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อนุสรณ์
นักเรียนภาษาบาลี
หลักสูตรฆราวาส
วัดโมลีโลกยารามฯ

รุ่นเตรียมบาลี ’๕๕
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อนุโมทนาพจน์

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ ป.ธ.๙)

เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 

 ภาษาบาลีหรือภาษามคธเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศพระ
ศาสนา เกื้อกูลแก่ชาวโลกตั้งแต่ปุถุชน กัลยาณชน จนถึงพระอรหันต์ และเป็น
ภาษาจารึกคำาสอนของพระศาสดา  ดังนั้น  ผู้สอนและผู้เรียนจึงมีอานิสงส์มาก  
เป็นการสร้างอุปนิสัยปัจจัยเพื่อปัญญาบารมีทั้งปัจจุบันภพและสัมปรายภพ 

 ขอชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาภาษาบาลีของมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยา- 
ราม ราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร  ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกัน
สร้างปัญญาบารมี ขันติบารมี และวิริยบารมีในการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีในศก
นี้    เป็นการให้กำาลังใจผู้จัดการศึกษา สร้างสติปัญญาแก่ตนเอง และเป็นแบบ-
อย่างให้แก่อนุชนผู้เป็นพุทธศาสนิกชนสืบไป

ขออนุโมทนา

พระเมธีวราภรณ์
เจ้าสำานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
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แด่คณะนักศึกษามหาบาลีวิชชาลัย 
รุ่นเตรียมบาลี ๒๕๕๕

 มหาบาลีวิชชาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อหาแนวทางและสร้างรากฐานสังคมชาว
พุทธ สู่ปี พ.ศ. ๒๖๐๐ ที่ควรจะเป็นดังนี้ - ชาวพุทธไทยเรียนภาษาบาลีเป็นปกติ
ในชีวิตประจำาวัน ทั้งเด็ก กลุ่มคนทำางาน และคนเกษียณงานแล้ว วรรณกรรมบาลี
เฟื่องฟูแพร่หลาย ชาวพุทธไทยมีความสามารถทางภาษาบาลีเป็นอย่างดี เข้าใจ
พระสัทธรรมดำารงตนตรงตามพระพุทธประสงค์ และมีเวทีให้แสดงออกทางภาษา
บาลีอย่างหลากหลาย

 มหาบาลีวิชชาลัยคาดหวังว่า อย่างน้อยทีสุด ในอัตราส่วนประชากรชาว
พุทธ 300,000 คน จะมีบริการพื้นฐานดังนี้

     1. ศูนย์ศึกษาภาษาบาลี  1 แห่ง 
     2. ศูนย์ศึกษาพระอภิธรรม 1 แห่ง 
     3. สำานักปฏิบัติธรรมมาตรฐาน 20 สำานัก 

ขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะศึกษาภาษาบาลีของนักศึกษามหาบาลี
วิชชาลัยทุกท่าน นับเป็นสิ่งภูมิใจอันเลิศที่แต่ละท่านได้มีส่วนร่วมและเป็นบุคคล
ชั้นนำาในการสร้างประเพณีเรียนภาษาบาลีขึ้นในประเทศไทย ขอความสำาเร็จ 
ความสุข ความเข้าใจในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านเทอญ.

นายธฤญเดชา ลิภา
ผู้ดำาเนินการจัดตั้งมหาบาลีวิชชาลัย

อาจารย์ธฤญเดชา ลิภา
ผู้ริเริ่มและอาจารย์ประจำาหลักสูตร
การอบรมภาษาบาลีสำาหรับฆราวาส
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อาจารย์ประจำาหลักสูตร

พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย

อาจารย์พิเศษ

พระมหาชาญ เขมปญฺโญ

พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโมพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโรพระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม
ป.ธ.๙ พธ.บ.

ภาษาบาลีอยู่คู่กับคนไทย บนผืนแผ่นดิน
ไทยนานนับเป็นพันปีมาแล้ว ต้ังแต่พระพุทธศาสนา
แพร่ขยายเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ภาษาบาลีเป็นภาษา
ท่ีมีความสำาคัญต่อการศึกษาพระธรรมคำาสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเรียนภาษาบาลีเท่ากับ
ได้เรียนรู้พระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ต้อง 
แปลเป็นภาษาอ่ืนเหมือนได้น่ังฟังธรรมจากพระ 
โอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถ้ารู้ภาษาบาลีดีก็จะ 
เข้าใจธรรมะได้ลึกซ้ึงถึงใจความสำาคัญ ทำาให้เกิด
ศรัทธา และปัญญา จากความรู้ความเข้าใจพระธรรม 
คำาสอนของพระองค์ ท้ังยังจะพลอยทำาให้ผู้เรียนมี 
ความแตกฉานในภาษาไทยด้วย เพราะในภาษาไทย 
ใช้ภาษาบาลีมาก 

การเรียนรู้ภาษาบาลีเป็นการรักษาพระ-
พุทธศาสนาท่ีสำาคัญย่ิง  แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ 
การเรียนภาษาบาลีจำากัดอยู่เฉพาะพระสงฆ์เท่าน้ัน 
ยังไม่แพร่หลายสำาหรับบุคคลท่ัวไป

นับว่าเป็นนิมิตหมายดี ท่ีมีหลักสูตรการเรียนภาษาบาลีสำาหรับฆราวาส ของมหาบาลีวิชชาลัย 
ต้องขออนุโมทนานักศึกษาท่ีมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาภาษาบาลี ขอบุญกุศลน้ี จงอำานวยอวยพรให้
ทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถ รู้แจ้งพระธรรมคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้า ทำาตนให้พ้นทุกข์ ถึงสุขอันไพบูลย์ กล่าวคือพระนิพพาน ด้วยกันทุกคนเทอญ.

พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม
อาจารย์มหาบาลีวิชชาลัย 
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กฤษณะ รามัญอุดม (มิน)

อายุ 23 ปี 
กำาลังจะจบ ป.ตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  08-4456-2883
E-mail:  mint_crezy@msn.com
ที่อยู่ : 2/153 ซ.7 หมู่บ้านประชาสุข 
แขวงแสมดำา เขต บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150

1 อยากให้มีสถานท่ีรองรับสำาหรับการเรียนการสอน
2	 เพ่ิมสาขาการเรียน	อย่างเช่น	มีวัดเข้าร่วมเปิดสอนบาลี		ให้คนท่ีสนใจท่ีอยากเรียนแต่	
	 อยู่ไกลไม่ต้องเดินทางไกลให้เรียนวัดใกล้บ้าน
3	 มีการโปรโมทหรือโฆษณามากข้ึน	เพราะว่าถ้าไม่มีการโฆษณาคนท่ีเขาสนใจหรืออยาก	
	 จะเรียนไม่มีรับข่าวสาร	ถ้าเป็นทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียว	คนท่ีเขาอายุเยอะๆหรือ	
	 ห่างไกลจะไม่มีทางรับข่าวสารอย่างแน่นอน
4	 บอกถึงคุณประโยชน์ของการเรียนบาลีให้คนเข้าใจถึงเหตุผลท่ีแท้จริง
5	อยากให้วางแผนเป้าหมายท่ีแน่นอนว่าจะเปิดสอนก่ีระดับในแต่ละระดับความยาก-ง่าย		
	 เรียนอะไรบ้าง	มีการสอบวัดผลอย่างไรบ้าง	หรือมีเกีรยติบัตรให้คนทีเรียน
6	 อาจารย์ผู้สอน	อาจจะเป็นฆราวาสหรือคนท่ีสนใจธรรมะอย่างแท้จริง	ถ้าเป็นพระสอน	
	 อย่างเดียว	คนท่ีเรียนรู้สึกว่าเป็นเร่ืองยาก
7	 ให้จัดต้ังสมาคมผู้เรียนบาลี	ไหนๆก็มีคนสนใจท่ีจะเรียน	หรือคนท่ีศรัทธาในพระพุทธ-	
	 ศาสนา
8	 อยากให้เปิดการเรียนการสอนวันอ่ืนบ้าง	เพราะบางคนอาจจะว่างวันอ่ืนๆ

เกรียงไกร โสตถิยานนท์

อายุ 37 ปี 
ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
โทรศัพท์  086-761-2175
E-mail:  kksoat@gmail.com
สนใจ   เขียนโปรแกรม, ศึกษาธรรม

ที่อยู่ : 984/89 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 40 
สุขุมวิท 71 
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา 
กรุงเทพ 10110
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เขื่อนแก้ว วรากรกาญจน์

อายุ 37 ปี 
ป.โท MSC. Public Financial Policy
London School of Economics
โทรศัพท์  081-632-9898
E-mail: v.khuankaew@gmail.com

ที่อยู่ : 44 ซ.สายทิพย์ สุขุมวิท 56 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพ 10260

ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ (อ้วน)

อายุ 58 ปี 
ป.โท (วิชาพระพุทธศาสนา), ป.โท MBA
โทรศัพท์  02-589-2513, 081-722-9804
E-mail: konhin51@gmail.com
สนใจ   วาดรูปสีน้ำามัน

ที่ทำางาน : ธ. กรุงไทย จก. (มหาชน)
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ถ.สุขุมวิิท กทม.
ที่อยู่ : 302/ 143 หมู่บ้านการเคหะท่าทราย ซอย 8
ถ.ประชาชื่น  ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่  กทม. 10210

การอ่านและเขียนภาษาบาลีได้น้ัน เป็นความใฝ่ฝันของดิฉัน 
มานานมาแล้ว  การแสวงหาเพ่ือจะเรียนภาษาบาลีเป็นเร่ืองท่ียาก
มากสำาหรับฆารวาส โดยฉพาะผู้หญิง  พวกเราฆารวาสต้องไปแอบ
น่ังเรียนท้ายห้องของห้องท่ีมีพระเณรเรียนกัน  จึงเป็นท่ีน่าสงสาร
มาก  จนกระท่ังได้มาพบว่าท่ีทางวัดโมลีโลกยาราม มีการเปิดสอน
ภาษาบาลีสำาหรับฆารวาส  จึงดีใจมาก และได้เข้ามาเรียนได้สนใจ
ปรารถนา

ดิฉัน มีความสุข ทุกคร้ังท่ีได้เข้าห้องเรียน สามารถอ่าน
บาลีออก เข้าใจความหมาย คำาแต่ละคำาของบาลีน้ันได้  ดิฉัน
และเพ่ือนๆ ร่วมเรียนกันอย่างมีความสนุกสนาน  บรรยากาศใน
ห้องเรียนเหมือนกลับไปเรียนในสมัยยังเป็นเด็กๆ เล็กๆ 

คือมีหัวหน้าห้อง   พวกเรามีพ่ีใหญ่ (ขาใหญ่..ท่ีคอยดูแล
น้องๆ ก็คือ พ่ีอังกูร น่ันเอง) 

มีขาเรียน คือจดงานทันทุกคำาพูดท่ีพระอาจารย์ประดิษฐ์ฯ 
สอนได้ทุกคำาพูด ก็คือ น้องวัลย์ลดา น้องเข่ือนแก้ว และคุณสุ
พรรณี)

มีผู้ใหญ่ใจดี ท่ีจะซ้ือหาหนังสือเรียนมาเพ่ิมเติมให้เพ่ือนๆ ก็
คือ คุณทวีชัย

มีขาต้ังคำาถามแปลกๆ เจาะลึกจนพระอาจารย์ ...งง..สร้าง
ความมึนงง..ให้พระอาจารย์และเพ่ือนๆ ได้เสมอ ก็คือ คุณเกรียง
ไกร

มีน้องน้อยๆ อายุน้อยมาก ท่ีเป็นเพ่ือนร่วมรุ่นของพวก
เรา ก็คือน้องพิชาพร  (อายุ 16 ปี)

และอีกหลายๆ ท่านท่ีสร้างบรรยากาศ ความรัก ความ
สนุก ให้กับห้องเรียนได้

ประการสำาคัญ คุณแม่ครัวใจดีมากๆ ค่ะ ทำาอาหารกลาง
วันให้พวกเราทานอ่ิมหน่ำาสำาราญ

และ อีกส่ิงหน่ึงท่ีดิฉันไม่อาจลืมได้ จากความเมตตา
กรุณาของพระอาจารย์ประดิษฐ์ อาจารย์เด. ท่ีมุ่งถ่ายทอดความ
รู้ให้แก่ลูกศิษย์  คือดิฉัน ได้นำาความรู้เหล่าน้ันไปสอบบาลีศึกษา
สนามหลวง ผลปรากฏว่าดิฉันสอบบาลีไวยากรณ์ 1-2 ผ่าน แต่
ต้องสอบซ่อมแปลภาษาบาลีเป็นไทย

การศึกษาแปลบาลีเป็นไทย เป็นการท่ีเรียนยากมาก 
เพราะมีเวลาน้อยมาก แต่ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์
ใหญ่( พระเมธีวราภรณ์ เจ้าอาวาส) และพระอาจารย์ประดิษฐ์ 
ท่านได้จัดติวเป็นกรณีพิเศษให้ค่ะ  เรียกว่าเรียนตัวต่อตัวเลย
เจ้าค่ะ

    การเรียนบาลีน้ัน ดิฉันถือว่าเป็นการเรียนเอาบุญ
เจ้าค่ะ  บุญเกิดข้ึนได้เม่ือเข้าใจความหมายของคำาบาลีทุกคำา 
เข้าใจทุกประโยคท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัส ปฏิบัติได้ตามน้ัน และ
จะเป็นมหาบุญ เม่ือดิฉันสามารถช่วยจรรโลงรักษาพระธรรมคำา
สอนของพระพุทธเจ้าได้ยาวนานต่อไป..
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ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ

อายุ 40 ปี 
นิติศาสตร์บัณฑิต, เนติบัณฑิตไทย, 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
โทรศัพท์  081-446-5760

ที่อยู่ : 55/ 184 หมู่บ้านเมืองเอก 6 
ซ.เอกเจริญ 9 ต.หลักหก 
อ. เมืองปทุม 
ปทุมธานี 12000

ทวีชัย รุ่งวาณิชสุขานนท์

อายุ 47 ปี 
วศ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) มสธ.
โทรศัพท์  02-437-1536, 081-829-3335
E-mail: taweechr@gmail.com
สนใจ   IT & Internet
 อ่านหนังสือ

ที่อยู่ :   419 ซ.ขึ้นวิเชียร (ตากสิน 19)
ถนนตากสิน แขวงสำาเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600
ที่ทำางาน :  บมจ. อแดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส
อาคาร AIS Tower ชั้น 9 ส่วนหลัง
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพ 10400
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พิชาพร แก้วศรี

อายุ 16 ปี 
ร.ร. สาธิตจุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์  085-021-0824
E-mail: silk_official@hotmail.com
สนใจ  รำาไทย, พุทธศาสนา

ที่อยู่ : 457/4 ซ.แก้วฟ้า 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10260

วัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ (เอ๋)

อายุ 35 ปี 
ป. โท เศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์  081-847-7004
E-mail: ae_assa@hotmail.com
สนใจ   ศาสนาพุทธ, ภาษาบาลี, การภาวนา, โยคะ
ทำาธุรกิจส่วนตัว

ที่อยู่ : 1028/22 ซ.ตากสิน 24 ถ.ตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600
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ศักดา วิมลจันทร์

อายุ 63 ปี 
ป.ตรี สถาปัตย์ (จุฬาฯ), ป.โท วารสารศาสตร์ (ธรรมศาสตร์)
โทรศัพท์  081-646-9105
E-mail: sakda_vim@yahoo.com
สนใจ   วิชาการการ์ตูน, พุทธศาสนา

ที่อยู่ : 223/8 ถนนอัศวพิเชษฐ์ 
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพ 10170

สถิตพงษ์ ด้วงสำาราญ

อายุ 63 ปี 
ปริญญาตรี
โทรศัพท์  087-335-5408, 085-159-1299
E-mail: duang2499@gmail.com

ที่อยู่ :   77/ 14 ถนนรามอินทรา 8
เขตบางเขน  กทม. 10220

ก่อนหน้านี้ มองหาที่เรียนภาษาบาลีที่วัดโน้นวัดนี้ แต่ไม่ได้
ตกลงใจเรียนที่ไหนสักที เพราะติดปัญหา 2 ข้อ คือ รู้สึกว่าเป็น
หลักสูตรของพระเณร กับ เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้เวลานาน ซึ่งรู้ตัว
ว่าไม่มีปัญญาเรียนต่อเนื่องได้นานขนาดนั้น  พอรู้ว่ามีหลักสูตร
สำาหรับฆราวาสโดยเฉพาะ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และที่
สำาคัญคือ คนสอนไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเพื่อนรักเราเอง จึงแทบ
ไม่ต้องคิดตัดสินใจเลย

เมื่อได้เรียนแล้ว ไม่ผิดหวังกับหลักสูตรและผู้สอนเลย ชื่นชม
ในความเป็นครูของพระมหาประดิษฐ์ และอาจารย์เด (ธฤญเดชา) 
เพื่อนรักเรามาก ตัวเราเองเป็นครูอาจารย์มาหลายสิบปี ยังต้อง
ยอมรับว่ายังเป็นครูไม่เท่าอาจารย์์เด ผู้ซึ่งมีจิตใจเพื่อพระพุทธ
ศาสนาอย่างจริงใจ และเสียสละอย่างล้นเหลือ 

ที่ผิดหวังอย่างแรง คือ ตัวเองต่างหาก ที่ไม่ได้ทุ่มเทจริงจัง
ให้ได้สักหนึ่งในสี่ของอาจารย์ แต่ก็ได้ความรู้ความเข้าใจภาษาบาลี
ไปบ้าง พอเป็นประโยชน์แก่งานที่กำาลังทำาอยู่ และที่จะทำาต่อไปข้าง
หน้า  

โชคดีที่ได้เพื่อนร่วมเรียนที่เอาจริงเอาจัง ติดตามการสอนและ
ตอบคำาถามอาจารย์ได้คล่องแคล่ว ให้เราได้อาศัยเกาะใบบุญไปกับ
เขาได้



22 23

สมพร แก้วศรี

อายุ 63 ปี 
ร.ร. สวนกุหลาบ, Commerce ม.รามคำาแหง
โทรศัพท์  087-335-5408, 085-159-1299
E-mail: somphattanasilk@hotmail.com
สนใจ  ศึกษาธรรม, ไปวัดถือศีล

ที่ทำางาน + ที่อยู่ :   บ. สมปรารถนาการไหม จก.
100/ 51 ม.1 ซ.สุขาภิบาล  ต.บางศรีเมือง
อ.เมือง  จ.นนทบุรี

สมรรถพล อุตตมะโยธิน

อายุ 54 ปี 
วศ.บ. (โยธา) พระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: samattapol.u@gmail.com
สนใจ  ออกกำาลังกาย, อ่านหนังสือบาลี

ที่อยู่ : 258-260 ซ.บรมราชชนนี 4
ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ 
เขตบางพลัด 
กรุงเทพ 10700
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สุพรรณี อัศวศิริเลิศ (หมวย)

อายุ 53 ปี 
วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทรศัพท์  081-303-5961
E-mail: assupannee@yahoo.com
สนใจ   ถ่ายรูป, ท่่องเที่ยว

ที่ทำางาน  ศุนย์วิจัย ธ.ก.ส.
ที่อยู่ : 578 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพ 10600

อภิเชน หล้าหิบ

อายุ 21 ปี 
กำาลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์  02-428-1762, 084-332-0767
E-mail: apichen.chen@hotmail.com
สนใจ   ประวัติศาสตร์, พุทธศาสนา, งานศิลปะ

ที่อยู่ : 170 (362) ซ.สุขสวัสดิ์ 38, ถ.สุขสวัสดิ์ 
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพ 10140
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อังกูร ภัทรพงศ์ไพศาล

อายุ 51 ปี 
ปริญญาตรี
โทรศัพท์  081-859-1963
E-mail: pat.aungkoon@yahoo.co.th
สนใจ   อ่านหนังสือ, เล่นกีฬา

ที่อยู่ : 65/ 104 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 
ซ. รามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา 
เขตบางเขน กรุงเทพ 10230

โอภาส สุขยานุดิษฐ์

อายุ 20 ปี 
นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1, ม.รามคำาแหง (2555)
อักษรศาสตร์
โทรศัพท์  089-045-9637
E-mail: opart_sukyanudit@hotmail.com
สนใจ   ดนตรีไทยเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมพื้นบ้าน - ซอกันตรึม

ที่อยู่ 1420/ 1 ถ.รามคำาแหง ซอยรามคำาแหง 1 เจริญทรัพย์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพ 10240
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มหาบาลีวิชชาลัย 
สถาบันสอนภาษาบาลีสำาหรับบุคคลท่ัวไป 
ชวนคนไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี 

www.mahapali.com

วัดโมลีโลกยาราม 
เลขท่ี ๒ หลังพระราชวังเดิม 

ริมคลองบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

โทร 0-2472-8147


