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 ครูสอนบาลีขี �โกรธ เจ้าโทสะรุนแรง อารมณ์ร้าย วาจาเกรี �ยวกราดมกัปรากฎให้เห็นบอ่ย ๆ ในวงการบาลี

ของประเทศไทย มีเสียงเลา่ลืออยูเ่สมอเกี+ยวกบัพระสอนบาลีที+มีความอดทนตํ+า  ไมมี่วจนกัขมะ ทนตอ่ผู้ เรียนไมไ่ด้ 

เวลาสอนหนงัสือเลยดา่ว่าเสียงดงั ลงไม้ลงมือกบัเณรตวัน้อย ๆ บ้างใช้ไม้เรียว บ้างออกมือออกเท้า บ้างเขวี �ยง

หนงัสือ บ้างทบุโต๊ะ บ้างฟาดกระดานปึงปัง ฯลฯ 

 แทบจะไมรู้่สกึตวั ในชว่งเวลาโกรธจดั เส้นเอ็นในร่างกายจะแข็งตงึและทํางานผิดปกติ กล้ามเนื �อตามสว่น

ตา่ง ๆ ของร่างกายเกร็งบิดเกลียว กระแสเลือดเดนิผิดจงัหวะ คลื+นเลือดมีอณุหภมูิไมแ่นน่อน ตอ่มตา่ง ๆ ในร่างกาย

ปั+นป่วนทํางานไมป่กติ หวัใจเต้นแรง ธาตทุั+วสรรพางค์กายผนัแปรทํางานไมส่มํ+าเสมอ การโกรธบอ่ย ๆ สง่ผลให้

ร่างกายโทรมเร็ว แก่ไวและหน้าตาเคร่งเครียดไมแ่ชม่ชื+นเบกิบาน เป็นการสร้างทกุข์ให้ตวัเอง ความทกุข์นี �มาจากใจ

ที+ยดึตดิมากเกินไป ตั �งความหวงัในตวัผู้ เรียนมากเกินไป หว่งหน้าตาชื+อเสียงของตวัผู้สอนมากเกินไป อยากให้สํานกั

เรียนอยากให้วดัของตวัเองมีชื+อเสียงมากเกินไป เจ้าอาวาสเจ้าสํานกัเรียนอยากได้รับการพิจารณาเลื+อนขั �นเลื+อน

สมณศกัดิ7ขึ �นชั �นที+สงูขึ �นเร็ว ๆ มากเกินไป ความโกรธหรือโทสะนี � ยิ+งปล่อยวางช้ายิ+งเครียดนาน  ความโกรธหรือ

โทสะนี � ไมดี่เลย ไมว่า่กบัใคร ๆ  ดงันั �น โบราณจงึว่า โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ โกรธแล้วพร้อมจะเผาผลาญตวัผู้ โกรธและ

คนอื+นรวมทั �งสิ+งของภายนอกให้ฉิบหายบรรลยัไปได้หมดสิ �น 

 บอ่ยครั �งที+ผู้สอนบาลีขี �โกรธพยายามอธิบายวา่ ที+ทําอยา่งนี � ที+แสดงกิริยาอาการ(โกรธ/โมโห)อยา่งนี � เพื+อให้

ผู้ เรียนเกิดความกลวัและตั �งใจเรียนให้มาก เป็นการทําด้วยความปรารถนาดี อยากให้ลกูศษิย์ได้ดิบได้ดี ให้สามารถ

สอบผา่นบาลีชั �นที+เรียนอยูไ่ด้ แม้วา่เจตนานี �จะเป็นจริงอยู่บ้างและได้ผลจริงบ้าง แตไ่มใ่ชท่ั �งหมด ซึ+งบางทีก็เหมือน

พยายามกลบเกลื+อนลกัษณะความขี �โกรธของตวัเอง  

 การโกรธบอ่ย ๆ ออกอาการฮดึฮดัฉนุเฉียวบอ่ย ๆ นยัหนึ+งเป็นการบอกวา่เมตตาที+แท้จริงยงัไมเ่กิดขึ �นในดวง

จิต การเป็นคนมกัโกรธตั �งแตว่ยัเดก็ตั �งแตห่นุม่สาว จะสง่ผลเสียระยะยาวตอ่บคุคลนั �น ๆ  กลา่วคือหากบวชอยูต่อ่ไป 

อายพุรรษามากขึ �นเป็นพระเถระ เป็นเจ้าคณะปกครองชั �นสงูตอ่ไป แม้จะเป็นคนมีความรู้ดี ก็มกัจะเป็นคนที+ยึดตดิใน

ทิฐิและมานะของตวัเอง ชอบใช้อํานาจ มกัจะยึดถือตวัเองวา่ถกูต้องเสมอและถกูต้องทกุเรื+อง คนอื+นต้องฟังตนเอง
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และทําตามที+ตวัเองต้องการ ไมย่อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ไมก่ล้าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอื+น ไมมี่

แนวความคิดในการระดมพลงักลุม่ในการทํางานเพื+อพระศาสนา ซึ+งลกัษณะนิสยัดงักลา่วนี �จะพฒันาตอ่ไป

กลายเป็นเผดจ็การ นั+นคือจะกลายเป็นเจ้าอาวาสเผดจ็การ เป็นเจ้าคณะเผดจ็การ เป็นพระผู้ใหญ่เผดจ็การ เป็นพระ

สมเดจ็เผดจ็การ มีความคบัแคบทางความคิด ยิ+งหากมีความรู้วิชาการทางสงัคมที+จํากดั ประกอบกบัการไมรู้่เทา่ทนั

ความเป็นไปของโลกด้วยแล้ว จะยิ+งคบัแคบและปิดกั �นตวัเองมากยิ+งขึ �น ซึ+งเป็นสิ+งที+น่าเสียดาย หากบคุลากรสงฆ์ที+

บวชตั �งแตอ่ายนุ้อย ๆ กลบัต้องพฒันาตนเองไปติดอยูใ่นกบัดกัอํานาจนิยมโทสจริตเช่นนี � 

 การสอนบาลีบนพื �นฐานโทสะหรือความโกรธ นอกจากไมเ่ป็นผลดีกบัตวัผู้สอนแล้ว ยงัเป็นการเพาะนิสยัขี �

โกรธและสร้างต้นแบบการสอนบาลีโดยมีโทสะเป็นพื �นฐานให้ผู้ เรียนไปในตวัด้วย เมื+อผู้ เรียนคนนั �นโตขึ �น ไป

รับผิดชอบทําหน้าที+สอนหนงัสือ เขาก็มกัจะทําตามต้นแบบที+เคยสมัผสัมาคือสอนและทําตามแบบอาจารย์ของ

ตนเอง เพราะตนเองประสบความสําเร็จมาด้วยวิธีการแบบนี � จงึเชื+อมั+นว่า วิธีแบบนี �ดี ก็เลยแสดงอาการขี �โมโหขี �โกรธ

ออกมา สืบทอดการสอนบาลีด้วยวิธีโทสะตอ่ไปอีก เวลาสอนหนงัสือจงึต้องดา่วา่รุนแรง ขูบ่งัคบั  ใช้วิธีทําโทษแบบ

ตามใจฉนั เพื+อให้ผู้ เรียนฟังและปฏิบตัิตามที+ตนเองต้องการ และหากมีใครลองดีไม่เชื+อฟังหรือเห็นตา่งจากวิธีของ

ผู้สอน  ผู้สอนก็จะยิ+งเสียงดงัยิ+งขึ �น ใช้อํานาจมากยิ+งขึ �น หรือบางทีหากตนเองเป็นเจ้าอาวาสวดัด้วยก็อาจไลค่นที+เห็น

ตา่งจากตนเองนั �นให้ออกไปจากวดัเลยก็มี 

 ต้องยอมรับความจริงว่า เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรียนการสอนบาลีของวงการสงฆ์นั �นมี

ลกัษณะที+อิงอยูบ่นฐานโทสะ อํานาจนิยม การบงัคบั และความกลวัจนเป็นปกต ิ จนสรุปกนัวา่ นี+คือลกัษณะและ

วิธีการที+ถกูต้อง ผู้สอนบาลีจํานวนมากจงึไมค่ิดหาเทคนิคและวิธีการอื+น ๆ มาสอน ผลก็คือจํานวนผู้ เรียนบาลีนบัวนั

จะลดน้อยลงไปเรื+อย ๆ ที+เรียนอยู่ก็ทนเรียนด้วยความรู้สึกนา่เบื+อหนา่ย เรียนไปแบบไร้ความหมายไมมี่ชีวิต จริงอยู ่

หลกัสตูรและระบบการบริหารงานบาลีที+สงูขึ �นไปกวา่นั �นมีสว่นสําคญัสําหรับปริมาณคนเรียน แตเ่ทคนิคและวิธีการ

สอนของครูสอนบาลีก็สําคญัไมน้่อยกวา่กนัในการไลผู่้ เรียนให้หนีออกไปจากระบบการเรียนหรือดงึดดูให้คนมา

สนใจเรียนมากยิ+งขึ �น 

 เมื+อได้เห็นโดยชดัแจ้งแล้วว่า การสอนบาลีโดยใช้โทสะเป็นฐาน ใช้กําลงับงัคบั และใช้ความกลวัของผู้ เรียน

เป็นจดุตั �งนั �นไมดี่เลย ไมเ่ป็นผลดีกบัผู้ เรียนและบรรยากาศการปกครองคณะสงฆ์โดยรวมในระยะยาว แล้วเราจะ

สอนบาลีโดยไมโ่กรธได้อยา่งไร มีวิธีที+พอจะพิจารณากนัได้ดงันี � 
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๑. ปลกูพรหมวิหารธรรมให้ถกูต้อง เมตตาให้ถกูต้อง กรุณาให้ถกูต้อง มทิุตาให้ถกูต้องและอเุบกขาให้

ถกูต้อง ทั �งตวัผู้สอนทั �งตวัผู้ เรียน 

๒. เข้าใจความแตกตา่งหลากหลายของผู้ เรียน ทกุคนมีความแตกตา่งหลากหลายกนั ทั �งพื �นฐานเดมิ 

สภาพครอบครัว ความคิด ความสํานกึ ปมเดน่ปมด้อย และความศรัทธา เมื+อเข้าใจความแตกตา่งของ

ผู้ เรียนแล้วเราต้องหาทางเข้าถึงความแตกตา่งของแตล่ะคนให้ได้ มองทะลใุห้เห็นจดุอ่อนจดุแข็งของ

ผู้ เรียนแตล่ะคนให้ได้ ในกลุม่ผู้ เรียนไมเ่กิน ๕๐ คนตอ่ห้องนั �น ครูผู้สอนสามารถที+จะรู้รายละเอียดผู้ เรียน

ได้โดยง่าย ทั �งทศันคต ิชีวิต วิธีคดิ วิธีเรียน พื �นฐานครอบครัว เปา้หมายและสิ+งที+เขาต้องการในระยะยาว 

ด้วยวิธีการทดสอบ ด้วยการพดูคยุแบบกนัเองและวิธีอื+น ๆ  เมื+อเรารู้ข้อด้อยข้อเดน่ของเขา เราก็จะ

สามารถแก้ปัญหาและให้อบุายแก้ไขเขาได้ตรงจดุ จากคนธรรมดา ๆ ก็จะสามารถเรียนรู้ได้กลายเป็น

คนเก่ง จากคนเก่งแบบธรรมดา ๆ ก็จะกลายเป็นอจัฉริยะได้ 

๓. มองผู้ เรียนวา่คือบคุคลพิเศษที+สําคญัที+จะเจริญเตบิโตไปในภายหน้า หรือมองวา่ผู้ เรียนอาจเป็น

โพธิสตัว์องค์หนึ+งที+อยูร่ะหว่างพฒันาตวัเองและเกิดมาเพื+อสร้างสมบารมีเพื+อจะได้ตรัสรู้ในกาลตอ่ไป 

เมื+อเรามองผู้ เรียนเชน่นี � เราจะรู้สกึเคารพและเชื+อมั+นในตวัเขา เราจะไมอ่ยากโกรธหรือแสดงโทสะตอ่

โพธิสตัว์เลย 

๔. นํามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็นสว่นหนึ+งในกระบวนการการเรียนการสอนบาลี 

มหาสตปัิฏฐานภาวนา เครื+องมือเข้าถึงพทุธธรรมสายตรงที+สําคญัสําหรับชาวพทุธทกุเพศทกุวยั ที+

ผู้สอนและผู้ เรียนบาลีมกัมองข้ามกนั เราจงึหาต้นแบบวดัหรือสํานกัเรียนบาลีที+จะนําเทคนิควิธีนี �มาใช้

ในกระบวนการเรียนการสอนได้ยาก  เมื+อพดูถึงการปฏิบตัิเรามกัจะได้ยินว่า ต้องตดัปริยตัอิอก อย่าเอา

มาเป็นข้อกงัวลในการปฏิบตัิ แสดงวา่เราแยกไมอ่อกวา่ การปฏิบตัมีิหลายระดบัและหลาย

วตัถปุระสงค์ เหมือนความสะอาดที+มีหลายระดบั ความสะอาดแบบธรรมดาทั+วไป ความสะอาดใน

โรงพยาบาล ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของเสื �อผ้า ความสะอาดในระดบัห้องแลปทาง

วิทยาศาสตร์  

            การมุง่เรียนหนงัสืออยา่งเดียวโดยไมนํ่ามหาสติปัฏฐานภาวนามาใช้เป็นกระบวนการหนึ+งนั �นนบัวา่นา่

เสียดาย อนัที+จริง สํานกัเรียนสามารถจดัหลกัสตูรอบรมเข้มมหาสตปัิฏฐานภาวนาให้ผู้ เรียนได้อย่างน้อย ๑-๒ 

สปัดาห์ก่อนเริ+มเรียนในแตล่ะปีการศกึษา และทกุ ๆ วนัพระตลอดปีการศกึษา ก็เน้นมหาสติปัฏฐานภาวนานี �ได้ การ

เรียนการสอนบาลีจะก้าวหน้า ปัญหาทางความประพฤติและด้านการปกครองตา่ง ๆ จะลดน้อยลง 
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นกัปฏิบตัผิู้ เชี+ยวชาญยอ่มไม่ปฏิเสธความรู้ในปริยตั ิแตน่กัปริยตัผิู้ ไมเ่ชี+ยวชาญในการปฏิบตัมิกับอกวา่ การ

ปฏิบตันิั �นให้รอก่อน เอาไว้ก่อน ไมต้่องปฏิบตัใินขณะเรียน ให้เรียนจบก่อนคอ่ยปฏิบตัิ ซึ+งเป็นวิธีการที+ไมถ่กูต้องและ

ไมส่มบรูณ์นกัในกระบวนการเรียนการสอนพระปริยตัธิรรม 

 แท้จริง เราไมส่ามารถแยกปริยตัแิละปฏิบตัอิอกจากกนัได้โดยเด็ดขาด เหมือนเราไมส่ามารถแยกรสออก

จากอาหารได้  เราไมส่ามารถแยกแสงสว่างออกจากกลางวนัได้ ฉะนั �น 

 การนํามหาสติปัฏฐานภาวนามาอยูใ่นกระบวนการปริยตัิจงึเป็นสิ+งจําเป็นและสําคญัมาก ให้สงัเกตและ

สอบถามกบัผู้ เรียนบาลีวา่ ก่อนเรียน ขณะเรียน หลงัเรียนในแตล่ะวนัเป็นอยา่งไร ถ้าเรียนแล้วมีแตค่วามเบื+อหนา่ย 

เครียด ทรมาน  ต้องให้อาจารย์คอยจี �คอยกระตุ้น แสดงว่ากระบวนการมหาสติปัฏฐานภาวนาในตวัผู้ เรียนยงัอ่อนอยู่

ต้องพยายามพยาบาลให้เข้มแข็งมั+นคงยิ+งขึ �นตอ่ไป ตรงกนัข้าม ถ้าเขาเรียนแล้วเขามีความสขุ มีศรัทธา มุง่มั+น สนใจ

ค้นคว้าเรียนรู้โดยไมต้่องมีใครมากระตุ้นมาปลกุเร้า นั+นแสดงวา่ ผู้ เรียนคนนั �นเข้าสูเ่ส้นทางแหง่กระบวนการมหาสติ

ปัฏฐานภาวนาแล้ว เขาจะได้รับผลจากการภาวนาคือความสงบทางใจ ได้ค้นคว้าเรียนรู้โดยไมย่ึดตดิ ไมขี่ �เหนียวและ

ไมค่บัแคบทางความคดิ และเมื+อเกิดผลดงักลา่วเกิดขึ �นแล้ว ความเฉื+อยชาออ่นแรงสิ �นหวงั ความสนใจในการเล่น 

ความเพลิดเพลินตดิใจในสื+อทีวี หนงั เพลง ละคร ฟตุบอล อินเตอร์เนตหรืออะไรอื+น ๆ จะคอ่ย ๆ หายไปและไมมี่ผล

อะไรกบัเขาในที+สดุ นี+คือคณุลกัษณะของผู้ เรียนบาลีที+ผู้สอนบาลีควรพิจารณา เพราะเมื+อเขามีลกัษณะดงักลา่วแล้ว 

เราแทบไมต้่องเหนื+อยกบัเขาเลย เขาสามารถเดนิไปข้างหน้าได้เอง โดยมีครูอาจารย์เป็นเพียงที+ปรึกษาให้เทา่นั �น  

               แล้วจะนํามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็นกระบวนการหนึ+งในการจดัการเรียนการสอนบาลีได้อย่างไร มนั

ต้องมีการจดัการหลายอย่าง จดุแรกเริ+มสดุคือ ทําวดัให้มีบรรยากาศเอื �อเกื �อกลูตอ่กระบวนการนี � นั+นคือ  

           ๑. จดับริเวณวดัให้สปัปายะ ปรับปรุงภมูิทศัน์สภาพแวดล้อมของวดัให้สะอาด ร่มรื+น โปร่ง โลง่ ชวนสงบให้

สมกบัความเป็นวดั จดัการกลิ+น จดัการสตัว์เลี �ยงในวดัให้ลงตวั นํารูปปั �นและสิ+งที+ขดักบัหลกัการทางพทุธศาสนา

ออกไป ไมมุ่ง่ทําวดัให้เป็นเพียงที+เชา่จอดรถแบบที+แล้ว ๆ มา  

           ๒. มีพระอาจารย์ผู้ มีความสามารถทางมหาสติปัฏฐานภาวนาอยูป่ระจําในวดั ให้ทา่นเปิดประตโูบสถ์วิหาร 

คอยแนะนําอบุายวิธี คอยนําพาผู้สนใจ (ทั �งพระเณรและฆราวาส) ปฏิบตัมิหาสติปัฏฐานภาวนาทกุวนั 

           ๓. ผู้สอนบาลี เสียสละเวลาและลงทนุไปฝึกปฏิบตัมิหาสตปัิฏฐานภาวนากบัอาจารย์ผู้ เชี+ยวชาญผู้ มี

ประสบการณ์สงูสกัระยะ อย่างน้อย ๆ ฝึกปฏิบตัิตอ่เนื+องให้ได้ N เดือนก่อน เพื+อให้ได้รับผลคือความสงบอนัจะพงึได้

จากการภาวนานี � 
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 เมื+อมหาสติปัฏฐานภาวนากลายเป็นสิ+งปกตใินวดั พระภิกษุสามเณรทั �งวดัได้เห็น ได้สมัผสั ได้ฝึก ได้ปฏิบตัิ

อยูเ่สมอ ๆ จะชว่ยขดัเกลาปรับปรุงตนเองไปเรื+อย ๆ มนัจะกลายเป็นพลงัสะสมทั �งสว่นตวัและสว่นรวม เมื+อจะเรียน

อะไร หรือทํากิจอะไรก็จะประสบผลสําเร็จได้โดยง่าย ผู้สอนบาลีจะไมเ่ผลอตวัโกรธ จะไมย่อมให้โทสะเข้าครอบงําได้

ง่าย ๆ การพดูจาดา่ว่า เสียงเอะอะโวยวาย เสียงตวาดตะคอก กิริยาทบุโต๊ะฟาดกระดาน การขู่บงัคบัผู้ เรียน ฯลฯ ก็

จะหายไป 

 แตถ้่าไมนํ่ามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็นสว่นหนึ+งของการเรียนการสอนบาลี เชื+อแนว่่า ครูสอนบาลีขี �โกรธก็

จะยงัคงมีอยู่ตอ่ไป สมภารโมโหร้าย เจ้าคณะ พระสมเด็จเผดจ็การ พระอํานาจนิยมก็จะคงอยู่ตอ่ไป และจะสืบทอด

ลกัษณะนิสยัแบบนี �กนัไปเรื+อย ๆ โดยแทบไมรู้่สกึตวั หรือหากพอจะรู้ตวักนับ้างก็ไมส่ามารถคิดอ่านแก้ไขอะไรได้

แล้วเพราะสะสมนิสยัความเคยชินแบบนี �มามากและนานแล้ว  

             จงึอยูที่+พระรุ่นใหม ่ๆ ที+จะพลิกบทบาทและสถานะของพระศาสนาให้นา่เลื+อมใสศรัทธาและมั+นคงในจิตใจ

ชาวพทุธ สงฆ์ไทยยคุใหมจ่ะยงัยินดีสืบทอดลกัษณะนิสยัโทสะเผดจ็การอํานาจนิยมเช่นนี �ตอ่ไปอีกหรือ? 
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