


ประพันธ์ถวายในนาม

กองบรรณาธิการ วารสารโพธิยาลัย

    ขออภิวาท  แทบบาทา  บูชาท่าน

พระผู้ผ่าน  พุทธธรรม  น�าสมัย

พระภัททันตะ  ธัมมานันทะ  ผู้เกรียงไกร

ผู้ยิ่งใหญ่  ในวิชชา   และจรณะ 

    ท่านคือครู  อย่างแท้จริง  มิ่งขวัญศิษย์

กัลยาณมิตร  สั่งสอนธรรม  อมตะ

ทุ่มชีวิต   อุทิศให้   แก่ธรรมะ

วัดท่ามะ -.  โอ  ชื่อเสียง  ระบือไกล

   คือส�านักเรียน เขียนอ่าน  บาฬีใหญ่ 

มีวินัย   เคร่งครัด  น่าเล่ือมใส

ทั้งสร้างศิษย์  รุ ่นหลัง   พลังไทย

เพื่อสืบต่อ  ส�านักไว้  ให้ยืนยง

   มาบัดนี้  ท่านละวาง  สังขารแล้ว

หลวงพ่อแก้ว  ผู้บริสุทธิ์  วิสุทธ์ิสงฆ์

พระคุณท่าน  จักจารึก  อย่างมั่นคง

ประทับลง  ณ ใจศิษย์  นิจนิรันดร์

อาศิรวาท
หลวงพ่อพระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต



ฉบับที่ ๔๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบับที่	๔๔	ประจ�าเดือน
มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จัดท�าเป็นฉบับพิเศษ	 
เพื่อเป็นอนุสรณ์	 ถวายพระอาจารย์ใหญ่	 หรือ	
หลวงพ่อใหญ่	พระภทัทันตะ	ธัมมานนัทมหาเถระ		
อัครมหาบัณฑิต	วัดท่ามะโอ	จังหวัดล�าปาง
	 หลวงพ่อใหญ่ถึงแก่มรณภาพ	 เม่ือวันที่	 ๕	
กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	 	หลังจากนั้น	อีก	๖	ป ี
กว่า	 จึงได้จัดงานฌาปนกิจศพขึ้น	 ในวันที่	 ๑๓	
มกราคม	๒๕๖๒	ที่ผ่านมา
	 หลวงพ่อใหญ่เป็นพระภกิษชุาวเมยีนมา	จาก
บ้านเกิดเมืองนอนมาสู่ประเทศไทย	 ตามค�าขอ 
ของพระสงฆ์ไทย	ที่ต้องการครูผู้สามารถมาสอน
พระปริยัติธรรมให้กับพระสงฆ์ไทยที่จังหวัด
นครสวรรค์	ท่านสอนอยู่นานถึง	๖	ปี	จนกระทั่ง
เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	ซึ่งเป็นชาวเมียนมาเช่นกัน
ถึงแก่มรณภาพ	ทางรัฐบาลพม่าจึงส่งท่านไปเป็น
เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอองค์ใหม่	 ซึ่งท่านก็ได้ท�า
หน้าที่เจ้าอาวาสอย่างเข้มแข็ง	 เปิดโรงเรียนสอน
ปริยัติธรรมแบบพม่า	 ที่เรียกว่าบาลีใหญ่	 สอน 
ลูกศิษย์รุ ่นแล้วรุ่นเล่า	 ท่านได้ฝากฝังการสอน 
พระปริยัติธรรมให้แก่ลูกศิษย์ของท่านทุกรูป 
ได้ไปต่อยอดการสอนให้กว้างขวางออกไป	 มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้	
	 เป็นเรือ่งน่าอัศจรรย์ทีศ่ษิย์ของหลวงพ่อใหญ่ 
สามารถสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อได้ 
อย่างเข้มแข็ง	 เห็นผลเป็นที่ประจักษ์	 ดังท่าน 
ผู้อ่านจะได้อ่านจากบทความแต่ละเร่ือง	 ที่เขียน 
โดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อ	 ที่ได้บรรยายเรื่องราว 
อันแสนประทับใจ	 และผลงานที่น่าประทับใจ 
ยิ่งกว่า		เอาไว้อย่างน่าชื่นชมศรัทธา
	 น่าชื่นชมที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ด�าเนิน
ชีวิตตามรอยเท้าหลวงพ่ออย่างเต็มใจ	จนกระทั่ง

การศกึษาบาลใีหญ่ได้แผ่กว้างออกไป	ถงึญาตโิยม
คฤหัสถ์	ที่ได้อาศัยวัดต่างๆ	ที่มีศิษย์ของหลวงพ่อ 
สอนอยู่	 เรียนปริยัติธรรม	 มีหลายรายเรียนแล้ว 
เรียนอีก	 ด้วยหวังจะเข้าสู่พระธรรมวินัยให้ลึกซึ้ง	
แจ่มแจ้ง	เรียนรอบเดียวไม่พอ	ขอต่ออีก	ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า	ไม่มีเบื่อหน่าย
	 น่ีแหละคือคุณูปการอันย่ิงใหญ่	 ที่หลวงพ่อ
ได้กระท�าแล้ว	 กระท�าทิ้งไว้ให้แก่วงการเรียน 
พระปริยัติธรรมในประเทศไทย	 แล้วจะไม่ให้คน 
ไทยรูส้กึถงึบญุคณุน้ีได้อย่างไร		หากผูใ้ดได้มารูจั้ก 
ผลงานของท่าน	 ก็จะต้องกราบคารวะท่าน	 ด้วย
ความซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูงสุด
	 คณะผู ้จัดท�า	 ขอแนะน�าให้ท่านอ่านทุก
บทความอย่างตัง้ใจ	แล้วจะพบแง่งามในบทความ
เหล่าน้ัน	ทีจ่ะสร้างแรงบนัดาลใจในหลากหลายแง่
มุม	 ที่เด่นชัดที่สุด	 คือชีวิตของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่
สละชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนา	 ส�าเร็จประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่านอย่างไพบลูย์	เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่พวกเราทุกคน	 ไม่ใช่แต่เฉพาะในหมู่สงฆ์	 
ในแง่ของการมีชีวิต	 ที่ถึงพร้อมด้วยความงดงาม	
และความงดงามน้ัน	 แข็งแรงพอที่จะท�าให  ้
ความปรารถนาของท่านในการเผยแผ่ธรรม		ได้รบั 
การสานต่อจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์
	 ส�าหรับบทความ	 “พระนาคเสนเถระ พระ
นักเทศน์นามอุโฆษ”	 ของวิเทศทัยย์	 ได้อวสาน
ลงแล้วในฉบับนี้	 ฉบับหน้าเราได้เตรียมตอนใหม่
ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่ากัน	 คือเรื่องราวของพระ 
มหินทเถระ	พระสมณทูตที่พระเจ้าอโศกมหาราช
ส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป	โดยไป 
ขึน้บกทีท่่าเรอืตรนิโคมาล	ีและพระเจ้าเทวานมัปิย- 
ติสสะ	 พระเจ้าแผ่นดินลังกาในขณะนั้น	 ได้จัด
ขบวนรับ	ณ	สถานที่ที่เรียกว่า	มหินตเล	ปัจจุบัน	 



ประธานที่ปรึกษา
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง

๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่	๑	:	เมษายน	๒๕๖๒ 

จ�านวน	๗,๐๐๐	เล่ม	
ภาพปกและออกแบบปก :	

ภาพวาด :  
ศิลปิน	บัญชา	หนังสือ

เครดิตภาพ
ชาคิโนภิกขุ,	True	Little	Monk 
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	
เขมา	เขมะ	และ	พระธีรวัฒน์
และขอขอบคุณเจ้าของภาพ
จากทาง	Internet	ทุกท่าน

ศิลปกรรม
สหมิตรกรุ๊ปทีม

อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการ	‘สุวิมล’

จัดพิมพ์โดย
สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

วารสารโพธิยาลัย	 จัดพิมพ์มาด้วย
ปัจจัยบริจาคของท่านผู้มีจิตศรัทธา	
แจกเป็นธรรมทานและบรจิาคไปตาม
ห้องสมุดต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน 
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป	ขออนุโมทนาทุกท่าน

สารบัญสถานท่ีนัน้ยงัมีอยู	่	ทีน่อกเมอืงอนรุาธ- 
ปุระ	ไปอีก	๑๒	กม.
	 ที่น่าสนใจคือ	 พระมหินท์รูปนี้ 
ท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้า
อโศกมหาราช	 ที่เกิดจากพระนางเทวี 
เมืองอุชเชนี	 ท ่านมีน ้องสาวที่ ได ้
อุปสมบทเป็นภิกษุณี	 นามว่า	 พระ
สงัฆมติตา	และพระสงัฆมิตตา	คอืผู้น�า 
หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์	 ที่พุทธคยา 
ไปปลูกไว้ที่อนุราธปุระเช่นกัน	 และ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต ้นนั้น	 ยังคงมี
ชีวิตอยู่ตราบจนทุกวันนี้	 เป็นต้นไม ้
ในประวัติศาสตร ์ที่มีอายุยืนยาว
ที่สุด	 คือกว่า	 ๒,๓๐๐	 ปี	 เรื่องราว 
น่าสนใจต่างๆ	 เหล่านี้	 ติดตามอ่านได้ 
ในฉบับหน้า
	 มีเรื่องราวดีๆ	 น่าสนใจ	 และ
สารัตถประโยชน์ให้ท่านผู ้อ ่านได้ 
อ่านเสมอ		ในวารสารโพธยิาลยัของเรา

คณะผู้จัดท�า

วัดจากแดง ชมรมกัลยาณธรรม

a	ธรรมจารึก	:	ประวัติ	หลวงพ่อธัมมานันท-
	 มหาเถระ	อัครมหาบัณฑิต
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต...................................๓
a	ปณามพจน์	:	ค�าบูชาครู
	 พระครูธรรมธรสุมนต์			นนฺทิโก...................๑๑
a	ธรรมกถา	:	คิดถึงหลวงพ่อ	สานต่องานของท่าน
	 พระอาจารย์มหาประนอม	ธมมฺาลงฺกาโร......๑๒	
a	อาจริยาภิวาท	:	พระอาจารย์ใหญ่กับเรื่องเล่า
	 ที่ชาวบาฬีต้องฟัง
	 จ�ารูญ		ธรรมดา...........................................๒๓
a	มหาเถระ	:	หลวงพ่อใหญ่	ผู้ฝักใฝ่ต่อการศึกษา
	 ภาษาบาลี
	 พระมหาไพโรจน์	ญาณกุสโล........................๓๕	
a	น้อมบูชาคุณ	:	ตามรอยอาจารย์ปู่
 พระพิศาลปรยิตัยาภรณ์	(สมโภชน์	กจิจฺสาโร)..๓๗
a	ปิตานุสรณ์	:	พระผู้บิดา		
	 พระมหาสมปอง	มุทิโต................................๔๓	
a	ย้อนรอยธรรม	:	แบบพิมพ์แห่งชีวิต	
	 พระมหาธิติพงศ์	อุตฺตมปญฺโญฺ.....................๔๙
a	ธรรมคารวตา	:	ได้ดีเพราะครู			
	 พระมหาอุดร	อนุตฺตโร.................................๖๗
a	ปัญญาภิวัฒน์	:	วิถีครู	หลวงปู่ท่ามะโอ
	 ธีรปัญโญ......................................................๖๙
a	กวีนิพนธ์	:	ปาจริยะ		ปาทวิถี
	 พระมหาววิฒัน์	ยสนิธโร...............................๗๗
a	ปูชนียบุคคล	:	กราบหลวงพ่อใหญ่ด้วยดวงใจ
	 ว.	รัตนบูรณินท์............................................๗๘
a	สดุดีพจน์	:		“ครู”	ผู้อยู่ในใจตลอดกาล	
	 รุ่งอรุณ	จันทร์สงคราม.................................๘๒
a	บูชาธรรม	:	หลวงพ่อกับการสร้างคัมภีร์
	 เสรมิสุข	ปัทมสถาน........................................๘๓
a	ชวนพินิจ	:	ภาพความดี
	 ธีรปัญโญ......................................................๘๙
a	กวีมกรา	:	แทนความดีที่ภาพเดียว
	 ปปัญจา........................................................๙๐
a	ชวนคิด	:	ราชการาม	อย่ามองข้ามการเมือง
	 ธีรปัญโญ......................................................๙๑
a	ชวนอ่าน	:	การศึกษาคืออะไร
	 ภิกษุรูปหนึ่ง.................................................๙๖
a	มองเทศ	-	มองไทย	:	พระนาคเสนเถระ	ฯ	
	 วิเทศทัยย์....................................................๙๙
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	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 ม.ค.	 ๒๕๖๒	 มีพิธีประชุม 
เพลิงสรีรสังขารหลวงพ่อพระภัททันตะ	ธัมมา- 
นันทมหาเถระ	 สาสนธชสิริปวระ	 ธัมมาจริยะ	 
อัครมหาบัณฑิต	(ดร.)	อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 
จ.ล�าปาง	 ที่ละสังขารด้วยโรคชรา	 เม่ือวันที่	 
๕	ก.ค.	๒๕๕๕	ร่วมสิริอายุ	๙๒	ปี	๗๒	พรรษา	
ที่ฌาปนสถานช่ัวคราว	 วัดไชยมงคล	 (จองคา)	
ต.พระบาท	 อ.เมืองล�าปาง	 จ.ล�าปาง	 โดยม ี

พลเอกสพรั่ง	กัลยาณมิตร	อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการ 
ทหารบก	 นายอมเรศ	 ศิลาอ่อน	 อดีตรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพาณชิย์	นายทรงพล	สวาสด์ิธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	พลตรีสุรคล	ท้วมเสม 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 ๓๒	 นายวาทิต 
ปัญญาคม	นายอ�าเภอเมืองล�าปาง	นางจุรีรัตน์ 
ใจแข็ง	ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนา 
จังหวัดล�าปาง	ปฏิบัติราชการแทนผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 หัวหน้า
ส่วนราชการ	 และมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
เป็นจ�านวนมาก
	 ประชาชนชาวไทยจากทั่วสารทิศที่เลื่อมใส
ศรัทธาในตัวหลวงพ่อ	 ต่างก็พากันเดินทางมา 
กราบไหว ้สรีรสังขาร	 ที่ ต้ั งอยู ่บนปราสาท 
นกการเวก กันอย่างไม่ขาดสายตลอดวันคืน 
รวมทั้งคณะสงฆ์และประชาชนชาวเมียนมา 

หลวงพ่อธัมมานันทมหาเถระ
อัครมหาบัณฑิต

ประวัติ

พระมหาสมปอง  มุทิโตธรรมจารึก



หมู่ญาติพี่น้องและหลานเหลน	ต่างดีใจได้ต้อนรับหลวงพ่อกลับมาเยือนบ้านเกิด

อีกนับพันคน	และ	ยังมีประชาชนบางส่วน	ที่ไม ่
สามารถเข้ามากราบไหว้สรีรสังขารของหลวงพ่อ 
อย่างใกล้ชิดถึงหน้าปราสาทได้	 ท�าให้มีคนล้น 
ออกไปจนถึงด้านหน้าวัด
	 ตลอดทั้ง	 ๒	 วัน	 ของการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนได้กราบไหว้สรีรสังขารของหลวงพ่อ 
เป็นครั้งสุดท้าย	 มีประชาชนทยอยกันมาร่วม 
งานหลายหมื่นคน	 นอกจากนั้น	 ยังมีประชาชน 
อีกเป็นจ�านวนมาก	 ได้น�าอาหารคาวหวานมา
ร่วมแจกทาน	ให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานกัน
อย่างบริบูรณ์	ตั้งแต่เช้าจนถึงค�่า
	 ส�าหรับพิธีประชุมเพลิงสรีรสังขารของอดีต
เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	 รูปแบบพิธีการทั้งหมด	
เป็นไปตามรูปแบบการประชุมเพลิงพระอริย-
สงฆเจ้าของชาวเมียนมา	ทุกขั้นตอน

ประวัติของหลวงพ่อ
 ท่านพระอาจารย์	 ภัททันตะ	 ธัมมานันท- 
มหาเถระ	เกิดที่หมู่บ้านต่าสี่	อ.เย่สะโจ่	มณฑล 
ปขุกกู่	ประเทศสหภาพเมียนมา	ท่านเป็นบุตรชาย 
คนที่	๓	ของนางหง่วยหยี่	และนายโผ้เตด	ด้วย 
โสรดิถี	มกร	นักขัตตฤกษ์	แรม	๑๔	ค�่า	เดือนอ้าย	 
ปีระกา		ตรงกบัวนัเสาร์ที	่	๘		มกราคม		พ.ศ.		๒๔๖๓  
(จ.ศ.	๑๒๘๒	หรอื	ค.ศ.	๑๙๒๑)		ชือ่ว่า	ด.ช.ตนัหม่อง 
มีพี่น้องร่วมกัน	๔	คน
	 ตระกูลท ่านมีความ 
ศรัทธาเลื่ อมใสในพระ- 
พุทธศาสนาอย่างแรงกล้า 
เมื่อเห็นว ่าหมู ่บ ้านต ่าสี่ 
ยังไม่มีวัดเลย	 จึงได้ร ่วม
กันสร้างวัดต่าสี่	ให้เป็นวัด 
ประจ�าหมู่บ้าน	และได้สร้าง 
เจ ดีย ์ทอง	 ประดิษฐาน 
ไว ้ในวัดนั้นด ้วย	 ซึ่งเป ็น 

บรรยากาศที่น้อมอัธยาศัยของลูกหลานทุกคน	
ให้ได้เข้าสู ่ร่มผ้ากาสาวพัตร์	 ครั้นเมื่อเด็กชาย
ตันหม่อง	อายุได้	๗	ขวบ	มารดาบิดาได้น�าท่าน
ไปฝากไว้ให้เป็นลูกศิษย์วัด	 กับท่านอาจารย ์
อูญาณะ	 เจ้าอาวาสวัดโตงทัต	 ในหมู่บ้านต่าสี	่
ในวันท่ี	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๔๗๐
	 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในเส้นทางพระพุทธ-
ศาสนาของเด็กชายตันหม่อง	จึงได้เรียนหนังสือ
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลและชั้นประถม	 แม้จะเป็น 
เด็กวัดตัวน้อยๆ	ท่านก็มีความทรงจ�าที่เป็นเลิศ
กว่าผู้อื่น	สามารถทรงจ�าบทสวดมนต์ต่างๆ	ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย�า	ทรงจ�าพระปริตร	ได้ 
ทัง้		๑๑		สตูร		ทรงจ�าคมัภีร์นมกัการะ		คมัภร์ีโลกนีติ 
ชยมงัคลคาถา		ชนิบญัชร		นาสนกรรม		ทณัฑกรรม 
เสขิยวัตร	และขันธกะ	๑๔	วรรค	ทั้งภาคบาลี
และค�าแปล	แม้กระทั่งโหราศาสตร์	ที่นับตัวเลข
ด้วยค�าภาษาบาลีที่เรียนยาก	ท่านก็ได้เรียนจน
เข้าใจ	และจ�าได้	ไม่หลงลืม
	 เมื่อถึงปี	พ.ศ.	๒๔๗๗	ท่านมีอายุ	๑๔	ปี 
ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร	 มีฉายาภาษา
บาลีว ่า	 “ธัมมานันทะ”	 โดยมีท่านอาจารย์
อู จารินทะ 	 เป ็นพระอุป ั ชฌาย ์ 	 หลั งจาก 
บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว	พระอุปัชฌาย์ให้ท่าน 
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ท่องจ�ากัจจายนสูตรและค�าแปล	 ตามคัมภีร ์
กัจจายนสุตตัตถะ	 ทั้งได้สอนคัมภีร์กัจจายน-
สังเขปให้ท่านด้วย
 ต่อมา	ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดปัตตปิณฑิการาม 
ในตัวอ�าเภอเหย่สโจ่	 โดยมีอาจารย์อูอุตตระ 
เป็นเจ้าอาวาสและอาจารย์สอน		ได้เรียนคัมภีร ์
เพิ่มเติมอีกหลายคัมภีร์	คือ	คัมภีร์พาลาวตาระ 
กัจจายนะ	 สัททนีติสุตตมาลา	 อภิธัมมัตถ- 
สังคหะ	 เทฺวมาติกา	 ขุททสิกขา	 กังขาวิตรณ ี
และพระวินัยปิฎก
	 เ ม่ืออายุครบ	 ๒๐	 ป ีบริบูรณ ์ 	 ท ่านได  ้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	ในวันที่	๑๓	พฤษภาคม 
พ.ศ.	๒๔๘๓	โดยมีท่านอาจารย์อูสุชาตะ	ผู้เป็น 
ศิษย์ท่านอาจารย์อูอุตตระ	 เป็นพระอุปัชฌาย ์
ณ	 พัทธสีมาวัดหญ่องเป่งต่า	 จ.มอละไมยจุน 
มีนายพละ	 กับนางเส่งมยะ	 ใน	 จ.มอละไมยจุน 
เป ็นโยมอุป ัฏฐาก	 ถวายเครื่ องอัฐบริขาร	 
นับว่าท่านได้ท�าเพศแห่งสมณะ	ให้มีความมั่นคง 
ถาวรในพระพุทธศาสนา	 อันเข้าใกล้มรรคผล
และนิพพานแล้ว

จึงได ้ศึกษาคัมภีร ์ ไวยากรณ์ภาษาบาลี	 คือ 
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	และคัมภีร์ปทวิจยะ
 ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังที่	๒	จ.มันฑะเลย ์
เป ็นเป ้าหมายในการโจมตีทางยุทธศาสตร	์
เพราะเป็นเมืองหลวงอันดับสอง	 รองจากกรุง 
ร่างกุ้ง	 จึงถูกโจมตีอย่างหนัก	 เป็นเหตุให้ท่าน
อาจารย์อูธัมมานันทะ	 ย้ายจาก	 จ.มันฑะเลย ์
ไปอยู่	จ.มะไลย	ได้ศึกษาคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
ฉันโทปกรณ ์ 	 สุ โพธาลั งการะ	 เภทจินตา 
และกัจจายนสาระ	 ในส�านักของท่านอาจารย ์
อูจันทโชติ	 เจ้าอาวาสวัดสิริโสมาราม	 หมู่บ้าน
กันจี		จ.มะไลย	และยังได้ศึกษาคัมภีร์กัจจายน-
สุตตัตถะ	 พร ้อมทั้งวิธีการสร ้างรูปค�าศัพท ์ 
ตามนัยของคัมภีร ์กัจจายนะ	 นามปทมาลา 
และอาขยาตปทมาลา	 ได ้ศึกษาคัมภีร ์พระ 
อภิธรรม	คือ	คัมภีร์ปรมัตถสรูปเภทนี	มาติกา	 
และธาตุกถา	 รวมท้ังคัมภีร ์ปาราชิกกัณฑ- 
อรรถกถา	 (สมันตปาสาทิกา)	 ท่านพ�านักอยู่ที่ 
วัดสิริโสมาราม	รวม	๕	ปี	จนกระทั่งสงครามโลก
ครั้งที่	๒	สงบลง

	 หลังจากอุปสมบทเป ็นพระภิกษุ	 ท ่าน
อาจารย์อูอุตตระ	ได้ส่งท่านไปศึกษาพระปริยัติ- 
ธรรมต่อในส�านักของท่านอาจารย์อูโกสัลลา- 
ภิวั งสะ 	 วัดมหาวิสุทธาราม	 จ.มันฑะเลย ์ 

หลวงพ่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิด



	 ประกอบกับสมัยนั้น	 แถบมณฑลปขุกกู  ่
และ	อ.เยสะโจ่		ไม่นิยมสอบสนามหลวง		เพียงแต่ 
ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้แตกฉานเท่านั้น	 ท่านจึง 
ไม่สนใจเข้าสอบ	 ตั้งแต่เป็นสามเณรเรื่อยมา 
จนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ	และเมื่อสงคราม 
โลกสิ้นสุดลง	 จึงได้เริ่มสอบสนามหลวงและ 
สอบไล่ได้ชั้น	“ปะถะมะแหง่”	แล้วย้ายจากวัดสิริ- 
โสมารามไปอยู่วัดมหาวิสุทธาราม	จ.มัณฑะเลย์ 
อันเป็นท่ีพ�านักเดิม	 ซึ่งในที่นั้นท่านได้เรียน 
คัมภีร์ต่างๆ	จากอาจารย์อูโกสัลลาภิวังสะ	อูชา- 
เนยยพุทธิ	อูสุวัณณโชติภิวังสะ	และอูอานันท- 
ปัณฑิตาภิวังสะ	จนสอบได้ชั้น	“ปะถะมะลัด” 
ที่นั่น
	 หลังจากนั้น	ท่านได้ย้ายไปอยู่วัดเหว่หยั่น- 
โผ ่งต ่า	 ได ้เดินทางไปศึกษาคัมภีร ์ป ัฏฐานที่ 
วัดปัฏฐานาราม	 ภูเขาสะกาย	 จ.สะกาย	 เป็น
พิเศษด้วย	โดยมีท่านอาจารย์อูอินทกะ	 (อัคร-
มหาบัณฑิต)	 เป็นผู ้สอน	 จึงท�าให้สอบไล่ชั้น	
“ปะถะมะจี”	ได้เป็นอันดับ	๓	ของประเทศ
	 ในปีถัดมา	ท่านได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆ	ในช้ัน 
ธัมมาจริยะ	 จากท่านอาจารย์อูกัลยาณะ	 ผู ้ม ี

ชื่อเสียงในการสอนคัมภีร์ช้ันธัมมาจริยะมาก 
ที่สุดในเมืองมัณฑะเลย์ในเวลานั้น		จึงสอบไล่ชั้น 
“ธัมมาจริยะ”	ได้ทั้ง	๓	คัมภีร์	คือ	ปาราชิกบาล ี
และอรรถกถา	 สีลักขันธวรรคบาลี,	 อรรถกถา
ธัมมสังคณีบาลี	และอัฏฐสาลินีอรรถกถา	จึงได ้
รับตราตั้งว่า	 “สาสนธชธัมมาจริยะ” และยัง 
สอบได้คมัภีร์พเิศษในชัน้ธัมมาจรยิะอีก	คอื	คมัภีร์
มหาวัคคาทิอรรถกถา	 สังยุตตนิกายอรรถกถา 
และวิภังคาทิอรรถกถา	จึงได้รับตราต้ังชั้นพิเศษ
ว่า	“สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ”	ซึ่งเป็นเรื่อง

ยากมาก	 ที่ใครๆ	 จะท�า
ตามท่านได้
	 		เมื่อย้อนดูประวัติการ
สอบตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้น
ธัมมาจริยะ	 ของท ่าน 
อูธัมมานันทะแล้ว	 จึงได้ 
รู ้ว ่าท ่านสอบได้ทุกชั้น
มาโดยตลอด	ไม่เคยสอบ 
ตกเลย	จึงได้รับการยกย่อง 
จากอาจารย์และเพื่อน 
นักเรียนด้วยกัน	 ให้เป็น 
ครูสอนพระปริยัติธรรม 
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วัดโพธาราม	 จ.นครสวรรค ์ 	 ได ้ส ่งหนังสือ 
ไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศเมียนมา 
ขอพระอาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญในพระปริยัติธรรม 
มาเป็นอาจารย์สอนที่วัดโพธาราม	 กรมการ 
ศาสนาแห ่ งประเทศเมียนมา	 พิจารณาดู 
ความเหมาะสมแล้ว	 เห็นว ่าควรจะส่งท ่าน 
อูธัมมานันทะ	 มาเป็นอาจารย์สอนพระปริยัติ
ที่ประเทศไทย	 จึงได ้กราบเรียนโดยรับรอง
กับท่านว่า	 เมื่อท่านสอนพระปริยัติธรรมใน
ประเทศไทยได้หนึ่งพรรษาแล้ว	 จะส่งต่อไป
ยังประเทศญี่ปุ ่น	 ท่านจึงได้เดินทางมายังวัด

โพธาราม	 จ.นครสวรรค์	
ตามที่กรมการศาสนา
นิ มนต ์ 	 ใ น วั นที่ 	 ๓๑	
กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒
 เมื่อมาอยู่ที่วัดโพธาราม 
ท่านอาจารย์อูธัมมานันทะ 
ได้ท�าการสอนพระปริยัติ
ธรรม	 แก่พระภิกษุและ 
สามเณร		จ�านวน			๒๐๐			รปู 
เ มื่ อ ออกพรรษาแล ้ ว	
ท ่านก็ยังไม ่ได ้เดินทาง

พิธีถวายต�าแหน่งอัครมหาบัณฑิต	ณ	ถ�้ามหาปาสาณคูหา	(กะบ่าเอ)	กรุงร่างกุ้ง	พ.ศ.	๒๕๓๔

ในวัด	 ๓	 แห่ง	 คือ	 วัดสิริโสมาราม	 จ.มะไลย	 
วัดปัตตปิณฑิการาม	 อ.เยสะโจ่	 มณฑลปขุกกู ่
และวัดเหว่หย่ันโผ่งต่า	 จ.มัณฑะเลย์	 มาต้ังแต  ่
ก่อนจะเรียนจบชั้น	“ปะถะมะจี” เสียอีก
	 เมื่อท่านเจริญอายุได้	 ๓๗	 ปี	 ช่วงเดือน
สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 กรมการศาสนาของ 
ประ เทศ เ มี ยนมา ได ้ นิ มนต ์ ท ่ าน ให ้ เ ป ็ น 
พระธรรมทูต	 เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาทในต่างประเทศ	 ท่านจึงย้ายไปอยู ่
ในสังฆมณฑลกะบ่าเอ	 กรุงร่างกุ้ง	 ซึ่งเป ็นทั้ง 
กรมการศาสนา	และมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อการ 
เผยแผ่	 (ธัมมทูตวิชชา-
ลยะ) 	 ได ้ศึกษาภาษา
อังกฤษและภาษาญี่ปุ ่น	
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม	
ก่อนเดินทางไปเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ยั ง
ประเทศญี่ปุ่น
	 ใ นป ี เ ดี ย ว กั นนั้ น	
ท่านเจ้าคุณพระธรรม- 
คณุาภรณ์		(เช้า		ฐิตฺปญโฺ	ญ,ฺ 
ป . ธ . ๙ ) 	 เ จ ้ า อ า ว า ส 



ไปประเทศญี่ปุ ่น	 ตามความต้ังใจเดิม	 เพราะ
ท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์	 นิมนต์ให้อยู ่
สอนพระปริยัติธรรมต่อ	 ท่านจึงได้พ�านักอยู่ที่
จ.นครสวรรค์	เป็นเวลาถึง	๖	ปี
	 ในป ีพ.ศ.๒๕๐๗	 ระหว่างที่ท ่านพ�านัก 
อยูท่ี	่จ.นครสวรรค์นั้น	กรมการศาสนา	ประเทศ 
เมียนมา	 ได้นิมนต์ท่านให้เดินทางกลับเพื่อ 
ร่วมจัดท�าคัมภีร์พจนา- 
นุกรมพระไตรปิฎกฉบับ 
บาลี	-	พม่า	เล่มที่	๑	และ 
ตรวจช�าระคัมภีร ์ต ่างๆ 
มสีโุพธาลงัการฎกีา	เป็นต้น	 
ในสมัยปัจฉิมฎีกา	 สัง- 
คายนา	 ที่มหาปาสาณ- 
คูหา	กะบ่าเอ	กรุงร่างกุ้ง	
ท่านจึงได้เดินทางกลับ 
ประเทศของท ่านเป ็น 
การชั่วคราว	 เพื่อร ่วม
จั ดท� าคั มภี ร ์ ดั งกล ่ าว	
เป็นเวลา	 ๑	 ปีหลังจาก 

การท�าสังคายนาพระบาลีอรรถกถาและฎีกา 
รวมทั้งคัมภีร์ต่างๆ	ได้สิ้นสุดลง	ท่านก็ได้เดินทาง 
กลับมาประเทศไทย	และพ�านักอยู่ที่วัดโพธาราม 
จ.นครสวรรค์	ตามเดิม
	 		ในปีพ.ศ.	๒๕๐๘	ท่านอาจารย์อูเนมินทะ 
(อัครมหาบัณฑิต)	เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ	รูปที่	๓ 
ชราภาพมากแล้ว	จึงได้ท�าหนังสือไปถึงกรมการ

ศาสนา	ประเทศเมียนมา 
บอกความประสงค ์ว ่ า 
จะนิมนต์ท ่านอาจารย  ์
อู ธั มมา นันทะ	 ให ้ มา 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประจ�าอยู ่ที่วัดท่ามะโอ 
จ.ล�าปาง	 ทางกรมการ
ศาสนาประเทศเมียนมา
ก็ได ้ท�าหนังสือแจ ้งให  ้
ท่านทราบ	ท่านจึงได้ย้าย 
จาก	 จ.นครสวรรค์	 มาอยู ่
ท่ีวัดท ่ามะโอ	 จ.ล�าปาง 
เมื่อวันขึ้น	๘	ค�่า	เดือน	๘	



ปีมะเส็ง	(ตรงกับวันที่	๖	กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๐๘)	
ท่านย้ายมาอยู่ที่วัดท่ามะโอเพียง	๕	เดือนเท่านั้น 
ท่านอาจารย์อูเนมินทะ	 เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 
ก็มรณภาพลงด้วยโรคชรา	ท่านอาจารย์อูธัมมา- 
นันทะ	จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 
สืบต่อมาจนถึงมรณภาพ
	 เพราะท่านเป็นผูเ้รยีนเก่ง		สอนกเ็ก่ง		มคีวามรกั 
ในการเรียนการสอนมากเป็นพิเศษ	 จึงไม่อยู ่ 
นิ่งเฉย	ท่านเร่ิมจัดการเรียนการสอน	ด้านพระ 
ปริยัติธรรม	 อันเป็นหลักส�าคัญในการเผยแผ  ่
พระพุทธศาสนา	โดยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติ- 
ธรรม	จึงเป็นที่รูจ้กักนัในมงคลนามว่า	“หลวงพ่อ 
ภทัทันตะ ธมัมานันทมหาเถระ อคัรมหาบัณฑติ” 
แม้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อันเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทย	 ก็ได ้
ทราบเกียรติคุณของหลวงพ่อ	 จึงได้น้อมถวาย 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแด่ท่าน
	 ในช่วงปัจฉิมวัยของหลวงพ่อ	ท่านก็ไม่ได้ 
ค�านึงถึงความชราภาพของตนเองเลย	ยังมีดวง 
หทัยอันเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา	 มีความอุตสาหะ 
พร�่าสอนศิษยานุศิษย์		ให้พยายามศึกษาเล่าเรียน 
อย่างสม�่าเสมอ	 มวลศิษยานุศิษย์ต่างก็พากัน 
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	เพราะได้เล็งเห็น 
โทษที่ ไม ่ปฏิบั ติตาม	 และเล็งเห็นประโยชน  ์
อันประเสริฐที่ได้ปฏิบัติ
ตาม		จึงช่วยกันขวนขวาย	
จัดการ เรี ยนการสอน
ตามแนวที่หลวงพ่อได  ้
สอนตนมา	 ให้สืบทอด 
ถึงรุ ่นลูกหลานต่อไปใน 
อนาคต	 โดยพากันหวัง 
อยู่ว่า	หลวงพ่อจะเบาใจ 
และวางใจได้ว่าพระพุทธ 
 

ศาสนาที่แผ่ซ่านอยู ่ในสายเลือดของท่านน้ัน 
ได ้ รับการสืบทอดแล ้วอย ่ างลงตัว 	 สมดั่ ง
เจตนารมณ์ที่ได้ต้ังอธิษฐานไว้ว่า	 “จิรํ ติฏฺฐฺตุ 
สทฺธมฺโม ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา”	 ขอให้พระ
สัทธรรม	 จงด�ารงอยู่ตลอดกาลนาน	 ขอให้ชน
ทั้งหลาย	จงมีความเคารพย�าเกรงในพระธรรม	
	 เนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎกจ�าเป็น
ต้องอาศัยคัมภีร์พื้นฐาน	 ๔	 คัมภีร์	 คือ	 คัมภีร์
ไวยากรณ์	 คัมภีร ์อภิธานัปปทีป ิกา	 คัมภีร ์ 
วุตโตทัยฉันโทปกรณ์	 และคัมภีร์สุโพธาลังการ	
ท่านจึงได้ริเริ่มให้มีการศึกษาคัมภีร์พื้นฐานของ 
พระไตรปิฎกทั้ง	 ๔	 คัมภีร์นั้น	 ด้วยการสอน
อธิบาย	และให้นักศึกษาท่องจ�าคัมภีร์เหล่านั้น 
พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแผ่	 ท่านอุตสาหะสั่งสอน 
ศิษยานุศิษย์ของท่าน	ให้พยายามศึกษาเล่าเรียน 
จนได้ผลเป็นที่พึงพอใจของท่าน	 ซึ่งศิษยานุศิษย์
เหล่านั้น	 ต่างได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลี	 โดยทางรัฐบาลเมียนมา
ได ้เห็นเกียรติคุณความดีในด้านการเผยแผ่ 
พระศาสนาของท่านพระอาจารย์	 ภัททันตะ	
ธัมมานันทมหาเถระ	 จึงได้พร้อมใจกันถวาย
ต�าแหน่ง	 “อัครมหาบัณฑิต”	 แด่ท่าน	 ในป	ี
พ.ศ.	๒๕๓๔	
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ทีม่า : ข้อมลูประวตัปิรับมาจากหนงัสอืงานละสงัขาร ๑๐๐ วนั 
หลวงพ่อใหญ่ ซึ่งรวบรวมโดยพระมหาสมปอง มุทิโต

	 เมื่อวันที่	๑๘	-	๓๑	มกราคม	
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เมื่อหลวงพ่อมีอายุ 
ได้	๘๙	ปี	ท่านได้มีโอกาสเดินทาง 
กลับไปเยือนบ้านเกิด	เพื่อสงเคราะห์ 
หมู ่ญาติ	 เพ่ือเยี่ยมส�านักเรียนที่ 
เคยเรียนเคยสอน	 และเยี่ยมส�านัก 
ที่เคยอยู่อาศัย	 เป็นการย้อนรอย 
สู ่อดีตอันอบอุ ่น	 สู ่ความทรงจ�า 
อันยากจะลืมเลือน	 ที่อยากบอก 
เล ่าให ้ลูกศิษย ์ทุกคนได ้ รับฟ ัง 
เมื่อเป็นโอกาสดีอย่างนี้		พวกเราเหล่าศิษย์	จึงขอ 
ติดตามหลวงพ่อไปด้วย	 เพื่อบันทึกเรื่องราว 
ต่างๆ	มาเล่าสู่กันฟัง	อย่างภาคภูมิใจและชื่นชม
โสมนัส	(สามารถรับชมได้ทางยูทูป)

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เมื่อหลวงพ่อ
มีอายุ	๙๓	ปี	สุขภาพเริ่มไม่แข็งแรงตามล�าดับ	
จนกระทั่งวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 
ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ	ที่	 รพ.ศูนย์ล�าปาง	ทาง
ศษิยานศุษิย์ได้เกบ็สรรีะของท่านไว้เคารพ	สกัการะ 
ที่วัดท่ามะโอ	เป็นเวลา	๖	ปี	แล้วได้ร่วมกันจัด 
พิธีฌาปนกิจสรีรสังขารของท่าน	 ในวันที่	 ๑๓ 
มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ที่วัดไชยมงคล	(จองคา) 

อ.เมือง	 จ.ล�าปาง	 นับเป็นการสูญเสียพระ-
มหาเถระ	 ผู้เป็นนักปราชญ์	 ที่ทรงคุณค่ายิ่งใน 
พระพุทธศาสนาครั้งส�าคัญ
	 วันที่	๖	-	๑๐	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	มีการ 

สวดพระอภิธรรมและมหา- 
ปัฏฐาน	ที่วัดท่ามะโอ	ต.เวียง
เหนือ	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	
	 วันที่ 	 ๑๑	 มกราคม	 
พ.ศ.		๒๕๖๒		ขบวนแห่สรรีสังขาร 
ของท่าน	จากวัดท่ามะโอ	ข้าม 
สะพานเขลางค ์นครไปทาง 
ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	แล้วเคลื่อน
ต่อไปตั้งยังเมรุปราสาทฐาน
นกการเวก	 ที่ วัดไชยมงคล	
(จองคา)	อ.เมือง	จ.ล�าปาง	

	 วันที่	๑๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	หลวงพ่อ 
พระภัททันตะ อัคคญานาภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต
รองพระสังฆราชา	 ชเวจินนิกาย	 จากเมียนมา
เดินทางมาเป็นประธานประชุมเพลิงสรีรสังขาร
หลวงพ่อใหญ่	วัดท่ามะโอ
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	 เนื่องในวาระงานฌาปนกิจสรีรสังขาร 
หลวงพ่อพระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ	อัคค	- 
มหาบัณฑิต	 อดีตเจ้าส�านักเรียนบาฬีใหญ่	 วัด 
ท่ามะโอ	นครล�าปาง
	 หลวงพ่อเป็นผู ้วางรากฐานการเรียนบาฬี
ใหญ่	 ให ้แพร ่หลายอยู ่ ในหลายส�านักเรียน 
ที่บรรดาศิษยานุศิษย ์ได ้ช ่วยกันสืบทอดอยู  ่
ในปัจจุบัน	 หลายส�านักยังมีการเรียนการสอน	
สืบต ่อ	 เป ็นมรดกธรรมของหลวงพ่อเอาไว  ้
ให้ได้เห็นอยู่	 แม้จะไม่เจริญเท่าต้นแบบก็ตาม	
แต ่ถือว ่าเป ็นมรดกตกทอดสืบเนื่องมาจาก
หลวงพ่อ	 เป็นความกตัญญูได้ส ่วนหนึ่ง	 ให้
สาธุชนคนดีที่ใฝ่ธรรม	 ได้มีส่วนรับมรดกธรรม

อันสูงค่า	คือภาษามคธหรือบาฬี	มีส่วนให้เข้าถึง 
อรรถอันลึกซ้ึงของพระพุทธพจน์	 คือ	 พระ- 
ไตรปิฎก	 และอรรถกถา	 ฎีกา	 ขอให้ช่วยกัน 
สืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ	 ให้อยู่ต่อไป
ชั่วกาลนาน
	 ในวาระอั นส� าคัญ 	 ในง านฌาปนกิ จ 
สรีรสังขารหลวงพ่อ	พระภัททันตธัมมนันทมหา- 
เถระ	 อัคคมหาบัณฑิต	 ด ้วยบุญบารมีของ 
หลวงพ่อ	และคุณธรรมความดี	ที่สูงส่งยิ่งใหญ่ 
ที่สร้างให้เกิดประโยชน์แก่ศิษยานุศิษย์และ
สาธุชนทั้งหลายในบ้านเมืองเรานี้	 ย ่อมเป็น
อนุสาวรีย์เจดีย์ธรรม	 ที่จารึกอยู ่ในใจศิษยา- 
นุศิษย์	และสาธุชนท้ังหลายตลอดไป

ค�ำบูชำครู
พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

อัคคมหำบัณฑิต วัดจำกแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

ปฌามพจน์ :



ร�ำลึกถึงหลวงพ่อ
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโรธรรมกถา

		ณ	บัดนี้	จะได้แสดงพระ
ธรรมเทศนา	เนื่องในวาระ

ที่ญาติโยมสาธุชนได้ปรารภ
การจากไปของหลวงพ่อธัมมานันทะฯ	 เพื่อจะ 
บ�าเพ็ญกุศลและท�าฌาปนกิจ	 เพื่อให้ศรัทธา
ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมฟังพระสวดอภิธรรม
ในคืนนี้เกิดธัมมัสสวนมัยกุศล	เป็นล�าดับสืบไป	
โดยหัวข้อที่จะแสดงพระธรรมเทศนานั้น	ได้ยก
มาจากปัพพโตปมคาถา	 ซึ่งเป็นคาถาที่อุปมา
ความแก่	 ความตาย	 เหมือนกับภูเขา	 เพื่อให้
ญาติโยมให้เกิดสังเวคธรรม	รวมทั้งเรื่องเนื้อหา
สารธรรมที่พระสวดในงานศพ
	 หลวงพ่อธัมมานันทะฯ		ท่านเป็นบูรพาจารย์ 
บาลีใหญ่แห่งวัดท่ามะโอแห่งน้ี	 	 ซึ่งอาตมา 
ภาพเอง	เคยมาศึกษาบาลีใหญ่ที่นี่	ในระหว่าง 
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ถึง	 ๒๕๒๗	 จนจบการศึกษา 

สำนต่องำนของท่ำน
บาลีใหญ่	แล้วอยู่ต่อที่วัดท่ามะโอ	อีก	๑	ปี	
	 หลังจากน้ัน	 ก็ไปวัดมหาธาตุฯ	 แล้วไป 
ศึกษาต่อที่พม่าต่ออีก	๑๒	ปี	จึงกลับมาเผยแผ ่
บาลีใหญ่ที่หลวงพ่อได ้วางพื้นฐาน	 สั่งสอน 
อบรมเอาไว้	 เมื่อกลับมาจากพม่า	 อาตมากับ 
พระมหาสมปอง มุทิ โต ได ้ เป ิดสอนบาลี 
ที่วัดมหาธาตุฯ	คณะ	๒๕	อยู่ช่วงหนึ่ง	หลังจาก 
นั้นก็ย ้ายไปเป ิดสอนบาลีใหญ่ที่วัดจากแดง 
ซึ่งมีพระมหาธิติพงศ์ (มหาต่วน) อุตฺมปุญฺโญฺ  
พระน้องชายได้ไปช่วยปูพื้นฐานภาษาบาลีใหญ่
ไว้ที่ น่ัน	 จนเป็นที่รู ้จักกันแล้ว	 ปัจจุบันน้ีก็ได้ 
ด�าเนินการเรียนการสอนตามมรรคาแห่งบาลีใหญ ่
ท่ีหลวงพ่อธัมมานันทะฯ	ได้ปลูกฝังเอาไว้	และ 
ยังได้น�าข้อวัตรปฏิบัติ	 ที่เคยได้รับการอบรม 
สั่งสอนจากวัดท่ามะโอไปสานต่อด้วย



 

ต้นแบบของหลวงพ่อ 
	 ข ้อวัตรและกิจวัตร
ต่างๆ	ของวัดท่ามะโอนั้น	
นอกจากการศึกษาเล่า-
เรียนแล้ว	 ยังได ้รับการ
ถ่ายทอดในอีกหลายเรื่อง	
เช่น	เรื่องสิ่งแวดล้อม	คือ
เรื่องความสะอาด	 เรื่อง
การดูแลหนังสือ	 เข้าปก
หนังสือ	เย็บ	 (กี่)	หนังสือ 
หงุข้าวต้มถวายพระ		ผ่าฟืน 
ด้วยค้อนปอนด์	 การตักน�้าจากบ่อบาดาล	 ซึ่ง 
ยุคนั้นยังต้องใช้น�้าบาดาล	 ต้องโยนถังลงไป 
ตักน�้าขึ้นมา	ก็ท�าให้พละก�าลังร่างกายแข็งแรง
	 ในเรื่ องความสะอาด	 ในช ่วงที่ มาอยู ่ 
วัดท่ามะโอนั้น	 ได้ฟังหลวงพ่อท่านพูดถึงบ่อย
มาก	ที่วัดท่ามะโอนั้น	แม้ใบไม้ร่วงก็ไม่มี	ถามว่า
หลวงพ่อได้แบบอย่างความสะอาดมาจากไหน	
แบบอย่างที่ส�าคัญคือท่านพระอาจารย์แลดี  
สยาดอ	 ซึ่งเป็นพระเถระในยุคที่ประเทศพม่า
ถูกอังกฤษปกครอง	 เป็นพระเถระที่เก่งปริยัติ	
เรียนจบแล้วเข้าป่าปฏิบัติ	 เข้าป่าปฏิบัติแล้ว 
พอสมควร	 ก็มีพระไปเจอ	 ตามไปปฏิบัติด้วย 
ไปถามปัญหา		จนกระทั่งขออยู่ปฏิบัติด้วย		จนที่ 
นั้นๆ	กลายเป็นส�านักกรรมฐาน	สอนกรรมฐาน	
และต่อมากลายเป็นส�านักเรียนไปด้วย	จากนั้น	
ท่านอาจารย์แลดีก็สอนหนังสือ	 เขียนหนังสือ	
เทศน์โปรดญาติโยม	และให้กรรมฐาน	
	 ที่ส�าคัญคือ	ท่านเป็นแบบอย่างเร่ืองความ
สะอาดที่หลวงพ่อวัดท่ามะโอท่านได้รับมา	คือ 
ในช่วงเวลากลางวัน	หลวงพ่ออาจารย์แลดี	ท่าน 
จะสอนหนังสือ	ตกเย็นก็ท�าวัตร	ช่วงค�่า	๑	ทุ่ม 
ถึง	 ๔	 ทุ ่ม	 ท่านจะเขียนหนังสือ	 เขียนต�ารา 

พอ	๔	ทุ่ม	พระเริ่มเข้ากุฏ	ิ
ไปจ�าวัด	ช่วงเวลา	๔	ทุ่ม	
เศษ	ถึงเที่ยงคืน	อาจารย์
แลดี	 สยาดอ	 ท่านจะไป
ขัดห้องน�้า	ทุกวันๆ	
	 การขัดห้องน�้า	 ก็ไม่มี
อะไรพิเศษหรอก	แต่สมัย
โบราณยังไม่มีกระดาษ
ทิชชู่		ใช้ไม้ช�าระที่รูปร่าง 
เหมือนไม้ตะเกียบ	 เอา
ไม ้ ไผ ่ มา เหลา เป ็น ไม  ้

ตะเกียบกลมๆ	 ขออภัย	 เอาไว้ส�าหรับเช็ดก้น 
เช็ดเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในกระบอกส�าหรับไม้เช็ดก้น 
ที่ใช้แล้ว	 และมีกระบอกอีกอันหนึ่ง	 ส�าหรับ 
ไม้เช็ดก้นที่ยังไม่ได้ใช้	สมัยนั้นน�้าหายาก	ยังไม่ 
นิยมใช้น�้าล้างโดยตรง	ใช้ไม้ช�าระเสร็จแล้ว	จึงมา 
ใช้น�้าช�าระอีกที	 เป็น	๒	 ขั้นตอน	 แบบโบราณ	
อาจารย์แลดีท่านจะไปล้างห้องน�้า	 เสร็จแล้ว 
ท่านก็เอาไม้ช�าระก้นไปล้าง	ช่วงเวลา	๔	ทุ่ม	ถึง 
เที่ยงคืนทุกคืนๆ	ลูกศิษย์ก็ท�าความสะอาดไว้แล้ว 
แต่พอสว่าง	 ห้องน�้าสะอาดกว่าเดิม	 ไม้ช�าระก้น 
ก็สะอาดมากเลย	 ลูกศิษย์ก็สงสัยว่า	 ตอนเรา
ล้างเมื่อตอนเย็น	ไม้ช�าระก้นก็ยังไม่ค่อยสะอาด 

ไม้ช�าระก้นในสมัยโบราณ
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เท่าไหร่	 แต่ตอนนี้ท�าไมจึงสะอาดยิ่งกว่าเดิม	
โดยเฉพาะถาน	 (ที่นั่งส�าหรับปล่อยทุกข์)	 นั้น
สะอาด	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีอะไรเลย	ใครมาท�าความ
สะอาด	 พระที่เรียนหนังสืออยู ่ก็ไม่รู ้ว่าใครท�า	
สุดท้ายก็แอบดู	จึงพบว่าอาจารย์แลดี	สยาดอ	
ซึ่งเป็นอาจารย์สอนปริยัติด้วย	สอนปฏิบัติด้วย	
เทศน์ด้วย	ท�าต�าราด้วย	ท่านมาล้าง	ท�าความ
สะอาดพื้นห้องน�้า	ถาน	แล้วก็ล้างไม้ช�าระก้น

	 เมื่อพระมาเห็นดังนั้นแล้ว	 ก็กราบขอขมา 
พระอาจารย์	 ว่าอย่าให้ลูกศิษย์ต้องเป็นบาป 
เป็นกรรมเลย	 อย่ามาล้างไม้ช�าระก้น	 อย่ามา 
ล้างห้องน�้าเลย	 ที่สอนหนังสือ	 สอนกรรมฐาน 
ให้ลูกศิษย์ก็พอเพียงแล้ว	แต่ท่านอาจารย์แลดี 
บอกว ่า	 “ไม ่ เป ็นไรหรอกนะ ในสังสารวัฏ
อันยาวนาน กระผมเคยเป็นทาสรับใช้กิเลส 
ตัณหา โดยเฉพาะมีครอบครัว ก็คือเป็นทาส 
รับใช้ภรรยา มาหลายภพชาติแล้ว ชาตินี้ขอเป็น 
ทาสรับใช ้พระสงฆ ์ สักชาติ เถอะ ปล ่อยให ้
ผมได้ทําความสะอาดที่พระสงฆ์ได้ใช้ ให้ผม 
ได้บุญได้กุศลด้วยเถอะ”	 พระอาจารย์แลดีท่าน
บอกกับพระลูกศิษย์เช่นนี้	 แล้วหลังจากวันที่ 
ท่านบอกเป็นต้นมา	 พระลูกศิษย์ทุกองค์ไม่มี
ใครนิ่งดูดาย	 วัดทั้งวัดก็สะอาดหมดจดก่อนที่
ท่านอาจารย์จะลงมือท�าเอง	

	 ฉะน้ัน	วัดที่อาจารย์แลดีท่านไปอยู่	ก็เจริญ
ทุกวัด	คือท่านอาจารย์แลดีจะมีอัธยาศัยอยู่วัดนี้ 
๕	ปี	พอวัดนี้เจริญก็จะย้ายไปวัดใหม่อยู่วัดนั้น 
๕		ปี	พอวัดนั้นเจริญ	ท่านก็จะย้ายไปวัดใหม่	ท่าน 
จะเลือกวัดที่โกโรโกโสที่สุด	วัดที่ไม่มีการศึกษา 
วัดที่สกปรก		วัดที่ช�ารุด		แต่จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม 
ท่านจะให้การศึกษา	จากน้ันก็ดูแลสิ่งแวดล้อม 
ต่อมาก็เทศน์โปรดญาติโยม	 ต่อมาท่านก็ให  ้
กรรมฐาน	 ฉะนั้น	 ภายใน	 ๕	 ปี	 อาจารย์แลดี 
สยาดอ	ท่านจะพัฒนาจากวัดโกโรโกโสที่ช�ารุด 
ทรุดโทรม	 เป ็นวัดที่มี เสนาสนะที่สัปปายะ 
จากวัดที่ไม่มีการศึกษา	 เป็นวัดที่มีการศึกษา	
จากวัดที่ไม่มีการพัฒนา	 เป็นวัดที่มีการพัฒนา	
จากวัดที่ไม่มีคนเข้า	ก็มีคนเข้าล้นหลาม
	 พอครบ	 ๕	 ปี	 ท่านก็ย้ายไปอยู ่ วัดใหม  ่
ท่านย้ายไปวัดไหนก็ตาม	วัดนั้นจะเจริญขึ้นมา
ทันตาเห็นภายใน	 ๕	 ปี	 ท่านก็เป็นพระเถระที่
หลวงพ่อวัดท่ามะโอน�ามาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังใน 
การให้โอวาททุกวัน	หลวงพ่อวัดท่ามะโอ	ท่านก็ 
ท�าความสะอาด	 กวาดวัด	 เก็บนู่นเก็บนี่ทุกวัน 
ท่านมักจะพูดว่าท่านอาจารย์แลดีท่านเป็น 
อย่างนี้ๆ	หลวงพ่อวัดท่ามะโอ	ท่านถืออาจารย ์
แลดี	เป็นแบบอย่าง		ในเร่ืองปริยัติก็ดี		เรื่องปฏิบัติ 
ก็ดี	แล้วท่านก็เก่งทั้งปริยัติ	เก่งทั้งปฏิบัติ	และ
ทั้งเรียน	ทั้งสอน	ทั้งเผยแผ่	หลวงพ่อวัดท่ามะโอ 
ท่านท�าตามที่ท่านอาจารย์แลดีได้กระท�ามา
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	 ฉะนั้น	ในส่วนนี้	ถือว่ากระผมหรืออาตมา
โชคดี	ที่ได้มาอยู่วัดท่ามะโอ	ได้มาช่วยในส่วนนี้
แล้วก็ซึมซับไป	 ตอนนี้ก็ไปพัฒนาท่ีวัดจากแดง 
เริ่มเก็บขยะ	 ท�าความสะอาดทุกอย ่าง	 ให  ้
เรียบร้อย	จนกระทั่ง	ณ	ปัจจุบัน	ที่วัดได้จัดการ 
เศษขยะ		โดยเศษอาหาร			มาท�าปุย๋			ท�าแก๊สทัง้หมด 
ส่วนพลาสติก	ซึ่งตอนนี้ทางวัดเคลียร์ได้ทั้งหมด 
โดยพลาสติกส่วนหนึ่งน�ามาท�าน�้ามัน	อีกส่วนหนึ่ง 
น�ามาท�าเม็ดพลาสติก	 ขวดน�้าพลาสติกเพ็ท
เอามาทอเป็นจีวร	 จากขวดพลาสติก	 ๑๕	 ใบ	
สามารถทอจีวรได้หนึ่งผืน	แต่ตอนนี้จีวรท่ีทอได้ 
ทั้งหมด	ยังเย็บไม่ทัน	จึงไม่ได้น�ามาร่วมงานครั้งนี้ 
	 ตอนนี้ที่วัดจากแดงได้เก็บขวดพลาสติก 
มาทอท�าเป็นจีวร		เป็นผ้าบังสุกุลจีวร		โดยใส่ฝ้าย 
ใส่นาโนเข้าไป	 สุดท้ายได้เป็นผ้าเกรดเอ	 ตอน
นี้ก็ตัดได้เกือบ	 ๕๐	 ชุดแล้ว	 แต่ยังตัดไม่ทันใช้	
เนื่องจากคนเย็บมีน้อย
	 แบบอย่างเหล่าน้ีได้จากหลวงพ่อวัดท่ามะโอ 
จากการไปท�าความสะอาดวัด	 แล้วพบของ
อะไรก็ตาม	 ที่เอากลับมาใช้ใหม่ได้	 (รีไซเคิล)	

วัดจากแดงก็ได้น�าสิ่งเหล่านี้	มาพัฒนาต่อยอด	
จนกระทั่งเศษอาหารเศษผักกลายเป็นปุ๋ยเป็น
แก๊สท้ังหมด	 พลาสติกก็เริ่มจากการท�าน�้ามัน	
แล้วก็ไปท�าจีวร	 กิ่งไม้ที่วัด	 ก็เอาไปท�าถ่าน 
อัดแท่ง	ปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้น�าหน้าไป 
ส่วนเร่ืองการศึกษา	ทางวัดจากแดงก็ได้พัฒนา
ต่อยอด	 จากการศึกษา	 บาลีน้อย	 บาลีใหญ่	
อภิธรรม	 ไปสู ่พระไตรปิฎก	 ซ่ึงก็ได้พัฒนามา
เรื่อยๆ	 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากหลวงพ่อ
แล้วก็ไปต่อยอด	 ฉะนั้นที่กล่าวมานี้	 ก็ขอให้
ญาติโยมได้ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อ	
ปัพพโตปมคาถา
	 ต่อไปก็เป็นเนื้อหาของธรรมะที่จะได้น�า 
มาฝากศรัทธาญาติโยม	 คือ	 ปัพพโตปมคาถา 
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ  ปาณิโน   
ซึ่งเป็นคาถาท่ีอุปมา	 ความแก่	 และความตาย
เหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากทิศทั้ง	๔	จะหลบ
ไปไหนล่ะ	หลบไปทุกทิศ	พ้นไหม	ไม่พ้น	ฉันใด
ก็ฉันน้ัน	ชราและมรณะ	ความแก่และความตาย 
เหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากทิศทั้ง	 ๔	 แล้ว 

เ ร า จ ะ ห นี ร อ ด ไ ห ม 
ไม่รอด	 จะเป็นกษัตริย ์
พราหมณ์				แพศย์		(พ่อค้า) 
ศูทร	 ก็ไม่รอด	 จะเป็น 
จัณฑาล	ก็ไม่รอด	จะใช้ 
เวทย์มนต์	 คาถาก็ไม  ่
รอด	จะใช้เงินทองก็ไม่ 
รอด	 จะใช้ยาดีขนาด 
ไหน	 ก็ ไม ่ รอดจะใช  ้
อาวุธยุทโธปกรณ ์ไป 
ต่อสู้ก็ไม่รอด	 ไม่มีทาง 
รอดได้เลย	

๔๔ 15



	 ในเม่ือเรารู ้ว ่าอย่างไรเสียก็ไม่รอด	 ก็จง
สร้างศรัทธาให้เกิดในพระพุทธ	พระธรรม	พระ
สงฆ์	การสร้างศรัทธาก็คือ	กัมมสัทธา เชื่อกรรม 
วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม	กัมมัสสกตาสัทธา  
เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของๆ	 ตน	 สุดท้ายคือ 
ตถาคตโพธิสัทธา	เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 เมื่อเรามีศรัทธาม่ันคงแล้ว	 จากนั้น	 ศีล
เราก็รักษา	 ภาวนาเราก็เจริญ	 เมื่อศรัทธาเกิด 
ศีลก็รักษา	ภาวนาก็เจริญ	เรียกว่าศีลก็มี	สมาธิ 
ก็มา	ปัญญาก็เกิด	แต่จุดเริ่มต้น	ต้องสร้างศรัทธา
อย่างม่ันคง	จาก	จลสัทธา	(ศรัทธาที่หวั่นไหว)	
พัฒนาไปสู่	 อจลสัทธา	 (ศรัทธาที่ไม่หว่ันไหว) 
โดยเฉพาะตถาคตโพธิสัทธา	 ถ้าเกิดขึ้นเม่ือไร	
เราจะมั่นคงในไตรสรณคมน ์
	 บางทีเราจะสงสัยว่า	 ท�าไมชาวพุทธต้อง
ไปดูหมอ	ไปสะเดาะเคราะห์	หรือไปรดน�้ามนต์
เนื่องจากว่า	 เขายังเข้าไม่ถึงตถาคตโพธิสัทธา	
แค่กัมมสัทธา	เชื่อกรรมก็ยังไม่ม่ันคง	วิปากสัทธา 
เช่ือผลของกรรมก็ยังไม่มั่นคง	กัมมัสสกตาสัทธา
เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของๆ	ตน	ก็ยังไม่มั่นคง	
ฉะน้ัน	 ตถาคตโพธิสัทธา	 เช่ือการตรัสรู ้ของ
พระพุทธเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึง	ไปไม่ถึง	เมื่อยังไป 
ไม่ถึง	ก็ต้องพัฒนาศรัทธาต่างๆ	ให้เกิดขึ้น	เมื่อ 
เกิดศรัทธาแล้ว	 เราก็จะบ�าเพ็ญประโยชน์ตน 
และประโยชน์ผู ้อื่นได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม	 ต้องสร ้าง
ศรัทธาให้เกิดให้ได ้	 เพ่ือ
ให ้ศรัทธามาจุดประกาย
ให้มีจุดเริ่มต้น	ที่จะน�าไปสู่
บันไดขั้นอื่นๆ	ต่อไปได	้
	 ดังนั้นวันนี้ขอฝากว ่า 
การปฏิบัติธรรมในพระ- 
พุทธศาสนา	 จุด เริ่ มต ้น

บันไดขั้นที่	๑)	ของการปฏิบัติ	คือสร้างศรัทธา
ให้ตั้งมั่นในไตรสรณคมน์	 พอศรัทธาตั้งมั่นใน
ไตรสรณคมน์แล้ว	 ต่อไปขั้นท่ี	 ๒)	 คือศรัทธา
ตั้งมั่นในศีล	 มีศรัทธาที่อยากจะรักษาศีลแล้ว	
ขั้นที่	 ๓)	คือตั้งมั่นในกุศลกรรมบถ	๑๐	อยาก
ท�ากายสุจริต	 วจีสุจริต	 มโนสุจริต	 ขั้นที่	 ๔) 
ตั้งมั่นในอนุสติ	 ๑๐	 หรือสมถกรรมฐาน	 ๔๐	
และสุดท้าย	 ศรัทธา	 ขั้นที่	 ๕)	 เป็นขั้นสูงสุด 
ตั้งมั่นในการที่จะปฏิบัติธรรม	 ด้วยการเจริญ
ตามสติปัฏฐาน	๔	

	 ขอฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนว่า	 ผู ้ที่ได้
เห็นการ	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เป็นภัยใหญ่	น่ากลัว 
เหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากทิศทั้ง	 ๔	 แล้ว	
และต้องการเป็นผู ้ไม่ประมาทในชีวิต	 สิ่งแรก
ที่ต้องท�าคือสร้างศรัทธา	 ซึ่งศรัทธาที่จะตั้งมั่น



ในไตรสรณคมน์คือจุดเริ่มต้น	เป็นบันไดขั้นแรก
ไปสู่การพัฒนาศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 เพื่อบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านต่อไป
	 ส�าหรับศรัทธาที่เป็นจุดเริ่มต้นนี้	เช่น	การ
สวดไตรสรณคมน์	 ซึ่งมีสวดที่วัดท ่ามะโอนี ้
ทุกวันพระ	เมื่อท�าวัตรเสร็จแล้ว	หลวงพ่อก็จะ 
ให้ศีลสามเณร		ให้สรณคมน์ทุกวันพระ	บางทีเรา 
อาจสงสัยว่าสรณคมน์คืออะไร	สรณะ	แปลว่า 
ท่ีพึ่ง	แต่ความหมายมันลึกมากกว่านั้นอีก	ก็คือ	
 อัชชัตตัคเค	ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ปาณุเปตัง  
ตลอดชีวิต	 พุทธัง สรณัง คัจฉามิ	 ข้าพเจ้า 
ขอถึง	ขอนับถือ	ขอมอบตนเป็นศิษย์	ขอมอบกาย 
ถวายชีวิต	 พุทธัง	 ซึ่งพระพุทธเจ ้า	 ผู ้ตรัสรู  ้
อริยสัจ	 ๔	 ได้โดยพระองค์เอง	 แล้วสามารถ 
สอนผู้อื่นให้รู ้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ	๔	ตามได้ 
ด้วย	สรณัง	ว่าเป็นที่พึ่ง		ที่ระลึก		เป็นที่ป้องกันภัย 
ในปัจจุบัน	และภัยในสังสารวัฏ
 อัชชัตตัคเค	 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ปาณุ-
เปตัง ตลอดชีวิต	ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ	ข้าพเจ้า
ขอถึง	 ขอนับถือ	ขอมอบตนเป็นศิษย์	 ขอมอบ
กายถวายชีวิต	ธัมมัง ซึ่งปริยัติสัทธรรม	ปฏิบัติ
สัทธรรม	 ปฏิเวธสัทธรรม สรณัง ว่าเป็นที่พึ่ง 
ท่ีระลึก	 เป็นที่ป้องกันภัยในปัจจุบัน	 และภัย 
ในสังสารวัฏ

 อัชชัตตัคเค	ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	ปาณุเปตัง 
ตลอดชีวิต	สังฆัง สรณัง คัจฉามิ	ข้าพเจ้าขอถึง	
ขอนับถือ	ขอมอบตนเป็นศิษย์	ขอมอบกายถวาย
ชีวิต	สังฆัง ซึ่งสมมติสงฆ์และพระอริยสงฆ์	สรณัง 
ว่าเป็นที่พึ่ง	ที่ระลึก	เป็นท่ีป้องกันภัยในปัจจุบัน	
และภัยในสังสารวัฏ
	 จุดเริ่มต้น	 เราสร้างศรัทธาให้เกิดในไตร-
สรณคมน์	ถ้าเราเข้าใจ	การเข้าถึงไตรสรณคมน์	
๔	วิธี	เข้าใจสรณคมน์	๒	อย่าง	โลกียสรณคมน์
กับ	 โลกุตตรสรณคมน์	 และเข้าใจว่าสรณคมน ์
มีการขาด	๒	อย่างด้วยกัน	ขาดตอนมีชีวิต	เพราะ
ไปนับถือศาสดาในศาสนาอ่ืน	 แล้วก็ขาดตอน 
สิ้นชีวิต	 ก็ถือว่าขาดสรณคมน์	 ฉะน้ัน	 ขอให้
ญาติโยมสาธุชนสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในตน	
โดยการเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่างมั่นคง
	 เม่ือศรัทธาเกิดแล้ว	 ก็พัฒนาศีล	 พัฒนา
สมาธิ	และพัฒนาอัปปมาทะ	ความไม่ประมาท	
เพื่อให้เกิดปัญญาต่อไป	 เหมือนดังในคาถาที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล	
คือ	ปัพพโตปมคาถา	ซึ่งมีที่มาที่ไปว่า
ที่มาของปัพพโตปมคาถา
	 ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จประพาส 
ไปเยี่ยมเยียนราษฎร	 ไปชมเมืองตรงนั้นตรงนี ้
แล้วก็แวะเข้าไปวัดเชตวัน	พระพุทธองค์ก็ตรัส 

ถามว่า	พระองค์เสด็จมาจากไหน 
อ๋อ	ข้าพระองค์ไปเที่ยวชมเมือง 
ไปดูตรงนั้นตรงน้ี	อะไรเป็นยังไง 
บ้านเมืองเราตอนนี้สงบสุขด ี
ประชาชนมีความสงบร่มเย็นดี
				พระพุทธองค์ก็ได้สนทนากับ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลพอสมควร
แล้ว	พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่า 
มหาบพิตร	 ตอนนี้พระองค ์
สุขภาพแข็งแรงอยู ่	 ประชาชน
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ก็อยู ่เย็นเป็นสุข	 อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง	 แต่ชีวิต
ของคนเรามันน้อยนิด	 น ้อยนักที่จะเกิดมา
เป็นมนุษย์	 ฉะนั้น	 ชีวิตของคนเรานี้	 เมื่อเกิด 
มาแล้ว	หนีไม่พ้น	คือ	ความแก่	ความเจ็บ	และ
ความตาย	มันเหมือนภูเขาหินที่กลิ้งมาจากทิศ 
ทั้ง	๔	พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิ-
โกศลต่อไปว่า	 มหาบพิตร	 ถ้าพระองค์เห็นว่า	
ความแก่	ความเจ็บ	ความตาย	เหมือนภูเขาหิน 
กลิ้งลงมาจากทิศท้ัง	๔	เม่ือพระองค์เห็นอย่างนี้
แล้ว	พระองค์จะท�าอะไรก่อน	พระเจ้าปเสนทิ-
โกศลตอบว่า	“ถ้าข้าพระองค์เห็นว่า ทุกคนหนี 
ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้ไปไม่พ้น มัน
เหมือนภูเขาหิน กลิ้งมาจากทิศทั้ง ๔ เม่ือ 
เห็นอย่างนี้  ข้าพระองค์ก็จะสร้างศรัทธาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ข ้าพระองค์ 
จะไม่ประมาทในชีวิต ข้าพระองค์จะให้ทาน 
รักษาศีล เจริญภาวนา ทรัพย์สมบัติภายนอก 
เอาไปไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์
จะรีบให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา”	นี้คือสิ่ง
ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลพระศาสดา
	 ศรัทธาญาติโยม	 หลวงพ่อวัดท่ามะโอน้ัน	
ปกติท่านออกก�าลังกาย	 ออกจากห้องเรียนก็
กวาดลานวัด	 พอพักจากอ่านหนังสือ	 ท่านก็ 
กวาดลานวดั	การทีห่ลวงพ่อพกัจากทีส่อนหนงัสอื 
ลงจากกุฏิแล้วก็กวาดลานวัดเป็นประจ�าเช่นนี ้
ส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่า	 องค์ท่านรักความสะอาด 
แล้วอีกส่วนหนึ่ง	 หลวงพ่อชอบออกก�าลังกาย 
เช่นการเดิน	แต่เดินนี้ไม่เดินเปล่า	เดินกวาดลาน 
วัด	เดินเก็บใบไม้	เดินไปดูว่าพระเณรองค์ไหน 
ท่องหนังสือ	 ท่านก็จะเดินไปเดินมา	 เดินไป 
เดินมา	 แต่เดินนี้มือถือไม้กวาดพร้อมกับเก็บ 
ใบไม้	 แล้วก็สังเกตไปด้วยว่าพระเณรองค์ไหน 
ขยันเรียน	องค์ไหนไม่ขยันเรียน	

 ฉะนั้น	ปกติหลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มาก	หลวงพ่อวัดท่ามะโอผอมก็จริง	แต่แข็งแรง	 
ร่างกายท่านแข็งแรง	 แต่สุดท้ายจะแข็งแรง 
แค่ไหนก็ตาม	 เมื่อชรามาปรากฏ	 ความเจ็บ 
ไข้มาปรากฏ	 ความตายมาปรากฏ	 หลวงพ่อ 
ก็ไม่สามารถพ้นจากสิ่งเหล่าน้ีไปได้	 ความแก	่ 
ความเจ็บ	ความตาย	เหมือนกับภูเขาหินที่กลิ้งมา 
จากทิศทั้ง	๔	นั้น	เป็นความจริงแท้
 

	 หลวงพ่อชอบสวดพระปริตร	 โดยเฉพาะ
คาถาพิเศษๆ	 หลายคาถา	 ที่หลวงพ่อได้ให้
เอาไว้	 คาถาป้องกันตัว	 ป้องกันอันตราย	 ที่
เรียกว่า	 อกาลมรณะ	 ตายในกาลที่ยังไม่ถึง
เวลา	ยังไม่ถึงเวลาตายก็ตาย	หลวงพ่อสอนว่า 
ไม่ต้องกลัว	 เอาคาถาน้ีไปสวด	 หลวงพ่อก็ให้
สวด	 อฏฺฐฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส	 ท่าน
ก็ให้สวดคาถาน้ีนะ	 ถ้าใครกลัวตายก่อนถึง 
เวลาอันควร	ก็ให้สวดคาถานี้	หลวงพ่อมีคาถา
เยอะ	 หลวงพ่อท่านสวดคาถาก็ส่วนหน่ึง	 อีก
ส่วนหน่ึง	หลวงพ่อออกก�าลังกาย	โดยการเดิน 
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ในวัด	แล้วก็กวาดลานวัด	เดินไปเดินมา	กวาด 
ลานวัดไป	เรียกว่าออกก�าลังกายทุกวันๆ	ท่าน 
แข็งแรงมากๆ	 ไม่ค่อยป่วยเป็นโรค	 แต่สุดท้าย	
เมื่อชรามาปรากฏ	 ท่านก็หนีไม่พ้น	 ความเจ็บ 
มาปรากฏ	 ท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาล	 สุดท้าย 
มรณภยั		คอืความตายมาปรากฏ		ก็ต้องพรากชีวิต 
ของท่านไป	ฉะนั้น	หลวงพ่อท่านแข็งแรงขนาด 
ไหน	มีมนตรามากขนาดไหน	พระปริตรทุกบท 
หลวงพ่อสวดได้หมด	แล้วสวดเก่งด้วย	แต่เมื่อ 
ความตายมาปรากฏ	 ก็หนีไม่พ้น	 จึงอยากจะ 
เตือนญาติโยมสาธุชนว่า	 อย่าประมาทว่าเรามี 
เงินเยอะ		ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าป่วยก็มีหมอรักษา 
แต่อย่าลืมว่าหมอเองก็ยังต้องตาย
	 ท่านจะเหน็ว่า	พระธรรมขององค์พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่ง	ต้ังแต่ก่อนเกิด	หลังเกิด	
แล้วก็ก่อนจะจากโลกนี้ไป	 แล้วก็หลังจากโลก 
นี้ไป	 พระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ช่วยเยียวยาจิตใจของคนป่วย	 และญาติผู้ป่วย 
รวมทั้งช่วยเยียวยาจิตใจของสัตว์โลกที่ก�าลัง 
ร้อน	 ด้วยไฟราคะ	 ไฟโทสะ	 ไฟโมหะ	 ฉะนั้น	 
ถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมขององค์พระสัมมาสัม- 
พุทธเจ้า		โดยเฉพาะ		ปัพพโตปมคาถา		ซึ่งองค ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิ- 
โกศลแล้ว	 จะเห็นว่าหลายๆ	 ท่าน	 แม้แต่องค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงแข็งแรงขนาดไหน 
สุดท้ายพระองค์ก็ยังต้องปรินิพพาน

	 พระเจ้าปเสนทิโกศลแข็งแรงขนาดไหน	
สุดท้ายพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงม้าจากแคว้น
โกศล	กรุงสาวัตถี	มาราชคฤห์	พอมาถึงราชคฤห์	
จะมาขอให้พระเจ้าอชาตศัตรู	 ซึ่งเป็นหลาน 
ไปช่วยปราบขบถ	ซึ่งเป็นโอรสของพระองค์เอง 
พอมาถึงกรุงราชคฤห ์	 ประตู เมืองป ิดแล ้ว
พระองค์เข้าเมืองไม่ได้	 ทรงเหน็ดเหน่ือยจาก 
ทรงม้ามาทั้งวัน	พระองค์ก็พักกับกองก�าลังทหาร 
อยู ่หน้าเมือง	 พระเจ ้าปเสนทิโกศลที่ มีพระ
วรกายแข็งแรงที่สุด	และได้รบพุ่งมาโดยตลอด	
แต่สุดท้ายพระองค์ก็หนีความตายไปไม่พ้น	ยัง
ไม่ได้เข้าไปในวัง	 ยังไม่ทันได้เข้าไปขอความ 
ช่วยเหลือจากพระเจ้าอชาตศัตรูเลย	 พระเจ้า
ปเสนทิโกศลก็สวรรคตท่ีหน ้ากรุงราชคฤห์
นั่นเอง	 สุดท้ายก็หนีความตายไปไม่พ้นเช่นกัน 
จะเห็นว่าหลวงพ่อของเราน้ี	 สภาพร่างกาย 
แข็งแรงมาก	 สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง	 สุดท้าย 
ท่านก็หนีความแก่และความตายไปไม่พ้น
	 ฉะนั้น	 ก็ย ้อนกลับมาที่ตัวเรา	 สุขภาพ 
ร่างกายของเราแข็งแรงเท่าหลวงพ่อไหม	 แล้ว 
สุขภาพจิตใจเราเข ้มแข็งไหม	 เราเข ้มแข็งสู ้ 
หลวงพ่อไม่ได้หรอก	 แล้วเราจะหนีความแก่ 
ความตายไปพ้นหรือ	เมื่อไม่พ้นแล้ว	ก็ควรสร้าง 
ศรัทธา	 กัมมสัทธา วิปากสัทธา กัมมัสสก- 
ตาสัทธา ตถาคตโพธิสัทธา 	 สร ้ างศรัทธา
เหล่าน้ีให้เกิดขึ้นให้ได้	 เพื่อที่จะเอาศรัทธาไป 
รักษาศีล	ไปท�าสมาธิ	 ไปเจริญวิปัสสนา	 เป็นผู้ 
ไม่ประมาทในชีวิต	 เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ตน 
ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม	 ฉะน้ัน	 จุดเริ่มต้น 
เมื่อเห็นภัยแล้ว	 ต้องสร้างศรัทธา	 เพื่อที่จะมา 
บ�าเพ็ญไตรสิกขา	 น้ีคือส่ิงที่องค์พระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระเจ้าปเสนทิโกศล
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มุ่งมั่นหมั่นศึกษา 
	 วันนี้ญาติโยมสาธุชนได้มาสดับตรับฟังพระ
สวดอภิธรรม	โดยเฉพาะคัมภีร์มหาปัฏฐาน	ซึ่ง
สมัยที่อาตมาได้ศึกษาอยู ่ที่พม่า	 เรียนจบ	 ๔	
รอบ	 หลังจากสอบจบช้ันปฐมจีตันแล้วก็เรียน
คัมภีร์มหาปัฏฐานอย่างเดียวอีก	๔	รอบ	เรียกว่า 
ตั้งแต่	 เหตุปัจจะโย อารัมมะณะ ปัจจะโย ... 
อะวิคะตะปัจจะโยติ		สวดทุกวันๆ	หลังจากสอบ 
ชั้นปฐมจีตันได้แล้ว	 สวดปัฏฐานนี้ต่อเนื่องอีก	
๔	ปี	๑)	 เข้าใจ	๒)	จ�าได้	 แต่สุดท้ายเกิดอะไร
ขึ้น	 จากนั้นกลับมาเมืองไทย	 นานๆ	 ได้สวดท ี
ก็เจอสภาพ	 สัญญาอนิจจา	 ความจ�าก็ไม่เที่ยง	
อาตมาจ�าเก่งขนาดไหน	 ท่องมากขนาดไหน	
สุดท้าย	มันก็ลืม	ถามว่าตอนน้ีถ้าไม่เปิดหนังสือ	
ปัฏฐาน	สวดจบไหม	บอกตรงๆ	เลย	ว่าสวดไม่จบ 

 

 กัจจายนสูตร	มาอยู่วัดท่ามะโอ	ปี	๒๕๒๕ 
อาจารย์ที่สอนกัจจายนสูตร	แปลมาให้	คือท่าน 
อาจารย์เหงียนวันทัน	 (วันนี้นั่งเครื่องบินมา 
ด้วยกันพอดี)	 เมื่อก่อนท่านคืออาจารย์ธัมม- 
รักขิตะหรือเรียกอาจารย์เหงียน	 ท่านมาเรียน 
อภิธรรมอยู ่ที่ เมืองไทยด้วย	 เรียนที่ท ่ามะโอ 

เรียนที่พม ่าด ้วย	 ช ่วงที่ เป ็นสามเณรมาอยู ่ 
วัดท่ามะโอ	 ท่านก็เรียก	 “เณร มาๆ จะสอน 
กัจจายนะให้ ไม่ต้องท่องมาก ๑๐ สูตรก็พอ” 
พอท่องได้	 ๑๐	 สูตรแล้ว	 ก็กลับมาหาท่าน 
ท่านก็จะแปลให้	 พอท่องบาลีจบ	 อาจารย์ 
เหงียนวันทัน	 ก็จะเมตตาสอน	 สอนให้อาตมา 
องค์เดียว	 พอดีช ่วงน้ันอาตมาเข ้ามาใหม่ๆ 
ยังไม่รู ้จักใคร	 อาจารย์เหงียนท่านเห็นอาตมา 
นั่งท่องหนังสือก็เลยสอนกัจจายนสูตรให้	สอน 
แปลด้วย	๓	เดือนจึงเรียนจบ
	 แต่การท่องบาลี	 ใช ้เวลาเดือนเดียวจบ	 
จบแล้ว	 ทบทวนอีกหลายรอบ	 กัจจายนสูตร 
ตั้งแต ่สูตรแรก	 ไปจนถึงสูตรสุดท้าย	 อตฺโถ  
อกฺขรสญฺญฺาโต...อิติ สนฺธิกปฺเป ปฐฺโม กณฺโฑ  
ทวนพันเที่ยว	แต่สุดท้าย	ตอนนี้สัญญาอนิจจา 
ความจ�าก็ไม่เที่ยง	สูตรกัณฑ์ที่		๒		ล่ะ		ไปไม่ได้ 
แล้ว	เรียกว่าลืม	จะท่องจ�าเก่งขนาดไหน	สุดท้าย 
สัญญาอนิจจา	ดังนั้นดีที่สุดคือ	อ่านให้ติดปาก 
ดูให้ติดตา ภาวนาให้ติดใจ	ถ้าอ่านให้ติดปาก 
ก่ีเที่ยวดี	 เอาซักพันเที่ยวเลย	 เน้ือหาคืออะไร	
เอาให้ติดตาเลย	แล้วก็ภาวนาจนกว่าจะติดใจ

แปะฝาบาตรท่องตํารา

	 เมื่อก่อนโน้นที่อยู ่วัดท่ามะโอ	 ช่วงที่ออก
บิณฑบาต	 ก็ได ้ เขียนอภิธานแปะฝาบาตร	
บิณฑบาตออกจากวัดท่ามะโอ	เดินไปถึง	บขส. 
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แล้วก็เดินจาก	 บขส.	 มาถึงวัดท่ามะโอน้ี	 ท่อง 
คาถาได้	 ๒	 คาถา	 เดินไปจากวัดถึงปลายทาง 
ได้	๑	คาถา	เดินจากปลายทาง	เดินท่องหนังสือ 
ไปเร่ือยๆ	 มาถึงวัดก็ได้อีก	 ๑	 คาถา	 นั่นก็คือ 
อภิธานัปปทีปิกา	๑,๒๐๐	คาถา	โดยมากท่องได้ 
ตอนออกบิณฑบาต		แล้วก็ทวนอีกตั้งแต่คาถาแรก 
จนถึงคาถาสุดท้าย	 ๑,๒๐๐	 คาถา	 ใช้เวลา
ทวน	 ๒	 ชั่วโมงครึ่ง	 จบ	 ๑	 เที่ยว	 อภิธานัปป- 
ทีปิกา	ทวนไป	๒๕๐	จบ	๒๕๐	เที่ยว	แต่ตอนนี ้
ลืมหมดแล้ว	 สัญญาอนิจจา	 จึงขอแนะน�าว่า	
อ่านให้ติดปาก ดูให้ติดตา ภาวนาให้ติดใจ 
แค่นี้พอ	วันหน้าจะลืมก็ไม่เป็นไร	ยอมรับได้

สัญญาอนิจจา

	 เพราะอะไร	 ก็เพราะองค์พระสัมมาสัม- 
พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า	สัญญาอนิจจา	ความจ�า 
ไม่เที่ยง	 ก่อนที่มันจะไม่เที่ยงนี้ 	 ก็เอามาใช้
ให้ได้ก่อน	 พอใช้เสร็จแล้ว	 จากนั้นจะลืมบ้าง
ก็ไม่เป็นไร	 อาตมาก็ถามอาจารย์พระผู ้ทรง 
พระไตรปิฎก	 “อาจารย์สวดพระไตรปิฎกได ้
ตลอดไหม” “สวดไม่ได้หรอก ถ้าจะให้สวด 
บทไหน บอกก่อนนะ ไม่บอกก่อน สวดไม่ได้” 
อาตมาสนิทกับท่าน	ก็ถามท่านว่า	พระอาจารย์ 
สวดบทนี้ได้ไหม	 “เออ ฉันทรงพระไตรปิฎก 
ได ้จริง แต ่จะให ้สวดบทไหนบอกฉันก ่อน 
ฉันต ้องไปทวน ไม ่อย ่างนั้น ฉันสวดไม ่ได ้
เหมือนกัน”	 แต่ก่อนที่ท่านจะลืม	 ท่านเอาไป 
สอบผ่านก่อน	 แต่พอผ่านแล้ว	 ท่านก็สัญญา 
อนิจจา	ความจ�าก็ไม่เท่ียง	ดังนั้น	ผู้ทรงจําพระ 
ไตรปิฎก ที่ทรงจําได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทรงจํา
ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ไม่มีนะ 
 ฉะนั้น	การลืมไม่ใช่เรื่องแปลก	โยมแก่แล้ว 
เรียนหนังสือจ�าไม่ค่อยได้	อย่าไปน้อยใจสัญญา 
ตัวเอง	 ไม่มีใครหรอกท่ีจ�าได้มั่นคง	อาตมาเอง

ถือว่าท่องสุดๆ	 ทวนสุดๆ	 แล้ว	 สุดท้ายก็ลืม 
เพราะ	 สัญญาอนิจจา	 อันนั้นคือสภาวธรรม 
ปรากฏ		สภาวธรรมแต่ละอย่างๆ		ถ้าเราไปถึงจุด 
สุดท้าย		เราเห็นสภาวธรรม		โอ้		มันชัดเจนมาก

ดูโหงวเฮ้งก่อนรับเป็นศิษย์

 วันนี้ก็เช่นกัน	มัจจุ	คือ	ความตายปรากฏข้ึน 
กับหลวงพ่อของเราแล้ว	 หลวงพ่อเคยแข็งแรง 
สติปัญญาสมบูรณ์	คาถาต่างๆ	หลวงพ่อท่องได ้
เก่งมาก	นอกจากท่องคาถาต่างๆ	ได้แล้ว	ท่าน 
ยังดูหมอเก่ง	ดูโหงวเฮ้งแล้วท่านรู้ว่าองค์น้ีเรียน 
จบแล้วจะไม่สอน	หลวงพ่อก็จะไม่รับเป็นศิษย ์
ท่านดูโหงวเฮ้งก่อนจะรับใครมาเรียน	 มีพระ 
องค์หน่ึง	 ไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกัน	 มาสมัครที ่
วัดท่ามะโอ	 มีคุณสมบัติครบคือ	 ๑)	 เป็นมหา- 
เปรียญ	๒)	จบอภิธรรมบัณฑิต	เปรียญ	๕	ด้าน 
บาลีก็แปลหนังสือเป็นแล้ว	มาสมัคร	หลวงพ่อ 
ดูแล้วท่านบอกว่า	องค์นี้เรียนจบแล้วจะไม่สอน 
หนังสือ ท่านจึงบอก ไม่รับ	พระองค์นั้นก็เทียว 
มาครั้งที่	 ๒	 ท่านก็ไม่รับอีก	 คร้ังที่	 ๓	 อาตมา 
เจอพอดี	ก็บอก	“หลวงพ่อครับ องค์นี ้ ในอนาคต 
อาจจะไม่สอนก็จริง แต ่อดีต ท ่านเคยสอน 
อภิธรรมให้ผมช้ันมัชฌิมตรี อยู่ที่วัดเก่าโบราณ 
ฉะนั้น ผมเป็นสามเณรก็จริง แต่ขอรับรองท่าน 
พระภิกษุรูปน้ี ซ่ึงเป็นมหาเปรียญแล้ว เรียนจบ 
อภิธรรมบาลีแล ้ว หลวงพ่ออนุญาตให้ท่าน 
เรียนเถอะครับ ผมขอรับรอง” 

งานฉลองตําแหน่งอัครมหาบัณฑิต
ณ วัดท่ามะโอ จ.ลําปาง
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	 อาตมาเป ็นเณรนะ	 ไปรับรองให ้พระ 
เข้าเรียนที่วัดท่ามะโอ	 เพราะหลวงพ่อบอกว่า 
ดูโหงวเฮ ้ง	 อย ่างนี้ เรียนจบแล ้วจะไม ่สอน	
หลวงพ่อจะไม่รับเป็นนักเรียน	สุดท้ายท่านรับ 
องค ์นี้ ก็ เรียนจบ	 ท ่านมาทีหลั งอาตมานะ 
แต่จบรุ ่นเดียวกับอาตมา	 ท่านเรียนบาลี	 วัด 
ท่ามะโอจบภายใน	 ๒	 ปีครึ่ง	 อาตมา	 ๓	 ปีจบ	
แต่สุดท้าย	 เป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าจริงๆ	 จบ
บาลีใหญ่วัดท่ามะโอ	 แล้วกลับไปบ้านนอก 
ไม่ท�าอะไรเลย	ไม่สอนใครเลย
	 ฉะนั้น	 หลวงพ่อวัดท่ามะโอ	 ดูโหงวเฮ้ง
ได้เก ่งมาก	 ท่านมีคติว ่า ใครเรียนจบแล้ว 
ไม่สอน จะไม่รับเป็นศิษย์ เพราะหลวงพ่อ 
อย ากจะส ร ้ า ง ลู ก ศิ ษ ย ์ ขึ้ น ม า เพื่ อ เ ป ็ น
ตัวแทน ฉะนั้น ขอฝากญาติโยมและเพื่อน 
สหธรรมิกทุกรูป เราเรียนแล้ว ต้องช่วยกัน 
สอน ถ้าเราไม่สอน ใครจะสอน ซึ่งหลวงพ่อ 
ก็หวังว่า ถึงจะมีลูกศิษย์องค์เดียว ท่านก็สอน 
	 ถ ้านักเรียนข้ีเกียจล่ะ	 หลวงพ่อบอกว่า 
ตอนนักเรียนขี้เกียจ	 ไม่อยากเรียน	 หลวงพ่อ 
ก็มีวิธีการ	 เอาขนม	 เอาอะไรไปให้	 ลูกศิษย  ์
ก็อยากเรียนแล้ว	หลวงพ่อวัดท่ามะโอน้ี ท่าน 
จ้างลูกศิษย์มาเรียน อยากให้ลูกศิษย์เรียน 
หนังสือ นี่คือ จิตวิญญาณของความเป็นครู

ของฝาก

	 วันนี้ขอฝากญาติโยมสาธุชนทุกท่าน	 และ
พระทุกรูป	เรียนแล้ว	ขอให้คิดตอบแทนหลวงพ่อ	
ด้วยการต้ังหน้าต้ังตาสอน	สอนอย่างไรก็แล้วแต ่
ขอให้ท่านช่วยกันสอน	ตามที่หลวงพ่อได้ตั้งจิต 
เอาไว้	 ใครก็ตาม	ถ้าได้เรียนอะไรแล้วไม่สอน 
ความรู้มันจะตายไปกับเรา	คัมภีร์มหาปัฏฐาน 
หลังจากที่ผมสอบปฐมจีตันผ ่านแล้ว	 เรียน 
มหาปัฏฐานอีก	๔	 รอบ	ปัฏฐานแบบชาวบ้าน 

แบบนักวิชาการ	 แบบนักปฏิบัติ	 ก็ได้เรียนมา 
ทั้ง	 ๓	 รูปแบบ	 แต่สุดท้าย	 ผมเองไม่ได้สอน 
มหาปัฏฐาน		ตอนนี้		คัมภีร์มหาปัฏฐาน		ไม่เหลือ 
อยู่กับผมอีกเลย	
 ขอฝากกับญาติโยมสาธุชนว่า วันนี้เรียนรู้ 
อะไรแล้ว ขอให้นําความรู้นั้นไปถ่ายทอดต่อ 
เพ่ือประโยชน์ตนเอง เพื่อประโยชน์ผู้อื่น และ
เพื่อพระศาสนา ขอฝากตรงนี้
	 ตั้งแต่อยู ่วัดท่ามะโอ	 ก็ได้เขียนเตือนใจ
ตนเองว่า	“ชีวิตคือเดิมพัน ความขยันคือต้นทุน 
ชีวิตจะสมบูรณ์  หากเพิ่มพูนความขยัน”	อาตมา
อยู่วัดท่ามะโอ	ก็ได้เรียนทั้งบาลีใหญ่	บาลีน้อย	
เรียนภาษาพม่า	 ภาษาอังกฤษ	 และเรียนอะไร
อีกหลายอย่าง	จนกระทั่งเรียนจบ	ก็ได้ไปอยู่ที่
วัดมหาธาตุฯ	และสมเด็จฯ	วัดมหาธาตุฯ	ก็ส่ง
ไปอยู่ที่พม่าอีก	๑๒	ปี	จนกระทั่งกลับมา	และได้ 
มาท�างานศาสนาจนถึงทุกวันนี้	 ก็อยากฝากไป 
ทางญาติโยม  และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป  ช่วยกัน 
สืบสานงานพระศาสนา ช่วยกันสานต่อเจตนา- 
รมณ์ของหลวงพ่อ ให้ดํารงม่ันคงสืบต่อไป
 การแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่
เวลา	 ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่าน้ี	 เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้
ธรรมกถาในงานบ�าเพ็ญกุศลและถวายเพลิงสรีรสังขาร

หลวงพ่อภัททันตะ	ธัมมานันทมหาเถระ	
วันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

ณ	เมรุชั่วคราว	วัดไชยมงคล	(จองค�า)
อ.เมือง	จ.ล�าปาง

๔๔22



ปุคฺคลวิเสโส ชานิตพฺโพ
	 ค�าบาฬ ีข ้างต ้นน้ี	 น ่าจะเป ็นส�านวนที่
เกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัย	ที่ผู ้เขียนเคยสัมผัส
ผ่าน	ไม่แน่ใจว่ามาจากจักขุสัมผัส	(อ่านเจอใน 
หนังสือเอง)	หรือว่า	ผ่านมาจากโสตสัมผัส	(ฟัง 
จากครู	เช่น	พระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ)	แต่
เอาเถอะ	 ไม่ว่าจะโดยทางใด	 “ปุคฺคลวิเสโส 
ชานิตพฺโพ”	 ก็คือ	 วลี	 หรือประโยคค�าพูดที่
ผู ้ เขียนเลือกขึ้นมาโปรยน�า	 ในการเขียนค�า
ไว้อาลัยต่อพระอาจารย์ใหญ่	ผู้เป็นที่เคารพยิ่ง
ของผู้เขียนและของมวลศิษยานุศิษย์	 ทั้งภิกษุ
และคฤหัสถ์
 “โลกควรให้ความสําคัญแก่บุคคลผู้มีคุณ
พิเศษ”	 นั่นคือ	 ค�าแปลที่ผู ้เขียนพึงพอใจ	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	บุคลากรผู้สร้างคุณูปการแก่โลก	

กับเร่ืองเล่าท่ีชาวบาฬีต้องฟัง
พระอาจารย์ใหญ่ จํารูญ ธรรมดา

อาจริยาภิวาท:

แก่ประเทศชาติ	แก่พระศาสนา	น่ันหมายความ
ว่า	เราจะต้องเชิดชูบุคคลน้ันอย่างสมเกียรติ	จะ
ต้องรู ้จักวางท่านไว้ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล	
ให้สมกับคุณงามความดีที่ท่านบ�าเพ็ญมา	 ไม่
ว่าบุคคลน้ันจะเป็นพระภิกษุหรือฆราวาสก็ตาม	
ทุกคนควรจะได้รับสิทธิน้ีจากชาวโลก	ซ่ึงทะนง
ตนว่าเป็น	นโร สปญฺโญฺ	 คือ	 “มนุษย์ ผู้มีสติ
ปัญญา”	 ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอ�านาจครองโลก
อยู่ในปัจจุบัน
	 ในชีวิตของคนเรานั้น	ต่างก็มีบุคคลส�าคัญ
ที่สถิตอยู่ในใจของเรากันทุกคน	 ไม่มากก็น้อย	
ไม่น่าจะมีผู ้ใดเลยในโลกนี้	 ที่ปราศจากผู้ที่ตน
เคารพบูชา	 แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัง
ต้องแสวงหาอาจารย์ไว้เทิดทูนบูชา	 แต่เมื่อไม่
ทรงพบเจอ	ทรงรับเอาพระสัทธรรมที่พระองค์



รอดปลอดภยั		มดไม่ให้ไต่		ไรไม่ให้ตอม		ทะนถุนอม
เรามา	 ด ้วยความเสียสละย่ิง	 บิดามารดา 
จึงเป็นบุพพการีบุคคลแรกของเรา	 ต่อมาก็ม ี
บุพพการีบุคคลอื่น	ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือ	ครูบา-
อาจารย์	 ผู ้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาการต่างๆ	
ให้เราได้มีการพัฒนาทางกาย	 ทางใจ	 และ
ทางปัญญา	 เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตอยู่รอด
ปลอดภัยบนโลกใบใหญ่อันแสนจะบูดเบ้ียวใบน้ี
	 จากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผู ้เขียนกล่าว
โปรยมาข้างต้นน้ี	 ก็ด ้วยวัตถุประสงค์จะให  ้
ชาวโลกได้รับรู้ว่าพระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ 
หรือที่หลายท่านนิยมเรียกท่านระยะหลังๆ	ว่า	 
หลวงพ่อใหญ่วัดท่ามะโอ	 เป็น	 ปุคฺคลวิเสโส 
คือ	บุคคลผู้ทรงคุณค่า	และมีอิทธิพลยิ่งต่อชีวิต
ของผู้เขียน	และต่อศิษยานุศิษย์จ�านวนมาก
	 พระคุณของพระอาจารย์ใหญ่น้ัน	 มีเป็น
อเนกอนันต์		ดงัค�าบาฬีว่า	“อาจรยิคุโณ อนนโฺต” 
หากจะเขียนถึงพระคุณของท่าน	 คงต้องใช้
เวลาเรียบเรียงเป็นปีทีเดียว	 คงจะได้หนังสือ
หลายร้อยหน้า	 จึงจะคู่ควรกับคุณงามความดี
ที่ท่านได้ประกอบไว้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
ด้านปริยัติศาสนาทั้งหลาย	ที่พระอาจารย์ใหญ่
ได้เมตตาวางรากฐานให้ไว ้	 ในประเทศไทย 
ของเราตลอดมา	เป็นเวลากว่า	๕๐	ปี
	 ไม่มีใครกล้ากล่าวปฏิเสธได้เลยว่า	 “พระ
อาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอนั้น คือบิดาผู ้เป็น
ปฐมาจารย ์ ในการนําเอาวิทยาการแบบ
ดั้งเดิมมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งให้แก่ประเทศไทย
ของเรา”	แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว	ส�าหรับต�าแหน่ง	
ปุคฺคลวิเสโส (บุคคลผู้สําคัญระดับชาติ)
	 ในมุมมองส่วนตัวของผู ้ เขียนแล้ว	 ท่าน
พระอาจารย์ใหญ่	 เป ็นผู ้ที่ เพียบพร้อมด้วย
สัมปทา	๓	คือ	เหตุสัมปทา	(สมบูรณ์ด้วยบารมี)	 

ตรัสรู้	(ค้นพบ)	นั่นแหละมาเป็นอาจารย์	สมดัง 
ที่พระโมคคัลลานเถระ	 ผู ้รจนาคัมภีร์อภิธา- 
นัปปทีปิกา	อันแสนจะโด่งดัง	และเป็นที่รักยิ่ง
ของพระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ	 ได้กล่าวไว้
ในบทปณามคาถา	 (ค�าแสดงความเคารพต่อ 
พระธรรม)	ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคัมภีร์	ดังนี้ว่า 
  อปูชยํุ  ยํ มุนิกุญฺชรา  ชรา
 รุชาทิมุตฺตา  ยหิมุตฺตเร  ตเร
 ฐิฺตา  ติวฏฺฏมฺพุนิธึ  นรา  นรา
 ตรึสุ  ตํ ธมฺมมฆปฺปหํ  ปหํ.
	 แปลสรุปใจความว่า	 “พระมุนีผู้ประเสริฐ
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า ทรงบูชา นับถือ 
พระธรรมใดว่าเป็นอาจารย์, มนุษย์ และเทวดา
ทั้งหลาย ดํารงอยู ่ในธรรมใดแล้ว สามารถ 
ข้ามพ้นทุกข์ คือ ชรา พยาธิ และมรณะ และ 
สามารถข้ามพ้นมหาสมุทรไตรวัฏ (กิเลสวัฏ  
กัมมวัฏ และวิปากวัฏ) ได้
 ข้าพเจ้า (พระโมคคัลลานเถระ) ขอน้อม
บูชาพระสัทธรรมนั้น ในฐานะอาจารย์ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า และของมวลมนุษย ์
พร้อมกับเหล่าทวยเทพโอปปาติกะทั้งมวลนั้น 
ด้วยความเคารพยิ่ง”
	 สรุปแล้ว	เราทุกคนนั้น	มีครูอาจารย์	มีบุพพ- 
การี	 ตั้งแต่เกิด	 ครูอาจารย์คนแรกของเราคือ
บิดามารดา	ผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้ก�าเนิดและผู้เล้ียงดู 
ประคบประหงมเรามาจนเติบใหญ่		ท่านเหล่าน้ัน 
เป็น	ปุพฺพการี	ผู้คอยให้ความช่วยเหลือเราให้อยู่

๔๔24



ญาณสัมปทา	 (สมบูรณ์
ด ้วยญาณปัญญา)	 และ
ผลสัมปทา	(สมบูรณ์ด้วย
ผล)	 คือ	 สามารถสร ้าง
เมล็ดพันธุ ์และผลิตผลให้
กับพระพุทธศาสนาเป็น
ผลลัพธ ์ที่ เยี่ยมยอด	 ซึ่ ง
สัมปทาทั้ง	 ๓	 นี้	 เปรียบ
เสมือนแหล่งข้อมูล	 หรือ
แนวทางในการเขียนยกย่องบุคคลผู้มีคุณวิเศษ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เวลาเขียนถึงพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้านั้น	ควรเขียนอยู่ในกรอบสัมปทา	๓	
ประการ		จะสามารถเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
มิติแห่งกาลเวลา	ทั้งอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต
	 ผลลัพธ ์ที่ปรากฏให ้ เราได ้ประจักษ ์ใน
ปัจจุบัน	 ช่วยให้เรามองเห็นพฤติกรรมในอดีต
และจินตนาการถึงอนาคตได้	 ผู ้ เขียนเช่ือว่า 
พระอาจารย์ใหญ่ของศิษย์นั้น	มีความถึงพร้อม
ด้วยสัมปทา	 ๓	 อย่าง	 ดังกล่าวแน่นอน	 เพียง
แต่ว่าคนละระดับกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระอาจารย์ใหญ่ คือใคร

	 ย้อนอดีตไปเมื่อราวๆ	 เกือบ	๔๐	ปี	 สมัย
ที่ผู ้เขียนได้มาพึ่งบุญบารมีร่มโพธ์ิร่มไทรจาก
พระอาจารย์ใหญ่	 โดยมี	 พระอาจารย์ฉลาด 
อาภสฺสโร	 (หรือ	 พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ	 รอง 
เจ้าคณะอ�าเภอสังขะ	จังหวัดสุรินทร์	ปัจจุบัน)	
เป็นผู้น�ามาฝาก
	 เม่ือตอนมาวันแรกนั้น	 ผู ้เขียนยังเป็นเด็ก	
ยังไม่รู้ภาษาบาฬีสักค�าเดียว	ได้เดินท่องหนังสือ
ขึ้นไปที่หอฉัน	 (หอเก่าเป็นเรือนไม้สวย)	 ได้
อ่านบอร์ดแสดงจ�านวนพระภิกษุสามเณรในวัด	
ท�านองว่า	ตอนนี้ท่ีวัดมีภิกษุ	๒๐	รูป	สามเณร	

๓๐	 รูป	 อาคันตุกะ	 ๑	 รูป	 เอาละซิ	 ส�าหรับ
ภิกษุสามเณร	 ก็พอเข้าใจว่าคือใคร	 แต่	“พระ
อาคันตุกะ ๑ รูป”	 น่ะซี	 จะเป็นใครหนอแล 
แล้วก็เก็บความสงสัยไว้ยันรุ ่งอรุณของอีกวัน 
มาถึง	 พออรุณขึ้นก็ได้ยินเสียงระฆังดังแต่ไกล 
เพื่อนิมนต์ให้พระภิกษุสามเณรมาฉันข้าวต้ม 
หรือข้าวยาคู	(น�้า	๓	ส่วน	ข้าว	๑	ส่วน)	ผู้เขียน 
สังเกตเห็นโต๊ะหนึ่ง	มีพระเถระผมขาวๆ	หน้าตา 
น่าเกรงขาม	นั่งดื่มข้าวยาคูอยู่รูปเดียว	(ส่วนโต๊ะ 
อื่นๆ	 มีนั่งรวมกันหลายรูป)	 มีถ ้วยสแตนเลส 
พร้อมฝาปิดอย่างดี	น่ังเหนืออาสนะพิเศษ	ทันที 
ที่เห็น	 ผู ้เขียนก็นึกเชื่อมโยงไปที่	 “อาคันตุกะ” 
(สมัยน้ันยังไม่ทราบว่า	 แปลว่าอะไร)	 พออยู่ได ้
๒	-	๓	วัน	จึงทราบว่า	ท่านคือเจ้าส�านัก	เป็น 
พระอาจารย์ใหญ่สุดในวัดท่ามะโอ	 (คือตอนนั้น 
มีลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่ท�าหน้าที่เป็น 
อาจารย์อยู่หลายท่าน	 เช่น	 พระอาจารย์อุดม	 
เขมาจาโร	 (ปัจจุบันคือ	 อ.เขมานันท์	 ละออ)	 
สามเณรสมลักษณ์	ศุภสถาพร	(ปัจจุบันคือ	พระ 
คันธสาราภิวงศ์)	 สามเณรประวัติ	 ริ้วทองชุ่ม 
สามเณรบุญ	 นพโสภณ	 และต่อมาก็มี	 พระ- 
อาจารย์นันทะ	ปาฬิปารคู	(ผู้ที่พระอาจารย์ใหญ่ 
นิมนต์มาเพื่อหวังให้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากท่าน 
ในอนาคต)	เป็นต้น



	 ดังนั้น	 พวกเราชาวท่ามะโอ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	 พระภิกษุสามเณร	 จึงเรียกหลวงพ่อ
ใหญ่ว่า	“พระอาจารย์ใหญ่”
	 นี่คือจุดเริ่มต ้น	 ที่ผู ้ เขียนเริ่มรู ้จักพระ-
อาจารย์ใหญ่	นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา	ผู้เขียนก็
เกิดความปรารถนาอย่างย่ิงยวด	ที่จะมาอยู่กุฏ ิ
เดียวกันกับพระอาจารย์ใหญ่	 บังเอิญตอนนั้น
ไปถูกชะตากับสามเณรสมลักษณ์เข้า	 ท่านก็
เลยช่วยกราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่ให้ผู้เขียน
ย้ายขึ้นสู่กุฏิเตปิฏกมัญชรี	 (สมัยก่อนในแต่ละ
กุฏิ	 พระอาจารย์ใหญ่จะตั้งชื่อกุฏิเป็นคัมภีร์	
เช่น	 กุฏิใหญ่	 เรียกว่า	 เตปิฏกมัญชรี	 แปลว่า	
“ช่อดอกไม้พระไตรปิฎก”	ส่วนกุฏิรอบๆ	ก็จะ
มีชื่อว่า	 ฉันโทมัญชรี, สุโพธาลังการมัญชรี, 
อภิธานมัญชรี	 (ตอนมาอยู ่ครั้งแรก	 ผู ้ เขียน 
อยู่ที่	 ฉันโทมัญชรี)	 การที่ได้ย้ายมาอยู่ใกล้ชิด 
กับพระอาจารย์ใหญ่	 บนกุฏิเตปิฏกมัญชรีนี้ 
นับเป ็นความส�าเร็จก ้าวแรก	 อย่างที่ ใฝ ่ฝ ัน 
เพราะใครๆ	ก็อยากมาอยู่ใกล้กับปราชญ์ผู้ทรง 
วิทยาคุณ	 ซ่ึงในความคิดของผู ้เขียนขณะนั้น 
ก็คือ	 กุฏิเตปิฏกมัญชรี	 คือศูนย์รวมบัณฑิต 
ด้านภาษาบาฬี	 ไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ใหญ่ 
สามเณรสมลักษณ์	ศุภสถาพร	สามเณรประวัติ	
ริ้วทองชุ่ม		และสามเณรบุญ		นพโสภณ		ในสายตา 
ของผู้เขียนขณะนั้น	ท่านเหล่านี้คือเทวดา	เป็น

ผู ้ที่ควรเข้าหา	 หากต้องการ
ความรู ้	 ความช�านาญ	 และ
ความเชี่ยวชาญในภาษาบาฬี
มหาเถรสฺส สิกฺขากามตา
	 “พระอาจารย์ใหญ่คือ 
ผู ้ที่ชื่นชอบในการแสวงหา 
ปัญญา”	การได้มาอยู่ใกล้ชิด 
กับพระอาจารย์ใหญ่	(ตอนนั้น 

ผู้เขียนได้อยู่ห้องติดบันไดกลางที่ท่านใช้ขึ้นลง 
ส่วนตัว	 โดยไม่มีภิกษุสามเณรรูปใด	 กล้าใช  ้
บันไดนั้น)	 จัดเป็นความท้าทายเป็นอย่างมาก	
เพราะท่านเป็นคนมีระเบียบวินัย	 เคร่งครัดใน 
ศีลาจารวัตร		เป็นคนประหยัด		สมถะ		ไม่ฟุ่มเฟือย 
ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างมีคุณค่า	เช่น	การ
ประหยัดไฟ	 พวกเราสมัยนั้น	 จึงต้องมีเทียนไข
ตุนไว้เยอะๆ	เพราะหลังจาก	๔	ทุ่มแล้ว	จะต้อง 
ปิดไฟ	 หากดูหนังสือจะต้องจุดเทียนดูหนังสือ
แทน	แม้ในเรื่องของเวลาก็เช่นกัน	ท่านใช้เวลา 
ไม่เปลือง	ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	เกี่ยวกับงานปริยัตินั้น	ท่านทุ่มเทอุทิศ 
ชีวิตเกินร้อย	 ไม่มีวันใดที่พระอาจารย์ใหญ่ไม่ 
อ่านคัมภีร์	เปิดตู้โน้นปิดตู้น้ี	แล้วก็มาน่ังค้นคว้า 
นอกห้องเป็นส่วนใหญ่	น่ังบ้าง	ยืนบ้าง	พอ	๓	ทุ่ม 
ท่านก็จะปิดประตูพักผ่อน		ครั้นถึงตี		๔		ท่านก็จะ 
ตื่นขึ้นมาค้นคว้าอีก	ท�าอย่างนี้ทุกวัน	เพื่อให้เป็น 
ทิฏฐานุคติ	 (แบบอย่าง)	 แก่พระภิกษุสามเณร
ผู้เป็นศิษย์

อตฺถทสฺสิมา (ผู้มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยม)

 พระอาจารย์ใหญ่เป็นผู ้ที่มีจิตวิทยาสูงใน
การบริหารสถานศึกษา	 ควบคุมดูแลพระภิกษุ
สามเณรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รู ้จักยกย่อง
คนที่ควรยกย ่อง	 กล ้าที่จะต�าหนิศิษย ์ที่ท�า 
มิดีมิงามได้ทุกเมื่อ	 ความจริงท่านก็ไม่ได้ใช้กฏ



พิเศษอันใดมาปกครองพระเณร	 นอกเหนือไป
จากพระธรรมวินัยเลย	ดังนั้น	หากศิษย์ที่ด�ารง 
ตนอยู ่ตามพระธรรมวินัย	 และช่วยเหลืองาน
ส่วนรวมของวัดบ้างตามสมควร	 ศิษย์นั้นก็จะ
สามารถเรียนปริยัติได้อย่างมีความสุข	 พระ-
อาจารย์ใหญ่ท่านชอบนักเรียนที่มีความขยัน
ขันแข็ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการ
เรียน	 พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดขยันเรียน	
แม้จะบกพร่องเรื่องงานวัดงานวาบ้าง	 ท่านก็
ให้อภัย	 สายตาของท่านคงมองการณ์ไกลว่า	
“ความขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนปริยัติเท่านั้น
ที่จะนําพาพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดได้อย่าง
แท้จริง”

	 กล่าวได้ว่า	การบริหารการศึกษาของพระ- 
อาจารย์ใหญ่นั้น	ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเมตตา
กรุณา	ท่านเป็นห่วงเป็นใย	เอาใจใส่การศึกษา
และความเป ็นอยู ่ของเหล ่าศิษย ์ทั้ งหลาย	
เหมาะสมอย่างยิ่งกับค�าว่า	อุปชฺฌาย, อาจริย 
และ	 นิสฺสย	 สังเกตได้จากการที่ท่านนอกจาก
จะขยันหมั่นเพียรในการสอนวิชาการแล้ว	ท่าน
ยังขยันหม่ันอบรมพร�่าสอนให้โอวาทแก่บรรดา
ศิษย์เนืองๆ	มิได้ขาด	ตัวอย่างเช่น	หลังท�าวัตร
เย็นเสร็จ	หากเป็นวันพระ	ท่านจะให้โอวาทหรือ 

อนุสาสนี	แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะนั่งทบทวน
การสร้างค�า	(ท�าตัวรูป)	จากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
โดยพยายามฝึกฝน	 ให ้ผู ้ที่ เรียนปทรูปสิทธิ 
มาแล้ว	 ได้ฝึกสร้างค�าบาลีกันทุกรูป	 เวียนอยู่
อย่างน้ี	รุ่นแล้วรุ่นเล่า	เหมือนกับว่าท่านไม่รู้จัก
เหน็ดเหน่ือย	แต่ผลลัพธ์ของการฝึกฝน	วันแล้ว
วันเล่า	อย่างต่อเน่ืองยาวนานน้ัน	ได้ผลเกินคาด 
เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึง	 ที่ท่านน�ามาใช้ได้ผลอย่าง
ยอดเยี่ยมกับการพัฒนาศิษย์	 น่ันก็คือ	 ท�าให้
บรรดาศิษย์วัดท่ามะโอโดยส่วนใหญ่	มีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างรูปค�าบาฬีพุทธพจน์	
ตามระบบของคัมภีร์กัจจายนะกับปทรูปสิทธิ
เป็นอย่างดี
	 พวกเราสร้างค�าบาฬีที่มาในกัจจายนะ	และ
ปทรูปสิทธิได้แทบทุกค�า	พระอาจารย์ใหญ่ท่าน
ภูมิใจในตัวพวกเรามาก	เมื่อช�านาญปทรูปสิทธ ิ
รวมถึง	 อภิธานัปปทีปิกา	 ก็คล่องทุกคาถา	
(๑,๒๐๓	คาถา	หรือหากรวมคันถารัมภะ	และ 
นิคมน์ด้วยก็	๑,๒๒๑	คาถา)	อลังการะและฉันท์ 
ก็คล่องแคล่วหมด	คือได้ทั้ง	อุคคหะ	 (ทรงจ�า)	
และ	ปริปุจฉา	(ความเข้าใจ)
	 สรุปว่า	 พระอาจารย์ใหญ่ท่านประสงค์
จะให้ลูกศิษย์มีความเชี่ยวชาญ	 ในกลุ่มคัมภีร์ 
พื้นฐาน	๔	กลุ่ม	คือ
	 ๑	 ไวยากรณ์	 (หมายถึง	กัจจายนสูตร	และ
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ)
	 ๒	 อภิธาน	(หมายถงึ	คมัภร์ีอภิธานปัปทปิีกา)
	 ๓	 อลงัการะ	(หมายถึง	คมัภร์ีสุโพธาลงัการะ)
	 ๔	 ฉันท์	(หมายถึง	คัมภีร์วุตโตทัย)
	 ผู้เขียนมารู้ภายหลังว่า	 พระอาจารย์ใหญ่
ท่านช่างเป็น	อัตถทัสสิมา	(ผู้มีวิสัยทัศน์เยี่ยม)	
สมกับเป็น	สมณะชาติอาชาไนย	โดยแท้
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เทคนิคกลยุทธ์ในการศึกษา 

	 หลังจากที่ผู้เขียนเรียนจบหลักสูตรบาฬีใหญ ่
วัดท่ามะโอ	รุ่นที่	๔	(ใช้เวลา	๓	ปี	สอบได้ที่	๑ 
ของรุ่น	โดยวิชาปทรูปสิทธิ	สอบด้วยภาษาบาฬี 
๘๙	คะแนน,	อภิธานัปปทีปิกา	ได้	๙๗	คะแนน,	
วุตโตทัยได้	๑๐๐	คะแนน,	สุโพธาลังการะ	ได ้
๑๐๐	 คะแนน)	 แล้วยังสอบวิชาอภิธัมมัตถ-
สังคหะ	และกังขาวิตรณีด้วย	ซึ่งสองวิชาหลังนั้น 
ได ้คะแนนเท ่าไร	 ผู ้ เขียนจ�าไม ่ ได ้ 	 เพราะ
ตอนนั้นยังเป ็นเด็กอยู ่ 	 เลยยังไม ่อินกับวิชา 
พระธรรมและพระวินัยเท่าไร	สรุปว่า	ในรุ่น	๔	 
ของผู้เขียนนั้น	มีการจัดสอบ	๖	วิชา	ในงานพิธี 
มอบประกาศนียบัตรนั้น	พระอาจารย์ใหญ่ท่าน 
จัดได้อย่างอลังการมาก	เช่น	ทูลนิมนต์สมเด็จ 
พระญาณสังวรเพื่อมาประทานประกาศนียบัตร 
ที่วัดท่ามะโอ	 นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด	 ทั้งฝ่าย 
มหานิกายและธรรมยุต	 เจ ้ าคณะอ�า เภอ,	 
เจ้าคณะต�าบล,	ผู้ว่าราชการจังหวัด,	นายอ�าเภอ 
เมอืง,	ศกึษาธกิารจังหวัด	ฯลฯ	และมีการลงข่าว 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย	 กระบอกจอหงวน 
ในวันนั้น	 ผู ้เขียนเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้	 มันคือ 
ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่กว่าปริญญาบัตรใดๆ 
ส่วนรุ ่นอื่นๆ	 ผู ้เขียนไม่แน่ใจว่ามีวิชาเท่ากัน 
หรือไม่
	 เ ม่ือสอบข ้อเขียนผ ่านหมดแล ้ว	 พระ-
อาจารย์ใหญ่ท่านได้จัดให้มีการสอบมุขปาฐะ
ท่องคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา	ตอนนั้นมีสามเณร
หลายรูปที่ลงแข่งขัน	 โดยมีพระอาจารย์ใหญ่
เป็นประธานกรรมการและอาจารย์กรรมการ
อีก	๒	-	๓	ท่าน	คอยเป็นผู้ดูหนังสือตรวจเทียบ 
ในขณะสวดท่องปากเปล่า	 (คล้ายๆ	 สอบท่อง 
พระไตรปิฎกในพม่า)	 ใช้เวลา	 ๓	 วัน	 จึงสอบ
เนื้อหาทั้งหมดทั้งคัมภีร์	 สรุปว่าในเวทีนั้น	 มี

สามเณรจ�ารูญ	ธรรมดา	รูปเดียวที่สอบผ่านทุก
คาถา	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ได้นาฬิกาปลุก	๑	เรือน 
และปัจจัย	 ๕๐๐	 บาท	 ซ่ึงถือว่าเยอะส�าหรับ
สมัยโน้น
	 จากสามเณรที่ท่องหนังสือไม่ค่อยเก่ง	(เคย
ท่องอภิธานได้วันละแค่	๑	คาถา	ถึง	๑๔๐	วัน!)	
แต่กลับท่องคัมภีร์อภิธานได้แม่นย�า	 และเป็น
สามเณรรูปเดียว	 ที่สอบผ่านอภิธานมาถึง	 ๒ 
รุ่น	(รุ่น	๓	กับ	๔)	ถามว่า	เป็นเพราะอะไร	?
 เคล็ดลับของผู้เขียน มีไม่ก่ีอย่าง	อย่างแรก
คือ	(๑)	ใจ	มีใจท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟปรารถนา 
ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า	Ambition	หรือก็คือ 
ฉันทาธิบดี	น่ันเอง	(๒) วิริยะ	ความขยัน	มีมานะ 
มุ่งมั่น	 ไม่ย่อท้อ	 รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
รู้จักขโมยเวลา	หมายความว่า	ตอนช่วงที่ก�าลัง 
ท่องคัมภีร์อภิธานนั้น	ผู้เขียนพยายามใช้ประโยชน์ 
จากเวลาเล็กน้อย	 ที่เราเสียไปโดยอาจไม่รู ้ตัว 
เช่น	เวลาฉันข้าว	สรงน�้า	บิณฑบาต	ดายหญ้า 
กวาดลานวัด	 เป็นต้น	 ช่วงเวลาเล็กๆ	 น้อยๆ 
เหล่านี้	 หากเราไม่ใส่ใจ	 มันจะกลายเป็นเวลา 
ที่หายไปโดยไม่รู ้ตัว	 ผู ้เขียนจึงงัดกลยุทธ์ของ 
การขโมยเวลามาใช้	 ในช่วงกิจกรรมเหล่าน้ัน 
ไปพร้อมๆ	กับท่องอภิธานัปปทีปิกา	หรือที่เรา
นิยมเรียกสั้นๆ	กันว่า	อภิธาน 
	 ขั้นตอนการท่อง	 อาจไม่มีพิธีรีตองอะไร	
เพียงแต่หาเศษกระดาษเปล่า	(สมุดฉีกเป็นต้น)	
มาไว้เยอะๆ	 แล้วเขียนแผ่นละคาถาสองคาถา	
พับใส่กระเป๋าอังสะบ้าง	 เหน็บไว้ให้รอบกาย	
ตามประคดเอวบ้าง	พูดง่ายๆ	ก็คือ	มีคาถาของ 
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คัมภีร์อภิธานอยู ่ติดตัวตลอดเวลานั่นเอง	 ได้
โอกาสเมื่อไรก็หยิบเอาเศษกระดาษที่ลงยันต ์
ด้วยคาถาอภิธานนั่นแหละ	 ขึ้นมาบ่นพึมพ�า 
ย�้าอีกเป็นหลายสิบรอบ	หรืออาจเป็นร้อยรอบ	
ก็เคยท�ามาแล้ว	จนกว่าคาถานั้นจะประทับอยู่
ในเซลล์สมองนั่นแหละ	จึงจะยอมปล่อยว่าง
	 การน�ากลยุทธ ์มาใช ้ในการท่องอภิธาน
ให้จ�าได้น้ัน	 มีหลากหลายมาก	 และสิ่งหนึ่งท่ี
นอกเหนือจากวิริยะและจิตตะแล้ว	 ก็คือ	 สติ
และสมาธิ	 ในตอนท่ีท่องหนังสือ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง	 ๔	 คัมภีร์หลักนั้น	 ตอนแรกๆ	 ผู้เขียน
ยอมรับว่าเป็นงานหนักมากๆ	เห็นสามเณรท่าน 
อื่นๆ	 เขาท่องจ�ากันได้ง่ายจัง	 ก็รู ้สึกกระหยิ่ม
อยากจะเป็นเหมือนเขาบ้าง	(แต่คงไม่นึกอิจฉา
ริษยาใครหรอก	 เพราะตอนน้ันยังเป็นเด็กอยู่) 
ต่อมา	 ผู ้ เขียนซ่ึงตอนนั้นเป็นสามเณร	 ได้มี
โอกาสอ่านมหาสติปัฏฐานสูตร	 แปลยกศัพท์
กลายๆ	ซึ่งพระเถระท่านใดแปลเอาไว้นั้นจ�าช่ือ
ไม่ได้	รู ้แต่ว่าวิธีการเจริญสติปัฏฐานนี้น่าสนใจ	
เป็นสิ่งท่ีควรท�า	เพราะได้อ่านเจอวัตถุประสงค์
ของการเจริญสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้แล้ว	 รู ้สึกว่าใช่เลย	 จึงพยายามท่อง 
สติปัฏฐานสูตรที่เป็นภาษาบาฬี	เช่น	“คจฺฉนฺโต 
วา คจฺฉามีติ ปชานาติ”	ดังนี้เป็นต้น	แล้วค่อยๆ	
น�ามาบริกรรมก�าหนด	 ตามบาฬีที่ท ่านว่าไว้
อย่างเคร่งครัด	
 เพียงแค่ไม่ก่ีวัน	ก็รู้สึกว่าพฤติกรรมทุกอย่าง 
ทัง้กาย		วาจา		และใจของเรานัน้		ก�าลงัเปลีย่นแปลงไป 
ในทิศทางที่สงบสุข	 ไร ้กังวล	 ดังนั้น	 จึงยึด 
เอาวิธีการแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร มาสวด 
บริกรรม และทําตามเกือบจะตลอดเวลา ยกเว้น 
เวลาหลับเท่านั้นที่ไม่ได้ทํา โดยมีการนั่งสมาธิ
ทบทวนวิชาที่ได้เรียนมาแต่ละวัน ก่อนเข้านอน

ทุกครั้งเสมอ (เหมือนกับการน่ังสมาธิ ระลึก
ย้อนอดีต) ปาฏิหาริย์ของมหาสติปัฏฐาน และ
การนั่งสมาธิทบทวนนั้นให้ผลที่เยี่ยมยอดมาก 
สัญญา คือ ความจํา ไม่ทราบว่ามาจากไหน จาก
คนท่ีจําไม่เก่ง กลับกลายเป็นซุปเปอร์ความจ�า 
เป็นอันว่า อยากจําอะไร ก็สามารถจําได้ดั่งใจ 
ในตอนน้ัน สามารถจําปทรูปสิทธิได ้ทุกอณ ู
แห่งอักษร ดรรชนีไม่เคยดู จําได้ทุกศัพท์
	 ถามว่า	 :	 แล้วท�าไมสอบได้คะแนนไม่เต็ม
ร้อยละเณรเอ๋ย	!?	ตอบว่า	:	ตอนนั้นเกิดความ
มั่นใจจนเกินไป	จึงสอบด้วยภาษาบาฬี	แต่ด้วย 
ความด้อยประสบการณ์	 ในการเขียนบาฬี
ส�าหรับการสอบไล่จริงๆ	จึงท�าคะแนนร่วงหล่น	
จ�าได้ว่า	หลังจากที่รู ้คะแนน	ตอนเย็นก็แอบไป 
เดินร้องไห้อยู่หลังวิหาร	ก�าหมัดแน่นว่า	ฉันต้อง 
ได้ที่	 ๑	 วันรุ ่งขึ้นสอบคัมภีร์อภิธาน	 ก็เลยไม ่
สอบด้วยภาษาบาฬี	คะแนนเลยพุ่งสูงขึ้นทันที	
แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยอยู่ดี	 มาเต็มก็ตอนวุตโตทัย	
และสุโพธาลังการ	ก็เลยอดท�าสถิติร้อยคะแนน
ทั้ง	๔	วิชารวด
	 ที่เขียนเล่ามานี้	ผู้เขียนมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการจะโอ้อวด	 (เพราะไม่จ�าเป็นต้อง 
ท�าเช ่นน้ัน)	 แต่ต ้องการให้อนุชนรุ ่นหลังได้ 
มองเห็นอะไรบางอย่าง	 เกี่ยวกับวิธีการศึกษา 
เล่าเรียน	 ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี	 สุดแต่ว่าใคร
จะน�ามาใช้อย่างไร	จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 
	 โดยส่วนตัวแล้ว	 ผู ้เขียนชอบอ่านหนังสือ
ประเภทจิตวิทยา	ประเภทที่สร้างแรงบันดาลใจ	
เก่ียวกับการพฒันาตนต้ังแต่เด็ก	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
หนังสือ	 “ก�าลังใจ”	 ที่เขียนโดยหลวงวิจิตร- 
วาทการ	ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาก	ตอนไป
เรียนพม่า	(พ.ศ.	๒๕๓๐	–	พ.ศ.	๒๕๓๕)	ยังเหน็บ
ไปด้วย	และน�ามาเก็บไว้จนกระทั่งถึงทุกวันน้ี
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โอวาทท่ีทรงอิทธิพลต่อชีวิต

	 อย่างไรก็ตาม	กัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนแท้ 
ในทุกเส้นทาง	 ที่คอยกระซิบเตือนเราอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ	 นั่นคือโอวาทของพระอาจารย์ใหญ่
วัดท่ามะโอ	ที่ท่านหมั่นอบรมพร�่าสอนพวกเรา 
ชาววัดท่ามะโอ	ทุกวันพระ	หลังท�าวัตรเย็นเสร็จ 
ตอนนั้นพวกเราก็คือเด็ก	 (หลวงพ่อมักเรียก
พวกเราว่า	 “เณรน่อย	 =	 เณรน้อย”	 เขียน
ตามเสียง)	 เป็นเสียงเรียกที่เปี ่ยมไปด้วยความ
รัก	 ความเมตตา	 แม้จะยังไม่ค ่อยจะประสี- 
ประสานักกับค�าสอนหลายอย่าง	เพราะส่วนใหญ ่
เป็นค�าสอนที่ท่านน�ามาจากพระคัมภีร์ใหญ่ๆ	
เช ่น	 พระไตรปิฎก,	 อรรถกถา,	 ฎีกา	 และ
เหล่าคัมภีร ์นีติอ่ืนๆ	 เช่น	 โลกนีติ,	 ธัมมนีติ, 
ราชนีติ,	 มธุรสวาหินี	 และหิโตปเทศ	 เป็นต้น 
แต่ถึงกระนั้น	 พวกเราชาวศิษย์วัดท่ามะโอ 
ทั้งหลาย	 ก็จะไม่มองข้ามโอวาทอันทรงค่า 
เหล่าน้ีโดยเด็ดขาด		ทั้งนี้เพราะพระอาจารย์ใหญ่ 
ท่านมีกุสโลบาย	นั่นคือ	ท่านจะต้องน�ามาถามซ�้า 
ในวันใดวันหนึ่งอีก	 หากพระภิกษุสามเณร 
ท่านใดตอบหรือจ�าไม่ได้	 (โดยท่านอาจจะจี ้
ถามไปทีละคน	 หรือสุ ่มถามรูปใดรูปหนึ่ ง ) 
ผู ้นั้นก็จะถูกต�าหนิ	 ว ่าเป็นคนไร้ความเพียร 
พยายาม	ไม่ดีก้า	!	(ไม่ดีมั๊ง)

	 ด ้ ว ย เห ตุนี้ 	 ผู ้ เขี ยน 
จึงต้องท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ 
จ�าโอวาทหรืออนุสาสนีของ 
ท่าน	ด้วยการจดใส่สมุดต่าง 
หาก	 เพื่อง ่ายแก่การน�ามา 
ทบทวน	 โดยเบื้องต้นนั้นจะ 
ท่องรวดเดียวหลายๆ	สิบรอบ 
หรืออาจหลายร ้อยรอบให  ้
ติดตา	 และขึ้นใจไปสักครั้ง

ก่อน	แล้วจึงวางไว้สักระยะหนึ่ง	 อาจเป็นหนึ่ง
สัปดาห์	 หรือมากกว่าน้ัน	 จากนั้นจึงน�ากลับ
มาทบทวนดูใหม่	หลายคร้ังจะเห็นว่า	ลืมหมด
เกล้ียง	 นึกไม ่ได ้สักค�าก็มี	 หากเป็นเช ่นน้ัน 
ผู้เขียนก็จะน�ามาท่องใหม่อีกครั้ง	จนขึ้นใจแล้ว
ก็ปล่อยวางไว้อีกครั้ง	 คราวนี้อาจจะทิ้งไว้นาน
กว่าครั้งแรก	 ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเดือนก็ได้	 พอ
นึกได้	ก็จะลองน�ามาทบทวนใหม่	ซึ่งส่วนใหญ่ 
ในรอบที่สองนี้		ยังพอจ�าได้		แต่ก็อาจต้องนึกนาน 
ในกรณีนี้	 ผู ้เขียนก็จะทบทวนให้คล่องใหม่อีก
รอบ	และในระหว่างน้ี	ก็หมั่นสวดสาธยายคาถา
โอวาทเหล่าน้ี	ในเวลาว่างๆ	เช่น	ในเวลาเดินไป
อาบน�้า	เดินบิณฑบาต	เดินไปศาลาฉัน	ในเวลา
ต้มข้าวต้มให้พระฉัน	หรือแม้แต่เวลานั่งท�ากิจ
ส่วนตัวในห้องน�้า	เป็นต้น	
 สรุปแล้ว	คาถาหนึ่งคาถาอาจถูกสวดไปแล้ว 
หลายร้อยรอบก็ได้	ครั้นเรารู้แล้วว่า	คาถานี้ถูก
จารึกสลักไว้ในเซลล์สมองอย่างถาวรแล้ว	 นั่น
แหละ	จึงจะมั่นใจ	และปล่อยวาง	
	 นี่ก็เป็นกลวิธีการท่อง	 เพื่อให้จ�า	 กระทั่ง
ติดตัวเราไปถึงโลกหน้าเลยก็ว ่าได้	 ทุกอย่าง
ล้วนอาศัยศรัทธา	ความเชื่อมั่น	และความเพียร
อุตสาหะ	ประกอบด้วย	สติ	สมาธิ	และปัญญา	
ซึ่งคุณสมบัติทั้ง	 ๕	 นี้	 พระอาจารย์ใหญ่จะน�า
มาพร�่าสอนอยู่เสมอๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง	
“ขนฺติ”	นั้น	ท่านจะให้คาถาไว้ว่า

สีลสมาธิปญฺญฺานํ    ขนฺตี ปธานการณํ
สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา   ขนฺตยายตฺตาว   วฑฺฒเร. 
 “การที่จะรักษาศีล เจริญสมาธิ และปัญญา 
ให้ประสบความสําเร็จน้ัน จะต้องมีขันติเป็น 
หัวใจส�าคัญ แม้แต่การบําเพ็ญบารมี กุศลอื่นๆ  
ก็เช่นกัน ทุกอย่าง ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยขันติ
เท่านั้น จึงจะเจริญก้าวหน้าได้”
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	 หรือบางคร้ังท่านก็สอนว่า	“ขนฺตฺยา ภิยฺโย 
น วิชฺชติ”	(ไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าความอดทน) 
	 ในการชักจูงให้พระเณรเกิดก�าลังใจนั้น	
หลวงพ่อหรือพระอาจารย์ใหญ่ท่านคือสุดยอด	
ตัวท่านไม่เคยแสดงอาการข้ีเกียจให้ลูกศิษย์
เห็น	แต่ก็ไม่ได้สอนให้เราหักโหมจนเบียดเบียน
ร่างกายของตน	เช่น	มีอยู่วันหนึ่ง	ผู้เขียนตื่นมา
ท่องหนังสือตอนประมาณตีสาม	 พระอาจารย์
ใหญ่เปิดประตูออกมา	แล้วก็บอกว่า	“กลับไป 
นอนก่อน เดี๋ยวจะไม่สบายเอา”	 นี่คือความ
ห่วงใยที่ครูพึงมีต่อศิษย์	ท่านคงมองว่า	วิชาการ
นั้น	 หากจะแข็งแกร่ง	 และท�าคุณประโยชน์ 
ได้จริง	ก็ต้องพึ่งพิงร่างกายที่แข็งแรง
	 โดยเฉพาะส่วนตัวท่านนั้น	จะเป็นผู้ที่ดูแล
รักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม	 เช่น	 หลังท�าวัตร
เย็นเสร็จ	ท่านก็จะออกมานั่งดูต�าราที่เก้าอี้ใกล้ 
กบัหน้าตา่ง		(ซึ่งยังมีอยู่ถงึปัจจุบนันี้)		พวกเราชาว 
“เตปิฏกมัญชรี”	 ก็จะเดินหรือนั่งท่องหนังสือ	
(อภิธาน,	 ฉันท์,	 อลังการ	 หรือบทเรียนอื่นๆ)	
แถวๆ	 นั้น	 พยายามออกเสียงดังๆ	 เพื่อเอาใจ
พระอาจารย์	แต่พอประมาณ	๓	ทุ่ม	ท่านก็จะ
เข้าห้อง	ปิดไฟจ�าวัด	ครั้นประมาณตี	๔	ท่านก็
จะตื่น	 ลุกข้ึนมาศึกษาค้นคว้าเหมือนเมื่อตอน
หัวค�่าอีก	พวกเราก็จะต้องกุลีกุจอ	 ตื่นพร้อมๆ	

กับท่าน	 หรือไม่ก็ก่อนที่ท่านจะเปิดประตูห้อง 
แต่วันใด	สามเณรรูปใดออกจากห้องช้า	ท่านก็ 
จะมองตาขวางๆ	 เป็นเชิงเตือนเป็นนัยๆ	 ว่า	
“เจ้าเริ่มขี้เกียจแล้วนะ”	วันนี้ให้อภัย	แต่วันหลัง 
อาจโดนเคาะประตู	 หากเช้าวันใด	 ท่านตื่นมา 
ไม ่เห็นหน้าสามเณรสักรูปหน่ึงท ่องหนังสือ	
ท่านก็จะตั้งใจเปิดตู ้พระคัมภีร์ให้มีเสียงดังๆ	
เพื่อให้ทุกคนตื่น	หากเปิดดังแล้วยังไม่มีใครตื่น 
ท่านก็จะกระแอมดังๆ	 หากยังไม่มีใครตื่นอีก 
ไม้สุดท้ายก็คือเดินเคาะประตูทุกห้อง	 นี่คือ 
หน้าท่ีของครูผู้คอยดูแลศิษย์ เหมือนพ่อดูแล 
ลูก จะมีครูใดในโลกนี้บ้างหนอ ท่ีคอยเอาใจ
ใส่เราได้ถึงขนาดนี้
	 มีหลายครั้งที่พระอาจารย์ใหญ่มีกิจธุระลง
กรุงเทพฯ	แทนที่จะไปค้างหลายคืน	ท่านไปเช้า 
แล้วกก็ลบัตอนเยน็นัน้เลย	บางครัง้ไปต่างประเทศ 
เช่น	มาเลเซีย	แทนที่ท่านจะไปหลายวัน	ท่าน 
ก็ไปแค่เพียง	๒	คืน	ท่านให้เหตุผลว่า	เป็นห่วง 
ลูกศิษย์	 กลัวลูกศิษย์จะไม่ท่องหนังสือ	 เลยไม่ 
อยากเดนิทางไปไหนมาไหนบ่อย	น่ีคอื	อาจรยิวัตร 
ที่บุคคลผู ้เป็นอาจารย์พึงมีและพึงกระท�าต่อ
ศิษย์	ส่วนทางด้านศิษย์เอง	ก็มี	อันเตวาสิกวัตร 
(สิสสวัตร)	 ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์ของตน
เช่นกัน



บาฬี : กุญแจดอกสําคัญ 
	 บรรดาศิษย์ วัดท่ามะโอส่วนใหญ่ได ้รับ
การบ่มเพาะให้มีความรักในปริยัติ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	 คัมภีร ์ ท่ีเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษา
พระไตรปิฎก	เช่น	ไวยากรณ์	อภิธาน	อลังการะ 
และฉันท์	พระอาจารย์ใหญ่ท่านมีความเชื่อว่า	
“ความรอบรู้ในพระไตรปิฎกนั้น วัดกันที่ความ
สามารถในการสร้างพุทธพจน์ เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสิน”	หมายความว่า	หากเราต้องการที่
จะทราบว่า พระภิกษุสามเณร หรืออุบาสก
อุบาสิกา ท่านใด เชี่ยวชาญชํานาญในพระพุทธ- 
พจน์ เราก็ลองเอาคําบาฬีพุทธพจน์ให้ท่าน 
เหล่าน้ันสร้างคํา (ทําตัวรูป) ให้ดู หากพวกเขา
สามารถสร้างคําให้สําเร็จได้ (ถอดรหัสคํา แล้ว
นํามาประกอบใส่ใหม่ได้) ก็แสดงว่า พวกเขา 
เหล่านั้น พอมีแววที่จะเป็นปราชญ์ในพระ- 
พุทธพจน์ กล่าวคือ พระไตรปิฎกได้ หากมิฉะนั้น 
แล้ว ต่อให้อ่านพระไตรปิฎกภาษาใดภาษาหนึ่ง 
(นอกจากคําบาฬี) เป็นสิบๆ รอบ ก็ไม่อาจ
เป็นท่ียอมรับได้ว่า เป็นนักปราชญ์หรือบัณฑิต 
ในพระไตรปิฎก
	 ด ้วยเหตุฉะนี้	 โบราณจารย์ในแต่ละยุค
จนกระทั่งถึงยุคของพระอาจารย์ใหญ่	 ท่านจึง
ก�าชับเป็นหนักหนาว่า
  โย นิรุตฺตึ น สิกเขยฺย  สิกฺขนฺโต ปิฏกตฺตยํ
  ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย    วเน อนฺธคโช ยถา.
 “ผู ้ที่ศึกษาพระไตรปิฎก โดย
ไม่มีความรู ้ในภาษาบาฬี ก็เหมือน
กับช้างป่าตาบอด ดีๆ นั่นเอง”
	 ด ้ ว ย เ ห ตุ นี้ ก ร ะ มั ง 	 พ ร ะ
อาจารย์ใหญ่ท ่านจึงเคี่ยวเข็ญให  ้
ลูกศิษย ์ เ รี ยนบาฬ ี 	 โดย เฉพาะ 
อย่างยิ่ง	 บาฬีใหญ่	 หรือก็คือคัมภีร ์

ไวยากรณ์ที่เขียนด้วยภาษาบาฬีมาแต่ดั้งเดิม	
เช่น	กัจจายนะ	โมคคัลลานะ	สัททนีติ	เป็นต้น	
คัมภีร์มหาไวยากรณ์เหล่านี้	 คือคัมภีร์ช้ันยอด	
เป็นแหล่งรวมหลักการทางไวยากรณ์ที่เพียงพอ 
ต่อการน�าไปใช้แปล	 และอธิบายวจนัตถวระ 
(ความหมายอันประเสริฐ)	 ในค�าสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
	 นักศึกษาบาฬีท่านใด	มีความรู้ความเข้าใจ
ในคัมภีร์เหล่าน้ัน	ก็เปรียบเสมือนได้กุญแจดอก
ส�าคัญ	 เพื่อที่จะไขตู ้พระไตรปิฎก	 กล่าวตาม 
หลักวิชาการก็คือการเรียนไวยกรณ์เป็นเหตุให้ได้ 
อักขรโกสัลลญาณ	 เมื่อได้อักขรโกสัลลญาณ
แล้ว	ก็จะท�าให้สามารถแปลพระบาฬีออก	ก็คือ 
ได้อัตถโกสัลลญาณนั่นเอง	เมื่อได้อัตถโกสัลล-
ญาณแล้ว	 ก็จะเป็นฐานให้ได้นยโกสัลลญาณ 
กล่าวคือ	ปัญญาหยั่งรู ้ในเทคนิค	หรือแนวทาง
ของพระพุทธองค์	 (รู ้พระพุทธประสงค์)	 เมื่อรู ้
นัยแล้ว	 ย่อมสามารถที่จะน้อมน�าไปปฏิบัติ
ตาม	 ให้เกิดประสิทธิผลได้ในที่สุด	 น่ันแหละ 
จึงจะเรียกว่า	ผู้ด�าเนินไปในสัมมาปฏิบัติ	อันเป็น
ประตูสู่สัมมาปฏิเวธ	กล่าวคือ	การบรรลุมรรค 
ผลนิพพาน	ในพระพุทธศาสนา	พระอาจารย์ใหญ่
วัดท่ามะโอจึงเป็นเสมือนสาสนาอาชาไนย ท่าน
กล้าที่จะนําเอาคัมภีร์บาฬีใหญ่ ซึ่งในช่วงน้ัน
มิได้มีอยู่ในหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทยมาสอน
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โดยไม่คํานึงถึงอุปสรรคใดๆ	นี่แหละเขาเรียกว่า 
“บรุษุชาติอาชาไนยแห่งพระพทุธศาสนาโดยแท้”

ความเป็นปราชญ์

	 พระอาจารย ์ใหญ่มักใช ้ เวลาไปกับการ
ศึกษาค้นคว้าวิทยาการทางพระพุทธศาสนา	แม้
ท่านจะมิได้เข้าสอบหลักสูตรชั้นพระไตรปิฎก	
แต่ผู ้เขียนเชื่อว่า	 ท่านก็คือหนึ่งใน	 ปิฏกตฺตย-
ปารคู	 ผู ้ถึงฝั ่งแห่งพระไตรปิฎกในศตวรรษนี	้
บางครั้ง	พระอาจารย์อูสุมังคลาลังการะ	(พระ
อุปัชฌาย์ของผู้เขียน	และของพระมหาไพโรจน์	
ญาณกุสโล)	ซึ่งเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก	รูปที่	๔	
แห่งประเทศพม่า	หากมีข้อสงสัยในบางเรื่อง	ยัง
ต้องถามกับพระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอ	และ
ท่านก็ตอบได้อย่างเป็นนักวิชาการ	 ที่ใครๆ	 ก็
ต้องยอมรับ	 บ่อยครั้งที่สมเด็จพระญาณสังวร	
(สมเด็จพระสังฆราช	องค์ท่ี	๑๙	วัดบวรนิเวศฯ)	
ท่านจะทรงมีสาส์นถามปัญหาที่เขียนด้วยภาษา
บาฬี	 ส่งมาถามพระอาจารย์ใหญ่	 ฝ่ายพระ-
อาจารย์ใหญ่ก็จะตอบจดหมายเป็นภาษาบาฬี
ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร
	 สมัยที่ผู ้เขียนเรียนอยู่ที่วัดท่ามะโอนั้น	 มี
นักปราชญ์ราชบัณฑิตเดินขวักไขว่	 เข ้าถาม
ปัญหากับพระอาจารย์ใหญ่เนืองๆ	พระอาจารย์
ใหญ่	 ท่านไม่เคยรังเกียจที่จะตอบปัญหาให ้
ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร	เมื่อตอบเสร็จ	ท่านก็มักจะ 
น�ามาเล่าสู ่กันฟังในตอนช่วงท�าวัตรเย็นเสร็จ	
และท่านก็จะสอนอะไรที่ควรจดจ�า	(ธาเรตพฺพ)	
ให้กับศิษย์อีกทีหนึ่ง	 ท่านเป็นครูผู ้ขยันอบรม 
สั่งสอนศิษย์เป ็นที่หนึ่ง	 ท ่านคือ	 “เถรวํส” 
(เหล่ากอแห่งเถรวาท)		โดยแท้		ซึ่งเราจะหาบุคคล 
แบบท่านในยุคปัจจุบันนั้น	ยากแสนยาก	ไม่ว่า
ในไทยหรือพม่า	หรือในประเทศเถรวาทอื่นๆ

ความเมตตานุเคราะห์ท่ีมีต่อศิษย์

	 เรื่องของพระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอนี้	
หากจะน�ามาเล่าให้หมด	 คงต้องใช้เวลาล�าดับ
เหตุการณ์	 เพราะทุกวันของท่านเต็มไปด้วย
กิจ	 คือการอบรมสั่งสอนศิษย ์	 ไม ่มีวันใดที ่
พระอาจารย์ไม่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์	 (แต่ก็ม ี
เหมือนกัน...	ซึ่งคิดว่าศิษย์ทุกท่านคงรู้ว่าวันน้ัน 
คือวันอะไร...)
	 พระอาจารย์ใหญ่วัดท่ามะโอนั้น	ท่านมิได ้
สอนศิษย์เฉพาะแต่เมื่อตอนยังอยู่ในเพศสมณะ 
แม้ในตอนที่ผู ้เขียนสึกใหม่ๆ	 พอพระอาจารย์
ท่านทราบเรื่องว่าผู ้ เขียนสึก	 ท่านก็ได้เขียน
จดหมาย	 (พิมพ์ดีดภาษาพม่า)	 อบรมสั่งสอน
ด้วยคาถาจากพระไตรปิฎก	 ที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินชีวิตของฆราวาส	 ซึ่งผู ้เขียนจ�าได  ้
มาถึงปัจจุบัน	ก็คือ
  อิตฺถิธุตโต สุราธุตฺโต   อกฺขธุตฺโต จ โย นโร
  ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ    ตํ ปราภวโต มุขํ.
 (อย่าเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และ
นักเลงการพนัน เพราะจะทําให้ชีวิตพังพินาศ 
เป็นอบายมุขที่เธอจะต้องหลีกเลี่ยง)	และท่าน
ก็ลงช่ือท้ายจดหมายนั้นว่า	“สยาบุนจี” (บุนจี 
=	พระภิกษุ,	สยา	=	พระอาจารย์	=	พระภิกษุ
ผู ้เป็นอาจารย์	 ซ่ึงค�านี้	 เป็นค�าที่ครูท่านจะใช ้
กับศิษย์ผู้ที่ท่านให้ความรักและเมตตา)
	 ซึ่ งการที่ท ่านลงมือเขียนจดหมายด ้วย
ตัวของท่านเองเช่นน้ี	 ท่านอาจมองเห็นอะไร
บางอย่าง	 ที่ยังต้องเป็นห่วง	 ผู ้เขียนซาบซึ้ง 
ในจดหมายค�าสอนของท่าน	ตราบจนทุกวันนี้
	 เมื่อสิบปีที่แล้ว	(พ.ศ.	๒๕๕๒)	ตอนท่ีผู้เขียน 
ขับรถไปเยี่ยมท่านที่ล�าปาง	และนิมนต์ให้ท่าน
ช่วยเจิมรถให้	ท่านพระอาจารย์ก็ได้อนุเคราะห์
น่ังรถ	แล้วสวดพระปริตรบทแล้วบทเล่า	ใช้เวลา 
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ไม่ต�่ากว่า	๒๐	นาที	นับต้ังแต่มงคลสูตร	กรณีย-
สูตร	รตนสูตร	ฯลฯ	ปรากฏว่ารถคันนั้น	ก็คือรถ
คันแดงที่ผู ้เขียนใช้อยู่กระทั่งปัจจุบัน	 มีอะไร..
หลายครั้ง	 ถูกป้องกันภัยด้วยพระปริตรของ 
พระอาจารย์มาแล้วหลายครั้ง	 ภายใน	 ๑๐	 ปี 
ท่ีใช้	 ไม่มีอันตรายใดๆ	 สามารถมากล�้ากราย 
รถคันที่หลวงพ่อสวดเสกให้เลย	แม้ในบางครั้ง 
แทบจะไม่มีทางรอดพ้นจากอุบัติเหตุนั้นๆ	 ได้ 
ผู ้ เขียนเชื่อว ่า	 นี่คืออานุภาพของพระปริตร 
ที่พระอาจารย์ผู ้ทรงศีลบริสุทธิ์ 	 บรรจงสวด 
สาธยาย	เพือ่ช่วยอนเุคราะห์ศษิย์	ผูเ้ขยีนเข้าใจว่า 
ท่านห่วงเรา ท่านอยากให้เรามีชีวิตอยู ่นานๆ 
เพื่อทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา	 ด้วย
พลังแห่งเมตตาของท่านพระอาจารย์ใหญ่	 จึง
ท�าให้ศิษย์อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

คําอวยพรที่มีอิทธิพลยิ่งต่อชีวิต

	 ครั้งหนึ่งเม่ือตอนที่ผู้เขียนขึ้นไปงานวันเกิด 
ของท่าน	 ทันทีที่ท่านเปิดประตูกุฏิออกมาเห็น 
ผู้เขียน	ท่านได้เอ่ยปากเรียกผู้เขียนว่า	“เป็นไง 
มหาคันถการกะ”	(บุคคลผู้ท�าคัมภีร์อันยิ่งใหญ่) 
ตั้งแต่วินาทีที่ได้ยิน	ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า	เป็น
ค�าพูดที่มีผลกระทบต่อโสตประสาทและจิตใจ
ของผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง	 ผู ้เขียนเก็บมาคิดแล้ว 
คิดอีกว่า	เพราะเหตุใด	ท่านจึงเรียกเราเช่นนั้น 
แต่พอผู ้ เขียนเร่ิมท�าต�าราใหญ่ๆ	 มาเรื่อยๆ 
เช่น	 พระไตรปิฎก	 ฉบับมหาจุฬาฯ	 จัดสร้าง 
อัฏฐกถาและฎีกา	 ฉบับมหาจุฬาฯ	 คัมภีร ์ 
พระไตรปิฎกนิสสยะ	และคัมภีร์ไวยากรณ์ใหญ่ 
ต่างๆ	มีสัททนีติ	๓	คัมภีร์	 วากยสังสยวิโสธนี,	 
ปทวิจาร,	ปัชชมธุ,	อภิธานัปปทีปิกา	แปลและ
อธิบาย,	 ปทรูปสิทธิฎีกาแปล,	 กระบวนการ 
ตีความพระพุทธพจน์,	 เนตฺติฏิปฺปนี,	 ประตูสู ่ 

พระอภิธรรม	 ๗	 คัมภีร ์	 พาลมโนรมา	 และ
วิปัสสนาชุนี	เป็นต้น	ผู้เขียนจึงตาสว่างว่า	ค�าของ 
หลวงพ่อน้ันช่างศักดิ์สิทธิ์จริง	 ตั้งแต ่ น้ันมา 
ผู ้ เขียนก็เข ้าใจว ่า	 พระอาจารย ์ใหญ่ท ่าน 
ได้มอบภารกิจหน้าท่ีอันสําคัญนี้แก่เราแล้ว
	 มิใช่แค่คร้ังเดียวที่ท่านท�าแบบน้ี	หลายครั้ง 
ที่ท่านเจอหน้าผู ้เขียน	 เป็นต้องฝากงาน	 โดย 
เฉพาะงานด้านตรวจช�าระพระบาฬีไตรปิฎก	
อัฏฐกถาและฎีกา	 มีตรงโน้นบ้าง	 ตรงนี้บ้าง	
ท่านจะหยิบหนังสือมาให้ดูว่า	 ตรงน้ีผิด	 ตรง
โน้นผิด	 ให้ช่วยช�าระแก้ไขด้วย	 ทุกครั้งที่ไป
หาท่าน	 ท่านมักจะฝากงานปริยัติให้ผู ้ เขียน 
ช่วยจัดการเสมอ	ดูเหมือนกับว่า	จะเตือนให้รู ้
เป ็นนัยๆ	 ว ่า	 “เธอจะต ้องทําหน ้า ท่ีของ 
นักวิชาการให้ดีที่สุด สมกับที่ฉันได้สอนวิชา
ให้เธอ อย่าทําให้ฉันผิดหวังล่ะ”
	 ครับ	พระอาจารย์...	อาคโต ภาโร อวสฺสํ  
วหิตพฺโพ “อ�านาจท่ีย่ิงใหญ่ มาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง”	ศิษย์น้อมรับหน้าที่
นั้นด้วยเศียรเกล้า	 ขอให้พระอาจารย์เดินทาง 
โดยสวัสดิภาพนะครับ
	 	 	 		ครุคารวปุพฺพงฺคมจิตฺเตน.	
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	 	 	 	 ส่ิงที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้ 
อย ่ างแน ่นอน	 ก็คือ 
กรรม	 และผลของ 
กรรม	 สืบเน่ืองจาก 
หลวงพ ่ อ ใหญ ่ 	 วั ด 

ท่ามะโอ	(อดีตเจ้าอาวาส 
วัดท่ามะโอ	 รูปที่	 ๔)	 ท่านเป็นพระมหาเถระ 
ชาวเมียนมา	แต่ท่านเดินทาง 
ข้ามน�้าข้ามแผ่นดินเพื่อมา 
สร ้ า งรากฐานไวยากรณ  ์
บาลีใหญ่	หรือไวยากรณ์บาลี 
สายสูตรไว ้ที่ประเทศไทย	
นั่นแปลว่า	ในอดีตกาล	หรือ 
ในอดีตชาติที่ผ ่านมานาน 
หลวงพ ่อใหญ่	 ต ้องเคยมี
ส ่วนเ ก่ียวข้องกับชาวไทย	
ภายใต้ระบบแห่งกรรมและ
ผลของกรรมอย่างแน่นอน

มหาเถระหลวงพ่อใหญ่พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล 

ผู้มจิีตใจฝักใฝ่ต่อการศึกษาภาษาบาลี
	 ท ่านเป ็นพระมหาเถระ	 ที่ค�านึงถึงแต  ่
ประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวมเพียงอย่างเดียว 
มาโดยตลอด	ไม่เคยที่จะค�านึงถึงประโยชน์ตน 
แม้แต่น้อย	ตามที่มีปรากฏอย่างประจักษ์แจ้งสู่ 
สงัคมแล้วน้ัน	น่ีคอืทีม่าของค�าว่า	“ไม่มพีรมแดน” 
ส�าหรับหลวงพ่อใหญ่	ผู้มีปรหิตจิตมาตลอดชีวิต 
ซึ่งโดยปกติทั่วไป	พรมแดนแห่งชนชาติเชื้อชาติ

ย่อมมีกันอยู ่เป็นธรรมชาติ
ไม่มากก็น้อย
	 	 แต่ส�าหรับหลวงพ่อใหญ ่
แล้ว	 หาได้เป ็นเช ่นน้ันไม่	 
ชีวิตท่านไม่มีค�าว่าชนชาติ 
เชื้อชาติ	 มีแต่การให้ความ 
ส�าคญัทางประโยชน์สขุ	อนัจะ 
พึ ง เ กิ ดขึ้ นต ่ อพระพุ ทธ -
ศาสนาและสังคม	 ซึ่งนับว่า 
เป ็นลักษณะพื้นฐานจิตใจ 
อันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล 



ผู้ด�าเนินในเส้นทางสายเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ 
ซึ่งพร้อมจะท�าทุกอย่างที่จะพึงเป็นประโยชน์สุข 
แก่สังคมส่วนรวม	
	 โดยในสมัยที่ ผู ้ เขียนได้เดินทางไปศึกษา
เล่าเรียนอยู่ที่ประเทศเมียนมา	 เป็นระยะเวลา 
รวมทั้งสิ้น	๑๘	ปีนั้น	ได้ทราบถึงข้อมูลหลักสูตร 
การศึกษาของคณะสงฆ์เมียนมามาด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะวชิาไวยากรณ์บาล	ีทีท่างรฐับาลเมยีนมา 
จัดท�าข้ึน	 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆ์นั้น	ซึ่งมีทั้งสิ้น	๔	คัมภีร์	ด้วยกัน	คือ	
 ๑. คัมภีร์กัจจายนะ 
 ๒. คัมภีร์โมคคัลลานะ 
 ๓. คัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
 ๔. คัมภีร ์ปทวิจารณ ์  (คัมภีร ์ประมวล
ไวยากรณ์บาลี)
	 แต่คัมภีร์ไวยากรณ์บาลี	 ที่เป็นตัวหลักใน
หลักสูตรของรัฐบาลเมียนมานั้น	 ก็คือ	 คัมภีร์ 
กัจจายนะ	ไม่ใช่อีก	๓	คัมภีร์ท่ีเหลือแต่อย่างใด	 
ถึงขั้นระดับที่ต้องมีการท่องจ�าบาลีของคัมภีร์ 
กัจจายนะกันทั้งคัมภีร์เลยทีเดียว	

	 จึงเป็นที่น่าจะตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษว่า 
เหตุไฉน	 ท�าไมหลวงพ่อใหญ่	 ท่านจึงได้เลือก 
สรรน�าเอาคัมภีร์ปทรูปสิทธิมาท�าการเผยแผ่
ในประเทศไทยเราเพียงคัมภีร์เดียว	ท�าไมท่าน 
จึงไม่น�าเอาอีก	 ๓	 คัมภีร ์	 โดยเฉพาะคัมภีร  ์
กัจจายนะ	 อันเป็นคัมภีร ์หลักของหลักสูตร 
การศึกษาทางคณะสงฆ์เมียนมามาเผยแผ่	
	 ค�าตอบที่ เหมาะสม	 และเป็นไปได้มาก
ที่สุดน่าจะเป็นเพราะว่า	หลวงพ่อใหญ่ท่านคง 
มองเห็นรูปแบบการรจนาคัมภีร์ปทรูปสิทธิของ 
ท่านพระอาจารย์พระพุทธปิยเถระนั้นว่า	 เป็น 
การรจนาในรูปแบบที่เรียบง่าย	 ท�าให้ผู ้สนใจ 
ในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลี	 ผ่านคัมภีร ์
ปทรูปสิทธินั้น	สามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย 
เข้าใจง่ายกว่าคัมภีร์อื่นๆ	ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการชี้ 
ให้เห็นว่า	หลวงพ่อใหญ่ ท่านได้ทําการคัดสรร 
ตําราไวยากรณ์บาลีท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
มาริเริ่ม บุกเบิก วางรากฐานทําการเปิดให ้
มีการเรียนการสอนในประเทศไทยด้วยความ
ตั้งใจอย่างประเสริฐโดยแท้จริง 
	 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน	 ได้เข้ามาท�าการ
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลีด้วยความตั้งใจ	เพื่อ
ความรู ้ความเข้าใจถึงหลักการทางภาษาบาลี
ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	 พร้อมท้ังสานต่อ 
เจตนารมณ์ที่ดีงามของหลวงพ่อใหญ่วัดท่ามะโอ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสืบไป
	 	 	 			ด้วยความปรารถนาดี



	 ขอแนะน�าตนก่อน	 อาตมาก็เป็นศิษย์วัด
ท่ามะโอที่เคยได้มาศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์ปู ่
เป็นเวลา	 ๕	 ปี	 ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ใน
พระศาสนา	 ได้รู ้จัก	 ได้เข้าใจพระพุทธศาสนา	
หมดความสงสัยในหลายเรื่องที่เคยค้างคาใจ 
จึงด�าเนินชีวิตอยู่ในพระศาสนามาได้	จนถึงทุก 
วันนี้
	 ดีใจที่ได้มาเห็นญาติโยมสาธุชน	คณะศิษย์ 
ท้ังภิกษุ	 สามเณร	 พระมหาเถระ	 คณะพระ
มหาเถระ	 ผู ้ปกครอง	 และญาติโยม	 เจ้าคณะ
ศรัทธามากมาย	ที่ได้มา
ร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลศพ 
ในครั้งนี้	 ก่อนอ่ืน	 ก็คง 
ต้องขอเจริญพร	ขอบใจ 
ขอบคุณ	 อนุโมทนากับ 
เจ ้าของสถานที่ 	 ที่ เอื้อ
อ�านวยประโยชน์ให้กับ
เหล ่าศิษย ์ทั้ งหลายได ้
มาใช้สถานที่นี้	 บ�าเพ็ญ
กุศลสรีรสังขารของพระ 
อาจารย์	 ท่านไม่ได้เป็น
เพียงอาจารย์	 หรือเป็น 
เพียงผู ้ถ ่ ายทอดพระ-
ศาสนาให้กับปวงศิษย์ 

	 ญาติ โยมท้ังหลายอาจไม่ทราบว่าศิษย  ์
ทั้งหลายมาจากที่ไหนกันบ้าง	 ศิษย์ทุกคนที่ได ้
มาศึกษาเล่าเรียน	ที่วัดท่ามะโอ	เมื่อเรียนจบแล้ว 
ได้แยกย้ายกันกลับไปท�างาน	ตามที่พระอาจารย ์
ได้แนะน�าพร�่าสอน
	 ประโยคหนึ่งที่ฝังในใจของศิษย์ทุกคน	ก็คือ 
“กลับไปแล้ว อย่าลืมปริยัติศาสนา ไปอยู ่
ท่ีไหน ให้สอนศาสนา นําพาพระศาสนาเข้าไป 

สู ่ใจคน ไม ่ใช ่ไปสอน 
หนังสือ แม้มีสามเณร 
น้อย หรือภิกษุเพียงรูป 
เ ดียว  ประสงค ์จะรู ้ 
พระศาสนา พวกเธอ 
ทั้งหลายจงตั้งใจสอน 
ตั้งใจถ่ายทอด ไปอยู ่ 
ที่ใด ยังหาพระหาเณร 
ศึกษา สืบทอดพระ- 
ศาสนาไม่ได้ เป็นภาระ 
ของพวกเธอ จงบิณฑ- 
บาต  แล ้ วสอบถาม 
เสาะแสวงหาเด็กชาย 
สักคน ที่มีอุปนิสัยใน 

น้อมบูชาคุณ
พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ (สมโภชน์  กิจฺจสาโร)

ตามรอยอาจารย์ปู่



พระพุทธศาสนา แล้วไปขอกับผู ้ปกครอง 
ของเขา ให้มาสู ่พระศาสนา คือได้มาบวช 
เป็นเณร เพื่อรองรับพระธรรมคําสั่งสอนของ 
พระศาสดา เพ่ือจะเป็นกําลังสืบต่อพระพุทธ-
ศาสนาต่อไป”
 สมัยนั้น	 เราเรียกท่านว่า	“อาจารย์ใหญ่” 
แต่มาปัจจุบันนี้	 ต้องเรียกว่า	 “อาจารย์ปู ่” 
เพราะเรียกตามลูกศิษย์ของพวกเรา	 เราได้รับ 
การถ ่ายทอดอย่างนี้ว ่า	 ตามพระวินัยแล ้ว 
ลูก ศิษย ์ ไปเรียนอยู ่ ในส�านักไหน	 ไปเรียน
กั บ ค รู บ า อ า จ า ร ย  ์
ท่านใด	 จะต ้องเข ้าไป 
ป ร นนิ บั ติ รั บ ใช ้ ดู แ ล
ครูบาอาจารย์องค์นั้นๆ 
อาจารย์ปู ่สอนว่า	 หาก 
ศิษย ์องค ์ใดรูปใด	 ไม ่
เข ้าไปปรนนิบั ติ รับใช ้
ครูบาอาจารย์	ตามพระ 
วินัย	 ปรับอาบัติทุกกฏ
คือมีความผิด

	 แต่ในพระวินัยก็แนะน�าไว้อีกว่า	หากมีศิษย์ 
รูปใดรูปหนึ่ง	พระก็ดี	เณรก็ดี	เข้าไปปวารณาตน	
แล้วรับใช้แทนลูกศิษย์ทั้งมวล	ภิกษุทั้งหมดก็พ้น
ความผิด	ไม่มีอาบัติ	และอาจารย์ยังกล่าวป้องกัน
อาบัติให้อีกว่า	 “ท่านทั้งหลาย ลูกศิษย์ทุกคน 
จงตั้งใจเรียน รองรับคําสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งส่วนของพระธรรม และส่วนของพระวินัย 
ถ ้าเธอทั้งหลาย ทํากันอย ่างนี้  ตั้ งใจศึกษา 
เล่าเรียนอย่างนี้ ชื่อว่ากําลังอุปัฏฐากดูแลเรา  
ท่านทั้งหลายจะไม่เป็นอาบัติ เพราะการไม่มี
เยื่อใยในการอุปัฏฐาก”	เราได้รบัการพร�า่สอนมา 
ด้วยวิธีน้ี		ถ่ายทอดพระศาสนาจากใจสู่ใจแบบน้ี
	 บัดนี้	ขอถามพระเณรทั้งหลายที่เคยได้รับ 
คุณประโยชน์จากพระอาจารย์ปู่	จะเป็นลูกศิษย ์
ก็ดี 	 หลานศิษย ์ก็ดี 	 และถามไปถึงญาติโยม 
ทั้งหลายว่า	 บัดนี้ อาจารย์ปู่อยู่ไหน ?	 โยม...
พระเณร	 ลองตอบในใจ	 ตอบตามความเข้าใจ
ของตนว่า	พระอาจารย์ปู่อยู่ที่ไหน	ใครช่วยตอบ 
ดังๆ	หน่อย	อาจารย์ปู่อยู่ไหน	
	 ญาติโยมทั้ งหลาย	 ส�าหรับอาตมาแล ้ว	
ญาติโยมทั้งหลาย	 อาจารย์ปู ่ยังไม่ได้ไปไหน	
อาจารย์ปู่อยู่ในใจของอาตมา

๔๔38



	 อาตมามาถงึท่ามะโอ	วันที	่๑๐	ม.ค.	เวลาส่ีทุม่ 
ได้ขึ้นไปกราบพระอาจารย์ปู ่	 บอกกับท่านว่า 
“บัดนี้ผมได้มาหาอาจารย์แล้ว มาเพื่อขอขมา
โทษที่เคยล่วงเกิน ทั้งทางกาย วาจา ใจ นี่ประการ 
หนึ่ง อีกประการหนึ่ง ขอให้พระอาจารย์ได้
อบรม พรํ่าสอน โอวาทผม เหมือนกับที่ผมได้
เคยอยู่ที่วัดท่ามะโอ ผมจะอยู่แห่งหนตําบลใด 
ขอให้พระอาจารย์โอวาทผมตลอดไป ขอกล่าว
ยอมรับความผิด ที่ผมเคยรับปากอาจารย์ว่า 
จะทํางานพระศาสนา สืบทอดเจตนารมณ์ของ 
พระอาจารย์อย่างสุดความสามารถ แต่ก็ได้ขอ
แสดงโทษไว้ในวันนั้นว่า ผมทําเต็มที่แล้วครับ  
แต่ไม่ได้เสี้ยวน้อยหนึ่งของท่ีอาจารย์ทํามา” 
	 เม่ือ	 ๒	 เดือนก่อน	 ได้ส่งลูกศิษย์มาที่วัด 
ท่ามะโอ	 เพื่อมาท�าการเรียนการสอนกันด้วย	
เพื่อมาตระเตรียมงานด้วย	 เพื่อมาท�าความ
สะอาดวัดด้วย	 วัดนี้เคยเป็นวัดที่สะอาดที่สุด
ในความรู ้ สึกของกระผม	 ในความรู ้สึกของ
อาตมา	 เป็นวัดที่ประทับใจที่สุดในชีวิตนี้	 แล้ว
ก็ยังปฏิญาณต่อไปว่า	 “ลมหายใจของผมที่ยัง
มีอยู ่ ถึงกายนี้จะพิการไปแล้ว ทุกลมหายใจ 

เข้าออก จะรับใช้งานพระศาสนาที่อาจารย์มอบ
หมายให้ จนสุดความสามารถ หรือจนสิ้นลม 
เมื่อมีอุปสรรคขัดข้อง สิ่งใดที่ผมทําไม่ได้ หรือ 
ไม่สามารถ ขอให้พระอาจารย์ชี้แนะ ตักเตือน 
และพรํ่าสอนด้วย” 
	 พระอาจารย์ปู่	เคยไปที่วัดหาดใหญ่สิตาราม 
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ที่อาตมาอยู่	พระอาจารย์ 
ไปถึงแล้วก็เดินพิจารณาสถานที่	 ในขณะนั้น 
อาตมาเพิ่งไปอยู่ได้ไม่นาน	มีโยมน�าพระพุทธรูป 
มาตั้งไว้ที่แท่นโคนต้นไม้	 โยมคงนึกสภาพไม่ออก 
วัดหาดใหญ่สิตาราม	ตามชื่อน้ัน	อาราม	แปลว่า 
ที่ร ่มเย็น	 ยิ้มแย้ม	 แจ่มใส	 ถ้าใครเข้าไปแล้ว 
มีต้นไม้มากมาย	 แต่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง	 
มีพระพุทธรูปตั้งอยู่	 แล้วก็มีกลดกางแทนฉัตร	 
อยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูป	 พระอาจารย์ 
ใหญท่่านไปเห็น	ท่านก็บอกว่า	
 “สมโภชน์...สมโภชน์ทํากรรมอันไม่สมควร 
นําพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานหรือมาตั้งทิ้งไว้
ที่โคนต้นไม้ ฝนตกก็เปียก แดดส่องก็โดน แต ่
ตัวเองกลับไปนอนอยู ่ในกุฏิ ซึ่งมีหลังคากัน 
ฝนได้  มีประตูหน้าต่าง กันลมและแดด แต่นํา



พระพุทธเจ้าที่เรานับถือมาไว้ข้างนอก กล่าวกับ
คนอื่นว่าเรานับถือพระพุทธเจ้า กลับนําท่าน
มาไว้ท่ีโคนต้นไม้ มีกลดอันเดียวบนพระเศียร
 ถือว่าเธอทํากรรมไม่สมควร หากบัณฑิตมา
เห็นเข้า เธอจะถูกตําหนิว่า เป็นคนไร้การศึกษา 
ในพระพุทธศาสนา อุปมาเปรียบเทียบว่า หาก
เธอมีพ่อ มีแม่ กล่าวว่ารักพ่อรักแม่ เคารพ 
คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็นําคุณพ่อคุณแม่ มาพักไว ้
โคนต้นไม้ ถึงจะร่มเย็น แล้วตัวเองไปนอน 
ไปดื่ม ไปกินอยู่ในบ้าน นําพ่อแม่ออกจากบ้าน 
มาไว้ที่โคนต้นไม้ แล้วประกาศกับชาวโลกว่า 
เรารักคุณพ่อ เรารักคุณแม่ เราเคารพคุณพ่อ 
คุณแม่ อย่างนี้ จะเป็นอย่างไร ? จะมีใครเช่ือ
คําพูดนั้น เพราะมันตรงกันข้ามกับการกระทํา” 
 อาจารย์ปู ่	 เป็นผู ้ช้ีโทษ	 มีปกติช้ีความผิด 
ของลูกศิษย์	การชี้โทษ	แนะน�าประโยชน์	ป้องกัน 
ความผิดของลูกศิษย์	 เป็นหลักสูตรให้ลูกศิษย์
ได้บันทึกจดจ�าไว้ในชีวิตทุกวัน	
	 ตอนอาตมาอยู ่ที่ท่ามะโอ	 วันหนึ่งมีคณะ 
ญาติโยมจากกรุงเทพฯ	มากราบเยี่ยมสอบถาม 
ปัญหาธรรมะ	 เดิมที	 มีที่ล้างเท้าอยู่ใกล้บันได	
โยมทั้งหลายก็ล้างเท้า	 แล้วเดินย�่าไปบนหอ 
สวดมนต์ท�าวัตร		โดยไม่ได้เช็ดเท้าให้แห้ง
โยมเหล่านัน้	เป็นพวกผูห้ญิงจากกรงุเทพฯ 
เป็นคณะที่มีฐานะ	คงยังไม่รู้จักท่าน 

พระอาจารย์ใหญ่	เพียงแต่มาถามหา	แล้วลูกพระ 
ลูกเณรก็บอกให้ขึ้นไปรอบนหอสวดมนต์	ซึ่งเป็น 
ที่ต้อนรับคนทุกคน	อาคันตุกะทุกท่าน	ไม่ว่าพระ	
ว่าเณร	หรือญาติโยม	มีท่ีเดียว	อาจารย์ท่านจะ
นั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ตัวหนึ่ง	ซึ่งไม่มีเบาะ	แต่วันนั้น 
อาจารย์ปูอ่ยูข้่างล่าง	พอพระเณรแนะน�า	ญาติโยม 
ก็ล้างเท้า	แล้วเดินขึ้นไป	เณรรูปหน่ึงไปรายงาน 
พระอาจารย์ว่า	มีโยมจากกรุงเทพฯ	มาขอพบ 
ขอถามปัญหา	 ตอนนี้แนะน�าให้ขึ้นไปรออยู ่ 
บนหอสวดมนต์	พระอาจารย์ปู่ก็เดินตามขึ้นไป 
ท่านเดินขึ้นไป	 เห็นรอยเท้าเปียกน�้า	 ย�่าไปบน 
พืน้ไม้ของหอสวดมนต์	ทันใดนั้น	พระอาจารย์ปู่ 
หยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากสะเอวแล้วน่ังลงเช็ด 
รอยเท้าที่เปียกน�้านั้น	ตามคนที่เดินขึ้นไปเรื่อยๆ 
คณะคุณโยมหันมาเห็นเข้า	พากันตกใจ	บอกว่า 
เดี๋ยวดิฉันท�าเอง	
	 อาจารย์ปูบ่อกว่า	“ไม่เป็นไร  เรากาํลงัทาํบญุ 
เรากําลังเช็ดทําความสะอาดที่ประทับของ 
พระพุทธเจ้า โยมไม่ต้องหนักใจ”	 แล้วท่าน 
ก็บอกให ้ญาติโยมทั้งหลายนั่งรอก่อน	 ท่าน 
อาจารย์ปู่ก็เช็ดจนแห้งถึงรอยเท้าสุดท้าย
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	 นี่คือ	“สื่อการสอน”	ที่พระอาจารย์มอบให้ 
ศิษย์ทุกคน	 ศิษย์ท่ามะโอทุกคนได้รับโอวาท 
ได้รับค�าสอน	 ได้เห็นตัวอย่างของการสืบทอด
พระศาสนา	มากับตา	กับหู	กับความรู้สึก	
	 ไม่เพียงเท่านั้น	มีโอวาทบทหนึ่งที่ประทับใจ
อาตมา	จนต้องให้ลกูศษิย์เขยีนไว้ทีว่ดัว่า...	“มตีา 
ไม่อ่านพุทธพจน์ ค�าสอนของพระพุทธเจ้า มีหู 
ไม่ได้ใช้ฟังพุทธพจน์ มีปาก ไม่ไว้สาธยาย 
พุทธพจน์ มีใจ ไม่ไว้ขบคิด ใคร่ครวญพุทธพจน์ 
รอให้ไฟเผาไหม้ สญูสลายไป ไม่เกดิประโยชน์” 
 อธิบายความหมายตรงนี้ว่า	เรามีตา	ได้เห็น 
สิ่งต่างๆ	มากมายในชีวิต	สิ่งเหล่านั้นที่เราเห็น 
มุ ่งหวังอยากจะได้เห็น	 ส่ิงที่เห็นมามากมาย	
แต่ไม่เคยน�าความสุขมาให้กับชีวิตเลย	 กลับ
ตรงกันข ้าม	 บางครั้ ง 	 สิ่ งที่ เราเห็น	 น�าพา
ความทุกข์	 น�าความล�าบากใจมาให้กับชีวิต 
เสียด้วยซ�้า	หูที่เรายินดีรับฟังเสียงของชาวโลก
จ�านวนมาก	 เสียงเหล่านั้น	 เรายินดี	 ชอบใจ 
หาสักประโยคหนึ่ง	ที่จะมาบ�าบัดความทุกข์ของ 
ชีวิต	 หรือพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้น	 หาได้
ยากแสนยาก	 ปากของเราได้พร�่าพรรณนาค�า 
มากมายของชาวโลก	ที่เราชอบใจและไม่ชอบใจ	
ใช้ปากนี้แหละ	กระจายความไม่เหมาะ	ไม่ควร	 
ค�าพูดของคนหลายคนออกไปสู่หูของชาวโลกอีก 

ใจของเรา	โยมลองสังเกตนะ	มันไม่ค่อยยอมรับ 
ค�าแนะน�าจากใคร	ใครชี้โทษนิด	ก็โกรธ	อย่าว่า 
แต่ชี้โทษเลย	 เพียงแค่แนะน�าคนอ่ืน	 แล้วเขา 
ไม่ยอมรับ	เขาไม่ท�าตาม	เขาไม่เห็นด้วย	เราก็ 
โกรธแล้ว	ใจเราเป็นอย่างนี้ ใช่หรือไม่ ?
	 แต่อาจารย์ปู่สอนว่า	ชีวิตนี้ทั้งชีวิต	ควรใช้
ตาอ่านพุทธพจน์	ที่สะดวก	สบาย	บันทึกอยู่ใน
พระไตรปิฎก	 มีค�าอธิบายอยู่ในพระอรรถกถา	
และฎีกา	อ่านทั้งชีวิตก็ไม่น�าโทษมาให้เลย	มีแต่
ประโยชน์อย่างเดียว	มีหู	สงวนหูไว้ฟังพุทธพจน์
เท่านั้น	ถึงเราไม่ได้ฟังเสียงของชาวโลก	แต่ฟัง
พุทธพจน์	 ให้มันไหลเข้าไปสู่ใจ	 เพื่อพัฒนาจิต
ของเราให้ดีขึ้น	เช่นนี้ต่างหากที่เป็นประโยชน์	
	 อวัยวะของเรา	มี	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	
อวัยวะ	 ๒	 อย่าง	 ที่ท�าให้ใจเราพัฒนาขึ้นมาได้ 
คือ	 ตา	 ได้เห็น	 ทางพุทธศาสนาสอนว่า	 ตา 
เห็นสมณะ	 เป็นมงคล	 หู	 ได้ยินพระธรรม	 ก็ 
เป็นมงคล	มงคล	 แปลว่า	 เหตุแห่งความเจริญ
ส�าหรับชีวิต
	 น้ีคือการถ่ายทอดความรู้	พระศาสนา	หรือ
น�าพระศาสนาจากใจสู่ใจ	 พระอาจารย์ปู่ไม่ใช่
พระสอนหนังสือ	แต่เป็นพระสอนศาสนา	หรือ
เป็นพระสอนคน	สอนคนให้เป็นคน	สอนพระให้
รู ้จักตัวว่าเป็นพระ	สอนเณรให้รู้จักว่าเณรต้อง
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ที่ มา 	 : 	 ธรรมกถา	 ในงานบ� า เพ็ญกุศลถวายเพลิ ง 
พระอาจารย ์ ใหญ ่ 	 หลวงพ ่อภัททันตะ	 ธัมมานันท- 
มหาเถระ	 อัครมหาบัณฑิต	 ณ	 วัดไชยมงคล	 จ.ล�าปาง 
วันอาทิตย์ที่		๑๓		ม.ค.	๒๕๖๒	

เป็นอย่างไร	อาจารย์ปู่เป็นเช่นนี้	บางคนกล่าว
ว่าอาจารย์ปู่หรืออาจารย์วัดท่ามะโอ	เป็นพระ
ที่เฮ้ียบ	ดุ	คอยจ�้าจี้จ�้าไชลูกศิษย์ทุกอย่างไป
	 อาตมาไปอยู่ท่ามะโอ	 ๕	 ปี	 น้อยวันที่จะ 
ไม่ถูกอาจารย์ปู่ดุ	แต่ในความรู้สึก	ไม่เคยคิดว่า 
อาจารย์ปู่ดุด่าว่ากล่าว		ใจกลับคิดว่าเราโชคดีนัก 
ท่ีละพ่อ	ละแม่	ออกมาบวช	แล้วมาเจอพ่อเจอแม ่
อีกคร้ัง	 ที่ให้ค�าสอนยิ่งกว่าพ่อแม่เดิม	 มีความ 
อิ่มใจ	มีความสุขใจ	วันใดที่ไม่ได้ถูกอาจารย์ปู่ดุด่า 
ว่ากล่าว	หรอืไม่ได้ยนิอาจารย์ปู่ดลูุกศษิย์องค์อืน่ๆ 

มันรู ้สึกว้าเหว่	 วันใดอาจารย์ปู ่กล่าวถึงชื่อเรา
แล้วต�าหนิในการกระท�าของเรา	 ในบางอย่าง
บางเรื่อง	มันรู้สึกสดชื่น	เหมือนเป็นลูกคนหนึ่ง 
รู ้สึกดีใจมากที่อาจารย์ปู่เอ่ยชื่อเรา	 ต�าหนิเรา
ในท่ามกลางหมู่พระหมู่เณรลูกศิษย์	 หลังจาก
ท�าวัตรเสร็จแล้ว
	 วันนี้มีโอกาส	จึงอยากถ่ายทอดความรู้สึก
ที่ได้รับจากอาจารย์ปู่ไว้กับญาติโยมและคณะ
พระภิกษุ	สามเณร	ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษา	
ให้รับทราบว่าพระอาจารย์ปู่เป็นผู้ชี้โทษ	ไม่เบื่อ 
ที่จะพร�่าสอน	ไม่เบ่ือที่จะตักเตือน	ไม่เบื่อที่จะ
โอวาท	ลูกศิษย์จะด้ือปานใดก็อดทนแนะน�าให้ 
เขาเป็นพระได้	เป็นเณรได้	
	 วันนี้	 คงใช้เวลาเพียงเท่านี้	 ขอทุกๆ	 ท่าน
จงมีความสุข	พ้นจากทุกข์โดยเร็ว	เทอญฯ



พระผู้บิดา ปิตานุสรณ์
พระมหาสมปอง มุทิโต

 หลวงพ่อวัดท่ามะโอ	หรือ	หลวงพ่อธัมมา- 
นันทะ	หรือ	อูธัมมานันทะ	หรือ	อาจารย์ใหญ ่
หรืออาจารย์ปู่	ค�าเหล่านี้เป็นนามที่ศิษยานุศิษย ์
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์	มักเรียกขานท่านด้วย
ความรู้จักคุ้นเคยและเคารพบูชา	 ผู้ที่รู ้จักท่าน 
ตัง้แต่อดตี	มกัเรียกช่ือของท่านว่า	“อธัูมมานนัทะ” 
หรือ	“ท่านอาจารย์ธัมมานันทะ”	ผู้ที่รู ้จักท่าน
ในปัจจุบัน	 มักเรียกท่านว่า	 “พระภัททันต- 
ธัมมานันทมหาเถระ สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ 
อัคคมหาบัณฑิต”
	 ทุกชื่อที่ศิษย์เรียกขาน	ล้วนเป็นมงคลนาม 
ที่ได้รับมาในฐานะที่แตกต่างกัน	ใครเรียกท่าน 
ว่า	“หลวงพ่อ”	เพราะเห็นท่านมีเมตตากรุณา 
ช่วยปกป้องห้ามปรามตนให้พ้นจากการท�า 
ผิดศีลผิดธรรม	 และแนะน�าตนให้เป็นคนมีศีล 
มีธรรม	 จึงมีความเคารพย�าเกรงท่านเหมือน
พ่อคนหนึ่ง

	 ใครเรียกท่านว่า	“อาจารย์ใหญ่”	 เพราะ 
ท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่ประสิทธิ์ประสาท 
ความรู้ด้านบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกให้ตน
	 ใครเรียกท่านว่า	“อาจารย์ปู่”	เพราะท่าน
เป็นอาจารย์ของอาจารย์ตน	ท่านเป็นต้นแบบ 
แห่งความดีมากมายหลายประการ	 อาจารย์ปู่ 
สอนไว้อย่างไร	อาจารย์ของตนก็น�ามาถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างนั้น
	 ใครเรียกท่านว่า	“พระภัททันตธัมมานันท- 
มหาเถระ สาสนธชสิริปวรธัมมาจริยะ อัคค- 
มหาบัณฑิต”	เพราะรู้จักท่านอย่างเป็นทางการ	
จากเกียรติศัพท์หลายด้าน	เช่น
 ด้านวิชาความรู ้ ท่านเป็นผู ้ทรงความรู ้ 
ในภาษาบาลีอย่างดีเลิศ	 โดยเฉพาะบาลีใหญ่
และพระไตรป ิฎก	 เป ็นที่พึ่ งแก ่วงการการ
ศึกษาบาลี	และพระไตรปิฎก	อย่างกว้างขวาง 



แพร่หลาย	 มีผลงานด้านต�าราบาลีใหญ่มากมาย
หลายคมัภร์ี	วางหลกัสตูรการศกึษาไว้	๓	ระดบัช้ัน 
คือ	 ระดับชั้นนักศึกษา	 เรียกว่า	 ช้ันโสตุชนะ  
ระดับช้ันอาจารย์	เรียกว่า	ชั้นธัมมาจริยะ	และ
ระดับชั้นพระไตรปิฎก	เรียกว่า	ชั้นเตปิฎกธระ- 
เตปิฎกโกวิทะ
 ด้านปฏิปทา	 ท่านเป็นพระมหาเถระที่
มีจิตใจสูงส่งเหลือเกิน	 ไม่ลุ ่มหลงในลาภ	 ยศ	 
และชื่อเสียง	 มีปฏิปทาคงที่	 เพราะตลอดเวลา
หลายสิบปีที่ได้รู ้จักท่าน	 ก็เห็นท่านมีปฏิปทา
งดงาม	 รักษาความสะอาด	 เอาใจใส่ในการ 
สั่งสอน	 เฝ้าชี้โทษ	 และแนะน�าประโยชน์อย่าง 
ไม ่ เบื่อหน ่าย	 เกื้ อกู ลศิษย ์ 	 ทั้ งภายในวัด 
และนอกวัด 	 เคารพพระมหาเถระผู ้ มี วั ย 
และคุณสูงกว่าตน	 วางตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
มีความดีเสมอต้นเสมอปลาย	 และอีกมากมาย
หลายอย่าง	เกินจะพรรณนา
 ด้านบารมี	ท่านมีจริยวัตรม่ันคง	สม�่าเสมอ 
ไม่กลายเป็นอื่น	ตามที่ได้สัมผัส	เห็นมาด้วยตา 
ของตนเอง	เป็นต้นว่า
	 (๑)	 ทานบารมี	หลวงพ่อได้อะไรมา	หรือ
เมื่อศรัทธาญาติโยมน�าสิ่งของมาถวาย	ก็จะน�า 
ไปให้ส่วนกลาง	 บางคราว	 แม้จะมีลาภเพียง 
เล็กน้อย	 ก็แบ่งปันแก่ศิษย์เสมอ	 และที่ส�าคัญ 
ยิ่งใหญ่คือ	 การแบ่งป ันความรู ้ที่ท ่านหมั่น
ค้นคว้าอยู่ทุกวัน	 น�ามาโอวาทส่ังสอนแก่ศิษย์
เป็นประจ�าทุกวัน

	 (๒)	 ศีลบารมี	 ตั้งแต่เห็นท่านมา	 จะหา 
ข้อบกพร่องในศีลของท่านยังไม่มี	 จึงเข้าใจว่า
ท่านรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต
	 (๓)	 เนกขัมมบารมี ท่านเข้าสู่ร่มเงาแห่ง
พระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย	 ครองสมณเพศ
จนถึงที่สุดของชีวิต
	 (๔)	 ปัญญาบารมี	ท่านมีความรู้มาก	มีสติ 
ปัญญามาก	มคีวามแตกฉานช�านาญในคมัภร์ีมาก 
มีความเข้าใจในพระบาลีข้ันสูงสุด	 คือสามารถ
ตีความได้ตรงตามพระพุทธประสงค์	อันเป็นจุด 
ส�าคัญยิ่ง	 ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
อย่างบริสุทธิ์		ซึ่งยากจะหาคนเสมอท่านได้อีก
	 (๕)	 วิริยบารมี	ท่านมีความพากเพียรเป็น 
เลิศ		ใส่ใจเป็นธุระในการค้นคว้า		เพื่อจะสั่งสอน 
อยู ่เสมอ	 เอาใจใส่ในการบรรเทาความสงสัย 
และเพิ่มเติมความรู้ให้เหล่าศิษย์ไม่จางคลาย
	 (๖)	 ขันติบารมี	 ท่านมีความอดทนเป็น
เลิศ	แม้ถูกกระทบบีบคั้นจากระเบียบกติกาของ
สังคมโลกและสังคมสงฆ์	 ท่านก็ด�ารงตนอย่าง
ไม่สะทกสะท้าน	ดุจขุนเขาศิลาแท่งทึบ
	 (๗)	 สัจจบารมี	 ท่านรักษาสัจจวาจาได้
ดีเหลือเกิน	 เป็นคนตรง	 พูดตรง	 รู ้ก็บอกว่ารู ้
ไม่รู ้ก็บอกว่าไม่รู ้	 ชั่วก็บอกว่าชั่ว	 ดีก็บอกว่าด ี
ไม่เกรงใจใครจนเสียสัจจวาจา



	 (๘)	 อธิษฐานบารมี	 ท่านมีจิตใจสูงส่งยิ่ง	
คงได้ตั้งอธิษฐานจิตมาหลายชาติ	ท่านจึงด�ารง
ตนได้ดีอย่างนี้	เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
	 (๙)	 เมตตาบารมี	 ท่านมีเมตตาการุณย์
เป็นเคร่ืองอยู ่ผาสุกส่วนตนดีแล้ว	 ยังมีความ
เป็นห่วงเป็นใยในลูกศิษย์ทุกคน	 เป็นห่วงว่า 
ลูกศิษย์จะพลั้งพลาด	 เผลอเปิดประตูอบาย	
จึงช่วยปิดประตูอบาย	 แม้ลูกศิษย์ผู ้มีปัญญา 
ตื้นเขิน	ไม่หยั่งรู้ถึงความตั้งใจ	อาจน้อยใจ	เสียใจ	
เจ็บใจไปบ้างก็มี	 แต่เมื่อทราบถึงความตั้งใจ 
สูงส่งของท่าน	จึงคลายความเสียใจลง	เมื่อกราบ
ขอขมาอโหสิกรรมต่อท่าน	ท่านก็ตักเตือนด้วย
เมตตาการุณย์อย่างยิ่ง	ท�าให้ลูกศิษย์เย็นใจลง 
ได้	 และเข้าใจในเจตนาอันสูงส่งของท่าน	 จึง 
พากันตั้งใจแบ่งเบาภาระงานพระศาสนาถวาย
เป็นอาจริยบูชาตลอดมา
	 (๑๐)	อุเบกขาบารมี ท่านมีความสงบนิ่งดี
มาก	กายก็สงบ	วาจาก็สงบ	ใจก็สงบ	อย่างเห็น
ได้ชัด	 ถ้าไม่คิดว่าจะตักเตือนสั่งสอน	 เหมือน
เป็นอาจารย์กับศิษย์	ท่านก็จะนิ่งเสีย	ไม่ยกขึ้น 
สู่ความพอใจหรือไม่พอใจ	แล้วมุ่งมั่นท�าหน้าท่ี
ที่ท่านต้ังใจไว้ต่อไป
	 ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
ล�้ า เลิศในโลก	 เหล ่าพระสาวก	 ผู ้ ได ้บรรลุ 
เป็นพระอริยบุคคลก็มี	 ผู้ก�าลังประพฤติปฏิบัติ

เพื่อให้ได้บรรลุเป็นพระ
อริยบุคคลก็มี 	 พวกเรา 
มีความม่ันใจว่า	หลวงพ่อ
ต ้องเป ็นหน่ึงในจ�านวน
พ ร ะ ส า ว กทั้ ง ส อ ง นั้ น	
บารมี ที่ท ่านได ้บ�า เพ็ญ
มาแต่อดีตชาติ	คงส่งท่าน
มาเพ่ือเป็นอย่างน้ี	เราจึง

ได้เห็น	ได้สัมผัส	ในจริยวัตรของท่านอยู่อย่างน้ี
เสมอมา	จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
	 นี้คือเรื่องราวที่ ได ้สัมผัสมาด ้วยตนเอง	 
ในฐานะเป็นลูกศิษย์ผู ้มีปัญญาต้ืนเขินคนหน่ึง	
เรื่องที่ได้สัมผัสมาน้ัน	 มีมากกว่าที่ได้เล่ามาน้ี 
และจะเล ่าเร่ืองราวของหลวงพ่อท้ังหมดนี	้ 
ให้ลูกศิษย์ทุกรุ ่นได้รับรู ้ด ้วยความภาคภูมิใจ	 
จะได้ถือเอาเป็นแบบอย่างไว้ในชั้นบรมครู	เพื่อ 
ความรู ้ความเจริญยิ่งด้วยสติปัญญา	 น�ามาให้ 
พระพุทธศาสนาเจริญรุ ่งเรืองและมั่นคงจนสุด 
ความรู้ความสามารถของตนต่อไป
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ความรู้ใดที่หลวงพ่อให้
เราควรให้ลูกศิษย์เอาไว้ก่อนตาย
 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ผมเดินทางไปสมัคร
เรียนบาลีใหญ่และพระไตรปิฎกท่ีวัดท่ามะโอ	
พร้อมกับหลวงพี่สมโภชน์	 กิจฺจสาโร	 (ปัจจุบัน
คือท่านเจ้าคุณพระพิศาลปริยัตยาภรณ์	 เจ้า
ส�านักเรียนบาลีใหญ่	 วัดหาดใหญ่สิตาราม	
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา)	เดินทางไปถึงวัดท่ามะโอ 
เห็นบรรยากาศน่าเรียนมาก	 ได้ยินเสียงท่อง
หนงัสืออยูท่ั่วทกุมมุวัด	จงึเข้ากราบเรยีนหลวงพ่อ 
ขอสมัครเรียน	ท่านถามว่าอายุเท่าไรแล้ว	ผมก็ 
บอกว่าอายุ	๒๔	ปี	หลวงพี่สมโภชน์	กิจฺจสาโร 
อายุมากกว่าผม	๖	ปี	หลวงพ่อบอกว่าอายุมาก 
แล้วไม่รับ	แต่ให้หนังสือกัจจายสูตรไปท่องก่อน	
โดยบอกว่า	“ท่องกัจจายสูตรให้ได้ก่อน ค่อยมา
สมัครใหม่”	มีความผิดหวังอยู่นิดหน่อย	เพราะ
ก่อนจะมาสมัครเรียนที่นี่	ก็ได้ไปสมัครเรียนใน
ส�านักเรียนมีชื่อเสียงมาแล้วหลายส�านักแต่เขา
ไม่รับ	อาจเป็นเพราะเวลานั้นมีผู้มาสมัครเรียน
มาก	 ทางส�านักเรียนคงกลั่นกรอง	 เอาเฉพาะ 
ผู้อายุน้อย	และมีความตั้งใจเรียนเท่านั้น		
	 เมื่ อพักแรมที่ วั ดท ่ ามะโอ	 ๓	 คืน	 ตาม 
ระ เบี ยบของวั ด แล ้ ว 
ก็พากันลากลับไปท่อง 
กัจจายนสูตร	 ที่วัดป่า- 
นางเหริญ	 อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา	 ที่อยู  ่
จ�าพรรษามาก่อน	ใช้เวลา 
ท่องประมาณ	๑	เดือน 
และทบทวน	 แม่นย�า
ดีแล้ว	 ก็พากันกลับไป 
วัดท่ามะโอ	 เพื่อสมัคร
เรียนอีกรอบ	 หลวงพ่อ

ท่านจ�าพวกเราไม่ได้	 ท่านก็ให้กัจจายนสูตรไป 
ท่องอีก	พวกเราบอกท่านว่าท่องจ�าได้แล้ว	ท่านก็ 
ให้สวดให้ฟ ัง	 เมื่อเห็นว ่าเราสวดได้ถูกต้อง	 
ท่านจึงรับไว้เป็นศิษย์ส�านักเรียนบาลีใหญ่	และ
พระไตรปิฎก	 วัดท่ามะโอ	 แม้ยังไม่ได้เรียนเลย 
สักวิชาเดียว	เราก็รู้สึกภาคภูมิใจ	ที่ท่องกัจจายน-
สูตรจนจบ	และได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อธัมมา-
นันทมหาเถระ	 แห่งวัดท่ามะโอ	 อีกทั้งยังได้ 
อยู ่ ในกุฏิจันทรวิโรจน์	 ที่ตระกูลอุปถัมภ์วัด 
สร้างให้	 จึงมีความอุตสาหะอย่างใหญ่หลวง 
โดยตั้งใจว ่า	 จะทําตัวเหมือนไปติดคุก จะ 
พยายามไม่อยากออกไปไหน นอกจากเวลา
บิณฑบาตกับเวลาป่วยไปหาหมอ 

				เอาเถอะ	ก่อนจะอยู ่
เหมือนติดคุก	 ก็ขอไป 
บริจาคโลหิตซะก ่อน 
วั นห น่ึ ง หลั ง จ า กฉั น 
ภัตตาหารเพลแล้ว	 จึง
ช ว น กั น ไ ป ก ร า บล า 
ขออนุญาตหลวงพ ่อ 
ถึงห้องนอน	 เห็นท่าน 
ก�าลังนอนอ่านหนังสือ 
อยู ่ จึงไม ่ได ้กราบ	 แต ่ 
ท่านก็อนุญาตให้ไปได้

หลวงพ่อออกรับบิณฑบาตขึ้นปีใหม่	ระหว่างจ�าพรรษาอยู่
จังหวัดนครสวรรค์	พ.ศ.	๒๕๐๖
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ใช้เวลาไปโรงพยาบาลและกลับมาประมาณ 
๒	 ชม.	 เม่ือกลับมาแล้ว	 จึงเข้าไปกราบเรียน 
ให้หลวงพ่อทราบ	 แต่เห็นท่านยังนอนอ่าน
หนังสืออยู ่บนเตียง	 ก็ไม่ได้กราบอีก	 เพราะ 
พระไทยสอนกันมาว่าเห็นพระผู ้ใหญ่ไม่ครอง
จีวรหรือฉันภัตตาหารอยู่		ไม่ควรกราบ		พวกเรา 
จึงไม่ได้ระแวงอะไร	
	 พอถึงตอนค�่า	 ท�าวัตรเย็นเสร็จ	 ซึ่งปกต ิ
หลวงพ่อจะโอวาทลูกศิษย์เป็นประจ�าทุกวัน 
ไม่เคยขาด	 หลวงพ่อได้ไล่พวกเราออกจากวัด 
ด้วยเหตุผลว่า	 ไปมาไม่กราบ	 ตามระเบียบ 
แบบพม ่า	 ไล ่ เวลาใด	 ก็ต ้องออกเวลานั้น 
พวกเราถูกไล่ออกในเวลาค�่าคืน	ก็ไม่รู ้ว่าจะไป 
ไหน	 ครูบาอาจารย์รุ ่นพ่ีแนะน�าว่า	 ให้นอน 
ค้างคืนที่นี่ก่อน	 ตอนเช้าค่อยไปกราบขอขมา
หลวงพ่อ	 ถ้าท่านไล่ออกอีกค่อยไป	 พวกเรา 
ก็ท�าตาม	รุ่งเช้าไปกราบขอขมา	ขออโหสิกรรม	
หลวงพ่อก็เมตตา	ว่ากล่าวตักเตือน	แล้วบอกให้ 
ไปท่องหนังสือ	พอได้ยินหลวงพ่อบอกว่า	ไปท่อง 
หนังสือ	พวกเราก็โล่งใจและดีใจมาก	ว่าหลวงพ่อ 
ยอมรับไว้เป็นลูกศิษย์ต่อแล้ว
	 พวกเราใช้เวลาถักทอปะติดปะต่อความรู ้ 
ทีละน้อย	ตลอด	๕	ปี	ที่ได้อาศัยศึกษาบาลีใหญ่ 
และพระไตรปิฎกที่วัดท่ามะโอ	 ได้ร�่าเรียนวิชา 

ไวยากรณ์คัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 คัมภีร์อภิธานัปป- 
ทีปิกา	 คัมภีร์วุตโตทัย	 คัมภีร์สุโพธาลังการะ 
ภิกขุปาติโมกข์	 และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ 
จากครูบาอาจารย์หลายท่าน	 หลวงพ่อสอน
คัมภีร์ปทรูปสิทธิและพระไตรปิฎกสีมาขันธกะ	
อาจารย์อุดม	(เขมานันท์)	สอนคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	
อาจารย์มหาประวัติ	 (โต)	 สอนคัมภีร์วุตโตทัย	
อาจารย์บุญถนอม	 สอนคัมภีร์สุโพธาลังการะ	
อาจารย์พระมหาสมลักษณ์	สอนคัมภีร์อภิธรรม
วันละ	๑๕	นาที	ก่อนฉันภัตตาหารเช้า	อาจารย์
คุณารักษ์	 สอนแปลธรรมบท	 ตอนพักเที่ยง	
อาจารย์เจริญ	 อุตฺตโร	 (พระครูวิริยพัฒนกิจ)	
สอนเสริมคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 และมอบต้นฉบับ
คัมภีร์ปทรูปสิทธิแปลฉบับพิมพ์ดีดให้เป็นคู่มือ
เรียน	อาจารย์นันทสิริเถระ	สอนพระไตรปิฎก	
อาจารย์ปุญญะ	 เมตตารับฝากซ้ือหนังสือเรียน
จากประเทศพม่า	เป็นต้น
	 ทุกวันเป็นนิตย์	จะเห็นหลวงพ่อ	มือซ้ายถือ
ขันน�้า	 มือขวาถือแปรงขัดพื้น	 เดินวนไปทั่ววัด 
ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย	เพื่อตรวจดูถนนและ 
ลานปูน	สักครู่เดียวก็เห็นท่านย่อตัวลงนั่ง	หยด
น�้าในขันลงเล็กน้อย	แล้วขัดด้วยแปรง	ซ�้าแล้ว 
ซ�้าเล่า	ตรงน้ันบ้าง	ตรงน้ีบ้าง	 ใหม่ๆ	ก็ไม่รู ้ว่า
ท่านท�าอะไร	 แต่คิดเอาเองว่า	 คงจะมีลูกศิษย์



สักคนท�าอะไรหล่นแปดเปื ้อน
แถวนั้นกระมัง
	 วันหนึ่งขณะที่ผมยืนท ่อง
หนังสืออยู่ใกล้กับเสาไฟข้างต้น
ล�าใย	 ที่มีตุ ่มน�้าด่ืมอยู่ด้านหน้า 
อาคารเรียน	ขณะที่หลับตาท่อง 
ทบทวนหนังสืออยู ่นั้นก็ได ้ยิน
เสียงแปรงขัดพื้น	ดังมาจากด้าน
หลังของผม	ห่างไม่ถึงวา	จึงลืมตา 
หนัไปมองด	ูกเ็ห็นหลวงพ่อนัง่ย่อตัว 
ขดัพ้ืนอยูเ่หมอืนทกุครัง้	แต่คราวนี ้
มรีอยเป้ือนอยูห่ลายจดุ	ได้ยนิเสยีง 
หลวงพ่อพูดว่า	“นกนี้มีวิญญาณ 
แต่ไม่มีปัญญาขี้ได้ทุกวัน”	ผมทั้ง
ได้เห็นทั้งได้ยิน	ก็รู ้ชัดเลยว่า	หลวงพ่อก�าลังขัด
ล้างขี้นก	 	ส่วนใจผมก็คิดขึ้นมาว่า“เอ๊ หลวงพ่อ
ขัดเพื่อให้ถนนสะอาด หรือขัดเพื่อให้ตัวของ
ท่านสะอาดกันนะ หรือเพื่อสอนลูกศิษย์ หรือ
เพื่อทุกอย่างที่ว่ามานั้น”
	 แต่ว่าผมช่างโง่จริงๆ	 มีแต่วิญญาณ	 ไม่มี
ปัญญา	เพราะผมท�าได้แค่ขยับออกให้หลวงพ่อ 
ขัดพื้นถนนเท่านั้น	 ไม่มีจิตอาสาจะช่วย	 หรือ 
แบ่งเบาภาระให้หลวงพ่อเลย	หลบไปยืนมุมอื่น 
แล้วท ่องหนังสือต ่อ	 เพื่อจะไว ้ตอบค�าถาม 
ตอนเข้าท�าวัตรสวดมนต์เย็น	 เพราะหลังจาก 
สวดมนต์จบ	หลวงพ่อจะหันหน้ามาหาลูกศิษย ์
แล้วไล่ถามเน้ือหาที่เรียนในวันนั้นกับลูกศิษย์ 
ทุกคน	 หลวงพ่อบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อทุกคน 
ส่วนตัวผมเอง	 กลับท�าแต่เพื่อตนเอง	 จึงได้ 
ตั้งปณิธานไว้ว่า	หากหลวงพ่อสอนสิ่งใดให้เราไว้ 
จะต้องสอนสิ่งนั้นให ้แก ่ลูกศิษย ์ของเราอีก 
ต่อหนึ่ง	เพื่อแบ่งเบาภาระของท่าน	

	 ปีแล้วปีเล่า	แม้จะผ่านไป	๕	ปี	๑๐	ปี	๒๐	ป ี
ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปสักกี่ปี	 ทุกครั้งที่ได้กลับไป 
กราบหลวงพ่อ	 ที่วัดท่ามะโอ	 ตราบเท่าที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่	 ก็จะเห็นท่านยังบ�าเพ็ญประโยชน์
เช่นน้ัน	ไม่แปรเปลี่ยน	แม้วันนี้จะไม่มีหลวงพ่อ 
ผู้มีวิญญาณก็จริง	 แต่ปัญญาของท่านได้ถ่ายทอด 
ให้แก่ศิษย์ทุกคนไว้อย่างดีแล้ว	วันน้ีศิษย์ทุกคน 
ควรคํานึงว ่าได ้แสดงความกตัญญูตอบแทน
พระคุณของท่าน คุ้มค่าหรือยัง ?
 พระคือผู้  ประเสริฐ  ลํ้าเลิศค่า
 ดั่งบิดา  ปกป้อง  ผองศิษยา
 แนะประโยชน์  โกฏิเกิน  คณนา
 หลั่งวิชา  แทนจุมพิต  ศิษย์ทุกคน

ท่านสามารถตดิตามอ่านวารสารโพธยิาลยัทกุฉบบัย้อนหลงั
ได้ทาง เวบ็ไซต์วดัจากแดง www.watchakdaeng.com
และเว็บไซต์ชมรมกัลยาณธรรม 
www.kanlayanatam.com
Line Official  id : @kanlayanatam 
Facebook Page : Kanlayanatam
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แบบพิมพ์แห่งชีวิต
	 อาตมามาอยู่ท่ามะโอ	เม่ือปี	๒๕๒๗	ก็ผ่าน
มา	๓๔	-	๓๕	ปีแล้ว	มาอยู่สมัยเป็นสามเณรน้อย 
อายุ	 ๑๓	 ปี	 อาตมาเป็นคนโคราช	 เส้นทางนี้
แหละ	ที่อาตมาใช้เดินทาง	สมัยก่อนเป็นป่าทึบ
มาก	นานๆ	จะเจอคน	มาคร้ังแรกยังเป็นรถไฟ	
จากนั้นผ่านไป	๒	ปี	จึงมีรถทัวร์	อาตมาออกไป 
ปี	๒๕๓๑	อยู่ที่นี่	๔	ปี	ได้บิณฑบาตปีละ	๒	ครั้ง 
คือ	ปีใหม่กับสงกรานต์	ที่เหลืออยู่ที่วัด	อยู่กับ 
อาจารย์ใหญ่ตลอด

เณรน้อยอุปัฏฐากอาจารย์

	 ที่วัดท่ามะโอ	มีช่ือเสียงมากเรื่องการศึกษา	
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาเล่า
เรียนกัน	(มาร่วมงานวันนี้)	ก็มีทั้งชาวเวียดนาม
ท่ีจบรุ่นแรก	และเป็นอาจารย์ของหลวงพี่	(ท่าน
อาจารย์พระมหาประนอม)	ด้วย	ท่านอายุเกือบ	
๙๐	 แล้ว	 อาจารย์ธัมมรักขิตะ	 (เหงียนวันทัน)	

และมีชาวมาเลเซีย	 ชาวกัมพูชา	 และหลาย
ประเทศมาเรียน	นอกน้ันก็มีเป็นฝรั่ง	และมีพระ 
ที่จบประโยค	 ๙	 ก็มาเรียนหลายรูปเหมือนกัน 
รุ ่นน้องอาตมา	 ตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จฯ	 อยู ่ 
วัดพิชัยญาติ	 (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์)	 รุ ่นนั้น
อาตมาเป็นเณรน้อย	 ท่านมาอยู ่หลังอาตมา 
ปีหนึ่ง	แต่ท่านมาเรียนตอนเป็นเจ้าคุณแล้ว
	 อยู่กับอาจารย์ใหญ่	 พี่เณรหลายรูปที่ดูแล
อุปัฏฐากอาจารย์ใหญ่อยู่ก่อน	พอท่านออกไป 
ท่านก็เอาบญุใหญ่มาให้อาตมา	คอืงานถเูสนาสนะ 
ทัง้ของอาจารย์นันทะและอาจารย์ใหญ่	และชงนม 
ถวายอาจารย์ใหญ่	 ตอนแรกอาจารย์ไพโรจน์ 
ชงนม	 (ท่านเป็นรุ่นพี่อาตมารุ่นหนึ่ง)	 พอท่าน
ออกไปก็ให้อาตมาท�าต่อ	อาตมาก็เลยรับภาระ
ถูเสนาสนะ	 ๒	 หลัง	 ของอาจารย์นันทะและ
อาจารย์ใหญ่	และชงนมถวายอาจารย์ใหญ่ด้วย

ย้อนรอยธรรม
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ (พระอาจารย์ต่วน)



	 เสนาสนะของอาจารย์ใหญ่	ปกติไม่ค่อยมี
พระเณรในวัดกล้าเข้า	เพราะท่านค่อนข้างจะดุ	
สะอาดเรียบร้อยมาก	 ใครไปท�าให้ไม่ดีมักถูกติ 
พระเณรค่อนข้างจะเกรงใจ	และกลัวท่านมาก
	 นอกจากนั้น	อาตมาก็ได้คอยอุปัฏฐากท่าน
ในเวลาที่โยมมาถวายของ	 ถวายอาหาร	 ถวาย
ดอกไม้	ท่านชอบจัดดอกไม้	 เวลาโยมถวายมา 
ท่านจะเปลี่ยนดอกไม้ทุกวัน	ถ้าไม่มีใหม่	ท่านจะ 
ใช้ดอกไม้เก่า	 แล้วเปลี่ยนน�้า	 เด็ดดอกหรือ 
ใบเก่าๆ	ทิ้ง	เปลี่ยนทุกวัน	ดอกไม้ต่างๆ	จึงสด 
สะอาด	สวยงามทุกวัน	ไม่มีพวกยุงมาไข่เลย

ถ่ายทอดวิชาสร้างตําราเรียน

	 เร่ืองหนังสือ	อาตมาต้องยกคุณงามความดี 
ให้กับ	 ๒	 ท่าน	 คืออาจารย์สมปอง	 และอาจารย ์
สมใจ	ทัง้สองท่านช่วยสอนวิธีพมิพ์และการจัดหน้า
กระดาษให้	ที่อาตมาท�าหนังสือต�าราเป็นทุกวันนี้ 
สามารถเขียนหนังสือ	 พิมพ์หนังสือออกมาได้ 
มาจากยุคนั้น	คือ	หลังจากที่อาตมาเรียนจบแล้ว 
ก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม	ช่วงพักเที่ยง	หลวงพ่อ 
รูปหนึ่งชื่ออาจารย์สมใจ	 ใจดีมาก	ท่านก็ไม่ได ้
พักกลางวันเหมือนกัน	 อาตมาไปขอเรียน 
พิมพ์ดีดวันละชั่วโมง	 กว่าจะถึงบ่ายโมง	 ก็เข้า
โรงเรียน	เรียนทุกวัน	สักเดือนเศษๆ	ก็เป็นงาน
	 พอเป็นงาน	 อาจารย์ใหญ่ก็จ่ายงานมาให้
ทันที	 ให้พิมพ์หนังสือ	 ท่านเป็นพี่เลี้ยง	 คอย
แนะน�าวิธีการจัดการพิมพ์และการโรเนียว	สมัย
นั้นเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย	๕๐,๐๐๐	กว่าบาท	
ไม่ใช่ราคาถูก	ถือว่าทันสมัยมาก	ระดับประเทศ
เลย	 โยมที่กรุงเทพฯ	 ถวายมา	 ท่านอาจารย์ 
ไม่ให้ใครมีสิทธิ์แตะง่ายๆ	 ที่เข้าห้องเครื่องได ้
มีไม่กี่รูป	หนึ่งในนั้นคืออาตมา	เพราะพิมพ์งาน
เป็นแล้ว	 ถึงให้จับ	 ถ้าไม่เป็นไม่ให้จับ	 ก็เลย
ท�างานมาได้	ที่เขียนหนังสือได้ทุกวันนี้	ที่เขียน

ได้เร็ว	ได้เยอะ	ก็อาศัยการฝึกหัดตั้งแต่ตอนนั้น	
อาตมาไม่ได้ช่วยท่านท�าหนังสือโดยตรง	 ไม่มี
ความสามารถขนาดนั้น	 แค่ช่วยพิมพ์	 แต่เวลา
สงสัยอะไร	สามารถสอบถามท่านได้	กับอาตมา
ท่านใจดีมาก	แต่คนอื่นๆ	ค่อนข้างจะกลัวท่าน
มาก	ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้า	แต่อาตมาเข้าไปหา
ท่านได้ตลอดเวลา
	 นอกจากนั้น	ก็ช่วยท�าหนังสือทางราชการ 
ส่งไปถวายพระผู ้ใหญ่บ้าง	 ส่งให้โยมบ้าง	 ซ่ึง
ประโยค	๓	จะเรียน	วิชาบุรพภาค	ซึ่งเก่ียวกับ
การเขียนจดหมาย	อาตมาไม่ได้เรียน	 ไม่มีใคร
สอน	อาศัยว่าเคยท�างานให้อาจารย์	เช่น	พิมพ์
หนังสือส่งถวายสมเด็จพระญาณสังวร	 ตอน
อาจารย์สมปองไม่อยู่แล้ว	 ท่านก็โอนภาระมา
ให้อาตมา	 ก็เลยได้ความรู ้	 ได้บุญกุศลเยอะ	 
ได้ประสบการณ์มาใช้งาน	ปกติพระเรา	สอนแล้ว 
สอนอีก	วิชาบุรพภาคก็ยังตก	เป็นวิชาที่ช่วยตก 
ถ้าวิชาอื่นได้หมด	วิชาบุรพภาคตกนี่	ถือว่าตก
หมดเลย	ทั้งที่วิชาน้ีเป็นวิชาง่าย	เพราะต้องการ 
ฝึกให้พระเป็นงานเลขา	 แต่ว ่ามีพระบางรูป
ท่านไม่ถนัดด้านงานเขียนหนังสือ	 วางรูปแบบ
ไม่ถูก	ก็เสียโดยใช่เหตุ	วิชาอื่นยากๆ	ท�าได้หมด	
แต่วิชาบุรพภาคน่ี	 ง่ายๆ	 เลย	 แต่พอไม่ถนัด 
ก็ตกได้	(ประโยค	๓	จะสอบ	๔	วิชา	คือ	วิชาแปล 
สัมพันธ์	ไวยากรณ์	และบุรพภาค)	
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ฝึกมารยาท - บ่มวุฒิภาวะ

	 อยู ่กับท่านอาจารย์ใหญ	่
๔	 ปี	 ไม่ได้ไปไหนเลย	 	 รับใช้
ท่านเป็นปกติตลอด	 และรับใช้
พิเศษ	 เวลามีพระ	 มีญาติโยม
มาหาท่านด้วย	 	 ต้องไปนั่งอยู ่
ใกล้ๆ	 จากที่เป็นเด็กอายุ	 ๑๓	
-	 ๑๔	 ปี	 ท�าให้อาตมากลาย
เป็นต้องแก่เกินวัย	แก่	ตัวนี้คือ	
“วุฒิภาวะ”	เพราะต้องฟัง	ต้องรับรู้	เวลาพระ
ผู ้ใหญ่หรือโยมผู ้ใหญ่มาหาท่านอาจารย์ใหญ่	
ฟังการสนทนากัน	ก็ได้ข้อมูล	ได้ความรู้	อะไร
ต่างๆ	 และเป็นการเรียนรู ้งานไปด้วย	 ท�าให้ 
โตเร็ว		อาตมาจึงเอามาใช้ประโยชน์ในการศึกษา 
เล่าเรียน		การท�างานต่างๆ	ได้มาก		บางทีอาตมา 
เห็นพระมาเรียน	 อายุ	 ๓๐,	 ๔๐,	 ๕๐	 มองดู
วุฒิภาวะ	ก็คิดว่า	ตอนเราอายุ	๑๔	-	๑๕	เรา 
โตกว่าแล้ว	 บางองค์วุฒิภาวะไม่โตเลย	 ความ 
รับผิดชอบ	ความคิดอ่านอะไรต่างๆ	ยังไม่เป็น 
ผู้ใหญ่	ดังนั้น		การอยู่กับผู้ใหญ่		มีผลดีกับอาตมา 
จริงๆ	 ได้ฝึกมารยาท	 บ่มวุฒิภาวะ	 เพราะถ้า
วางตัวไม่เหมาะสม	 เขาจะต�าหนิอาจารย์	 เรา 
อยู่กับอาจารย์	ทั้งพระหรือญาติโยมที่มาหาท่าน 
เวลาต้อนรับแขก	 เราต ้องท�าอย ่างไร	 ต ้อง 
ปรับตัวหมดเลย	ที่จริงท่านไม่ได้สอนตรงๆ	แต่
ว่าต้องอยู่กับท่าน	 ต้องนั่งกับท่าน	 เวลามีพระ 
มีญาติโยมมา	 ก็ต้องนั่งใกล้	 คอยรับใช้	 ต้อง
สังเกตเอา	เรียนรู้เอา	บางทีรุ่นพี่ๆ	ท่านจะบอก
วัตรให้	 คือท่านจะสอนว่าเวลามีพระผู้ใหญ่มา
หรือโยมมา	ต้องวางตัวอย่างน้ีๆ	นะ	

รักสะอาด  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

	 ท่ามะโอ	 นอกจากการศึกษาเล่าเรียนเข้ม
แล้ว	ความสะอาดนี่	ถือว่าสะอาดจริงๆ	ขนาด

นกมาข้ี	 อาจารย์ยังเอาน�้าไปล้างเลย	 เคยเห็น
ดอกเข็มไหม	ไม่ใหญ่นะ	เวลามันร่วง	ก็ไม่ได้เป็น
ขยะอะไร	 แต่อาจารย์กวาด	 เสร็จแล้วเอามา 
ใส่มือ	แล้วก็เป่า	 เพื่อจะแยกระหว่างทรายกับ
ดอกเข็มออกจากกัน	ละเอียดมาก	อาตมาก็ได้ 
ความละเอียดรอบคอบมาใช้ในการด�าเนินชีวิต	
ในการท�างานต่างๆ	เพราะดูแบบอย่างอาจารย์
ใหญ่	ท่านละเอียดจริงๆ
	 การนอน	การต่ืน	ท่านมีวินัยเหมือนทหาร
เลย	อาตมาเป็นเด็ก	อยู่ล�าปางน้ี	ช่วงหน้าหนาว
ไม่ต้องพูดถึง	อาจารย์ตื่นตี	๔	ทุกวัน	แล้วกว่า
จะปิดประตูนอนก็ประมาณ	 ๓	 ทุ ่ม	 พระเณร 
จะนอนกันประมาณ	๔	ทุ่ม	ท่านจะตื่นเหมือน 
ทหารทุกวัน	ตื่นปุ๊บ	ท่านจะเปิดห้อง	แล้วจะมา 
เปิดตู ้หนังสือ	 ค้นหนังสือ	 คนที่อยู ่หน้าห้อง 
อย่างไรก็ต้องต่ืน	 ไม่ตื่นก็ไม่ได้	 ท่านจะหาวิธี 
ท�าให้ตื่นจนได้	 เช่น	 เปิดตู้ดังๆ	บ้าง	อะไรบ้าง 
ถ้าไม่ตื่นจริงๆ	ท่านก็มาปลุกเลย	เป็นเณรน้อย	 
บางทีหน้าหนาว	หนาวมาก	และง่วงนอนมาก	
พอโดนปลุกแล้วก็เอาผ้าห่มไปด้วย	ไปนั่งหลับ
อยู่หน้าท�าวัตร
	 หน้าห้องท่านมีอยู่	๔	ห้อง	ห้องหนึ่งก็อยู่ 
๒	-	๓	รูปบ้าง	ห้องอาตมาอยู่กัน	๓	รูป	มีพี่ใหญ่ 
คืออาจารย์จ�ารูญ	 เป็นรุ ่นพี่อาตมา	 อาจารย์ 



จ�ารูญ	ปัญญาดี	เก่งมาก	แล้วก็ 
อาตมา	 และมีเพ่ือนเณรอีก 
รูปหนึ่ ง 	 ชื่อมหาประกาศิต	
ห้องอาจารย์ใหญ่อยู ่ขวามือ 
ห้องอาจารย์ไพโรจน์อยู ่ตรง 
ข้าม	 อาจารย์ไพโรจน์ก็อยู ่ 
กับเพื่อนเป็นเณรอีก	 ๒	 รูป	 
แล้วก็มีห้องอาจารย์สมลักษณ ์
กับอาจารย์โต	ท่านอยู่ห้องติดกัน	ข้างนอกเลย 
แล้วอีก	 ๒	 ห้อง	 ก็คือห้องของอาจารย์บุญ 
(บุญถนอม	 นพโสภณ)	 และอาจารย์ละเมียด 
พออาตมามาอยู่	๑	ปี	อาจารย์สมลักษณ์ก็เดิน 
ทางไปพม่า	ต่อมาก็รุ่นอาจารย์ประนอม	อาจารย์ 
จ�ารญู	อาจารย์ไพโรจน์	อาจารย์สว่าง	อีกปีหรือ
สองปีท่ีตามไป	(ศึกษาต่อท่ีพม่า)
	 ท่านอาจารย์เป็นนกัค้นคว้าจรงิๆ	ค้นหนงัสือ 
ตลอด	 อ่านหนังสือจริงจัง	 เวลามีปัญหาที่พระ 
ผู้ใหญ่ถามมา	อย่างแต่ก่อน	สมเดจ็พระสงัฆราชฯ 
(สมเด็จพระญาณสังวร)	ท่านถามมา	ท่านจะไป 
ค้นให้	 พร้อมให้หลักฐานต่างๆ	 จากพระบาลี	
อรรถกถา	และฎีกา	หรือมีเหตุการณ์ต่างๆ	ที่มี
ปัญหาเกิดขึ้น	ท่านก็จะวินิจฉัยให้ด้วย

แบบพิมพ์แห่งเมตตา

	 เป็นเณรน้อย	ท่านอนเุคราะห์มาก	มคีรัง้หนึง่ 
อาตมาจ�าติดตาติดใจเลย	ปกติตอนเช้าอรุณขึ้น 
จะมีการฉันข้าวต้ม	วันนั้นอาตมาไม่ลงไป	ท่าน 
ก็มองหา	พอไม่เห็น	ท่านขึ้นมาถามเลย	“ทําไม
เณรน้อยไม่ไป”	ต้ังแต่นั้นมา	อาตมาไม่เคยขาด
เลย	 คืออาตมาก็รู ้ว่าวุฒิภาวะของเราเป็นเด็ก 
ฉะนั้น	ถ้าตอนนี้มีเณรน้อยมาอยู่ด้วยกับอาตมา 
ก็จะเข้าใจเขาว่าเด็กต้องเป็นอย่างไร	 แต่การ 
เรียน	หน้าที่ต่างๆ	อาตมาไม่ชอบให้ใครบ่นว่า	 
หรือต�าหนิ	อาตมาจะท�าหน้าท่ีให้สมบูรณ์ก่อน 

หลังจากนั้นถ้าต้องการจะเล่นก็เล ่น	 เพราะ 
น่ีคือเด็ก	 แต่ว่าถึงเวลาอ่านต้องอ่าน	 ถึงเวลา 
เรียนต้องเรียน	ถึงเวลาท่องต้องท่องให้ได้	เมื่อ 
เราท�าหน้าที่ได้ครบหมดแล้ว	 จะไปเล่นบ้าง 
ก็ไม่เป็นไร

	 อาตมาอยู่ที่นี่	๔	ปี	ก็สอบจบรุ่นที่	๖	ที่นี่ม ี
สอบได้แค่	๗	รุ่นเอง	มีรุ่นน้องอาตมาอีกรุ่นหน่ึง 
คือรุ่นพระมหาอุดร	สามเณรประกาศิต	สามเณร
ทวิช	อ่อนตา	รุ่นของอาตมาถือว่าเจริญที่สุดแล้ว 
ต่อมาก็ขาลง	 ไม่มีการสอบกัน	 พระเณรก็มา 
อยู่น้อยแล้ว	ไม่ค่อยทนแล้ว	ความตั้งใจก็คงจะ
ลดลง	 หลังจากน้ัน	 ท่านอาจารย์ก็เริ่มวางมือ 
ให้คนอื่นสอน	แม้ท่านยังดูแลอยู่บ้างแต่ว่าไม่มี
ใครสามารถสอบได้อีกเลย
	 อาตมาสอบได้ที่	๑	ของรุ่นที่	๖		ทั้งข้อเขียน
และข้อท่อง	แต่ว่าข้อท่อง	ไม่มีบันทึกไว้	จึงไม่มี
ใครทราบ	 ฉะน้ัน	 เวลาอาตมาไปสอนหนังสือ 
ทั่วๆ	ไป	รุ่นพี่รุ่นน้องของอาตมาที่ไม่เข้าใจ	ก็มัก 
จะติติงว่าอาตมาท�าไมจึงเปลี่ยนวิธีการสอนใหม ่
ท�าไมไม่พานักเรียนท่องหนังสือเลย	 แต่จริงๆ 
หารู้ไม่ว่า อาตมานี่ พานักเรียนท่องมากที่สุด 
การท่องช่วยท�าให้จ�า	พอจ�าแล้ว	ช่วยให้เข้าใจ
ได้มากและได้เร็วมาก	 อาตมาพาท่องเองเลย	
แต่วัดท่ามะโอนี้	 ให้นักเรียนท่องเอง	 ซึ่งถ้าไป
ท่องเอง	ต้องมีคนคุมคนส่ง	ไม่งั้นไม่ค่อยได้ผล
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เสมอภาคกันไม่เว้นท่านอาจารย์

	 สมัยนั้น	ถึงเวลาก็มีการท�าวัตรทุกวัน	เว้น
วันพระ	 ถ้าวันพระ	 ท่านจะให้โอวาทพิเศษที่ 
เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิต	 การเป็นอยู ่ของพระ	
การศึกษาเล่าเรียน	ตอนนี้ก็มีผู ้รวบรวมโอวาท
ของท่านอาจารย์ใหญ่ไว้มากมาย	อาจารย์จ�ารูญ 
ท่านรวบรวมไว้ก็มี	 แจกในงานนี้ด้วย	 (งานนี้
พิมพ์หนังสือมาแจกเยอะมาก	รวม	๒๗	เล่ม)
	 ถ้าวันธรรมดา	มีเรียนตอนเช้า	ตอนบ่ายเลิก 
๔	โมงครึ่งแล้ว	ทุกท่านต้องมาท�าความสะอาด
เสนาสนะและบริเวณวัด	ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษ	
แม้แต่อาจารย์ที่สอนหนังสือ	 เรื่องนี้เสมอภาค
ดีมาก	 อาจารย์ใหญ่เองก็ลงมากวาด	 มาเก็บ
ขยะ	แล้วเดินตรวจดูหมด	ทุกคนไม่มีสิทธิพิเศษ	
ขนาดเป็นอาจารย์สอน	 ก็ยังต้องออกมากวาด
มาเก็บขยะเหมือนกันเลย	ถ้าเป็นเณรก็อาจจะ
มีวาระพิเศษ	 เช่น	 รูปไหนถูศาลา	 (ถูกันทุกวัน	
ไม่ใช่เฉพาะช่วงมีงาน)	 ก็จะมีเณรรับผิดชอบ 
ถ้าเวรหุงข้าวต้ม	ก็ต้องไปเตรียมหุงข้าวต้ม
	 ศาลามีอยู่	๒	ส่วน	ส่วนที่ท�าวัตร	กับส่วนที ่
เป็นศาลาแสดงธรรม	มีเณรรับผิดชอบท้ังหมด 
แบ่งเป็นวาระๆ	 เปลี่ยนตอนครบสัปดาห์	หรือ 
ทุกวันพระ	 วัดท่ามะโอจึงสะอาดมาก	 ก็ขนาด 
พระอาจารย์ที่สอนยังไม่ได้รับสิทธ์ิยกเว้นพิเศษ 
ไม่ใช่อ้างว่าคุณสอนมาเหนื่อยแล้ว	 คุณไม่ต้อง
มาท�า	ไม่มีสิทธิ์อ้าง	ต้องลงมา	ไม่ลงไม่ได้	เณร
ที่หุงข้าวต้ม	หลังจากล้างจานเรียบร้อยแล้ว	ก็
จะต้องมาช่วยเก็บขยะด้วย	 ฉะนั้น	 ท�าความ
สะอาดวันละ	 ๒	 เที่ยว	 เช้าเย็นทุกวัน	 แล้วถ้า
มีงานใหญ่ๆ	ก็ท�าพิเศษอีก	วัดท่ามะโอจึงแทบ
จะไม่ต้องท�าอะไรพิเศษมากเรื่องความสะอาด	
เพราะท�าทุกวันอยู่แล้ว	 ใครเข้ามาก็จะเห็นว่า
สะอาดทุกจุด	 ถ้าสกปรกหน่อย	 แล้วอาจารย์

เดินไปเห็น	 ท่านจะถามเลย	 “ใครรับผิดชอบ
จุดนี้”	ซวยเลย	!!
	 อาจารย์ไม่ตีนะ	 แต่ถ้าท่านพูดหรือดุว ่า	
พวกพระเณรนี่ตัวสั่นเลย	 กลัวกันมาก	 เพราะ
เสียงท่านมีพลังมาก	 ท่านพูดว่าหน้าท�าวัตร
เลย	ทุกคนเห็นหมด	ได้ยินหมด	พูดตรงๆ	ไม่มี
อ้อมค้อมเลย	 แม้แต่ท�าวัตร	 มาสายนิดเดียว 
ไม่ได้เลย	 ตีระฆังเป๊ง	 เณรถวายน�้าพระเสร็จ	
ท่านขึ้นน่ังอาสนะทันที	ฉะน้ัน	ก่อนที่จะถึงเวลา
ท�าวัตร	ทุกรูปต้องมารอ	ประมาณ	๕	-	๑๐	นาที
เป็นอย่างช้า	บางองค์มารอเป็นชั่วโมง	ในขณะ
ที่รอ	บทเรียนที่เรียนวันนี้ต้องทวนได้หมดแล้ว	

สถานการณ์บ่มเพาะปัญญา

	 เหตุที่นักเรียนรุ่นเก่าๆ	จ�าได้แม่น	จ�าได้มาก 
เพราะสถานการณ์บังคับ	 อาจารย์จ�าแม่นมาก	
วันน้ีเรียนอะไรมา	 อาจารย์ใหญ่จะชอบเรียก
อาตมาแบบภาษาบาลี	ท่านไม่ได้เรียกต่วน	แต่
เรียกว่า	ตฺวํ เพราะท่านเป็นคนพม่า	พูดไทยไม่
ค่อยชัด	เมื่อก่อน	เป็นเณรเล็กๆ	อยู่	๑	-	๒	ป ี



อาตมาอ้วนมาก	 ก็จะมีอีก 
ชื่ อหนึ่ ง 	 เณรอวบ 	 เพื่ อน 
บางอ งค ์ จึ ง เรี ย กชื่ อ เ ดิ ม 
เจอหน้ากันก็แซวๆ	กัน	หรือ
ไม่ก็เรียก	“เณรตะวัง”
	 อาจารย์จะจ้ีถามตอนเยน็ 
ทุกวัน	 เป็นเณรนี่ไม ่มีรอด 
แม้แต่รูปเดียว	 ถ้าเป็นพระ 
มรีอดบ้าง	แต่ถ้าวนัไหนเจอเม่ือไร	แล้วท่องไม่ได้นี ่
ซวยหนกัอกี	แต่เณรนีต้่องได้เลย	วนันีเ้รยีนอะไรมา 
จ�าได ้หรือยัง	 แต่ละคาถาที่อาจารย์ให ้ท ่อง 
แล้วคาถาพิเศษอะไรต่างๆ	 ต ้องท่องให้ฟ ัง
ทั้งหมดเลย
	 ฉะนั้น	 ในขณะที่ท�าความสะอาด	 ไม่ใช ่
กวาดขยะอย่างเดียว	 ไม่ใช่ถือไม้กวาด	 ถือเข่ง 
อย่างเดียว	 ต้องจดไปท่อง	 สถานการณ์บังคับ 
อย่างนี้	ท�าไมต้องได้	ถ้าไม่ได้..ตายเลย	เพราะ 
อาจารย์ต้องถาม	 บทเรียนที่เรียนแต่ละวันๆ	
ท�าวัตรเย็น	ปกติขึ้นอยู่กับฤดู	ถ้าฤดูแล้งก็อาจ
จะเป็น	๑	ทุ่ม	ถ้าฤดูหนาวประมาณ	๖	โมงครึ่ง	
ก็จะเปลี่ยนเวลานิดหน่อย	ถ้าฤดูหนาว	ท�าวัตร
ประมาณครึ่งชั่วโมง	ท�าทุกวันเช้าเย็น	ห้ามขาด 
ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน	 ทุกท่านไม่มีสิทธิ
พิเศษ	มีงานก็ต้องวางงานก่อน		ถึงเวลาท�าวัตร		
ต้องมาท�าวัตรครบ	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	ขาดไม่ได	้
ขาดปุ๊บถามถึง

เทคนิคเอาตัวรอดของเณรน้อย

 นอกจากท่องอภิธาน	วุตโตทัยหรืออลังการะ 
วันนี้ได้ถึงไหนแล้ว	ถ้าสมมติว่า	เมื่อวานบอกไว้
ถึงคาถาที่	๑๐๐	วันนี้ต้องเพิ่มมา	๑๐๕	อย่างน้อย 
ไปบอกซ�้าเดิมไม่ได้เลย	 อาจารย์จ�าแม่นมาก	
พลาดไม่ได้เลย	 อาตมาก็เลยมีเทคนิค	 (ไม่น่า

เลียนแบบ	 แต่บอกไว้)	 เทคนิคคือ	 ถ้าวันไหน
อาตมาได้เยอะ	อาตมาไม่บอกท่านหมด	สมมติ
อาตมาท่องได้	 ๑๐	 คาถา	 อาตมาบอกไม่หมด	
อาตมาจะกั๊กไว้	 เผื่อไว้ส�าหรับวันที่อาตมาท่อง
ไม่ได้	 นี่คือวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์
อย่างนั้น	 เพราะบางทีไม่ใช่ธรรมดา	 บทเรียน
เนื้อหาต้องจ�าก็เยอะ	วันไหนท่องยากก็มี	วันไหน 
ท่องง่ายก็มี	ต้องเผื่อๆ	ส�ารองไว้บ้าง
 ฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมด้วย	ต้องเฉลี่ยไว ้
อย่างน้อย	เหลือไว้	๓	-	๔	คาถา	สมมติวันนี้มี
เหตุฉุกเฉิน	ต้องท�าความสะอาดเพิ่มพิเศษ	วันน้ี 
ไม ่ต ้องถามได ้ไหมครับ	 อย ่างน้ีก็อ ้างไม ่ได ้	
อาจารย์ท่านถามทุกวัน	ทั้งที่เราท�างานจนแทบ
จะสรงน�้าไม่ทันมาท�าวัตร	แต่ถึงเวลา	อาจารย์ 
ก็ถาม	ฉะนั้น	ถ้าเราไม่เตรียมตัว	ซวยเลย	จะไป 
บอกว่า	 “อาจารย์ครับ วันนี้ผมทํานู ่นทํานี่”  
แก้ตัวไม่ได้เลย	ส่วนท�าก็ท�าไป	ส่วนเรียนก็ต้อง 
เรียนไป	 ต้องท�าหน้าที่ให ้สมบูรณ์	 (เทคนิค 
ตรงน้ีของอาตมา	อาตมาไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะ	 
นี่ครั้งแรก)

๑.	พระมหาสมโภชน์(ตู่)	๒.	พระมหาธิติพงศ์(ต่วน)
๓.	พระมหาประกาสิต	ธมฺมปกาวิโต	๔.	พระมหาสมโภชน ์
กิจฺจสาโร	(พระพิศาลปริยัตยาภรณ์)	๕.	พระอาจารย์ใหญ่
๖.	พระมหาสมปอง	มุทิโต	๗.	พระมหาวิสูติ	ปกาสิโต
๘.	พระอาจารย์เจริญ	อนุตฺตโร	(คณะศิษย์มาเยี่ยม)
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พ่อพิมพ์ของครูบาลี

	 ในการสอนลูกศิษย์ของอาตมา	 ก็ได้แบบ
อย่างจากท่านทุกอย่างเลย	 เร่ืองการเป็นคร	ู
เรื่องการเรียนการสอน	ท่านอาจารย์ตรงเวลา
มาก	 ไม่มีเลยนะท่ีท่านจะเข้าสอนไม่ตรงเวลา	
ถ้านักเรียนไปช้ากว่าครู	โดนทันทีเลย	อีกเรื่อง
หนึ่งคือ	 การเตรียมงานสอน	 อาจารย์ท่าน
เตรียมการสอนทุกวัน	 การเตรียมการสอนก็ดี	
การเข้าห้องเรียนตรงก็ดี	ท่านเน้นมากเลย
	 เรื่องของรูปแบบต่างๆ	 อาจารย์ใหญ่พูด 
บ่อยมาก	 เวลาท�าวัตร	 แต่ไม่มีลูกศิษย์คนไหน 
เอาไปใช้	 อาจารย์เคยบอกว่า	“ถ้ารุ่นอาจารย ์
ทําได้ขนาดนี้ แล้วลูกศิษย์ทําได้ขนาดนี้ ผลก็ 
เท่าเดิม แต่ถ้าลูกศิษย์ทําได้แย่กว่านี้ สมมติว่า 
อาจารย์เคยทําได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าลูกศิษย ์
ทําได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังคงที่ ยังรักษา 
เกณฑ์ได้ แต่ถ ้าทําได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ คุณภาพก็ลดลง
ไปเรื่อยๆ ศาสนาก็จะเริ่มหายไป แต่ถ้าท่าน
สามารถทําเพิ่มได้ เป็น ๑๒๐ หรือ ๑๕๐ ท่าน
สามารถทําได้เลย”	ก็หมายความว่า	ท่านเปิด 
โอกาสให้เปลี่ยนวิธีการสอนได้ ถ้าลูกศิษย ์
คนไหน สามารถพัฒนาวิ ธีการที่จะทําให ้
นักเรียนจําได้เข้าใจได้ ใช้งานเป็น ได้เร็วขึ้น

กว่านั้น ก็สามารถทําได้ ไม่ต้องอนุรักษ์นิยม 
ซึ่งเรื่องนี้ท่านพูดย�้าบ่อยมาก	
	 แต่ว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มอนุรักษ์ 
นิยม	 พออาจารย์พูดเปิดทางให้เปลี่ยน	 ไม่มี 
ใครยอมเปลี่ยนอะไรเลย	 แล้วไม่มีใครท�าได้
เทียบเท่าอาจารย์	ส่วนใหญ่	อาจารย์ได้	๑๐๐	
เปอร์เซ็นต์	ลูกศิษย์ได้แค่		๒๐	-	๓๐		เปอร์เซ็นต์
เพราะความสามารถของอาจารย์ใหญ่มีสูงมาก 
ทั้งที่ท่านเป็นชาวพม่า	การสื่อสารก็ล�าบาก	แต่ 
ท่านสามารถสอนและสร้างองค์กรได้เยอะมาก 
ในประเทศไทยถ้าพูดไปแล้ว ยังไม่มีพระสงฆ ์
รปูไหนท่ีสามารถสร้างบคุลากร ในด้านการสอน 
การเทศน์ และการเขียนหนังสือ ผลิตตํารา
เรียน ท่ีเป็นหนังสือในด้านบาลีใหญ่ได้มาก
เท่าอาจารย์ใหญ่เลย ท่านเขียนหนังสือไว้มาก	
เขียนต�าราเรียนที่ใช้ได้จรงิเก่ียวกับบาล	ีอภธิรรม
และธรรมะอ่ืนๆ	 ท่านอาจารย์จะเขียนหนังสือ
เป็นภาษาไทย	 ท่านมีเครื่องพิมพ์ดีดส่วนตัว 
๑	เครื่อง
	 ไม่แน่ใจว่า	 ที่วัดยังเก็บอนุสรณ์ลายมือ
หนังสือ	และต้นฉบับของท่านไว้หรือเปล่า	ท่าน
จะพิมพ์เป็นโครงร่างก่อน	 แล้วจึงมาให้ทาง
พระไทยช่วยเกลาส�านวนให้	 ช่วยดูว่าตรงไหน
ควรปรับรูปแบบ	 การวางอะไรต่างๆ	 หนังสือ

รุ ่น เก ่ าๆ	 ของท ่าน	
อ าตมาก็ มี อ ยู ่ บ ้ า ง 
แต่ว่าเข้าโรงพิมพ์ไป
บ้างแล้ว	 บางเล่มก็มี
อยู่	บางเล่มก็ไม่มีแล้ว

ใส่ใจดูแลการศึกษา
พระเณร

	 บางทีท่านมีกิจ 
ธุระที่กรุงเทพฯ	 หรือ 
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ที่อื่น	 ท่านไปแค่วันหรือ	 ๒	 วัน	 ก็รีบกลับแล้ว 
ไม่ไปไหนนาน	 กลับมาดูแลวัด	 ดูแลพระเณร	
เพราะท่านเป็นห่วงเรื่องการศึกษา	เพราะท่าน 
ไป	๑	วัน	หมายถึงท่านไม่ได้ถามพระเณร	๑	วัน	 
ถ้าอาจารย์ไปกรุงเทพฯ	พูดจริงๆ	แล้ว	อาตมา 
ก็ดีใจนะ	จะได้พักผ่อน	ช่วงที่อาจารย์ไป	อาตมา 
ก็ไม่ถูกถามเพิ่ม	 อย่างน้อยไป	 ๒	 วัน	 อย่าง 
สมมติว่า	เคยท่องได้		๑๐๐	อีก	๒	วัน	กลับมา 
ก็บอก	๑๒๕	คาถาก็ได้	หรือแค่	๑๐๕	คาถาก็ได้ 
ไม่เป็นไร	 แต่ถ้าท่านอยู ่ทุกวัน	 บอกซ�้าไม่ได ้
ช่วงที่ท่านไม่อยู ่	 ก็ท่องเพิ่มไว้	 ท่องส�ารองไว้
เยอะๆ	ไม่ประมาท
	 อาตมาเรียนจบก็สอบท่องได้ที่	๑	ของรุ่น 
ตอนสอบท่องได้ที่	๑	อาจารย์ให้รางวัลมาหลาย
อย่าง	เป็นท่ีระลึก	อาตมาดีใจมากที่สุดในชีวิต	 
รางวัลที่ชอบมากเป็นนาฬิกา	 ท่านอาจารย์
ไปพิจารณานาฬิกามาถวายอาตมา	 เรือนใหม่ 
รุ่นใหม่เลยตอนนั้น	จ�าได้ยี่ห้อ	citizen	อาตมา
เป็นน้องเณรเล็กๆ	ได้ของขวัญราคาหลายบาท	
ดีใจมาก		นาฬิกาเรือนนั้นอาตมาใช้มาต้ังหลายปี 
ตอนหลังไม่รู ้ว่าไปหายที่ไหน	เสียดายมาก
	 ที่สอบ	๓	รุ่นติดๆ	กันกับอาตมา	มีรุ่นหลวงพี่	
(อาจารย์ประนอม)	อาจารย์จ�ารูญ	อาจารย์ชม	
ก็มีพ่ีเณรอีก	๒	รูป	รุ่นนั้นอาจารย์จ�ารูญได้ที่	๑ 
แล้วรุ ่นต่อมาก็เป ็นอาจารย์ไพโรจน์	 แล้วก็
อาจารย์เจ้าอาวาสที่วัดหาดใหญ่ฯ	(พระพิศาล- 
ปริยัตยาภรณ์)	นั่นก็รุ่นพี่อาตมา	๑	ปี	คุ้นเคยกัน 
เมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกัน	ก็เป็นหลวงพี่กันถ้าอยู่ 
ส่วนตัว	แต่ถ้าอยู่ในหมู่พระ	ทุกวันนี้ก็ต้องเปลี่ยน 
แล้ว	 เพราะว่าสถานะของท่านเป็นเจ้าคุณไป
แล้ว	เคยช่วยงานกันตั้งแต่โคราช	แล้วแยกย้าย 
กันไปท�างาน	 สมัยตอนท่านเปิดส�านักเรียนที่
หาดใหญ่ใหม่ๆ	 ท่านก็โทรมาชวน	 อาตมาก็ได้
ลงไปช่วยท่านสอน

	 อาจารย์ใหญ่ไม่เคยดุไม่เคยเอ็ดอาตมาเลย 
เรื่องของการอนุเคราะห์	เรื่องของใช้ต่างๆ	สบู ่
ยาสีฟัน	 สมุด	 ปากกา	 อะไรต่างๆ	 หากไม่มีใช ้
ก็ไปเบิกอาจารย์ได้เลย	 อาตมามาอยู ่ล�าปาง 
แทบไม่ได้ไปไหนเลย	มีครั้งหน่ึง	อาตมาอยากไป 
เที่ยวตลาดบ้าง	แม้แต่แค่ออกไปตลาด	ต้องขอ
อนุญาตก่อนนะ	ถึงแม้จะไปแค่แป๊บเดียว	๕	นาที	 
๑๐	 นาที	 ถ้าออกนอกวัด	 โดยไม่ขออนุญาต	
กลับมาก็คือคุณขนของกลับเลย	อาจารย์ไม่เอา 
ไว้เลย	 เพราะแสดงว่าไม่รู ้จักเคารพธรรมวินัย	
ไม่รู ้จักมารยาท	อาตมาก็ไปขอ	“อาจารย์ครับ 
ผมอยากไปซื้อของใช้”	 ท่านบอก	 “ไม่ต้องไป 
เดี๋ยวมาเอาที่นี่” อาตมาอดไปเที่ยวเลย	ตั้งแต่
อยู ่ล�าปาง	 อยู ่ท ่ามะโอ	 ๔	 ปี	 ออกมาตลาด 
ไม ่กี่ครั้ ง	 อยู ่แต ่ในวัดอย ่างเดียว	 (ตอนนั้น 
พระอาจารย์ใหญ่	อายุน่าจะ	๖๐	แล้ว	ท่านยัง 
แข็งแรงมาก)	

เกียรติคุณของท่านอาจารย์ใหญ่

	 ระดับประเทศของพม่า	 ท่านได้รับนิมนต์ 
ให้ไปช่วยท�าปทานุกรมพระไตรปิฎก	 บาลี	 - 
พม่า	และทางรัฐบาลพม่าก็ถวายต�าแหน่ง	“อัคร- 
มหาบัณฑิต”	 ถือว่าเป็นต�าแหน่งสูงสุดส�าหรับ
ท่านผู ้ที่มีความรู ้ความสามารถทางคณะสงฆ์
พม่าเลย		
	 ท่านเคยบอกว่ามีบางท่าน	ขนาดทรงพระ- 
ไตรปิฎก	 เวลาถามปัญหาก็ตอบไม่ได้	 เพราะ 
ไม่สามารถจ�าได้ตลอดเวลา	 บางทีมีงานเยอะ 
แต่อาจารย์ใหญ่	 ท่านอยู ่กับต�าราตลอดเวลา 
ถ้าถามข้อมูลต่างๆ	หากให้เลือกระหว่างพระผู ้
ทรงพระไตรป ิฎก	 กับ	 พระอาจารย ์ ใหญ ่	 
มีหลายท่านออกปากเลยว่า	สู้พระอาจารย์ใหญ่ 
ไม่ได้เลย	ข้อมูลหลักฐานแน่นมาก	เร็วมาก	รู้เลย 
ว่าเรื่องอะไรอยู่ที่ไหน	เพราะท่านไม่ได้รับกิจอื่น	
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ปกติกิจนิมนต์แทบไม่มีเลย	อยู่ที่วัดสอนหนังสือ
เต็มที่	 ดังนั้น	 เร่ืองของความรู ้ความสามารถ	
แม้แต่พระผู ้ทรงพระไตรปิฎกที่พม่าก็ยอมรับ
ความสามารถของท่านทั้งนั้นเลย
	 เป็นนโยบายระหว่างประเทศของไทยกับ
พม่า	ที่ส่งท่านมา	เพราะที่พม่ายุคนั้น	มีพระที่มี 
ความรู ้หลายท่านอยู ่แล้ว	 ท่านต้องการจะมา
ช่วยเผยแผ่ศาสนา	ทั้งๆ	ที่ไทยกับพม่ามีปัญหา
กัน	 เป็นความรู ้สึกตกค้างมาเกี่ยวกับสงคราม	
แต่อาจารย์ใหญ่ไม่เคยนึกถึงเช้ือชาติเลย	นึกถึง
แต่ศาสนา	ห่วงเรื่องบุญกุศล	ว่าจะท�าอย่างไรให้
พุทธศาสนิกชนได้ประโยชน์จากการนับถือพุทธ
ศาสนา	 ได้มีปัญญามากที่สุด	 และท่านก็มาท�า
หน้าที่เต็มที่	และท�าได้ยอดเยี่ยมมาก
	 แม้แต่คนพม่า		ลาว		มาเลเซีย		เวียดนาม		
เป็นต้น	 ก็ยังมาเรียน	 และได้ประโยชน์มาก	
ชื่อเสียงท่านไม่ได้อยู ่ในไทยอย่างเดียว	 นานา
ประเทศก็ยอมรับ	 มาเรียนหนังสือด้วย	 หลาย
ท่านที่เรียนจบ	 ไปท�างานก็ได้ผลมาก	 อย่าง
อาจารย์ที่เวียดนาม	ตอนนี้
ท่านอายุมากแล้ว	๘๐	กว่า 
ท่านไม่ได้สอนหนังสือแล้ว 
แต่ท่านก็เขียนต�าราหลาย 
เล่ม	อ้างอิงจากพระไตรปิฎก 
ท�าให้คนอ่านธรรมะเข้าใจ 
เช่นเรื่องศีล	 เขียนไว้เกือบ 
๒,๐๐๐	กว่าหน้า	ค้นคว้า 
มาจากพระไตรปิฎกเลย 
น่าประทับใจมาก	 ถ้าคน 
เรียนแล้วไปแปล	น่าจะได ้
ประโยชน์มาก	เพราะไทย 
เอง	ไม่มีใครเขียนได้ละเอียด 
ขนาดนี้ 	 ดังนั้น	 ลูกศิษย ์ 

ของท่านที่ไปเขียนต�าราก็มีพวกชาวต่างประเทศ 
ด้วย	 กัมพูชาก็เริ่มแล้ว	 ท่านมหาโชติไปเขียน 
ต�าราแล้ว	 รุ ่นหลานศิษย์เหลนศิษย์	 วันนี้ท่าน 
ก็น� าคณะมาจากกัมพูชาหลายรูป	 ตอนนี้ 
เปิดสอนอยู ่ที่ กัมพูชา	 เปิดสาขากันหลายวัด 
แล้ว	ตอนนี้มีคนสนใจกันมาก	ถ้าเปิดรับอีก	ก็มี 
คนสนใจสมัครเพิ่มอีก
	 ส่วนทางรัฐบาลไทย	 มหาจุฬาฯ	 ก็ถวาย
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ท่าน	 แต่ในเรื่องของ
หลักวิชาการ	 ปกติพระผู ้ใหญ่ถามมาบ่อยๆ	 
อยู่แล้ว	เวลาสงสัยอะไรต่างๆ	ท่านก็ให้หลักฐานไป 
เวลาสงสัยด้านวินัย	 พระสูตร	 พระอภิธรรม	
หรือบางครั้งไม่ได้สงสัย	แต่ท่านไปอ่านพบเข้า
เอง	เพราะท่านเปิดพระไตรปิฎกทุกวัน	ถ้าอ่าน
ภาษาไทยแล้ว	 ท่านรู้สึกมันแปลกๆ	 ท่านก็จะ
ไปเปิดดูหรือไปเช็คดูอรรถกถา	ฎีกา	ให้เลย	ถ้า
ผิดพลาด	 ท่านจะวินิจฉัยออกมาให้	 แล้วก็จะ
มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหน้าท�าวัตร	 พระไตรปิฎก
ที่ท ่านเปิดอ่าน	 อ้างอิง	 มีทั้งภาษาพม่าและ 

ภาษาไทย	แต่ถ้าท่านอ้าง 
เพื่ อส ่ งถวายพระเถระ 
ต้องเป ็นฉบับภาษาไทย 
อย่างเดียว	 แต่ว่าท่านจะ 
เริ่มค้นมาจากฉบับภาษา
พม่า	 เพราะท่านจะคุ ้น
มากกว่า	
	 ท ่ า น ใช ้ ส ายตาของ
ท่านจนถึงวาระสุดท ้าย	
ตาของท่านเสียข้างหน่ึง
นานแล้ว	 แต่ท ่านยังรัก
ที่จะอ ่านหนังสือทุกวัน
เหมือนเดิม	มีอยู่ครั้งหนึ่ง 
ท่านอาพาธ	 ท่านก็เลือก 
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อาตมาไปเฝ้าที่โรงพยาบาล	 และตอนที่ท ่าน 
ป่วยหนักครั้งสุดท้าย	อาตมากับลูกศิษย์	๓	รูป	 
ก็มีโอกาสได้ไปกราบเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาล 
ล�าปาง		ตอนลากลับ	อาตมาบอกท่าน	“อาจารย์ 
ครับ ผมจะลากลับแล้วครับ”	อาตมาก็จับส่วน
อื่นของร่างกาย	แต่ว่าลูกศิษย์อาตมาท่านหนึ่ง
จับท่ีมือท่าน	 ท่านก�ามือลูกศิษย์แน่น	 ไม่ยอม
ปล่อยเลย	ท่านคงคิดว่าเป็นมือของอาตมา

ไม่อยากเป็นครูแต่หนีไม่พ้น

	 ตอนที่อาตมาเรียนจบ	สอบได้ที่	๑	ตามปกติ 
ท่ีท่ามะโอนี่	 ท่านจะให้ขึ้นสอนทันที	 ขึ้นสอน
รุ ่นน้องต่อเลย	 คนสอบได้ที่	 ๑	 ได้สิทธิ์ก ่อน	
ถ้าคนได้ที่	 ๑	 ไม่สอน	 ก็อันดับ	 ๒	 ขึ้นมาแทน	
พออาตมาจบปุ๊บ	 อาจารย์บอกให้สอนหนังสือ	
อาตมาไม่ชอบสอน	 ที่จริงอาจารย์อยากจะส่ง 
อาตมาไปพม่าด้วย	อาตมาก็ไม่ไป	ตอนนั้นกลัว
ล�าบาก	หากอาตมาจะลากลับบ้าน	อาจารย์ก็คง
ไม่ให้กลับ	อาตมาก็เลยบอกท่านว่า	“อาจารย ์
ครับ ผมลาไปเยี่ยมโยมที่บ้าน เพราะหลายปีนี ้
ไม ่ได ้ไป”	 อาตมาอ้างว ่าขอลาไปเยี่ยมโยม 
พอไปแล้วก็ไปจ�าพรรษาที่บ้านเลย	พรรษานั้น 
เพื่อนที่สอบได้ท่ี	๒	ก็ขึ้นมาสอนหนังสือแทน

	 พอออกพรรษาแล้ว	 อาตมาก็หนีเสือปะ 
จระเข้		อาจารย์ใหญ่ให้สอน		อาตมาไม่สอน		หนี 
ไปอยู ่ที่บ ้าน	 ทั้งต�าบลมีอาตมาเป็นเณรมหา 
อยู่รูปเดียว		ตอนไปลงโบสถ์		ทั้งต�าบลมาลงโบสถ ์
รวมกัน	 พระอุปัชฌาย์ก็ประกาศ	 ให้โชว์ตัวว่า 
ปีนี้มีเณรมหามาจ�าพรรษาด้วย	 ลุกขึ้นให้พระ 
ให้ญาติโยมดูตัวหน่อย	 คือทั้งต�าบลไม่มีใคร
ได้เรียนหนังสือเลย	 มีอาตมาเรียนอยู่ท่ามะโอ	
แล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน	 เจ้าอาวาสก็เลยให้สอน
นักธรรมพระ	 เพราะเจ้าอาวาสได้นักธรรมตรี	
อาตมาเป็นมหา	 (ประโยค	๓	แล้ว)	อาตมาจึง
ต้องสอนหนังสือ	 หนีจากท่ามะโอไปอยู ่บ้าน 
กะว่าจะได้ไม่ต้องสอนหนังสือ	 ที่ไหนได้	 ต้อง
ไปสอนหนังสือพระ	 โดนเต็มๆ	 เลย	ก็เลยสอน 
ไปตามประสา	พรรษานั้น	มีพระเรียนหลายรูป	
	 ออกพรรษาแล้ว	 ก็กลับมาหาอาจารย์ที่
ท่ามะโอเหมือนเดิม	 มาอยู่ไม่กี่วันก็ลากลับอีก	
ดูอาจารย์ก็โกรธๆ	อยู่	อาตมาก็เสียใจ	แต่ไม่รู ้
จะท�าอย่างไร	ที่จริงอาตมาก็อยากอยู่ท่ามะโอ 
เหมือนกัน	แต่ว่าถ้าอยู่ต่อ	อาจารย์ต้องให้สอน 
หนังสือแน่นอน	อาตมาก็เลยลากลับไปอยู่ที่บ้าน 
แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไปเรื่อยๆ
	 หลังจากน้ัน	ก็มีเพื่อนๆ	พระบ้าง	โยมบ้าง	 
มาขอให้ช่วยสอนหนังสือ	ก็เลยสอนหนังสือมา
ตั้งแต่เป็นสามเณร	อายุ	๑๖	ปี	ตอนที่จบใหม่ๆ	
อายุ	๑๖	ปี	มีหลวงพ่อท่านหน่ึง	ท่านมีความรู้ดี	
ท�างานการไฟฟ้า	แล้วท่านลาออกมา	มาเรียน
อยู่ที่ท่ามะโอ	ที่จริง	ท่ามะโอไม่ได้ขาดแคลนครู
สอนเลย	ท่านก็ท�างานดี	การศึกษาก็ดี	แต่ท่าน 
ขอให้อาตมาช่วยสอนหนังสือให้	 ท่านบอกว่า 
“เณร ช่วยสอนหนังสือให้หน่อย” สอนบาลี 
แบบตัวต่อตัว	อาตมาก็สอนให้เพราะว่าคุ้นเคย 
กัน		รู้สึกว่าตอนน้ัน	สอนวุตโตทัย	อาตมาเพ่ิงได้
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ประโยค ๓ สอนวุตโตทัยของประโยค ๘	ต่อมา
ก็มี		พระบ้าง	ญาติโยมบ้าง	มาขอให้สอนตลอด 
จริงๆ แล้ว อาตมาไม่เคยชอบการสอนหนังสือ 
เลย จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชอบ แต่แปลกมาก 
สิ่งที่ไม่ชอบ อาตมาต้องทําอยู่จนถึงทุกวันนี้
 มีอยู่ครั้งหนึ่งท่ีอาตมาตัดสินใจว่า	 จะเลิก 
สอนหนังสือโดยเด็ดขาด	 ใครมาขอก็ไม ่เอา 
ก็มีการเข้าที่ประชุมกันหลายเที่ยว	 เมื่อก่อน
ท�างานเป็นกลุ ่ม	 อาตมาก็แนะน�าวิธีการสอน
หนังสือ	 ควรต้องอย่างนี้ๆ	 ก็ไม่มีใครเห็นด้วย
เลย	 อาตมาก็เลยคิดว่า ถ้าเราจะเลิก เราไป
บอกเขาก็ไม่มีใครทําตาม ฉะน้ัน เราก็ต้องทํา
เอง	ต่อมาจึงจัดหลักสูตรของตัวเอง	เนื้อหาเดิม	
แต่ว่าเปลี่ยนเทคนิคในการใส่ข้อมูลใหม่เท่านั้น

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ปรัชญาการศึกษา 
 เหมือนกับบรรพบุรุษของเรา	 พ่อแม่ปู ่ย่า 
ตายาย	ท�าไร่ท�านา	ถ้าฝนตกมาก	น�้าท่วม	ถ้าแล้ง 
ก็ไม่ได้ข้าวกินอีก	มาวันหนึ่ง	พระเจ้าอยู่หัว	(ร.๙)	 
มาสอนวิธีการท�าไร่ท�านา	 (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
ด้วยการขุดสระ	 จะได้มีน�้าใช้	 หน้าแล้งก็จะ 
สามารถปลูกผักได้	 เป็นต้น	 บอกวิธีการท�านา 

ท�าอย่างไรจึงจะได้ผลดี	อย่าง 
น้อย	 ๑.	 อาหาร	 ผักผลไม้ 
มี กิน	 ไม ่ต ้องซื้อ	 และ	 ๒.	 
ปลอดภัย	 ไร ้มลพิษ	 ฉะนั้น	
ถ้าคิดแบบพระเจ้าอยู ่หัวได ้
ทุ ก ค น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ไม่อดอยาก	อาหารเหลือเฟือ 
๑.	 ตัวเองมีกินก่อน	 ๒.	 กิน 
พอแล ้ว	 ก็แจกเพื่อนบ ้าน 
ท�าบุญกุศล	๓.	ที่เหลือก็ขาย 
อาตมาก็ประยุกต ์ วิ ธีนี้ มา 
ท�างาน	 โยมพ่อโยมแม่ท�าไร ่

ท�านามาก่อนก็จริง	 อาตมาก็เคยไปแนะน�าทาง 
บ้าน	 ให้โยมเปลี่ยนวิธีท�านา	 แหม	 เขาท�ามา 
ตั้ งนาน	 อาตมาเป ็นเณร	 ไปแนะน�าให ้ท�า 
แบบใหม่	 พอดีตอนนั้นไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับ 
ฟูกูโอกะของญี่ ปุ ่น	 (ปฏิวัติยุคสมัยด ้วยฟาง 
เส้นเดียว)	ไปแนะน�าวิธีการท�าไร่ท�านากับพ่อแม	่ 
แต่ไม่มีใครเอาด้วยเลย
	 พออาตมาจะมาสอนหนังสือ	อาตมาจึงคิด 
หลักสูตรของอาตมาเอง	 แล้วเขียนต�าราเอง
แต่ต�าราน้ี	 มาจากของเดิม	 ๑๐๐	 เปอร์เซ็นต	์
เช็คได้หมด	 ว่ามาจากที่ไหน	อาตมาไม่มีความ
สามารถที่จะแต่งต�าราใหม่เองได้	 แค่ไปสรุป
ประเด็นมารวบรวมให้เป็นหมวดหมู่	แล้วมาท�า 
การสอนให้ง่ายขึ้น	กระชับขึ้น	ประหยัดเวลาขึ้น
	 จากเมื่อก่อน	บางคน	สอน	๕	ปี	๗	ปี	ยังแปล
หนังสือไม่ได้เลย	แต่หลักสูตรของอาตมา	ปีแรก
เริ่มแปลหนังสือได้	เริ่มสัมพันธ์ได้แล้ว	เริ่มแต่ง
ได้แล้ว	ถ้าหัวดี	อาตมาเอาเกณฑ์เท่ากัน	ไอคิว 
เท่ากัน	 ผลต่างกันเยอะ	 อาตมาใช้เวลา	 ๓	 ปี 
เน้ือหาเยอะกว่าหลายเท่าตัว	หน่ึงคือ	ไวยากรณ์ 
ของอาตมา	 เรียนไวยากรณ์ใหญ่ด้วย	 และจะ
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เทียบให้ว่า	 กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ 
ว่าไว้อย่างไร	 เหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน 
ได้อีกหลายคัมภีร์	กว้างขวาง	ครอบคลุมบาลีใหญ่ 
ทั้งหมด	และสามารถไปค้นคว้าต่อได้
	 สอง	วุตโตทัย	แค่ปี	๓	ได้เรียนวุตโตทัยแล้ว 
ตรวจคาถาได้แล้ว	อาตมาสอนตรวจโดยตรงเลย 
นอกจากนั้น	ก็สอนวิธีการแต่งให้ด้วย	มีลูกศิษย์
มายืนยันหลายท่าน	 ที่จบจากรุ่นที่แล้วของวัด
จากแดง	แค่ประโยค	๔	ประโยค	๕	สามารถแต่ง
คาถาได้แล้ว	ไม่ต้องรอถึงประโยค	๘	อลังการะ 
ท�าไมเสียงนี้ไพเราะ	 ท�าไมเนื้อหาดี	 ก็ได้เรียน	
และ	เรียน	อภิธาน	เป็นค�าศัพท์โดยเฉพาะ	ศัพท์นี ้
มีประโยชน ์มากในการที่จะอธิบายธรรมะ 
และการหาศัพท์ไปใช้ด้วย	

ระบบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน

 อาตมาปรับหลักสูตรใหม่	โดยการใส่ข้อมูล
ก่อนหลังแค่นั้นเอง	อันไหนที่ใช้งานเยอะ	ใช้งาน
ก่อน	ก็เอามาเรียนก่อน	อันไหนที่ยังไม่จ�าเป็น 
อย่าเพ่ิงสอน	เอาไว้ทีหลัง	ปรับเอามาจากการ
วางแผนการท�างาน	อาตมามีงานก่อสร้างด้วย	
เช่นจะสร้างศาลาสักหลัง	ถ้าวางแผนไม่ดี	งาน
ไม่เสร็จ	สมมติว่าศาลาหลังหนึ่ง	๒๐	ล้าน	เรา
มีต้นทุนอยู ่	 ๕	 ล้าน	 ขั้นแรก	 จะสั่งอะไรก่อน	
กระเบื้องหลังคาไหม	ถ้ากระเบื้องหลังคาก่อนนี่ 
เงินหมดแล้ว	ต่อเติมอะไรไม่ได้เลย	ต้องเริ่มจาก
การวางเสาเข็ม	วางคานอะไรต่างๆ	หลังจากนั้น 
เมื่อมีโยมมาเห็นแล้ว	เขาจะเริ่มช่วยต่อไปเอง	

	 การวางแผนมีผลอย่างมากในการประหยัด
แรงงาน	 ประหยัดเวลา	 ประหยัดเงิน	 อาตมา
คิดจากวิธีการท�าธุรกิจ	บางคนฟังแล้วไม่เข้าใจ	
คัดค้านอาตมามากเลย	บอกว่า	ท่านเอาระบบ
ธุรกิจมาใช้ในวัดได้อย่างไร	 ความจริง ธุรกิจ 

แบบนี้ พระ เณร ญาติโยม ทางวัด ได้ประโยชน์ 
ไม่ใช่อาตมาได้ประโยชน์โดยตรง อาตมาได้
ประโยชน์ตรงที่ได้ลดความเหนื่อยลงมา	จาก
การท่ีจะต้องท�างาน	๕	ปี	ลดลงมาเหลือ	๓	ปี	
หายเหนื่อยไปตั้ง	๒	ปี	พระเณรก็ได้ใช้งาน	ได้
คนไปช่วยงานด้วย	 ไปสอนหนังสือ	 ไปเทศน์ 
ไปบรรยาย	ไปพักผ่อน	หรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้ 
ลดเวลา	ลดค่าใช้จ่าย	และความเหนื่อยก็ลดลง 
แต่ได้คนสดๆ	ไปท�างาน
	 บางคนจบประโยค	๙	มา	กรอบแล้ว	ไม่มี
แรงไปท�างานต่อ	บางทีจบ	อายุ	๔๐,	๕๐,	๖๐	
หมดก�าลังแล้ว	 เพราะเรียนมาทั้งชีวิต	 ฉะนั้น	
ลงทุนในการเรียนเยอะมาก	 แต่ว่าลงทุนแล้ว 
ไม่ได้ไปใช้งานเลย	จบแล้วก็ไม่ได้ท�าอะไร	ทั้งที่ 
ความจริง ประเทศไทย แต่ละปี จบประโยค ๙ ม ี
เยอะนะ แต่ว่าคนที่ออกมาทํางานจริง มีน้อย
มาก ปีหนึ่งไม่กี่รูปเอง ส่วนหนึ่งก็คือเหตุตรงนี ้
ใช้เวลาในการเรียนนานมากเกินไป เหน่ือยมาก
เกินไป แต่ได้ใช้ประโยชน์น้อย
	 อาตมาใช้ระบบน้ี	คือท�าอย่างไร	จะลดเวลา
ในการเรียนลง	 แต่ได้เน้ือหาเพิ่มขึ้น	 ทางโลก 
เรียกว่าได้ผลตอบแทนมากขึ้น	 โลกธุรกิจจะ
พิจารณาดูทุกอย่าง	ว่ามีปัญหาตรงไหน	จะลด 
ต้นทุน	 ลดเวลา	 หาวิธีการอย่างไร	 ที่ส�าคัญ	
นักเรียนมีความสุข	 มีความเพลิดเพลินใน 
การเรียน	ไม่ต้องรอ	๕	ปี	๑๐	ปี	๒๐	ปี	ไม่นาน 
ก็เริ่มแปลหนังสือได้แล้ว	 พอเริ่มแปลได้	 ก็จะ
เริ่มมีก�าลังใจในการเรียน	พอเร่ิมค้นคว้าเองได้
นักเรียนก็ช่วยตัวเองได้มากขึ้น
	 ฉะน้ัน	ระบบธุรกิจของอาตมา ไม่ใช่ระบบ 
ที่ เอาผลประโยชน์เข ้าตัวเอง แต ่ เป ็นผล
ประโยชน์ของผู้เรียน	เพราะผู้เรียนได้	วัดก็ได้	
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ญาติโยมก็ได้	 ศาสนาก็ได้	 สังคมก็ได้	 เป็นการ
ลดระยะเวลา	ลดต้นทุน	ลดค่าใช้จ่าย	คิดง่ายๆ 
ถ้าเราจ่ายค่าใช้จ่ายต่อหัว	หัวละ	๑๐๐	สมมติ
ว่า	๕๐	รูป	วันหนึ่งเราจ่ายเท่าไร	สมมติว่า	เรา
ลดเวลาเรียนลงไปได้	๑	ปี	จะลดค่าใช้จ่ายเท่าไร	
ถ้าคิดตัวเลข	จะเข้าใจง่าย	 เหมือนได้ก�าไรเลย	
เพราะลดต้นทุนไปแล้ว	อาตมาคิดอย่างนี้	และ
ใช้ระบบนี้ไปท�างาน	 แต่ก็ไม่ซีเรียสอะไร	 คนที่
ไม่เข้าใจก็มี	ก็ปล่อยเขาไป	แต่ถ้าคนที่มาเรียน
ได้ประโยชน์	 อาตมาก็ดีใจแล้ว	 ถ้าเขาไม่ได้
ประโยชน์	 หรือเขาไม่เห็นด้วย	 ก็ปล่อยเขาไป 
เป็นเรื่องชีวิตของเขาเอง	อาตมาก็คงช่วยไม่ได้
	 ก็เหมือนกับพระเจ้าอยู่หัว	ทรงสอนให้ท�า
เกษตรทฤษฎีใหม่มาต้ังนานแล้ว	 แต่ทุกวันนี้
ในประเทศไทยมีท�ากี่คน	 จนพระองค์สวรรคต 
ไปแล้ว	 ก็ยังมีคนท�าไม่กี่คนเอง	 อาตมาเป็น
ใคร	 ก็ต้องเข้าใจตัวเอง	 ขนาดบารมียิ่งใหญ่
ระดับประเทศ	ยังไม่ค่อยมีใครเชื่อหรือท�าตาม
เลย	หรือบางคนเชื่อ	แต่ว่าไม่มีความคิดที่จะท�า	
เขาไม่รู ้จะเริ่มต้นอย่างไร	ท�าไม่เป็นก็มี	 ฉะนั้น	 
ตรงน้ีเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์โดยตรง

เหมือนทํางานวิจัย ไม่ดูถูกผู้เรียน

	 อาตมาโชคดีอย่างหนึ่ง	 คือได้ไปช่วยสอน
ตามที่ต่างๆ	 มาหลายที่	 ก็มีโอกาสได้สอนท้ัง
บาลีใหญ่ล้วนๆ	บาลีสนามหลวงล้วนๆ	ลูกผสม
ก็เคยสอน	พระเณรล้วนๆ	ญาติโยมล้วนๆ	ก็เคย 
สอนมา	แล้วพระเณรกับญาติโยมเรียนด้วยกัน 
ก็เคยสอน	 ฉะน้ัน	 เมื่อก่อนน้ีอาตมาท�างาน
เหมือนงานวิจัย	 อาตมาท�าบันทึกงานทุกวัน 
ก่อนที่จะสอนก็บันทึกแล้วว่า	 วันน้ีอาตมาจะ 
สอนอะไร	เตรียมข้อมูลพร้อม	แล้ววันน้ีต้องการ 
จะรู้อะไร		โดยที่ไม่มีนักเรียนคนไหนรู้ว่าอาตมา
คอยเช็คผลตลอด	 เขาจะไม่รู ้ระบบการท�างาน
ของอาตมาว่า	 อาตมามีบันทึกส่วนตัว	 มีการ 
เตรียมงาน	 ถ้าเป็นทางโลก	 เรียกว่า	 outline 
เตรียมงานก่อน	ตอนสอนครั้งแรก	อาตมาเตรียม 
๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 พอเรียบร้อยแล้ว	 อาตมา
ต้องเตรียมเฉพาะวันอีกทีหน่ึง
	 ทุกวันน้ีมีคนถาม	 อาตมาสอนหนังสือ 
มาตั้งนาน	หลายรุ่นแล้วยังต้องเตรียมการสอน 
ไหม	 อาตมายังต ้องเตรียมการสอนทุกวัน 
อาตมาไม่เคยดูถูกนักเรียน เพราะถ้าเตรียม

งานไว้อย่างนี้	 ผู ้เรียน 
ย่อมได้ประโยชน์มาก 
อาจจะมีข ้อคิดหรือ 
ประเด็นต ่างๆ	 ที่จะ 
มองเห็น	หรือมีปัญหา 
อะไร	 ซึ่งถ้าเราเตรียม 
การไว้ก่อน	จะแก้ไขได้
ทันที	 หากเจอปัญหา 
ใหม ่ๆ 	 ห รือ เทคนิค
ใหม่ๆ	หรอืข้อคดิใหม่ๆ 
ประสบการณ ์ที่ เร า 
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มาใช ้	 น ่าจะลองดูอย ่างนี้ดีไหม	 ก็สามารถ
ทดลองได้เลย
	 อาตมาเปลี่ยนระบบทุกรุ่น	ไม่เคยอยู่กับที ่
โดยท่ีไม่มีใครรู้	 แม้แต่นักเรียนเอง	 ถ้าอาตมา
ไม่บอก	แม้แต่เคยเรียนรุ่นท่ีแล้ว	มาเรียนรุ่นนี้	
ก็จะไม่ทันสังเกตเลยว่าอาตมาเปลี่ยนแล้วนะ	
ยกเว้นอาตมาบอก	 หรือว่าเปลี่ยนเยอะจริงๆ	
คนจึงจะสังเกตเห็นได้	แต่ถ้าเปล่ียนไม่เยอะ	จะ
ไม่มีใครรู้	อาตมาจะลองดูว่า	ถ้าวิธีนี้เคยได้ผล
ในขณะนี้	 ถ้าวิธีใหม่จะเป็นอย่างไร	 ถ้าได้ผลดี
กว่าเก่า	แสดงว่าใช้ได้แล้ว	ถ้าได้ผลไม่ดี	หรือว่า
ยังเท่าเดิม	ถ้าเปล่ียนไปก็เสียหายไม่มาก	ส่วน
ใหญ่ยังเหลือผลเท่าเดิม	 เพราะว่าอาตมามีอยู	่
๒	 อย่าง	 มั่นใจว่าวิธีนี้จะท�าให้เข้าใจง่าย	 จ�า
ได้ง่าย	ใช้งานได้เป็น	ลองดูซิ	ใส่ข้อมูลวันที่	๑	 
วันที่	๒	วันที่	๓	เป็นอย่างไร	แล้วก็ลองเช็คเลย

ถ้าประเมินไม่เป็นก็แก้ปัญหาไม่ได้

 ส่วนใหญ่	 น่าเห็นใจจริงๆ	 พระเณรเกือบ 
ท้ังหมดเลย	 มีป ัญหาเรื่องการประเมิน	 ถ้า
ประเมินงานไม่เป็น ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 
เพราะการประเมินส่วนใหญ่	 ถ้าไม่บวกเกินไป 
ก็ลบเกินไป	ไม่ค่อยตรงประเด็น	เช่น	เวลาเขา 
ต้องการจะเช็คว่า	 ให้นักเรียนไปแปลหนังสือ	
เขาจะบอก	“ไปดูมา ๓ หน้า ๕ หน้า แล้วจะออก 
อย่างนี้ด้วยนะ”	แต่ของอาตมาไม่ใช่	ดูตรงนั้น
ก็จริง	แต่วันนี้	 ต้องการจะดูบริเวณไหน	อย่าง
เช่นวันนี้ต้องการดูเรื่องของ		ตํุ  ปัจจัย	นักเรียน 
แปลได้หรือยัง		สัมพันธ์กันได้อย่างไร		ส่วนอื่นเป็น 
ส่วนประกอบเฉยๆ	 แต่ส�าหรับวันนี้	 จุดส�าคัญ 
อยู่ตรงนี้	ฉะนั้น	ประเด็นคือ	หน้าหนึ่ง	รูปแบบ
หนงัสอืมีต้ัง		๑๐,		๒๐		ท�าข้อสอบแล้ว		อธิบายแล้ว	 
เฉลยแล้ว	นักเรียนก็ยังจ�าไม่ได้	 ยังเข้าใจไม่ได	้

เพราะว่าไม่เน้นจุดส�าคัญ	 เยอะเกินไป	 ขนาด
ที่เน้นเฉพาะจุดแล้ว	บางทีใช้เวลาเป็น	๑๐	วัน 
ยังจ�าไม่ได้	บางทีเป็นเดือน	ยังจ�ายากอยู่เลย

เหลือเวลาไว้ตอบแทนสังคมบ้าง

	 อันน้ี ก็ได ้มาจากอาจารย ์ ใหญ ่โดยตรง	
อาจารย์ใหญ่เคยพูดไว้แล้ว	 วิธีเหล่านี้อาจารย์
ใหญ่ก็ใช้	อาตมาก็เอามาใช้	แต่ว่าถ้าคนไหนไม่
สังเกต	จะไม่ทราบ	บางคน	เวลาอาจารย์ใหญ่
พูด	ก็จ�าได้บางประเด็น	แต่ว่าประเด็นน้ีอาตมา
จ�าแม่นมากเลย	ท่านพูดว่า	ถ้ารุ่นของอาจารย์
ทําได ้ขนาดนี้  แต ่ถ ้าใครสามารถเปล่ียน
ได้ แล้วทําให้งานง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ท่าน
สามารถเปลี่ยนได้เลย แต่เนื้อหามีเหมือนกัน 
รับประกันได ้ 	 ไปคุยกันได ้กับทุกส�านักเลย 
ว่าถ้าสูตร	 “อตฺโถ อกฺขรสญฺญฺาโต”	 แปลว่า 
อะไร	มีกี่อย่าง	 ไม่แตกต่างอะไรกันเลย	แต่ว่า
คนอ่ืนเรียนสูตรน้ี	กว่าจะจ�าได้	เข้าใจได้	อาจจะ 
ใช้เวลานานกว่า	แต่อาตมาลดลงมา	แต่บางคน
บอกว่าแบบนี้ไม่ดี	 แบบเก่าดีแล้ว	 ก็ไม่เป็นไร	
คุณจะท�าแบบเก่าก็ท�าไป	แล้วลูกศิษย์ของคุณ
เขาเชื่อคุณ	เขาก็ไปเรียนกับคุณ	ถ้าเขาไม่กังวล
เรื่องของเวลา	 เพราะที่จริงมันเสียเวลาทั้งสอง
ฝ่าย	 ทั้งที่เอาเวลามาท�าประโยชน์อย่างอื่นได้
อีกเยอะแยะ	 มาเขียนหนังสือ	 มาปฏิบัติธรรม	
กลับเอาเวลาไปเรียนทั้งชีวิต
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จะตั้งอยู ่	 ด�ารงอยู ่ได้	 ต้อง
อาศยัปรยิตั	ิ	ฉะน้ัน		ในศาสนา 
๓	คือ	ปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ 
นี้	 ปริยัติเป็นเบื้องแรกเลย 
ถ้าปริยัติไม ่มี	 ปฏิบัติที่ถูก 
ต ้องจะ มี ได ้ อย ่างไร	 ถ ้า 
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง	 ท่านว่าบัว 
เป็นต้นที่อยู่ในน�้า	จะเกิดขึ้น 
ได้อย่างไร	บัวเหมือนปฏิเวธ 
เป็นผล	ฉะนั้นปริยัติมีความ 
ส�าคัญอันดับแรกเลย	มีบาง 
ท่านมานั่งเถียงกันว่าระหว่าง 

ปริยัติกับปฏิบัติ	อันไหนส�าคัญกว่ากัน	ถ้าปริยัติ 
เป็นส่วนรวม	ถ้าปฏิบัติเป็นส่วนตัว	ประโยชน ์
ตนโดยตรง	คนอ่ืนได้โดยอ้อม	แต่ถ้าเป็นปริยัติน้ี 
ได้กับส่วนรวมคือศาสนาเลย	 เวลามีคนสงสัย	
เรื่องพระวินัย	 พระสูตร	 พระอภิธรรม	 หรือ
ภาษาบาลี	บุคคลเหล่านี้จะช่วยชี้แจงได้
	 ภาษาบาลีมีประโยชน์มาก	ท่านบอกว่าเรา
เรียนชาตินี้	หากชาติหน้า	เรามีบุญกุศล	ได้เกิด
ทันพระพุทธเจ้า	ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมภาษาบาลี
จากพระพุทธเจ้า	อาจจะมีโอกาสได้บรรลุธรรม 
ต่อหน้าพระพักตร์ก็ได้	เพราะว่าภาษาบาลีเป็น
ภาษาที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้ในการเทศน์	
ทั้งอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	ไม่มีพระองค์ไหน
ใช้ภาษาอ่ืน	ต้องใช้ภาษาบาลีเท่าน้ัน	แต่ว่าด้วย 
บุญกุศลของพระพุทธเจ ้าและพุทธานุภาพ 
คนฟังสามารถฟังแล้วเข้าใจ	 และบรรลุธรรม
เป็นภาษาของตัวเองได้	 นี้ก็ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธเจ้าเอง
	 ไม่เฉพาะชาวพุทธอย่างเดียว	 แม้แต่พวก
ต่างศาสนาเขาก็มีการโต้วาทีกัน	 เช ่น	 พระ 
ศรีลังกา	 ท่านเคยเป็นคริสต์มาก่อน	 แล้วหัน

 เรียนจบแล้ว	 น่าจะมีเวลาตอบแทนสังคม		
ตอบแทนศาสนาบ้าง	ถ้าเอาเวลาไปเรียนทั้งหมด 
ไม่มีเวลาเหลือที่จะตอบแทนได้เลย	 แต่ถ้าเรา
เรียนอย่างนี้	ขณะเรียนเราได้ฝึกแล้ว	บางท่าน
เทศน์เป็นแล้ว	 สอนหนังสือเริ่มเป็นแล้ว	 ไป
เขียนหนังสือได้ด้วย	ถ้าจบออกไปเปิดโรงเรียน 
ของตัวเอง	หรือไปช่วยที่อื่น	สามารถท�างานได้
เลย	แต่ที่อื่น	ปกติจะเริ่มนับหนึ่งเลย	ไม่ค่อยสอน 
วิธีการสอนให้ด้วย	 การเขียนหนังสือก็ไม่ค่อย
สอนให้	เพราะเขาไม่ค่อยเขียนหนังสือกัน

บูชาพระคุณต้นแบบครูบาลี

 ถือว ่าอาจารย ์ใหญ่มีบุญคุณมากจริงๆ
เพราะได้อาจารย์ใหญ่มา	 ประเทศไทยจึงได้
พัฒนาการศึกษาเร่ืองของธรรมะ	 เรื่องบาลีนี้
พระพุทธศาสนาอยู่มาถึง	๒,๐๐๐	กว่าปี	เพราะ
ภาษาบาลี	 มีค�ากล่าวอยู ่ค�าหนึ่ง	 ท่านบอกว่า	 
สาสนฏฺฐิฺติยา ปริยตฺติปมาณํ แปลว่า	 ปริยตฺติ 
พระปริยัติธรรม	ปมาณํ	เป็นประมาณ	สาสนฏฺ- 
ฐิฺติยา	 แห่งการด�ารงอยู ่ของศาสนา	 แสดงว่า 
ศาสนาจะตั้ งอยู ่ 	 ค�าสอนของพระพุทธเจ ้า 

๔๔ 63



เรียน	บางคนต้องเสียค่ารถ	ค่าเดินทาง	ลงทุน 
ปีหน่ึงไม่ใช่น้อยๆ	ควรที่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้ม 
ขณะที่เรียน	 โยมไม่ต้องหวังว่าจะได้อะไรบ้าง 
๑.	ปัญญา โยมได้แน่ๆ	มากบ้างน้อยบ้าง	ฉะน้ัน 
เราต้องตรวจสอบเลยว่าจะได้มากน้อยขนาดไหน 
๒.	บุญ	ไม่ต้องหวัง	ได้แน่นอน	๑๐๐	เปอร์เซ็นต	์
แล้วบุญตัวน้ี	 มันขึ้นอยู ่กับความพยายามและ
จิตของเราด้วย

มาสนใจศาสนาพุทธ	บาทหลวงมาโต้วาที	ท่าน
สามารถตอบโต้ได้ทุกประเด็น	 ท่านสามารถ 
แก้ข้อสงสัย	จนท�าให้บาทหลวงคนนั้นพ่ายแพ้
ไป	แต่ถ้าเป็นคนไทย	ไม่มีใครที่จะช�านาญด้าน
บาลี	พระวินัย	พระสูตร	พระอภิธรรม	ที่สามารถ
จะไปตอบโต ้ เลย	 เพราะถ ้าไปถามป ัญหา 
ก็หาว่ามาถามลองภูมิใช่ไหม	นี่	เป็นอย่างนั้นไป 
แต่ถ้าเป็นพระจริงๆ	โยมสามารถตรวจสอบได้

สุดท้ายต้องสลายอัตตา

 อย่างอาตมา	กล้าให้ตรวจสอบได้ว่า	อาตมา 
มี คุณภาพพอที่ โ ย มจะมา เรี ยนด ้ ว ย ไหม 
มีคุณภาพพอที่พระเณรจะมาเรียนด้วยไหม	
ฝากชีวิตไว้ได้ไหม	 คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา	
คุณต ้องการสิ่ ง ท่ีดีที่ สุด	 คุณก็สามารถที่จะ
ตรวจสอบได้	 ถ ้าเป ็นของไทย	 ประโยคนู ้น
ประโยคนี้	ไปถามเข้า	ท่านหาว่าลองภูมิ	โดนด่า 
อีกต่างหาก	 ไม่ได้สร้างศรัทธาเลย	สร้างความ 
เสื่อมเสียอีกต่างหาก	ถ้าตามหลักพุทธจริงๆ	นี ่
ใช้ไม่ได้	 ถ้าพูดจริงๆ	 แล้ว	 การเรียนต้องช่วย 
ลดอัตตาจนหมด	ไม่ใช่ว่า	ประโยค	๑	-	๒	อัตตา 
มานะ	ทิฏฐิ	เพิ่มขนาดนี้	ประโยค	๓	เพิ่มขนาดนี้ 
ประโยค	๔	เพิ่มขนาดนี้	ประโยคสูงๆ	หนักเข้า 
ไปอีก	 มันเป็นประเภทอ่ึงอ่างแล้ว	 พองเลย 
การเรียนที่ถูกแล้ว	สุดท้าย	อัตตาตัวตนต้องไม่มี
เพราะวัตถุประสงค์ของการเรียน	คือ	ต้องการ
จะปฏิบัติให้เกิดความสุข	ถ้ายังมีอัตตาอยู่	จะม ี
ความสุขได้อย่างไร	ถ้ามีอัตตาอยู่	ท่านบอกว่า	
สุขทุกฺขํ อทติ ภกฺขตีติ อตฺตา	ชื่อว่าอัตตา	เพราะ
อรรถว่า	ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่	ถ้าไม่มีอัตตา	
ต้องเป็นสุขอย่างเดียว	นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

 ฉะนั้น	 โยมจ�าไว้	 ถ้าจะเรียนกับใคร	 หรือ 
พระเณรต้องการจะเรียนกับใคร	 มีสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบได้	 เพราะเราเสียเวลาในการมานั่ง

	 คนหัวดีอาจจะได้บุญน้อยกว่าคนหัวช้า
เพราะว่าคนหัวช้า	เขาต้องใช้ความพยายามสูง	
ฉะนั้น	 คนท่ีหัวช้า	 เรียนหนังสือไม่ต้องเครียด	 
ได้บุญกุศล	 ได้เหตุปัจจัยชาติต่อไป	 การบรรลุ 
ธรรมก็เหมือนกัน	 ไม่ขึ้นอยู ่กับความจ�า	 บาง
คนความจ�าดี	แต่อาจจะบรรลุธรรมช้ากว่าก็ได	้
ตัวอย่างเช่น	พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ 
พระสารีบุตรปัญญาดีกว่า	แต่	พระโมคคัลลานะ	
บรรลุธรรมก่อนนะ	 แล้วไม่ใช่ท่านเดียว	 มีอีก
หลายท่าน	อย่าง	พระจูฬปันถก	ก็เป็นตัวอย่าง 
(แต่ว่าโยมอย่าลืมว่าในอดีต	 ท่านเคยทรงจ�า 
พระไตรปิฎก	เคยสะสมบารมีธรรมมาไม่รู้กี่ชาติ)

อาจารย์ใหญ่ไม่ทิ้งกรรมฐาน

 ปกติอาจารย ์ใหญ่จะตั้งใจสอนหนังสือ 
ภาพการสอนหนังสือจะติดตาทุกคน	 ทั้งพระ 
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ทั้งญาติโยม	และด้านความสะอาด	มีวินัย	พอถึง 
เวลาปุ๊บ	 ทุกวัน	 ถ้าท่านลงจากกุฏิ	 ท่านจะถือ
ไม้กวาดตลอดเวลา	แต่จะไม่มีใครทราบเลยว่า 
ท่านปฏิบัติธรรมตลอด	 มีอยู ่คร้ังหนึ่ง	 มีพระ
ลูกศิษย์สงสัยว่าปกติอาจารย์ใหญ่จะตื่นตี	 ๔	 
แล้วเปิดไฟ	วันนั้นตี	๕	แล้วก็ยังไม่เปิดไฟ	พระก็ 
เลยเข้าไปดู	ว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่า	เข้าไป	
เห็นท่านก�าลังนั่งกรรมฐานอยู่	แล้วท่านก็ไล่พระ
ออกไป	ก็เลยทราบว่าท่านปฏิบัติธรรม	ท่านไม่
ได้เป็นอะไร	แต่ว่าท่านไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่าน 
ปฏิบัติธรรมหรือภาวนาด้วย
	 จริงๆ	แล้ว	 ไม่ใช่ว่าท่านท�าประโยชน์เพื่อ
ผู้อื่นอย่างเดียว	ประโยชน์ตน	ท่านก็ท�า	ท่านท�า 
ทุกวันด้วย	 แล้วท่านก็เคยปรารภกับลูกศิษย์ที่ 
ใกล้ชิดว่า		คนทั่วไปเข้าใจว่า		ท่านท�าแต่ประโยชน์ 
คนอื่น	ไม่ปฏิบัติธรรมเลย	ท่านพูดแค่นี้	แต่ท่าน
ก็ไม่บอกว่าท่านปฏิบัติธรรม	 หลักฐานยืนยัน 
ครั้งที่ มีลูกศิษย์ถือวิสาสะเข ้าไป	 วันนี้ท�าไม 
อาจารย์ไม่ยอมเปิดไฟที่ห้อง	 ก็เข้าไปเพื่อไป
ดูว่าท่านไม่สบายหรือเปล่า	 ไปเห็นท่านก�าลัง
นั่ งภาวนาอยู ่ 	 แล ้วท ่านก็ไล ่ออกมา	 ฉะนั้น		
อาจารย์ใหญ่ท่านไม่ใช่เป็นนักปริยัติอย่างเดียว 
ท่านปฏิบัติเพื่อที่จะยังประโยชน์ตนให้สําเร็จ 
เหมือนกัน
	 นอกจากท่านสอนด้วยปากแล้ว	 ท่านทํา
เป็นตัวอย่างทุกอย่าง	 ถือเป็นครูสอนที่เป็น 

แบบอย่างให้ดูทุกอย่าง	 กิจวัตรทุกอย่าง	 ท่าน 
ไม่เคยช้าหรือผิดเวลาเลย	 สมมติเวลาท�าวัตร 
๖.๓๐	น.	พอถึง	๖.๑๕	น.	ท่านมาน่ังรอก่อนแล้ว 
ท่านจะมี เก ้าอี้นั่ งรอของท ่านอยู ่ 	 ๒	 เก ้าอี้ 
เก้าอ้ีตรงนั้น	จะไม่มีพระเณรไปนั่ง	แม้แต่เวลา 
ท่านยังไม ่ขึ้น	 นี่ เป ็นธรรมเนียมของคนที่ม ี
การศึกษาแล้ว	จะไม่ใช้กุฏิ	 ห้องน�้า	 โต๊ะ	 เก้าอ้ี 
ของครูบาอาจารย์	ของอาจารย์ใหญ่จะมีเฉพาะ 
ของท่านเลย	ท่านจะมานั่งรอทุกวัน	ท�าให้พวก
พระเณรเกรงใจ	 มาช้านิดหน่ึงก็ไม่ได้	 เพราะ
ตัวท่านเองยังต้องมารอเลย	 ขนาดมีธุระจริงๆ	
ท่านยังแทบจะไม่ขาดเลย	 ถ้ามีญาติโยมมาหา 
พอใกล้ถึงเวลาท�าวัตร	 ท่านก็บอกลาโยมเลย 
บอกว่าถึงเวลาท�าวัตร	 ยกเว้นกิจส�าคัญ	 แต่ว่า 
เท่าที่อาตมาอยู่	๔	ปี	ไม่เคยเห็น	เพราะอาตมา
อยู่ใกล้ชิดท่าน	 อยู่หน้าห้องและคอยอุปัฏฐาก
ท่านด้วย	 ทั้งถูห ้อง	 และอยู ่ดูแลเวลามีแขก 
มาหาท่าน
ตามรอยธรรมย้ํารอยครู
 อาจารย์ใหญ่ท่ามะโอ	ท่านกมี็ความส�าคัญมาก 
อาตมาทั้งเสียใจและเสียดาย	 ๒	 อย่าง	 คือ
ไม่อยากให้ท่านจากไป	 การจากครั้งแรก	 คือ	
ตอนที่ท่านมรณภาพ	 จากครั้งที่	 ๒	 ก็คือตอน
ฌาปนกิจนี้	ใจหนึ่ง	อาตมาก็ไม่อยากจะให้เผา
เหมือนกัน	แต่อีกใจหน่ึง	ก็อยากให้เผา	แต่ว่าถ้า 
เผาไปแล้วก็ใจหายอยู่เหมือนกัน	เพราะต่อไปน้ี
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ก็ไม่เห็นแล้ว	เวลามาก็ไม่เจอแล้ว	ถ้ายังไม่เผา	
ก็ยังเจอ	ก็เหมือนกับคนทั่วไป	ปุถุชนคนรักกัน	
ก็อยากอยู่ด้วยกัน	อยากเห็นกันอยู่	ตอนท่ีตาย
ก็ไม่อยากให้ตาย	ถึงตอนที่เผาก็ไม่อยากให้เผา
เหมือนกัน
	 แต่ว ่าท�าอย่างไรได้	 เราก็ต ้องพิจารณา
ตามกฎของไตรลักษณ์ว่า	 มีเกิด	 มีแก่	 มีเจ็บ 
มีตาย	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 แต่สิ่งที่ เรา 
จะทําได้ สิ่งที่เราจะตอบแทนได้ ส่วนหนึ่ง 
ก็คือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	จริงๆ	แล้ว	เป็น 
กุศโลบายด ้วยส ่วนหนึ่ ง 	 คือตัว เราเองได ้
ประโยชน์	 ถ้าเราเอาท่านเป็นที่ตั้งว่า	ท่านทํา 
การศึกษามาขนาดนี้ ถ้าเราไม่ทําต่อแล้วใคร 
จะทาํ	เพราะถ้าเรยีนแล้ว	ได้ความรู้ไปแล้ว	ถ้าไม ่
สอนต่อ	ไม่เทศน์ต่อ	แล้วใครจะท�า	เมื่อเราได้
ประโยชน์แล้ว	 เราก็ควรส่งต่อประโยชน์ให้แก่
คนอื่นต่อไป	 อย่างน้อยสักรุ่นสองรุ่น	 สักท่าน
สองท่าน	เพื่อเป็นการตอบแทนท่าน

 อาตมาจึงตั้งใจจัดหลักสูตร เพ่ือต้องการ 
จะตอบแทนครูบาอาจารย์ เพราะว่าตอนท่ี 
อาจารย์ให้อาตมาสอน อาตมาก็ไม่สอน ตอนนี้ 
อาตมาก็สอน ถ่ายทอดมาหลายรุ่นแล้ว ก็ได ้
ทําหน้าที่ของลูกศิษย์ไปแล้วส่วนหนึ่ง ถึงจะ 
ไม่ได ้เท ่าอาจารย์ แต่ว่าอย่างน้อย เราก็มี 
ความเพยีรพยายามเต็มที่  ในการที่จะทําหน้าท่ี 
ตอบแทนพระคุณท่าน  เพราะความสามารถของ
คนเราไม่เท่ากัน	 ไม่เหมือนกัน	ท�าได้ตามความรู้
ความถนัดของแต่ละท่าน
	 ท่านไหนที่มีความถนัดในการสอนก็สอนไป 
ถนัดในด้านการเขียนต�าราก็ท�าไป	ถนัดในด้าน 
การเทศน์ก็เทศน์ไป	 ถนัดในด้านอ่ืนก็ท�าไป
อย่างน้อย	ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ดี	ถ้ามีกุลบุตร
กุลธิดาที่มีศรัทธาเข้ามาบวช	 หรือเข้ามาสนใจ
ศึกษาเล่าเรียน	 ถ้าเราไม่ได้สอนเลย	 มีคนมา 
สอบถามเรา	เราสามารถตอบได้	น่ันก็ถือว่าเป็น 
ที่พึ่งให้กับคนอื่นเขาได้	 ถึงไม่ได้สอนเป็นชั้น	
เป็นจริงเป็นจัง	ก็ถือว่าได้ท�าหน้าท่ีเหมือนกัน
	 อาจารย์ใหญ่	ถ้าท่านอยู่	จะอายุครบ	๙๙	ปี 
เมื่อวันที่	๘	ที่ผ่านมา	วันที่	๘	ที่ผ่านมา	ที่สวด 
กันนี้	เป็นวันเกิดท่าน	ฝนตกหนัก	๒	ครั้ง	ตอน
ที่ท่านมรณภาพจริงๆ	อายุ	๙๒	ปี

ทีม่า	:	บรรยายในรถบสัให้กบัคณะศษิย์	ตอนเดนิทางไป 
ร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลประชุมเพลิงสรีรสังขารหลวงพ่อ
ใหญ่	วัดท่ามะโอ	เมื่อวันที่		๑๒	มกราคม	๒๕๖๒

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
๔.	คุณพ่อวัชระ	-	คุณแม่ทองสุก	โลทารักษ์พงศ์
๕.	คุณณรงค์ฤทธิ์	อุปถัมภ์	และครอบครัว
๖.	ครอบครัวคงสวัสดิ์ศักดิ์	-	ตรรกวาณิช
๗.	พล.อ.ต.สมโภค	-	คุณสุจิตรา	หงสไกร



	 ได้มาตรงนี้ก็ดีใจอย่างสุดซึ้ง	 ดีใจที่ได้พบ 
ครูบาอาจารย์	 ได้พบเพื่อนสหธรรมิก	 ได้พบ
บรรดาเพื่อน	 ญาติธรรมทั้งหลาย	 พอมีเวลา 
เล็กน้อย	 ก็จะขอรายงานตัวนะ	 อาตมาชื่อว่า
อาจารย์มหาอุดร	อนุตฺตโร	เมื่อ	๓๐	กว่าปีแล้ว 
ได้มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดท่ามะโอ	ก็มอบกาย
ถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ว่าได้	 เพราะ
เมื่ออาตมามาถึงวัดท่ามะโอ	 หลวงพ่อถามว่า	
มาท�าอะไร		มาเรียนครับหลวงพ่อ	เรียนจริงไหม 
ก็ไม่รู ้จะพูดยังไง	ถ้าบอกว่าเรียนไม่จริง	ท่านก็ 
ไม่รับ	ถ้าบอกว่าจริง	แล้วจะท�าอย่างไรดี	ก็เลย 
ฝืนใจบอกว่า	 จริงครับหลวงพ่อ	 ถ้าจริงแล้ว	
อย่าโกหกนะ	 ครับ	 ผมไม่โกหกครับ	 อย่างนั้น
ต้องเรียนให้จบนะ	ครับ	
	 อาตมาก็เหมือนถูกบังคับ	 แต่ว ่าก็ภูมิใจ	
ภูมิใจที่ได้มีครูบาอาจารย์	 ที่ทรงศีลทรงธรรม	
มีความรู้เป็นนักปราชญ์	อาตมาก็ยังมองไม่เห็น
เลยนะว่าจะมีพระมหาเถระองค์ไหนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถอย ่างนี้ 	 เมื่ออยู ่กับท ่านแล ้ว 
ก็เช่นเดียวกับท่านอาจารย์	เจ้าคุณวัดหาดใหญ	่
(พระพิศาลปริยัตยาภรณ์)	ก็ได้รับค�าว่าค�าสอน 

ได้ดีเพราะครู
เกือบทุกวัน	 ทุกวันเลยนะ	 โดนต�าหนิติฉิน 
ต�าหนิก็ไม ่ได ้ต�าหนิอะไร	 ต�าหนิให ้ได ้ดี เลย 
ตอนนั้นก็ไม่รู ้จะเรียนบาลีไปเพื่ออะไร	 เพื่อนๆ	
ชวน	บอกว่ามาเรียนก็มาเรียน	บางครั้งก็ท้อใจ	
	 ก็ได้คุยกับหลวงพ่อ	หลวงพ่อ	เขาเรียนบาล ี
ไปท�าอะไรครับ	ผมเรียนไม่เห็นรู้เรื่องเลย	อย่าง 
ผมนี่จะเรียนรู้เรื่องไหมครับ	ท่านให้ก�าลังใจดีนะ 
เห็นเราท้อๆ	ท่านบอกว่า	เรียนไปเถอะ	เรียนไป 
แล้วจะรู้เอง	ถ้าถึงเวลานะ	ถ้าตั้งใจเรียน	ถึงไม่ 
อยากรู ้มันก็รู ้ 	 ท ่านว ่าอย่างน้ี	 ถ ้าหลวงพ่อ 
รับประกันอย่างนี้	 ผมก็จะเรียน	 จะตั้งใจเรียน	 
ก็เรียนไปแบบไม่ค่อยรู ้เรื่องอะไร	 และก็ไม่มี 
เป้าหมายอะไรเลยนะ	เรียนไปเรื่อยๆ
	 แต่ว่าพอเรียนจบไปแล้ว	ก็ได้เริ่มสอนตาม 
ที่ต่างๆ	แล้ววันดีคืนดีก็ได้ไปประเทศลาว	คณะ
สงฆ์ลาวก็ได้มอบหมายงานใหญ่ให้ ทําพระ- 
ไตรปิฎก	 ก็เลยส�านึก	 โอ้โห	 มาถึงแล้ว	 งานที ่
เราจะท�า	 ถ้าเราไม่มีความรู ้	 เราจะท�าได้ไหม 
ได้ความรู้ ความสามารถ จากหลวงพ่อ จาก 
สาํนกัวดัท่ามะโอ จากท่านอาจารย์เจ้าคุณ	เป็น
ลูกศิษย์ของ	 ๒	 อาจารย์เลยนะ	 ของหลวงปู  ่
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และอาจารย์วัดหาดใหญ่	เพราะว่าท่านเคยสอน 
อาตมา	และเราก็เลยได้เอาความรู้ที่มี		โดยไม่ได ้
ตั้งจิตต้ังใจเต็มที่	 เอามาใช้งาน	 ใช้กับการท�า 
พระไตรปิฎก	ท�าสองฉบับเลยนะ	พระไตรปิฎก	
ภาษาบาลีด้วย	และพระไตรปิฎกภาษาลาวด้วย
	 ก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยอบรม 
สั่งสอน	 เราคงจะท�าอะไรไม่ได้	 คงจะเหมือน 
คนใบ้นอนฝันนั่นเอง	 วันนี้ก็ดีใจที่ได้มา	 ปกต ิ
นานๆ	จะมาเยี่ยมครั้งหนึ่ง	แต่วันนี้ก็มาในวาระ 
สุดท้าย	 ที่ เป ็นวันฌาปนกิจหลวงพ่อ	 ครั้งนี ้
ก็คงจะเป็นวาระสุดท้ายของหลวงพ่อ	 ก็อย่าง 
ที่ท่านอาจารย์วัดหาดใหญ่พูดว่า	 หลวงพ่ออยู่
ที่ไหน	ท่านถามอย่างนี้นะ	อาตมาก็ตอบในใจว่า 
หลวงพ่ออยู่ในใจอาตมาเหมือนกัน
	 ถ้าไม่มีหลวงพ่อ	เราจะอยู่ในศาสนานี้ยาก 
ท�างานในศาสนายาก	เวลาเราเจองาน	มีภาระ 
ต่างๆ	หนักๆ	หรือว่าท�างานยุ่งๆ	ยากๆ	เกิดขึ้น 
ในใจ	เรามานึกถึงหลวงพ่อ	หลวงพ่อท่านหนัก
กว่าเราเยอะ	ท่านก็ยังท�าได้	เราประสาอะไรแค่นี ้
รู้สึกว่ามีก�าลังใจขึ้น	ถ้าใครรู้สึกท้อ เบื่อหน่าย
ศาสนาก็ดี เบื่อหน่ายการศึกษาเล่าเรียนก็ดี 
เบ่ือการประพฤติปฏิบัติก็ดี จงนึกถึงหลวงพ่อ 
หรือว่าหลวงปู่ก็แล้วกัน จะมีกําลังใจ ท่านอยู่ใน 

พระพุทธศาสนา ตั้ง ๗๐ พรรษา แล้วอยู่เพื่อ
ทํางานศาสนาจริงๆ เพื่อรักษาศาสนา ตลอด
ชีวิตของท่าน	สามารถแลกได้ทุกอย่าง	ตาบอด
ก็แล้ว	ตาจะบอดก็บอดไป	ท่านเคยพูดหยอกว่า 
จะให้ท่านเลิกสอนหนังสือหรือ	ท่านไม่เลิก	!!
	 เรือ่งปรยิตั	ิ	ปฏิบตั	ิ	หลวงพ่อท่านสมบรูณ์แบบ 
ส่วนเรื่องปฏิเวธก็ไม่ทราบ	 อันน้ีเห็นกับตาว่า 
ปริยัติ	 ปฏิบัติ	 ท่านสมบูรณ์แบบมาก	 ฉะน้ัน 
เราเป็นลูกศิษย์ลูกหา	 ขอให้เอาหลวงพ่อเป็น 
ตัวอย่าง		เป็นต้นแบบในการด�ารงชีวิต	หรือว่าใน 
ความเป็นอยู ่ของสมณเพศ	 หลวงพ่อยังอยู ่ได้ 
ท่านยังอยู่ในศาสนาได้		ท่านท�างานได้		ท�าไมเรา 
จะท�างานไม่ได ้	 อายุยังไม่มากเลย	 เม่ือนึกถึง 
หลวงพ่ออย่างนัน้แล้ว ก็มีกําลังใจในการทํางาน 
มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นก็สามารถฟันฝ่าไปได้ 
ด้วยดี	 ถึงตอนน้ีหลวงพ่อท่านคงไม่ได้ไปไหน 
ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป	
	 ฉะนั้น	 โอวาทของหลวงพ่อ	 หรือปฏิปทา 
ที่หลวงพ่อได้ท�าไว้ให้เป็นแบบอย่าง	 ท�าดีให้ดู 
พูดดีให้ฟัง	มีความเป็นอยู่ให้เห็น	ลูกศิษย์ลูกหา 
ทุกท่านทุกคน	 ก็จงน้อมเอาโอวาท	 หรือเอา 
หลวงพ่อมาไว้ในจิตในใจ	เพื่อจะเป็นภูมิคุ้มกัน 
ในการอยู่ในพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี	 ขอให้ 
ทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้	 จงระลึกนึกถึงองค ์
ครูบาอาจารย์	 และก็เอาโอวาท	 ปฏิปทา	 ของ 
ครูบาอาจารย์นั้น	 มาไว้ในใจของเรา	 จะท�า 
ให้พวกเรามีความเป็นอยู่ท่ีมั่นคง	มีชีวิตที่มั่นคง 
เป็นปัจจัยที่ได ้เจริญในบุญ	 เจริญกุศล	 ทาง
พระพุทธศาสนา	ได้สืบๆ	ต่อไป	ขอเจริญพร

ที่มา	 : 	 ธรรมกถา	 ในงานบ�าเพ็ญกุศล	 ถวายเพลิง 
พระอาจารย ์ ใหญ ่ 	 หลวงพ ่อภัททันตะ	 ธัมมานันท- 
มหาเถระ	 อัครมหาบัณฑิต	 ณ	 วัดไชยมงคล	 (จองค�า)	 
อ.เมือง	จ.ล�าปาง	วันอาทิตย์ที่		๑๓		ม.ค.	๒๕๖๒	
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ธีรปัญโญ

ปัญญาภิวัฒน์วิถีครู
หลวงปู่ท่ามะโอ

	 เ กือบเจ็ดป ีแล ้ว	 ที่หลวงปู ่ท ่ามะโอได  ้
ละสังขารมรณภาพจากพวกเราไป	 หกปีก่อน
จ�าได้ว่าเมื่อผู ้เขียนเพิ่งมาถึงวัดจากแดงใหม่ๆ	
ทางวัดได ้ จัดรถบัสไปล�าปาง	 เพื่อไปกราบ
นมัสการสรีระของหลวงปู ่ 	 ที่มรณภาพครบ
รอบหน่ึงปี	 ในคร้ังน้ัน	 ผู ้ เขียนไม่ได ้ไปด้วย
เพราะว่าเพ่ิงมาถึง	ยังไม่รู้จักเลยว่าหลวงปู่เป็น
ใคร	 มีความส�าคัญอย่างไร	 จึงอาสาเฝ้าวัดให ้
หลังจากนั้น	 ผู้เขียนก็ย้ายจาก	 จ.อุบลฯ	มาจ�า
พรรษาเพื่อเรียนบาฬีไวยากรณ์ใหญ่สายพม่า
อยู่ที่วัดจากแดงนี้	ก็ค่อยๆ	ได้ยินได้ฟังเรื่องราว 
ของหลวงปู่		จากค�าบอกเล่าของพระอาจารย์ต่วน 
จากพระอาจารย์มหาประนอม	 และอาจารย์
หลายท่าน	ที่เคยอยู่ที่วัดท่ามะโอมาก่อน

จากวัดป่าสู่วัดบ้าน

	 แท้ที่จริงแล้ว	 เรื่องของบาฬีใหญ่นั้นผู ้เขียนก็เพิ่งได้ยินได้ฟังเมื่อมาอยู ่ที่วัดจากแดงน่ีเอง 
ย้อนกลับไปหน่อย	สมัยเรียน	ผู้เขียนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรม	ประทับใจในข้อวัตรปฏิบัติของพระป่า 
สายหลวงปู่ชา	หลังจากที่ได้พบกับพระอาจารย์ชยสาโรอยู่ที่อเมริกา	ก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับ 
มาบวชเป็นผ้าขาวและเป็นสามเณร	 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้บวชเป็นพระ 
ตามหลักสูตรของวัดป่าที่จะเน้นที่ศีล	 วินัย	 ข้อวัตรปฏิบัติ	 และการมีสติอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน 
ส่วนค�าสอนปริยัตินั้น	 อาศัยจากครูบาอาจารย์เป็นหลัก	 ความที่ผู ้เขียนสนใจในค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า	จึงเรียนบาฬีด้วยตนเองคู่ไปด้วย	ตอนแรกก็มิได้ตั้งใจจะไปสอบแต่อย่างใด	แต่โยม
พ่อขอไว้ว่า	อย่างน้อยก็ให้ไปสอบให้ได้มหาเปรียญ	เวลาพูดถึงพระลูกชาย	จะได้ไม่รู้สึกน้อยหน้า 
ใคร	 ก็เลยอาศัยเวลาว่าง	 ไปเรียนที่วัดในตัวอ�าเภอเมืองอุบลฯ	 จนจบเปรียญธรรม	 ๓	 ประโยค 
ผู้เขียนจึงได้ชื่อเรียกในเวลานั้น	เวลาใครมาหาที่วัดป่านานาชาติว่า	“พระเลขามหาหมอ”
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แค่แปลพระพุทธพจน์ได้ยังไม่พอ
 หลังจากจบเปรียญสามประโยคแล้ว ก็ไม ่
ได้คิดจะเรียนต่ออีก เพราะคิดว่าความรู ้ที่มีก ็
พอเพียงแล้วที่จะแปลพระไตรปิฎก ตอนที่ 
โยมพ่อถวายพระไตรปิฎกมาทั้งชุด ให้เป ็น 
ของขวัญที่สอบได้มหาเปรียญก็ยังย�้ากับโยม 
พ่อว่า “ต้องการเพียงแค่พระไตรปิฎกอย่างเดียว 
ไม่เอาอรรถกถานะ” เพราะคิดว่าอรรถกถาแปล 
ยาก ยิ่งแปลยิ่งไม่รู้เรื่อง จึงมิได้เห็นความส�าคัญ
ของอรรถกถาเลย คิดว่าแปลพระพุทธพจน์เอง 
ได้ก็พอแล้ว 
 แต่ประสบการณ์ช่วงที่ไปเป็นพระธรรมทูต 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์อยู่สามปี 
ได้พบว่า ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถูกชาวพุทธ 
ตีความแตกแขนงออกเป็นหลายสาย และได ้
พบอีกว่า แม้พระที่บวชในสายเถรวาทของเรา 
เองบางรูป ไม่ได้สอนธรรมะ ซึ่งเป็นหลักการ 
ที่ถูกต้องของเถรวาท แต่กลับตีความไปต่างๆ 
ตามความคิดเห็นส่วนตนบ้าง แบบมหายานบ้าง 
แบบฮินดูก็ยังมี ท�าให้เริ่มได้คิดว่า การแปล 
พระพุทธพจน์แบบค�าต่อค�าได้อย่างเดียว  อาจจะ
ไม่พอ เพราะเรามักจะน�าเอาทิฏฐิเดิมของตน 
เองติดมาด้วย เวลาอ่านพระพุทธพจน์ ดังนั้น 

การตีความพระพุทธพจน ์ จึงมีความส�าคัญ 
ไม่น้อยไปกว่ากัน และการจะแปลให้ได้ดีน้ัน 
เราต้องรู ้ ทั้งภาษา และความหมาย ของสิ่ง 
ที่เราจะแปลเป็นอย่างดีด้วย แต่ความที่เรายังม ี
อายุพรรษาน้อย และไม่ได้เข้าศึกษาในระบบ
การศึกษาสงฆ์ที่เป็นมาตรฐานที่เขาเรียนกัน 
จึงมิได้โต้แย้ง ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ 
หลังจากกลับจากการเป็นพระธรรมทูต ก็ได้ 
มาสอนบาฬีแก่สามเณรและอุบาสิกา อยู ่ ที่ 
วัดป่าบุญล้อม (จ.อุบลราชธานี) อยู่ระยะหนึ่ง 
แต่พบว่า พื้นความรู้บาฬีของผู้สอนเองก็ยังไม ่
แน่นพอ ครั้นได้ทราบจากเพื่อนพระที่ก�าลัง 
ศึกษาอยู่ที่วัดจากแดงว่ามีการศึกษาพระบาฬี 
ขั้นสูง จึงได้ตั้งใจเดินทางมาเรียนต่อท่ีวัดนี้
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หลวงตาสาก ฝากสอนใจ

	 ที่วัดจากแดง	 ในห้องเรียนบาฬี	 จะมีรูป
หลวงปู่ท่ามะโอ	ใส่กรอบ	ยืนยิ้มมองผู้เรียนอยู่
อย่างมีเมตตาที่หน้าห้อง	ระหว่างที่เราเรียนจะ 
มีเรื่องเล่าที่เก่ียวกับหลวงปู่อยู่เสมอ	ยกตัวอย่าง 
เช่น	เมื่อพระอาจารย์จะให้ก�าลังใจลูกศิษย์ที่มา
เรียนบาฬีเมื่ออายุมากแล้ว	 ซึ่งปกติการเรียน
ภาษา	 ถ้ามีอายุมาก	 การจ�า	 การท่องต่างๆ	
มักจะไม่ค่อยดี	 สู้เรียนภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย 
ไม่ค่อยได้	แต่ก็มีเรื่องเล่าที่ฟังต่อมาจากหลวงปู ่
ซึ่งเป็นการเพิ่มก�าลังใจให้กับลูกศิษย์	 ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่า	
	 มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งชื่อ	หลวงตาสาก	ทุกวัน 
ท่านจะเคี้ยวไม้สีฟันแท่งหนึ่ง	เสร็จแล้วก็โยนทิ้ง 
ลงไปที่ใต ้ถุนกุฏิ	 วันหนึ่งท ่านมาพิจารณาด ู
ท่ีใต้ถุน	 ก็พบว่ากองไม้สีฟันนั้น	 สูงไม่ใช่น้อย	
ท่านจึงมีความคิดว่า	 ถ้าเราเอาเวลาแต่ละวัน 
มาศึกษาเล่าเรียนบาฬี ค่อยๆ สะสมไป วันละ 
เล็กวันละน้อย ก็จะใหญ่โตได้ เท่ากับกองไม้
ชําระฟันนี้		ท่านจึงเดินทางเข้าไปในวัง	เพื่อไป 
ขอพระไตรปิฎกบาฬีจากพระราชามาศึกษา	
พระราชาทอดพระเนตรเห็นอายุของหลวงตา

แล้ว	 ก็ทรงพระสรวล	 (หัวเราะ)	 แล้วได้ตรัส 
เปรียบเปรยว่า	ถ้าไม้สากกะเบือจะออกดอกได้
ไซร้ ท่านพระผู้เฒ่านี้ ก็คงจะศึกษาบาฬีสําเร็จ 
ตอนอายุปูนนี้ได้กระมัง 
	 หลวงตาสากกลับมาก็ตั้งอกต้ังใจศึกษา
เล่าเรียนพระไตรปิฎกที่ท่านได้รับมา	 ท�าการ
ศึกษาไปทีละหน้าทีละหน้า	 จนหลายปีผ่านไป 
ท่านก็ได้เข้าใจแตกฉานในพระไตรปิฎก	วันหน่ึง 
ท่านให้สามเณรลูกศิษย์น�าเอาไม้สากกะเบือ 
มาตกแต่งด้วยดอกไม้	แล้วก็เข้าไปหาพระราชา 
ในพระราชวัง		หลวงตาได้ถวายสากกะเบือพร้อม 
ดอกไม้กับพระราชา	 แล้วกล่าวว่า	 “ขอถวาย 
พระพร มหาบพิตร บัดน้ี สากกะเบือได้ออก 
ดอกแล้ว”	พระราชาทรงแปลกใจ	แต่ก็ทรงเรียก 
พระผู้ทรงพระไตรปิฎกมาสอบถาม	ปรากฏว่า 
หลวงตาสากสามารถตอบค�าถามที่พระผู ้ทรง 
พระไตรปิฎกถามมาได้ทุกข้อ	 พอถึงคราวที ่
หลวงตาสากถามกลับบ ้าง	 พระผู ้ทรงพระ
ไตรปิฎกกลับตอบไม่ได้	 จึงเป็นอันว่าหลวงตา 
สากได้ส�าเร็จวิชาพระไตรปิฎกจนได้	 แม้ว่าจะ 
มาเริ่มศึกษาในเวลาท่ีท่านอายุมากแล้ว
 เรื่องนี้	 เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้พระที่เริ่ม 
ศึกษาบาฬี	แม้ว่าจะมีอายุมากแล้ว	ให้มีก�าลังใจ	 
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นับเป็นหลักฐานตัวอย่างทางประวัติศาสตร  ์
อันหนึ่งว่า	 ใครๆ	 ก็สามารถจะประสบความ 
ส�าเร็จได้	 ถ้าต้ังใจจริง	 อายุมิได้เป็นอุปสรรค
อย่างใดเลย	 จริงๆ	 แล้ว	 การเรียนภาษาใหม ่
ในวัยทอง	 อาจจะช่วยชะลอเรื่องของสมองฝ่อ
ได้เป็นอย่างดี	ยิ่งถ้าภาษาใหม่เป็นภาษาธรรมะ
ด้วยแล้ว	ก็น่าจะเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัย	ท�าให้
เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่า	มีธรรมะในใจ

เทพธิดากับสามเณร

	 ส�าหรับพระภิกษุหนุ่มหรือสามเณรน้อย	
ที่เกิดความระย่อต่อการเรียน	 คิดจะลาสิกขา	
หลวงปู่ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง	
	 เรื่องมีอยู ่ว่า	 มีสามเณรรูปหนึ่ง	 ระหว่าง
ศึกษาบาฬีในเมือง	เกิดความท้อแท้ใจ	มีความ
กระสันอยากจะลาสิกขา	 จึงเดินทางกลับไป
บ้านเกิดที่ต ่างจังหวัด	 เพื่อจะไปหาโยมแม	่
ระหว่างทางต้องผ่านพระเจดีย์	จึงเกิดความคิด
ว่า	ไหนๆ	ก็จะลาสิกขาแล้ว	จะแวะเข้าไปกราบ
พระเจดีย์ก่อนขณะยังอยู่ในสมณเพศ	เป็นคร้ัง
สุดท้าย	เทพธิดาองค์หน่ึง	ที่สถิตอยู่ที่นั่น	ทราบ
ความต้องการในใจของสามเณร	 จึงจ�าแลงตัว
มาเป็นอุบาสิกา	 ท�าทีเป็นมากราบพระเจดีย์	
อยู่ใกล้ๆ	แล้วเอ่ยคาถาขึ้นมาดังๆ	ให้สามเณร
ได้ยินว่า	

อุปฺปพฺพชิตชายา หิ น ภวามิ กุทาจนํ
ตโต มูฬฺหตโร โปโส นตฺถิ โกจิปิ มหีตเลฯ
	 ในกาลไหนๆ	 ขอให้ไม่ได้กับชาย	 ที่สึกหา
ลาเพศจากพระสงฆ์
	 เพราะบุรุษที่จะหลงไปกว่านี้	 ไม่มีในผืน
ปฐพีท่ีกว้างใหญ่เลย
 นางเทพธิดาจําแลง

	 สามเณรได้ฟังค�าของนางเทพธิดาจ�าแลง
แล ้ว	 ก็ เกิดฉุกคิดขึ้นได ้	 เห็นจริงตามคาถา
ที่ไพเราะน้ันด้วย	 จึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะ 
ลาสิกขา	แล้วกลับมาศึกษาต่อจนจบได้ในที่สุด	
สุดท้าย	 ได้กลายมาเป็นพระเถระผู ้ใหญ่ที่มี 
ชื่อเสียงในประเทศพม่าจนถึงทุกวันนี้

ผู้มีปัญญาย่อมทราบกันและกัน 

	 เรื่องเล่าเหล่านี้เอง	ที่วิถีครูของหลวงปู่ได้
ถ่ายทอดมาสู่ลูกศิษย์	เป็นตัวอย่างและก�าลังใจ
ให้มุ่งมั่นศึกษา	จนหลายท่านได้ผลิตต�าราเรียน
หรือเป็นครูบาอาจารย์	ทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่าย
พระภิกษุสายบาฬีใหญ่	สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้	
	 พระอาจารย์มหาประนอมเคยเล่าให้ฟัง
ว ่าสมเด็จพระสังฆราช	 (องค์ก ่อน)	 ได ้ทรง 
เขียนจดหมายมาสอบถามปัญหาข้อสงสัยเรื่อง
ต่างๆ	กับหลวงพ่อท่ามะโออยู่บ่อยๆ	โดยท่าน 
พระอาจารย์มหาประนอม	 (ซ่ึงตอนน้ันเป็น 
สามเณร)	ได้เป็นคนพิมพ์จดหมายตอบเหล่าน้ัน 
ซึ่งต ่อมาได้รวบรวมมาจัดพิมพ์ไว ้ในหนังสือ 
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นานาวินิจฉัย	นับเป็นแบบอย่างในการค้นคว้า 
หลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎก	และอรรถกถา 
ฎีกา	 มาตอบปัญหาในเรื่องนั้นๆ	 ได้อย่างตรง
ประเด็น	 แม ้แต ่สมเด็จพระสังฆราชยังทรง
เห็นความส�าคัญของการศึกษาบาฬีใหญ่	 โดย
ได้เสด็จมาแจกใบประกาศแก่พระเณร	 ที่จบ
หลักสูตรต่างๆ	 ที่วัดท่ามะโอด้วยพระองค์เอง 
อีกด้วย	 ผู ้มีปัญญาด้วยกันนั้น	 ย่อมทราบกัน 
และกัน	 แต่หลวงปู ่เองก็มิได้อวดภูมิความรู ้
ของท่านแต่อย่างใด	ส�าหรับชาวบ้านรอบๆ	วัด	
หลวงปู่คงเป็นเพียงแต่หลวงตาท่ีขยันกวาดวัด
รูปหนึ่งเท่านั้น

หลวงปู่สอนวินัย 

	 มีครั้งหนึ่งท่านได้สอนพระวินัยให้กับพระ
เณรที่วัดท่ามะโอ	 โดยได้ยกเอาข้อความจาก 
พระวินัยปิฎกและอรรถกถา	ฎีกา	จากท่ีต่างๆ	
มาสรุปให้ฟังว่า	มีเหตุอะไรบ้าง	ที่สามารถห่ม 
เปิดไหล่	ออกจากวัดได้	เหตุหน่ึงในน้ันคือ	ถ้าไป
สู่วัดใกล้เคียง	 พอสอนเสร็จท่านก็ห่มเปิดไหล่
ออกจากวัดมุ่งหน้าไปยังอีกวัดหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปอีกไม่กี่ช่วงถนน	พอดีมีอุบาสิกาคนหน่ึง
ซึ่งสงสัยจะเป็นคนวัด	เพราะรู้เรื่องวินัยอยู่บ้าง 
เห็นหลวงปู ่ห่มเปิดไหล่เดินออกจากวัด	 จึงร่ี 
เข้ามาชี้หน้าหลวงปู่ว่า	หลวงตานี่	 ไม่รู ้จักวินัย 
เสียเลย	 ออกนอกวัดต้องห่มคลุมไหล่ทั้งสอง 
ข้าง	จึงจะถูกต้องตามพระวินัย	หลวงปู่ท่านมา 
เล่าให้ฟังทีหลังว่า	 ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การจะชี้แจงวินัยโดยละเอียดให้โยมคนน้ันฟัง 
ในสถานการณ์แบบนั้น	คงจะไม่ได้ผล	ท่านจึง 
รีบพนมมือทั้งสองข้าง	 กล่าวสาธุๆ	 ขอบคุณ 
โยมคนน้ัน	 แล้วก็ห่มจีวรแบบคลุมไหล่	 มุ ่ง
หน้าไปท�าธุระที่วัดใกล้ๆ	 ต่อไป	 แสดงให้เห็น
ถึงความไม่ถือตัวของท่าน	 ที่ยอมเป็นหลวงตา 
ผู้ไม่รู้วินัย	 ดีกว่าจะปล่อยให้เหตุการณ์บานปลาย 
ให้เรื่องได้จบโดยสงบดีกว่า



เกร็ดธรรมรําลึก 
	 ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ผู ้ที่อยู ่
ใกล้ชิดหลวงปู่ได้เล่าให้ฟัง	 ถึงบรรยากาศ	 ใน
ช่วงที่ศึกษาอยู ่กับหลวงปู ่	 ซึ่งจะขอน�ามาเป็น
ตัวอย่างสักสามสี่เรื่องต่อไปนี้	น�ามาจาก	“เกร็ด
ธรรมะ”	โดย	สัจจวาที	วัดหาดใหญ่สิตาราม

๒) อย่าแย่งบุญ
	 เคยไหม	เวลาที่เห็นครูอาจารย์ท�างานแล้ว
เราอาสาเข้าไปช่วย	เห็นท่านกวาดหรือเช็ดนั่น
ท�าน่ี	 แล้วเราก็รู ้สึกว่า	 เราไม่ควรบกพร่องใน
หน้าที่ของลูกศิษย์	ท่านเป็นอาจารย์ของเรา	ไม่
สมควรให้ท่านต้องท�างานแบบนี้	 แล้วก็เข้าไป
ขอไม้กวาดจากท่าน	 มากวาด	 หากฟังเรื่องน้ี
แล้ว	ความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป
	 อาจารย์ใหญ่วัดหาดใหญ่	 ได้เห็นหลวงปู ่
วัดท่ามะโอก�าลังยืนเช็ดฝุ ่นหน้าต่างศาลาอยู ่	 
พร้อมกับมีถังน�้าวางอยู่ใกล้ๆ

๑) ได้กําไรแล้ว

	 อาจารย์ครับ	อาจารย์คิดอย่างไร	อุตส่าห์
สอนมาต้ังหลายปี	 ลูกศิษย์ลาสิกขาหนีไปหมด	
ไม่เสียใจบ้างหรือ	ไม่ท้อใจบ้างหรือ	คิดอย่างไร	
ถึงมีก�าลังใจในการสอน
 “สมโภชน์เอ๊ย...ได้ลูกศิษย์คนเดียว ถือว่า
เท่าทุน สองคนก็กําไรแล้วก๊า...”
	 เป ็นถ้อยค�าที่อาจารย์ใหญ่วัดหาดใหญ  ่
สิตาราม	 ถามอาจารย์ปู ่วัดท่ามะโอ	 เมื่อตอน
อยู่ท่ามะโอ
	 บัดนี้	 ได้เห็นประจักษ์แล้วว่า	 อาจารย์ปู ่
ลงทุนแล้วได้ก�าไรมากมาย
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	 อาจารย์กลับมาจากบิณฑบาต	 ทนไม่ได  ้
ที่เห็นครูบาอาจารย์ท�างานแบบนั้น	รีบเก็บบาตร
ตากจีวรบนราวผ้า	 แล้วเข้าไปขออาสาท�างาน
แทน	อาจารย์ครับ	ผมขอท�าเองครับ	พูดพร้อม
เอื้อมมือไปขอผ้าขี้ริ้วจากท่าน

	 หลวงปู่ตอบมา “อา...สมโภชน์ มาแย่งบุญ
อาจารย์ อยากได้บุญ หาผ้ามาเองก๊า”
	 สิ่งท่ีเราผู ้เป็นลูกศิษย์คิด	 กับอาจารย์คิด	
เหนือชั้นกันจริงๆ
๓) อดทนพรํ่าสอน
	 ใต้ถุนกุฏิอาจารย์ปู ่คือที่นอนท่องหนังสือ
อาจารย์ใหญ่วัดหาดใหญ่ฯ
	 ท่านอาจารย์จะเอาผ้าสบง	 ผูกเป็นเปล 
ที่เสาทั้งสอง	แล้วนอนท่องหนังสือในยามเที่ยง
	 อาจารย์ปู่	อ่านหนังสืออยู่ในห้อง	ถ้าได้ยิน
ลูกศิษย์ท่องผิด	ท่านจะเดินออกจากกุฏิ	รีบออก
มาเตือน
 “อา...สมโภชน์ ท่องผิดแล้วก๊า ท่องผิด
แล้ว”...
	 จากนั้นก็บอกสิ่งที่ถูก
	 คุณสมบัติของอาจารย์	มีหลายข้อ	หนึ่งใน
นั้น	มีค�าว่า	วจนกฺขโม แปลว่า	ผู้ทนต่อการพร�่า
สอน	 ไม่เบื่อในการพร�่าสอน	 จ�้าจี้จ�้าไชในเรื่อง
เดิมแล้วๆ	เล่าๆ	ไม่รู ้จักเบื่อ



๔) ไปไหนไปด้วย
	 เข ้ามาในวัดท่ามะโอ	 คงจะเห็นก�าแพง 
ฝั ่งทิศเหนือบางส่วนสูงกว่าปกติ	 ชวนให้น่า
สงสัย
	 อ๋อ...ก�าแพงที่ต่อข้ึนไปนั้นหรือ	?
	 มีช ่วงหนึ่ง	 โยมข้างวัดเปิดมวยเสียงดัง 
จนสามเณรไม่เป็นอันท่องหนังสือ	 พากันปีน
ข้ามก�าแพงไปดูมวย
	 อาจารย์ปู่สังเกตรู้ว่าสามเณรบางกลุ่มปีน
ก�าแพงออกไปดู	 วันถัดมา	 เมื่อเสียงมวยดังข้ึน	
อาจารย์ปู่ได้เดินออกไปทางประตูใหญ่	แล้วรอ
อยู่บริเวณใกล้ๆ	ที่สามเณรจะลงมา
	 สามเณรกลุ ่มนั้น	 ทยอยกระโดดลงมา	 
พอท่านเห็นว ่าลงมาหมดทุกคนแล้ว	 ก็เดิน 
เข ้าไปใกล้ๆ	 แล้วพูดด้วยรอยยิ้มว ่า	 “อา... 
สามเณรไปไหนก๊า...อาจารย์ไปด้วย”
	 ทุกคนตกใจ	 หัวเราะแหยๆ	 แก้เขินด้วย 
สัญญาว่าจะไม่ท�าอีก	เหตุการณ์แบบนั้น	จึงไม่
เกิดข้ึนอีก	ตั้งแต่นั้นมา
	 ก็คงพอจะได้เห็นภาพบรรยากาศคร่าวๆ	
สมัยที่พระเณรศึกษาอยู่กับหลวงปู่	
	 ตอนช่วงปลายของชีวิต	ดวงตาของหลวงปู่ 
มีปัญหาระคายเคือง	 มีน�้าตาไหลออกตลอด
เวลา	 หมอจึงแนะน�าให้หยุดการอ่านและสอน
หนังสือ	 ถึงอย่างนั้น	 หลวงปู ่ก็ยังคงพร�่าสอน
ลูกศิษย์	 อย่างไม่เห็นแก่สุขภาพร่างกายของ
ตนเอง	 หลวงปู่ปรารภว่า	 “นัยน์ตาดีๆ ไม่ใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ ไม่อ่าน ไม่บอก ไม่สอนธรรม
ของพระพุทธเจ้า รอให้ไฟเผาไหม้ไปเช่นนั้น 
ไม่สมควรก้า…ใช้อ่าน ใช้สอนธรรมของพระ 
พุทธเจ้า แล้วบอดไปก่อนไฟจะเผาไหม้ ไม ่
เป็นไรก้า”

ส่งทอดมรดกธรรม

	 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต	นับว่าหลวงปู่ 
เป็นปูชนียบุคคล	 ที่น่าน�ามาเป็นตัวอย่างแก่ 
พวกเรา	 ในด้านการอุทิศชีวิตให้กับการสอน 
การสืบต่อพระปริยัติธรรมท่ีถูกต้อง	 เที่ยงแท้	 
ให้คงอยู ่สืบไป	 ท่านรักษาพระพุทธศาสนาไว ้
ด้วยชีวิต	 แล้วยังถ่ายทอดปลูกฝังให้เหล่าศิษย ์
รักษากันสืบมาอีกด้วย	
	 ท่านพระอาจารย์ต่วนเล่าให้ฟังว่า	ชีวิตช่วง 
สุดท ้ ายของหลวงปู ่ 	 ที่ป ่วยอยู ่ที่ โรงพยาบาล 
ท่านได้เข้าไปเยี่ยมหลวงปู่		ตอนนั้นตาทั้งสองข้าง 
ของท่านบอดสนิทแล้ว	 ท่านดีใจมากที่ได้ฟัง 
เสียงพระอาจารย์ต่วน	ก�ามือพระอีกรูปไว้แน่น 
ตอนที่พระอาจารย์ต่วนกล่าวอ�าลา	เพราะเข้าใจ 
ว่าเป็นมือของพระอาจารย์ต่วน	 หลังจากน้ัน 
อีกไม ่กี่วันท ่านก็มรณภาพ	 ท่านคงจะอยาก 
ฝากการศึกษาพระบาฬีไว้ ให้อยู่ในการดูแล 
ของพวกเรา ให้สืบทอดต่อไป พวกเราจึงม ี
หน ้า ท่ี ท่ีจะสืบสานพระปริ ยัติธรรม ตาม   
“วิถีครู” ที่หลวงปู ่ท ่ามะโอได ้นํามาจาก 
ประเทศพม่า และถ่ายทอดให้แก่พวกเรา 
ตลอดช่วงชีวิต ๕๓ ปี ที่อยู่ในเมืองไทยของท่าน 
	 ขอให้การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
อันบริสุทธิ์	บริบูรณ์	คงอยู่คู่เมืองไทยสืบต่อไป
อีกนานแสนนาน
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	 ท่ีเดิม		เพิ่มทิ้ง		ทุกวัน		 	 ไม้ช�ำ-		ระฟัน		แค่คืบ

จอมปลวก		ปำนกัน		ก่อสืบ		 ค่อยคืบ		จรดแกล		กุฎี

	 หลวงตำ		แก่เก่ำ		เล่ำกัน		 ได้เห็น		เช่นน้ัน		ฉุกจี้

น้อมรับ		เป็นครู		ครอบดี		 	 วัดคืบ		คัมภีร์		เรียนมำ

	 ส่งตน		ถึงฝั่ง		บำฬี		 	 ท�ำสำก		ให้มี		บุปผำ

ควำมเพียร		อย่ำหม่ิน		รำคำ		 ว่ำน้อย		จักมำ		ใดมี

	 เพรำะเพียร		ให้สุข		ทุกอย่ำง	 หำกเพียร		ถูกทำง		ถูกที่

ศำสนำ		ธุระ		สองนี้		 	 คันถะ		กับมี		วิปัสสนำ

	 อย่ำงแรก		ยำมเรียน		นึกไว้		 ไม่แก่		ไม่ตำย		ตัวข้ำ

อย่ำงหลัง		พึงคิด		ติดตำ		 	 ควำมตำย		ตรงหน้ำ		รอเรำ

	 ก็เม่ือ		ประพฤติ		ดั่งว่ำ			 จักมี		ท้อล้ำ		ใดเล่ำ

ควำมดัง		กล่ำวนั้น		อันเรำ			 ฟังเล่ำ		แต่ท่ำ		อำจำรย์

	 ก่อนท่ำ		ย่อมมำ		แต่อู่			 คือ	อำ		จำรย์ปู่		สอนสำน

มหำเถร		ผู้พำก	-	เพียรกำร			 สะอำด		ทุกด้ำน		ยินดี

	 ไม่เบื่อ		จ�้ำไช		ถ่ำยทอด		 ต่อให้		ตำบอด		มือจี้

สอนศิษย์		เยี่ยงไร		ใดมี		 	 คุ้นท�ำ		ท่วงที		เย่ียงกัน

	 วินัย		นับเยี่ยง		ชีวิต		 	 ด้วยจิต		แน่นเนื้อ		เชื่อมั่น

สัทธรรม		ยืนยง		คงพันธุ์		 	 หำกวัน		วินัย		ยังคง

	 สัทธรรม		ดับดิ้น		ส้ินเช้ือ		 หำกเมื่อ		วินัย		ผุยผง

วินัย		เชิดค�้ำ		ธ�ำรงค์		 	 ในคน		ใช่ตรง		คัมภีร์

ปาจริยะ ปาทวิถี

พระมหาวิวัฒน์ ยสินธโร

กวีนิพนธ์



	 บทความน้ีเขียนในนามของพุทธศาสนิกชน 
คนไทยคนหนึ่ง	 ผู ้มีความซาบซึ้งในเรื่องราว 
ของพระภัททันตะ 	 ธัมมานันทมหา เถระ 
อัครมหาบัณฑิต	หรือที่เรียกขานกันในหมู่ศิษย์ 
ว่า	 หลวงพ่อใหญ่	 อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ 
จ.ล�าปาง
	 ผู้เขียนไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเป็นการส่วนตัว 
แต่ด้วยความที่เป็นนักหนังสือพิมพ์		ที่ท�าคอลัมน ์
เกี่ยวกับศาสนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธ-
ศาสนา	มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	ท�าให้ได ้
ยินชื่อเสียงของวัดท่ามะโอว่า	 เป็นแหล่งเรียน 
บาฬีใหญ่	 หลักสูตรเข ้มข ้น	 แบบที่ เรียนใน
ประเทศพม่า	 มีอาจารย์ใหญ่	 เป็นพระเถระ 
ที่รัฐบาลพม่าส่งมาให้

	 เ ม่ือประมาณสิบป ีก ่อน	 
ญาติ โยมที่ วัดญาณเวศกวัน 
ได ้ จั ดคอร ์สเรียนภาษาบาลี 
ส�าหรับคฤหัสถ ์ 	 ผู ้ เขียนก็ได  ้
ไปเข ้าคอร์สเรียนภาษาบาล ี
นั้นด้วย	อาจารย์ผู้สอนคนแรก 
แนะน�าให้ไปหาหนังสือ	 อภิธานวรรณนา	 ซ่ึง 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย	 พระมหาสมปอง 
มุทิโต	 คณะ	 ๒๕	 วัดมหาธาตุฯ	 ท่าพระจันทร ์
หนังสือน้ี	 เป็นพจนานุกรมค�าศัพท์บาลี	 ที่มีการ 
แปลเป็นภาษาไทย	 ท�าให้เข้าใจง่ายแก่ผู ้ศึกษา 
พวกเราจึงติดต่อกับพระอาจารย์มหาสมปอง 
เพื่อขอรับหนังสือ	 และร่วมบริจาคค่าพิมพ์ 

หลวงพ่อใหญ่
ด้วยดวงใจ

กราบคารวะ
ว. รัตตบูรณินท์

ปูชนียบุคคล



ป.ธ.๙)	 วัดโพธาราม	 จังหวัดนครสวรรค์	 ได้มี 
หนังสือไปขอครูมาสอนปริยัติธรรม	 ให้แก่พระ
สงฆ์ไทยในความดูแลของท่าน	รัฐบาลพม่าได้ส่ง 
หลวงพ่อใหญ่	ซ่ึงแต่เดิมคิดว่า	รัฐบาลจะส่งท่าน 
ไปประเทศญี่ปุ่น	เมื่อตกลงใจให้ท่านมาเมืองไทย 
ท่านก็มา	 (เรื่องราวตอนนี้อ่านเพ่ิมเติมได้จาก
บทความแรกในเล่มนี้)	 	 	 	
	 ดีวีดีแผ่นนั้น	ผู้เขียนดูแล้วดูอีกหลายสิบครั้ง 
เพราะชอบมาก	ชอบทั้งเรื่องราว	ภาพที่เห็น	และ 
บทบรรยาย	 ที่ให้ความรู้ต่างๆ	 และเรื่องราวที ่
น่าสนใจเก่ียวกับหลวงพ่ออย่างอ่อนโยนงดงาม 
เต็มไปด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงสุด	 ไม่
มากไป	 ไม่น้อยไป	 หากสมบูรณ์พอที่จะท�าให ้
เราคนไทย	ได้รู้จักหลวงพ่อได้ดีขึ้น

	 หลวงพ่อใหญ่ท่านเป็น 
พระร่างเล็ก	ผอมบาง	หน้าตา
เฉลียวฉลาด	และมีจริยาวัตร
ที่บ่งบอกว่า	ท่านรักในความ
เป็นครูของท่านมาก	ท่านจะ
สอนหนังสือแก่ศิษย์รุ่นแรกๆ 
ด้วยตัวเอง	 แม้วิชาที่ศึกษา 
เล่าเรียนจะยากเย็นเพียงไหน 

ถวายท่าน	 เท่านั้นยังไม่พอ	 เมื่อทราบว่าท่าน 
เปิดคอร์สสอนวิชา		พาลาวตาร		ที่คณะ		๒๕		ด้วย 
พวกเราหลายคนได้ไปขอเข้าเรียนด้วย	ส�าหรับ 
ผู้เขียนคิดว่าจะทดลองไปเรียนดู		ที่ว่าทดลองนั้น 
เพราะการเดินทางไปวัดมหาธาตุฯ		ไม่สะดวกนัก 
ส�าหรับคนบ้านไกล	 และที่วัดก็ไม่มีที่จอดรถ 
เสียด้วย	 ก็เลยคิดว่าจะพยายามไปเท่าที่ไปได	้
ถ้าไม่ไหว	ก็คงจะต้องยุติไปเองในท่ีสุด

	 ระหว่างเรียน	 พาลาวตาร ท่านอาจารย ์
สมปองมักพูดถึงหลวงพ่อใหญ่ให้ฟังในชั้นเรียน 
ในช ่วงที่ ฉลองอายุ 	 ๘๐	 ป ี 	 ของหลวงพ ่อ 
พระอาจารย์สมปองได้ท�าดีวีดีประวัติหลวงพ่อ
ออกแจกเป็นอาจริยบูชาทั่วไป	ผู้เขียนได้รับมา
แผ่นหน่ึง	จึงได้มาเปิดดูอย่างตั้งใจ
	 หลวงพ่อใหญ่เป็นชาวเมียนมาแท้ๆ	 บวช 
เป ็นเณรต้ังแต ่อายุยังน ้อย 
และได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการ 
ในพระพุทธศาสนา	ทั้งภาษา 
บาลีและพระไตรปิฎกอย่าง 
แตกฉาน	จนมีชื่อเสียงโด่งดัง 
ท่านหนึ่งในยุคสมัยของท่าน 
ต่อมาท่านเจ้าคุณ	พระธรรม- 
คุณาภรณ์	 (เช้า	 ฐิตปญฺโญฺ, 

๔๔ 79



ศิษย์ของท่านก็เรียนรู้เร่ือง	สามารถสอบผ่านได้
จ�านวนมาก	 พระเณรรูปใดสอบได้คะแนนดีๆ	
ท่านจะให้รางวัล	 บางครั้งให้ได้รับรางวัลจาก
สมเด็จพระญาณสังวร		สมเด็จพระสังฆราช	ดังมี 
รูปปรากฏอยู่ในดีวีดีนั้น
	 ต่อมาคอร์สภาษาบาลี	วัดญาณเวศกวัน	ที่
เล่าไว้ข้างต้น	เปลี่ยนอาจารย์ใหม่	เป็นอาจารย์
จ�ารูญ	ธรรมดา	อาจารย์เป็นศิษย์รุ่นที่	๔	ของ 
วัดท่ามะโอ	 สอบได้ที่	 ๑	 ของรุ่น	 ภายหลังได ้
ไปศึกษาต่อที่ประเทศพม่า	 และสอบได้ ช้ัน 
ธัมมาจริยสาสนธชะ	 ซึ่งอาจารย์ได้ลาสิกขา 
แต่ก็ท�างานพระศาสนามาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้ง
สอนหนังสือ	 แปลคัมภีร์ส�าคัญต่างๆ	 ออกเป็น 
ภาษาไทย	 มีผลงานมากมาย	 (ดูรายช่ือได้ใน
บทความเรื่อง	หลวงพ่อกับการสร้างคัมภีร์)
	 ขณะสอน	อาจารย์มกัจะเล่าถงึหลวงพ่อใหญ่ 
คล้ายกับมีความผูกพันที่ยังคงกระพัน	ผูกหัวใจ 
ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเสมอๆ	 อาจารย์เล ่าว ่า 
หลวงพ่อใหญ่รักการสอนของท่านมาก	เวลาท่าน 
ติดธุระจะต้องจากวัดไป	ท่านจะรีบกลับทุกครั้ง	
ไม่เคยไปอยู่ที่อ่ืนนานๆ	เพราะห่วงเรื่องการสอน
ของท่าน	และท่านจะสอนเสมอว่า	เมื่อเรียนแล้ว 
ต่อไปให้ไปสอนต่อ	 มีศิษย์คนเดียวก็ให้สอน	
หากไม่มี	 ก็ให ้ไปหาคนมาเรียน	 และท่านก ็
ให้ลูกศิษย์ที่สอบผ่านแล้ว	เป็นครูสอนรุ่นน้อง 

หลวงพ่อถ่ายภาพร่วมกับศิษยานุศิษย์บริเวณประตูด้านทิศเหนือของวัดท่ามะโอ

	 อาจารย์จ�ารูญเล่าว่า	หลังจากสอบได้แล้ว	
ท่านถูกมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอน	 ตั้งแต่
อายุ	๑๔	-	๑๕	คล้ายเป็นการฝึกสอนตั้งแต่ยัง
เด็ก	 เพื่อต่อไปจะได้เป็นครูที่สมบูรณ์	 นับเป็น 
กุศโลบายของหลวงพ่อใหญ่	ที่ฝึกศิษย์ของท่าน
ให้มีความเป็นครู	ทั้งกาย	ใจ	ให้มีความคุ้นเคย
กับการสอน	การถ่ายทอดวิชาความรู้

	 ย้อนกลับมาพูดถึงดีวีดีประวัติหลวงพ่อใหญ่ 
ที่ท่านอาจารย์สมปองเป็นผู้จัดท�า	ในตอนท้าย
เรื่อง	มีภาพตอนที่ลูกศิษย์พาหลวงพ่อไปเยี่ยม
บ้านที่พม่า	ตอนหน่ึงหลวงพ่อไปที่วัดแห่งหนึ่ง
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ที่ร่างกุ้ง	 ที่วัดแห่งนั้น	 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ ่
ท่ีคนไทยเป็นคนสร้างถวาย	ท่านนั่งยองๆ	ยกมือ 
ไหว้พระพุทธรูปนั้น	ใบหน้าเปี่ยมสุขอย่างยาก 
จะอธิบาย	 หรือเข้าใจว่า	 ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
ผู ้เขียนคิดเอาเองว่า	 ท่านคงภูมิใจ	 ที่ได้เห็น 
คนไทยและคนพม่าเช่ือมสายสัมพันธ์ของความ 
เป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นอย่างดี	 ได้เห็นเป็นที ่
ประจักษ์	 และท่านเองก็คือพระสมณทูตจาก 
ประเทศเมียนมา	 ผู ้มาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศไทยอีกด้วย
	 ในความเป็นจริง	ท่านจะคิดอย่างไร	คงไม่มี
ใครทราบ	และคงไม่มีใครถามท่าน	แต่ส�าหรับ
ผู้เขียนเกิดความประทับใจกับภาพที่ได้เห็นเป็น
อย่างยิ่ง	แม้จนขณะที่เขียนบทความนี้	ภาพนั้น
ยังติดตาอยู่	ไม่เคยเลือนไปจากความทรงจ�า
	 แม้ไม่เคยรู ้จัก	 ไม่เคยพบ	 แต่ผู ้เขียนก็มี 
ความรักเคารพหลวงพ่อใหญ่อย่างสุดหัวใจ	รู้สึก 
ส�านึกในบุญคุณ	 ที่ท่านสู ้อุตส่าห์จากมาตุภูมิ
มาท�าหน้าที่สมณศากยบุตรผู้เข้มแข็ง	ประกาศ
พระธรรมวินัย	 สมดังพุทธด�ารัสที่ว ่า	 “ภิกษุ 

ทั้งหลาย พวกเธอท้ังหลาย จงเที่ยวจาริกไป 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อ
ความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความ
เก้ือกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลาย”
 หลวงพ่อใหญ่ได้ท�าหน้าท่ีของท่านอย่าง
สมบูรณ์แล ้ว	 ลูกศิษย ์ของท่านจ�านวนมาก
ได้สานต่อเจตนารมณ์ของท่านอย่างเข้มแข็ง	 
ดังท่านผู ้อ ่านจะศึกษาได้จากบทความต่างๆ 
ในวารสารฉบับน้ี	ท่านได้วางรากฐานการศึกษา
ภาษาบาลีและพระไตรปิฎกไว้อย่างมั่นคงแล้ว
ในประเทศไทย	อันควรที่เราคนไทยจะช่วยกัน
ถนอมรักษา	และต่อยอดให้การศึกษาพระพุทธ-
ศาสนาเผยแผ่ออกไปกว้างไกล	 และเข้มแข็ง 
ให้มากที่สุด
	 หลวงพ ่ อ ใหญ ่คื อแรง บันดาลใจ 	 คื อ 
แบบอย่าง	 ที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 ผู ้มีคุณูปการอัน
ยิ่งใหญ่	 ส�าหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย	อันควรค่าแก่การได้รับการคารวะ
กราบไหว้ด้วยดวงใจ
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“ครู”
ผู้อยู่ในใจตลอดกาล

*ค�านี้เป็นค�าเลียนเสียงภาษาไทย	/	ภาษาถิ่น	(เทสิยภาสา)	แต่เขียนแบบบาฬี	จึงไม่ใส่เครื่องหมายไม้เอกและวิสรรชนีย์

รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม

สดุดีพจน์

๑.  “อนิจฺจา วต สงฺขารา”  อิติ พุทฺเธน ภาสิตํ; 

  อิทํ สจฺจํ ชีวิตสฺส  อยํ ธมฺโม นิยามโก. 

	 พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า	“สังขารธรรมท้ังหลายไม่เที่ยงแท้”	

	 นี่เป็นสัจจะของชีวิต	พระธรรมข้อน้ี	เป็นกฎธรรมชาติ

๒.  ธมฺเมน กิจฺจํ สาเธสิ  สิสฺเส วาเจสิ  จตฺตโน; 

  ปารํ คเมสิ เถโร โส  ทามโอ*อารามิสฺสโร. 

	 ท่านอาจารย์ใหญ่	 หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอได้บ�าเพ็ญกิจในพระศาสนาโดยธรรม 

		 ได้สั่งสอนลูกศิษย์ของตนและส่งให้ถึงฝั่ง

๓.  กิจฺจานิ เถรสฺส ภาโร    จิรสฺสํ สุวินีตโก;  

  เตนาโห วหิตํ กิจฺจํ  อเมฺหหิ วหิตพฺพกํ. 

	 กิจทั้งหลายของท่านอาจารย์	เป็นภาระท่ีท่านน�าพามาตลอดเวลายาวนาน	

	 กิจที่ท่านอาจารย์ด�าเนินมาน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก	พวกเราขอด�าเนินรอยตาม

๔.  สาสเน ครุ ภาโรยํ  วีรํ  อิจฺฉนฺติ ตาทิเส;  

  อาเจโร อมฺหากํ วีโร  ตเถว โหม วีรกา. 

	 ภาระนี้ในพระศาสนาเป็นเรื่องหนัก			ในภารกิจเช่นนี้ต้องการผู้กล้า	

	 ท่านอาจารย์ของพวกเราเป็นผู้กล้า			พวกเราขอเป็นผู้กล้าตามท่าน

๕.  วนฺทาม ปาเท เถรสฺส  อนุสฺสราม มหาคุณํ; 

  เถโรปิ อเปโตทานิ  ติฏฺเฐฺ โน มนสี สทา. 

	 ขอกราบนมัสการแทบเท้าของท่าน	 ขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านมิรู ้วาย 

		 แม้บัดน้ีท่านอาจารย์จะละสังขารไปแล้ว	แต่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
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 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเขียนบทความนี้ 
เพื่อประกาศเกียรติคุณหลวงพ่อ	 พระธัมมา- 
นันทมหาเถระ	 อัครมหาบัณฑิต	 ให้ยิ่งใหญ่	
เสมือนคุณความดีที่ท่านได้กระท�ามาตลอดชีวิต 
แต่ด้วยความรู้อันน้อยนิดของข้าพเจ้า	 คงไม่
สามารถกระท�าได้ดีเท่าที่ต้องการ
	 ราวเกือบยี่สิบปีก่อนนั้น	ข้าพเจ้ามีบุญได้ม ี
โอกาสไปกราบหลวงพ ่อ	 โดยการน�าของ
อาจารย์นิศา	 เชนะกุล	 ที่เคารพ	 ในครั้งแรกๆ	
พวกเรายังฟังหลวงพ่อไม่ค่อยเข้าใจ	 แต่ด้วย
อัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยเมตตาของท่าน	ท�าให้รู้สึก 
ได้ถึงความเป็นมงคลยิ่ง	 ที่ได ้มีโอกาสกราบ

	 ข้าพเจ้าได้เห็นปฏิปทาของหลวงพ่อแล้ว
ท�าให้ได้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ	ที่เคยได้รับฟัง 
โดยส ่วนใหญ่	 จากอาจารย ์พระมหานิมิตร 
ธมฺมสาโร	(ป.ธ.๙)	เมื่อท่านยังครองเพศสมณะ 
เรื่ องหนึ่ งที่พระอาจารย ์นิมิตร เคยเล ่ าว ่ า 
เมื่อท่านเรียนจบ	ป.ธ.๙	แล้ว	รับพัดยศมาใหม่ๆ 
มีความรู ้ สึ กอิ่ ม เอิบ ใจและภาคภูมิ ใจมาก 
พอกลับถึงวัดในคืนน้ัน	 ได้หยิบหนังสือพระ 
ไตรปิฎกออกมาอ่าน	แต่ก็ต้องแปลกใจว่าท�าไม 
จึงไม่สามารถแปลบาลีได้อย่างแตกฉานทุกตัว 
อักษร	 เช้าวันรุ ่งขึ้น	 ท่านจึงได้ไปกราบเยี่ยม 
ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าคุณศรีฯ	วัดชนะสงคราม 

หลวงพ่อ เสริมสุข ปัทมสถาน

บูชาธรรม

กับการ

สร้างคัมภีร์

คารวะบูชา	 พระอาจารย	์
ผู้ทรงความรู้ปริยัติ	ปฏิบัติ 
สมณธรรมที่งดงาม	 และ 
บ�าเพญ็คุณูปการอันย่ิงใหญ่
ต่อพระพุทธศาสนา	สมควร 
แก่การกราบไหว ้ 
 ก่อนจะลากลับทุกครั้ง 
หลวงพ่อจะให้พรอาจารย์ 
นิศาและคณะของพวกเรา 
ว่า	 “ขอให้ศรัทธาของเรา 
จ ง มั่ น ค ง ใ น พ ร ะ พุ ท ธ - 
ศาสนา” ฟ ังแล ้ วชื่นใจ 
และ เป ็นพรอันยิ่ ง ใหญ  ่
ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ	น้อมรับมา
ปฏิบัติด้วยเศียรเกล้า
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ซึ่ ง ในป ัจจุบันคือ	 สมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ 
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม	หลวงพ่อเจ้าคุณ 
ได้แนะน�าให้พระมหานิมิตรไปเรียนบาลีใหญ่ 
กับหลวงพ่อใหญ่ที่วัดท่ามะโอ	 เพ่ือให้เข้าใจ 
แตกฉานในภาษาบาลียิ่งข้ึน	ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจ 
ในพระธรรมค�าสอนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 เพราะ 
บาลีเป็นภาษาที่ธ�ารงรักษาค�าสอนไว้นั่นเอง
	 ด้วยเหตุนี้	ข้าพเจ้าจึงซาบซึ้งในบุญคุณของ
หลวงพ่อที่ได้อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร
มากมาย	 ที่ต ่อมาได ้เป ็นครูบาอาจารย์	 ใน 
สถานที่ต่างๆ	ช่วยกันเผยแผ่	สืบสานพระพุทธ-
ศาสนาให้กว้างไกลสืบไป
	 ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ได้รับฟังมาจาก
พระคันธสาราภิวงศ์	 พระพิศาลปริยัตยาภรณ	์
(พระอาจารย์ใหญ่	 วัดหาดใหญ่สิตาราม)	พระ
มหานิมิตร	พระมหาประวัติ	พระมหาประนอม	
พระมหาต่วน	พระมหาสมปองและอาจารย์นิศา 
เชนะกุล	 อาจารย์นิศานั้น	 เป็นผู้สนับสนุนการ
สร้างคัมภีร์บาลีมหาไวยากรณ์	โดยเฉพาะคัมภีร ์
สัททาวิเสสทั้งชุด	ท่านมักสอนพวกเราเสมอว่า	
คัมภีร์ในพระพุทธศาสนาน้ันยิ่งใหญ่นัก เม่ือ
เวลาที่ครูบาอาจารย์ทําการปริวรรต แปล หรือ
อธิบาย พวกเราต้องช่วยกันหาทุน สนับสนุนให ้
การสร้างงานนั้นสําเร็จ เพื่อประโยชน์ต ่อ 
การศึกษา ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู ้

การจัดท�าคัมภีร์นี้	 โบราณจะใช้ค�าว่า	“สร้าง”	
เพราะไม่ใช่งานพิมพ์ธรรมดา	 ค�าว่า	 “พิมพ์”	
ไม่ยิ่งใหญ่พอ	เพราะงานสร้างคัมภีร์เล่มหนึ่งๆ 
ตัวอักษรหนึ่งๆ	 นั้น	 ยากยิ่งจึงเป็นมหากุศล	 
หากเราได ้ร ่ วมกัน	 ท�า ให ้ งานสร ้างคัมภีร  ์
ในพระพุทธศาสนาน้ันส�าเร็จ
	 คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการศึกษาและ 
ใช้เป็นคัมภีร์ค้นคว้านั้น	หลวงพ่อได้มอบหมาย 
ให้จัดพิมพ์ไว ้	 รวม	 ๒๐	 คัมภีร ์ด ้วยกัน	 คือ 
๑.	กัจจายนะ	๒.	ปทรูปสิทธิ	๓.	 โมคคัลลาน- 
พยากรณะ	 ๔.	 สัททนีติสุตตมาลา	 ๕.	 นยาสะ 
๖.	อภิธาน	๗.	สุโพธาลังการะ	๘.	ฉันท์	๙.	สุโพธา- 
ลังการปุราณฎีกา	๑๐.	สุโพธาลังการอภินวฎีกา	
๑๑.	ขุททสิกขา,	มูลสิกขา	๑๒.	ธาตวัตถสังคหะ			
๑๓.	เภทจินดา	๑๔.	กัจจายนสาระ	๑๕.	ณวาทิ-
โมคคัลลานะ	๑๖.	พาลาวตาร	๑๗.	สังขยาปกา- 
สกะ	๑๘.	สังขยาปกาสกฎีกา	๑๙.	ปโยคสิทธิ์			
๒๐.	วุตโตทยฉันโทปกรณ์	แปล
	 ส่วนคมัภร์ีทีท่่านรจนาด้วยตนเองม	ี๔	คมัภร์ี 
คือ	 ๑.	 ส�านวนภาษาในพระพุทธศาสนา	 ๒. 
อุปสัมปทากัมมวาจาวินิจฉัย	๓.	สังขิตตปาติโมก- 
ขุทเทสวินิจฉัย	๔.	นานาวินิจฉัย
	 นอกจากงานเรื่องคัมภีร์	ที่หลวงพ่อ	(ท่าน
อาจารย์ใหญ่)	 สร้างแล้ว	 ลูกศิษย์ของท่านอีก
หลายรูปหลายท่าน	 ก็ได้สร ้างสรรค์ผลงาน 
ที่มีประโยชน์	 ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ	 เช่น	 งานท้ังหลาย 
ทั้งปวงของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	เจ้าคณะใหญ ่
หนกลาง	เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม	
	 ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ	 ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ	 ที่เรียนจบมหาบาลี	 จากวัด 
ท่ามะโอ	ได้สร้างผลงานรวบรวม	แปล	ปริวรรต
และอธิบายภาษาบาลี	 พระไตรปิฎก	 และงาน
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เผยแผ่ค�าสอนมากมาย
ในพระพุทธศาสนา	 จะ
ขอกล ่ าวถึ งผลงานที่ มี
ปรากฏ	เพื่อให้ผู้อ่านเห็น
ภาพคุณูปการอันย่ิงใหญ่
ของหลวงพ่อได้	ดังนี้
พระ คันธสารา ภิว งศ  ์  
มีผลงานโดยสังเขป	คือ
ผลงานฝ่ายพระอภิธรรม	
 ๑.	อภธิมัมตัถสงัคหะและปรมัตถทปีน	ี(แปล)
	 ๒.	สัจจสังเขป	(แปล	และอธิบาย)
		 ๓.	อภิธัมมาวตาร	(แปลและอธิบาย)
	 ๔.	อัฏฐสาลินี	(แปลและอธิบาย)
	 ๕.	พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์	 และ
ประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส
	 ๖.	คาถาสาธยาย	 ในงานฉลองวันพระ
อภิธรรม	(แปล)
ผลงานฝ่ายพระสูตร
	 ๑.	เนติปกรณ์	(แปลและอธิบาย)
	 ๒.	เนติอรรถกถา	(แปลและอธิบาย)
	 ๓.	เนติฎีกา	(แปลและอธิบาย)
	 ๔.	พระสุตตันตปิฎก	 (แปลและอธิบาย)	
มัชฌิมนิกาย	มูลปัณณาสก์	เล่ม	๑
	 ๕	–	๘	วิสุทธิมรรคเล่ม	๑	-	๔	(แปลและ
อธิบาย)
ผลงานฝ่ายพระวินัย
	 ๑.	สารัตถทีปนี 	 มหาวรรค	 (แปลและ
อธิบาย	)
	 ๒.	สารัตถทีปนี	จูฬวรรค	และปริวาร	(แปล
และอธิบาย)
	 ๓.	-	๔.	กังขาวิตรณีเล่ม	๑	-	๒	(แปลและ
อธิบาย)
	 ๕.	ศีล	๒๒๗	ข้อ

ผลงานฝ่ายวิปัสสนา
	 ๑.	วิปัสสนามัย	เล่ม	๑	
(แปล)
		 ๒.	วิปัสสนามัย	เล่ม	๒	
(แปล)
	 ๓.	มหาสติปัฏฐานสูตร	
(แปล)
	 ๔.	 ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร	(แปล)

 ๕.	ปฏิจจสมุปบาท	(แปล)		
	 ๖.	นิพพานกถา	(แปล)
	 ๗.	พรหมวิหาร	(แปล)	
	 ๘.	อนัตตลักขณสูตร	(แปล)	
	 ๙.	วัมมิกสูตร	(แปล)	
	 ๑๐.	 เหมวตสูตร	(แปล)
	 ๑๑.	 ปุราเภทสูตร	(แปล)		
	 ๑๒.	 การเจริญสติปัฏฐาน	
	 ๑๓.	 โพธิปักขิยธรรม	
	 ๑๔.	 ส่องสภาวธรรม	
ผลงานฝ่ายหลักภาษา
	 ๑.	สังวัณณนานิยาม	และ	สาธนะในกิตก์			
	 ๒.	พาลาวตาร	(ปริวรรต)
 ๓.	ปทสังคหะ	(ปริวรรต)
	 ๔.	กัจจายนสารมัญชรี
	 ๕.	คันถาภรณมัญชรี
	 ๖.	วฤตตรัตนากร	(แปล)
	 ๗.	ถามตอบคัณฐิบทในคัมภีร์ปทรูปสิทธ	ิ	
	 ๘.	วุตโตทยมัญชรี
	 ๙.	สังวัณณนามัญชรี	และสังวัณณนานิยาม 
	 ๑๐.	สุโพธาลังการมัญชรี
	 ๑๑.	 คัมภีร์ฉันท์	๔	คัมภีร์	(ปริวรรต)
	 ๑๒.-	๑๔.	ปทรูปสิทธิมัญชรี	เล่ม	๑	-	๓
	 ๑๕.-	๑๖.	พาลาวตารมัญชรี	เล่ม	๑	-	๒
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	 ๑๑.	 ภิกขุปาฏิโมกข์แปล	 พร้อมมาติกา
ส�าหรับวินิจฉัยสิกขาบท		
	 ๑๒.	 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์
ภาค	๑	เล่ม	๑,	๒,	๓
	 ๑๓.	 ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ	์
ภาค	๒	เล่ม	๔,	๕,	๖

พระมหาสมปอง มุทิโต		มีผลงานดังนี้
	 ๑.	คัมภีร์ธาตุกฺกม	ล�าดับธาตุและค�าแปล			
	 ๒.	คัมภีร์ขุททกสิกขาแปล
 ๓.	คมัภร์ีอภธิานัปปทปิีกา	แปล	ฉบบันักศกึษา
	 ๔.	คัมภีร์อภิธานวรรณนา	
	 ๕.	คัมภีร์ปทรูปสิทธิแปลและอธิบาย
	 ๖.	คัมภีร์บาลีมูล
	 ๗.	บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
	 ๘.	กายคตาสติกัมมัฏฐาน
	 ๙.	โลกนีติ	นิติธรรมของชาวโลก	
	 ๑๐.	 ปญฺจมูลคนฺถ	บาลีมูล	๕	คัมภีร์
	 ๑๑.	 มูลนิรุตฺติ	 กัจจายนสูตร	 และธาต- 
วานุกรม
	 ๑๒.	 ตามรอยบาทพระศาสดา
	 ๑๓.	ทาน	ศีล	ภาวนา
	 ๑๔.	คู่มือพระไตรปิฎก	
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร	มีผลงานดังน้ี
	 ๑.	สัททนีติ	สุตตมาลา	(ปริวรรตบาลีพม่า
เป็นบาลีไทย)
	 ๒.	กถาสัลลาปะ	(ภาษาไทย/บาลี/อังกฤษ	
Pali	Conversation	in	Everyday	Life)
	 ๓.	มัฏฐกุณฑลี	(ไทย/บาลี)
	 ๔.	จักขุปาลเถระ	(ไทย/บาลี)
	 ๕.	โอวาทปาติโมกข์	(รวบรวมและอธิบาย)			
	 ๖.	มงคล	๓๘	(อธิบาย)			
	 ๗.	ศีล	๕	(อธิบาย)
	 ๘.	สื่อดิจิตอล	“บาลีเรียนง่าย”	๘๒	แผ่น	

	 ๑๗.	 สุโพธาลังกาฎีกา	(ปริวัตร)
ผลงานปกิณกธรรม
  ๑.	เตลกฏาหคาถา	(แปลและอธิบาย)
	 ๒.	พระปริตรธรรม	(แปล)
	 ๓.	นมักการะ	และมหาปณามะ	(แปล)	
	 ๔.	เมตตาภาวนา
	 ๕.	ปัชชมธุ	(แปลและอธิบาย)
	 ๖.	ชินาลังการ	(แปลและอธิบาย)
	 ๗.	ค�าอธิบายเมตตปริตร
	 ๘.	อุปปาตสันติ	(แปลและอธิบาย)	
และผลงานอื่นๆ	มีประกายส่องใจ	๑	-	๔	เป็นต้น

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญฺ	มีผลงานดังนี้
	 ๑.	รูปสิทธิทีปนี	
	 ๒.	ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น			
	 ๓.	กจัจายนสตุตปาฐ	แปลสูตรพร้อมอทุาหรณ์
	 ๔.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	 ๑	 หลักการ 
แปลขั้นพ้ืนฐาน	ร่วมกับคณะ	
	 ๕.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๒	วากยสัมพันธ์
	 ๖.	ทักษะในการใช้ภาษาบาลี	๓	
	 	 โครงสร้างลกัษณะต่างๆ	ของภาษาบาล	ี๑
	 ๗.	ทักษะการใช้ภาษาบาลี	๔
  โครงสร้างลกัษณะต่างๆ	ของภาษาบาล	ี๒
	 ๘.	ทักษะการใช ้ภาษาบาลี 	 ๕	 วิธีการ 
แปลอรรถกถา	
	 ๙.	ทักษะการใช ้ภาษาบาลี 	 ๖	 วิธีการ 
แต่งประโยคภาษาบาล	ี
	 ๑๐.	 นามาขยาตรูปัพพิธาน	 (วิธีท�าตัวรูป
ของนามบทและอาขยาตบท)	



และสื่อการสอนธรรมะ	และการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน	ทาง	YouTube	มากมาย

พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล	มีดังนี้
	 ๑.	อภิธานนัปปทีปิกา	 พร้อมค�าแปลและ
อธิบาย	
	 ๒.	อภิธัมมัตถวิภาวินีภาสาฎีกา	(แปลและ
อธิบาย)	
	 ๓.	ธมฺโม	เม	นาโถ	(ที่พึ่งของเรา	คือ	พระธัมม์ 
ของพระพุทธเจ้า)

อาจารย์คุณารักษ์ นพคุณ	มีดังนี้
	 ๑.	ปทรูปสิทธิ	แปลและอธิบายเล่ม	๑	-	๒ 
	 ๒.	เนตติปกรณ์	(ฉบับแปล)		
	 ๓.	ปริตฺตาณาทิคาถา
	 ๔.	นานาสารปฺปทีปิกา
อาจารย์รุ ่งอรุณ จันทร์สงคราม	มีดังต่อไปนี้
	 ๑.	สุโพธาลังการะ	(แปล)
	 ๒.	อาทิตต	(ปริยาย)	สูตร	(แปลและอธิบาย)	 
	 ๓.	ร้อยค�าถามภาษาบาลี	(เล่ม	๑)		
	 ๔.	ร้อยค�าถามภาษาบาลี	(เล่ม	๒)		
	 ๕.	๘๙	 พระคาถามหาราชันย์	 (ราชัญญ-
คาถา)

อาจารย์จํารูญ ธรรมดา	มีดังต่อไปนี้
	 ๑.	วิปัสสนาชุนี	(แปล)			
	 ๒.	ปทวิจาร		
	 ๓.	วากยสังสยวิโสธนี			
	 ๔.	สัททนีติสุตตมาลา			
	 ๕.	สัททนีติปทมาลา		
	 ๖.	สัททนีติธาตุมาลา			
	 ๗.	เนตติฏิปปนี				
	 ๘.	ปัชชมธุ				
	 ๙.	รูปสิทธิฎีกาแปล	ปาลิสิกขา		
	 ๑๐.	ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม			

	 ๑๑.	อภิธานัปปทีปิกาแปล	(ฉบับนักศึกษา)			
	 ๑๒.	 บทน�าอภิธรรมปิฎกในพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาไทย	มจร.			
	 ๑๓.	พระไตรปิฎกนิสสยะ			
	 ๑๔.	ปริยัติในพม่า			
	 ๑๕.	ประตูสู่พระอภิธรรม	๗	คัมภีร	์			
	 ๑๖.	 กระบวนการตีความพระพุทธพจน์
ตามแนวเนตติ

อาจารย์นิมิต โพธิพัฒน์ มีผลงานดังนี้
 ๑.	ปริวรรตคัมภีร์สัททนีติปกรณ์	แปลและ
อธิบายปทมาลา	ธาตุมาลา	สุตตมาลา  
 ๒.	สัททัตถเภทจินตา	(แปลและอธิบาย)  
 ๓.	กัจจายนสุตตนิเทส 
 ๔.	วากยสังสยวิโสธนี
 ๕.	ปทวิจารทีปนี

พระพิศาลปริยัตยาภรณ์	วัดหาดใหญ่สิตาราม	
	 ๑.	ปาฬิสิกขา							๒.	ภาษามาคธ	ี	
ปกิณกธรรม
	 ๓.	สายน�้าเปลี่ยนใจปลา	พระพุทธศาสนา
เปลี่ยนใจคน
	 ๔.	วิญญาณแสนรู้	 	๕.	กฐินเณรน้อย
 ๖.	กฐินมีปัญหา	 	๗.	สายเลือดศากยะ
		 ๘.	ต�าเสา	 ๙.	บาฬีใหญ่	มรรคาแห่งชีวิต
	 ๑๐.	สาละ										๑๑.	คนบ้านนอก

พระมหาสมชาย คุณาลงฺกาโร		มีผลงานคือ
บาฬีใหญ่	สายใยท่ามะโอ
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	 หากจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดในบทความนี้
คงต้องใช้เวลา	และมีเนื้อหามากมาย	แต่ทุกเรื่อง 
ล้วนประทับอยู่ในใจของข้าพเจ้ามิรู้ลืม	ทุกครั้ง 
ที่ไปกราบหลวงพ่อวัดท่ามะโอ	ข้าพเจ้าอยากจะ 
กราบเรียนท่านว่า	ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
ในการสืบสานพระพุทธศาสนา	 หลวงพ่อผู ้มี 
คุณูปการที่ได้สร้างครูบาอาจารย์ไว้มากมาย 
ดังที่กล่าวมา
	 เม่ือข้าพเจ้าได้ตรึกถึงเรื่องความดีต่างๆ	ที่ 
หลวงพ่อได้กระท�ามา	ที่ส�าคัญที่สุดคือ	ท่านได้ 
หล่อหลอมลูกศิษย์	จนกระทั่งเหล่าศิษย์ทั้งหลาย
เปี ่ยมด้วยความสามารถ	 และได้สร้างสรรค  ์
ผลงานด้านภาษาบาลีได้อย่างแตกฉาน	ดังเป็นที่ 
ประจักษ์แล้วข้างต้น	 เพราะหลวงพ่อเน้นใน 
เรื่องการรักษาปริยัติศาสนา	 ซึ่งเปรียบเสมือน 
ท�านบของสระใหญ่ที่มั่นคงแข็งแรง	 และเรื่อง 
งานการเผยแผ่น้ัน	บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อ 
ท�าได้ดีเย่ียม	 หลายท่านได้สร้างช่ือเสียงและ
เป็นที่กล่าวขาน	ถึงความแตกฉานในภาษาบาลี
และพระไตรปิฎก	ข้าพเจ้ารู้สึกปีติจนขนลุกซู่ใน 
ขณะที่เขียนนี้	จนน�้าตาซึม	ยากท่ีจะหาค�าใดๆ	
มาบรรยาย	ถึงความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อได้
	 ตอนที่เขียน	มีท่านผู้หนึ่งทักท้วงว่า	เขียน
สดุดีหลวงพ่อ	 ท�าไมถึงได้บรรยายถึงงานของ 
ลูกศิษย์	ข้าพเจ้าได้ตอบกลับทันทีว่าตรงนี้แหละ 
คือความย่ิงใหญ่ของหลวงพ่อ ท่านเพียงรูป 
เดียวสามารถสร ้างพระลูกศิษย ์ที่มาเป ็น 
ครูบาอาจารย์ระดับแนวหน้า อีกท้ังอาจารย์ 
ที่เป็นฆราวาสด้วย ต่างทํางานสืบสานพระ- 
พุทธศาสนา ได้อย่างมากมาย กว้างขวาง 
ขนาดนี้ ทุกท่านมีความสามารถในการอธิบาย 
ถ่ายทอดค�าสอนอันสุขุมลุ่มลึกได้	 เป็นบุญของ 
ประเทศไทย	และของเหล่าศิษย์อย่างยิ่ง	นึกถึง 

เรื่องนี้ทีไร	 ซาบซึ้งทุกที	 มีพระภิกษุ	 ที่ เรียก 
ตนเองว่า	“หลานศิษย์” ท่านสอนที่วัดหาดใหญ่ 
สิตาราม	 ได้กล่าวไว้ประโยคหน่ึง	 ท�าให้เห็น 
ภาพชัดยิ่งขึ้นว่า	“พระอาจารย์ปู่ เด่นเหมือน
ดวงจันทร์วันเพ็ญ และงดงามด้วยหมู ่ดาว 
คือลูกศิษย์เก่งๆ แวดล้อมท�าให้จันทร์สวยงาม”
	 ค�าสอนจากครูบาอาจารย์	ผู้เป็นศิษย์ของ 
หลวงพ่อ	 ได ้หล ่อหลอมจิตใจของข ้าพเจ ้า 
ให้เกดิศรทัธาทีม่ัน่คงในพระพทุธศาสนา	ข้าพเจ้า 
รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อ	และบรรดาลูกศิษย ์
ของหลวงพ่อ	 ที่ เป ็นครูบาอาจารย์	 ที่ชี้ทาง 
ในการด�าเนินชีวิตให้ตั้งม่ัน	 ในการสร้างกุศล
อยู่เนืองๆ	
	 นานมากแล ้ว	 มีลูกศิษย ์ท ่านหนึ่ งของ 
หลวงพ ่อได้แนะน�าให้ข้าพเจ้าท่องบาลีจาก 
คัมภีร์ธรรมบท	 ซึ่งข ้าพเจ้ายังจ�าได้ขึ้นใจอยู ่ 
ทุกวันนี้ว่า
อภิตฺถเรถ	กลฺยาเณ	 ปาปา	จิตฺต�	นิวารเย
ทนฺธ�	หิ	กโรโต	ปุญฺญ�ฺ	 ปาปสฺมึ	รมตี	มโน.
 “บุคคลพึงรีบขวนขวายทําความดี 
 ห้ามจิตเสียจากความชั่ว  
 เพราะถ้าทําความดีช้าอยู่ 
 ใจจะยินดีในความช่ัว”
	 ข้าพเจ้าพยายามน้อมน�าเอาความตั้งใจ
ทุกอย่างของหลวงพ่อมาปฏิบัติ	 และขอตั้ง 
มโนปณิธาน	 ที่จะท�าความดีตามค�าสอนที่
เปรียบดั่งประทีปส่องทาง	 ให้สมกับความดีที่
หลวงพ่อได้สร้าง	และสั่งสอนผู้คนมากมาย	ให้
ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธองค์	 และเพื่อ
ให้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดกาล
 พุทฺธสาสนํ จิรํ ติฏฺฐฺตุ.
ขอให้พระพุทธศาสนา	จงตั้งมั่นตลอดกาลนาน
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	 ปีที่แล้ว	มีญาติโยมชาวพุทธในต่างประเทศ
มาปรึกษาว่า	 ที่โรงเรียนของลูกๆ	 มีครูบางคน 
เอาภาพพระสงฆ์เดินบิณฑบาต	มาขยายติดไว้ 
ที่ผนังห้อง	แล้วถามนักเรียนตัวน้อยๆ	ว่า	เห็นไหม 
พวกพระสงฆ์เหล่าน้ีมาเดินขออาหาร	 แต่พวก
บาทหลวงมาแจกอาหาร	 แล้วพวกหนูคิดว่า
ศาสนาไหน น่าจะดีกว่ากัน ?  
	 คงจะพอเดาได้ว่านักเรียนจะตอบอย่างไร	
แต่ลองมาคิดดูนะว่า	จริงหรือ	ที่การรับนั้นจะดี
กว่าการให้	?	ที่จริงแล้ว	ถ้าใครเคยสังเกตจิตใจ
ของตนเองบ้าง	ก็จะพบว่า	หลายคร้ังที่ผู ้ให้นั้น 
มีความสุขใจมากกว่าผู ้รับ	 มองทางด้านวัตถุ	
พระอาจจะดูเหมือนเป็นผู ้รับก็จริง	 แต่พระ 
ก็ไม่ได้รับฝ่ายเดียวนะ	พระก็ได้ให้ด้วยในขณะ
เดียวกัน	 การรักษาศีลก็เป็นการให้อย่างหนึ่ง	

เรียกว่าให้อภัยทาน	ให้ความปลอดภัยแก่สังคม	
และวิถีชีวิตของพระเอง	ที่สงบเรียบง่าย	พึ่งพา
กามวัตถุน้อย	จึงสามารถใช้เวลาพัฒนาตนเอง
ตามไตรสิกขา	ศีล	-	สมาธิ	-	ปัญญา	ตามแนวทาง
ของพระพุทธเจ้าได้ง่ายกว่า	 พยายามน�าธรรม
วินัยออกมาปฏิบัติ	 ให้เห็นผลในตนเอง	 เป็น 
แบบอย่างที่ดีของสังคม	ส่วนผู้ให้	 เขาก็เตรียม 
อาหารของเขาเป็นประจ�าอยู่แล้ว	 แบ่งข้าวมา 
ให้พระบ้าง	คนละก้อนสองก้อน	มีกับข้าวบ้าง 
ถุงสองถุง	ก็คงไม่ล�าบากจนเกินไป	อีกทั้งต่อไป 
ตัวเขาเอง	ก็อาจจะได้มีโอกาสเข้าวัด	มารักษา 
ศีล	เจริญภาวนาขั้นสูงข้ึนต่อไปได้	หรือยังอาจ
จะได้ส่งลูกส่งหลานเข้ามาบวชเรียน	 ในภาย
ภาคหน้าได้อีกด้วย	ภาพเดียวกันแท้ๆ	ฝ่ายหน่ึง
มองว่าน่าอาย	แต่อีกฝ่ายกลับมองว่างดงาม

ภาพความดี ธีรปัญโญ

ชวนพินิจ



 หำกจะมี	สักภำพ	บนโลกน้ี	 						 แทนควำมดี	ทั้งมวล	รวมเป็นหน่ึง

ภำพตักบำตร	ตรงหน้ำ	คงตรำตรึง				 	 ให้ภำพซึ้ง	ทำน	-	ศีล	-	ภำวนำ

	 ฝ่ำยผู้ให้	มีศรัทธำ	ปสำทะ	 						 ฝ่ำยเณรพระ	รักษำศีล	ไตรสิกขำ

อำมิสทำน	ธรรมทำน	ผ่ำนเมตตำ					 	 ช่วยกันพำ	พ้นสังสำร	นิพพำนกัน

	 ภำพยังแทน	ควำมจริง	ทุกชีวิต	 	 ยังต้องติด	ในอำหำร	ไม่ผ่ำนผัน

รู้ให้ทำน	จึงมีทำน	ร่วมแบ่งปัน		 	 เร่ิมสร้ำงสรรค์	จำกก้อนข้ำว	ทุกเช้ำเอยฯ

แทนความดีที่ภาพเดียว

ปปัญจา

กวีมกรา



	 ช่วงนี้บ้านเมืองก�าลังสนใจเรื่องการเลือกต้ัง 
เลือกผู้ที่จะมาน�าประเทศ	จึงขอน�าสหัสสภิกขุนี 
สังฆสูตร		มาแสดง		พระสูตรนี้ว่าด้วยภิกษุณีสงฆ ์
๑,๐๐๐	 รูป	 ในราชการามวรรค	 หมวดว่าด้วย 
พระธรรมเทศนาที่ราชการาม	 มาจากสังยุตต- 
นิกาย	มหาวรรค	มาเล่าสู่กันฟัง	เรื่องมีอยู่ว่า
	 สมัยหนึ่ ง	 พระผู ้มีพระภาคประทับอยู ่ 
ณ	ราชการาม	เขตกรุงสาวัตถี	ครั้งนั้น	ภิกษุณีสงฆ ์
๑,๐๐๐	 รูป	 เข้าไปเฝ้าพระผู ้มีพระภาคถึงที ่
ประทับ	ถวายอภิวาท	แล้วยืนอยู่	ณ	ที่สมควร 
พระผู ้ มีพระภาคได ้ตรัสกับภิกษุณีเหล ่านั้น 
ดังนี้ว่า
	 ภิกษุณีทั้งหลาย	อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม	๔	ประการ	เป็นโสดาบัน	ไม่มีทางตกต�่า 
มีความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า	
 ธรรม ๔ ประการ มีอะไรบ้าง ?
	 คือ	อริยสาวกในธรรมวินัยนี้	

	 ๑.	 ประกอบด้วย	 ความเลื่อมใส	 อันไม่
หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว ่า	 แม้เพราะเหตุนี	้
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น	 เป็นพระอรหันต์	
ตรัสรู ้ด ้วยพระองค์เองโดยชอบ	 เพียบพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ	เสด็จไปดี	รู ้แจ้งโลก	เป็น
สารถี	 ฝึกผู ้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม	 เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย	 เป็น
พระพุทธเจ้า	เป็นพระผู้มีพระภาค	
	 ๒.	 ประกอบด้วย	 ความเลื่อมใส	 อันไม  ่
หว่ันไหวในพระธรรมว่า	 พระธรรม	 เป็นธรรม 
ที่พระผู ้ มีพระภาคตรัสไว ้ ดีแล ้ว 	 ผู ้ป ฏิบัติ 
จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง	 ไม่ประกอบด้วยกาล 
ควรเรยีกให้มาดู		ควรน้อมเข้ามาในตน		อนัวญิญชูน 
พึงรู้เฉพาะตน
	 ๓.	 ประกอบด้วย	 ความเลื่อมใส	 อันไม  ่
หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า	พระสงฆ์	สาวกของพระ

อย่ามองข้ามการเมือง
ธีรปัญโญ

ชวนคิดราชการามราชการาม



ผู้มีพระภาค	เป็นผู้ปฏิบัติดี	ปฏิบัติตรง	ปฏิบัติ
ถูกทาง	ปฏิบัติสมควร	ได้แก่	อริยบุคคล	๔	คู่	คือ	
๘	บุคคล	พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้	
เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย	ควรแก่ของ
ต้อนรับ	ควรแก่ทักษิณา	ควรแก่การท�าอัญชลี	
เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
	 ๔.	 ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ	ที่
ไม่ขาด	ไม่ทะลุ	ไม่ด่าง	ไม่พร้อย	เป็นไท	ท่าน 
ผู ้รู ้สรรเสริญ	 ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า	
เป็นไปเพื่อสมาธิ
	 ภิกษุณีทั้งหลาย	อริยสาวกผู้ประกอบด้วย
ธรรม	๔	ประการนี้แล	 เป็นโสดาบัน	 ไม่มีทาง
ตกต�่า	 มีความแน่นอน	 ที่จะส�าเร็จสัมโพธิใน 
วันข้างหน้า
	 เร่ืองก็สั้นๆ	ได้ใจความ	บอกคุณสมบัติของ
พระอริยบุคคลขั้นแรกในพระศาสนาว่าต้องมี
คุณสมบัติอะไรบ้าง	ซึ่งปัจจัยหนุนเหล่านี้ไม่ได้ 
เกิดข้ึนมาได้เองโดยง่าย	แต่ต้องใช้ความร่วมมืิอ 
ร่วมใจกันของหลายๆ	 ฝ่าย	 จึงจะท�าให้เกิด 
การศึกษาวิถีพุทธ	 ที่จะมาช่วยให้คนพ้นจาก 
ความทุกข์ได้	
	 ความน่าสนใจอยู ่ที่	 อรรถกถาสหัสสสูตร 
ท่านอธิบายไว้ว่า	ราชการาม	แปลว่า	อารามที่ได้ 
ชื่อตามพระราชา	เพราะพระราชาทรงให้สร้าง

	 ถามว่า พระราชาองค์ไหน	ตอบว่า	พระเจ้า 
ปเสนทิโกศล	
	 มีเรื่องดังนี้คือ	ในปฐมโพธิกาล	พวกเดียรถีย ์
เห็นพระศาสดาที่ทรงถึงความเลิศ	 ด ้วยยศ 
และลาภ	 พากันคิดแล้วว ่า	 พระสมณโคดม
ถึงความเลิศด้วยลาภและยศ	 ก็ศีลหรือสมาธิ
อย ่างอื่นไรๆ	 ของพระสมณโคดม	 นั้นไม ่ม	ี
พระสมณโคดมนั้น	 ถึงความเลิศ	 ด ้วยลาภ
และยศอย่างนี้เป็นเหมือนถือเอาพื้นแผ่นดิน 
ที่สมบูรณ ์เป ็นเลิศ	 ถ ้าแม ้พวกเรา	 อาจให  ้
สร้างวัดใกล้พระเชตวันได้	 ก็จะพึงเป็นผู ้ถึง 
ความเลิศด้วยลาภและยศ	 เดียรถีย์เหล่านั้น	 
จึงชักชวนอุปัฏฐากของตนได้ประมาณแสนคน 
ได้กหาปณะแล้ว	 ได้พาอุปัฏฐากเหล่านั้นไป 
ราชส�านัก	 พระราชาตรัสถามว่า	 นี่อะไรกัน 
ทูลว่า	พวกข้าพระองค์จะสร้างวัดของเดียรถีย์ 
ใกล้เชตวัน	ถ้าว่า	พระสมณโคดม	หรือพวกสาวก 
ของพระสมณโคดมจักมาห้ามไซร้	ขอพระองค์
อย่าอนุญาตให้มาห้ามเลย	แล้วได้ถวายสินบน
	 พระราชารับสินบนแล้วตรัสว่า	พวกท่านจง
ไปสร้างเถิด	พวกเดียรถีย์น้ันจึงให้พวกอุปัฏฐาก
ของตนขนทัพสัมภาระมา	 เเล้วท�าการยกเสา
เป็นต้น		เปล่งเสียงอึกทึกลือลั่น		ท�าโกลาหลเป็น
อย่างเดียวกัน	 พระศาสดาเสด็จออกจากพระ 
คันธกุฎี	 ประทับที่หน้ามุข	 ตรัสถาม	 แล้วว่า 
“อานนท์ ก็คนพวกน้ันเหล่าไหน เห็นจะเป็น 
พวกชาวประมง เปล่งเสียงอึกทึกลือลั่น แย่ง
ปลากันอยู่” 
	 พระอานนท์	 :	พวกเดียรถีย์ สร้างวัดของ
เดียรถีย์ ใกล้พระเชตวัน พระเจ้าข้า 
	 พระศาสดา	 :	อานนท์ พวกนี้เป็นศัตรูต่อ 
ศาสนา จะทําให้อยู่ไม่เป็นสุขแก่หมู่ภิกษุ เธอ 
จงทูลพระราชา และให้รื้อออกไป พระเถระ 
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พร้อมด้วยหมู ่ภิกษุ ได้ไปยืนที่พระทวารหลวง 
ราชบุรุษทั้งหลาย	 กราบทูลแก ่พระราชาว ่า 
ข ้ าแต ่ สมม ติ เทพ 	 พวกพระ เถระมา เฝ ้ า 
พระราชามิได้เสด็จออกไป	(เพราะได้รับสินบน 
ไว ้แล ้ว)	 พระเถระทั้ งหลายจึงไปกราบทูล 
พระศาสดา	 พระศาสดาทรงส่งพระสารีบุตร 
และพระโมคคัลลานะไป	 พระราชาก็ไม ่ได  ้
พระราชทานแม้การเฝ้าแก่พระเถระท้ังสองนั้น 
พระเถระเหล่านั้น	จึงมากราบทูลพระศาสดาว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู ้ เจริญ	 พระราชาไม่ได้เสด็จ 
ออกเลย	 พระศาสดาทรงพยากรณ์ในขณะนั้น 
ทีเดียวว่า พระราชาจักไม่ได้ทํากาละขณะดํารง 
อยู่ในราชสมบัติของตน 
	 วันที่สอง	พระองค์นั่นเทียว	มีหมู่ภิกษุเป็น 
บริวาร	 ได ้เสด็จไปประทับยืนที่ประตูหลวง 
พระราชาทรงสดับว่า	พระศาสดาเสด็จมาแล้ว 
จึงเสด็จออกไปกราบทูลให้เสด็จเข ้านิเวศน  ์
ให ้ประทับนั่ งบนสารบัลลังก ์ 	 ได ้ทรงถวาย 
ข้าวต้มและของเค้ียว	พระศาสดาเสวยข้าวต้ม 
และของเคีย้วแล้ว		ไม่ตรสัว่า		มหาบพติร		พระองค์ 
ท�าเหตุนี้แล้ว	กะพระราชาผู้เสด็จมาประทับนั่ง 
ด้วยพระราชด�าริว่า	เราจักนั่งในส�านักของพระ 
ศาสดา	จนกว่าพระกระยาหารจะเสร็จ	จึงทรง 
ด�าริว่า	เราจะให้พระราชานั้นยินยอม	ด้วยเหต ุ
ทีเดียว	จึงทรงน�าเหตุในอดีตนี้มาเล่าว่า
	 มหาบพิตร	ขึ้นชื่อว่า	การให้พวกบรรพชิต 
รบกัน	 ไม่สมควร	 พระราชาทรงให้พวกฤๅษี 
เหล่าน้ันรบกันแล้ว	ได้จมมหาสมุทรไป	พร้อม 
กับแว่นแคว้น	 พระราชาตรัสถามว่า	 เมื่อไร 
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า	 มหาบพิตร	 ในอดีต 
พระราชาพระนามว่า	 ภรุ	 ในแว่นแคว้นภร ุ
ครองราชสมบัติอยู่	 มีคณะฤๅษี	 ๒	 คณะๆ	 ละ	 
๕๐๐	ตน	ไปจากเชิงภูเขาสู่ภรุนคร	เพื่อจะเสพ 

รสเค็มและเปรี้ยว	 ที่ไม่ไกลพระนคร	 มีต้นไม ้
อยู ่สองต้น	 คณะฤๅษีที่มาก่อน	 น่ังอยู ่ที่โคน
ต้นไม้ต้นหน่ึง	 แม้คณะฤๅษีที่มาภายหลังก็ได้
น่ังที่โคนต้นไม้อีกต้นหน่ึง	 พวกฤๅษีได้อยู ่ตาม 
ความพอใจแล้ว	ไปที่เชิงเขาเทียว	พวกฤๅษีนั้น 
แม้มาอีกก็ได้นั่งในท่ีหนึ่งแห่งโคนต้นไม้ของตน 
พวกฤๅษีนั้นที่มาภายหลังก็ได้นั่งที่โคนต้นไม้
ของตนเหมือนกัน	เมื่อเวลาผ่านไปนาน	ต้นไม ้
ต้นหนึ่งแห้งตาย	พวกดาบสมาที่ต้นไม้แห้งนั้น 
คิดว่า	ต้นไม้อีกต้นที่ไม่แห้งน้ันใหญ่	จักเพียงพอ 
แม้แก่พวกเรา	และแม้แก่ดาบสเหล่านั้น	จึงนั่ง 
ในที่แห่งหนึ่งของต้นไม้ของพวกดาบสนอกนี ้
ดาบสเหล่านั้น	 มาแล้วภายหลัง	 ไม่เข้าไปที่ 
โคนไม ้นั้น	 ยืนอยู ่ภายนอกเทียว	 กล ่าวว ่า 
ท่านทั้งหลายมาน่ังอยู่ในที่น้ี	เพราะเหตไุร	ดาบส 
เหล่านั้นกล่าวว่า	 ท่านอาจารย์	 ต้นไม้ของพวก
กระผมแห้งตาย	 ต้นไม้นี้ต้นใหญ่	 แม้พวกท่าน
ก็จงเข้าไปเถิด	จักพอแม้แก่พวกท่าน
	 พวกดาบสกล่าวว่า	 พวกเราจะไม่เข้าไป	
พวกท่านจงออกไป	 แล้วขยายถ้อยค�ากล่าวว่า 
พวกท่านจักไม่เต็มใจออกไปหรือ	 จึงจับที่มือ
เป็นต้น	 ดึงออกไป	 ดาบสเหล่าน้ันจึงคิดว ่า 
ช่างเถิด	 เราจักให้พวกฤๅษีนั้นส�าเหนียก	 แล้ว 
นิรมิตล้อ	๒	ล้อ	ส�าเร็จด้วยทอง	และเพลาส�าเร็จ
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 ข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า ภรุราชา ทําให้ดาบส
ทั้งหลายแตกกัน 
 พระราชานั้น พร้อมกับแว่นแคว้น จึง 
ฉิบหายแล้ว ถึงความพินาศแล้ว
 คร้ันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอดีตน้ี 
อย่างนี้แล้ว	 เพราะขึ้นชื่อว่า	 ถ้อยค�าของพระ- 
พุทธเจ้าทั้งหลาย	บุคคลควรเชื่อ	เหตุนั้น	พระ-
ราชาทรงก�าหนดใคร่ครวญกิริยาของพระองค์
แล้ว	ทรงด�าริว่า	กรรมที่ไม่ควรท�า	เราได้ท�าแล้ว	
จึงตรัสว่า	 พนาย	 พวกท่านจงไปคร่าเอาพวก
เดียรถีย์ออกไป	 ครั้นให้คร่าออกไปแล้ว	 ทรง
ด�าริว่า	วิหารที่เราให้สร้างยังไม่มี	เราจักให้สร้าง
วิหารในที่น้ันน่ันแหละ	แล้วไม่พระราชทานทัพ
สัมภาระแก่เดียรถีย์เหล่าน้ัน	ทรงให้สร้างวิหาร
ชื่อว่า	“ราชการาม”	แล้วให้ภิกษุณี	๑๐๐๐	รูป	
อยู่แทน
 ข้อสังเกต
	 พระพุทธเจ้าไม่ทรงน่ิงนอนพระทัย	 เมื่อ 
เห็นเหตุแห่งความเสื่อม	ก็รีบขวนขวายแก้ไข
	 พระพุทธพยากรณ์ที่ว่า	พระราชาจักไม่ได้ 
ทํากาละขณะดํารงอยู ่ในราชสมบัติของตน
น้ันเป็นความจริงทีเดียว	ในเวลาต่อมา	พระเจ้า 
ปเสนทิโกศลถูกพระโอรสวิฑูฑภะยึดอ�านาจ 
ต้องระหกระเหินเดินทางไปต่างแดน	 เพ่ือขอ

ด้วยเงินด้วยฤทธิ์	ได้ให้หมุนไปพระทวารหลวง 
พวกราชบุรุษกราบทูลค�าเห็นปานน้ี	 ให้พระ- 
ราชาทรงทราบว่า		พระเจ้าข้า		พวกดาบสถือเคร่ือง 
บรรณาการยืนอยู่แล้ว	พระราชาทรงยินดี	แล้ว 
ตรัสว่า	 พวกท่านจงเรียกมา	 ให้เรียกมาแล้ว
ตรัสว่า	 พวกท่านท�ากรรมใหญ่แล้ว	 เร่ืองไรๆ 
ที่ข้าพเจ้าจะพึงท�าแก่พวกท่าน	มีอยู่หรือ	
	 ดาบส	 :	 ขอถวายพระพร	 มหาบพิตร	
มี โคนต ้นไม ้ต ้นหนึ่ ง 	 ซึ่ ง เป ็นที่นั่ งของพวก 
ข้าพระองค์	 โคนไม้นั้น	 ถูกพวกฤๅษีอื่นยึดแล้ว 
ขอพระองค์	 จงให้พวกฤๅษีนั้น	 ให้โคนไม้นั้น
แก่พวกข้าพระองค์	 พระราชาจึงส่งพวกบุรุษ 
ไปให ้คร ่าพวกดาบสออกไป	 พวกฤๅษีที่ยืน
ภายนอก	 แลดูอยู ่ว ่า	 พวกดาบสนี้	 ให้อะไร 
หนอแล	จึงได้แล้ว	เห็นว่า	ได้ให้สิ่งชื่อนี้	จึงคิด
ว่า	ถึงแม้พวกเราให้สินบนแล้ว	ก็จะถือเอาอีก 
จึงนิรมิตหน้าต่างรถแล้วด้วยทอง	 ด้วยฤทธ์ิ	 
ถือไปแล้ว	พระราชาทรงเห็นแล้วยินดี	ตรัสว่า	
เจ้าข้า	ข้าพเจ้าพึงท�าอย่างไร
	 พวกดาบส	ทูลว่า	มหาบพิตร	คณะฤๅษีอื่น 
นั่งที่โคนไม้ของพวกข้าพระองค์	ขอพระองค์จง 
ประทานโคนไม้นั้นเถิด	 พระราชาทรงส่งพวก
บุรุษไปให้คร่าดาบสเหล่านั้นออกไป	พวกดาบส 
ท�าการทะเลาะกันแล้ว	เป็นผู้เดอืดร้อนว่า	พวกเรา 
ท�ากรรมไม่สมควร	จึงได้กลับไปเชิงเขาแล้วแล
	 ล�าดับนั้น	 เทวดาโกรธแล้วว่า	พระราชานี ้
รับสินบนจากมือของคณะดาบสแม ้ ท้ังสอง	
ให้ท�าการทะเลาะกัน	 จึงทดมหาสมุทร	 ท�าที่ 
แห่งหนทางประมาณพันโยชน์	แห่งแว่นแคว้น
ของพระราชานั้น	ให้เป็นสมุทรทีเดียว
	 อิสีมนฺตร�	กตฺวา	 				ภรุราชาติ	เม	สุต�
	 อุจฺฉินฺโน	สห	รฏฺเฐฺหิ				ส	ราชา	วิภวงฺคโต	ติ. 
                      (ชาดก ๑ฯ ๒ฯ ๑๒๕)
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ก�ำลังมำช่วย สุดท้ำยก็ต้องไปสวรรคตอยู ่ใน
ศำลำพักริมทำง นอกก�ำแพงเมืองรำชคฤห์
 พระเจ้ำปเสนทิโกศลรับสินบนมำแล้ว จึงไม ่
ฟังใครเลย นอกจำกพระผู้มีพระภำคเจ้ำ
 รัฐหรือผู ้ปกครองรัฐใด ที่ท�ำให้ผู ้ทรงศีล
และพรตทะเลำะกัน สุดท้ำยจะลงเอยด้วย 
กำรจมไปอยู่ใต้มหำสมุทร
 เอาละ มาดูพระสูตรส้ันๆ อีกสองสูตร
 ดูก่อน ภิกษุทั้งหลำย ๓ อย่ำงนี้ ปกปิดด ี
เปิดเผยไม่ดี ๓ อย่ำง คืออะไร คือ มำตุคำม ๑  
มนต์ของพรำหมณ์ ๑ ควำมเห็นผิด ๑ ภิกษุ 
ทั้งหลำย  ๓ อย่ำงนี้แล ปกปิดดี เปิดเผยไม่ดี
 ดูก่อน ภิกษุท้ังหลำย ๓ อย่ำงนี้เปิดเผยดี 
ปกปิดไม่ดี ๓ อย่ำง คืออะไร คือ จันทรมณฑล 
(ดวงจันทร์) ๑ สุริยมณฑล (ดวงอำทิตย์) ๑ พระ 
ธรรมวินัยที่ตถำคตได้ประกำศไว้แล้ว ๑ ภิกษุ 
ทั้งหลำย ๓ อย่ำงนี้แล ปกปิดไม่ดี เปิดเผยดี 
(ปฏจิฉนันสตูร ว่ำด้วยสิง่ทีปิ่ดดี เปิดไม่ด ี๓  อย่ำง)
 ดูกร ภิกษุท้ังหลำย อุบำสกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ ประกำร ย่อมเป็นอุบำสกผู้เลวทรำม 
(จัณฑำล) เศร้ำหมอง และน่ำเกลียด ธรรม ๕ 
ประกำรเป็นไฉน คือ 

 ๑. อุบำสกเป็นผู้ไม่มีศรัทธำ 
 ๒. เป็นผู้ทุศีล 
 ๓. เป็นผู้ถือมงคลตื่นข่ำว เชื่อมงคล ไม่เช่ือ
กรรม 
 ๔. แสวงหำเขตบุญภำยนอกศำสนำพุทธ  
 ๕. ท�ำกำรสนับสนุนในท่ีนอกศำสนำพุทธน้ัน  
 ดูกร ภิกษุท้ังหลำย อุบำสกผู้ประกอบด้วย
ธรรม ๕ ประกำรนี้แล เป็นอุบำสกผู้เลวทรำม 
เศร้ำหมอง และน่ำเกลียด ฯ ส่วนอุบำสกที่
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประกำร ตรงข้ำมกันแล 
เป็นอุบำสกแก้ว อุบำสกปทุม อุบำสกบุณฑริกฯ

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๕)
 ได้ฟังเร่ืองอันเป็นอุทำหรณ์ที่ดี จำกพระ- 
พุทธองค์มำพอสมควรแล้ว พวกเราชาวพุทธ 
จึงควรมีส่วนร่วม ในการเลือกผู้น�าด้วย เลือก 
ผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคน ให้พ้นทุกข์ 
ตามแนวทางในพระพุทธศาสนา โดยท่ีไม่เห็น 
แก่ลาภสักการะ หรือหวังผลประโยชน์เข้าพวก 
ของตัว มิฉะนั้นแล ้ว ชะตำกรรมของชำติ 
บ ้ำนเมืองเรำ ก็อำจต ้องจมอยู ่ ในห ้วงน�้ ำ 
กำโมฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ ในเวลำอันใกล้นี้ 
 ขอภำวนำอย่ำให้เป็นเช่นนั้นเลย

 ธรรมดา ของมนุษย์ ไม่หยุดนิ่ง  มันต้องวิ่ง ทุกข์บีบคู่ อยู่เสมอ

ไม่ศึกษา ก็เส่ือม ลงนะเธอ  อย่าละเมอ เผลอว่านาน วิมานตน

หากทุกสิ่ง ให้ตลาด วาดก�าหนด  จะสลด ส่วนใหญ่เลือก เปลือกและขน

แก่นชีวิต พินิจลึก ต้องฝึกทน  อย่าหลงกล พ่อค้าเลีย จะเสียเมืองฯ

ปปัญจำ

ตลาดก�าลังก�าหนดค่าของเรา
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	 การศึกษา	 คือ	 การพัฒนาชีวิต	 เป็นการ
พัฒนาจิตวิญญาณ	เพื่อความเจริญก้าวหน้าด้วย
คุณธรรม	 	 มีศรัทธา	 วิริยะ	 สติ	 สมาธิ	 ปัญญา 
เป็นต้น	 เพื่อความบริบูรณ์แห่งมรรคมีองค์	 ๘	 
อันเป ็นมัชฌิมาปฏิปทา	 เป ็นทางสายกลาง 
แห่งมวลสัตว์ที่ใฝ่พัฒนาตน	 ไม่ใช่เพียงมนุษย- 
ชาติเท่านั้น	 แม้เทวดา	 มาร	พรหม	 ก็สามารถ
ด�าเนินบนหนทางนี้ได้
	 แต่น่าเสียดาย	ที่เหล่าอบายสัตว์	หมดสิทธ์ิ 
ที่จะด�าเนินหนทางนี้	 เพราะผลแห่งบาปกรรม 
ที่ตนท�าไว้	 ได้ให้ผลก่อน	 ท�าให้ปิดกั้น	 เป็น
อันตรายิกธรรม	 เป็นเคร่ืองกั้นต่อการอบรม
มรรคมีองค์	 ๘	 	 ให้บรรลุผล	 และน่าเสียดาย
ส�าหรับมนุษย์ผู ้ที่ไม่มีปุพเพกตปุญญตา	 ส่ังสม
ปัญญามาน้อย	 ไม ่เห็นคุณค่าของมัชฌิมา-
ปฏิปทา	ที่สงเคราะห์ลงในไตรสิกขานี้	จึงท�าให้
ละเลยการศึกษาในไตรสิกขา	 ไม่สนใจศึกษา
พระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 ฎีกา	 อันเป็นแหล่ง 

ข้อมูลที่จะท�าให้เข้าถึงพระรัตนตรัย	 กลับไป
ศึกษาอะไรอย่างอื่น	ที่ไม่ได้ท�าให้พ้นจากวัฏฏ-
ทุกข์	ท�าให้ออกห่างจากพระรัตนตรัย	ไกลออก
ไปทุกที	 กลับเพ่ิมพูนอัตตา	 ความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตนยิ่งขึ้น	 ห่างไกลต่อการเป็นพระอริย- 
บุคคลมากขึ้น	 และเข ้าไปใกล ้ต ่ออบายภูมิ 
หรือวนเวียนอยู่ในวัฏฏะยาวไกลยิ่งขึ้น
	 การศึกษาในไตรสิกขาที่ถูกต้อง	ต้องเข้าใจ
ชีวิตมากขึ้น	ลดละกิเลสได้มากขึ้น	เน่ืองจากสติ
ปัญญาที่เจริญขึ้น	ใฝ่ใจในการศึกษา	พัฒนาตน		
เป็นพหูสูตเพิ่มขึ้น	 จงรักภักดีในพระรัตนตรัย 
เพิ่มยิ่งขึ้น	ไม่ปรารถนาอะไรอย่างอื่น	นอกจาก		
ซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น	เจริญด้วย 
ไตรสกิขาเพิม่ขึน้		รูช้ดัในอรยิสจั		๔		ยิง่ขึน้		สามารถ 
มอบกายถวายชีวิตให้พระรัตนตรัย	 เพราะรู ้ 
ชัดว่าไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือกว่าพระรัตนตรัยอีกแล้ว 
จึงไม ่ ให ้ความส�าคัญกับสิ่ ง อ่ืนใด	 เ กินกว ่า 
พระรัตนตรัย	 การศึกษาในไตรสิกขาที่ถูกต้อง 

ภิกษุรูปหนึ่ง

ชวนอ่าน

การศึกษาคืออะไร ?
ศึกษาอย่างไร ?
ศึกษาเพ่ืออะไร ?



ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน	และไม่ทอดทิ้งเป้าหมาย 
ใฝ ่ ใจตอกย�้าอยู ่ เป ็นนิจ	 จนกลายเป ็นพลัง 
แห่งการตอกย�้า	 เนื่องจากสังคม	 สิ่งแวดล้อม 
มีผลต่อจิตใจอย่างมาก	ที่จะท�าให้เป้าหมายนั้น 
คลาดเคลื่อนไปได้		ดังค�าล้อเลียนท่ีว่า	“บวชใหม่ๆ  
อยากไปนิพพาน พอบวชไปนานๆ ไม่รู้นิพพาน
อยูไ่หน บวชมาบวชไป ไม่รู้ว่านพิพานคอือะไร ?”  
	 มีความหวงัอยูใ่นใจลึกๆ	ว่า	สักวันหนึง่น่าจะ 
มีคนที่มีอ�านาจวาสนา	 มีพลังปัญญา	 ที่จะรู้ยิ่ง 
เหน็จริงว่า	พระพทุธศาสนานัน้		ล�า้ค่าเกนิกว่าทีจ่ะ 

หาสิ่งใดเปรียบได้	 และการที่จะเข้าใจ	 เข้าถึง
พระพุทธศาสนาที่ถ่องแท้ได้น้ัน	 ต้องเริ่มจาก 
การศกึษา	และปฏบิตัติามพระไตรปิฎก	อรรถกถา	 
ฎกีา		ด้วยความเหน็ถกู		ด้วยความซือ่ตรง		ขอให้คน
ที่มีอ�านาจวาสนา	มีพลังปัญญา	และพลังอ�านาจ
ทางบ้านเมืองนั้น	 จัดการเปลี่ยนหลักสูตรการ 
ศึกษาพระพุทธศาสนา	ให้มาศึกษาพระไตรปิฎก	
อรรถกถา	 ฎีกา	 โดยตรง	 	 โดยที่ไม่หวังสิ่งใด 
อย่างอ่ืนตอบแทน	นอกจาก	การพัฒนาตน	จน
หมดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน	

อรรถของการศึกษา
	 ในความส�ารวม	ความไม่ฟุ้งซ่านและทัสสนะนั้น	สภาพที่ส�ารวม	(ส�วรฏฺโฐฺ)	นี้เป็นอธิศีลสิกขา	
สภาพที่ไม่ฟุ ้งซ่าน	 (อวิกฺเขปฏฺโฐฺ	 สมาธิ)	 นี้เป็นอธิจิตสิกขา	 สภาพที่เห็น	 (ทสฺสนฏฺโฐฺ	 วิปัสสนา
ปัญญา)	นี้เป็นอธิปัญญาสิกขา		พระโยคาวจร	...		
	 ๑.	เมื่อนึกถึงสิกขา	๓	เหล่านี้		ชื่อว่า		ย่อมศึกษา	(อิมา	ติสฺโส	สิกฺขาโย	อาวชฺชนฺโต	สิกฺขติ)			
	 ๒.	เมื่อรู้สิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(ชานนฺโต		สิกฺขติ)				
	 ๓.	เมื่อเห็นสิกขา	๓	เหล่านี้	ช่ือว่า	ย่อมศึกษา	(ปสฺสนฺโต		สิกฺขติ)						
	 ๔.	เมื่อพิจารณาสิกขา	๓	เหล่าน้ี	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(ปจฺจเวกฺขนฺโต		สิกฺขติ)							
	 ๕.	เมื่อจิตมั่นในสิกขา	๓	เหล่าน้ี	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(จิตฺต�		อธิฏฺฐฺหนฺโต		สิกฺขติ)						
	 ๖.	เมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาในสิกขา	๓	เหล่าน้ี	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(สทฺธาย	อธิมุจฺจนฺโต	สิกฺขติ)
	 ๗.	เมื่อประคองความเพียรไว้ในสิกขา	๓	เหล่าน้ี	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(วีริย�	ปคฺคณฺหนฺโต	สิกฺขติ)
	 ๘.	เมื่อตั้งสติมั่นในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(สตึ	อุปฏฺฐฺเปนฺโต		สิกฺขติ)						
	 ๙.	เมื่อตั้งจิตไว้ในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(จิตฺต�	สมาทหนฺโต		สิกฺขติ)						
	 ๑๐.	เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(ปญฺญาย	ชานนฺโต	สิกฺขติ)
	 ๑๑.	เมื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(อภิญฺเญยฺย�	อภิชานนฺโต	 
	 	 สิกฺขติ)
	 ๑๒.	เมื่อก�าหนดรู ้ธรรมที่ควรก�าหนดรู ้ในสิกขา	 ๓	 เหล่าน้ี	 ชื่อว่าย่อมศึกษา	 (ปริญฺเญยฺย�	 
	 	 ปริชานนฺโต	สิกฺขติ)
	 ๑๓.	เมื่อละธรรมที่ควรละในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(ปหาตพฺพ�	ปชหนฺโต	สิกฺขติ)						
	 ๑๔.	เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญในสิกขา	๓	เหล่านี้	ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	(ภาเวตพฺพ�	ภาเวนฺโต	สิกฺขติ)
	 ๑๕.	เมื่อท�าให้แจ้งธรรมที่ควรท�าให้แจ้งในสิกขา	 ๓	 เหล่านี้	 ชื่อว่าย่อมศึกษา	 (สจฺฉิกาตพฺพ� 
สจฺฉิกโรนฺโต	สิกฺขติ)

(สีลมยญาณ ขุ. ปฏิ. ๖๘/๕๔๗ พระไตรปิฎก ชุดมหามกุฏราชวิทยาลัย)
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 ท่านพระสารีบุตรเถระ	 ครั้นแสดงสิกขา 
๓	อย่างน้ีแล้ว	บัดนี้	เพื่อจะแสดงถึงล�าดับของ 
สิกขาเหล่านั้นให้บริบูรณ์	 จึงกล่าวบท	 มีอาทิ 
ว่า	 อิมา	 ติสฺโส	 สิกขาโย	 อาวชฺเชนฺโต	 สิกฺขติ 
พระโยคาวจร	เมื่อนึกถึงสิกขา	๓	เหล่าน้ี	ชื่อว่า 
ย่อมศึกษา	บทนั้น	มีอธิบายดังต่อไปนี้	
	 พระโยคาวจร	 แม้เมื่อนึกถึงเพื่อยังสิกขา 
อย่างหนึ่งๆ	 ให้บริบูรณ์	 ก็ชื่อว่า	 ย่อมศึกษา	 
ครั้นรู้แล้ว		แม้เห็นอยู่ว่าสิกขาชื่ออย่างนี้			ก็ชื่อว่า 
ย่อมศึกษา	ครั้นรู้ตาม	แม้เห็นอยู่บ่อยๆ	ก็ช่ือว่า 

ย่อมศึกษา	ครั้นเห็นแล้ว	แม้พิจารณาตามที่เห็น 
ก็ชื่อว ่า	 ย ่อมศึกษา	 ครั้นพิจารณาแล้ว	 แม้ 
ท�าจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิกขานั้น	 ก็ชื่อว่า 
ย่อมศึกษา	 แม้ท�ากิจของตนๆ	 ด้วยศรัทธา 
วิริยะ	 สติ	 สมาธิ	 และปัญญา	 อันสัมปยุตด้วย
สิกขานั้นๆ	ก็ชื่อว่า	ย่อมศึกษา	เมื่อท�ากิจนั้นๆ 
แม้ในกาลมีความรู้ยิ่ง	 ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง	 เป็นต้น	
ก็ชื่อว่า	ย่อมศึกษาสิกขา	แม้	๓	อย่างนั้น	...	

(อฏฺฐฺ. สีลมยญาณ ขุ. ปฏิ. ๖๘/๖๑๓)

ศึกษาอะไร ? ศึกษาอย่างไร ? ศึกษาท�าไม ?
	 	 การศึกษา		คืออะไร		ใคร่ครวญรู้	 เพ่งพิศดู		อย่าละเลย		เฉยเมยเสีย
	 	 จะตกต�่า		ร�่าไร		ให้อ่อนเพลีย	 	 	 แสนระเหี่ย		เสียเวลา		ระอาใจ
	 	 	 เป็นมนุษย์		พบพุทธ		ศาสนา	 	 เป็นมหา		ลาภเลิศ		ประเสริฐใส
	 	 ควรพากเพียร		เรียนรู้		เชิดชูไว้		 	 ศึกษาใน		ไตรสิกขา		วิชชาธรรม
	 	 	 ศีลรักษา		ภาวนา		ไม่เลยละ	 	 สมถะ		วิปัสสนา		สิกขาสาม
	 	 รวมศีลา		สมาธิ		ปัญญางาม	 	 	 ไม่คล้อยตาม		กามกิเลส		เหตุจาบัลย์
	 	 	 เพียงร�าพึง		นึกถึง		ซ่ึงสิกขา	 	 พิจารณา		ครารู้เห็น		เฟ้นจิตมั่น
	 	 สร้างศรัทธา		วิริยะ		สติพลัน	 	 	 จิตต้ังมั่น		ปัญญาเห็น		เด่นชัดไกล
	 	 	 เมื่อรู้ยิ่ง		ส่ิงควรรู้		รู ้ก�าหนด	 	 ควรละลด		ส่ิงควรละ		ไม่ผละไส
	 	 สิ่งที่ควร		จ�าเริญ		ด�าเนินไป	 	 	 รู้แจ้งใน		ไตรสิกขา		ไม่รั้งรอ
	 	 	 นี้อาการ		กล่าวขาน		การศึกษา	 เป็นสิกขา		ในศาสนา		ท่ีว่าหนอ
	 	 อย่าประมาท		จะขาดทุน		บุญไม่พอ	 	 แม้จะขอ		ให้ใครช่วย		ไม่อวยชัย
	 	 	 ผู้ศึกษา		ไตรสิกขา		ที่ว่านี้	 	 เพราะเหตุมี		ปัญหา		พาสงสัย
	 	 ต้องเกิด		แก่		แปรปรวน		ชวนเจ็บไข้	 	 ทุกข์กายใจ		ไม่ประสบ		พบสุขจริง
	 	 	 จึงใฝ่หา		มรรคา		พาพ้นทุกข์	 	 สันติสุข		ไร้โทสา		ตัณหาสิง
	 	 สิ่งเที่ยงแท้		ไม่ผันแปร		สุขแท้จริง	 	 เลิศกว่าสิ่ง		ใดใด		ในวัฏฏ์วง
	 	 	 หากศึกษา		สิกขาจริง		ยิ่งลดละ	 ใคร่สละ		ละโกรธ		ละโมบหลง
	 	 อนุสัย		กิเลสห่าง		เบาบางลง	 	 	 ไม่ช้าคง		ปลงปลด		หมดสิ้นกัน
	 	 	 ศึกษาดี		มีเป้าหมาย		ไม่ลอยเลื่อน	 ไม่แชเชือน		เบือนหน้า		สิกขานั่น
	 	 พระนิพพาน		ต้องได้พบ		ประสบพลัน		 จงร่วมกัน		ศึกษาเถิด		ประเสริฐจริง

อญฺญฺตโร	ภิกฺขุ		
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	 หลายตอนผ่านมาผู้เขียนเล่าให้ฟังแล้วว่า	
debate	หรือการโต้วาทีนั้น		เป็นประเพณีเก่าแก่ 
ของชาวอารยัน	 ไม่ว่าจะเป็นอารยันชาวยุโรป	
หรืออารยันแบบเปอร์เซีย	 หรือว่าอารยันตาม
สไตล์อินเดีย	 และลักษณะการโต้วาทีนั้น	 เน้น
การใช้เหตุผลเป็นหลัก	กล่าวคือใช้แนวความคิด 
หลักค�าสอนของตน	 หักล้างฝ่ายตรงกันข้าม 
ด้วยเหตุผล	ส่วนหัวข้อที่ยกมาถกเถียงกันล้วน
มีความหลากหลาย	 แล้วแต่คู ่สนทนาจะตกลง
กัน	แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องการเมือง	ศาสนา	
และปรัชญา
	 น่าแปลก	 ไม ่เห็นมีเรื่องกัญชา	 เหมือน 
ไทยแลนด์บ้านเราตอนนี้	!!!
	 กล ่าวเฉพาะการโต ้วาที	 ระหว่างพระ- 
นาคเสนเถระและพญามิลินท์	 แม้เนื้อหาหลัก 

จะเน้นด้านหลักธรรมค�าสอนของนักปราชญ์
สมัยนั้น	focus	on	พระพุทธเจ้าก็จริง	แต่หาก
วิเคราะห์ให้ละเอียดจะพบว่ามีเรื่องการเมือง
และคติความเชื่อในสมัยน้ันผสมแทรกอยู่ด้วย	 
อาจเป็นไปได้ว่า	คู่สนทนาทั้งสองได้ท�าสัญญา 
กันแต่เบื้องต้นแล้วว่า	ไม่เน้นการเมือง	เศรษฐกิจ 
หรือด้านวิเทโศบาย	 ไม ่เช ่นน้ันเราอาจเห็น
หน้าตาของหนังสือมิลินทปัญหาอีกแบบหนึ่ง

พระนักเทศน์นามอุโฆษ
พระนาคเสนเถระ มองเทศ-มองไทย

วิเทศทัยย์

(ตอนจบ)



	 การสนทนาของสองปราชญ์ครั้งนั้นคงต้อง
ใช้เวลาหลายสัปดาห์	 เพราะเนื้อหาการถาม
ตอบกันนั้น	มีจ�านวนเกิน	๑๐๐	ค�าถาม	พิมพ์
เป็นหนังสือไทยเกือบ	๑,๐๐๐	หน้า	น่าเสียดาย
ไม่สามารถบอกได้ว่าพญามิลินท์คิดค�าถามมา
ก่อนหรือไม่	 หรือด้นสดตอนนั้นเลย	 แต่ถ้าให้
ผู ้เขียนพิเคราะห์ดู	 พญามิลินท์น่าจะถามสด 
ตอนนั้นเป็นแน่	 เพราะธรรมดาการสนทนา 
ถามตอบกันนั้น	หากสนใจประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง
มักต้องรีบถามต่อทันที	เรียกภาษานักเทศน์ว่า 
ไหลไปตามจังหวะ	 มิเช ่นนั้น	 ค�าถามจะฝัง 
อยู่ใน	subconscious	(จิตใต้ส�านึก)	แล้ววนถาม 
เวียนหาค�าตอบร�่าไป
	 หากอ่านเนื้อหาตลอดทั้งคัมภีร ์ มิลินท-
ปัญหา	 ค�าถามยอดฮิตท่ีพญามิลินท์ถามพระ
นาคเสนเถระ	 คือตัวตนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
ไม ่ว ่าจะเป ็นการถามตั้งแต ่แรกเริ่มพบกันก็ด ี
การถามเกี่ยวกับค�าสอนพ้ืนฐานก็ดี	หรือแม้แต ่
ค�าถามเก่ียวกับปรมัตถธรรมก็ดี	พญามิลินท์มัก
แทรกค�าถามเกี่ยวกับตัวตนของพระพุทธเจ้า
เสมอ	แสดงให้เห็นว่าแม้จะถามค�าถามใดก็ตาม	
ความต้องการอยากรู ้ตัวตนของพระพุทธเจ้า 
ก็ผุดขึ้นในสมองของพระองค์ตลอดเวลา

	 เป็นเรื่องน่าแปลกพอสมควร	ปัจจุบันวันนี ้
ไม่ว่าศาสนิกใดหากต้องการล้มล้างศาสนาใด
ศาสนาหน่ึง	มักจะหาวิธีล้มความน่าเชื่อถือของ 
ศาสดาเสียก่อน	 โดยพุ่งเป้าโจมตีตัวตนของศาสดา 
นั้น	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติส่วนตัว	การรู้แจ้ง
ธรรม	หรือแม้แต่	การก่อตั้งองค์กรทางศาสนา 
ไม่เชื่อลองเปิด	youtube	แล้วพิจารณาดูจะเห็น
เป็นเรื่องธรรมดาของนักวิชาการที่เรียกตนเอง
ว่านักศาสนา	 แต่หากเปรียบเทียบกับค�าถาม 
ของพญามิลินท์ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด
	 ด้วยเหตุน้ัน	 ผู ้เขียนจึงเห็นว่า	 น่าจะจับ 
ประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้ผู ้อ ่านพิจารณาเสีย 
ก่อน	กรณีรู้แล้ว	ก็ถือว่าเป็นการทวนความจ�า 
แต่หากยังไม่รู้		ก็จะได้ทราบถึงความลึกซ้ึงด้าน 
ปัญญาของพระนาคเสนเถระ	 ว่าท่านมีเชาวน์ 
ใ น ก า ร ตอบพญามิ ลิ นท ์ อย ่ า ง ไร 	 ไม ่ ใ ห  ้
“โลกชํ้าธรรมขุ่น”
	 พญามิลินท์ทิ้งค�าถามเกี่ยวกับตัวตนของ
พระพุทธเจ้าหลายประเด็น	 เช่น	 พระพุทธเจ้า 
มีจริงหรือไม่	?	มีใครเคยเห็นบ้าง	?	หากไม่เคยเห็น 
จะกล้าพูดความจริงได้อย่างไรว่ามีอยู่จริง	?
	 เจอค�าถามแบบนี้	ถ้าเป็นพวกเราก็คงใบ้กิน 
เพราะต้ังแต ่ เ กิดมา	 ก็เห็นแต ่พระพุทธรูป 
ที่เช่ือว่าใกล้เคียงพระพุทธเจ้ามากสุด	นอกนั้น
ก็เป็นตัวหนังสือในพระไตรปิฎกและต�าราหลาย
เล่ม	พอถามครูอาจารย์	ท่านก็ให้ค�าตอบแบบ
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ก�าปั้นทุบดินว่า	“อย่าถามมาก มีก็คือมี สงสัย
มาก เดี๋ยวตกนรก”	 บางคนก้าวหน้าไปอีกขั้น	
“รอถามพระศรีอารย์ ความสงสัยจะได้หายไป”  
อันหลังนี้ต้องรอชาติต่อไป	 กว่าจะถึงตอนนั้น 
ความอยากคงไม่เหลือเชื้อแล้ว		หรือไม่แน่		อาจ 
จะเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลา	ว่ายกลางธารากระแส 
ชลบุรีก็เป็นได้
	 หรือผู้อ่านท่านใดได้เคยเห็นพระพุทธเจ้า 
ช่วยแจ้งให้ผู ้เขียนทราบด่วน	 ถ้าไม่ต้องการ 
เปิดเผยตัวตน	ก็ขอที่อยู่เป็นการส่วนตัว	เพราะ
ตอนนี้ผู้เขียนเองก็มีค�าถามอยากจะรู้	และน่าจะ 
เป็นร้อยเป็นพันค�าถามมากกว่าพญามิลินท์	
เกรงแต่ว่า	พอถามสักสองสามค�า	ต้องโบกมือ
ลาจากกันเสียก่อน
	 พระนาคเสนเถระนั้นท่านเป็นนักปราชญ์
ตัวจริง	 การจะตอบปัญหาของพญามิลินท์นั้น	
ท่านพิจารณาแล้วว่า		หากตอบตรงตามหลักฐาน 
ประวัติศาสตร์	 ย่อมเป็นเรื่องยุ ่งยากซับซ้อน 
ส�าหรับผู ้ฟัง	 อีกทั้งความสมเหตุสมผลก็น่าจะ 
ฟังไม่ขึ้น	เพราะสมัยนั้นไม่มีหลักฐานเป็นลาย-
ลักษณ์อักษรเหมือนทุกวันนี้	 แม้จะทราบกัน 
เป็นอย่างดีว่า	 พระพุทธเจ้าเป็นผู ้ให้ก�าเนิด
พระพุทธศาสนา	 แต่เวลาผ่านมาหลายร้อยปี 
กลายเป็นว่า	 พระธรรม	
มีความโดดเด่นมากกว่า
พระพุทธองค์	ด้วยเหตุนั้น 
พระนาคเสนเถระ	 จึงใช  ้
วิธีอุปมา	เพื่อตอบค�าถาม
ของพญามิลินท์
	 ประการแรก	 พระ
นาคเสนเถระอุปมาเหมอืน 
สะดือทะเล	 แม้ไม่เคยมี
ใครเห็น	 แต่ก็พากันเช่ือ 

ว่ามี	เพราะคนสมัยน้้ันเชื่่อกันว่าสะดือทะเลเป็น
ศูนย์กลางของมหาสมุทร	เป็นแหล่งก�าเนิดของ
สรรพสัตว์ผู ้อาศัยในมหาสมุทร	 แม้แต่ผู ้อาศัย
บนภูเขาสูง	ก็มีความเชื่อเรื่องสะดือทะเล	ไม่ต่าง
จากชาวทะเลแต่ก�าเนิด	ด้วยเหตุน้ัน	ค�าตอบว่า 
พระพุทธเจ้ามีหรือไม่	 ก็ไม่ต่างจากความเชื่อ
เรื่องสะดือทะเลแต่อย่างไร
	 ประการท่ีสอง	 พระนาคเสนเถระเปรียบ
เหมือนวงศ์ของกษัตริย์	ต�านานต่างทราบกันว่า 
วงศ์กษัตริย์อินเดียล้วนมาจากท้าวโอกกากราช 
ท้าวสัมมตะ	หรือท้าวอิกษวากุ	แต่พอถามใคร 
แม้แต่ผู้เป็นกษัตริย์สมัยนั้นก็ไม่สามารถตอบได้ 
พญามิลินท์เองก็ทรงพระ	deaf	(ใบ้รับประทาน) 
แต่หลักฐานที่จะสามารถยืนยันการมีอยู ่ของ 
วงศ์กษัตริย์ก็คือ	เครื่องราชกกุธภัณฑ์	(Crown 
Jewels)	 อันประกอบด ้วย	 ๑)	 พระมหา- 
พิชัยมงกุฎ	 ๒)	 พระแสงขรรค์ชัยศรี	 ๓)	 ธาร- 
พระกร	๔)	วาลวีชนี	และ	๕)	ฉลองพระบาท	

	 เช่นเดียวกับความมีอยู่ 
ของพระพุทธเจ้า	ตราบใด 
ที่มีบริ ษัทสี่ 	 โดยเฉพาะ 
พระสงฆ์	 ผู ้ เป ็นตัวแทน
ของพระพุทธศาสนามีอยู่
ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ามี
ตัวตนจริง
	 อย่าเพิ่งสาธุ	ยังมีอีก	!!
 ประการสุดท้าย	 พระ- 
นาคเสนเถระเปรียบเทียบ 
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พระพุทธเจ้าเหมือนเปลวไฟ	ท่านถามว่าเปลว 
ไฟที่ลุกโพลงอยู ่ เบื้องหน้า	 มันมาจากไหน	 ?	 
พญามิลินท์ตอบว่ามันมีการจุดต่อเรื่อยมา	 ตั้งแต่ 
คบไฟอันแรกพอพระเถระย้อนถามว่า	 รู ้ได ้ 
อย่างไรว่า	เป็นคบไฟอันแรก	?	เท่านั้นเอง	พญา
มิลินท์ไปไม่เป็นเหมือนเด็กท�าผิด	 จ�านนด้วย 
หลักฐานความจริงคือเม่ือมีเปลวไฟที่เห็นอยู่	 ก็
แสดงว่าต้องมีคบไฟอันก่อนน้ีจะเป็นอันก่อน 
สมัยโบราณกาล	 หรือเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน	 แต่ก็ 
สามารถพิสูจน์ได้ว่า	มีคบไฟก่อนแน่นอนฉันใด	
พระพุทธเจ้าก็ต้องมีฉันนั้น
	 พอพูด ถึง เรื่ อ งคบไฟ	 ผู ้ อ ่ านพากันงง 
เหมือนอ่านป้ายโฆษณาของพรรคการเมือง
	 ความจริงคือไฟนั้นเป็นเรื่องส�าคัญในระบบ 
ต�านานของอินเดียเลยทีเดียว	เพราะคนอารยัน
อินเดียนับถือไฟมาแต่บรรพกาล	 โดยมีความ
เชื่อว ่า	 ไฟเป็นเทพเจ้า	 น�าสิ่งอันเป็นมงคล 
ไปส่งให้เหล่าเทวดาบนท้องฟ้า	ขณะเดียวกัน	ไฟ
ก็เป็นผู้ท�าลายล้างอธรรม	ให้พินาศเป็นจุณวิจุณ	
ด้วยเหตุนั้น	 จึงต้องมีนักบวชดูแลไฟ	 เป็นการ
เฉพาะ	โดยคอยเฝ้ากองอัคนีไม่ให้ดับมอด	และ 
คอยเผาเครื่องสังเวย	 เพื่อบูชาเหล่าเทพเจ้า 
น้อยใหญ่บนสวรรค์	 บ้านเราปัจจุบัน	 ก็มีพวก 
บูชาไฟเช่นกัน	 ดูไม่ยาก	 พอไฟดับ	 สาวกลัทธิ 
บูชาไฟจะพากันร้องระงม	 
ไม่เป็นอนักนิอนันอน			เพราะ 
battery	หมด	ภาษาวัยรุ่น	
เรียกว่า	พวกมนุษย์ไฟฟ้า
	 อุปมาทั้ ง สามอย ่ า ง
เป็นการชี้ให้เห็นว่าเหตุผล 
มีคุณค่ามากกว่าหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตร์	 ผู้เขียน 
เห็นว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ 

ของผู้คนสมัยนั้น	ด้วยเทคโนโลยีอันไม่ทันสมัย 
เหมือนปัจจุบัน	การจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจน 
มากสุด	 คงไม่เกินการใช้อุปมาเป็นตัวเปรียบ 
เทียบ	และก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ยอมรับกันใน
วงกว้าง	ปัจจุบันนี้	หากใช้อุปมาเช่นนี้ก็คงเป็น 
เรื่องพื้นฐานไป
	 หลังจากพญามิลินท์ทราบตัวตนของพระ- 
พุทธเจ้าแล้ว	ก็เกิดค�าถามตามมาว่า	พระพุทธ- 
เจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูจริงหรือไม่	?	โดยตั้ง
ค�าถาม	๒	ประเด็น	คือ	๑)	หากเป็นสัพพัญญู
จริง	 เหตุใดจึงทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวช 
และ	๒)	เหตุใดจึงทรงบัญญัติพระวินัยทีละข้อ
	 ใครตอบได้	ยกมือเลยอย่าช้า	!!!
	 ผู ้เขียนเชื่อว่า	 เราชาวพุทธทั้งหลาย	 ก็มี
ค�าถามไม่ต่างจากพญามิลินท์	เพียงแต่ว่า	ไม่มี 
ใครกล้าหาญถามพระคุณเจ้า	เหมือนพญามิลินท์ 
เท่านั้น	เหตุผลอาจจะมีมากมายหลายประการ
แตกต่างกันออกไป	แต่ส่วนใหญ่	มักจบลงตรง

ที่ว่า	กลัวตกนรก	!!!
	 ก่อนตอบค�าถาม	 เรา
กลับไปทบทวนความจ�ากัน 
ก่อน	 เร่ืองของพระเทวทัต
กั บการบัญญั ติ พระวิ นั ย	
พระเทวทัตนั้น	 เป ็นพระ
ประยูรญาติฝ่ายพระมารดา
ของพระพุทธเจ้า	 ออกบวช
พร ้ อมพระประยู รญาติ 
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หลายพระองค์		กล่าวคอืพระอานนท์		พระภทัทยิะ 
	พระอนุรุทธะ	และนายช่างตัดผมอุบาลี	ต�านาน
บอกว่า	 พอบวช	 ก็ส�าแดงความอยากใหญ่ให้
ปรากฏ	 โดยหันไปคบกับอชาตศัตรูกุมาร	ด้วย
การยุยงให้สังหารพระบิดาเพื่อปกครองบ้าน
เมือง	ส่วนตน	หาวิธีปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า	
เพื่อปกครองคณะสงฆ์	ฉากสุดท้าย	พระเทวทัต
มรณภาพโดยถูกธรณีสูบ
	 ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ	 การบัญญัติพระวินัย
เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์	 พูดแบบ
ง่ายคือ	ศีล	๒๒๗	ข้อของพระนั้นเอง	หลักฐาน
บอกว่าพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติหรือออกกฎ
ควบคุมพระสงฆ์ก็ต่อเม่ือมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อน	
อาจจะเป็นชาวบ้านร้องเรียน	หรือพระสงฆ์ร้อง
เรียนกันเอง	 กว่าจะกลายเป็นวินัยครบ	 ๒๒๗	
ข้อ	ก็ใช้เวลาเกือบปลายพุทธกาล	
	 อันนี้เป็นค�าอธิบายของผู้เขียนเอง	ไม่ต้อง
สาธุ	!!!
	 เร่ืองพุทธานุญาตให้พระเทวทัตบวชนั้น 
พระนาคเสนเถระฟันธงเลยว่าเพราะพระพุทธเจ้า 

ทรงมีพระกรุณาต่อพระประยูรญาติ	จะเห็นได้ 
ว่าทรงให้เอกสิทธิ์กับพระประยูรญาติค่อนข้าง
มาก	ดังเช่น	ทรงแนะน�าหมู่สงฆ์ว่า	 หากพระ- 
ประยูรญาติต้องการบวช	ก็สามารถบวชได้เลย	
โดยไม่ต้องรอขออนุญาตบิดามารดา	พระพุทธ-
องค์ทรงเป็นผู้รับประกันเอง	 ยิ่งกว่านั้น	 พระ-
ประยูรญาติต้องการบวช	 ไม่ต้องเรื่องมากพิธี
กล่าวค�าขอบวชได้เลย	แม้สมัยน้ันจะมีข้อบังคับ
ส�าหรับนักบวชนอกศาสนา	ด้วยการอยู่ปริวาส
ถึงหกเดือน	 แต่ส�าหรับพระประยูรญาติ	 ให้ใช้ 
ใบผ่านได้เลย
	 พระกรุณาต่อพระเทวทัต	 ก็ไม่ต ่างจาก 
พระประยูรญาติเหล่าอื่น
	 ส่วนกรณีพระเทวทัตสร้างวีรกรรมส�าคัญ
ด้วยการปฏิวัติศาสนาและสถาบันกษัตริย์น้ัน 
น่าจะเป็นเหตุผลหน่ึง	 ที่พระพุทธเจ ้าไม ่ใช ้ 
มาตรการใดเข้าไปหกัหาญ	เพราะตอนน้ันเจ้าชาย 
อชาตศัตรู	 เป ็นผู ้ทรงอิทธิพลทางการเมือง	
ประการส�าคัญคือพระพุทธศาสนาก�าลังก่อร่าง
สร้างตน	 ย่อมไม่ปลอดภัย	 หากต้องใช้วิธีการ
หักหาญน�้าใจพระเทวทัต	 ผู้มีนักการเมืองเป็น
ก�าแพงเหล็ก
	 อันหลังนี้	 เป็นค�าอธิบายของผู ้เขียนเอง	 
ไม่เก่ียวกับพระนาคเสนเถระแต่อย่างใด
	 ส่วนเรื่องการบัญญัติพระวินัยนั้น	พระนาค- 
เสนเถระตอบพญามิลินท์ว่า	 พระพุทธเจ้าเปรียบ 
เหมือนหมอรักษาโรค	 เวลาปรุงยารักษาคนไข้ 
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ก็ปรุงเป ็นหม ้อ	 รักษาเป ็นรายบุคคล	 มิได  ้
ปรุงหม้อเดียวแล้วรักษาคนทั้งโลก	เช่นเดียวกัน 
พระสงฆ์ที่เข้ามาสู ่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา 
มิได้ท�าผิดแบบเดียวกันหมด	ต่างคนต่างความ 
คิด	 การบัญญัติพระวินัย	 จึงท�าก็ต่อเม่ือเกิด
ความผิดขึ้นเท่านั้น	 แต่มีผลต่อพระสงฆ์ผู้เป็น
สมณศากยบุตรทุกรูป
	 ตรงนี้ 	 ขอแทรกวิธีการบัญญัติพระวินัย 
สักหน่อย	เพื่อให้ผู้อยู่นอกก�าแพงวัดทราบ	พอ 
เป็นความรู้	การบัญญัติพระวินัยนั้น	จะเกิดขึ้น
ได้ต่อเมื่อมีผู ้ร ้องเรียนเรื่องเสียหายเสียก่อน	
จากนั้นพระพุทธเจ้าจะน�าเรื่องนั้นเข้าสู ่คณะ
สงฆ์		ขอความเห็นจากคณะสงฆ์ก่อนว่า		ควรจะ 
ตราเป็นกฎ	 ส�าหรับควบคุมพระสงฆ์หรือไม่	 ?	
หากเรื่องใดเกี่ยวพันกับทางโลก	 ด้วยเกิดข้อ 

เสียหายร้ายแรง	พระพุทธ-
องค์ก็จะทรงถามฆราวาส 
ผู้รู ้ว่า	ความผิดเช่นนั้นหาก 
เปรียบเทียบกับทางโลก 
เป ็นเช ่นไร	 ?	 เสร็จแล ้ว 
ก็จะน�าเข้าสู ่คณะสงฆ์อีก 
รอบหนึ่ง	เพื่อขอความเห็น 

ครั้นคณะสงฆ์เห็นพ้องกันแล้ว	 จึงประกาศ
รับรองสามครั้งจึงเป็นอันว่า	 กฎหมายข้อน้ัน	
ผ่านสังฆานุมัติเรียบร้อยแล้ว
	 พระวินัย	๒๒๗	ข้อ	จึงมิได้เกิดจากการใช้
อ�านาจของพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด	 เป็นการ
เห็นพ้องต้องกันของคณะสงฆ์	 ไม่เหมือนคณะ
สงฆ์ไทยปัจจุบันวันนี้
	 สิ่ งหนึ่ งที่ เห็นได ้จากโต ้วาที 	 ระหว ่าง 
พระนาคเสนเถระกับพญามิลินท์		คือการยอมรับ
ความคิดเห็นของกันและกัน	แม้บางส่วนพญา- 
มิลินท ์อาจจะไม ่ เห็นด ้วย	 กับค�าตอบของ 
พระนาคเสนเถระ		แต่ก็ไม่ถึงกับย้อนถามจนเกิด
ความขัดแย้ง	 พระนาคเสนเถระก็เช่นเดียวกัน	
แม้บางค�าตอบจะสามารถก้าวล่วงไปถึงพ้ืนฐาน 
ความรู้ของพญามิลินท์	ท่านก็ไม่อธิบายจนท�าให้ 

พญามิลินท์เสียพระพักตร์	 
ค�าตอบแต่ละข้อ	ล้วนตั้งอยู ่
บนพื้ น ฐ า น ค ว า ม รู ้ ข อ ง 
พญามิลินท์เป็นหลัก	 ด้วย 
วิธีดังกล่าว	 การโต้วาทีทั้ง 
สองฝ ่ าย จึ ง เป ็นลั กษณะ 
เอื้ออาทรกันและกัน	
	 มิลินทปัญหา	 ก็จบลง
ด้วยประการฉะนี้	ฯ
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 ร่มโพธ์ิธรรม โพธ์ิทอง ของปวงศิษย์ ขอน้อมจิต อภิวาท เหนือเกศา

น้อมร�าลึก นึกเห็น ความเมตตา องค์ครูบา แผ่เผ่ือ เมื่อมาเยือน

 ทั้งเย็นกาย เย็นใจ ได้พิงพัก ทั้งประจักษ์ แจ้งธรรมา หาใดเหมือน

ปริยัติ ปฏิบัติ ท่านติเตือน มิลืมเลือน ตราตรึงจิต ศิษย์ทั้งปวง

 ร่มโพธ์ิใหญ่ “ท่ามะโอ” โตตระหง่าน ประกาศธรรม เนิ่นนาน จวบกาลล่วง

ศิษย์ได้รู ้ ได้เสริม ได้เติมตวง เพิ่มพูนดวง ปัญญา เพราะอาจารย์

 “หลวงพ่อภัททันตะ” ลับลาแล้ว ดุจดวงแก้ว คืนกลับ ดับสังขาร 

โพธิสัตว์ สู่สวรรค์ เวียงวิมาน กุศลทาน ศิษย์ถวาย อาลัยเอย

กราบถวายความอาลัย

พระปริยัติธรรมธาดา (ทองค�า เถรานนฺโท)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ราชวรวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง



v ธรรมจารึก : ประวัติหลวงพ่อ
 ภัททันตธัมมานันทมหาเถระฯ 
v	ปณามพจน์	:	
	 ค�าบูชาครู
v ธรรมกถา :
	 คิดถึงหลวงพ่อ
 สานต่องานของท่าน
v อาจริยาภิวาท	:	พระอาจารย์ใหญ่
 กับเรื่องเล่าที่ชาวบาฬีต้องฟัง
v	มหาเถระ	:	หลวงพ่อใหญ่	
	 ผู้ฝักใฝ่ต่อการศึกษาภาษาบาลี
v	น้อมบูชาคุณ	:
	 ตามรอยอาจารย์ปู่

v	ปิตานุสรณ์	:	
		 พระผู้บิดา		
v	ย้อนรอยธรรม	:	
	 แบบพิมพ์แห่งชีวิต	
v	ธรรมคารวตา	:	
	 ได้ดีเพราะคร	ู		
v	ปัญญาภิวัฒน์	:
		 วิถีครู	หลวงปู่ท่ามะโอ			
v	กวีนิพนธ์	:	
	 ปาจริยะ		ปาทวิถี
v	ปูชนียบุคคล	:
	 กราบหลวงพ่อใหญ่ด้วยดวงใจ
v	สดุดีพจน์	:	
	 “ครู”	ผู้อยู่ในใจตลอดกาล	

v	บูชาธรรม:	
	 หลวงพ่อกับการสร้างคัมภีร์
v	ชวนพินิจ	:
	 ภาพความดี
v	กวีมกรา	:
	 แทนความดีที่ภาพเดียว
v	ชวนคิด	:
	 ราชการาม	อย่ามองข้ามการเมือง
v	ชวนอ่าน	:		
		 การศึกษาคืออะไร
v	มองเทศ	-	มองไทย
	 พระนาคเสนเถระ	ฯ


