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คำ�นิยม

“นิราศวัดจากแดง” เป็นกลอนนิราศ 
ขนาดสั้นที่เสียงดี เนื้อหาดี มีรสหลากหลาย 
เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้แต่งบรรยายสิ่งที่ได้
พบเห็น และความรู้สึก ในกลิ่นไอแห่งธรรมะ 
โดยใช้ภาษาถ้อยคำาเปรียบเทียบให้เห็นภาพ 
ยิ่งเมื่อมีภาษาภาพเป็นลายเส้นการ์ตูนที่ลงตัว
งามตามาประกอบ การสื่อสารก็สมบูรณ์แบบ 
กลายเป็นหนังสือเล่มนี้

ขออนุโมทนากับพระวิสุทธิ ฐานากโร ผู้
แต่ง, อาจารย์ศักดา วิมลจันทร์  ผู้วาด, และผู้
ร่วมบริจาคทุนในการจัดพิมพ์์ 

ขอให้ผู้ได้รับหนังสือ “นิราศวัดจากแดง” 
จงนำาธรรมะมาใช้ในการดำาเนินชีวิต ผ่านปัญหา 
ใหญ่น้อยได้ด้วยสติและปัญญา ประสบแต่
ความสุขความเจริญทั่วถึงกัน ทุกท่านเทอญ ฯ

สุขิตา   โหถ,  ทุกฺขา  ปมุจฺจถ

	 พระมห�ประนอม		ธมฺม�ลงฺก�โร
      รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง

ประวัติวัดจากแดง
วัดจากแดงเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาฝั่งขวา ตำาบลทรง

คนอง อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในพื้นที่ที่เดิมเรียกว่า
บางกระเจ้า ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำาเจ้าพระยาไหลอ้อมจนเกือบรอบ มีรูปร่าง
คล้ายกะเพาะหมู ต่อมามีการขุดคลองลัดในช่วงคอคอดทำาให้พื้นที่นี้กลายเป็น 
“เกาะ” ไป เพราะมีน้ำาล้อมรอบ 

วัดจากแดง ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทาน

ผู้แต่ง - พระวิสุทธิ		ฐ�น�กโร	
เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ปี
มะเมีย ที่ร้อยเอ็ด เมื่ออายุ ๒๕ 
ยายและคนเฒ่าคนแก่ชี้ชวนให้
บวช บวชจำาพรรษาที่บ้านเกิด 
ณ วัดปทุมวนาราม อ.เมืองสรวง 
จากนั้นไปเรียนอภิธรรมที่ ถ.พุทธ-
มณฑลสาย ๕ แล้วเรียนบาลีที่วัด 
จากแดง  ชอบกาพย์กลอนอยู่ก่อน 
มาชอบมากเมื่อได้เรียนวุตโตทัย
และอลังการ เลยแต่งกลอนบูชา
วัดและครูบาอาจารย์

นิราศวัดจากแดง

ผู้วาด - ศักด�		วิมลจันทร์	
เกิด ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ปีฉลู 
ที่พัทลุง จบตรีที่สถาปัตย์ฯ จุฬาฯ  
จบโทที่วารสารฯ ธรรมศาสตร์ ทำา
มา(หากิน)หลายอย่าง ที่นานที่สุด 
คือ การวาดรูป เพราะวาดตั้งแต่
ยังไม่เข้าเรียนประถม มีผลงาน
วาดภาพประกอบนิราศวัดเจ้าฟ้า
ของสุนทรภู่ ที่ได้นำาภาษาภาพมา
ประสานกับภาษาถ้อยคำา เป็นที่
ประทับใจหลวงพี่ข้างบนมาก จึง
ถูกชวนให้มาวาดภาพประกอบ
นิราศวัดจากแดงอีกครั้ง

วิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๐ มี
เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่ ๗๗ ตารางวา เท่าที่
สืบค้นได้ วัดจากแดงมีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๑ 
รูป รูปปัจจุบันคือ ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ 
นันทิโก อัคคมหาบัณฑิต อันเป็นตำาแหน่ง
ที่ทางสหภาพพม่าถวายแด่พระมหาเถระที่ 
ทรงความรู้และทำาคุณประโยชน์แก่พระพุทธ- 
ศาสนาในด้านการศึกษาและการปฏิบัติ ท่าน
มารับตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดจากแดง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน

ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก
อัคคมหาบัณฑิต
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วัดจ�กแดง  ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ๑๐  ต.ทรงคนอง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร. ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
www.bodhiyalai.com, p-paraku@hotmail.com

พิมพ์ครั้งที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๕   ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๕   ๕,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๕๕   ๕,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย : หอไตรก�รพิมพ์	 ๒๐๗/๒๓ ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่ง-
สองห้อง เขตหลักสี่. กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐. โทร. ๐๒-๙๒๐-๘๗๗๖, 
๐๘๕-๘๑๓-๑๕๑๖. โทรสาร ๐๒-๙๕๓-๔๑๕๘
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ภาษาถ้อยคำา – พระวิสุทธิ ฐานากโร
ภาษาภาพ – ศักดา วิมลจันทร์

พรพระไตร
โปรดประสิทธิ์
ลิขิตสาส์น . . .

เรียมสัญจรเอกาสมุทรปราการ
ไปวิหาร “จากแดง” ด้วยแรงรัก

ใจหนึ่งรัก
ธรรมะ
ปฏิบัติ

อีกมนัส
ห่างนุช
ก็สุดหนัก

พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก ได้ร่วมกับญาติโยมผู้มีศรัทธาและชาว
บ้านทำาการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกน้ำาท่วมและถูกทิ้ง
ร้างจนมีสภาพทรุดโทรม ให้กลับมีสภาพสวยงาม รวมทั้งสร้างโบสถ์หลังใหม่
แทนหลังเก่า และในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ท่านได้รับการสนับสนุน

จากญาติโยมทุกฝ่าย ร่วมกันบริจาค
ทรัพย์ ก่ อสร้ า งพระสมันตมหา- 
ปัฏฐานเจดีย์อันงดงาม เพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา
และเป็นขวัญกำาลังใจแก่เหล่าพระ
นักศึกษาและสาธุชนที่เข้ามาเรียน
พระธรรมตามพระไตรปิฎก ในสำานัก 
เรียนธรรมะตามหลักสูตรคณะสงฆ์  
และสถาบันพระบาฬีโพธิยาลัย เพ่ือ
การศึกษาพระไตรปิฎกโดยผ่านภาษา 
บาฬี ใช้หลักสูตร“ปัญจมูลคัมภีร์” หรือ 
“บาฬีใหญ่” มีพระสงฆ์จากทุกภูมิภาค 
ในประเทศ และจากต่างประเทศ เช่น 
พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, 
มาเลเซีย เข้ามาศึกษาเป็นจำานวนมาก 
 ภายในวัดจากแดงยังมีสิ่ ง 
สำ าคัญควร เคารพบูชา อีกหลาย
อย่าง เพื่อระลึกถึงพระคุณแห่งพระ
รัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเรา
ชาวพุทธ (อ่านต่อหน้า 22)

(บน) พระอุโบสถวัดจากแดง
(ล่าง) พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์
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นั่งรถเมล์พระประแดงแห้งอกนัก

จนเขาทัก “ใกล้สุดสาย” 
ก่อนปลายทาง

 ใกล้สุดสาย
แล้วค่ะ!

อ้อ! 
ขอบคุณครับ!

ถึงตลาดพระประแดง
เห็นแผงผัก

บ้างก็ตักแกงขายหลายหลายอย่าง

ผลไม้ข้าวต้มมัดเขาจัดวาง ที่อ้างว้างค่อยมีความปรีดา

รับอะไรมั้ยจ๊ะ?
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เสียงคนขายเรียก
ร้อง “ปาท่องโก๋!”

ปาท่องโก๋จ้า!
รับปาท่องโก๋มั้ยจ๊ะ?

อีกเสื้อโหล . . . ลูกชุบ . . . บ้างบุปผา . . .

พี่เดินไปซื้อมาลัยมะลิลา แล้วมองหาพาหนะพอประมาณ

สามล้อถีบรีบเลียบเทียบฟุตปาธ
มารยาทยิ้มสู้ผู้โดยสาร

ไปไหนครับ? 
เชิญสามล้อบริการ

รถโบราณน่าสนใจ . . .

 ไปจากแดง

นั่งรถเก่าเข้าเกาะคล้ายเบาะกว้าง  ไร้น้องนางยอดหญิงมาอิงแฝง

เขาปั่นขึ้นทางชันยิ่งปั่นแรง เหมือนพี่แย้ง
ใจหนึ่งก็ดึงดัน
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ถึงซอยสิบเพชรหึงษ์จึงเลี้ยวขวา เลยบ้านมาเห็นแท่งกำาแพงกั้น
ผ่านประตูครู่เดียวเลี้ยวซ้ายพลัน

ลุสวรรค์บนดิน
ถิ่นจากแดง!

เขียวพฤกษาทั่วอาณา
อาวาสวัด

ยลยอดฉัตรพระเจดีย์
เหมือนมีแสง

ชื่นอุราเห็นมาลีใจมีแรง
รีบจัดแจงเครื่องบูชา
เรียงมาลัย

พระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน
ริมสายธารเจ้าพระยาวารีใส
ฟ้าสีสวยสูดอากาศสะอาดไอ

ดลดวงใจเอิบอาบ
กราบกรานลง
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มาลัยแขวน
โพธิ์พฤกษ์
ระลึกพระ

ชั่วขณะ
พลันจิต
พิศวง

คล้ายเจดีย์มีตา
มองมาตรง
รังสีส่งกระแสบุญ
ให้อุ่นเอม

เดชสถานปูชนีย์ที่น้อมไหว้
ขอหัวใจพ้นทุกข์สุขเกษม
ซึ่งชีวีแต่นี้จงปรีดิ์เปรม
เหมือนหงส์เหม
ลอยองค์
กลางคงคา

ธัมเมกขะสถูปเป็นรูปย่อ
จำาลองหล่อ จำาหลัก

งามหนักหนา
ยามเดินเวียน

ทอดทัศน์
เกิดศรัทธา

ปฏิมารายพร้อม
อยู่อ้อมองค์

เสียง “สัพพีติโย” ชำาแรกแทรก
ทำานองแปลกพร้อมเพรียง
เพลินเสียงสงฆ์

ประนมหัตถ์มนัสหวนนวลอนงค์
ทรุดกายลงรับพรกับดอนดิน

เดินศึกษาภาษิตติดต้นไม้ จนมาใกล้ วิหาร
“หลวงพ่อหิน”

ฉงนนึกว่าคงเป็นองค์อินทร์
บันดาลกลิ่นสุคนธ์ไว้ต้นลม

แท้ที่แท่นเขาวางกระถางธูป
หน้าพระรูปองค์พุทธพิสุทธิ์สม

พิมลพักตร์
พาอุราอิ่มอารมณ์

น้อมบังคม “หลวงพ่อหิน”
กลางกลิ่นบุญ
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กำาลังสิบยกใส่ไว้ศีรษะ
ขอเดชะกุศลกรรมโปรดนำาหนุน
กำาแพงทุกข์ขอจงเป็นผงจุณ
ด้วยเดชคุณพระมุนินทร์หินศิลา

เห็นคู่เขาสุขสมยามก้มกราบ
เหมือนกรรมสาปสาสม
พี่ก้มหน้า

เขาปิดทอง
องค์พระปฏิมา

ทางไปหาเนื้อทอง
ต้องปิดตาย

จะพึ่งพาบารมีมุนีนาถ
โศกสวาทไข้รักจงหักหาย
เลิกหวนถึงความหลังนั่งตั้งกาย
แบ่งระบายลมปราณ
ค่อยซ่านทรวง

ชีวิตเราเอาอะไรมากมายหรือ
ไยยึดถือเรื่องรักจนหนักหน่วง
กี่ครั้งแล้วชอกช้ำาเพราะคำาลวง
ไม่เคยห่วงตัวเองวังเวงใจ
สติตรองปัจจุบันรู้ทันจิต
ทางชีวิตเปิดกว้างกระจ่างใส
ซึ่งทางออกใช่ทางที่ห่างไกล
ทางที่ใกล้แค่จมูกแท้ถูกทาง

ดื่มความเงียบในวิหารผ่านพักหนึ่ง
ยินเสียงอึงจากอาคารที่ด้านข้าง
“ปุริโส” แจกศัพท์สดับพลาง

มองพระปรางค์
คล้ายพระองค์
ทรงยินดี

ปุริโส

หลงสำาเนียงลีลาแห่งบาลี
จนเหลือที่จะเฉย
เลยกราบลา

เหมือนได้เฝ้าคราวพระองค์ดำารงอยู่
ได้รับรู้โลกมิสิ้นหน่อชินสีห์
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ซึ่งต้นเสียงจับใจได้ประจักษ์
คือพระเณรคักคึกเพียรศึกษา
ผสานเสียงยลยินปลุกวิญญา
“มนุสสา 
วันทันติ 
ปัณฑิตัง”

ทำาอะไรอยู่หนอ?
พ่อหนุ่มน้อย

สดับถ้อย
กังวาน

จากด้านหลัง

ตรงใต้ร่มแมกไม้มุงใบบัง  พระหนึ่งนั่ง
กิริยางามอาการ

กราบสามหนเรียนว่า

ครับ.. มาเที่ยว

มาคนเดียว
หรือสองคน?

ฉงนสาร . . .

เอ๋? ก็เห็นอยู่แล้ว
ทำาไมถึงถามอีก?

คนเดียวครับ เพิ่งเคยมา
สมุทรปราการ

ถามถึงด้านจิตใจไม่ใช่กาย

คนเดียวครับ

หวั่นหัวอกที่ปกปิด

เหมือนไม่มิด
ท่านย้ำาคำาขยาย

แน่ะ! หนุ่มเอ๋ย 
เคยสัญญาว่ากล้าตาย
บทสุดท้ายช้ำานัก
เพราะรักเทียม . . .

ดูคำารักชายหญิงที่พริ้งเพราะ
ยามทะเลาะระอาหน่าย
ไม่อายเหนียม
ไฟกับไฟ
จิตใจก็ไหม้เกรียม
รักเคยเปี่ยม
กลับแห้งเหือด
เป็นเดือดดาล

ใครจะช่วยถอนรัก
ปักลึกได้?
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เคยเห็นไหมประเพณีที่สืบสาน
ออกพรรษาทางบางพลีเขามีงาน
ล่องลำาธารลอยนาวามารับบัว . . .

บูชาหลวงพ่อโตถอนโกมุท
จงแจ้งจุดให้ถอนจิตที่คิดชั่ว

ซึ่งรักโลภโกรธหลงจงถอนตัว
ขืนเกลือกกลั้วอาวรณ์ต้องถอนใจ

ถูกพิษงูรู้ยารักษาหาย
ถูกยักษ์ร้ายผีสิงอิงอาศัย
อาจหามนต์เปลื้องมารปัดพาลภัย
ความรักใคร่
ร้ายฤทธิ์
มีพิษรัก

จงมั่นใจตัวเองอย่าเกรงก่อน
ต้องกล้าถอนทันใดจงใจหนัก
หมายระรื่นชื่นอุราขืนช้าชัก . . .

เฮ้ย!

. . . จะจมปลักบ่อบาป อาบน้ำาโคลน เข้าใจแล้วครับ!

จากวันนั้นจึงหันหาวารีใส
ซึ่งสิ่งใดเป็นโทษเคยโลดโผน
กราบประทานโทษถอน
ช่วยอ่อนโยน . . .

เย็นมีดโกนกินผมลมรำาเพย
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ใจประจักษ์รักแท้ยามแม่ยิ้ม
น้ำาตาปริ่มนี่หรือคือเฉลย
รักอื่นนอกจากนี้ไม่มีเลย
คำาแม่เอ่ย 
“วันนี้มีสุขนัก”

เสียงคู่สวดก้องสีมา “สุณาตุ”
สงฆ์ “สาธุ!” เปลื้องห่วง

ที่หน่วงหนัก

หทัยไม่เปลี่ยนแปลงมั่นแรงรัก
ศึกษาหลักธรรมะ
พระบาลี

สิบห้าค่ำาตำาราท่องมองพระธาตุ
งามพิลาสนวลจันทร์เจิมเฉลิมศรี
อุ่นอาจารย์อุ่นบัณฑิตอุ่นมิตรดี
ชีวิตนี้ขอฝาก ไว้ “จากแดง” ฯ-

วันนี้ แม่มี
ความสุขจริงๆ!

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง	
ที่เฝ้�หวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล

แม่เร�เฝ้�โอละเห่	กล่อมลูกน้อยนอนเปล
ไม่ห่�งหันเหไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม	
แม่ผ่�ยผอม	

ย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่	

นี่แหละหน�อะไร	
มิใช่ใดหน�เพร�ะค่�น้ำ�นม

ควรคิดพินิจให้ดี	
ค่�น้ำ�นมแม่นี้	จะมีอะไรเหม�ะสม

โอ้ว่�แม่จ๋�	ลูกคิดถึงค่�น้ำ�นม
เลือดในอกผสม	กลั่นเป็นน้ำ�นม

ให้ลูกดื่มกิน
ค่�น้ำ�นมครวญชวนให้ลูกฝัง	
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้�	

หนักกว่�แผ่นดิน
บวชเรียนพ�กเพียรจนสิ้น	

หยดหนึ่งน้ำ�นมกิน	
ทดแทนไม่สิ้น

พระคุณแม่เอย.

ค่าน้ำ�นม
เนื้อร้อง-ทำานอง โดย ไพบูลย์ บุตรขัน

ภาพชื่อ “แม่อุ้มลูก”
โดย ปิกัสโซ่
Picasso’s “Mother Holding a Child”
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บรรยากาศอันร่มรื่นและเงียบสงบในวัด

บุคคลสำ�คัญในวัดจากแดง

พระครูธรรมธรสุมนต์  
นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดจากแดง
อดีตผู้อำานวยการอภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย

พระมหาประนอม   
ธมฺมาลงฺกาโร
รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง
ผู้อำานวยการสถาบัน
พระบาฬีโพธิยาลัย

พระมหาธิติพงศ์ 
อุตฺตมปญฺโญ 
(อาจารย์ต่วน)
อาจารย์ใหญ่สำานักเรียน
วัดจากแดง

ธัมเมกขสถูปจำ�ลอง
ปูชนียอนุสรณ์ จำาลองจากองค์จริงที่อินเดีย ณ 
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรก

สิ่งสำ�คัญในวัดจากแดง

ต้นพระศรีมห�โพธิ์ 
นำาเมล็ดพันธุ์มาจากพระศรีมหา 
โพธิ์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิห�รหลวงพ่อหิน
หลวงพ่อหิน เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยขุดพบท่ีพระอุโบสถหลังเก่า มีผู้ศรัทธาจัด
งานนมัสการท่านทุกปี ในวันข้ึน ๑๕ ค่ำา เดือน ๑ ท่ีวิหารน้ีมีกิจกรรมทำาวัตรเย็นทุกวัน 
ในเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. และมีพระสงฆ์แสดงธรรมต่อจนถึง ๑๙.๐๐ น. รับฟัง
ทางวิทยุคล่ืน ๙๖.๗๕ Mhz. สถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาและสังคม วัดจากแดง

หลวงพ่อหิน
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The Holy Route to
Wat Chak Daeng

เส้นทางศักดิ์สิทธิ์
สู่วัดจากแดง

ไปวัดจ�กแดง
วัดจากแดง อยู่ที่ถนนเพชรหึงษ์ซอย 10
ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ  ไปวัดจากแดงได้หลายทาง 
ขอให้ลงท้ายที่ถนนสุขสวัสดิ์ แล้วเลี้ยวเข้า
ถนนนครเขื่อนขันธ์ ที่สามแยกพระประแดง 
สังเกตว่าอยู่ตรงข้ามกับ พระประแดงอาเขต
วิ่งรถข้ามสะพาน 1 แห่ง ผ่านซุ้มเทศบาล
พระประแดง เจอป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย
เข้าถนนเพชรหึงษ์ ผ่านแยกไหนก็ไม่ต้อง
เลี้ยว ข้ามสะพานอีกแห่ง จนมาถึงซอย
เพชรหึงษ์ 10 มีซุ้มประตูวัดจากแดง
อยู่ปากซอย เลี้ยวเข้าไปเลย ไม่ผิดแน่!

แผนที่ โดย ศักดา วิมลจันทร์  22/9/55
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