึของตนเอง และชีใ้หเหน็มมุของธรรมะ

ที่ซอนอยูในสิ่งที่ทานไดพบเห็น
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อานแลวทึ่ง แถมยังไดสารธรรมใหฉุกคิดอีกดวย

“หมฟาดินหอม: บันทึกการเดินทางผานบทกวีและ

ไปรษณยีบตัร” ไดเคยจดัพมิพมาแลวในรปูแบบของหนงัสอื

ที่ระลึกเนื่องในวันคลายวันเกิดของทานเมื่อ ๒๙ มกราคม 

๒๕๕๔ ปรากฏวา ไดรับความนิยมมาก หนังสือไมพอ

แจก จนถึงบัดนี้ก็ยังมีผูที่ถามมาอยูเสมอวาหาซื้อไดที่ไหน

บาง สํานักพิมพเห็นวา ระหวางรอการปรับปรุงเพื่อใหเปน

หนังสือที่สมบูรณที่สุด นาจะไดจัดเปนหนังสือ e-book 

ขึ้นมากอน เพื่อผูที่สนใจจะไดดาวนโหลดไปอานไดทันที 

ชีวิตก็เปรียบเปนเชนการเดินทางสายหนึ่งเชนกัน 

สํานักพิมพหวังวา หนังสือเลมนี้จะชวยเปนแรงบันดาลใจ

ใหเกิดความคิดและมุมมองใหมๆ ชวยใหการเดินทางสาย

นี้เต็มไปดวยสารธรรมและประโยชนสุขทั้งตอตนเอง และ

ผูคนรอบขาง

บรรณาธิการบริหาร

สํานักพิมพปราณ
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ภาค ๑ สรางสรรควรรณศิลป ๑

 ปณิธานกวี ๒

 คําหอม ๔

 ประดับไวในโลกา ๖

 ยิ่งสูงยิ่งหนาว ๗

 ตายเสียไดก็ดี ๘

 อยูอยางตํ่า ทําอยางสูง  ๙

 โลกไมชํ้าธรรมไมเสีย ๑๐

 ตื่นรูดูที่ใจ ๑๑

 มีกิ๊กมีกรรม ๑๒

 คนลมอยาขาม ๑๓

 อยากินสินบน ๑๔

 เรียนสูงใจตํ่า ๑๕

 หนาเนื้อใจเสือ ๑๖

 มีกอดมีกัด ๑๗

ตวั
อย
่าง



 ทวาทศมาส ๑๘

 ทะ ลุม ปุม ปู ๒๔

 ทุ สุ มุ ดุ ๒๖

 อุ สา นา รี  ๒๘

 โก วา ปา เปด ๓๐

 จก จี้ รี้ ไร ๓๒

 กวีวากยกากกวี  ๓๔

ภาค ๒ เยือนถิ่นยุโรป ๓๗ 

 เนวิเกเตอร ๓๘

 ยลยุโรป ๔๑

 ปารีส ๔๓

 ประตูชัย ๔๕

 ประตูชัย ๒ ๔๗

 สองเทา  ๔๙ 

 ไอเฟล ๕๑

 ไอเฟล ๒ ๕๓

 ปรามิดแกว ๕๕

 พิพิธภัณฑลูฟวร ๕๗

 ปากเปนเอก ๕๙

ตวั
อย
่าง



 วิคเตอร ฮูโก ๑ ๖๑

 วิคเตอร ฮูโก ๒ ๖๓

 วิคเตอร ฮูโก ๓ ๖๕

 Navigator ๖๗

 สามัคคีทํา ๖๙

 นักเขียน ๗๑

 มองใหเห็น  ๗๓

 นอกกรอบ ๗๕

 หยกยุโรป ๗๖

 กังหันลม ๗๙ 

 เนเธอรแลนด ๘๑

 ปอมเปอี ๘๕

 ซอรเรนโต ๘๗

 โคลอสเซียม ๘๙

 หนากาก  ๙๐ 

 มหาวิหารเซนตปเตอร ๙๓

 รหัสแหงกุญแจ ๙๕

 คําพิพากษา ๙๗

 Pietà ๙๙

 วิทรูเวียน ๑๐๑

ตวั
อย
่าง



 เมืองในฝน ๑๐๓

 ลอนดอน ๑๐๕

 ภควันต ๑๐๗

 พระกาล ๑๐๙

 Isaac Newton ๑๑๐

 พลังของภาษา ๑๑๓  

  

ภาค ๓ เพียรพบพุทธภูมิ ๑๑๕

 แรงศรัทธา ๑๑๗

 ถําพุทธ ๑๑๘

 พระเขี้ยวแกว ๑๒๑

 แพะรับบาป ๑๒๒

 พุทธภูมิ ๑๒๕

 สุคะโต ๑๒๗

 ปางหามพระญาติ ๑๒๙

 ปรินิพพาน ๑๓๑

 ซากศพอดีต ๑๓๔

 ซากศพของวันวาน ๑๓๕

 โลกีย-โลกุตร ๑๓๗

 สิคีริยา ๑๓๙

ตวั
อย
่าง



 สูงทวมฟา ๑๔๐

 มณีมนุษย ๑๔๓

 พลังศรัทธา ๑๔๕

 พระธาตุอินทรแขวน ๑ ๑๔๗

 พระธาตุอินทรแขวน ๒ ๑๔๘

 พระเจดียมนูหา ๑๕๑

 เยือนพุกาม ๑๕๓

 มุเตาเขาเฝอก ๑๕๔

 วังหลวงบุเรงนอง ๑๕๗

 ทะเลเจดีย ๑๕๙

ภาค ๔ หลากมุมญี่ปุน ๑๖๑ 

 ปณิธานกวี ๑๖๓

 เกาะแกวยุนป ๑๖๔

 นอกกะลา ๑๖๕

 ยลญี่ปุนใหอุนใจ ๑๖๖

 ฮิโรชิมา ๑๖๙

 ปูนปาชา ๑๗๐

 ดาบนั้น ๑๗๒

 ปศาจ ๑๗๓

ตวั
อย
่าง



 ซาดาโกะ ๑๗๕

 โอมารดา ๑๗๗

ภาค ๕ กระตุนปญญา ๑๗๙

 รูจักพอนอยไป ๑๘๐

 คอรรัปชั่น ๑๘๒

 ไมรักการอาน ๑๘๓

 จตุคาม ๑๘๔ 

 สื่อมวลชน ๑๘๕

 สิทธิ์ของคุณ ๑๘๖

 รักไทย ๑๘๗

 มนุษย ๑๘๘

 คุณของคําวิจารณ ๑๘๙

 ชีวิตตองสู ๑๙๐

 เปนกลาง ๑๙๒

 สามอัจฉริยภาพ ๑๙๓

 มารดาของแผนดิน ๑๙๕

 ใครลืมแมไวใกลทางเทา ๑๙๖

ตวั
อย
่าง



ภาค ๖ คารวะปูชนียชน ๑๙๙

 พระบรมครู ๒๐๐

 ลานหินโคง ๒๐๒

 พินัยกรรม ๒๐๔

 ตะแกรงรอนทอง ๒๐๖

 อนัตตา ๒๐๘

 พระศรีพระศาสนา ๒๑๐

ภาค ๗ คิดคนคําดลใจ ๒๑๓

 เชิญตะวัน ๒๑๔

 ตื่น-แต-หลับ ๒๑๗

 คมอดีต ๒๑๙

 ไมจันทน ๒๒๑

 ผานมา-ไมผานไป ๒๒๒

 ดูใจ ๒๒๓

ประวัติ ว.วชิรเมธี ๒๒๖

ตวั
อย
่าง




