ทําอย่ างไร เมือสอบตกบาลี
นายธฤญเดชา ลิภา มหาบาลีวชิ ชาลัย
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
--------------------------------------------

ระบบการวัดผลการเรี ยนทีเก่าแก่ทีสุดในประเทศไทย คือระบบการวัดผลสอบบาลีสนามหลวง
ของคณะสงฆ์ไทย เป็ นระบบทีไม่ได้ สนใจกระบวนการเรี ยนการสอนของผู้เรี ยนในระหว่างปี การศึกษา
เลย ไม่ได้ สนใจว่าผู้เรี ยน ได้ เรี ยน ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าอย่างไรหรื อไม่ แต่สนใจเพียงการสอบวัดผลครัง- เดียว
เท่านันในปี
- การศึกษาหนึง ๆ
ผู้สมัครสอบ ถ้ าสอบได้ คะแนนทุกวิชาตามเกณฑ์ ผู้จดั สอบก็จะประทับตราว่าสอบผ่าน ถ้ า
ไม่ได้ ตามเกณฑ์ก็ประทับตราว่าสอบตก ไม่มีโอกาสให้ แก้ ตวั ในปี นนั - แม้ ว่าจะสอบบางวิชาได้ คะแนน
เต็ม แต่ตกบางวิชา ก็ถือว่าตกทังหมด
ต้ องเริมต้ นสอบใหม่หมดทุกวิชาในปี ต่อไป ซึงการสอบบาลี
สนามหลวงนันในหนึ
งปี จดั สอบวัดผลเพียงครัง- เดียวเท่านันแม้ ในปั จจุบนั การสอบบาลีสนามหลวงในชันต้
- น ๆ คือประโยค 5-6 ถึง ป.ธ.9 จะเปิ ดโอกาสให้
ผู้สอบได้ สอบแก้ ตวั ได้ คือถ้ าสอบผ่านบางวิชาก็เก็บผลสอบไว้ ให้ 6 เดือน แล้ วมาสอบแก้ ตวั เฉพาะวิชา
ทีสอบไม่ผ่าน วิธีนี -ทําให้ ผ้ เู ข้ าสอบมีโอกาสสอบผ่านมากกว่าพระภิกษุสามเณรยุคเก่าก่อน แต่ก็ไม่ได้
ช่วยอะไรมากนัก เพราะสถิติผ้ สู อบบาลีผ่านในแต่ละปี นนั - ไม่ถึง =>% ของผู้เข้ าสอบทังหมดเลย
การสอบได้ สอบตก เป็ นเรื องจริงแท้ ทีสุดแสนธรรมดาก็จริง แต่สําหรับผู้สอบตกแล้ ว นีคือสิงที
บันทอนกําลังใจและความหวังทังมวลแทบพั
งทลายสิ -น ยิงสําหรับผู้ทีตังใจศึ
- กษาเล่าเรี ยนมาตลอดทังปี
กลับสอบตกแล้ ว ยิงน่าเสียดาย จริงอยู่การสอบเป็ นเพียงส่วนหนึงเท่านัน- ไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไร
สําหรับการศึกษาพุทธธรรม แต่ชีวิตจริงของพระหนุ่มเณรน้ อยในประเทศไทยนัน- ส่วนมากไม่ได้ ต้องการ
บวชอยู่ตลอดชีพ ส่วนมากบวชเข้ ามาด้ วยความไม่ร้ ูเรื องอะไรเลย เห็นเขาบวชก็บวชตาม เห็นเขาเรี ยน
อะไรก็เรี ยนตาม ไม่มีการเตรี ยมการ ไม่ได้ ปพู ื -นความรู้อะไรก่อนบวชนัก บวชหน้ าไฟในงานศพบ้ าง บวช
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ภาคฤดูร้อนแล้ วบวชอยู่ต่อบ้ าง ไม่ได้ เข้ าใจจุดมุ่งหมายทีแท้ จริงของการบวชตังแต่
- เริมแรก ส่วนมาก
ล้ วนมีความหวังทีจะลาสิกขาออกไปใช้ ชีวิตฆราวาสกันทังนั
- นไม่
- วนั ใดก็วนั หนึง
สําหรับผู้ทีเห็นทุกขภัยในชีวิตฆราวาส เบือหน่ายในฆราวาสวิสยั มาบวชนัน- จะมองเห็นการสอบ
ผ่านไม่ผ่านเป็ นเรื องเล็กน้ อย ไม่ได้ บนทอนกํ
ั
าลังใจอะไร ไม่ตืนเต้ นอะไรด้ วยซํ -า ซึงจํานวนพระสงฆ์กลุ่ม
นี -มีปริมาณเพียงน้ อยนิด
สําหรับท่านทีหวังจะลาสิกขาไปใช้ ชีวิตฆราวาสแล้ ว การสอบตก มันเหมือนอนาคตส่อแววว่าจะ
ตีบตันและมืดมน แม้ สอบได้ ประโยค ป.ธ.9 ลาสิกขาออกไป ก็มีวฒ
ุ ิการศึกษาติดตัวเทียบได้ แค่ ม.= จะ
เอาไปสมัครทํางานอะไรได้ จบ ป.ธ.D ก็มีวฒ
ุ ิแค่ ม.D พอจะไปสมัครงานในโรงงานมาตรฐานได้ บ้าง การ
สอบตก 5 ปี รู้สกึ ทําให้ เสียเวลาไปเนินนาน วัยก็เพิมมากขึ -น อายุก็มากขึ -น เมือลาสิกขาออกไป หาก
ระหว่างบวชอยู่ไม่เคยได้ รับความสุขจากผลการเจริ ญธรรมภาวนาแล้ ว จะรู้สึกเศร้ าเสียใจ หดหู่ และไม่
กล้ าสู้กบั ปั ญหาความทุกข์ยากของชีวิตเท่าใดนัก
ทําไมคนจํานวนมาก จึงคิดว่า อนาคตจะมืดมนตีบตัน เมือตัวเองมีวฒ
ุ ิการศึกษาตํา ๆ ความคิด
เช่นนี -เกิดขึ -นและครอบงําคนจํานวนมากในสังคม เพราะการยึดติดทีว่า ตนเองต้ องได้ ทํางานดี ๆ งาน
เบา ๆ มีรายได้ มาก ๆ งานทีไม่ต้องใช้ แรงงานแบบกรรมกร งานทีไม่ต้องเสียงภัยห้ อยโหนตามตึกตาม
อาคาร งานทีไม่ต้องไปคลุกลุยกับสิงสกปรก นํ -าครํ า ในขยะ อยากทํางานราชการมีหน้ าตา มียศศักดิF
หรื อเป็ นพนักงานบริ ษัททีมีเงินเดือนดี ๆ แต่งตัวโก้ ๆ ฯลฯ การได้ ทํางานแบบนี -เชือว่า จะช่วยให้ ตวั เอง
มันใจ เมือกลับบ้ านเกิดญาติพีน้ องได้ ทราบข่าวก็จะดีใจด้ วย ได้ ชืนชมยินดีว่า “ท่านมหา.. ได้ เป็ น
ข้ าราชการ เป็ นเจ้ าคนนายคน มีงานทําดี มีเงินดี เป็ น ผอ. โน่นนีนัน...”
อันทีจริง หากปรับความคิดใหม่ว่า เราเกิดมาเป็ นคน ไม่ว่าจะเรี ยนจบสูงจบตํา ไม่ใช่เรื องสําคัญ
เมือจะทํางานแล้ ว ไม่ต้องไปเกรงกลัวความยากลําบาก ไม่อาย งานอะไรก็ได้ ทีสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิด
ธรรมไม่ผิดกฎหมาย เราสามารถลุยทําได้ โดยไม่อายใคร ไม่สนใจคําพูดของใคร ๆ ยิงเรี ยนจบชันสู
- งๆ
เป็ นบัณฑิต เราก็ยิงต้ องพร้ อมทีจะใช้ แรงงานให้ มากกว่าคนทัวไป ต้ องใช้ ฝีมือให้ มาก ต้ องทํางานให้
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หนักมาก ออกแรงกายให้ เหงือออกมาให้ มาก ให้ กําลังมือออกแรงให้ มาก ให้ กําลังแข้ งขาออกแรง
ทํางานให้ เต็มที งานอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นงานเสียงภัย งานสกปรกโสโครกทีคนเขาไม่ชอบทํากัน ไม่ว่า
จะเป็ นงานทีต้ องทนอยู่กบั ความร้ อนความหนาว เมือมันเป็ นงานทีสุจริตแล้ ว เราสามารถทําได้ ทงนั
ั - นเมือปรับความคิดใหม่ได้ แบบนี - อนาคตทีกลัวว่าจะตีบตันก็แทบไม่มี เพราะตัวเราเองพร้ อมจะลุยทุก
สถานการณ์ เราพร้ อมจะทําได้ ทกุ งานโดยเฉพาะงานประเภทใช้ แรงงาน เมือเราเชือมันว่า งานทุกงานที
ไม่ผิดศีลไม่ผดิ ธรรมไม่ผิดกฎหมายเป็ นงานทีดี ประเสริฐ มีศกั ดิFศรี และเป็ นงานทีมีเกียรติไม่ยิงไปกว่า
งานอืนแล้ ว เราก็จะไม่อายใคร ไม่กระดายอาย ไม่ร้ ูสกึ ว่าขายหน้ าทีเป็ นมหาเป็ นนักบวชเก่าแล้ วมา
ทํางานแบบนี - นีคือความมันใจ นีคือสิงทีจะเป็ นพลังให้ เราพร้ อมเผชิญกับทุกความยากลําบากของชีวิต
ได้ แบบสุดทรนง
ยังมีคนจํานวนไม่น้อยทีเข้ าใจและยึดถือผิดว่า ๆ งานประภทใช้ แรงงานนี -เป็ นงานชั -นตํา จึงไม่
ต้ องจ่ายค่าจ้ างสูง เพราะถือว่า คนทํางานแบบนี - เรี ยนไม่จบสูงอะไร และเชือผิด ๆ ว่า บวชเรี ยนมาตังหลายปี กลับมาใช้ แรงงานแบบนี - น่าอายน่าขายหน้ า ซึงเป็ นการยึดติดทีผิด ๆ คับแคบและไม่สร้ างสรรค์
จึงพากันสร้ างค่านิยมให้ งานอาชีพใช้ แรงงานนี -ดูตําต้ อยไม่ทดั เทียมกับอาชีพอืน ๆ ทัง- ๆ ทีทํางานหนัก
เสียงภัยเสียงชีวิตมากกว่า เมือเทียบงานประเภทใช้ แรงงานกับงานประเภทแต่งตัวเท่ ผูกสูท นังทํางาน
ในห้ องแอร์ โดยเฉพาะกับกลุ่มทีไปทําหน้ าทีออกระเบียบกติกาสําหรับคนทังประเทศแล้
ว

บางทีงาน

ประเภทนัน- หากไม่สจุ ริตเทียงธรรมอาจเป็ นงานทีตํากว่างานประเภทใช้ แรงงานนี -ก็ได้
ดังนัน- อย่ารังเกียจการใช้ แรงงาน อย่าหวาดกลัวงานเสียงภัย อย่าหลบหลีกงานสกปรก
มอมแมม เมือจะลาสิกขา เรานักบวชสามารถทําได้ ทงนั
ั - น- ไม่ต้องไปหวันไหวกับเสียงซุบซิบนินทาของ
ใคร ผลของงานคือความสําเร็จของงานนัน- ๆ ส่วนเงินค่าตอบแทนเป็ นอีกเรื องหนึงทีต่อเนืองกันไม่ใช่
เนื -องาน ไม่ใช่สิงทีจะเอามาวัดและประเมินค่าของคน
พระเณรจํานวนมาก พื -นฐานครอบครัวมาจากลูกชาวนาเกษตรกร บ้ างมาจากครอบครัวหย่า
ร้ างแตกแยก อยากจะหนีความยากจน อยากยกระดับฐานะครอบครัว อยากลืมตาอ้ าปากได้ อยากมีที
ยืนในสังคมทีเขานิยมกันว่าสง่างาม อยากเป็ นชนชันกลางที
มีบ้าน ทีดิน มีรถขับขี มีฐานะมันคง จึง
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คาดหวังว่า จะใช้ การสอบบาลีเป็ นบันไดไต่ไปสู่ความสําเร็จดังกล่าวนัน- ซึงถ้ าเข้ าใจความจริงอีกด้ านว่า
การเรี ยนบาลีนนั - ไม่ใช่การเรี ยนวิชาชีพ แต่เป็ นการเรี ยนเพือศึกษาให้ เข้ าใจพุทธธรรมและเพือให้ ได้ หลัก
ปฏิบตั ิมาใช้ บริหารดูแลชีวิตตนเอง จะไปมุ่งหวังเอาบาลีมาประกอบอาชีพให้ มีฐานะรํ ารวยเงินทองดังที
หวังนัน- เป็ นสิงทีไม่ตรงประเด็นและไม่สมเหตุสมผลนัก ในแต่ละปี คนทีเรี ยนจบบาลีมา 5,>>> รูป จะมี
คนทีทํางานในสายตรงเกียวกับบาลีไม่ถึง 1> รูป ถ้ ามุ่งหวังจะทํางานทําอาชีพให้ รํารวยจริงจังแล้ ว ไม่
ควรบวชเรี ยนตังแต่
- แรกแบบนี - คือไม่ต้องบวช ควรมุ่งไปเรี ยนวิชาชีพ เรี ยนวิชาค้ าขาย วิชาผลิต วิชาช่าง
วิชาบริหาร แพทย์ เภสัช ฯลฯ ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยทีสอนอาชีพแบบฆราวาสทัวไปจะตรง
มากกว่า
การบวชเรี ยนแล้ วมุ่งหวังไปใช้ ชีวิตทางฆราวาสนัน- อาจไม่ใช่ความผิดของพระเณรรูปนัน- ๆ
โดยตรง

เพราะสภาพแวดล้ อมและระบบสังคมได้ สร้ างและสะสมสภาพการณ์แบบนี -กันมานานแล้ ว

หลายคนเมือเป็ นเด็กอยู่ในเพศฆราวาสขาดโอกาสทางการศึกษา สภาพครอบครัวไม่เอื -ออํานวย ขาดผู้
แนะแนวชีวิตทางการศึกษา องค์กรภาครัฐจัดการศึกษาตอบสนองได้ ไม่ดีพอ ปล่อยให้ มีคนตกหล่นใน
ระบบการศึกษาจํานวนมาก และตัวเด็กเองทีไม่สนใจหาข้ อมูลไม่ค้นคว้ าเรี ยนรู้ ปล่อยชีวิตล่องลอยไป
ตามทีตัวเองอยากและติดใจเพลินใจกับการละเล่น การเสพของมึนเมา การสนุกสนาน ไม่สนใจเรี ยน
แต่เมือมาบวชแล้ ว มาอยู่ในฐานะทีเคารพศรัทธาของผู้คน เลยจําต้ องเรี ยนต้ องศึกษาเพือให้ มีความรู้
ทางธรรมเพือจะสามารถไปแนะนําสังสอน บอกสอนธรรมให้ คนอืนได้ ซึงเป็ นความมุ่งหวังของสถาบัน
ทางศาสนาทีบางทีก็ไม่ตรงกับความต้ องการของตัวผู้บวชนัก
การเรี ยนบาลีแล้ วสอบตก จะไม่ทําให้ โศกเศร้ าเสียใจอะไร ถ้ าผู้มาบวชเป็ นผู้ทีเบือหน่ายชีวิต
ฆราวาส ต้ องการบวชเพือศึกษาและปฏิบตั ิให้ ตนเองพ้ นอาสวะ และการเรี ยนบาลีแล้ วสอบตก อาจทํา
ให้ โศกเศร้ าเสียใจบ้ าง(มากน้ อยแล้ วแต่บคุ คล) สําหรับกลุ่มผู้บวชทีมุ่งหวังไปใช้ ชีวิตฆราวาสหรื อผู้ที
มุ่งหวังสักการะ หวังยศชันสมณศั
กดิFและต้ องการตําแหน่งบริหารทางคณะสงฆ์ แต่เมือมันเป็ นความ
จริงทีหนีไม่พ้น ไม่มีอะไรดีกว่าการมองทุกอย่างตามความเป็ นจริง สอบตกก็คือสอบตก ชีวิตมนุษย์นี -สันนัก ไม่ได้ ยาวนานอะไร เทียบได้ กบั หยดนํ -าค้ างบนยอดหญ้ า ไม่นานก็หล่นแห้ งหายไป การสอบตกบาลี
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ไม่ได้ หมายถึงเราทําผิดพลาดจนถึงขนาดต้ องตกไปอยู่ในทุคคติภมู ิ เช่น เดรัจฉาน เปรต หรื อสัตว์นรก
เลย ดังนัน- เราต้ องให้ สติตวั เอง ไม่พงึ ไปโกรธเคืองเคียดแค้ นตัวเองหรื อใคร ๆ เอาพุทธธรรมทีอุตส่าห์
เรี ยนมา เอามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ให้ เต็มที ฝึ กเจริญสติให้ ร้ ูตามความเป็ นจริงให้ ได้ ว่า “นีคือธรรมชาติ
ธรรมดาของวัฏฏะ มีอะไรเล่าทีจะได้ ดงั ใจไปเสียทุกอย่าง” การฝึ กหัดสติภาวนาแบบนี - จะทําให้ เรา
ปล่อยวางได้ ง่ายปลงใจได้ เร็ว แล้ วปลุกใจตัวเอง ทบทวนดูข้อด้ อยหรื อข้ อผิดพลาดของตัวเองในการ
ตังเป้
- าหมายในการเรี ยนบาลีใหม่

บางทีการเข้ าใจธรรมชาติวฏั ฏะ อาจสําคัญยิงกว่าการสอบได้

เปรี ยญ Q ประโยคหรื อการสอบผ่านบาลีชนใด
ั - ๆ ก็ได้
“เรี ยนรู้หมื นภาษา ไม่เท่ากับได้เรี ยนรู้ภาษาบาลี ภาษาเดี ยว เรี ยนจบหมื นปริ ญญา ไม่เท่ากับ
เข้าใจพุทธธรรมบทเดี ยว” เป็ นชาวพุทธ ควรรํ าลึกและถือคติเช่นนี -ไว้
--------------------------------------------
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