สอนบาลีอย่ างไร จึงจะไม่โกรธ
นายธฤญเดชา ลิภา มหาบาลีวชิ ชาลัย
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
-------------------------------------------ครูสอนบาลีขีโกรธ เจ้ าโทสะรุ นแรง อารมณ์ร้าย วาจาเกรี ยวกราดมักปรากฎให้ เห็นบ่อย ๆ ในวงการบาลี
ของประเทศไทย มีเสียงเล่าลืออยูเ่ สมอเกี+ยวกับพระสอนบาลีที+มีความอดทนตํ+า ไม่มีวจนักขมะ ทนต่อผู้เรี ยนไม่ได้
เวลาสอนหนังสือเลยด่าว่าเสียงดัง ลงไม้ ลงมือกับเณรตัวน้ อย ๆ บ้ างใช้ ไม้ เรี ยว บ้ างออกมือออกเท้ า บ้ างเขวียง
หนังสือ บ้ างทุบโต๊ ะ บ้ างฟาดกระดานปึ งปั ง ฯลฯ
แทบจะไม่ร้ ูสกึ ตัว ในช่วงเวลาโกรธจัด เส้ นเอ็นในร่างกายจะแข็งตึงและทํางานผิดปกติ กล้ ามเนือตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายเกร็ งบิดเกลียว กระแสเลือดเดินผิดจังหวะ คลื+นเลือดมีอณ
ุ หภูมิไม่แน่นอน ต่อมต่าง ๆ ในร่ างกาย
ปั+ นป่ วนทํางานไม่ปกติ หัวใจเต้ นแรง ธาตุทวั+ สรรพางค์กายผันแปรทํางานไม่สมํ+าเสมอ การโกรธบ่อย ๆ ส่งผลให้
ร่างกายโทรมเร็ ว แก่ไวและหน้ าตาเคร่งเครี ยดไม่แช่มชื+นเบิกบาน เป็ นการสร้ างทุกข์ให้ ตวั เอง ความทุกข์นีมาจากใจ
ที+ยดึ ติดมากเกินไป ตังความหวังในตัวผู้เรี ยนมากเกินไป ห่วงหน้ าตาชื+อเสียงของตัวผู้สอนมากเกินไป อยากให้ สํานัก
เรี ยนอยากให้ วดั ของตัวเองมีชื+อเสียงมากเกินไป เจ้ าอาวาสเจ้ าสํานักเรี ยนอยากได้ รับการพิจารณาเลื+อนขันเลื+อน
สมณศักดิ7ขนชั
ึ นที+สงู ขึนเร็ ว ๆ มากเกินไป ความโกรธหรื อโทสะนี ยิ+งปล่อยวางช้ ายิ+งเครี ยดนาน ความโกรธหรื อ
โทสะนี ไม่ดีเลย ไม่วา่ กับใคร ๆ ดังนัน โบราณจึงว่า โกรธเป็ นฟื นเป็ นไฟ โกรธแล้ วพร้ อมจะเผาผลาญตัวผู้โกรธและ
คนอื+นรวมทังสิ+งของภายนอกให้ ฉิบหายบรรลัยไปได้ หมดสิน
บ่อยครังที+ผ้ สู อนบาลีขีโกรธพยายามอธิบายว่า ที+ทําอย่างนี ที+แสดงกิริยาอาการ(โกรธ/โมโห)อย่างนี เพื+อให้
ผู้เรี ยนเกิดความกลัวและตังใจเรี ยนให้ มาก เป็ นการทําด้ วยความปรารถนาดี อยากให้ ลกู ศิษย์ได้ ดิบได้ ดี ให้ สามารถ
สอบผ่านบาลีชนที
ั +เรี ยนอยูไ่ ด้ แม้ วา่ เจตนานีจะเป็ นจริ งอยู่บ้างและได้ ผลจริ งบ้ าง แต่ไม่ใช่ทงหมด
ั
ซึง+ บางทีก็เหมือน
พยายามกลบเกลื+อนลักษณะความขีโกรธของตัวเอง
การโกรธบ่อย ๆ ออกอาการฮึดฮัดฉุนเฉี ยวบ่อย ๆ นัยหนึ+งเป็ นการบอกว่าเมตตาที+แท้ จริ งยังไม่เกิดขึนในดวง
จิต การเป็ นคนมักโกรธตังแต่วยั เด็กตังแต่หนุม่ สาว จะส่งผลเสียระยะยาวต่อบุคคลนัน ๆ กล่าวคือหากบวชอยูต่ อ่ ไป
อายุพรรษามากขึนเป็ นพระเถระ เป็ นเจ้ าคณะปกครองชันสูงต่อไป แม้ จะเป็ นคนมีความรู้ดี ก็มกั จะเป็ นคนที+ยึดติดใน
ทิฐิและมานะของตัวเอง ชอบใช้ อํานาจ มักจะยึดถือตัวเองว่าถูกต้ องเสมอและถูกต้ องทุกเรื+ อง คนอื+นต้ องฟั งตนเอง
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และทําตามที+ตวั เองต้ องการ ไม่ยอมรับฟั งเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ ไม่กล้ าเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นจากคนอื+น ไม่มี
แนวความคิดในการระดมพลังกลุม่ ในการทํางานเพื+อพระศาสนา

ซึง+ ลักษณะนิสยั ดังกล่าวนีจะพัฒนาต่อไป

กลายเป็ นเผด็จการ นัน+ คือจะกลายเป็ นเจ้ าอาวาสเผด็จการ เป็ นเจ้ าคณะเผด็จการ เป็ นพระผู้ใหญ่เผด็จการ เป็ นพระ
สมเด็จเผด็จการ มีความคับแคบทางความคิด ยิ+งหากมีความรู้วิชาการทางสังคมที+จํากัด ประกอบกับการไม่ร้ ูเท่าทัน
ความเป็ นไปของโลกด้ วยแล้ ว จะยิ+งคับแคบและปิ ดกันตัวเองมากยิ+งขึน ซึง+ เป็ นสิ+งที+น่าเสียดาย หากบุคลากรสงฆ์ที+
บวชตังแต่อายุน้อย ๆ กลับต้ องพัฒนาตนเองไปติดอยูใ่ นกับดักอํานาจนิยมโทสจริ ตเช่นนี
การสอนบาลีบนพืนฐานโทสะหรื อความโกรธ นอกจากไม่เป็ นผลดีกบั ตัวผู้สอนแล้ ว ยังเป็ นการเพาะนิสยั ขี
โกรธและสร้ างต้ นแบบการสอนบาลีโดยมีโทสะเป็ นพืนฐานให้ ผ้ เู รี ยนไปในตัวด้ วย
รับผิดชอบทําหน้ าที+สอนหนังสือ

เมื+อผู้เรี ยนคนนันโตขึน

ไป

เขาก็มกั จะทําตามต้ นแบบที+เคยสัมผัสมาคือสอนและทําตามแบบอาจารย์ของ

ตนเอง เพราะตนเองประสบความสําเร็ จมาด้ วยวิธีการแบบนี จึงเชื+อมัน+ ว่า วิธีแบบนีดี ก็เลยแสดงอาการขีโมโหขีโกรธ
ออกมา สืบทอดการสอนบาลีด้วยวิธีโทสะต่อไปอีก เวลาสอนหนังสือจึงต้ องด่าว่ารุนแรง ขูบ่ งั คับ ใช้ วิธีทําโทษแบบ
ตามใจฉัน เพื+อให้ ผ้ เู รี ยนฟั งและปฏิบตั ิตามที+ตนเองต้ องการ และหากมีใครลองดีไม่เชื+อฟั งหรื อเห็นต่างจากวิธีของ
ผู้สอน ผู้สอนก็จะยิ+งเสียงดังยิ+งขึน ใช้ อํานาจมากยิ+งขึน หรื อบางทีหากตนเองเป็ นเจ้ าอาวาสวัดด้ วยก็อาจไล่คนที+เห็น
ต่างจากตนเองนันให้ ออกไปจากวัดเลยก็มี
ต้ องยอมรับความจริ งว่า เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเรี ยนการสอนบาลีของวงการสงฆ์นนมี
ั
ลักษณะที+อิงอยูบ่ นฐานโทสะ อํานาจนิยม การบังคับ และความกลัวจนเป็ นปกติ จนสรุปกันว่า นี+คือลักษณะและ
วิธีการที+ถกู ต้ อง ผู้สอนบาลีจํานวนมากจึงไม่คิดหาเทคนิคและวิธีการอื+น ๆ มาสอน ผลก็คือจํานวนผู้เรี ยนบาลีนบั วัน
จะลดน้ อยลงไปเรื+ อย ๆ ที+เรี ยนอยู่ก็ทนเรี ยนด้ วยความรู้สึกน่าเบื+อหน่าย เรี ยนไปแบบไร้ ความหมายไม่มีชีวิต จริ งอยู่
หลักสูตรและระบบการบริ หารงานบาลีที+สงู ขึนไปกว่านันมีสว่ นสําคัญสําหรับปริ มาณคนเรี ยน แต่เทคนิคและวิธีการ
สอนของครูสอนบาลีก็สําคัญไม่น้อยกว่ากันในการไล่ผ้ เู รี ยนให้ หนีออกไปจากระบบการเรี ยนหรื อดึงดูดให้ คนมา
สนใจเรี ยนมากยิ+งขึน
เมื+อได้ เห็นโดยชัดแจ้ งแล้ วว่า การสอนบาลีโดยใช้ โทสะเป็ นฐาน ใช้ กําลังบังคับ และใช้ ความกลัวของผู้เรี ยน
เป็ นจุดตังนันไม่ดีเลย ไม่เป็ นผลดีกบั ผู้เรี ยนและบรรยากาศการปกครองคณะสงฆ์โดยรวมในระยะยาว แล้ วเราจะ
สอนบาลีโดยไม่โกรธได้ อย่างไร มีวิธีที+พอจะพิจารณากันได้ ดงั นี
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๑. ปลูกพรหมวิหารธรรมให้ ถกู ต้ อง เมตตาให้ ถกู ต้ อง กรุณาให้ ถกู ต้ อง มุทิตาให้ ถกู ต้ องและอุเบกขาให้
ถูกต้ อง ทังตัวผู้สอนทังตัวผู้เรี ยน
๒. เข้ าใจความแตกต่างหลากหลายของผู้เรี ยน ทุกคนมีความแตกต่างหลากหลายกัน ทังพืนฐานเดิม
สภาพครอบครัว ความคิด ความสํานึก ปมเด่นปมด้ อย และความศรัทธา เมื+อเข้ าใจความแตกต่างของ
ผู้เรี ยนแล้ วเราต้ องหาทางเข้ าถึงความแตกต่างของแต่ละคนให้ ได้

มองทะลุให้ เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของ

ผู้เรี ยนแต่ละคนให้ ได้ ในกลุม่ ผู้เรี ยนไม่เกิน ๕๐ คนต่อห้ องนัน ครูผ้ สู อนสามารถที+จะรู้รายละเอียดผู้เรี ยน
ได้ โดยง่าย ทังทัศนคติ ชีวิต วิธีคดิ วิธีเรี ยน พืนฐานครอบครัว เป้าหมายและสิ+งที+เขาต้ องการในระยะยาว
ด้ วยวิธีการทดสอบ ด้ วยการพูดคุยแบบกันเองและวิธีอื+น ๆ เมื+อเรารู้ข้อด้ อยข้ อเด่นของเขา เราก็จะ
สามารถแก้ ปัญหาและให้ อบุ ายแก้ ไขเขาได้ ตรงจุด จากคนธรรมดา ๆ ก็จะสามารถเรี ยนรู้ได้ กลายเป็ น
คนเก่ง จากคนเก่งแบบธรรมดา ๆ ก็จะกลายเป็ นอัจฉริ ยะได้
๓. มองผู้เรี ยนว่าคือบุคคลพิเศษที+สําคัญที+จะเจริ ญเติบโตไปในภายหน้ า หรื อมองว่าผู้เรี ยนอาจเป็ น
โพธิสตั ว์องค์หนึง+ ที+อยูร่ ะหว่างพัฒนาตัวเองและเกิดมาเพื+อสร้ างสมบารมีเพื+อจะได้ ตรัสรู้ในกาลต่อไป
เมื+อเรามองผู้เรี ยนเช่นนี เราจะรู้สกึ เคารพและเชื+อมัน+ ในตัวเขา เราจะไม่อยากโกรธหรื อแสดงโทสะต่อ
โพธิสตั ว์เลย
๔. นํามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็ นส่วนหนึง+ ในกระบวนการการเรี ยนการสอนบาลี
มหาสติปัฏฐานภาวนา เครื+ องมือเข้ าถึงพุทธธรรมสายตรงที+สําคัญสําหรับชาวพุทธทุกเพศทุกวัย ที+
ผู้สอนและผู้เรี ยนบาลีมกั มองข้ ามกัน เราจึงหาต้ นแบบวัดหรื อสํานักเรี ยนบาลีที+จะนําเทคนิควิธีนีมาใช้
ในกระบวนการเรี ยนการสอนได้ ยาก เมื+อพูดถึงการปฏิบตั ิเรามักจะได้ ยินว่า ต้ องตัดปริ ยตั อิ อก อย่าเอา
มาเป็ นข้ อกังวลในการปฏิบตั ิ แสดงว่าเราแยกไม่ออกว่า การปฏิบตั มิ ีหลายระดับและหลาย
วัตถุประสงค์ เหมือนความสะอาดที+มีหลายระดับ ความสะอาดแบบธรรมดาทัว+ ไป ความสะอาดใน
โรงพยาบาล ความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของเสือผ้ า ความสะอาดในระดับห้ องแลปทาง
วิทยาศาสตร์
การมุง่ เรี ยนหนังสืออย่างเดียวโดยไม่นํามหาสติปัฏฐานภาวนามาใช้ เป็ นกระบวนการหนึง+ นันนับว่าน่า
เสียดาย อันที+จริ ง สํานักเรี ยนสามารถจัดหลักสูตรอบรมเข้ มมหาสติปัฏฐานภาวนาให้ ผ้ เู รี ยนได้ อย่างน้ อย ๑-๒
สัปดาห์ก่อนเริ+ มเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา และทุก ๆ วันพระตลอดปี การศึกษา ก็เน้ นมหาสติปัฏฐานภาวนานีได้ การ
เรี ยนการสอนบาลีจะก้ าวหน้ า ปั ญหาทางความประพฤติและด้ านการปกครองต่าง ๆ จะลดน้ อยลง
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นักปฏิบตั ผิ ้ เู ชี+ยวชาญย่อมไม่ปฏิเสธความรู้ในปริ ยตั ิ แต่นกั ปริ ยตั ผิ ้ ไู ม่เชี+ยวชาญในการปฏิบตั มิ กั บอกว่า การ
ปฏิบตั นิ นให้
ั รอก่อน เอาไว้ ก่อน ไม่ต้องปฏิบตั ใิ นขณะเรี ยน ให้ เรี ยนจบก่อนค่อยปฏิบตั ิ ซึง+ เป็ นวิธีการที+ไม่ถกู ต้ องและ
ไม่สมบูรณ์นกั ในกระบวนการเรี ยนการสอนพระปริ ยตั ธิ รรม
แท้ จริ ง เราไม่สามารถแยกปริ ยตั แิ ละปฏิบตั อิ อกจากกันได้ โดยเด็ดขาด เหมือนเราไม่สามารถแยกรสออก
จากอาหารได้ เราไม่สามารถแยกแสงสว่างออกจากกลางวันได้ ฉะนัน
การนํามหาสติปัฏฐานภาวนามาอยูใ่ นกระบวนการปริ ยตั ิจงึ เป็ นสิ+งจําเป็ นและสําคัญมาก

ให้ สงั เกตและ

สอบถามกับผู้เรี ยนบาลีวา่ ก่อนเรี ยน ขณะเรี ยน หลังเรี ยนในแต่ละวันเป็ นอย่างไร ถ้ าเรี ยนแล้ วมีแต่ความเบื+อหน่าย
เครี ยด ทรมาน ต้ องให้ อาจารย์คอยจีคอยกระตุ้น แสดงว่ากระบวนการมหาสติปัฏฐานภาวนาในตัวผู้เรี ยนยังอ่อนอยู่
ต้ องพยายามพยาบาลให้ เข้ มแข็งมัน+ คงยิ+งขึนต่อไป ตรงกันข้ าม ถ้ าเขาเรี ยนแล้ วเขามีความสุข มีศรัทธา มุง่ มัน+ สนใจ
ค้ นคว้ าเรี ยนรู้โดยไม่ต้องมีใครมากระตุ้นมาปลุกเร้ า นัน+ แสดงว่า ผู้เรี ยนคนนันเข้ าสูเ่ ส้ นทางแห่งกระบวนการมหาสติ
ปั ฏฐานภาวนาแล้ ว เขาจะได้ รับผลจากการภาวนาคือความสงบทางใจ ได้ ค้นคว้ าเรี ยนรู้โดยไม่ยึดติด ไม่ขีเหนียวและ
ไม่คบั แคบทางความคิด และเมื+อเกิดผลดังกล่าวเกิดขึนแล้ ว ความเฉื+ อยชาอ่อนแรงสินหวัง ความสนใจในการเล่น
ความเพลิดเพลินติดใจในสื+อทีวี หนัง เพลง ละคร ฟุตบอล อินเตอร์ เนตหรื ออะไรอื+น ๆ จะค่อย ๆ หายไปและไม่มีผล
อะไรกับเขาในที+สดุ นี+คือคุณลักษณะของผู้เรี ยนบาลีที+ผ้ สู อนบาลีควรพิจารณา เพราะเมื+อเขามีลกั ษณะดังกล่าวแล้ ว
เราแทบไม่ต้องเหนื+อยกับเขาเลย เขาสามารถเดินไปข้ างหน้ าได้ เอง โดยมีครู อาจารย์เป็ นเพียงที+ปรึกษาให้ เท่านัน
แล้ วจะนํามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็ นกระบวนการหนึง+ ในการจัดการเรี ยนการสอนบาลีได้ อย่างไร มัน
ต้ องมีการจัดการหลายอย่าง จุดแรกเริ+ มสุดคือ ทําวัดให้ มีบรรยากาศเอือเกือกูลต่อกระบวนการนี นัน+ คือ
๑. จัดบริ เวณวัดให้ สปั ปายะ ปรับปรุงภูมิทศั น์สภาพแวดล้ อมของวัดให้ สะอาด ร่มรื+ น โปร่ง โล่ง ชวนสงบให้
สมกับความเป็ นวัด จัดการกลิ+น จัดการสัตว์เลียงในวัดให้ ลงตัว นํารู ปปั นและสิ+งที+ขดั กับหลักการทางพุทธศาสนา
ออกไป ไม่มงุ่ ทําวัดให้ เป็ นเพียงที+เช่าจอดรถแบบที+แล้ ว ๆ มา
๒. มีพระอาจารย์ผ้ มู ีความสามารถทางมหาสติปัฏฐานภาวนาอยูป่ ระจําในวัด ให้ ทา่ นเปิ ดประตูโบสถ์วิหาร
คอยแนะนําอุบายวิธี คอยนําพาผู้สนใจ (ทังพระเณรและฆราวาส) ปฏิบตั มิ หาสติปัฏฐานภาวนาทุกวัน
๓. ผู้สอนบาลี เสียสละเวลาและลงทุนไปฝึ กปฏิบตั มิ หาสติปัฏฐานภาวนากับอาจารย์ผ้ เู ชี+ยวชาญผู้มี
ประสบการณ์สงู สักระยะ อย่างน้ อย ๆ ฝึ กปฏิบตั ิตอ่ เนื+องให้ ได้ N เดือนก่อน เพื+อให้ ได้ รับผลคือความสงบอันจะพึงได้
จากการภาวนานี
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เมื+อมหาสติปัฏฐานภาวนากลายเป็ นสิ+งปกติในวัด พระภิกษุสามเณรทังวัดได้ เห็น ได้ สมั ผัส ได้ ฝึก ได้ ปฏิบตั ิ
อยูเ่ สมอ ๆ จะช่วยขัดเกลาปรับปรุงตนเองไปเรื+ อย ๆ มันจะกลายเป็ นพลังสะสมทังส่วนตัวและส่วนรวม เมื+อจะเรี ยน
อะไร หรื อทํากิจอะไรก็จะประสบผลสําเร็ จได้ โดยง่าย ผู้สอนบาลีจะไม่เผลอตัวโกรธ จะไม่ยอมให้ โทสะเข้ าครอบงําได้
ง่าย ๆ การพูดจาด่าว่า เสียงเอะอะโวยวาย เสียงตวาดตะคอก กิริยาทุบโต๊ ะฟาดกระดาน การขู่บงั คับผู้เรี ยน ฯลฯ ก็
จะหายไป
แต่ถ้าไม่นํามหาสติปัฏฐานภาวนามาเป็ นส่วนหนึง+ ของการเรี ยนการสอนบาลี เชื+อแน่ว่า ครูสอนบาลีขีโกรธก็
จะยังคงมีอยู่ตอ่ ไป สมภารโมโหร้ าย เจ้ าคณะ พระสมเด็จเผด็จการ พระอํานาจนิยมก็จะคงอยู่ตอ่ ไป และจะสืบทอด
ลักษณะนิสยั แบบนีกันไปเรื+ อย ๆ โดยแทบไม่ร้ ูสกึ ตัว หรื อหากพอจะรู้ ตวั กันบ้ างก็ไม่สามารถคิดอ่านแก้ ไขอะไรได้
แล้ วเพราะสะสมนิสยั ความเคยชินแบบนีมามากและนานแล้ ว
จึงอยูท่ ี+พระรุ่ นใหม่ ๆ ที+จะพลิกบทบาทและสถานะของพระศาสนาให้ นา่ เลื+อมใสศรัทธาและมัน+ คงในจิตใจ
ชาวพุทธ สงฆ์ไทยยุคใหม่จะยังยินดีสืบทอดลักษณะนิสยั โทสะเผด็จการอํานาจนิยมเช่นนีต่อไปอีกหรื อ?
-------------------------------------------
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