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	 หนังสือกินเนสส์บุ ๊ค	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ซึ่งตีพิมพ์ในสหราชอาณาจักร	 ได ้บันทึกความทรงจ�า 
ทีน่่าอัศจรรย์ของท่านไว้ว่า	“พระอาจารย์ใหญ่	เมง็กนุ	สะหย่าด่อ	ประเทศพม่า	มคีวามทรงจ�าท่องพระไตรปิฎก	
๑๖,๐๐๐	หน้าได้	เมื่อ	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๙๗	(ค.ศ.	๑๙๕๔)	เป็นตัวอย่างความทรงจ�าของมนุษย์ที่หาได้ยาก
มาก	ท่านใช้เวลาสอบเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเพียง	๔	ปี	ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งหมด”
 ก�ำเนิด :	 ณ	หมู่บ้านจีเป่ง	อ.เมียงฉั่ง	รัฐมัณฑเล	วันพุธที่	๑	พฤศจิกายน		ค.ศ.	๑๙๑๑	
 มรณภำพ :	 วันอังคารที่	๙	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๙๙๓	ขณะอายุ	๘๒	ปี	๖๒	พรรษา	
	 	 ณ	วัดเม็งกวนธัมมนาทะจองไต้

ปฐมะ ติปิฏกธระ
(ผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่ ๑)

หลวงพ่อใหญ่ เม็งกุน สะหย่าด่อพยาจี
พระภัททันตะ วิจิตตสาราภิวังสะ

(จ.ศ.เมียนมา ๑๒๗๓-๑๓๕๔)

วัดธัมมนาทะไต้ เทือกเขาเม็งกวน เมืองมัณฑเล



ฉบับที่ ๔๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดเล่ม
	 วารสารโพธิยาลัย	 ฉบับที่	 ๔๖	ประจ�าเดือนมีนาคม	
พ.ศ.	๒๕๖๒	นี	้เป็นฉบบั	“การศกึษาพระไตรปิฎกในพม่า”
	 สืบเนื่องจากการที่คณะสงฆ์ไทยจ�านวนหน่ึง	 ซึ่งน�า
โดยพระอาจารย์มหาประนอม	 ธมฺมาลงฺกาโร	 ได้เดินทาง
ไปศึกษาพระปริยติัธรรมในสหภาพเมยีนมา	เมือ่	๒๘	-	๓๐		
มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	นั้น	นับว่าได้ก่อให้เกิดผลดีอันเป็น
มหากุศลตามมาจากการศึกษาดูงานดังกล่าว	 ท�าให้เกิด
ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาพระไตรปิฎกและภาษา
บาลี	ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
	 เป็นท่ียอมรับแล้วว่า	 การศึกษาพระไตรปิฎกและ
ภาษาบาลใีนสหภาพเมยีนมานัน้	มคีวามมัน่คงเข้มแขง็สบื
มาช้านาน	นบัตัง้แต่อดตีกาลจวบจนปัจจบุนั	ไม่เคยถกูบ่อน
ท�าลายจนสญูหายไปจากประเทศ	แม้ว่าจะเกิดศึกสงคราม	
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งต่างชาติอยู่นานเกินกว่าร้อยป	ี
แต่พระพุทธศาสนาก็ยังคงด�ารงอยู่	 เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ	 ไม่เคยคลอนแคลน	ที่เป็นได้ดังนี้	 เพราะเหตุใด 
น่าจะเป็นเพราะเหตุผลหลักที่ส�าคัญยิ่ง	 ๓	 ประการ	 คือ	 
๑.	คนพม่ามคีวามเป็นพทุธศาสนกิชนทีด่	ีรกัและหวงแหน
พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติล�้าค่าของชาติ	 จึงหมั่นดูแล		
ถนอมรักษาสมบัติมีค ่านี้ไว ้	 อย่างสุดความสามารถ	 
๒.	การศึกษาพระปริยัติธรรมในสหภาพเมียนมา	มีความ
เข้มแขง็ตลอดมา	ไม่เคยมยีคุใดทีเ่สือ่มจนพระพุทธศาสนา
ถูกกลืนหาย	 พระเถระใฝ่ศึกษาเล่าเรียนกันโดยถ้วนหน้า	
ยนิดสีูค้วามยากล�าบากในการเล่าเรยีนทีก่ล่าวกนัว่ายากยิง่ 
ต้องท่องจ�า	ต้องหมั่นเพียรอย่างหนัก	ถึงขนาดมีผู้ทรงจ�า
พระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเกิดข้ึนมาแล้วถึง	 ๑๔	 รูป	 แม้แต่ 
ชาวโลกยังตะลึงว่าสามารถท�าได้อย่างไร	 ลงบันทึกไว้ใน	
Guinness	 Book	 of	 Records	 ว่า	 เม็งกุน สะหย่าด่อ 
พระผูท้รงพระไตรปิฎกรปูแรก	เป็นบคุคลทีม่คีวามจ�าเป็น
เลิศที่สุดในโลก	 สามารถท่องจ�าหนังสือจ�านวนกว่าหนึ่ง
หมื่นห้าพันหน้าได้ทั้งหมด	โดยไม่ผิดเลย	เพราะท่านต้อง
ผ่านการสอบจากกรรมการคณะสงฆ์	 โดยท่านใช้เวลา

เพียง	๔	ปีเท่านั้น		ก็สามารถสอบผ่านได้หมด	และข้อ	๓	
คือ	 รัฐบาลของเขาให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาอย่างเต็มที่	 ให้ความส�าคัญต่อการศึกษาเล่าเรียน	
โดยร่วมมือกับคณะสงฆ์	 มีทั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา	
สถาบันต่างๆ	 ที่ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา	 ออก
กฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ปลอดภัยจากลัทธิ
ศาสนาอื่น	 ตรากฎหมายให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ�าชาติ	ฯลฯ
	 เมื่อทางคณะสงฆ์ไทยได้ไปดูการศึกษาพระไตรปิฎก
และปรยิตัธิรรมจากสหภาพเมยีนมาแล้ว	กไ็ด้กลบัมาสาน
ต่อการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกในประเทศไทยให้มี
ความเจริญก้าวหน้า	 สมกับเป็นเมืองพระพุทธศาสนา	ซึ่ง
ในวารสารเล่มนี้ก็ได้รายงานไว้ทั้งหมด	ตั้งแต่การไปดูงาน	
ตลอดจนสิ่งที่คณะผู้ไปดูงานได้กลับมาพัฒนาการศึกษา
พระไตรปิฎกในประเทศไทย
	 หลังจากที่วารสารโพธิยาลัยได้ออกฉบับพิเศษ	 
“ปาจริยานุสรณ์ พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ”  
ปรากฏว่ามเีสยีงสะท้อนกลบัมาว่า	มคีวามสนใจและอยาก
เรียนภาษาบาลี	 อยากให้วารสารมีคอลัมน์เกี่ยวกับภาษา
บาลีไว้บ้าง
	 วารสารโพธิยาลัยมีนโยบายให้ความรู้ทางพระพุทธ
ศาสนาอยู ่เป็นปกติ	 แต่คอลัมน์เกี่ยวกับภาษาบาลียัง 
ไม่เคยท�ามาก่อน	ทีไ่ม่ได้ท�าเพราะหาผูเ้ขยีนทีม่คีวามถนดั
ในการสอนภาษาบาลีให้เข้าใจง่ายไม่ได้	 เพราะตามปกต	ิ	
คนทัว่ไปจะมคีวามรูส้กึว่าภาษาบาลยีากเกนิกว่าทีจ่ะเรยีน	
จึงไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้	
	 ความจรงินัน้	ภาษาบาลไีม่ได้ยากเกนิไปจนเรยีนไม่ได้ 
ที่สหภาพเมียนมา	 การพูดคุยสนทนาเป็นภาษาบาลีเป็น
เรือ่งทีย่งัคงท�ากนัอยู	่และผูท้ีม่คีวามรู้ภาษาบาลอีย่างลกึซึง้ 
จนถึงขั้นแปลพระคัมภีร์ยากๆ	 ได้นั้น	 ก็มีอยู ่ไม่น้อย		 
ทีน่่าดใีจกค็อื	จากผลงานของหลวงพ่อใหญ่	พระภทัทนัตะ	
ธัมมานันทมหาเถระ	 ลูกศิษย์ของท่านได้ไปจบการศึกษา 
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ออกแบบปก
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เครดิตภาพ 
วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย	

ธีรปัญโญ,	เขมา	เขมะ
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

สารบัญระดบัธมัมาจริยะมาจากสหภาพเมยีนมา	
สามารถพูด	อ่าน	เขียน	แปล	และสอน	 
ได้อย่างคล่องแคล่ว	เทียบเท่าธมัมาจรยิะ 
ที่เป็นเมียนมาด้วย
	 ท่านอาจารย์เหล่านัน้	ได้กรณุาสละ
เวลาเขยีนบทความเกีย่วกับภาษาบาลใีห้
กบัวารสารโพธิยาลยั	ซึง่เราจะเริม่ตพีมิพ์
เป็นครั้งแรกในฉบับนี้	 รับรองว่าหาอ่าน
ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว	 นอกจากในวารสาร
โพธิยาลัยแห่งเดียว
	 คณะผู้จดัท�า	ขอให้ท่านทดลองอ่าน
ตอนแรกไปก่อน	และเราจะมีตอนต่อไป
ต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ	 ภาษาบาลีเป็นภาษา
ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เก็บรักษาค�าสอน
ของพระองค์ไว้เพยีงภาษาเดยีว	แน่นอน
ว่าย่อมส�าคัญ	และมีค่าสูงเหนือสิ่งอื่นใด	
หากเราต้องการจะส่ือสารกบัพระศาสดา
ของเราด้วยภาษาเดียวกับท่าน	 ก็ต้อง
เรียนภาษาบาลี	รับรองว่า	หากได้ทุ่มเท
ศึกษาอย่างจริงจังแล้ว	 จะรักภาษาบาลี
สดุจิตสดุใจ		เพราะนีค่อืภาษาทีพ่ระพทุธ
องค์ทรงตรัสกับเราทุกคน

คณะผู้จัดท�า

วัดจากแดง ชมรมกัลยาณธรรม

a วิสัชนาธรรม	:	
 ท�าไมต้องดูงานพระไตรปิฎกศึกษาที่พม่า
	 พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร..............๓
a ปัญญาปริทัศน์	:	
	 พม่ากับการศึกษาพระไตรปิฎก		
	 ธรีปัญโญ................................................๑๓
a รายงาน	:	
	 โครงการพระไตรปิฎกศึกษา
				 ฐฺติวฺ�โส	ภกฺิข.ุ............................................๒๔
a ในประสบการณ์	:
 ประสบการณ์สอบสนามบาลี
	 ญาณกสุโล..............................................๓๔
a กวีนิพนธ์	:
 อานิสงส์การเรียนภาษาบาลี
 อญญฺตฺโร	ภกิขฺ.ุ.......................................๓๙
a ทัศนะ	:	มองการสอบบาลี
	 เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา
	 นาวาเอกทองย้อย	แสงสินชัย...............๔๐
a พระพุทธรูปส�าคัญ	:
	 พระพุทธรูปแก้ว	(ปางไสยาสน์).............๔๕
a สนทนาภาษาบาลี	:
	 สนทนาภาษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	
	 นายธรรมดา...........................................๔๖
a หน้าต่างบาลี	:
	 ตอนที่	๑	อักษรภาษาบาลี
	 พระมหาสมปอง	มทุโิต...........................๔๙
a มองเทศ	-	มองไทย	:	
	 พระมหินทเถระ	(๒)	
	 วเิทศทยัย์...............................................๕๒
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พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วิสัชนาธรรม

ท�ำไมต้องดูงำน
	 ประเทศไทย	 ศรีลังกา	พม่า	 ล้วนเป็นพุทธ		
เถรวาทเหมือนกัน	แต่ในเรื่องพระไตรปิฎกศึกษา	
ท�าไมเราควรต้องไปดูงานพม่า	เอาแบบอย่างของ
เขามาศึกษา	เป็นแนวทางของเรา
	 ก็เพราะพม่ามีปริยัติเข้มแข็ง	ปฏิบัติเข้มแข็ง	
และการเผยแผ่ก็เข้มแข็ง		
	 แล้วท�าไมถึงเข้มแข็งได้	?			
	 ก็เพราะในการสร้างประเทศนั้น	 เขาเน้น
สร้างคน	สร้างพระมีชีวิต	ด้วยการให้การศึกษา
เพื่อสร้างพระและฆราวาสให้มีองค์ความรู้ด้าน
ปริยัติ	ด้านปฏิบัติ	การให้การศึกษานี้เป็นหน้าที่
ของพระ	 ส่วนการสร้างถาวรวัตถุภายในวัดนั้น	
เป็นหน้าที่ของญาติโยม

พม่าจัดการเรียนการสอนพระไตรปิฎก
ด้วยหลักสูตร ๒ ระดับ ๔ รูปแบบ
	 ในการสร้างคนสร้างพระให้มคีวามรูด้้านปรยิตั ิ
และปฏิบัตินั้น	 พม่ายังมีการเรียนพระไตรปิฎก 
ซึ่งจัดการสอนพระไตรปิฎกครบทั้งหมด	๘๔,๐๐๐ 

พระธรรมขันธ์	 โดยแบ่งการเรียนเป็น	๒	 ระดับ 
คือ	(๑)	ขั้นหลักสูตรปูพื้นฐานเข้าสู่พระไตรปิฎก	
เรียนตั้งแต่ขั้นมูลจนถึงขั้นธัมมาจริยะใช้เวลา	 
๕	 -	๘	ปี	 (๒)	ขั้นหลักสูตรเน้ือหาพระไตรปิฎก	
เรียนต่อจากหลักสูตรพื้นฐานอีก	 ๑๕	 ปี	 จนจบ
เน้ือหาพระไตรปิฎกทั้งหมด	
	 การเรียนการสอนพระไตรปิฎก	 ยังจัดเป็น
หลายรูปแบบคือ	(๑)	การเรียนส�าหรับพระ	(๒)	
การเรียนส�าหรับญาติโยม	(๓)	การเรียนส�าหรับ
พระ	ญาติโยม	และแม่ชี	รวมกัน	และ	(๔)	การ
เรียนส�าหรับเด็กและเยาวชน
	 ดังน้ัน	ในประเด็นด้านปริยัติของพม่า	 จึงมี 
ภาพรวมที่ชัดเจนว่า	ทั้ง	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์ 
ของพระไตรปิฎกนั้น	ยังมีการเรียน	มีการทรงจ�า	 
มีการน�าเสนออย่างชัดเจน	และพระทีส่ามารถทรงจ�า 
พระไตรปิฎกทั้งหมด	 ๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ ์
พร้อมทั้งความเข้าใจน้ัน	ยังมี	และมีเป็นจ�านวน
ไม่น้อย

พระไตรปิฏกศึกษำที่พม่ำ



ภาพรวมหลักสูตรการเรียนการสอน
 การเรียนการสอน	จัดเป็น
	 -	 หลักสูตร	๓	 เดือน	 (เรียนบาลี	พอแปล
ได้ในเบื้องต้น)	
	 -	 หลักสูตร	๖	เดือน	 (เรียนไวยากรณ์เล็ก	
แปลธรรมบทและอภิธัมมัตถสังคหะ)	
	 -	 หลักสูตร	 ๑	 ปี	 (เรียนไวยากรณ์ชั้นสูง 
แปลธรรมบทและอภิธัมมัตถสังคหะ	 ฎีกา)	 ใน
หลักสูตรรายปีนั้น	ช่วงแรกๆ	ให้เรียนแบบง่ายสุด 
ไปก่อน	เช่น	ไวยากรณ์เรียนแบบง่ายๆ	๗	วัน
	 ส�าหรับไวยากรณ์	 เขาจะมีหลักสูตร	๗	 วัน																		
๑	เดือน	๓	เดือน	และ	๖	เดือน	

หลักสูตรบูรณาการของระดับต้นปูพื้นฐาน
อย่างแน่นหนา และพรั่งพร้อมด้วยสถาบันการ
ศึกษาคุณภาพ
 ในหลักสูตร	๒	ระดับของพม่านั้น	ที่ส�าคัญ
คือ	 ก่อนจะไปถึงระดับพระไตรปิฎกนั้น	 ได้มี 
การให้การศึกษาในระดับปูพื้นฐานก่อนเข้าสู ่
พระไตรป ิฎกกันอย ่างกว ้างขวาง	 สถาบัน 
การศึกษาในระดับปูพื้นฐานนี้มีเป็นจ�านวนมาก	
ท้ังของรัฐบาล	และของเอกชน	ซึ่งต่างแข่งขันกัน 
จัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้พระมีคุณภาพ
ด้านปริยัติ	 ที่น่าสนใจคือ	 เขาจัดเป็นหลักสูตร

บูรณาการ	 คือผู ้เรียนจะได้เรียนทั้งภาษาบาลี	
ภาษาพม่า	พระวินัยได้เรียนภิกขุปาติโมกข์และ 
ภิกขุนีปาติโมกข์พร้อมทั้งกังขาอรรถกถา	พระสูตร 
ได้เรียนธรรมบท	 ชาดก	 สีลขันธวรรค	 พระ-
อภิธรรมได้เรียนอภิธัมมัตถสังคหะ	พร้อมทั้งฎีกา 
พระธัมมสังคณี	 พร ้อมทั้ งอรรถกถา	 เรียน
ไวยากรณ์	 เรียกว่าได้เรียนครอบคลุมทุกอย่าง
ทั้งหมดที่เป็นภาพรวมของพระไตรปิฎก
	 เพราะฉะน้ัน	 เมื่อได้เรียนภาพรวมตาม 
หลกัสตูรบรูณาการน้ีแล้ว	พอมาเรยีนต่อในระดบั
เจาะเนื้อหาพระไตรปิฎก	 ผู้เรียนก็จะสามารถ
เห็นภาพรวมของพระไตรปิฎกได้ในทันที	น่ันคือ 
ผู้เรียนจะทราบทั้งอรรถกถา	 คัมภีร์ฎีกา	 คัมภีร์
อนุฎีกา	 คัมภีร ์โยชนา	 ได ้รู ้ทั้งหมด	 ขณะที่ 
ในบ้านเรา	ปกติก็ได้รู้แค่ตัวพระไตรปิฎกเท่านั้น

เรียนด้วย Easy Learning เทคนิคช่วยให้เรียน
ส�าเร็จอย่างง่ายๆ
	 สิง่ส�าคญัในการสอนเรือ่ง	“ยากๆ”	ให้ง่ายขึน้ 
นี่ เป ็นหัวใจของกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตรพระไตรปิฎกของพม่า	เขามีเทคนิค	คือ	
Easy Learning
	 การเรียนแบบ	Easy	Learning	นี้	เขาท�ากัน 
อย่างไร	?	      

บรรยากาศการสอบพระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกท่ีมหาปาสาณคูหา



 Easy	 Learning	 เป็นเทคนิคการใช้สื่อ 
การเรียนการสอนที่ได้ผลดี	 มีใช้กันมาตั้งแต่ 
ในอดีต	และวิธีใหม่ๆ	เทคนิคเหล่านี้	เช่น		
	 -	 การย ่อความ	 เอาเฉพาะสาระของ
ประเด็น	 มาจัดท�าให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้น 
เช่น	 มาท�าเป็น	 อักษรย่อ	 แผนภูมิ	 (chart)	 
Mind	Map,	PowerPoint	แล้วใส่สีช่วยจ�า
	 -	 น�าประเด็นสาระส�าคญั	มาแต่งเป็นกลอน 
ช่วยจ�า	เป็นอีกเทคนิคส�าหรับเนื้อหาสาระย่อ	ที่
ยังยาว	ยังยาก	หามาใส่ท�านอง	จะจ�าได้ง่ายขึ้น	
เพราะบทกลอนจะไหลลื่น		แล้วค่อยมาถอดแปล 
ภาษากลอนให้เป็นภาษาธรรมดาอีกครั้ง	 ซึ่ง	
อาตมาเองเมื่อเริ่มเรียนใหม่ๆ	ก็เรียนด้วยกลอน
เช่นนี้
	 -	 ล�าดับความยากง่ายของเนื้อหาหลักสูตร	
เช่นของหลักสูตรรายปี	

รูปแบบการเรียนการสอน ที่ เอื้ อให ้ เห็น 
องค์ธรรม น�าสู่การเกิดปัญญา ๓
 ประเด็นส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ	 ในพระ-
ไตรปิฎกนัน้จะมีภาษารหสั	คอื	แปลแล้วถอดรหสั 
ธรรมมาด้วย	อย่างเช่น	นะโม	ข้าพเจ้าขอนอบน้อม 
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ	 นะโมนี้	 คือนอบน้อม 
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ	 ก็คือถอดรหัสและ 
องค์ธรรมของนะโมว่า	ได้แก่มหากุศลจิต	๘	ดวง 
ดวงใดดวงหนึ่ง	แปลเสร็จก็ถอดรหัสหาองค์ธรรม 
ได้ด้วย	เมื่อแปลเป็นภาษาไทย	ก็จะออกมาเป็น 
ภาษาไทยแบบเอาความ	คือ	แปลให้เข้าใจได้เลย 
หรืออาจมีแปลยกศัพท์	ก็จบแค่นี้	ในประเทศไทย
มกีารแปลอกีชนดิหนึง่ทีเ่รยีกว่า	แปลร้อยเรยีงความ
	 ปรกติของเรายังขาดเรื่องน้ีอยู่	เป็นที่รู้กันว่า 
เมื่อฟังพระเทศน์จบ	 คนฟังบรรลุได้	 แต่เหตุใด 
จึงได้บรรลุ	ฟังแบบไหนได้บรรลุ	การแปล	แล้ว 

ถอดรหัสหาองค์ธรรมได้คือค�าตอบว่า	ท�าไมเมื่อ 
แปลเสร็จแล้วคนฟังจึงบรรลุ	 แต่ตรงนี้เราไม่มี
พื้นฐาน
	 ถ้าเรามีพื้นฐานบาลี	 พื้นฐานสุโพธาลังการ 
(คัมภีร์แสดงความไพเราะสละสลวยของส�านวน 
โวหารในภาษาบาลี)	 พื้นฐานอภิธัมมัตถสังคหะ	
พืน้ฐานเนตติปกรณ์	(ต�าราอธิบายอรรถทีล่ะเอียด 
ลกึซึง้ในพระไตรปิฎก)	ถ้ามพีืน้ฐานเหล่านี	้แปลเสรจ็ 
ก็ถอดรหัสธรรมได้	 ก็ได้เห็นองค์ธรรม	 พอเห็น
องค์ธรรมแล้ว		ก็จะเห็นอรรถรสทั้ง	๙	ของภาษา	
(รสรัก ชัง ขบขัน กรุณา โกรธ กล้า กลัว แปลกใจ 
ศานติ)	 แล้วก็ดึงเข้าสู ่วิมุตติรส	 การบรรลุจะ 
เกิดขึ้น	คือ	ฟังแล้วเกิดสุตมยปัญญา	 (ความรู้ที่
เกิดจากการสดับตรับฟังเล่าเรียนมาจากผู้อื่น) 
โยนิโสมนสิการตาม	เกิดจินตามยปัญญา	(ปัญญา
ที่เกิดจากการรู้จักคิดด้วยตนเอง)	สุดท้ายฟังแล้ว
ละกเิลสได้	เกดิภาวนามยปัญญา	(ปัญญาเกดิจาก
การปฏิบัติ หรือลงมือท�า)	 อีกนัยหน่ึงก็คือ	 เมื่อ 
ได ้ เห็นองค ์ธรรม	 คือได ้ เห็นความงามของ 
พระธรรมในเบื้องต้น	เห็นความงามในท่ามกลาง	
และเหน็ความงามในทีส่ดุ	เพราะพระธรรมทกุบท 
จะมีความงามในเบื้องต้น	 ท่ามกลาง	 และที่สุด		
ดังน้ัน	 เมื่อเห็นความงามทั้ง	 ๓	 แล้ว	 ในการฟัง 
ก็เกิดปัญญาทัง้	๓	เกิดสตุะ	เกิดจินตา	เกิดภาวนา- 
มยปัญญา	 ขึ้นมาจากการฟัง	 ในเมื่อท่ีพม่ายังม ี
รูปแบบน้ีอยู่	 ยังรักษารูปแบบน้ีไว้ได้อย่างดีเลิศ	
เราจึงควรต้องไปศึกษาดูงานเขา
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ทัศนคติและบทบาทของอุบาสก อุบาสิกา 
ในการสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ทั้งด้าน
ปริยัติและปฏิบัติ 
	 พุทธบริษัท	๔	ในส่วนของอุบาสกอุบาสิกา
นั้นเป็นอีกเสาหลักในการสนับสนุนให้พระเณร 
ของพม่า	 มีการศึกษาอย่างจริงจัง	 เข ้มแข็ง 
ทั้งปริยัติและปฏิบัติ	
	 ในแง่ทัศนคตินั้น	 ญาติโยมชาวพม่าเขาจะ
คุยกันว่า	ตอนนี้พระที่ฉันอุปัฏฐากจบธัมมาจริยะ 
แล้ว	 เณรที่ฉันอุปัฏฐากตอนนี้จบ	 ๑	 ปิฎกแล้ว	
พระของฉันจบ	 ๒	 ปิฎกแล้ว	 คือญาติโยมพม่า 
จะไม่ได้คุยว่า	พระของฉันได้สมณศักดิ์เป็นอะไร 
ชั้นไหนแล้ว	แต่ญาติโยมจะภูมิใจกับการสนับสนุน 
พระให้เรียนรู้และทรงจ�าพระไตรปิฎก	ซึ่งตรงนี้ 
รัฐบาลสนับสนุนอย่างมาก	 ถ้าสามารถทรงจ�า 
ได้	 ๑	 ปิฎก	 ได้นั่งรถนั่งเรือของรัฐบาลฟรีหมด 
ถ ้า ได ้ ถึ ง 	 ๓	 ป ิฎก	 จะได ้นั่ ง เครื่ องบินฟรี	 
มีลูกศิษย์ติดตามได้อีก	 ๑	 คน	 นั่นเพราะเขา
ถือว่า	 พระที่ทรงจ�าพระไตรปิฎกเป็น	 VIP	 เป็น
บุคคลส�าคัญของชาติ	รัฐบาลจึงเข้ามาสนับสนุน
ในส่วนนี้ด้วย	 ฝ่ายญาติโยมจะภูมิใจว่า	 พระที่
เราส่งเสริมสนับสนุนนั้น	ท่านท่องพระไตรปิฎก 
ได้กี่ปิฎกแล้ว	 จะเห็นได้ว่า	 ในส่วนของปริยัติ
นั้น	 ญาติโยมจะภูมิใจกับการส่งเสริมพระเรียน	

พระปฏิบัติ	จะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องพระขลัง	พระมี
อทิธฤิทธ์ิ	พระศกัดิส์ทิธิ	์แต่จะส่งเสรมิ	จะภมูใิจว่า 
พระที่ฉันอุปัฏฐากอยู่ตอนน้ีจบ	๑	ปิฎก	๒	ปิฎก	
๓	ปิฎก	แล้วเขาภูมิใจมากในส่วนน้ี		
	 อีกมุมหน่ึง	ในส่วนของปฏิบัติน้ัน		ญาติโยม
ก็จะภูมิใจว่า	พระที่ฉันส่งไปเข้ากรรมฐาน	ตอนนี้ 
เป็นอาจารย์กรรมฐานแล้วนะ	 องค์น้ีเปิดส�านัก
แล้วนะ	คือโยมจะส่งเสริมให้พระมีความเข้มแข็ง
ด้านปริยัติ	 และส่งเสริมให้พระมีความเข้มแข็ง
ด้านปฏิบัติด้วย	ญาติโยมจะมีความภูมิใจกับการ
ได้ส่งเสริมในรูปแบบอย่างน้ี		
	 ฉะนัน้	แม้การสร้างวดัสร้างถาวรวตัถภุายในวดั 
จะเป็นหน้าที่ของโยม	 แต่เขาจะไม่เอามาคุย 
เลยว่า	วัดของฉันนั้นสวยขนาดไหน	ใช้งบประมาณ 
ขนาดไหน	 จะไม่พูดประเด็นน้ีเลย	 จะพูดแต่
ประเด็นว่า	พระที่ฉันเลื่อมใสอยู่	ที่ฉันนับถืออยู	่
ตอนนี้ท่านเรียนอะไร	ท่านสอนอะไร	ท่านปฏิบัติ
อะไร	ท่านท�างานด้านพระศาสนาด้านไหน	ก็จะ
เอาสิ่งที่พระท�า	คือด้านปริยัติ	ด้านปฏิบัติ	ด้าน
เผยแผ่	เอาเรื่องแบบน้ีมาคุย	มาสนทนากัน	
	 เม่ือเป็นแบบน้ี	 ก็จะมีทัศนคติไปในเชิง 
สอดส่อง	 สนับสนุน	 คอยสอบถามพระว่า	 ท่าน
สอบได้ชั้นไหนแล้ว	ขาดหนังสืออะไร	ขาดเหลือ
อะไร	 ต้องการจะไปปฏิบัติไหม	 โยมไปส่งส�านัก
ปฏิบัติให้	 โยมก็พยายามส่งเสริม	 กระตุ้นเตือน	
ท�าให้พระอยากเรียน	 อยากปฏิบัติ	 ขาดเหลือ
อะไร	 เช่น	 หนังสือ	 บอกเลย	 โยมก็จะปวารณา	
เพราะฉะน้ัน	ในส่วนน้ีก็เป็นอีกเหตุหน่ึงที่สัมผัส
ได้จากการไปดูงานของพม่า	 เพราะเขาท�างาน
ปริยัติ	ปฏิบัติ	อย่างเข้มแข็ง	และท�าต่อเน่ือง
	 เรื่องส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ	 พระที่เรียน
พระไตรปิฎกอยู่นั้น	จะไม่มีการรับกิจใดๆ	ทั้งสิ้น	
เพราะการออกไปข้างนอกท�าให้เสียสมาธิ		แต่ถ้า
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เป็นบ้านเรา	พอพระเริ่มจะดังหน่อย	โยมก็พากัน
นิมนต์ไม่หยุด	คือเอาเวลาของพระไปหมด	
	 ถึงแม้พระพม่าท่านต้อง	เรียน	-	ท่อง	เรียน	-	 
ท่อง	เรียนให้เข้าใจ	แต่ตอนเช้าท่านก็สอนด้วยนะ 
สอนแปล	 คนที่จะไปสอบ	 ท่านก็สอนให้	 ซึ่ง 
ตอนที่อาตมาเรียนแปลอยู ่นั้น	 ก็ต้องสอนให  ้
คนอื่นเช่นกัน	 เป็นการฝึกการแปลขั้นพื้นฐาน 
นั่นเอง	 เมื่อพระสอนช่วงเช้าเสร็จแล้ว	 ตอนบ่าย 
ท่านจึงจะให้เวลากับตัวเอง	 ท่านก็กลับไปเรียน
ต่อของท่าน	 ไปท่องของท่าน	 และในตอนเย็น 
ก็เป็นช่วงทบทวน	เรียน	-	สอน	-	ท่อง	-	ทวน	ท่าน 
ก็ท�าครบกระบวนการ	
	 การสอนนี้ช่วยในการเรียนไปในตัว	ก็คือเมื่อ
ท่านเรียน	-	ท่อง	อะไรๆ	ที่มันผ่านพอเข้าใจแล้ว	
ท�าอย่างไรท่านจะไม่ลืม	ท่านก็เอาตรงนั้นแหละ
ไปสอน	 สอนคือการพูดย�้าๆ	 แบบย�้าไปย�้ามา	 
ให้คนที่ยังไม่รู้ได้ฟัง	 คนใหม่ก็ได้เรียนจากท่าน
แบบง่ายๆ	 ซึ่งนั่นก็คือเป็นการทบทวนส�าหรับ
ตัวท่านเองไปในตัว	แล้วท่านก็ได้ตรงนั้น	ได้ทวน
ตอนสอนตอนเช้า	 แล้วตกเย็นก็มาทวนอีกรอบ
หนึ่ง	 โดยตอนเย็นเป็นการทวนเนื้อหาที่กว้าง
ขึ้นอีกมาก
	 ฝ่ายญาติโยมพม่าน้ัน	 เขาให้ความร่วมมือ 
ในการนี้เป็นอย่างดี	โดยถ้าเขารู้ว่าองค์ไหนก�าลัง

เรยีนก�าลงัท่องพระไตรปิฎก	ก�าลงัสอบจะขึน้ไปสู่ 
พระไตรปิฎก	 เขาจะไม่รบกวนเวลาเด็ดขาด	 
ไม่นิมนต์ท่านออกกิจเด็ดขาด	 ให้ท่านเรียน	 
ให้ท่านท่องจนจบ	จบแล้วจึงจะนิมนต์	ช่วงเรียน
ไม่ต้องรับกิจนิมนต์	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 ให้เรียน
ให้เต็มที่เลย	และคอยดูแล	ขาดเหลืออะไรก็เอา
ไปสนับสนุน
  
ต�าราเรียนคุณภาพ มีให้เข้าถึงหลากหลาย
 สิ่งส�าคัญในการเรียนอีกอย่างคือ	 ต�ารา	
หนังสือเรียน	 ในพม่า	 เราจะพบเห็นความอุดม 
ของต�าราดีๆ	 และคู่มือส�าหรับพระเณรผู้เรียน	
อย่างเช่น	หนังสือเรียนของระดับชั้นเดียวกันน้ัน	
จะมีพระเป็นสิบๆ	องค์ที่ได้เขียนต�าราดีๆ	ในเรื่อง
นั้นไว้	ต่างองค์ต่างเขียนกันไปองค์ละแบบองค์ละ 
style	 เช่น	 ต�าราไวยากรณ์	 ไม่ใช่มีเพียงต�ารา
ไวยากรณ์ขององค์เดียว	 แต่จะมีให้เลือก	 องค์น้ี
ท�าต�าราไวยากรณ์เป็น	 PowerPoint	 องค์นั้น 
ท�าเป็น	 Mind	Map	 องค์โน้นท�าเป็นค�ากลอน	 
อีกองค์น้ีท�าเป็นไวยากรณ์แบบอักษรย่อ	 ท�าให้
ในวิชาหรือเรื่องเดียวกันนั้น	ผู้เรียนอยากจะเลือก
เรียนแบบอักษรย่อ	แบบค�ากลอน	แบบ	Power	
Point	หรือจะเรียนแบบไหนก็มีให้หมด	หนังสือ
เรียนของพระเณรในเรื่องเดียวกันจะมีออกมา
แข่งกันเรื่องของคุณภาพ	 แข่งกันว่านักศึกษา 
จะใช้ของใครมากที่สุด	 แข่งกันเลยว่าของใคร 
เอาไปใช้ได้ผลดีที่สุด	 ก็คือนักเรียนจะดูเลยว่า	
ขององค์ไหนง่าย	 เสียเวลาน้อย	 หรือเจาะลึก	 
แล้วก็มีเทคนิคช่วยจ�า	 หรืออันนี้ดีกว่า	 อันนี้ 
ทุกอย่างครบ	 มีทั้งปัญหาเก่า	 ปัญหาใหม่	 มีทั้ง 
วิธีการเรียน	มีวิธีการช่วยทรงจ�าด้วย	
	 การท�าต�าราเรียนออกมาในแบบแข่งขันกัน
ด้วยคุณภาพเช่นน้ี	 ท�าให้ผู้เรียนไม่ต้องไปยึดติด
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เพียงว่าของส�านักพิมพ์นั้น	ส�านักพิมพ์นี้	จึงจะดี 
ไม่ต้องยึดติดว่าต้องขององค์นั้น	 องค์นี้	 จึงจะดี		
เม่ือมีมากมายให้เลือก	อันไหนดีที่สุดก็เอามาเลย			
บรรยากาศแบบนี้จึงท�าให้พระชอบเขียนหนังสือ
เขยีนต�ารากันมาก	และยงัมตี�าราดีๆ 	อกีประมาณ	
๖,๐๐๐	 กว่าคัมภีร์	 ที่พระพม่าท่านเขียนเอาไว้	
แต่ยังไม่ได้พิมพ์		พระที่มีความรู้	ท่านเขียนกันไว ้
บนใบลาน	 เขียนเก็บเอาไว้ในช่วงที่ท่านว่าง	 
เสร็จจากภารกิจสอนหนังสือ	 หรือช่วงที่ปฏิบัต	ิ
ท่านก็จะเขียนไว้ๆ	 แล้วก็เก็บไว้	 เขียนเสร็จ 
ท่านมรณภาพไปก่อน	 จึงยังไม่ได้พิมพ์	 ยังไม่ได้
เผยแผ่	อีกกว่า	๖	พันเล่ม

	 หนังสือและต�าราเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพมาก	
เพราะในส่วนของการพิมพ์หนงัสือเองนัน้	จะต้องมี 
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน	 ถ้าเป็นเถรวาท 
ก็ต้องเขียนแนวเถรวาทชัดๆ	ถ้าจะเขียนมหายาน
ต้องบอกว่านี่คือมหายานชัดๆ	 ถ้าจะมาเขียน
ก�้ากึ่งระหว่างเถรวาทผสมมหายาน		หรือเถรวาท
ผสมไสยศาสตร์ก็จะไม่อนุญาตให้พิมพ์	คือคุณจะ 
ไสยศาสตร์ก็ไสยศาสตร์ไป	จะเถรวาทก็เถรวาทไป 
คุณจะมหายานก็มหายานไป	 ให้มันชัดๆ	 ไปว่า
นิกายใด	 จะไม่ให้มีการปนกัน	 เพื่อไม่ให้เกิด 
ความสับสน	หรือเผยแพร่สิ่งที่ผิดออกไป

	 การทีพ่ม่าท�าเช่นน้ีได้	เพราะเขามีกองวชิาการ 
คอยควบคุม	 คอยจัดเก็บข้อมูล	 พระองค์ไหน 
ที่เขียนหนังสือมาแล้วดังหรือมีชื่อเสียง	 เขาจะ
เก็บข้อมูลเก่าๆ	มาตรวจสอบทั้งหมดเลย	ก่อนที่
จะให้เผยแผ่	ถ้าพบว่าผิดก็ให้แก้ไข	ถ้ายอมแก้ไข
ก็ให้ท�าต่อ	แต่ถ้าไม่ยอมแก้ไข	ก็จะใช้อ�านาจศาล
ปิดการสอน	พม่าเขามี	๒	ศาล	คือศาลสงฆ์	กับ 
ศาลทางโลก	ศาลสงฆ์จะน่ังบลัลงัก์เดอืนละ	๒	ครัง้ 
เมื่อศาลสงฆ์ตัดสินแล้ว	ก็ส่งศาลทางโลก	ถ้าผ่าน 
ศาลทางโลกแล้ว	พบว่ามีผิดอีก	ก็ติดคุก	ศาลสงฆ ์
อาจจะให้สึก	 แต่ศาลทางโลกให้ติดคุก	 ใครจะ 
เทศน์อย่างไรกแ็ล้วแต่	เขาจะเกบ็ข้อมลูมาตรวจสอบ 
มาวินิจฉัย	 การเผยแผ่หนังสือธรรมะ	 พม่าจึง 
เข้มงวดมาก	

ยุค 4G พม่าต้องเร่งสร้าง Gen ใหม่ พระผู ้
ทรงจ�าพระไตรปิฎก
	 ปัจจุบันพม่าหนีไม่พ้นปัญหามีจ�านวนพระ
ลดลงราวร้อยละ	 ๔๐	 รวมท้ังจ�านวนสามเณร 
ก็ลดฮวบลง	เพราะเข้าสู่ภาคแรงงาน	โดยทั่วไป 
ชาวพุทธพม่าจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
แก่ครอบครัวสามเณร	 เพื่อรักษาสมณทายาท 
เอาไว้ให้มากที่สุด	 เพื่อสืบทอดการศึกษาพระ-
ศาสนาในระยะยาว
	 ในส่วนของการศึกษาที่วัด	 พม่าก็ก�าลังม ี
เทรนด์ใหม่ของการสร้างพระผู้ทรงพระไตรปิฎก
รุ ่นใหม ่	 Gen	 ใหม ่	 คือทุกวัดที่มีพระที่จบ 
พระไตรปิฎก	 เป็นผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกอยู่แล้ว	
จะสร้างส�านักเรียนพระไตรปิฎก	 สอนลูกศิษย์
เล็กๆ	คือเณร	ให้ท่องพระไตรปิฎกเหมือนอย่าง
ท่าน	โดยหาวิธีการใหม่	หาเทคนิคใหม่	และสร้าง
ได้ส�าเร็จมาหลายองค์แล้ว
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	 ตัวอย่างองค์ที่ก�าลังส�าเร็จตอนนี้ที่ เมือง 
สกายน์	มีวัดหนึ่งที่ก�าลังโด่งดังขึ้นมาใหม่	พระที่ 
ท่านเรียนจบมาแล้ว	 ท่านมาสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมา 
ท่านหาวธิกีารใหม่	หาเทคนคิใหม่มาสอน	ระหว่าง 
เรียน	 ไม่ต้องออกบิณฑบาต	 พอดีมีญาติโยม 
ไปจองเช้า	 จองเพล	 เลี้ยงเพลท้ังหมด	 ให้พระ 
ได้เรียนอย่างเดียว	ลุยๆๆๆๆ	เรียน	ท่านท�าแบบนี ้
เพียงไม่กี่ปี	ลูกศิษย์ท่านก็เรียนส�าเร็จ	อันนั้นคือ
ส่ิงที่เกิดข้ึนแล้ว	 เพราะฉะนั้น	 ในเรื่องของการ
สรา้ง	Gen	ใหม่นั้น	พระที่ทรงพระไตรปิฎกทุกรูป
ท่านก�าลงัสร้าง	วดัหนึง่ๆ	จะมลีกูศษิย์อย่างต�า่สดุ 
๒๐๐	 รูป	 ที่ก�าลังเดินตามท่าน	 เพราะฉะนั้น 
ในลูกศิษย์	๒๐๐	ของ	๑	องค์นี้	ถ้าประสบความ
ส�าเร็จสัก	๒๐	องค์	ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว

เรื่องนี้ ไทยจะก้าวตามทันพม่าได้หรือไม่
 ส�าหรับเรื่องการทรงจ�าพระไตรปิฎกนั้น	
หนังสือกินเนสบุ๊คออฟเร็กคอร์ด	 ได้บันทึกไว้ว่า		
การมีผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	 ถือเป็นการทรงจ�า
ที่ย่ิงใหญ่ที่สุด	 ไม่มีใครเสมอเหมือน	 คัมภีร์ของ
ศาสนาอ่ืนๆ	ก็มีผู้ท่องจ�าได้	แต่เนื้อหาของคัมภีร์
เหล่านั้น	 เช่น	 ไบเบิ้ลของคริสต์ศาสนา	 หรือ 
อลักรุอานของอิสลาม	มปีรมิาณเนือ้หาไม่มากนกั 
ขณะที่เนื้อหาของพระไตรปิฎก	๘๔,๐๐๐	พระ-
ธรรมขันธ์นั้น	 มีปริมาณมหาศาล	 ของไทยนั้น
ต้องบรรจุในหนังสือเล่มใหญ่ๆ	 ถึง	 ๔๕	 เล่ม	 
การท่องจ�าพระไตรปิฎกได้	 จึงเป็นเรื่องที่ฝรั่ง
แทบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้	จึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์
ของชาวโลก	
	 แม้การทรงจ�าพระไตรปิฎกเหมือนเป็นเรื่อง
มหัศจรรย์	 แต่ด้วยความอุตสาหะอย่างเอกอุ	 
ก็ท�าให้เป็นสิ่งที่ท�าได้	 เราท�าได้	 แต่ไม่มีทางทัน
พม่าเขาหรอก	 เพราะแต่ละองค์ที่สอบได้ใน 

แต่ละขั้นๆ	ส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลา	๒๐	-	๓๐	ปี 
กว่าทีจ่ะทรงจ�าพระไตรปิฎกได้	ซ่ึงกแ็ล้วแต่ความ
สามารถของแต่ละองค์	 อย่างเร็วที่สุดคือ	 ๘	 ปี 
อย่างกลาง	๑๕	ปี	อย่างช้าที่สุด	ส�าหรับองค์ที่พอ
ท่องไหว	ท่องจ�าได้แต่ช้าหน่อยคือ	๒๑	ปี	แต่ว่า 
๘	ปี	 ที่ว่าเร็วที่สุดน้ัน	 ไม่รวมถึงการเรียนระดับ
พื้นฐานที่ได้เรียนมาแล้ว	๑๐	ปี	ที่ว่า	๘	ปี	 น้ัน
มาเรียนต่อจากระดับพื้นฐาน		เพราะฉะนั้น	ช่วง
เวลาของการเรียนการสอนพระไตรปิฎกน้ันคือ	
แล้วแต่ความทรงจ�า	แล้วแต่ความสามารถ	และ 
ต้องมีศรัทธา	 ต้องมีปัญญา	 ต้องมีความเพียร	
และท�าอย่างสม�่าเสมอ	 ต้องอาศัยฝึกปฏิบัต	ิ 
ซึ่งต้องมีสมาธิช่วย	ถ้าไม่มีสมาธิมันจ�าไม่ได้นาน	
จะลืม	ต้องท�าสมาธิ	ฝึกสมาธิ	ที่ส�าคัญคือ	ท่าน 
จะไม่รับอารมณ์ภายนอก	 จะเอาแต่อารมณ์ 
พระไตรปิฎก	อรรถกถา	 ฎีกา	อยู่วัดอย่างเดียว	
เรียนๆ	 ท่องๆ	 ทรงจ�าอย่างเดียว	 สุดท้ายท่าน
ก็จบได้	 พอท่านเรียนจบแล้ว	 น่ันก็คือสามารถ
สร้างพระขึ้นมาได้จริงๆ	เพราะเมื่อเรียนจบแล้ว 
บางวันท่านก็รับนิมนต์ไป	๓	-	๔	งาน	ไปเทศน์
ตรงโน้น	 ไปสอนตรงนี้	 ในวัดก็สอน	 ข้างนอก
ก็เทศน์	 ต�าราก็เขียน	 ตอนนี้ท ่านท�าอะไรได้
ทุกอย่างเลย	 เพราะเรียนจบแล้ว	 แต่ถ้าไปท�า
ตั้งแต่ยังไม่จบ	 มันก็พอกะเทิน	 (ภาษาอีสาน 
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แปลว่าครึ่งๆ กลางๆ)	 จะเทศน์ก็ไม่ถนัด	 จะ
สอนก็แค่พอประมาณ	 จะเขียนต�าราก็ยังไม่ได้
มาตรฐาน	แต่พอเรียนจบพระไตรปิฎกหมดแล้ว 
เทศน์ก็มาตรฐาน	 สอนก็มาตรฐาน	 เขียนต�ารา
ก็มาตรฐาน	 เพราะฉะนั้น	 จึงต้องผลักดันให้มี
พระไปถึงจุดนั้น	 พอถึงจุดนั้นแล้ว	 องค์ความรู้
ได้มาตรฐานแล้ว	 เวลาเทศน์ไม่ต้องไปเซ็นเซอร์
เวลาสอนไม่ต้องไปดูแล้ว	 เวลาเขียนหนังสือไม่
ต้องห่วงใยแล้ว	เพราะอะไร	?	ก็เพราะท่านเอา
มาจากพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 ฎีกาทั้งหมด
มาเขียน	 เพียงแค่เล่มไหนมันอยู่ตรงไหน	 มีการ
เทียบเคียงอย่างไร	และที่จะต้องเอามาใช้มันคือ
อะไร	แค่น้ีแหละ	ท่านจะไม่เอาความรู้สึกของตัว
เองเข้าไปใส่ในการสอนพระไตรปิฎก	อรรถกถา
ฎีกา	 เพราะฉะนั้น	 ก็รักษาพระไตรปิฎกได้โดย 
ไม่ต้องคิดอะไรมาก	 เรียนมาหมด	 เข้าใจหมด	
และเห็นคุณค่า	ช่วยกันรักษา		
	 ดังนั้น	จะเห็นได้ว่า	การศึกษาพระไตรปิฎก
ของพม่าจะไปไกลกว่าเรามาก	 เราจึงต้องไปดู
ตัวอย่างเขา	 ของเรายังไม่ได้ท�า	 จะได้มาริเริ่ม 
ขั้นส�าเร็จจึงพอหวังได้
	 แต่เราไม่ต้องไปตามให้ทันเขาหรอก	 เราก็ 
ก้าวไปตามปกตนิัน่แหละ	เพยีงแต่ให้มีอดุมการณ์ 
มั่นคงว่า	เราจะก้าวไปสู่พระไตรปิฎก	อรรถกถา
ฎีกาให้ได้

ไทยเราจะเอาแบบอย่างอะไรมาใช้ได้ไหม
 ในเรื่องการผลิตหนังสือและต�าราคุณภาพ
ที่ผ่านการตรวจสอบขององค์กรด้านวิชาการ
นั้น	 อาจจะมีหลายคนคิดว่าดี	 และอยากให้
เมืองไทยเอาเป็นแบบ	 แต่ในความเป็นจริงเป็น
เรื่องยาก	เพราะเราไม่มีกองวิชาการ	เรายังไม่ได้
สร้างกองวิชาการที่มีพระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก	
ของเรายังไม่มีกองวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของ 
ทุกคน	 ถ้าใครถามปัญหา	 กองวิชาการเขาตอบ
ได้ว่า	อันน้ีใช่หรือไม่	อันน้ีได้หรือไม่ได้มาตรฐาน	
กองวิชาการของเขามีองค์ความรู้	 และมีความ
สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า	อันไหนเป็นเถรวาท	
อันไหนเป็นมหายาน	 อันไหนเป็นไสยศาสตร์	
หรืออันไหนเป็นพุทธศาสตร์	 เขาสามารถแยก
ได้ชัดเจน	เพราะฉะน้ัน	น่ีก็เป็นอีกประเด็นหน่ึง
ที่เราต้องไปดูงานเรื่องน้ีที่พม่า
	 หลงัจากทีไ่ปดูงานมา	มพีระทีร่่วมคณะไปด้วย 
องค์หน่ึง	 ได้ไปบอกเล่าให้เพื่อนสหธรรมิกได้
ทราบเรื่องต่อ	 ท�าให้มีกลุ ่มผู ้ตามไปดูงานอีก	 
ซึ่งเมื่อกลับมาก็ได้ถ่ายทอดความประทับใจต่อๆ	
กันไปอีก	 จึงมีคนอยากตามไปอีก	 นี่ก็ก�าลังจะ 
จัดชุดใหม่	ซ่ึงเป็นการดีที่จะได้มีผู้สนใจต่อเน่ือง
ไปเรื่อยๆ

ในสิ่งท่ีได้ไปดูงานมาแล้ว เราประสงค์จะให้มี
อะไรเกิดขึ้นในไทยได้บ้าง 
 แรงบันดาลใจที่ได้	ประเด็นแรก	คือ
 ๑. อยากให้ประเทศไทยมีผู ้ทรงจําพระ
ไตรปิฎก
 ได้ตัง้ใจจะสร้างพระไทยทีท่รงจ�าพระไตรปิฎก 
ขึ้นมาให้ได้	เชื่อว่าคนไทยท�าได้แน่นอน
	 แต่จะท�าให้เกิดขึ้นได้อย่างไร	?		
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	 ต้องหาเทคนิคเข้ามาช่วย	 เช่น	 ฝรั่งเขาม ี
Active	 learning	 ของพุทธเราก็มี	 เราเรียกว่า 
ระบบสิกขา	สิกขา	คือ	เข้าใจ - เข้าถึง - พัฒนา 
หรือสิกขาคือ	 เรียนรู้ให้เข้าใจ	 -	 ทรงจ�าให้ได้	 - 
ทบทวนให้ไม่ลืม	-	ฝึกหัดให้เป็น	-	ลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง	ระบบสิกขา	Active	learning	คือ
สิ่งเดียวกัน	 ดังน้ัน	 ถ้าเราเอาระบบสิกขาเข้ามา
ใช้จริงๆ	ฟังให้เข้าใจ	 ทรงจ�าให้ได้	 ทบทวนอย่า
ให้ลืม	ฝึกหัดให้เป็น	มันก็สามารถไปได้	โดยผ่าน
การสอบ	อ่านเล่มหนึ่งก็มาสอบเล่มหนึ่ง	อ่าน	๒	
เล่มก็มาสอบ	๒	 เล่ม	แล้วมีใบประกาศให้	 เพื่อ
เชิญชวนกระตุ้นเตือน	จะได้รู้พระไตรปิฎก	และ
เอาพระไตรปิฎกมาใช้ได้	และช่วงนี้มีผู้แจกพระ
ไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน	 แจก	 Thumb	 Drive	
ความจุ	 ๓๒	 GB	 บันทึกเสียงอ่านพระไตรปิฎก	
แจกกันตามไลน์	ควรฟังให้ชิน	พอมาอ่านก็	อ๋อ
เคยฟังมาแล้ว	ชินเสร็จก็มาสอบได้เลย	
 ๒. ส ่งเสริมให ้ญาติโยมมาเรียนคัมภีร ์
ต่างๆ			ทางวัดจากแดงเปิดสอนให้	เปิดสอบให้
ญาติโยมที่อ่านคัมภีร์นี้จบ	มาสอบได้เลย	
 ๓. ส่งเสริมการเรียนภาษาบาลีในไทย
	 ทุกวันน้ี	 คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกกับ
ภาษาบาลีในเชิงว่า	ไม่รู้จะเรียนไปท�าไม	ในเมื่อ
บาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้ว		

	 แต่ความจริงคือ	 เมื่อเรียนรู้ภาษาบาลีแล้ว 
จะเข้าใจสาระของพุทธศาสนาได้ดีขึ้น	 เช ่น 
เริ่มจาก	 สามารถแปลบทสวดมนต์ภาษาบาล ี
ทีเ่ราเคยแปลไม่ได้	แต่พอเราเรยีนบาลแีล้ว	เราจะ 
แปลได้	 พอแปลเสร็จ	 เราก็จะเกิดความซาบซึ้ง	 
เห็นคุณค่าของบทสวดที่เราสวดทุกบทเลย	อ๋อ... 
มคีณุค่ามากขนาดน้ี	หรอืบททีเ่ราสวด	สิง่แรกเลย 
ถ้าเรารู ้ความหมายในภาษาบาลี	 รู ้คุณค่าของ 
บทสวด	รู้องค์ธรรมแล้วสวด	ก็จะมีคุณค่ามาก
	 บางคนเห็นว่า	พระไตรปิฎกแปลน้ัน	 ไม่ได้
อรรถรสของภาษาเท่าภาษาบาลี	 แต่ถ้ายังไม่รู ้
บาลี	 อันนี้	 แม้เอาแค่ภาษาไทย	 ก็ได้อรรถรส
ภาษาไทย	 ศรัทธาก็เกิดแล้ว	 ตอนเร่ิมต้นก็อ่าน
ภาษาไทยไปก่อน	 อย่าเพิ่งขยับไปภาษาบาล	ี 
มันอาจจะยากไปส�าหรับเรา	อย่างไรก็ตาม	ถ้าเรา 
รูภ้าษาบาลด้ีวย	ทัง้ศรทัธา	ทัง้ปัญญา	มนัก็จะเกดิ 
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น			
	 น่ันคือ	 ท�าไมคนพุทธ	 โดยเฉพาะคนไทย	 
ควรรู้ภาษาบาลี		
	 ขณะนี ้วัดจากแดงจึงมีโครงการส่งเสริม 
การเรียนภาษาบาลีเช่นกัน	 ทางวัดจากแดง 
ก�าลงัท�า	“บาล ีMade Easy”	อยู	่ก็คอื	อันดบัแรก 
ให้หัดพูดภาษาบาลีก่อน	พอพูดภาษาบาลีได้แล้ว
จึงค่อยมาเรียนไวยากรณ์	 แล้วขยับไปทีละขั้นๆ 
พระไตรปิฎกกับภาษาบาลต้ีองควบคูกั่นไป	ตอนน้ี 
ก�าลังถ ่ายท�าวีดีโอสอนออกเสียงพระปริตร
ให้ชัดเจน	 ออกเสียงพระปริตรอย่างไรให้มัน 
ถูกอักขระ	 และสวดอย่างไรให้ไพเราะให้น่าฟัง 
ทั้งบาลีและค�าแปล	 การถ่ายท�าน ่าจะเสร็จ 
ในเดือนมิถุนายนน้ี	 โดยพระปริตรทั้งหมดเขียน
เป็นการ์ตูน	สวดเป็นภาษาบาลี	 ใช้ส�าเนียงบาลี
ชัดๆ	และมีแปลให้ด้วย	
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 ๔. ทําสื่อการสอน	 เช่น	 ท�าบาลีไวยากรณ์ 
แบบใช้กลอน	ก�าลังท�าอยู่	คิดว่าไม่นานคงส�าเร็จ	 
ก็คืออะไรที่มันยาก	 หาเทคนิคช่วยจ�าได้ไหม	
อักษรย่อ	กลอน	PowerPoint	ถ้าท�าอย่างนี้ได้	
มันจะง่ายต่อการเรียน	
	 ประเด็นที่ส�าคัญต่อมาก็คือ	การเรียนไปตาม 
ล�าดับความยากง่าย	 ไวยากรณ์อย่าเพิ่งเอามา
สอนก่อน	 เอาภาษาพูดภาษาสื่อสารให้ได้ก่อน	
แล้วจึงดึงกลับเข้าไปสู่ไวยากรณ์
	 อกีอย่างคอื	ถ้าอยากเรยีนให้ได้ผลด	ีอย่าท่อง 
แต่ใช ้เทคนิค	 “อ่านให้ติดปาก ดูให้ติดตา 
ภาวนาให้ติดใจ” หรือ “ฟังให้ชินหู ดูให้ชินตา 
ภาวนาให้ชินใจ” วิธีนี้มันจะเก็บข้อมูลให้เรา
โดยไม่ต้องท่อง	ตอนแรกสร้างความคุ้นชินด้วย
การฟังๆๆ	พอฟังชนิหูแล้ว	ดูให้ชินตา	หลังจากนัน้
เอาเนื้อหามาภาวนา	บริกรรมภาวนาให้มันชินใจ 
พอชินแล้วคราวนี้จะฝังแน่น	 อ่านให้ติดปาก 
ดูให้ติดตา	ภาวนาให้ติดใจ	อันนี้มันจะเก็บข้อมูล 
ไม่ต้องท่อง	 ท่องไปเดี๋ยวก็ลืม	 อ่านให้ติดปาก	 
อ่านบ่อยๆ	ให้ติดปากก็ใช้ได้แล้ว	สมัยก่อนยังไม่รู้
วธินีี	้กต้็องท่องกันเป็นพนัๆ	รอบ	ตอนหลังนีรู่แ้ล้ว	 
ไม่ต้องท่องแล้ว	 ใช้บริกรรม	 เอาบริกรรมร้อยเที่ยว
พนัเทีย่ว	บริกรรมเป็นมหากุศล	แต่ท่องเป็นโลภะ 
เพราะมันอยากได้อยากจ�า

ท�าเป็นโครงการระยะยาว 
ก้าวไปช้าๆ 
 โครงการในความตั้งใจ
ตามข้างบนนัน้	จะต้องท�าเป็น 
แบบโครงการระยะยาว	 แต่ 
ก้าวไปช้าๆ	 ไปเรื่อยๆ	 จะไม ่
ก้าวเร็วนัก	 เราไปทีละขั้นๆ 
บุคลากรตอนน้ียังมีไม่เพียงพอ 

แต่ไม่เป็นไร	เราสร้างขึน้มาได้	หรอื	Import	น�าเข้ามา 
เช่นจากพม่า	ซึ่งก็ท�ากันมาต้ังแต่เดิมอยู่แล้ว
	 การเรียนรู ้พุทธศาสนา	 ถ้าเปิดการเรียน
การสอนได้จริงๆ	ก็ไม่ต้องเฉพาะพระสงฆ์	พระ- 
ไตรปิฎกหรอก	 เปิดสถาบันการศึกษาพระพุทธ
ศาสนาที่เข้มแข็ง	 มีการเรียนการสอนได้จริงๆ	
มันก็มีคนที่มาเรียนจริงๆ	 ถ้าไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก็
เริ่มจากที่วัด	เช่น	วัดจากแดง	วัดญาณเวศกวัน
	 ภายใน	๓	ปีข้างหน้า	น่าจะเหน็อะไรได้บ้างแล้ว 
การศึกษาพระไตรปิฎกที่จะได้เห็นพระไทย 
เริ่มท่องพระไตรปิฎก	 น่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้
ภายใน	 ๓	 ปีนี้	 จะเกิดขึ้นแน่นอน	 มีหลักสูตร	 
มีการเรียน	การท่อง	ฯลฯ	แม้บรรยากาศท่ีเมืองไทย 
ตอนน้ียังไม่เอื้อกับการเรียนแบบน้ีนัก	 แต่ไม่
เป็นไร	เราช่วยกันสร้างบรรยากาศได้	เช่น	ถ้าพระ 
ก�าลังเรียนอยู่	โยมก็พยายามอย่านิมนต์บ่อยนัก	
อยากท�าบุญก็มาที่วัด	 ที่ส�าคัญงดการนิมนต์ไป 
ที่บ้าน	แต่ถ้านิมนต์องค์ที่ไม่ได้เรียนก็ไปได้		พระ
จะได้มีเวลาเรียน	มีเวลาสอน	เพราะระหว่างพระ
ท่องพระไตรปิฎก	ก็ให้ท่านได้สอนด้วย	
	 ส�าหรับวารสารโพธิยาลัยน้ี	เล่มที่แล้วท่ีเป็น
เรื่องของหลวงพ่อท่ามะโอ	 ซึ่งได้ท�าให้มีผู ้อ่าน
อยากเรียนบาลีและพระไตรปิฎก	ต่อไปนี้ทุกเล่ม 

จะมีเรื่องบาลีให้ตลอด	 เพื่อ
ควบคู่ไปกับโครงการส่งเสริม
การเรียนบาลีของวัดจากแดง	
โดยจะมีคอลัมน์ประจ�า	 เช่น	 
หน ้ าต ่ า งบาลี 	 ของพระ 
อาจารย์สมปอง	ที่สอนภาษา 
บาลีแบบให้อ่านกันได้ง่ายๆ	 
รวมทัง้บทความของท่านอ่ืนๆ 
ด้วย
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การศึกษาพระไตรปิฎก
ธีรปัญโญ

ปัญญาปริทัศน์

	 พม่าอยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศไทย 
มพีืน้ที	่๖	แสน	๗	หมืน่กว่าตารางกโิลเมตร	มขีนาด
ใหญ่กว่าประเทศไทย	แบ่งการปกครองออกเป็น	
๗	 รัฐ	 ๗	 มณฑล	 ชาวพม่าเป็นเพียง	 ๑	 ใน	 ๘	 
ชนเผ่า	 ปัจจุบันในภาษาราชการจึงนิยมเรียก
ว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ซึ่งศัพท์
เมียนมาบ่งถึงสถานที่ที่รวมของหลายชนเผ่า 
มากกว่าแค่ชนเผ่าพม่า	 เวลามาตรฐานของเขา 
จะคล้อยหลังเราไป	 ๓๐	 นาที	 ส่วนความเจริญ 
ทางวัตถุก็อาจจะหลังเราไป	๓๐	ปี	 เช่นกัน	แต่ 
การศึกษาทางพุทธศาสนานั้นยังเข้มแข็งอยู ่ 
อาจจะเรียกได้ว่าก้าวหน้ากว่าเราด้วยซ�้า	 แม้ 
ชาวพุทธอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ต่อประชากรน้อยกว่า 
แต่คุณภาพไม่น้อยตามไปด้วยเลย	 คนพม่า 
ชอบเข ้า วัดมากกว ่า	 มี วิ ถี ชี วิตที่ ผูกพันกับ 
พระพุทธศาสนามากกว่า	 ดูอย่างที่วัดจากแดง
ที่มีชาวพม่าเข้ามาฟังธรรมกันเป็นจ�านวนมาก	
ช่วงสงกรานต์ก็มีการบวชชั่วคราวกันเป็นร้อยรูป 

แม้แต่งานแต่งงานก็ยังมาจัดท่ีวัดเลย	ไม่ต้องพูด 
ถึงงานศพท่ีต้องมารวมกันที่วัด	 เพื่อร�่าลากัน 
เป็นครั้งสุดท้าย	 เวลามีพระผู้ทรงพระไตรปิฎก 
มาเทศน์	 ก็จะมีชาวพม่าวัยหนุ ่มสาวแต่งกาย 
ชุดประจ�าชาติ	 ผู้ชายใส่เสื้อขาวแขนยาวนุ่งโสร่ง 
ผู้หญิงก็รวบผม	 ทาหน้าด้วยแป้งทานาคา	 นุ่งซิ่น 
(ไม่ใช่นุ่งสั้น)	เข้ามาฟังธรรมหลายพันคน	น่ังเรียง
กันเป็นระเบียบเรียบร้อย	ระหว่างรอพระเทศน์ 
ก็มีการสวดมนต์รอไปด้วย	 เวลาพระถามก็ตอบ 
กันอย่างเสียงดังและมั่นใจ	นับว่าเป็นบรรยากาศ 
ที่น่าชื่นใจ	เห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง		
	 ส�าหรับบ้านเรา	ถ้าจะมีหนุ่มสาวมารวมกัน 
ในปริมาณขนาดน้ีก็คงต้องในงานคอนเสิร ์ต
เท่านั้นแหละ	 ใครที่เคยไปประเทศพม่าก็คง
สัมผัสได ้ ถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู ่กับพระพุทธ
ศาสนาต้ังแต่เกิดจนตาย	ชาวพม่านิยมสร้างเจดีย์
และเป็นเจ้าภาพบวชพระกันมาก

พม่า กับ



Credit	 :	 https://www.columban.org.au/assets/images/
enews-mission-2014/march-vol7-no2/mission-bless-
ings-of-meditation-children.jpg

	 วารสารฉบบันีจ้ะพาท่านผูอ่้านไปศกึษาดงูาน 
ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า	

การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย 
	 แห่งแรกที่ไปคือ	วิทยาลัยเถรวาท	 (Inter- 
national	Theravada	Buddhist	Missionary 
University	 :	 ITBMU)	 มีพระนักศึกษาทั้งจาก
เถรวาทและมหายานมาเรียนกันที่นี่ประมาณ	
๒๐๐	 รูป	 มาจากพม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 เวียดนาม	
อินโดนีเซีย	เนปาล	ศรีลังกา	บังคลาเทศ
 หลกัสตูร	อนปุรญิญา	เรยีน	๑	ปี		ปรญิญาตรี 
๒	ปี	ปรญิญาโท	๓	ปี	และมรีะดบัปรญิญาเอกด้วย 
แม้จะเป็นมหาวิทยาลัย	 แต่เนื้อหาสาระ	 เอา 
พระวนิยั	พระสตูร	พระอภิธรรมจากพระไตรปิฎก	
มาปรับสอน	 มีการสอนภาษาอังกฤษและภาษา 
บาล	ีรวมทัง้ประวตั-ิ 
ศาสตร์พทุธศาสนา	
และกรรมฐาน	
	 ITBMU	 มีทั้ง 
หมด	๔	คณะ	ด้วย
กันคือ	
	 ๑)	ปริยติั	แยก 
เป็นพระวินัย	พระ- 

สูตร	พระอภิธรรม	๒)	ปฏิบัติ	แยกเป็นสมถะและ
วิปัสสนา	 ตามวิสุทธิมรรคและมหาสติปัฏฐาน 
สูตร	 ๓)	 มิชชันนารี	 เรียนธรรมะที่จะไปเผยแผ่ 
โดยเน้นพระสูตรเป็นหลัก	 ๔)	 ศาสนาเปรียบ- 
เทียบ	นอกจากพระพุทธศาสนาแล้วยังเรียนฮินด ู
คริสต์และอิสลาม	 มีงบจากรัฐบาลมาช่วยเหลือ 
เรยีนฟรตีลอดหลกัสตูร	ปีหนึง่ๆ	มผีูจ้บอนปุรญิญา 
ประมาณ	๕๐	-	๖๐	รูป	จบปริญญาตรีประมาณ 
๕๐	-	๖๐	รูป	จบปริญญาโทประมาณ	๑๐	รูป 
จบปริญญาเอกปีเว้นปีมีเงินเดือนจากรัฐบาล 
ส�าหรับจ่ายค่าครู	ดูแลบริหารจัดการ	มีอาจารย์
เป็นพระ	๓๓	รูป	โยม	๒๐	ท่าน	มีนักศึกษาเป็น
พระจากมหายานมาเรียนจ�านวนหนึ่ง	 มีการ 
ปรับวินัยให้สอดคล้อง	 เช่น	 อนุญาตให้พระ
มหายานฉันมื้อเย็นได้	 นักศึกษาที่เรียนจบ	 ถือ
เป็นพนักงานของรัฐ	 ช่วยในการเผยแผ่พระ
ศาสนาไปทั่วโลก
	 แห่งท่ีสองคือที่	กะบาเอ้ (ถ้ํามหาปาสาณะ) 
ที่ท�าสังคายนาครั้งที่	๖	ปัจจุบันใช้เป็นสนามสอบ
พระไตรปิฎก	 ภาษาบาฬี	 ในบริเวณใกล้เคียง 
มีวิทยาลัยสงฆ์	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในสองมหาวิทยาลัย 
ที่รัฐบาลรับรอง	นอกจาก	ITBMU	ตั้งขึ้นโดยพระ 
ผู ้ทรงพระไตรปิฎกรูปแรกของพม่าชื่อ	 เม็งกุน 
สะหย่าด่อ	เรียนพระไตรปิฎกล้วนๆ	แบบเข้มข้น 
รบัเฉพาะพระภกิษุ	ชือ่เป็นทางการว่า	มหาวทิยาลยั 

พระที่นี่ไม่ต้องบิณฑบาต	 ไม่ต้องไปกิจนิมนต	์
สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่	

การเรียนการสอนในวัด
	 มีการประชุมการเรียนการสอนทุก	 ๒	 ปี	
โดยครูที่สอนทั่วประเทศมาประชุมกันเพื่อตกลง
หลกัสตูร	ท�าให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
อยู่ตลอดเวลา	มีการยกย่องครูท่ีสอนธรรมะมาก 
พระทีจ่บใหม่ๆ	ยงัไม่สามารถสอนได้ทันท	ีต้องท�า 
หน้าที่เป็นผู้ตรวจการบ้านไปพลางๆ	ก่อน	แล้วก็ 
ลองฝึกสอนดู	 ถ ้าไม่มีทักษะการสอนที่ดีพอ	 
นักเรียนไม่นิยม	 ก็จะถูกปลดออก	 เพราะฉะนั้น 
ครูที่เหลือจึงมีคุณภาพเพราะคัดมาอย่างดีแล้ว	
อย่างเช่นวดัๆ	หนึง่อาจจะมพีระทีเ่รยีนจบ	๒๐๐	รปู 
พอคัดเอาครูพระที่มีคุณภาพแล้วจะเหลือสอน
ได้จริงๆ	 เพียงประมาณ	 ๒๐	 รูป	 ถ้าสังเกตด ู
ภตัตาหารทีพ่ระท่านฉนั	กส็ามารถบอกได้ว่าท่าน
อยู่ระดับไหน	 นอกจากข้าวแล้วถ้าเป็นนักเรียน
จะได้แกง	 ๒	 ถ้วย	 ครูผู้ตรวจงานจะได้แกงเพิ่ม
หนึ่งถ้วย	ครูผู้สอนจะได้แกงเพิ่ม	๒	ถ้วย	ดังนั้น
ครูที่จบใหม่จึงนิยมจ้างสามเณรมาเรียนก่อน	จน
การสอนมีทักษะที่ช�านาญแล้วจึงจะได้สอนจริง	
ตัวอย่างเช่น	ท่านอาจารย์มหาประนอม	ท่านเล่า 
ให้ฟังว่า	ท่านเรยีนจบปัฏฐาน	๔	รอบ	อยากจะสอน 
แต่อาจารย์ใหญ่ให้ไปเรียนต่ออีก	 ๕	 รอบ	 เพื่อ 
เก็บเทคนิคกับ	๕	อาจารย์	จึงจะมีทักษะเพียงพอ 
ที่จะสอนได้ดี	
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ศาสนาปริยัติแห่งชาติ	 (National Pariyatti  
Sasana Takkasila)	 เป็น	ตักสิลาทางศาสนา
ที่พระจากพม่าต่างก็ใฝ่ฝันท่ีจะมาเรียน	ผู้ที่จะมา
เรียนได้จะต้องจบปฐมจีตันให้ได้ก่อน	แล้วเรียน
ธมัมาจรยิะ	๔	ปี	ซึง่เทยีบเท่ากบัปรญิญาตร	ีต่อด้วย 
มหาธัมมาจริยะเทียบเท่ากับปริญญาโท	 ที่นี่มี 
คุณภาพการศึกษาสูง	 มีสวัสดิการดี	 ส�าหรับ
นักศึกษาเรียนฟรี	 อาจารย์มีเงินเดือนให้	 มีการ 
ดูแลสุขภาพฟรี	 ทุนได้มาจากกระทรวงศาสนา 
ญาติโยมตั้งมูลนิธิขึ้นดูแลค่าใช้จ่ายตลอดปีและ 
ญาติโยมที่มาท�าบุญในวันเกิดหรือวันตายของญาต ิ
ในแต่ละวัน	 แต่ละปีมีนักศึกษามาสอบเข้าเป็น 
พันรูป	รับได้เพียงประมาณ	๔๕๐	รูป	เปิดด�าเนิน
การมากว่า	 ๒๐	 ปีแล้ว	 ปัจจุบันมีพระอาจารย์
อยู่	 ๘๐	 รูป	 ปีหนึ่งๆ	 มีจบปริญญาตรี	 ๗๐	 รูป 
ปริญญาโท	๑๕	รูป	ส่วนปริญญาเอกก็นานๆ	ที	

พระที่น่ีไม่ต้องบิณฑบาต	 ไม่ต้องไปกิจนิมนต	์
สามารถเรียนได้อย่างเต็มที	่

การเรียนการสอนในวัด
	 มีการประชุมการเรียนการสอนทุก	 ๒	 ปี	
โดยครูที่สอนทั่วประเทศมาประชุมกันเพื่อตกลง
หลกัสตูร	ท�าให้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยั 
อยู่ตลอดเวลา	มีการยกย่องครูท่ีสอนธรรมะมาก 
พระทีจ่บใหม่ๆ	ยงัไม่สามารถสอนได้ทันท	ีต้องท�า 
หน้าที่เป็นผู้ตรวจการบ้านไปพลางๆ	ก่อน	แล้วก็ 
ลองฝึกสอนดู	 ถ้าไม่มีทักษะการสอนที่ ดีพอ	 
นักเรียนไม่นิยม	 ก็จะถูกปลดออก	 เพราะฉะน้ัน 
ครูที่เหลือจึงมีคุณภาพเพราะคัดมาอย่างดีแล้ว	
อย่างเช่นวดัๆ	หนึง่อาจจะมีพระทีเ่รยีนจบ	๒๐๐	รปู 
พอคัดเอาครูพระที่มีคุณภาพแล้วจะเหลือสอน
ได้จริงๆ	 เพียงประมาณ	 ๒๐	 รูป	 ถ้าสังเกตด ู
ภตัตาหารทีพ่ระท่านฉนั	กส็ามารถบอกได้ว่าท่าน
อยู่ระดับไหน	 นอกจากข้าวแล้วถ้าเป็นนักเรียน
จะได้แกง	 ๒	 ถ้วย	 ครูผู้ตรวจงานจะได้แกงเพิ่ม
หน่ึงถ้วย	ครูผู้สอนจะได้แกงเพิ่ม	๒	ถ้วย	ดังน้ัน
ครูที่จบใหม่จึงนิยมจ้างสามเณรมาเรียนก่อน	จน
การสอนมีทักษะที่ช�านาญแล้วจึงจะได้สอนจริง	
ตัวอย่างเช่น	ท่านอาจารย์มหาประนอม	ท่านเล่า 
ให้ฟังว่า	ท่านเรยีนจบปัฏฐาน	๔	รอบ	อยากจะสอน 
แต่อาจารย์ใหญ่ให้ไปเรียนต่ออีก	 ๕	 รอบ	 เพื่อ 
เก็บเทคนิคกับ	๕	อาจารย์	จึงจะมีทักษะเพียงพอ 
ที่จะสอนได้ดี	
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 คุณสมบัติของครูที่จะสอน	 ๑)	 ต้องจ�า 
เนื้อหาได้ทั้งหมด	 ๒)	 เข ้าใจเนื้อหาทั้งหมด	 
๓)	 ใช้อักษรย่อ	กลอน	ภาพ	หรือ	Mind	Map	
เพื่อสรุปบทเรียนให้ง่ายต่อการจดจ�า	 ๔)	 จะใช้ 
เวลาสอนไม่เกินชั่วโมงครึ่งในแต่ละวิชา	 ยก 
ตัวอย่าง	 เช่น	 พระมหาเถระอู	 วชิรพุทธิ	 ท่าน
ช�านาญในการสอนปัฏฐานมาก	สอนอย่างเดียว
มาทั้งหมด	๖๐	ปี	อาคารเรียนของท่านมี	๔	ชั้น	
นักเรียนมานั่งรอเรียนเต็ม	ทั้ง	๔	ชั้น	คนที่มาก่อน 
เท่านั้นจึงจะได้นั่งชั้นบนเห็นหน้าพระอาจารย์ 
ส่วนนักเรียนในชั้นที่เหลือได้ฟังเพียงแค่เสียง 
ปัฏฐานเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง	แต่ท่านพระอาจารย์
สามารถสรุปเป็นตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ	 ท�าให้
เป็นท่ีนิยมกันมาก	ส�าหรับพระท่ีจะสอนเณรใหม ่
จะไม่เอาพระท่ีเพิ่งจบใหม่มาสอน	 แต่จะเอา
พระเจ้าอาวาสที่สอนเก่งๆ	 มาสอน	 เหมือนพ่อ 
สอนลูก	จะสอนสั้นๆ	ประมาณ	๓๐	นาที	ระหว่าง 
พักมีการยกขนมมาแจก	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ 
สามเณรรักในการเรียน	 ขณะที่สอน	 พระอาจารย์ 
ไม่นิยมนั่งสอนอยู่กับที่	มักจะยืนและเดินไปรอบๆ 
จึงท�าให้แข็งแรงและไม่อ้วน	เมื่อสอนก็ทุ่มเทให้กับ 
การสอนอย่างเต็มที่	 ไม่อนุญาตให้พระนักเรียน 

เดินทางไปที่ต่างๆ	จะท�าให้เสียสมาธิในการเรียน 
ถ้าอาจารย์รู้เข้าอาจถูกไล่ออกจากวัด	 พอพระ- 
อาจารย์ผู ้สอนอายุครบ	 ๘๐	 ปี	 ก็จะเลิกสอน 
ปลดเกษียณตนเอง	 ไม่รับแขก	 ออกปลีกวิเวก 
อยู่ในกุฏิเล็กๆ	 ในป่า	 ปฏิบัติธรรมเข้มข้นเพื่อ 
ความหลุดพ้น	 ท�าตัวเป็นตัวอย่างให้แก่พระ 
นักเรียน	 ด้วยปฏิปทาแบบนี้เอง	 จึงท�าให้การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาในพม่ายังตั้งมั่นแข็งแรง
มั่นคง	 การปริยัติไม่แยกออกจากการปฏิบัติ	
พระอาจารย์จะท�าข้อวัตรและกิจวัตรร่วมกัน
กับพระเณร	เช่น	การกวาดลานวัด	หรือการท�า 
ความสะอาดห้องน�้า	ถ้าได้ยินเสียงพระเณรท่อง
หนังสือ	 ท่านอาจารย์จะยินดีมาก	 และจะเดิน 
เข้ามาใกล้ๆ	เพ่ือจะเงี่ยหูฟัง	บางทีก็ถือของมาให ้
แล้วถามว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบ้าง	จะอธิบาย
ให้ฟัง	ดังนั้นการศึกษาของพม่าจึงเข้มข้น	ไม่ท่อง 
ก็เรียน	 ไม่เรียนก็ท่อง	 ปริยัติในเวลากลางวัน	
ปฏิบัติในเวลากลางคืน	นิยมท�าสมาธิสั้นๆ	ก่อน
จะเข้าเรียน	 ช่วงปิดเทอม	 ๒	 เดือน	 ก็จะนิยม
แบ่งเวลาเข้ากรรมฐานอย่างน้อย	๑	เดือน	เพื่อ 
คลายเครียด	และช่วยในเรื่องของความจ�า
 หลักสูตรสามเณร ๓ เดือน	เรียนนามปท- 
มาลา	อาขยาตปทมาลา	ท่องศัพท์	 ผูกประโยค 
ต่อด้วยสมาสและกิตก์	 พอแปลได้ในเบ้ืองต้น 
จบแล้วได้ใบประกาศ	 เพื่อจะได้มีก�าลังใจที่จะ 
เรียนต่อ	หลักสูตร	๖	เดือน	เรียนไวยากรณ์เล็ก 
แปลธรรมบทและอภิธัมมัตถสังคหะ	 หลักสูตร	 
๑	ปี	 ไวยากรณ์ชั้นสูง	แปลธรรมบทและอภิธัม- 
มัตถสังคหะ	ฎีกา
	 ส�าหรับการเรียนของพระภิกษุสามเณร                
ท่ีจัดโดยรัฐบาล มีอยู่	๕	ขั้น	คือ	
	 ขั้นแรก	มูลตัน	ขั้นสอง	อะแหง่ตัน	ขั้นสาม	
อลัตตัน	ขั้นสี่	อจีตัน	ขั้นห้า	ธัมมาจริยะ 

Credit	 :	 https://i0.wp.com/damsara.org/wp-content/ 
uploads/2016/05/Young-Burmese-Monks-studying- 
under-the-teacher.gif
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 หมายเหต	ุส�าหรบัพระทีจ่ะเป็นเจ้าอาวาสได้ 
ต้องจบอจตัีน	ให้ได้ก่อน	และมาเรยีนต่ออกีสองปี 
เพื่อเรียนกัมมัฏฐานและวิธีแสดงธรรมเทศนา 
ให้ได้ถูกต้อง	ส�าหรับผู้ต้องการเรียนเพิ่มต่อจาก 
ธัมมาจริยะ	 ก็มาต่อ	 หลักสูตรปาฬิปารคู	 ซึ่ง 
เทียบเท่าปริญญาโทได้อีก
 สาํหรบัเอกชน	จะมคีณุภาพดกีว่า	มหีลกัสตูร	
สามเณรจ่อ	(อลังการะ)	เทียบเท่ากับนาคหลวง
ของบ้านเรา	ให้สามเณรเรียนวินัยปิฎก	ธรรมบท 
อภิธัมมัตถสังคหะ	และอังคุตตรนิกาย	ก่อนที่จะ
อายุครบบวชเป็นพระภิกษุ	ถือว่าเป็นสามเณรที่
มคีณุภาพสงูมาก	จะเป็นทีเ่ชิดชูยกย่อง	มรีปูตดิไว้ 
ที่วัด	เป็นตัวอย่างแก่สามเณรน้องๆ	

การเรียนการสอนระดับพระไตรปิฎก
	 ต้ังแต่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในป ี
๒๔๙๑	จัดตั้งรัฐบาลเป็นของตนเองตลอด	๗๐	ปี 
มาถึงปัจจุบัน	 มีพระที่จบปิฎกทั้งสามจ�านวน 
๑๔	รูป	สองปิฎก	มีหลายร้อยรูป	หนึ่งปิฎก	มีเป็น 

พันรูป	 พระที่ทรงพระไตรปิฎก	 จะได้รับการ
ยกย่องเหมือนรัฐมนตรีเลยทีเดียว	 จะได้เป็น
กรรมการเถรสมาคมโดยไม่ต้องแต่งต้ัง	การเดิน
ทางทั่วประเทศไม่ว่าจะด้วยเครื่องบินหรือทาง
ไหนก็ตาม	สามารถเดินทางได้ฟรี	พร้อมลูกศิษย์
สองคน	 ไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับ	 มีธง	 มี
ฉัตรขาว	 มีขบวนแห่ให้เกียรติยศ	 เหมือนเป็น
ตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว	 แต่ละที่ก็
จะมีญาติโยมมาคอยฟังธรรมะกันอย่างมากมาย	 
สามารถสร้างศรัทธาปสาทะให้แก่สถาบันพระสงฆ์ 
และพระธรรมค�าสอนที่ถูกต้องตรงตามพระ-
ธรรมวินัยได้อย่างลงตัว	
	 เปรยีบเทยีบกับบ้านเรา	หลกัสตูรธัมมาจรยิะ 
เข้าสอบปีละ	 ๕๐๐๐	 รูป	 สอบผ่าน	 ๓๐๐	 ถึง 
๔๐๐	 รูป	 ประเทศไทย	 ป.ธ.	 ๙	 เข้าสอบปีละ	
๔๐๐	รูป	ผ่านเพียง	๔๐	รูป	ปีหนึ่งๆ	พม่าจึงผลิต
บุคลากรทางศาสนาที่รู้พระไตรปิฎกได้มากกว่า
ไทยเราหลายเท่านัก
 ปัญหาในปัจจุบัน	พระทั่วทั้งประเทศพม่า
เคยมีถึง	๕๐๐,๐๐๐	รูป	ปัจจุบันลดเหลือเพียง
ประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	รูป	ช่วง	๔	-	๕	ปีหลังจาก 
ที่พม่าเปิดประเทศ	 จ�านวนสามเณรลดลงไป 
อย่างน่าตกใจ	 ส่วนมากพบว่า	 พากันลาสิกขา 
เพื่อไปท�างานอยู่ที่โรงงานในเมืองไทย	พระเถระ 
ชาวพม่าและญาติโยมต่างก็ตระหนักถึงปัญหาน้ี 
จึงชักชวนเศรษฐีชาวพม่ารวบรวมลงขันปัจจัย
กันเพื่อมอบเป ็นค ่าใช ้จ ่ายให ้กับครอบครัว
สามเณรทีค่ดิจะลาสกิขาไปท�างาน	โดยให้เป็นเงนิ
เดอืนๆ	ละแสนจ๊าด	(คดิเป็นเงนิไทยก็อยูป่ระมาณ	
๒๐๐๐	 กว่าบาท)	 เม่ือครอบครัวของสามเณร 
ไม่ล�าบาก	 สามเณรจะได้คงอยู่ในสมณเพศและ 
ศึกษาเล่าเรียน	เพื่อเป็นสมณทายาทที่มีคุณภาพ
ต่อไป	เฉพาะในปีแรกสามารถที่จะรักษาสามเณร 

คัมภีร์พระไตรปิฎก สัญลักษณ์ของเมืองสะเทิม
หรือสุธรรมวดีในต�านาน

Credit:		http://asc.mcu.ac.th/database/?p=13750
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ให้ครองสมณเพศอยู่ได้ทั้งหมดถึง	 ๗,๐๐๐	 รูป 
นับว่าชาวพุทธในพม่ามองการณ์ไกลและไม่ 
ปล่อยให้ปัญหาเศรษฐกิจน�าไปสู่การลดปริมาณ 
และคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษา 
ทางพระศาสนาในระยะยาว	เมอืงไทยเราไม่ทราบว่า 
ได้ใส่ใจปัญหาตรงนี้บ้างหรือเปล่า	เพราะปัจจุบัน	
โดยเฉพาะสามเณรในสายวัดป่าแทบจะเรียกได้
ว่าเกือบสูญพันธ์ุกันหมดแล้ว	 เหลือเพียงบวช
ระยะสั้นฤดูร้อน	 ส่วนสามเณรวัดในเมืองก็ลด
จ�านวนลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	เราจึงน่าจะดูวิธี
ที่พม่าเขาพยายามรักษาสมณทายาทแล้วน�ามา
ปรับใช้ดูบ้าง	อาจจะยังไม่สายจนเกินไป
 วัดมหาคนัธาโย่ง (มหาคนัธาราม)	โย่งแปล
ว่า	อาราม	ในภาษาพม่า	การเรียนการสอนที่วัด
นี้มี	๓	หลักสูตร	(สามเณรจ่อ,	ธัมมาจริยา,	พระ
ไตรปิฎก)	มีพระ	เณร	๒๗๐	รูป	ลดลงจากที่เคย
มี	๕๐๐	รูป	เจ้าอาวาสทรง	๑	พระไตรปิฎก	แต่ม ี
ลูกศิษย์ทรง	๒	หรือ	๓	พระไตรปิฎกด้วย	พระ 
อาจารย์มหาไพโรจน์ก็เคยมาศึกษาที่นี่อยู ่ถึง 
๑๙	พรรษา	ตั้งแต่สมัยยังเป็นเณร	พระอาจารย์
ประนอมก็เคยมาศึกษาที่นี่	 ๑	พรรษา	ที่นี่	 เจ้า
อาวาสองค์ก่อนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกอายุน้อย 
ที่สุดในจ�านวน	 ๕	 องค์แรกที่ทรงพระไตรปิฎก 
ท่านเคยได้รบัจวีรทีท่�าจากใยก้านบัว	๓๐๐,๐๐๐	ก้าน 
ท�าโดยหญิงที่รักษาศีล	 ๘	 ค่าท�าจีวรผืนหนึ่งถึง 
๓๐๐,๐๐๐	บาท	ท่านได้น�าจีวรนี้ไปถวายสมเด็จ 
พระสังฆราชที่วัดบวรฯ	 เมืองไทย	 ปัจจุบันถูก 
เก็บรักษาไว ้ในพิพิธภัณฑ์	 ตอนนี้พระผู ้ทรง 
พระไตรป ิฎกองค ์นี้ 	 ท ่านมรณภาพแล ้ว ท่ี 
โรงพยาบาลจุฬาฯ	ที่นี่มีสอบธัมมาจริยะ	๕๐	รูป 
ผ่าน	๑๕	รูปต่อปี	มีสามเณรจ่อเข้าสอบ	๖๐	รูป 
ผ่าน	 ๔	 รูปต่อปี	 มีสอบพระไตรปิฎก	 ๓	 รูป	
ได้	 ๑	 ปิฎกหนึ่งรูป	 คร่ึงปิฎก	 ๒	 รูป	 การเรียน 

การสอนของทีน่ี	่ใช้หลกัเช้าสอน	บ่ายท่อง	เยน็ทวน 
ที่นี่มีผ้าขาวที่รอบวชสามเณร	 ท�าหน้าที่ดูแล 
เรื่องปัจจัย	(เงิน)	ที่ญาติโยมต้องการถวายผ้าขาว
จะรับเงินแล้วปวารณาไว้กับพระเณรว่า	“กัปปิย-
ภัณฑะ จะเก็บไว้ที่ไหนให้ปลอดภัย และถ้ามีกิจ 
ทีจ่ะต้องใช้อะไรก็บอกกระผมนะขอรบั”	เป็นการ 
ช่วยพระและเณรรักษาพระวินัยเรื่องเงินทอง 
ได้เป็นอย่างดี	
 วัดวิสุทธาโย่ง (วิสุทธาราม)	 วัดนี้มีพระ 
ผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่	 ๕	 ชื่อ	 ยอ สะหย่าด่อ 
(เพราะท่านเกิดที่ เมืองยอ)	 ท ่านมีปฏิปทา 
ในการสอนควบคู ่ไปกับการปฏิบัติ	 ทุกปีเมื่อ
นักเรียนเข้าสอบเสร็จ	 ท่านก็จะเข้ากรรมฐาน 
ท่านสอนเต็มที่	 ไม่รับกิจนิมนต์เดินทางไปต่าง
ประเทศ	มีความพยายามจะนิมนต์ท่านมาเมือง
ไทยหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ	สุดท้าย
ต้องเปลี่ยนถ้อยค�านิมนต์เป็นค�าว่า	ขอนิมนต์มา
ให้ก�าลังใจชาวพุทธไทยเพื่อให้อยากศึกษาพระ
ไตรปิฎก	ท่านจึงรับนิมนต์มาเมืองไทย	เรื่องของ
ท่านนี้เหมือนกับเรื่องพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช	 พระเจ้าอโศกได้ 
ส่งราชบรุษุไปนมินต์ว่า	พระราชาอยากพบหลายครัง้ 
แต่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระก็ไม่ออกมาพบ	

ยอ สะหย่าด่อ พระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปที่ ๕
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จนเมื่อพระเจ ้าอโศกเปลี่ยนถ ้อยค�าเป ็นขอ
นิมนต์มาช่วยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา	 พระ 
โมคคัลลีบุตรติสสเถระจึงออกมาช่วยพระเจ้า 
อโศกในการสังคายนาครั้งที่	 ๓	 จนพระพุทธ
ศาสนาได้เผยแผ่ไปทั่วโลก	จนถึงทุกวันนี้
 วัดสีนยะตะนา	 ท�าโปรแกรมพระไตรปิฎก
ในคอมพิวเตอร์	ที่นี่เป็นคลังห้องสมุดในการสร้าง
พระไตรปิฎกบาลีดิจิตอล	รวบรวมพระไตรปิฎก
บาลีของชาติต่างๆ	 ทั้งพม่า	 ศรีลังกา	 ไทย	 เพื่อ
ท�าระบบค้นคว้าดิจิตอลร่วมกัน	 เพราะแต่ละ
ประเทศจะแบ่งเล่มไม่เหมือนกัน	การค้น/อ้างอิง
จะสับสนได้	นอกจากนี้ยังได้รวบรวมหนังสือหา
ยากอืน่ๆ	เช่นนสิสยะ	มาท�าไฟล์ดจิติอลด้วย	ทีน่ีย่งั
เป็นที่จัดการเรียนการสอนโดยรับพระที่เรียนจบ 
ธัมมาจริยะเป็นหลัก	 นอกนั้นก็มีสามเณรบ้าง
เพื่อถวายกัปปิยะพระสงฆ์ตามพระวินัย	 หลักๆ	
จะเน้นศึกษาในเรื่องพระไตรปิฎก	 ธัมมาจริยะ	
และพระสงฆ์จะสอนความรู้พื้นฐานให้สามเณร
เช่น	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ไปด้วย	นอกจาก
นี้ยังเปิดสอนพระไตรปิฎกภาษาพม่าให้แก่โยม
ด้วย	การสอบพระไตรปิฎกในภาคภาษาพม่า	มี
การสอบประจ�าปี	ได้จัดสอบทุกปีมาได้	๕	ปีแล้ว 
มี	 ๓	 สนามสอบใหญ่	 ทั่วประเทศมีผู ้เข้าสอบ	
๗,๐๐๐	คน	สอบผ่าน	๗๕%	สามารถแยกสอบ 
ได้ทีละเล่ม	 ที่สอบผ่านทั้งชุดคือครบทุกนิกาย 
มี	 ๑๗๐	 คน	 ข้อสอบออกโดยวัดที่สอนเก่งๆ	 
มาร่วมกันออกข้อสอบ	ข้อสอบเป็นอตันยัทัง้หมด 
ถามความจ�า	 ๗๐%	 ความเข้าใจ	 ๓๐%	 ถ้าได้
เกิน	 ๔๐%	 ถือว่าสอบผ่าน	 ถ้าได้เกิน	 ๗๕%	 
ถือว่าได้เกียรตินิยม	(ในภาษาพม่าใช้ค�าว่าวิสิฏฐ 
น�าหน้า	เช่นวิสิฏฐวินยมามกะเป็นต้น)	การสอบ 
ท้ังหมดแบ่งเป็น	 ๙	 ชั้น	 มีใบประกาศ	 ๙	 ใบ	
สอบไล่ไปทีละชั้น	 ชั้นที่	 ๑	 วินยมามกะ	 เรียน 

วินัยปิฎก	๕	เล่ม	ชั้นที่	๒	ทีฆนิกายมามกะ	เรียน 
ทีฆนิกาย	๓	 เล่ม	 ชั้นที่	 ๓	มัชฌิมนิกายมามกะ 
เรียนมัชฌิมนิกาย	๓	เล่ม	ชั้นที่	๔	สังยุตตนิกาย- 
มามกะ	เรยีนสงัยตุตนิกาย	๕	เล่ม	ชัน้ที	่๕	อังคุตตร- 
นิกายมามกะ	 เรียนอังคุตตรนิกาย	 ๑๑	 เล่ม 
ชั้นที่	๖	ขุททกนิกายมามกะ	(๑)	ชั้นที่	๗	ขุททก-
นิกายมามกะ	(๒)	ชั้นที่	๘	อภิธรรมมามกะ	(๑)	 
ชั้นที่๙	อภิธรรมมามกะ	(๒)
	 ส�าหรับคนที่สอบได้	 ในแต่ละปี	 เจ้าของ
บริษัทอิมพอร์ตยาชื่อ	ดร.คิงคิงยี	จะมอบปัจจัย 
ให้คนละ	๒	แสนจ๊าด	และอุปถัมภ์ในการส่งไป 
ไหว้พระที่พุทธคยา	 และได้สิทธิพิเศษอ่ืนๆ	 อีก 
หลายประการ	 โดยเฉพาะปีนี้ก็มีผู ้สอบผ่าน 
๑๗๐	 ท่าน	 นอกจากน้ี	 ดร.คิงคิงยี	 ยังเป ็น 
ผู ้อุปถัมภ์ใหญ่ในโครงการธัมมสคูลฟาวเดชั่น 
ด้วย	 ส�าหรับพระที่จบธัมมาจริยะทั่วประเทศ	
และครูพระที่สอนสามเณรทั่วประเทศ	ก็จะถวาย	
iPad	 ที่บรรจุข้อมูลหนังสือทั้งหมดให้แต่ละรูป	
เพื่อใช้ในการค้นคว้าและสอนอีกด้วย
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 วัดงาจัมเปี่ยน	 ชื่อวัดนี้ได้มาจากพระเถระ	
ผู้ทรงวินัยปิฎก	๕	คัมภีร์	(ตรงกับภาษาพม่าคือ
งาจัมเปี่ยน)	 ญาติโยมศรัทธาจึงยกที่ถวาย	 ๑๐	
เอเคอร์ให้ไว้	ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น	 โรงเรียน 
พระปรยิติัธรรม	โรงเรยีนสงเคราะห์คนจน	วิทยา- 
เขตสถาบันทางธรรม	 (Diploma	 BA)	 ผู้ก่อตั้ง	
ดร.พระธรรมปิยะเป็นพระอาจารย์ที่จบธัมมา- 
จริยะ	ผ่านพระกรรมฐาน	และได้ร�่าเรียนวิชาการ
สมัยใหม่ที่	 USA	 (ด้านปรัชญา)	 เป้าหมายคือ 
พระเณรต้องรู้ทั้งทางธรรม	ทางโลก	มีฐานภาษา
อังกฤษ	 จนถึงกับผลิตต�าราภาษาอังกฤษเอง	 มี
นักเรียนประจ�า	ประมาณ	๑๐๐	รูป	โครงการของ
พระอาจารย์ธรรมปิยะใช้ช่ือ	 “สร้างสามเณร
นิโครธ”	 คือเณรที่เคยเทศน์โปรดพระเจ้าอโศก
มหาราชจนทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนา	 
มีอาการส�ารวม	 น่าเลื่อมใส	 และมีความรู้ทาง
ปริยัติดี	 เณรที่ผ่านโครงการนี้	 จึงต้องมีความรู้
ลึกซึ้งและแตกฉาน	มีความประพฤติน่าเลื่อมใส	
และมีวาทะโน้มน้าวใจ

แนวทางสร้างสามเณร
	 ๑.	เริ่มเปิดรับสามเณรปีแรก	๒๐	รูป	ต่อไป	
เป็น	๕๐	และ	๑๕๐	ตามล�าดับ
	 ๒.	ช่วงเช้าเรียนทางธรรม	บ่ายทางโลก	ค�่า
ทวนทางธรรม	 ดึกทวนทางโลก	 ใน	 ๑	 สัปดาห์
ห้องสมุดเปิด	๔	วัน	ห้องคลินิกเปิด	๑	วัน
การดูแลสามเณร
  รับเด็กจบ	 ป.๔	 อ่านออกเขียนได้	 เพ่ือ
เข้ามาเรียนทางธรรมและโลกไปพร้อมกัน					
 	 กิจวัตร	ต่ืนตี	๔	ท�าวัตร	กวาดวัด	เรียน
วชิาทางธรรม	๙	น.	บณิฑบาต	๑๐.๓๐	น.	ฉนั	บ่าย 
เรยีนทางโลก	สรงน�า้ตอนเยน็	ท�าวัตรเยน็	ทวนวิชา 
 	 มีปัญหาว่าเณรเริ่มไม่สนใจทางธรรม 
เมือ่ต้องเพิม่วชิาทางธรรม	ถ้าเณรจะเอาแต่ทางโลก 
จะอยู่วัดใกล้สนามบิน	 แล้วสอนทางโลกอย่าง
เดียวกัน	เพ่ิมจริยธรรม	ท�านองเดียวกับธัมมสคูล	
มีการรับผู้ใหญ่มาเรียนด้วยกัน	 ก็เกิดปัญหาว่า
ผู้ใหญ่เรียนทางโลกมาแล้ว	มุ่งแต่ทางธรรม	และ
มีเด็กผู้หญิงเรียนด้วย
 	 การควบคุมลงโทษ	ขณะน้ีมีปัญหาเรื่อง 
โทรศัพท์	 ที่จริงห้ามใช้หากฝ่าฝืนจะถูกยึด	 แต่
โทรศัพท์หาใช้ง่ายราคาถูก	 จึงหาใหม่ได้	 ยังแก ้
ไม่ตก	เณรขาดท�ากิจ	๓	-	๕	ครั้ง	เรียกมาเตือน	
เกินจากน้ันไล่ออก	 ทะเลาะกันรุนแรงไม่มี	 แต ่
มีปัญหาที่เณรขี้เกียจเรียน

Dhamma school
	 ประธาน	Dhamma	School	Foundation	คอื
รองเจ้าอาวาสวัดวิสุทธาโย่ง		ท่านจบธัมมาจริยะ 
ได้ที่	 ๑	 ของประเทศ	 ทรงจ�าพระไตรปิฎกได	้ 
๒	ปิฎก	ตั้งโรงเรียนธรรมะขึ้นในปี	๒๕๕๕	ตั้งเป็น 
มูลนิธิ	Dhamma	School	Foundation	ของพม่า 
ท�างานโดยพระสงฆ์	โดยการสนบัสนนุของญาตโิยม วัดงาจัมเปี่ยน
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ชาวพุทธ	เป็นที่น่ายกย่องยิ่ง	ไปได้ดีมาก	ปัจจุบัน 
Dhamma	 School	 ได้ขยายผลไปทั่วประเทศ 
จนมีทั้งหมด	๑๖,๐๐๐	แห่ง	มีทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ่	 โรงเรียนเล็กมีนักเรียน	 ๖๐	 คน	 ใหญ่สุด 
มีนักเรียน	 ๗๐๐	 คน	 มีครูอาสา	 ๘๐,๐๐๐	 คน 
มีนักเรียน	 ๒	 ล้านคน	 (ประเมินจากยอดขาย
หนังสือหลักสูตรธรรมะทั่วประเทศ)
	 Dhamma	School	มีคติธรรม	คือ
	 ๑.	ให้มีปัญญาถึงพร้อม	(หาทรัพย์ได้)	
	 ๒.	จิตใจดีงาม	(คุณธรรมน�าปัญญา)		
	 ๓.	มอบมรดกธรรมสู่โลก	 (เหมือนอนาถ- 
ปิณฑิกเศรษฐี	มอบมรดกทางโลกและทางธรรม	
ให้กับบุตรของตนและชนทั่วไป)	ให้ใฝ่หาความรู ้
ทุกวันเหมือนพระราหุล	และเมื่อได้รับพระธรรม
จากครูบาอาจารย์แล้ว	 ก็ต้องฝึกถ่ายทอดแก่
อนุชนคนรุ่นหลัง	 ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก	 ปล่อยให้รู ้ 
ทีหลังตอนโต	ก็สายเกินไปแล้ว
 หลักสูตรของธัมมสคูลฟาวเดชั่น เน้นสอน
เด็ก	 เนื่องจากพระสงฆ์ท่านมองการณ์ไกลว่า	
หลังจากเปิดประเทศแล้ว	เด็กๆ	จะห่างไกลจาก
ธรรมะ	และจะไม่รู้คุณค่าของค�าสอนในพระพุทธ
ศาสนา	ศีลธรรมจะเสื่อมทรามลง	จึงต้องรีบเร่ง
ปลูกฝังเรื่องวิถีพุทธ	เรื่องบาปบุญคุณโทษ	เรื่อง
ความกตัญญู	ตั้งแต่ยังเล็กๆ
	 พระสงฆ์ท่านจึงเริ่มจากโครงการเล็กๆ	ที่มี 
สอนภาษาอังกฤษเสริมไปด้วย	 ได้ญาติโยม 
สนับสนุนทางด้านปัจจัย	 ช่วยเรื่องผลิตต�ารา
เรียนที่เป็นการ์ตูนและอ่านง่าย	 เพื่อให้เด็กใน 
ระดับต่างๆ	ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาได้ใช้ 
โดยมีชั้นเรียน	 ๑๓	 ช้ัน	 มีสามระดับ	 (อนุบาล	
ประถมถึงมัธยมต้น	และมัธยมปลาย)
 เป้าหมายหลัก	 คือสอนทั้งปริยัติ/ปฏิบัติ
ให้เหมาะกับเด็กตามวัย	 และมีส่วนเก้ือหนุน

กับการเรียนทางโลก	 เป้าหมายส�าหรับเด็ก
ชั้นอนุบาลและประถมคือสร ้างความสนใจ
และเคารพรักในพระพุทธเจ้า	 ชั้นกลางให้รู ้จัก 
อ่านหนังสือแล้วได้ข้อคิดทางธรรมะ	 สามารถ
เลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์	 ให้ฝึกคิดเป็น 
และท�าเป็น	 สอนผ่านบทเพลง	 บทกวี	 นิทาน
ภาพประกอบสวยๆ	 มุ ่งให้ผู ้ เรียนมีความสุข 
เริ่มจากเรียนภาพและเสียงในชั้นต้น	พอนักเรียน 
อ่านหนังสือออกก็ค่อยๆ	ก้าวไปเป็นหนังสือ	คือ 
(๑)	 พุทธประวัติ	 (๒)	 พระพุทธโอวาทที่น�า
มาใช้ได้	 (๓)	 ประวัติศาสนาพุทธในพม่าและ
และในโลก	 (๔)	 ประวัติภิกษุ	 ภิกษุณี	 อุบาสก	
อุบาสิกาที่มีความส�าคัญ	 (๕)	 พระอภิธรรม 
ที่ใช้ได้ในชีวิตจริง	 (๖)	 พระสูตรที่ใช้ได้ในชีวิต
จริง	น�ามาสาธยาย	 ตัวอย่างเช่น	มงคลสูตร	 ซ่ึง
เด็กที่น่ีท่องมงคล	๓๘	ได้ทุกคน	เพราะมีกลอน
ติดอยู่ในหนังสือเรียน	 (๗)	 เรียนศาสนาอ่ืนเพื่อ
เปรียบเทียบ
	 ด้านเนื้อหานั้น	เรียนเรื่องเดียวกันทุกช่วงชั้น 
แต่ให้ศึกษาละเอียดมากขึ้นลึกข้ึนตามวัยของ
นักเรียน	ช่วงแรกไม่ต้องจ�าอะไรมาก	เน้นท�าให้ 
สนใจ	 คือ	 ๑.วิชาศีลธรรม	 ๒.วิชาภาษาพม่า	
๓.วิธีคิดรอบด้าน	 (โยนิโสมนสิการ)	 เด็กมุสลิม/
คริสต์ก็มาเรียนได้	เพราะเน้ือหาไม่ได้ไปกระทบ
กระเทือนเขา	คู่มือครูมีทุกระดับ	แต่คู่มือนักเรียน
มีเฉพาะระดับกลางและปลาย
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 วิ ธี ก าร เ รี ยนการสอน 
แบ่งเป ็น	 ๔	 ช ่วง	 ช ่วงแรก 
ถ้าเป็นเด็กเล็กจะเล ่านิทาน
ให้เด็กฟัง	 บางทีให้รุ่นพี่เด็กโต 
ช ่วยเล ่ านิทาน	 ช ่วงที่ สอง 
ทดสอบว ่า เข ้าใจไหม	 ช ่วง
ท่ีสาม	 ให ้ เ ด็กมารวมตัวกัน
เพื่อหาค�าตอบ	 ทดสอบความ
เข้าใจ	ช่วงสุดท้าย	ให้เด็กระดม 
ความคิดหาค�าตอบว่า	ที่เรียนไป 
จะ เอาไปใช ้ ในชี วิ ตจริ ง ได ้
อย่างไร	 เสร็จแล้ว	 เด็กเล็กให้
กลับก่อน	 ส่วนเด็กโตให้ช่วย
เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การ
เรียน	 ไม่มีการบ้าน	 ไม่มีการ
สอบ	เรียนแล้วให้เอาไปใช้ทันที
	 	 	 	 	 วิธีเรียนรู้จึงเป็น	 Active	
learning	 ที่เด็กมีส่วนร่วมกับ
การเรียนอย่างเต็มที่	 เรียนรู ้
ไปด้วยกันทั้งครูและนักเรียน	
ต่างคนต่างฟังซึ่งกันและกัน 
ช ่วย กันค ้น 	 ช ่ วย กันศึกษา	
มิได้เอาความรู ้ของครูไปกลบ 
นักเรียนฝ ่ายเดียว	 จึงมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา
 ระยะเวลาในการเรียน 
เ ป ิ ดป ิ ด เ ทอมตร งกั บขอ ง	
รร.รัฐบาล	เพ่ือให้คู่ขนานกันไป 
เรียนสัปดาห์ละ	๑	วัน	(ทุกวัน
อาทิตย์)	วันละ	๒	ชั่วโมง	โดย
ระดับเด็กอนุบาล/ประถม	แบ่ง
เป็น	๔	คาบ	คาบละ	๓๐	นาที 
และทุกรอยต่อมีเบรก	 ส�าหรับ

เด็กระดับกลาง	เรียน	๒	ชั่วโมง
เช่นกัน	 เริ่มอ่านหนังสือเป็น	 
ก็จะให้ข้อมูลให้วิเคราะห์	เวลา 
ไม่จ�าเป็นต้องตายตัว	 บางที่
เช้า	 บางที่บ่าย	 ตามแต่ที่จะ
สะดวก	และไม่จ�าเป็นต้องเป็น
วันอาทิตย์เสมอไป
 การประเมินผล	 ไม่มี
แบบทดสอบ	 แต ่ ได ้ เ ด็ กที่
สุภาพ/รับผิดชอบในครอบครัว
และชุมชน
 กฎระเบยีบ	๑.	อยากท�า 
อะไรตามใจ	 จะไม่ท�าในห้อง 
เรยีน	๒.	ข้อห้ามต่างๆทีจ่ะไม่ท�า
ในห้องเรียน	๓.	จะต้องตกลงว่า 
อะไรคือความถูกต ้อง	 ถ ้าม ี
ปัญหาจะไม ่ลงโทษโดยตรง	 
จะแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวล	เช่น 
การท�าข้อตกลงร่วมกันว่าทั้งคร ู
ทั้งนักเรียนจะไม่เอาโทรศัพท์
เข้าห้องเรียน	เป็นต้น
การคัดเลือกครู 
 ครูอนุบาล	 มีพื้นฐาน 
ความรู ้	 ม.ปลายเป็นอย่างต�่า 
อายุ	 ๑๘	 -	 ๔๐	 ปี	 ท�างานได้
ต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี	 จ�ากัด 
รับเฉพาะครูผู ้หญิง	 เพราะ 
ต ้องดูแลกันละเอียด	 และ
ต้องใจเย็น
 ครูประถม	 พระ/ชี	 จบ
ปถมลัตตัน	 จบ	 ม.ปลาย	 อายุ	
๑๘	 -	 ๖๕	 ปี	 มีจิตอาสาอย่าง
น้อย	๒	ปี
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 ครูมัธยม จบปถมลัตตันหรือ	ม.ปลาย	อาย ุ
๒๕	-	๖๕	ปี	แต่ถ้าอายนุ้อยกว่าแล้วจบปรญิญาตรี 
ก็รับได้
 การฝึกคร ู(พระ / ฆราวาส) อบรมคร	ู๗	วัน	 
ให้ครูใช้คู ่มือเป็น	 ทั้งครูและนักเรียนจะเรียนรู ้
ไปด้วยกัน	 เรียนด้วยการสนทนา	 ให้เด็กกล้า 
แสดงออก
 การอบรมคร	ูให้สอนจริง	เมื่อครบ	๑	ปีแล้ว 
จะมีการสัมมนาแก้ปัญหาความติดขัด
 ทําไมขยายตัวรวดเร็ว การสอน	 Active	
learning	ไม่น่าเบื่อ	มีเทคนิค	ต้องฝึกวาทศิลป์
ให้ดึงเพื่อนเข้าเรียนให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นแค่เรียน 
เฉพาะตัว	 ท�าให้เป็นความสมัครใจ	 นับว่าท�าได้ 
อย่างน่าอัศจรรย์	 หรือมีบทเพลงเพราะๆ/สนุก 
มาช่วยดึงดูดเพื่อน	 ในเพลงเขาจะบอกว่ามีอะไร 
ให้ท�าบ้าง	 เช่น	วาดการ์ตูน	ระบายสี	 ร้องเพลง
ธรรมะ	 ในการนี้	 ทางธัมมสคูลย่างกุ ้งจะเป็น	 
ที่ปรึกษาให้กับที่ต่างๆ	 เช่น	 แม่สอด	 เกาะสอง	 
ท่าขี้เหล็ก	แต่คนท้องที่ต้องด�าเนินการเอง	

ถ้าจะต้ังโรงเรียนต้องมีอะไรบ้าง  
	 ๑.	มีสถานที่	๒.	นักเรียน	๓.	ครู	๔.	หลักสูตร	
นอกจากนั้น	พวกอาหารกลางวันและเครื่องแบบ	
อาจไม่จ�าเป็นนัก	 อย่างน้อยมีงบประมาณสัก	
๒๐๐	เหรียญสหรัฐ	ก็สามารถเปิดโรงเรียนได้
 ทําไมถึงอยู่ได้อย่างย่ังยืน ๑.	ไม่เรียนแบบ 
จ�าไปสอบ	แต่ประยุกต์กับชีวิตจริงได้ ๒.	พัฒนา 
ครูจิตอาสาให้มีคุณภาพ	เข้าใจหลักสูตร ๓.	ต้อง 
เข ้าถึงเข ้าใจเด็ก	 พัฒนาธรรมะโดยไม่ขัดกับ 
อัธยาศัยเด็ก
	 สุดท้าย	 คณะได้ไปดูสนามสอบเจติยังที่ 
เจดีย์ชเวดากอง	 ไหว้พระเกศา	 และได้มีโอกาส 
ร่วมเป็นเจ้าภาพการบูรณะปิดทองหุ้มพระเจดีย์
ด ้วย	 ก็หวังว่าประสบการณ์ที่ไปดูการศึกษา 
พระไตรปิฎกในระดับต่างๆ	 ต้ังแต่พระเณร	
อุบาสก	อุบาสิกา	ไปจนถึงเด็กๆ	ที่ประเทศพม่านี้	
จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามองเห็นทิศทางของ
การศึกษาพระไตรปิฎกในบ้านเราบ้าง	 ให้ได้มี
พระผูท้รงพระไตรปิฎก	เป็น	ติปิฏกธระ	ขึน้มาบ้าง 
หรือมีญาติโยมที่ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง	
จนเรียกได้ว่า	 เป็น	 ติปิฏกมามกะ	 ได้อย่างภาค
ภูมิในอนาคตอันใกล้น้ีด้วยเถิด

ขอเชิญอ่านหนังสือออนไลน์	
“พม่ากับการศึกษาพระไตรปิฎก” 
เรียบเรียงโดย	ธีรปัญโญ	ตามลิงค์นี้

หรือแสกน	Qr	code		
http://www.kanlayanatam.com/ebook/

พระไตรปิฎกศึกษาในพม่า.pdf
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รายงานกู้วิกฤติศาสนาด้วยพระไตรปิฎกศึกษา เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ
	 เม่ือครั้ง ท่ีได ้ รับนิมนต์ให ้เข ้าร ่วมจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 ด้านความม่ันคง	 
ณ	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	ในที่ประชุม
ได้ปรารภปัญหาต่างๆ	 ในทางพระพุทธศาสนา	
เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ		
ปัญหาหนึ่งท่ีส�าคัญมากที่ถูกหยิบยกข้ึนมา	 คือ	
การแตกความสามัคคีกันในหมู่ชาวพุทธ	อันเนื่อง 
ด้วยมีเจ ้าส�านักลัทธิอาจารย ์ต ่างๆ	 เกิดขึ้น	 
เผยแพร ่ค� าสอนอัน วิปริตแตกต ่างไปจาก 
พระธัมมวินัยค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ในพระไตรปิฎก	 บางส�านักอาจารย์ถึงขั้นตัดต่อ 
พุทธวจนะในพระไตรปิฎกมาตีความเผยแพร่
ตามใจฉัน	โดยบกพร่อง	ขาดความรู้ความเข้าใจ 
พื้นฐานที่ส�าคัญ	 ซึ่งที่ผ ่านๆ	 มา	 ก็ต้องรอจน

เกิดปัญหาปะทุออกมาเป็นวงกว้าง	 ก่อนถึงจะ
มีกระแสเรียกร้องให้มหาเถรสมาคมและฝ่าย
บ้านเมืองเข้าไปจัดการ	 ซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหา
ที่ปลายเหตุ	 นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว	 กลับ
ยิ่งท�าให้เกิดความแตกแยกของชาวพุทธมากขึ้น		
ผู้เขียนจึงเสนอให้มีการปฏิรูปเชิงบวก	 คือ	 การ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกที่ถูกต้องเป็น
มาตรฐาน	หรือที่เรียกว่า	“พระไตรปิฎกศึกษา”	
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ชาวพุทธเข้าถึง
ง่าย	ซึ่งในที่ประชุมต่างเห็นด้วย		และในภายหลัง
คณะท�างานได้เสนอให้เป็นโครงการประเภท	
Quick	Win	คือโครงการที่มุ่งความส�าเร็จโดยเร็ว

ผู้จัดการโครงการพระไตรปิฎกศึกษา 

ติปิฏกสิกขาลัย

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา
สู่พุทธวิสัยทัศน์ ๒๖๐๐

ฐฺิตฺวํโส ภิกฺขุ



	 เพราะพระไตรปิฎกนั้น	เป็นที่รวบรวมและ
รักษาพระธรรมค�าสอน	 ของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ในครั้งพุทธกาล	ได้มีเหตุการณ์
ความแตกแยกของบรรดาศิษย์ในส�านักลัทธิ
ต่างๆ	 ภายหลังการตายจากไปของศาสดาใน
ลัทธิของตน	 เมื่อมีสาวกทูลถามพระพุทธองค์	
พระพุทธองค์ได้ทรงประทานค�าแนะน�าให้สาวก
ประชุมกันท�าการรวบรวมเรียบเรียงจัดหมวดหมู่
พระธรรมค�าสอนต่างๆ	ของพระองค์	ที่เรียกว่า 
สังคีติ	 หรือ	 การทําสังคายนา นั่นเอง	 และ
เมื่อใกล ้ เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน	 เมื่อ 
พระอานนท์ทูลถามอีกคร้ัง	พระพุทธองค์จึงตรัส
ไว้ว่า
 “ .. อานนท์ บางทพีวกเธอพงึมคีวามคิดอย่าง
นี้ว่า ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดา
ของพวกเราไม่มี ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่าง
นั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราแสดงแล้ว ได้
บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น 
จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่ง
เรา”๑

 เม่ือพระธรรมวินยัคอืพระบรมศาสดา	ดงันัน้ 
แล้ว	 พระธรรมวินัยค�าสอนต่างๆ	 ซึ่งพระสงฆ์
สาวกได้ประชุมกันท�าสังคายนา	 ปรากฏเป็น
หมวดหมู่แบบแผนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์
สืบต่อกันมา	ได้ถูกรักษาไว้ในพระไตรปิฎก	พระ
ไตรปิฎกจึงมีความส�าคัญสูงสุด	เป็นทั้งองค์แทน
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เป็นเนื้อหา
สาระของพระธรรมค�าสอน	 และเป็นผลงาน
ของพระสงฆ์ที่ได้รับมติรับรองในที่ประชุมการ
ท�าสังคายนาอย่างเป็นทางการ	 หรือเรียกแบบ
ภาษาชาวบ้านได้ว่า	“พระไตรปิฎก คือสิ่งแทน 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”	นั่นเอง		

ปฐมสังคายนา การเกิดขึ้นแห ่งพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท
	 ในการประชุ มสงฆ ์ ครั้ ง แรก 	 เพื่ อท� า
สังคายนาพระธรรมวินัยนั้นหรือที่เรียกว่า	“ปฐม
สังคายนา”	 ที่ประชุมของพระสังฆเถระได้มี
ข้อเสนอและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง	 ถึง
ประเด็นที่พระพุทธองค์ได้ประทานพุทธานุญาต
ให้สงฆ์สามารถประชุมกัน	 เพื่อแก้ไขสิกขาบท
เล็กน้อยได้	 แต่สุดท้ายแล้วที่ประชุมของพระ
สังฆเถระ	 ที่ประกอบด้วยพระอรหันต์ผู ้ทรง
อภิญญา	๖	ผู้ได้รับการบวชโดยตรงจากพระบรม
ศาสดา	จ�านวน	๕๐๐	รปู	ได้ลงมตเิป็นเอกฉนัท์ว่า	
จะร่วมกันรักษาสืบต่อพระธรรมวินัยทั้งหมดน้ัน
โดยไม่แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	ตัดทอน	หรือเพิ่มเติม
สิกขาบทใดๆ	 ทั้งน้ีเพราะพระธรรมวินัยที่รักษา
ไว้ด้วยดีทั้งหมดนี้	 จักเป็นอายุแห่งพระศาสนา
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	กลุ่มพระ
ภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ยอมรับมติ
แห่งที่ประชุมพระสังฆเถระในการสังคายนาพระ
ธรรมวินัยครั้งที่	๑	น้ีจึงได้ชื่อว่า	“เถรวาท”	อัน
ย่อความหมายมาจาก	 “การถือเอาตามวาทะ
ของพระสังฆเถระในปฐมสังคายนา”	 ดังกล่าว
นี้นั่นเอง	

๑		ที.มหา.	๑๐/๑๔๑/๑๗๘
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	 ส่วนกลุ่มพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธที่ไม่ถือ
เอาตามมติดังกล่าว	ได้เพิ่มเติม	ลดทอน	ตีความ
พระธรรมวินัยตามความเห็นส่วนตัวของอาจารย์
ต่างๆ	 ที่แยกตัวออกไป	 ผู ้ท่ีถือตามวาทะของ
อาจารย์เหล่านั้น	 จึงถูกเรียกว่า	“อาจริยวาท” 
ซึ่งมีแตกแยกไปเป็นส�านักนิกายต่างๆ	 เป็น
จ�านวนมาก	 ภายหลังจึงถูกจัดกลุ่มของอาจริย-
วาทที่แตกต่างหลากหลายทั้งหมดนั้นว่า	 เป็น
พุทธศาสนานิกาย	“มหายาน”	ซึ่งบางส�านักได้
กลายพันธุ์ไป	โดยน�าค�าสอนลัทธิอื่นๆ	มาปะปน	
จนมีความเชื่อและการปฏิบัติตรงข้ามกับค�าสอน
ของพระบรมศาสดาก็มี	หรือ	แทบจะกลายเป็น
ลัทธิอ่ืนที่มิใช่พระพุทธศาสนาก็มี	 ซึ่งลัทธินิกาย
มหายานต่างๆ	 นั้น	 ก็แตกแยกแข่งขันกันเอง 
ไม่สามัคคีกัน	 จึงมีการล่มสลายหายไปหรือเกิด
ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ	ตลอดกาลที่ผ่านมา	
	 ส่วนนิกายเถรวาทที่มุ่งรักษาพระธรรมวินัย
ตามมติท่ีประชุมสังคายนาคร้ังที่	๑	แม้จะมีวิกฤติ
น้อยใหญ่เกิดขึ้นมาหลายคร้ัง	 แต่ก็ยังสืบต่อ

อายุพระศาสนามาได้มากกว่า	๒,๕๖๒	ปี	จนถึง
ปัจจุบัน	อันเป็นการพิสูจน์แล้วว่า	หากไม่รักษา
พระธรรมวินัยอันเป็นพระศาสดาและอายุแห่ง
พระศาสนาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
วาทะของพระสังฆเถระแล้ว	 พระพุทธศาสนา
ก็จะถูกบิดเบือนไปจนหมดอายุสิ้นสลายไป	 แต่
หากรักษาไว้ถูกต้องครบถ้วนด้วยดี	 ก็จักมีอายุ
สืบต่อมาได้ยาวนานเป็นพันๆ	ป	ี
	 ชาวพุทธในประเทศต่างๆ	และประเทศไทย	
จึงให้ความส�าคัญกับการรักษาและสืบต่อพระ
ไตรปิฎกมาโดยตลอด	มีการสังคายนาและจัดท�า
พระไตรปิฎกปาฬิเป็นอักษรต่างๆ	ตามชาติพันธุ์
ของตน	 ในประเทศไทยเองก็มีพระไตรปิฎกที่
รักษาสืบต่อกันมาในปาฬิภาสา	 (ภาษาบาลี)	
ด้วยตัวอักษรต่างๆ	 เช่น	 ขอม	 ล้านนา	 สยาม	
ไทย	 และได้มีการประชุมสงฆ์เพื่อตรวจช�าระ
พระไตรปิฎกอย่างเป็นทางการเมื่อครั้งต้นกรุง
รัตนโกสินทร์	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 โดยได้จารึก
ลงในใบลานด้วยอักษรขอม	ต่อมาได้มีการตรวจ
ช�าระและจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเป็น
ครั้งแรกของโลกในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ด้วยอักษร
สยาม	และเป็นต้นก�าเนิดให้มีการตรวจช�าระครั้ง
ส�าคัญจนเป็นแบบแผนมาตรฐานพระไตรปิฎก
ปาฬิอักษรไทย	 ที่เรียกกันว่า	 “ฉบับสยามรัฐ” 
ในกาลต่อมา	 นอกจากน้ียังได้มีการแปลเป็น
ภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ	 เป็นฉบับต่างๆ	 อันมี
ส�านวนแตกต่างกันไป	 หากแปลโดยยึดตามค�า
อธิบายพระไตรปิฎกในอรรถกถาปาฬิ	 ก็ถือว่า
เป็น	 “พระไตรปิฎกแปลของเถรวาท”	 แต่หาก
แปลตามใจอาจารย์โดยไม่ยึดแนวการอธิบาย
ในอรรถกถา	 ก็ถือว่าเป็น	 “พระไตรปิฎกแปล
ของอาจริยวาท”	 ปัจจุบันมีพระไตรปิฎกปาฬิ
และฉบับแปลเป็นภาษาต่างๆ	จ�านวนมาก	และ
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นิยมท�ากันเพิ่มมากข้ึน	 รวมทั้งการท�าเป็นฉบับ 
ดิจิตอลเพื่อความสะดวกในการค้นคว้าศึกษา	
แต่ปัญหาที่พบในประเทศไทยก็คือ	 แม้จะมี 
พระไตรปิฎกจ�านวนมากฉบับที่สามารถเข้าถึงได ้
ไม่ยากแล้ว	แต่ปัญหาอยูท่ีไ่ม่มกีารศึกษาเล่าเรยีน 
ให้เข้าใจแล้วน�ามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง	
จึงมีชาวพุทธจ�านวนมากที่ถูกส�านวนพูดล้อว่า 
แค่เป็น	 “ชาวพุทธในทะเบียนบ้าน”	 สมดัง 
พระด�ารัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	
สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ว่า
 “พระไตรปิฎก นี้เอง คือแหล่งรวบรวม 
พระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้า หากเป็นชาวพุทธ แต่ไม่ใส่ใจศึกษาพระ
ไตรปิฎก ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง”๒

พระไตรป ิฎกมีมากแล ้ว ขาดแต ่ผู ้ศึกษา 
พระไตรปิฎก
	 ด ้วยปัญหาแห่งความบกพร่องของการ 
ไม่ศึกษาพระไตรปิฎกนี้เอง	 พระพุทธศาสนา 
ในประเทศไทยจึงกลายเป็นสภาพก่ึงดิบกึ่งดี
คือ	 ไม่ศึกษาของเดิมแต่ปฏิบัติกันตามค�าสอน
อาจารย์ส�านักต่างๆ	 กับกลุ ่มที่ศึกษาเฉพาะ
บางส่วนที่บังคับเรียน	 ไม่ได ้ตั้งใจจริงแล้วก็
ไม่ปฏิบัติ	 จึงท�าให้เกิดภาวะแยกส่วน	 แล้วดู
เหมือนจะเกทับเขม่นกันว่า	พระปริยัติไม่ปฏิบัติ	
พระปฏิบัติไม่เรียนปริยัติ	 (ทั้งๆ	 ที่พระสัทธรรม
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสอดคล้องกัน
ทั้ง	 ปริยัติสัทธรรม	ปฏิบัติสัทธรรม	และปฏิเวธ

สัทธรรม)	ก่อความแตกแยกเป็นส�านักลัทธิต่างๆ	
ผิดเพี้ยนแตกต่างกันมาก	 นานวันเข้าจะกลาย
เป็นแตกความสามัคคีกัน	 จนมีภาวะคล้ายเป็น	
“เถรวาทเทียม”	 หรือ	 “เถรวาทกลายพันธุ์เป็น
ก่ึงมหายาน”	 อันเป็นการตัดทอนท�าลายอายุ
พระพุทธศาสนานั่นเอง	 ภาวะเช่นนี้จึงเป็นภัย
ร้ายแรงต่อความมั่นคงของสถาบันศาสนาใน
ประเทศไทย	สมดังที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรง
เตือนไว้ชัดว่า
	 “..วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี เพื่อให้ภิกษุ สามเณร มีองค์ความรู ้
ส�าหรับเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างถูกต้องเท่ียงตรง 
ป้องกันมิให้เกิดสทัธรรมปฏรูิป มิให้เกิดการบดิเบอืน 
หรือตู ่แปลกันไปตามอัตโนมัติ จนผิดพลาด 
คลาดเคลือ่น ด้วยเหตวุ่า ความหลง อนัผดิไปจาก 
พระพุทธธรรมในพระไตรปิฎก การเผยแผ  ่
หลักธรรมที่คลาดเคลื่อน นับเป็นมหันตภัย 
ร้ายแรงที่สุด บั่นทอนอายุพระพุทธศาสนา..”๓

๒	 สัมโมทนียกถา	ของ	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	(อัมพร	อัมพโร)	
	 ในพิธีสมโภชพระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน	วาระ	๑๐๐	ปีชาตกาล	อาจารย์สุชีพ	ปุญญานุภาพ	
	 ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	วันพุธที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๖๑

๓	 พระโอวาท	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	(อัมพร	อัมพโร)	
	 ประทานในการเสด็จไปทรงตั้งเปรียญธรรม	๓	ประโยค	แก่พระภิกษุ	สามเณร	ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร	
	 ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๒
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ก่อกําเนิดภาคประชาสังคม เครือข่ายพระ
ไตรปิฎกศึกษา 
	 ด้วยวิถีแบบราชการไทยๆ	 และข้อจ�ากัด
นานัปการของภาครัฐ	 เราจึงมิอาจปล่อยให้
งานอันเป็นภาระส�าคัญยิ่งนี้อยู ่แต่การท�างาน
แบบราชการเพียงล�าพัง	 ผู้เขียนจึงได้ท�าหน้าที่
สอบถามและรวบรวมความคิดเห็น	 และข้อ
แนะน�าต่างๆ	 จากครูบาอาจารย์	 ในงานฉลอง
สมโภชพระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน	วาระ	
๑๐๐	 ปี	 ชาตกาล	 อาจารย์สุชีพ	 ปุญญานุภาพ	 
ณ	วดับวรนเิวศวหิาร	เมือ่วนัที	่๒๖	ธนัวาคม	๒๕๖๑ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระไตรปิฎกทั้งฝ่ายบรรพชิต 
และคฤหัสถ์	 ต่างเห็นตรงกันว่า “พระไตรปิฎก 
ศึกษา” เป็นหัวใจสําคัญยิ่งของการศึกษา
ปฏิบัติ รักษา และสืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ขณะนี้อยู ่ในภาวะขั้นวิกฤติที่ต ้องลุกข้ึนมา 
ช่วยกันดําเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ มีมาตรฐานและเข้าถึงง่าย นําไปใช ้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวัน แต่ต่างก็เห็น 
ตรงกันว ่า	 งานส�าคัญนี้จะปล ่อยให ้ฝ ่ายรัฐ
ด�าเนินการตามล�าพังมิได้	 จ�าเป็นต้องมีกลุ่มคน 
ในภาคประชาสังคมที่ท�าเรื่องนี้แบบเกาะติด

ด้วยอุดมการณ์ท่ีแน่วแน่และมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง	 ที่ส�าคัญคือต้องท�าจริงจังและต่อเน่ือง 
ในครั้งนั้นท�าให้มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน 
ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันน้ัน	 ได้สนใจรับเป็น 
ผู้ก่อการดี	 เริ่มต้นให้มีคณะท�างานที่จะจัดให้มี 
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษา 
หลายครั้ง	 พอจะสรุปย่อเป็นจดหมายเหตุตาม
เส้นเวลา	(timeline)	ณ	ปัจจุบัน	(๑๗	มิถุนายน	
๖๒)	ดังน้ี
	 -	 การประชุมคณะผู้ก่อการดีครั้งแรก	เกิด
ขึ้นในวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๒	ณ	บริเวณหอ
พระไตรปิฎก	วัดระฆังโฆสิตาราม	น�าไปสู่การจัด
ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านพระไตรปิฎก	
เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรด้านพระไตรปิฎก
ศึกษา	
	 -	  การประชุมเครือข ่ายพระไตรปิฎก
ศึกษา ครั้งท่ี ๑	 เกิดขึ้นในวันที่	 ๒๕	 มกราคม	
๒๕๖๒	ณ	หอพระไตรปิฎกนานาชาติ	คณะอักษร
ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ได้ผลสรุปเป็น
แนวทางการจัดท�าแผนผังต้นไม้	พระไตรปิฎก
ศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติ	 (Tipitaka	Studies	
for	Mankind	:	TSM)	



	 -	 การประชุมเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษา 
ครั้งที่ ๒ เกิดข้ึนวันที่	 ๑๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒	
ณ	 พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์	 วัดจากแดง	
สมุทรปราการ	 ได้ขยายเครือข่ายและวางแผน
ศึกษาดูงานพระไตรปิฎกศึกษาที่ประเทศพม่า
	 -	 การประชุมเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษา 
ครั้งท่ี ๓ เกิดข้ึนในวันที่	๒๘-๓๐	มีนาคม	๒๕๖๒	 
ณ	ถ�า้มหาปาสาณะ	(Mahāpāsāna	Cave	-	สถานท่ี 
ท�าสังคายนานานาชาติ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๐)	และ 
สถานเอกอัครราชทตูไทย	กรงุย่างกุง้	ประเทศพม่า 
ได้องค์ความรู้	แนวความคิด	และแรงบันดาลใจ 
ในการขับเคลื่อนงานพระไตรปิฎกศึกษาเป็น
อย่างมากและหลากหลายแนวทาง	 รวมท้ังได้ม ี
การประกาศ	พทุธวสิยัทศัน์ ๒๖๐๐	ว่าควรจะต้อง
สร้างเหตุปัจจัยตั้งแต่วันนี้	 เพื่อให้ประเทศไทย 
ได้เป็นเจ้าภาพการสังคายนานานาชาติในปีพุทธ- 
ศักราช	 ๒๖๐๐	 และวิสัยทัศน์	 ๒๕๖๙	 ว่าจะ
ต้องท�าให้เกิดกระแสความตื่นตัวพระไตรปิฎก
ศึกษาในวงกว้าง	 โดยเฉพาะในหมู่เด็ก	 เยาวชน
ประชาชนทั่วไป	 รวมทั้งการมีผู ้ทรงจ�าพระ-
ไตรปิฎกหนึ่งปิฎก	 (เอกปิฏกธระ)	 เป็นรูปแรก
ของประเทศไทย	เพือ่ฉลองวาระ	๑๐๐	ปีชาตกาล 
ในหลวงรัชกาลที่	๙	บุคคลส�าคัญสากลของโลก
	 -	 การประชุมเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษา 
ครั้งที่ ๔ เกิดขึ้นในวันที่	 ๒๗	 เมษายน	๒๕๖๒	
ณ	 พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์	 วัดจากแดง	
สมุทรปราการ	ได้สรุปผลการประชุมว่า	ให้มีการ
ตั้งส�านักงานโครงการพระไตรปิฎกศึกษาเป็น 
การช่ัวคราวขึ้นที่วัดจากแดง	 โดยนายประเสริฐ	
เลิศอัศวลักษณ์	ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อ
ประชาชน	ได้ประกาศสนับสนุนเงินงบประมาณ 
ส�าหรับค่าใช้จ่ายทางธุรการและงานวิชาการให้
ช่วงต้น	 เป็นทุนประเดิมในวงเงิน	 ๑	 ล้านบาท 

และยังมีมติให ้ตั้ งคณะท�างานทางด ้านการ
บริหารจัดการ	 และด้านวิชาการ	 ในส่วนพระ- 
ไตรปิฎกศกึษา	ส�าหรบัเดก็เยาวชนและประชาชน 
ทั่วไป	(ธัมมสคูล)	ด้วย
	 -	 การประชุมคณะทํางานโครงการพระ
ไตรปิฎกศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครั้งท่ี ๑	 เกิดขึ้น
ในวันเสาร์ที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๖๒	ณ	 หอสมุด	
วัดญาณเวศกวัน	 จ.นครปฐม	 ได้รายชื่ออย่าง
เป็นทางการของคณะท�างานและที่ปรึกษาฝ่าย
วิชาการชุดก่อตั้ง	 และมีมติให้ใช้ชื่อโครงการว่า 
“โครงการพระไตรปิฎกศึกษา (Tipiṭaka 
Sikkhā Project)”	 เจ้าของโครงการชื่อว่า	 
“ติปิฏกสิกขาลัย (Tipiṭaka Sikkhālai)”	
และพิจารณาร่างหลักสูตร	 กระบวนการเรียนรู้ 
เบื้องต้น	ในระดับอนุบาล	ในช่วงแรกที่จะทดลอง
ใช้กับโรงเรียนรุ่งอรุณ

ประชมุฝ่ายวชิาการ ครัง้ที ่๑ วนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๖๒
 ที่หอสมุดวัดญาณเวศกวัน

มองพุทธพม่าเข้มแข็งเกิดแรงบันดาลใจ แต่พอ
ย้อนดูเมืองไทยอ่อนแอขั้นวิกฤติ
	 ในครั้งท่ีเครือข่ายพระไตรปิฎกศึกษา	ได้ไป
ศึกษาดูงานที่ประเทศพม่า	ท�าให้ทราบถึงข้อมูล
องค์ความรู้หลายอย่างที่มีคุณค่ามาก	แล้วท�าให้
ต้องย้อนกลับมามองตนเอง	อาทิ	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	

๔๖ 29



๒๔๙๑	 ที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ	 ได้มี
ความพยายามให้เกิดพระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก
ได้ครบทั้ง	๓	ปิฎก	ชื่อว่า	“ติปิฏกธระ” ในระยะ
เวลากว่า	๗๐	ปี	จวบจนถึงปัจจุบัน	มีติปิฏกธระ	
จ�านวน	 ๑๔	 รูป	 พระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกได้
สองปิฎกมีจ�านวนหลายร้อยรูป	 พระผู้ทรงจ�า
พระไตรปิฎกได้หนึ่งปิฎกมีจ�านวนหลายพันรูป 
ในขณะที่ประเทศไทย	ไม่มีผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก 
หนึ่งปิฎกแม้เพียงรูปเดียว	 จึงเกิดเป็นความ
ตระหนกัว่า	มใิช่เพยีงเท่านัน้	บคุลากรผู้เช่ียวชาญ 
พระไตรปิฎกช้ันสูงของประเทศไทยเราก็มี
จ�านวนน้อยมาก	และอยู่ในวัยชรา	หรือตายจาก
ไปเรื่อยๆ	 โดยที่ยังไม่มีนโยบายหรือแผนงาน 
ผลิตบุคลากรในด้านนี้ให้เพิ่มขึ้นเลย	 ในขณะที ่
มองไปภาพกว้าง	 ประชาชนท่ัวไปหรือแม้แต ่
พระภิกษุสามเณรโดยทั่วไป	 ก็แทบจะไม่รู ้จัก 
หรอืไม่ได้ศกึษาพระไตรปิฎกเลย	สมดงัค�าปรารภ 
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต) 
ในหนงัสือ	“รูจั้กบ้านของตวั เทีย่วทัว่พระไตรปิฎก” 
ที่ได้เมตตาสะท้อนปัญหาอย่างตรงไปตรงมาว่า	
 “..อย่างพระเณรที่เรียนบาลีกันมากมาย 
แม้แต่หนังสือหรือคัมภีร์ที่ใช้ เอาไปเรียนและก็

ไปสอบ ยังไม่รู้จักเลยว่า หนังสือหรือคัมภีร์น้ัน
เกี่ยวข้องอย่างไรกับพระไตรปิฎก อยู่ตรงไหน
ของพระไตรปิฎก..
 .. เพราะฉะน้ัน จึงเป็นความผิดพลาดอย่าง
ยิ่งใหญ่ พระเณรเรียนบาลี แค่เรียนภาษาบาลี 
เรียนจบไปแล้ว ก็ล่องลอย เลื่อนลอย ตัวแท้ 
ตัวจริงของทั้งหมดน้ันคือพระไตรปิฎก ไปกัน 
ไม่ถึง..”๔

 สรุปความได้ว่า พุทธศาสนาในประเทศไทย 
เรานั้นอ ่อนแอทั้งในทางกว้างและทางลึก 
เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤติแล้ว จึงสมควรที่ชาวพุทธ 
ทุกภาคส่วนจะลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขกอบกู ้ 
สถานการณ์ ฟ้ืนฟพูืน้ฐานให้มัน่คง และมองไกล 
ไปข้างหน้า ในขณะที่พวกเราได้เข้าไปเยี่ยมชม 
และประชมุกันในถ�า้มหาปาสาณะ	สถานทีก่ระท�า 
สังคายนานานาชาติ	 ประเทศพม่าน้ัน	 ได้เกิด 
แรงบันดาลใจว่า	 ในการสังคายนานานาชาติ 
ครั้งต่อไป	ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช	๒๖๐๐ 
หรืออีก	 ๓๘	 ปีข้างหน้า	 ในฐานะประเทศไทย 
ได้ประกาศตนเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
สมควรจะเป ็นเจ ้าภาพจัดงานประชุมใหญ่
สังคายนานานาชาติบ้าง	 และเพื่อจะเป็นไป 

เช่นนั้นได้	 ก็จ�าเป็นต้องมีการสร้างเหตุ 
ปัจจัยต่างๆ	 ให้ถึงพร้อม	 เพื่อให้พระและ 
ฆราวาสคนรุ่นใหม่	 รุ่นกลาง	 สามารถรับ 
ไม ้ได ้ต ่อไป	 ซึ่งจ�าเป ็นต ้องมี วิสัยทัศน ์ 
แนวนโยบาย	โครงการ	แผนงาน	บุคลากร 
งบประมาณ	 และการด�าเนินการต่างๆ 
ให้สอดรับกันอย่างเป็นระบบ	 เราจึงขอ 
อนุญาตเรียก สิ่งท่ีประกาศไว้ ณ ถ้ํามหา- 
ปาสาณะ ครัง้นัน้ว่า “พทุธวสิยัทศัน์ ๒๖๐๐” 
(Buddhist	Vision	๒๖๐๐)

๔	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	“รู้จักบ้านของตัว	เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก”,	วัดญาณเวศกวัน,	กรกฎาคม	๒๕๖๑,	หน้า	๓-๔
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๕	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	“รู้จักบ้านของตัว	เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก”,	วัดญาณเวศกวัน,	กรกฎาคม	๒๕๖๑,	หน้า	ง

วาระยิ่งใหญ่ “๒๕๖๙ 
ร ว ม ใจ ไ ท ย ”  เ พื่ อ
ก้าวไปสู ่อภิมหากุศล 
“สังคายนา ๒๖๐๐”
	 แต ่อย ่างไรก็ตาม	
พ.ศ.	 ๒๖๐๐	 อาจจะดู
นานเกินไป	 ผู ้เข้าร่วม
เครือข่ายพระไตรปิฎก
ศึกษาหรือผู้เขียนเองจะ
มีอายุอยู่ถึงหรือไม่	 ก็มิ
อาจทราบได้	จึงก�าหนด
วิสัยทัศน์ระยะต้นที่จะ
ท�าให้เกิดความทุ่มเทตื่นตัวให้เห็นผลในปัจจุบัน	
โดยภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๙	 หรืออีก	 ๖	 ปีกว่า 
ข้างหน้า	 ซึ่งจะเป็นปีที่คนไทยมีวาระส�าคัญยิ่ง
ใหญ่ระดับโลก	 คือ	 “วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี
ชาตกาล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บุคคลสําคัญ
สากลของโลก”	 ซึ่งจะเป็นโอกาสพิเศษให้คน
ไทยหลอมรวมใจกันท�าความดีอันเป็นมหากุศล	
ทางโครงการพระไตรปิฎกศึกษา	 จึงวางแผนจะ 
ด�าเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พระไตรปิฎก 
ในระดับเด็ก	 เยาวชนและประชาชนทั่วไป	 ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย	 เรียนง่ายและ
เรียนอย่างมีความสุข	มีความตื่นตัวใฝ่รู้ตามหลัก 
Active	learning	และน�าไปใช้ลงสู่วิถีชีวิตได้จริง 
ให้มีครบทุกระดับ	ตั้งแต่	อนุบาล	ประถม	มัธยม	
ครูและวิทยากรอาสา	 ทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	และในส่วนของพระไตรปิฎกศึกษา
ชั้นสูง	จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีพระผู้ทรงจ�าพระ
ไตรปิฎก	หนึ่งปิฎก	ให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนปี	๒๕๖๙	
อย่างน้อย	 ๑	 รูป	 สนับสนุนให้มีบุคลากรและ
ส�านักเรียนที่ผลิตผู ้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกชั้น

สูงให้มากขึ้น	 และหลังจากน้ันจะสนับสนุนให้มี 
พระภกิษุสามเณรท่ีมคีวามสามารถเป็น	ติปิฏกธระ 
ขึ้นเป็นรูปแรกของประเทศไทยต่อไป	ให้ได้ก่อน
ปีท�าสังคายนา	 พุทธศักราช	 ๒๖๐๐	 อันจะเป็น
บุญกิริยาอภิมหากุศลครั้งใหญ่ของชาวพุทธใน
ประเทศไทยและนานาประเทศได้ร่วมกันด�าเนิน
การต่อไป
 “ ..เรื่องพระไตรปิฎกน้ี มีความส�าคัญในขั้น 
เป็นแก่นเป็นแกนของพระพทุธศาสนา เป็นหลกัใหญ่ 
ทีท่ัง้พระและญาตโิยมชาวพทุธจะต้องใส่ใจศกึษา
ปฏิบัติและรักษาสืบทอดอย่างเอาจริงเอาจัง 
ตลอดทุกกาล ไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ทั้ง
หลายจะเป็นจะไปอย่างไร เรื่องพระธรรมวินัยน้ี 
จะต้องรู้กันให้ชัดเจน ท�ากันให้ได้จริง ไม่ง่อนแง่น 
ไม่คลอนแคลน ไม่หว่ันไหว ... ขอให้บุญกิริยา
ที่สร้างเสริมความเจริญงอกงามทางจิตใจและ
ทางปัญญาแก่มหาชนครั้งน้ี จงเป็นปัจจัยดลให้
สัมฤทธ์ิความเกษมศานติสถาพรแก่ชุมชนจนถึง
ประเทศชาต ิตลอดจนสนัตสิวสัดิข์องมวลประชา
ชาวโลกยั่งยืนนานสืบไป..”๕
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พระไตรปิฎกศึกษา เพื่อมวลมนุษยชาติ
แผนผังต้นไม้	Tipitaka studies for mankind : TSM

TS1	(ราก	+	แก่น)	พระไตรปิฎกชั้นสูง	
	 งานวิชาการพระไตรปิฎกชั้นสูง	 อรรถกถา	
ฎีกา	อนุฎีกา	คัมภีร์สัททาวิเสส	
  วิสัยทัศน์ :	 ผลิตและพัฒนาผู้เช่ียวชาญ
พระไตรปิฎกชั้นสูงให้มีคุณภาพ	 มีความรู้ความ
สามารถในระดับที่มีศักยภาพทัดเทียมกับ
มาตรฐานขั้นต้นของ	ประเทศพม่า	ศรีลังกา	และ
นานาประเทศพุทธศาสนา
  เป้าหมาย :	 สามารถมีผู ้ทรงจ�าพระ-
ไตรปิฎก	(ติปิฏกธระ)	ก่อนปี	พ.ศ.๒๖๐๐	(มีเอก
ปิฎกธระ	ภายในปี	๒๕๖๙)

TS2	(ล�าต้น)	พระไตรปิฎกศึกษาในระบบ
	 พระไตรปิฎกศึกษาในสถาบันการศึกษา	
เช่น	มจร.	มมร.	กองธรรมสนามหลวง	รร.ปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี	 รร.ปริยัติธรรมแผนกสามัญ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยอ่ืน
  วิสัยทัศน์ :	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษา 
ในระบบรักและใฝ่รู้ในพระธัมมวินัย	สามารถเข้า
ถึงการเรียนรู้พระไตรปิฎกอย่างเป็นมาตรฐาน
และมีคุณวุฒิรองรับได้อย่างทั่วถึง	 และมีประ- 
สิทธิภาพ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถาบันที่จัดการ
ศึกษาพระไตรปิฎก	 ได้มาประชุมสัมมนาแลก-
เปลี่ยนกัน

TS3	 (ก่ิงก้าน)	 พระไตรปิฎกศึกษาส�าหรับครู
และวิทยากร	
	 พัฒนาวิทยากร	 -	 ครูสอน	 พระไตรปิฎก
ศึกษา	บูรณาการวิถีชีวิต	+	Active	learning
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  วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนาวิทยากรและ
ครูจิตอาสาสอนพระไตรปิฎกที่มีคุณภาพให้ได้
อย่างน้อยปีละ ๑,๐๐๐ รูป/คน (๑๐ ปี ๑๐,๐๐๐ 
รูป/คน) 

TS4 (ใบดอกผล) พระไตรปิฎกศึกษาตาม
อัธยาศัย สู่ประชาชนทั่วไป
 ขยายผลพระไตรป ิฎกศึกษา ลงสู ่ เด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งหมายถึง ทั้ง
พระ สามเณร แม่ชี และฆราวาส โดยทั่วไป แม้
มิได้ศึกษาเล่าเรียนในระบบอยู่ก็ตาม
  วิสัยทัศน์ : เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงการเรียนรู้พระไตรปิฎกข้ัน
พื้นฐาน เห็นคุณค่าและมีฉันทะจะศึกษาในระดับ
สูงขึ้นไป ตลอดจนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติธรรมได้

TS5 (นกแมลงผึ้งผีเสื้อ) พระไตรปิฎกศึกษา
นานาชาติ

 การศึกษาพระไตรปิฎกของชาวต่างชาติใน
ประเทศไทย และการไปเผยแผ่พระไตรปิฎกสู่
ประเทศต่างๆ
  วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยและนานาชาติ 
ร ่วมกันพัฒนาการเรียนรู ้พระไตรป ิฎกเพื่อ
ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้อย่างแพร่หลาย
ในทางสร้างสรรค์ เกิดมิตรภาพและสันติภาพต่อ
กันอย่างยั่งยืน 

AdTech4T เทคโนโลยี เพื่อพระไตรป ิฎก  
Administration and Technology for  
Tipitaka Studies
 การบรหิารจัดการ และการพฒันานวตักรรม 
สื่อ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการศึกษาและ
เผยแผ่พระไตรปิฎก ในสังคมยุคใหม่ 
 
  วิสัยทัศน์ : เกิดคณะบุคคลและองค์กร
ที่ดูแลและบริหารจัดการพระไตรปิฎกศึกษาใน
ภาพรวม สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ล�้าสมัยและ
ก้าวหน้าที่สุดในยุคสมัยมารับใช้การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้พระไตรปิฎก เช่น เทคโนโลยี
บล๊อคเชน เอไอ และเทคโนโลยีอวกาศ 
เจ้าภาพหลักภาคประชาสังคม
- ติปิฏกสิกขาลัย วัดจากแดง
- วารสารโพธิยาลัย 
- สถาบันอาศรมศิลป์
- มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
- กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ
- กลุ่มการศึกษาวิถีพุทธ (อาทิ โรงเรียนรุ่งอรุณ  
  โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร ฯลฯ)
- กลุ่ม Dhamma Engineer เพื่อพระไตรปิฎก
- กลุ่มเสขิยธรรม
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	 แต่ไหนแต่ไร	 ไม่เคย
คิดที่ต้องเรียนภาษาบาลี
มาก่อนเลย	หลังจากบวช 
เป็นสามเณรเมื่อปีพุทธ- 
ศักราช	 ๒๕๒๕	 ที่ วั ด
บ้านค่าย	จ.	ระยอง	และ

พระมหาสุพจน์	 (ลาสิกขาแล้ว)	 จนท่องจ�าได้
หมดทุกสูตร	อย่างบริบูรณ์	หลังจากนั้น	ก็ได้ท่อง 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา	ตามด้วย	คัมภีร์สุโพธา-
ลังการะ	และ	คัมภีร์ฉันโทปกรณ	์
	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ได้ศึกษาคัมภีร์ปทรูป-
สิทธิไปด้วย	 จนจบบริบูรณ์	 ซ่ึงท�าการสอนโดย
พระอาจารย์พระมหาอุดม	 (ปัจจุบันลาสิกขา
เปลี่ยนชื่อเป็น	 อาจารย์เขมานันท์	 ละออ)	 และ
พระอาจารย์พระมหาบุญ	 (ลาสิกขา	 เปลี่ยนชื่อ
เป็น	อาจารย์บุญถนอม)	โดยใช้เวลาในการเรียน
วิชาปทรูปสิทธิร่วม	๓	ปี
	 ในปีที่	 ๓	 ได้กราบขออนุญาตพระอาจารย์
พระมหาประวัติให้สอนพิเศษวิชาสุโพธาลังการะ 
พร้อมฎีกา	โดยได้เรียนไปพร้อมกับพระอาจารย์
พระมหาสมโภชน์	กิจฺจสาโร	ปัจจุบนัคือพระพศิาล 
ปริยัตยาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่สิตาราม	
เรียนวิชาอภิธานัปปทีปิกา	จากสามเณรอาจารย์ 
จ�ารูญ	ธรรมดา	(ลาสกิขาแล้ว)	ส่วนวชิาฉันโทปกรณ์ 
เรียนโดยการอ่านหนังสือ	 คัมภีร์ฉันโทปกรณ	์ 

ในประสบการณ์ :

ประสบการณ์สอบสนามบาลี

ญาณกุสโล

สอบนักธรรมตรีผ่านแล้ว	หลวงพ่อพระอาจารย์
กานต์	กาญฺจโน	เจ้าอาวาส	ณ	เวลานั้น	ก็ได้ส่ง
ไปเรียนบาลีต่อยัง	วัดท่ามะโอ	จ.ล�าปาง
	 นอกจากก่อนบวชจะยังไม่เคยคิดที่จะบวช
เลย	 ยังไม่เคยคิดที่จะเรียนบาลีด้วยซ�้า	 แต่พอ
บวชได้	๑	ปี	ก็ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางบาล ี
ก่อนเรียนและขณะเรียนภาษาบาลี	 ก็ไม่เคยคิด 
อะไรเลย	เช่นว่า	ไม่เคยคิดว่าเรียนไปท�าไม	เรียน
แล้วได้อะไร	 จะเรียนไหวไหม	 เรียนยากไหม	
เป็นต้น	 วันแรกที่ได้เริ่มต้นจับหนังสือบาลี	 เป็น
เอกสารโรเนียวกัจจายนะสูตรของวัดท่ามะโอ	
ก็ได้เริ่มต้นตั้งใจท่องจ�ากัจจายนะสูตรไปตามที ่
ครอูาจารย์ท่านแนะน�า	ในเวลานัน้คอื	พระอาจารย์ 



ที่พระอาจารย์พระมหาสมลักษณ์	 แปลและ 
เรียบเรียง	(ก่อนท่านเดินทางไปเรียนต่อที่พม่า)	
	 ตลอดระยะเวลาท่ีท�าการเรียนในแต่ละวิชา
นั้น	 ไม่เคยมีความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการเรียน
ภาษาบาลีเลย	ได้ท�าไปตามหน้าที่ของนักศึกษา
ให้ดีที่สุด	จากปีพุทธศักราช	๒๕๒๖	ถึง	๒๕๒๙	
รวม	๓	ปี	การศึกษาบาลีใหญ่วัดท่ามะโอ	ก็เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์	จบรุ่นที่	๕/๒๙	ได้อันดับที่	๑	 เต็ม	
๑๐๐	คะแนน	๒	วิชา	คือ	วิชา	สุโพธาลังการะ	
และวิชาฉันโทปกรณ์	
	 หลังจากประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ
แล้ว	 หลวงพ่อใหญ่วัดท่ามะโอ	 ได้เดินเข้ามา
ภายในห้องพกั	(ปกติ	ท่านจะไม่เดินเขา้ไปในที่อยู่
อาศัยของพระเณรลูกศิษย์รูปใดเลยแม้แต่ครั้ง
เดียว)	พร้อมพูดว่า	“สามเณร สอบเสร็จแล้วก๊า  
สอนก๊า”	แปลว่า	“สามเณร สอบเสร็จแล้ว เป็น
อาจารย์สอนได้นะ”	 ก็ตอบหลวงพ่อว่า	 ครับ	 
จากนั้น	ก็เป็นสามเณรอาจารย์	สอนวิชาปทรูป-
สิทธิทันที	
	 ขณะท�าการสอนคัมภีร์ปทรูปสิทธิ	 ได้เรียน
ภาษาพม่าจากพระอาจารย์นันทสิริไปด้วย		หนึ่ง
เดือนผ่านไป	เรียนภาษาพม่าจบ	ตัดสินใจอยาก
จะไปเรียนต่อที่ประเทศพม่า	 จากนั้นก็ได้ไป

ปรึกษากับพระอาจารย์พระมหาสมโภชน์	 ถึง
ความประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศพม่า	
ท่านบอกว่าเดี๋ยวหลวงพี่จะติดต่อโยมจรินท์ให้	
(เสียชีวิตแล้ว)	 จากน้ันอีกไม่นาน	 ก็เดินทางมา
อยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์	 ในปีเดียวกัน
นั้น	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๐	 ได้มีโอกาสดี
เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่ประเทศพม่า	 ถึง
ปีพุทธศักราช	๒๕๔๘	เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น	
๑๘	ปี
	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๕	 ถึง	 ปี	 ๒๕๒๘	 ข้าพเจ้า 
ไม่เคยคิดที่จะศึกษาภาษาบาลีเลย	 มาคิดเรียน
ต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตรโสตุชนปันติ	 หลักสูตร
การศึกษาภาษาบาลีสายสูตร	 ที่มักเรียกกันว่า	
บาลีใหญ่	 จึงคิดที่จะไปเรียนภาษาบาลีอย่าง
จริงจังชัดเจน	 และคิดเองตัดสินใจเอง	 ก็ตั้งแต	่
ปี	๒๕๒๙	เป็นต้นมา	กว่าจะมารู้ว่า	ภาษาบาลี
มีประโยชน์ต่อการเข้าใจหลักธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าได้น้ัน	 ต้องใช้เวลาล่วงหน้าน�าร่อง
ไปกว่า	 ๔	 ปี	 ยิ่งเรียนยิ่งท�าให้เชื่ออย่างมั่นใจว่า	 
ถ้าอยากจะเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้า
ให้ถูกต้องชัดเจนบริบูรณ์นั้น จําต้องศึกษาผ่าน 
ภาษาบาลีเท่านั้น ย่ิงนานวันก็ย่ิงทําให้มีความ 
มั่นใจทวีคูณมากยิ่งขึ้นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
	 ในบรรดาภาษาทั้งหมดที่มีใช้อยู ่ในสากล
โลก	ภาษาบาลเีป็นภาษาทีใ่ห้ความรูท้างด้านพระ
ธรรมได้ดีเป็นเอก	 ไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้า
คงไม่เลือกใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อในการเผยแผ ่
พระธรรมอย่างแน่นอน	จึงเป็นภาษาที่ควรศึกษา
เรียนรู้อย่างที่สุด	 ผู้ที่ศึกษาไวยากรณ์บาลีก็คือ
ผู้ท่ีมีความตั้งใจในการที่จะท�าความเข้าใจพระ
ไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีด้วยตนเอง	 ส�าหรับผู้ที่ 
สามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอันเป็น 
ต้นฉบับได้นั้น	 เป็นทั้งผู ้ศึกษาพระธรรมของ
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พระพุทธเจ้าจากพระองค์โดยตรง	 เป็นทั้งผู ้
สืบทอดสานต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการ
เรียนรู้ท�าความเข้าใจในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
หากมีการน�าไปเผยแผ่ต่อด้วยการสอน	 ด้วย
การเทศน์	 ด ้วยการสนทนา	 ด ้วยการเขียน
อธิบายขยายความออกมาเป็นภาษาของตนๆ	
เพื่อให ้บุคคลอ่ืนได ้สามารถท�าความเข ้าใจ 
พระธรรมได้ถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นได้มาก
ยิ่งข้ึน	 ถือว่าเป็นการประกาศพระธรรมค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าให้ผู้อื่นได้รู้	เป็นทั้งการปกป้อง 
คุ ้มครองดูแลรักษาพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าให้มีปรากฏเกิดขึ้นด�ารงอยู่	อันเป็น 
การสร้างบุญอย่างมหาศาล	 ยิ่งเรียนยิ่งจะรู้ได้
อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆ	ว่า	ภาษาบาลี
มีความส�าคัญต่อความเข้าใจในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าเป็นเยี่ยม	 อย่างที่ผู้ไม่รู้ภาษาบาลี
ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้	ภาษาล่าม	ย่อมสู้ภาษา
ต้นฉบับไม่ได้อย่างแน่นอน	 ต้องมาเรียนเอง 
จึงจะรู้ได้

	 ด่ังหลักพระธรรมคุณข้อที่	 ๔	 ที่ว ่า	 เอหิ 
ปสฺสิโก	 ภาษาบาลีเป็นภาษาสายตรงต่อธรรม
ของพระพุทธเจ้า	 มิใช่แต่เฉพาะพุทธศาสนิกชน
เท่าน้ัน	 ที่ควรจะศึกษาเรียนรู้ไว้	 แม้ศาสนิกชน 
อื่นๆ	หรือ	ทุกชีวิตในโลก	ก็ควรที่จะหันมาศึกษา
เอาไว้	 จะได้รู้ถึงความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดดับ
อยู่ในโลกของตนๆ	 แต่การที่จะเข้าไปอ่านพระ
ไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีโดยตรงน้ัน	 ค่อนข้าง
เป็นไปได้ยาก	เพราะว่ายังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ความหมายและส�านวนของภาษาบาลี	จึงจ�าเป็น
ต้องเริ่มต้นศึกษากันที่ไวยากรณ์	 หรือหลักของ
ภาษาบาลีไปก่อน	 ต้องค่อยๆ	 เรียนรู้ไปเรื่อยๆ	
เรียนอย่างไม่ต้องรีบร้อน	เรียนไปรู้ไป	
	 วันท่ีเดินทางไปถึงสนามบินเหม่งคะหล่าโดง 
เมืองย่างกุ้ง	 ได้เห็นพระภิกษุชาวพม่า	 ๒	 รูป	 
มายืนรอรับ	แต่ไม่มั่นใจว่า	ท่านเป็นพระหรือเป็น
สามเณร	 เพราะหน้าตาดูยังอายุน้อยๆ	 จึงเดิน
เข้าไปถามเป็นภาษาบาลี กับท่านทั้ง ๒ น้ันว่า 
ภิกฺขู วา สามเณรา วา	แปลว่า	ท่านทั้ง	๒	เป็น
พระหรือเป็นสามเณรครับ	 ท่านได้ตอบกลับมา
ทันทีว่า	ภิกฺขู มย�	แปลว่า	ข้าพเจ้าทั้ง	๒	เป็นพระ
ภิกษุ	 (ท่านหน่ึงชื่อ	 ท่านพระอาจารย์อูนาคิตะ 
ซึ่งป ัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการมหาเถร
สมาคมพม่า)	 จึงได้ก้มลงกราบท่านทั้ง	๒	ที่พื้น
ในสนามบิน	 รู ้สึกปลื้มใจทุกคร้ังที่ระลึกนึกถึง
เหตุการณ์ในวันนั้นทีไร	 เนื่องจากว่า	 ได้พูด
ภาษาบาลีเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ	 แต่อย่า
เพิ่งเข้าใจผิดว่า	ข้าพเจ้ามีความสามารถมากนะ	
ที่ต้องพูดเป็นภาษาบาลีในวันน้ัน	 เป็นเพราะว่า	
ยังพูดภาษาพม่าไม่ได้นั่นเอง	 ข้าพเจ้าดีใจมาก	
ที่เดินทางไปถึงแผ่นดินพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
ครั้นเห็นท่านอาจารย์	๒	รูป	มายืนรออยู่ภายใน
สนามบิน	ก็ดีใจยิ่งนัก	แม้จะไม่รู้จักท่านมาก่อน	

พระอาจารย์อูนาคิตะ พระเถระองค์ขวา 
เป็นกรรมการเถรสมาคมทีเ่คยมารบัตอนไปพม่าครัง้แรก
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และไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนด้วยว่า	จะมีพระมา
รอรับกลุ่มของเรา
	 ปีแรกที่ไปเรียนที่พม่า	 ได้เข้าห้องรวมกับ
พระภิกษุสามเณรในชั้นเรียนเดียวกัน	ขณะที่ยัง
ฟังภาษาพม่าไม่ออก	 จดตามที่ท่านสอนไม่ได ้
แต่กลับไม่เคยท้อ	 คงเป็นเพราะความต้ังใจจริง
ของเรา	 มีคนเคยพูดว่า	 พวกเราถูกส่งไปเรียน
ต่อที่ประเทศพม่า	 ข้าพเจ้ามักจะตอบกลับไป
ทุกครั้งที่ได้ยินค�าพูดเช่นนั้นว่า	ข้าพเจ้าไม่ได้ถูก
ส่งไปเรียน	 แต่ข้าพเจ้ามาขออนุญาตพระเดช 
พระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์	 (อาจ 
อาสภมหาเถระ)	 ขอให้ท่านส่งไปเรียนต่อที่ 
ประเทศพม่า	 ส่วนใหญ่ผู ้ที่ถูกส่งไปเรียนต่อ 
ในต่างแดน	 มักจะเรียนไม่ค่อยส�าเร็จ	 อาจเป็น 
เพราะว่า	 เจ้าตัวมีความตั้งใจจริงน้อย	 ความ
จริงใจ	ความตั้งใจ	และความมุ่งมั่นเท่านั้น	ที่จะ
เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างแท้จริง

พ.ศ.๒๕๓๐ กราบลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
อาจ อาสภมหาเถระ ก่อนไปเรียนท่ีพม่า

พระมหาประนอม พระมหาไพโรจน์ หลวงพ่อสมเด็จฯ 
 อ.จ�ารูญ อ.สว่าง (จากซ้าย-ขวา)

	 ผลการสอบบาลีสนามรัฐของพม่าของ
ข้าพเจ้าน้ัน	ปีแรกสอบได้ที่	๒	ของอ�าเภอ	ปีที่	๒	
และปีที	่๓	สอบได้ที	่๑	ของอ�าเภอ	ปีที	่๔	สอบผ่าน
ธรรมดา	ไม่ติดอันดับ	ปีที่	๕	สอบตกชั้นธัมมา- 
จริยะเป็นปีแรก	ปีที่	๖	สอบผ่านชั้นธัมมาจริยะ	
๒	วิชาจากทั้งหมด	๓	วิชา	ปีที่	๗	สอบผ่านวิชา
ของชั้นธัมมาจริยะที่เหลืออีกวิชาหน่ึง	จนจบชั้น
ธัมมาจริยะ	อย่างบริบูรณ์	ในการสอบ	๔	ชั้นแรก	
ได้ตอบเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น	ส่วนชั้นธัมมาจริยะ	
ได้ท�าการสอบด้วยภาษาพม่าทั้ง	๓	วิชา
	 ปีถัดมา	คือปีที่	๘	ไม่ได้ท�าการสอบชั้นใดๆ	
ต่อมาปีที่	 ๙	 ได้ท�าการเข้าสอบทรงจ�าพระวินัย
ปิฎก	 ชั้นอุภโตวิภังคธระ	 สอบไม่ผ่าน	 ปีที่	 ๑๐	
สอบซ�้าชั้นดังกล่าว	ก็สอบผ่านไปด้วยดี
	 ปีที่	๑๑	-	๑๒	สอบข้อเขียนพระวินัยปิฎก
อุภโตวิภังคโกวิทะ	ตก	ปีที่	๑๓	สอบข้อเขียนชั้น 
ดงักล่าวผ่าน	ปีที	่๑๔	-	๑๘	สอบชัน้วินยปาฬิปารคูตก 

มาผ่านเอาปีที่กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้ว 
คือ	ปี	๒๕๔๙
		 ช่วงเวลาที่ท�าการศึกษาอยู ่ที่
ประเทศพม่าตลอด	๑๘	ปีน้ัน	๕	ปีแรก	
เป็นนักศึกษาเต็มตัว	ปีที่	๖	ถึงปีที่	๑๘	
รวม	๑๓	ปี	เป็นทั้งครูสอนและนักศึกษา
	นับได้ว่า	 ตั้งแต่บวชเข้ามาในพระพุทธ-
ศาสนา	 แม้เดิมทีไม ่ได ้ ต้ังใจจะเรียน
ภาษาบาลีก็จริง	 แต่ตลอดชีวิตที่บวช	 
ได้เรียนและคลุกคลีกับภาษาบาลีมาโดย
ตลอด	กระทั่งถึงปัจจุบัน	คงเป็นบุญเก่า 
ที่เคยสร้างไว้ในอดีตชาติปางก่อน	เรียนไป 

เรยีนมา	ท�าให้เข้าใจลกึๆ	อยู่เนืองๆ	ว่า	ภาษาบาลี 
เท่าน้ันที่จะจรรโลง	 รักษา	 สืบสานค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ได้	การศึกษาภาษาบาลีจึงมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง
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พระมหาไพโรจน์  ญาณกุสโล	(นิรัญรักษ์)	อายุ	๕๐	พรรษา	๓๐
เกิด	วันอังคารที่	๑๔	มกราคม	๒๕๑๒
ภูมิลําเนาเดิม	ต.แกลง	อ.เมือง	จ.ระยอง
บรรพชา คร้ังแรก	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๕	วัดบ้านค่าย	อ.บ้านค่าย	จ.ระยอง		
ครัง้ทีส่อง	๑๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๙	วดัมหาธาตฯุ	เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร		
อุปสมบท	๒๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๓๒	วัดติปิฏกะมหาคันธาโหย่ง	กรุงย่างกุ้ง	ประเทศพม่า
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.	๒๕๒๕	-	๒๕๒๗	 สอบได้	นักธรรมตรี	–	โท	-	เอก
พ.ศ.	๒๕๒๘		 สอบได้ประโยค	ป.ธ.	๑	-	๒		วัดท่ามะโอ	ส�านักเรียนคณะจังหวัดล�าปาง
พ.ศ.	๒๕๒๙		 สอบได้ประโยค	ป.ธ.	๓	วัดท่ามะโอ	ส�านักเรียนคณะจังหวัดล�าปาง	และ
	 	 ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูงรุ่น	๕	อันดับหนึ่ง	วัดท่ามะโอ	จ.ล�าปาง
พ.ศ.	๒๕๓๐	 สอบได้	ประโยค	ป.ธ.	๔	ส�านักเรียนวัดมหาธาตุฯ
พ.ศ.	๒๕๓๗			 สอบได้ปริญญาบัตร	ธัมมาจริยะ	ประเทศพม่า		
พ.ศ.	๒๕๔๐			 สอบได้ประกาศนียบตัร	อภุโตวภัิงคธระ	(ท่องจ�าปากเปล่าพระวินยัปิฏกอุภโตวิภงัค์)	
	 	 หลักสูตรของรัฐบาลประเทศพม่า	
พ.ศ.	๒๕๔๓			 สอบได้ประกาศนียบัตร	อุภโตวิภังคโกวิทะ	(ข้อเขียนพระวินัยปิฏกอุภโตวิภังค์)	
	 	 หลักสูตรของรัฐบาลประเทศพม่า	(องค์แรกและองค์เดียวในบรรดาพระภิกษุ-
	 	 สามเณรต่างชาติท่ีท�าการศึกษาที่ประเทศพม่า)		
พ.ศ.	๒๕๕๐			 ประกาศนยีบตัร	วนิยปาลปิารค	ู(พระวนิยัปิฎก)	หลักสูตรของรัฐบาลประเทศพม่า
พ.ศ.	๒๕๕๐			 สอบได้ประโยค	ป.ธ.๖		ส�านักเรียนวัดมหาธาตุฯ	
พ.ศ.	๒๕๖๑			 สอบได้ประโยค	ป.ธ.๙		ส�านักเรียน	วัดมหาธาตุ	ฯ		
ประวัติการทํางาน :
พ.ศ.	๒๕๕๐	-	ปัจจุบัน	 บรรยายธรรม		กลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง		
พ.ศ.	๒๕๕๑	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษชั้นมหาอาภิธรรมิกะโท	อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	มจร.
พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๙	 เป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการ	สังกัดอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	มจร.
พ.ศ.	๒๕๕๙	-	ปัจจุบัน	 เป็นนักวิชาการศึกษา	สังกัดอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	มจร.
พ.ศ.	๒๕๕๓	–	ปัจจุบัน	 อาจารย์สอนกัมมัฏฐานภาคปริยัติ	ตึกสยามินทร์	ชั้น	๗	
	 	 อาคารชุมนุมพุทธธรรม	โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๐	 เป็นครูบาลีประจ�าประโยค	ป.ธ.๕	วิชา	แปลไทยเป็นมคธ	วัดมหาธาตุ	ฯ
พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๒		 ประธานโครงการเตปิฏกสุเตสีบัณฑิต	วัดพิชยญาติการามวรวิหาร		
พ.ศ.	๒๕๖๒	 ผู้อ�านวยการสถาบันเตปิฏกสุเตสีบัณฑิต	วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ.	๒๕๕๕	-	ปัจจุบัน			อาจารย์ประจ�าสถาบันเตปิฏกสุเตสีบัณฑิต	วัดพิชยญาติการามวรวิหาร	
พ.ศ.	๒๕๖๐	-	ปัจจุบัน		 อาจารย์พิเศษชั้นมหาอาภิธรรมิกะโท	พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	
พ.ศ.	๒๕๖๑	-	ปัจจุบัน	 เป็นครูบาลีประจ�าประโยค	ป.ธ.๙		วัดมหาธาตุฯ		กรุงเทพมหานคร

ประวัติย่อ

๔๖38



๑	 เรียนบาลี		มีสาระ		อะไรหนอ	?	 ใคร่จะขอ		บอกไว้		ให้หายหลง

	 เพื่อรักษา		ศาสนา		ให้ธ�ารง		 จิตซื่อตรง		คงมั่น		ไม่สั่นคลอน

๒	 พระธรรมดี		มีอรรถ		อันลึกซึ้ง	 จงค�านึง		ถึงสัจธรรม		ทรงพร�่าสอน

	 หากแปลผิด		ติดขัด		อรรถแคลนคลอน	 ผิดค�าสอน		ธรรมวิบัติ		ไม่ชัดเจน

๓	 นักบาลี		ที่แท้		ไม่แปรเปลี่ยน	 เจนสังเวียน		เรียนระวัง		ดังตาเห็น

	 รู้รักษา		พระวินัย		ไม่ล�าเค็ญ	 พระสูตรเป็น		เช่นมือจับ		ขยับวาง

๔	 พระอภิธรรม		น�าสุข		ทุกข์สงบ	 ก็เจนจบ		อยู่ในใจ		ไม่ขัดขวาง

	 ไตรปิฎก		พกไว้		หทัยกลาง	 รู้แนวทาง		ปฏิบัติ		เจนจัดใจ

๕	 ทั้งบาลี		ฎีกาอัต-	ถะกถา	 ก็สรรหา		เทียบลง		ไม่หลงใหล

	 ทั้งอัตถะ		พยัญชนะ		ไม่แคลงใจ	 บอกสอนได้		ให้กระจ่าง		สว่างทรวง

๖	 การเล่าเรียน		บาลี		ต้องมีหลัก	 อย่าชะงัก		มักใหญ่		ใจแหนหวง

	 เพียงเพื่อลาภ		เป็นมหา		พาใจกลวง	 กิเลสลวง		ให้หลงผิด		ติดโลกธรรม		

๗	 บวชเพื่อเรียน		เรียนเพื่อละ		สละโลก	 เพ่ือพ้นโศก		ขันธ์ห้าบุก		ทุกข์กระหน�่า

	 อบรมใจ		ให้เป็นปราชญ์		ฉลาดล�้า	 พอกพูนธรรม		ไตรสิกขา		ให้กล้าไกล

๘	 ยิ่งเรียนรู้		คู่ปฏิบัติ		ไม่ขัดขวาง	 แล้วปล่อยวาง		ยศลาภ		หาบไม่ไหว

	 ขันธ์ทั้งห้า		ภาระหนัก		สลักใจ	 จงรู้ไว้		คือมารา		ฆ่าความดี

๙	 มารทั้งห้า		หนึ่งขันธา		พาทุกข์โศก	 กิเลสโรค		มารท่ีสอง		เศร้าหมองศรี

	 อภิสังขาร		มารที่สาม		ทรามสิ้นดี	 มารท่ีสี่		เทวบุตร		หยุดการบุญ

๑๐	มัจจุมาร		ที่ห้า		คร่าชีวิต	 อย่าหลงผิด		คิดชีวิน		ไม่สิ้นสูญ		

			 ควรรีบเร่ง		เพ่งเพียรไว้		ให้พอกพูน	 มรรคจ�ารูญ		เจิดจรัส		ตัดวัฏฏา.

อญฺญฺตโร ภิกฺขุ

อานิสงส์การเรียนภาษาบาลี

กวีนิพนธ์ :
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 การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์
ประจ�าปีนี้ ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงแรก	 
เปรียญธรรม	๖,	๗,	๘,	๙	สอบไปเมื่อต้นเดือน	๓	
ปีนี้ ตรงกับวันที่	๒๙	มกราคม ถึง	๓	กุมภาพันธ์	
๒๕๖๑	รวม	๕	วัน ช่วงหลัง	ประโยค	๑ - ๒ และ
เปรียญธรรม	๓,	๔,	๕	สอบปลายเดือน	๓	ปีนี ้ 
ก็คือเมื่อวันที่	๒๑ – ๒๒ - ๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑ 
รวม	 ๓	 วัน	 ต่อไปนี้ก็รอการตรวจใบตอบและ
ประกาศผล
 ควรทราบด้วยว่า	สนามสอบบาลีสนามหลวง 
ท่านแบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือเปรียญธรรม	๕,	๖,	๗,	

๘,	 ๙	 สอบในกรุงเทพฯ	 ประโยค	 ๑ - ๒	 และ
เปรียญธรรม	 ๓,	 ๔	 สอบในจังหวัดต่างๆ	 ทั่ว
ประเทศ
 สมัยก่อนเดินทางล�าบาก	สนามในกรุงเทพฯ	
พระเณรที่มาจากต่างจังหวัด ต้องช่วยเหลือ 
ตัวเอง ทั้งที่พักและการขบฉัน เวลานี้ก็ยังเป็น
เช่นนั้นอยู่ ส่วนสนามสอบในจังหวัดต่างๆ	 น้ัน	
พระเณรที่มาจากต่างอ�าเภอ ต้องค้างที่วัดที่เป็น
สนามสอบ หรือวัดใกล้ๆ	ที่คุ้นเคยกัน	ญาติโยม
จึงนิยมรับเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงพระเณรที่เข้าสอบ	
กลายเป็นประเพณ ีปีหนึง่ๆ	เลีย้งพระสอบ	๒	คร้ัง 

เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา
และไม้พิสดาร กิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

มองการสอบบาลี
นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทัศนะ



สอบนักธรรมครั้งหนึ่ง	สอบบาลีครั้งหนึ่ง	เหมือน
เทศกาลอะไรอย่างหนึ่ง	ครึกครื้นดี	เป็นประเพณี
ที่ควรรักษาสืบทอดกันต่อไป
	 ปีนี้ก็เช่นเคย	 ผมชวนญาติท�าภัตตาหาร	 
ไปถวายพระภิกษุสามเณรท่ีเข้าสอบที่วัดมหา-
ธาตุฯ	ซึ่งเป็นสนามสอบของจังหวัดราชบุรี
	 ย�้าว่า	“ท�าภัตตาหาร”	คือจ่ายของสดมาต้ม
แกงเอง	 ตามรสนิยมแบบชาวบ้าน	 ไม่ใช่ไปซื้อ
อาหารส�าเร็จแล้วจากร้านมาถวาย	 ของหวานก็
เป็นขนมที่ท�าเองเช่นกัน
	 เวลานี้วัฒนธรรมหุงข้าวต้มแกงกินเองก�าลัง
จะหมดไปจากสังคมไทย
	 มีข้อที่น่าใจหายอย่างหนึ่งคือ	 จ�านวนพระ
เณรท่ีเข้าสอบลดลงไปทุกปี	 จ�าได้ว่าสมัยผม
เป็นเณรสอบ	 ป.ธ.๓	 พระเณรเข้าสอบ	 สนาม
จังหวัดราชบุรีประมาณ	 ๓๐๐	 รูปขึ้นไป	 ปีนี้
สนามจังหวัดราชบุรี	 มีพระเณรเข้าสอบบาลีไม่
ถึง	๒๐๐	รูป	(ไม่รวมส่วนที่ไปสอบในกรุงเทพฯ)	
พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์	ท่านเจ้า
คณะจังหวัดราชบุรี	 ปรารภถึงเรื่องนี้ด้วยความ
เป็นห่วง	 ท่านเปรยๆ	 ว่า	 ข้างบนเขาคิดจะท�า
อะไรกันบ้างหรือเปล่า
	 ท่านเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีบอกว่า	เมื่อก่อน
พระเณรจะเรียนมหาจุฬาฯ	มหามกุฏฯ	ต้องเป็น
เปรียญ	๔	ประโยค	๕	ประโยค	จึงจะมีสิทธิ์เข้า

เรียนได้	เดี๋ยวนี้ไม่ต้องได้สักประโยคก็เข้าเรียนได ้
น่ีเป็นสาเหตุหน่ึง	 ที่ท�าให้พระเณรเรียนบาลีกัน
น้อยลง		ท่านว่าอย่างน้ัน
	 จะใช่อย่างทีท่่านว่าหรอืเปล่า	ลองคดิกนัดูเอง
	 ในความเห็นของผม	 ผมว่าเหตุที่พระเณร
เรียนบาลีน้อยลง	ก็เพราะมีทางเลือกให้ไปเรียน
ทางโลกได้สบายขึ้น	คือบวชแล้วไปเรียนทางโลก
ได้สะดวก	ดีกว่า	สนุกกว่า	และทันสมัยกว่าเรียน
บาลี		เรียนแล้วสามารถออกไปเทียบกับทางโลก
ได้ด้วย	 พระเณรจึงต้ังใจเรียนทางโลกมากกว่า
เรียนบาลีตั้งแต่ก่อนบวช	ส่วนเรียนนักธรรมบาล	ี
เรียนแล้วเอาไปเทียบทางโลกแทบจะไม่ได้	 พูด
ง่ายๆ	เอาไปสมัครเข้างานอะไรก็ไม่มีใครรับ
	 เด๋ียวน้ีการเรียนบาลี	 จึงกลายเป็นตัวเลือก	
ที่จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้	ตามสมัครใจ	ใครจะ
มองอย่างไรไม่ทราบ	แต่ผมเห็นว่านี่เป็นสัญญาณ
แห่งมหันตภัยของพระพุทธศาสนา

โปรดทราบถึงหลักการก่อน
	 ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่ง	“พระศาสนา”	
ออกเป็น	๓	ส่วน	คือ
 ๑. พระปริยัติศาสนา	 คือหลักค�าสอนที่จะ
ต้องศึกษาเรียนรู้
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 ๒. พระปฏิบัติศาสนา	 คือการน�าเอาหลัก
ค�าสอนไปลงมือปฏิบัติ
 ๓. พระปฏิเวธศาสนา	คือผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ
	 งานหลัก	หรือหน้าที่	หรือ	“ธุระ”	ที่ผู้บวช
เข้ามาในพระศาสนาจะต้องท�า	ท่านก็ก�าหนดไว้	
๒	อย่าง	คือ
	 ๑.	ศึกษาหลักค�าสอนให้เข้าใจแตกฉานแล้ว
เผยแผ่ให้แพร่หลาย	เรียกว่า	“คันถธุระ”
	 ๒.	ลงมือปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้กิเลสเบาบาง 
จนถึงหมดสิ้นไป	เรียกว่า	“วิปัสสนาธุระ”
	 คันถธุระหรือพระปริยัติศาสนานั่นเอง	 
ท่ีคณะสงฆ์ไทยหยิบยกขึ้นมา	 จัดการเรียนการ
สอนส�าหรับพระเณร	 เรียกว่า	 เรียนพระปริยัติ
ธรรม	 แบ่งเป็น	 ๒	 แผนก	 คือ	 พระปริยัติธรรม
แผนกธรรม	 และพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
เพิ่งสอบเสร็จไป	
	 การศึกษาพระปริยัติธรรมจึงเป็นการศึกษา
ตัวพระศาสนาโดยตรง	เพื่อน�าเอาพระศาสนาไป
ปฏิบัติให้เกิดผล	และเพื่อเผยแผ่พระศาสนานั้น	
ให้ด�ารงอยู่และแพร่หลายสืบต่อไป

	 น่าเสียดายที่การศึกษาพระปริยัติธรรม	เมื่อ
ตกมาถึงชั้นน้ี	มีแต่ความทรุดโทรมเสื่อมถอย
	 ถ้าเป็นอาการป่วยก็คือมีแต่ทรงกับทรุด
	 การบริหารจัดการก็กระท�ากันอย่างแปลก
ประหลาดท่ีสุด	 กล่าวคือ	 การเรียนการสอน
ปล่อยให้วัดต่างๆ	ด�าเนินการกันเอง	จะมีผู้เรียน
หรือไม่	 จะมีผู้สอนหรือไม่	 วัดต่างๆ	 แก้ปัญหา 
เอาเอง	
	 มีผู้เรียนก็สอน	ไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีการสอน	
	 บางทีมีผู้อยากเรียน	 แต่ไม่มีผู้สอน	 ก็ไม่มี
การสอน	
	 ทั้งไม่มีการก�ากับดูแลกวดขันใดๆ	ทั้งสิ้น	
	 วดัไหนท�าได้ก็ท�า	วดัไหนท�าไม่ได้ก็ไม่ต้องท�า
	 ผู้บริหารส่วนกลาง	 จนถึงมหาเถรสมาคม	
ไม่ได้เข้ามาก�ากับดูแลสอดส่อง	 หรือช่วยเหลือ
เกื้อหนุนในทางใดๆ	ทั้งสิ้น แม้หากจะมีบ้างก็ท�า
เป็นการส่วนตวั	ไม่ใช่ระเบยีบปฏบิติัจากคณะสงฆ์	
	 หน่วยงานที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
การศึกษาพระปริยัติธรรม	มี	๒	หน่วย	คือ	กอง
ธรรม	 และกองบาลี	 พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเรียกว่า	 “แม่กองธรรม”	



และ	“แม่กองบาลี”	มีหน้าที่เพียงแค่จัดการสอบ
ประจ�าปีเท่านั้น ไม่มีและไม่ได้ท�าหน้าที่บริหาร
จดัการเรือ่งการเรยีนการสอน	แต่ประการใดท้ังสิน้
	 การเรียนการสอนท�ากันอย่างไร	 ก็ย้อนไป
อ่านข้างต้น	 ผมจึงว่าเป็นการบริหารจัดการที่
แปลกประหลาดที่สุด
	 ถ้าการศึกษาตัวพระศาสนาโดยตรง	ตกอยู่
ในสภาพเช่นนี้	 อนาคตของพระพุทธศาสนาใน
เมืองไทยจะเป็นอย่างไร
	 แต่ที่แปลกประหลาดสุดยอดก็คือ	 คณะ
สงฆ์ไทย	 มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่โตมโหฬาร	
มีการบริหารจัดการที่ เข ้มแข็ง	 เทียบได ้กับ
มหาวิทยาลัยทางโลก	 มีงบประมาณสนับสนุน
จ�านวนมหึมา	 แต่มีระบบการเรียนการสอนท่ี
เอียงตามโลกไปทุกที	 คือมุ่งให้ได้ปริญญา	 เพื่อ
เอาไปเทียบกับทางโลก	 มิใช่มุ ่งจะผลิตศาสน-
ทายาทเพื่อรักษาพระศาสนาเป็นหลัก	 (แต่ก็มี 
ค�าอธบิายเป็นตรรกะว่า	ผู้จบไปจากมหาวิทยาลัย
สงฆ์	ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน	ในที่สุด	เขาก็จะกลับ
มาเป็นก�าลังของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง) พระปริยัติธรรมแผนกธรรม :

	 วิชาเรียงความแก้กระทู ้ธรรม	 สามารถ
บริหารให้เป็น	 “คณะเผยแผ่พุทธศาสตร์”	 ได้
เต็มตัว
	 วิชาพุทธประวัติ	 สามารถบริหารให้เป็น	
“คณะพุทธประวัติศาสตร์”	ได้เต็มตัว
	 วิชาธรรมวิภาค	 สามารถบริหารให้เป็น	
“คณะพุทธธรรมศาสตร์”	ได้เต็มตัว
	 วิชาวินัยบัญญัติ	 สามารถบริหารให้เป็น	
“คณะนิติพุทธศาสตร์”	ได้เต็มตัว

พระปริยัติธรรมแผนกบาลี:
	 ใช ้พระบาลีพระไตรปิฎกเป ็นโครงของ
หลักสูตร	โดยจ�าแนกเป็น	-

	 ถ้าอุปมาเป็นต้นไม้	 การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมอันเป็นตัวพระศาสนาโดยตรง	 ก็เปรียบ
เหมือนลําต้น การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
เปรียบเหมือนกิ่งก้าน	แต่ไม้ต้นนี้เป็นไม้ประหลาด 
คือก่ิงก้านใหญ่กว่าล�าต้นหลายเท่า
	 อันที่จริง	 การศึกษาพระปริยัติธรรม	 ทั้ง
แผนกธรรมและแผนกบาลีน้ัน	 สามารถขยาย
ตัวไปถึงระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้สบายๆ ถ้า
บริหารจัดการเป็น	ยกตัวอย่าง	:	

๔๖ 43



	 คณะวินัยปิฎกศึกษา	 (แยกเป็นภาควิชา	
อาทิ	กรรมวิทยา	ปริวารวิทยา	ฯลฯ)
	 คณะสุตตันตปิฎกศึกษา	(แยกเป็นภาควิชา
ทฆีนกิาย	มัชฌมินกิาย	ฯลฯ	ผู้เรยีนจบภาควิชาใด 
จะเป็นผู ้เช่ียวชาญในนิกายนั้นเหมือนในสมัย
พุทธกาล)
	 คณะอภิธรรมปิฎกศึกษา	(แยกเป็นภาควิชา 
ธรรมสังคณีวิทยา	ฯลฯ	ตามคัมภีร์ทั้ง	๗	ผู้เรียน
จบภาควิชาใด	จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์นั้น)

	 ทุกคณะต้องเรียนภาษาบาลีเป็นพื้นฐาน
จนถึงข้ันสามารถใช้งานเขียน	 อ่าน	 แปล	 และ
สนทนาได้
	 ขอประทานโทษนะครับ	 ทั้งหมดน้ีผมคิด
ขึ้นมาเดี๋ยวน้ีเอง	 ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า	 ถ้าจะ
ท�าจริงต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้และอาจ 
ไม่เหมือนแบบน้ีเลยก็เป็นได้
	 ทั้งหมดนี้พร้อมทุกอย่าง	 ทั้งคน	 ทั้งเงิน	 
ทั้งวิธีที่จะท�า	 ขาดอยู่อย่างเดียว	 คือผู ้บริหาร
กิจการพระศาสนาไม่มีความคิดที่จะท�า
	 ปีหน้า	 การสอบพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลีก็ยังจะมีอีก ผมก็จะชักชวน
ญาติๆ	 ให้ท�าภัตตาหาร	 มาเลี้ยงพระเณรที่เข้า
สอบอีกเช่นเคย	 ด้วยศรัทธาเลื่อมใสท่ีไม่เสื่อม
คลาย	และหวังว่า	คงจะมีสักเวลาหน่ึง	ที่เทวดา
ที่รักษาพระศาสนา	 จะดลใจผู้บริหารการพระ
ศาสนาในเมืองไทย	 ให้มีความคิดที่จะท�าอะไร
บ้าง	 เพื่อรักษาพระศาสนาที่บริสุทธิ์ไว้	 ให้เป็น
มรดกแก่อนุชนสืบไปชั่วกาลนาน	 แม้ว่าความ
หวังน้ันจะริบหรี่ลงไปทุกปีก็ตาม
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ศิลปะ :  แบบรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๙๔
ขนาด :  องค์พระพุทธรูปยาว ๑๘ ซม. ฐานขนาด ๔.๕๓ คูณ ๑๙.๐๖ ซม.
วัสดุ :  แก้วใส ครอบพระเศียรกาไหล่ทอง ฐานทองคําลงยาราชาวดี
ปัจจุบัน : ประดิษฐานอยู่ภายในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร
พุทธลักษณะ : พระพุทธรูปแก้ว (ปางไสยาสน์) เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก แสดงอาการบรรทม
ตะแคงขาวแบบสีหไสยาสน์ พระเนตรหลับสนิท ชันพระกโบร (ข้อศอก) หงายฝ่าพระหัตถ์ขวา
รองรับพระเศียร พระกรซ้ายทาบบนพระปรัศว์ (สีข้าง) พระบาทซ้ายซ้อนไว้บนพระบาทขวา 
เหยียดปลายพระบาทเสมอกันทั้ง ๒ ข้าง พระพักตร์เป็นวงรี พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง 
พระโอษฐ์เขียว พระกรรณยาวจรดพระอังสา ครอบพระเศียรประดับด้วยขมวดพระเกศา 
ขนาดเล็ก มีเกตุมาลาและรัศมีรูปแหลม องค์พระครองอุตราสงค์ห่มเฉียงเรียบ เปิดพระอังสาขวา 
มีชายอุตราสงค์ซ้อนทบพาดผ่านพระอังสาซ้าย ปรากฏขอบอันตรวาสกที่ทรงบริเวณบั้นพระองค์
และพระชงฆ์ (แข้ง)
   พระพุทธรูปบรรทมเหนือแท่นบรรทมประกอบด้วยชั้นปัทม์ ๑ ชุด ขาแบบ
แข้งสิงห์รวม ๖ ขา จําหลักลายลงยาราชาวดี จากพุทธลักษณะข้างต้น ตรงกับศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๖๗ – 
๒๓๙๔

(ปางไสยาสน์)
พระพุทธรูปแก้ว

พระพุทธรูปส�าคัญ : 

ที่มา : ปฏิทิน พุทธศักราช ๒๕๓๘ “พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง” ลิขสิทธิ์ภาพและคําบรรยายของ 
สํานักราชเลขาธิการ, เรียบเรียงข้อมูลโดย ศจ.ดร. มรว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ความคิดสร้างสรรค์และออกแบบโดย  
บจก.สรีราภรณ์, จัดพิมพ์โดย บมจ.อินเตอร์เนช่ันแนลคอสเมติคส์



สนทนำภำษำพระสัมมำสัมพุทธเจำ้
“หนฺท มยํ ปาฬิภารตึ ภณาม เส.”
กจฺจิ ขมนียํ กจฺจิ ยาปนียํ ?.
	 สวัสดีครับ	ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก	นี่คือฉาก
แรกของ	“ปาฬิภารตี”	ซึ่งเป็นบทความที่กระผม	
นายธรรมดา	 หรือ	 เจ.นอร์ม่อล	 ท�าหน้าที่เป็น
วาจาบดี	 ขอน�าท่านผู ้สนใจในภาษาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ย้อนสู่อดีต	ในอีกมิติหนึ่ง	โดย
ผ่านการใช้ภาษาครับ
	 ท่านผู้อ่านที่รักครับ	มนุษย์เรานั้นมาพร้อม
กับภาษา	ภาษาเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์	มนุษย์
ที่เจริญแล้ว	ย่อมมีความก้าวหน้าทางภาษาที่สูง
กว่า	เราจะเห็นได้จากภาษาที่มีใช้อยู่บนโลกใบนี้	
เช่น	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	เป็นต้น

ทําไมต้องบาลี ?
 ในส่วนของภาษาบาลีหรือบางที่เราเรียกว่า 
ภาษามคธ นั้น	 หากมิใช่ชาวพุทธ	 หรือ	 นัก
ภาษาศาสตร์แล้ว	อาจไม่มีใครรู้จัก	ทั้งๆ	ที่เป็น
ภาษาน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 ชนิดที่ว ่า	 “ผู้ใด 
ได้เรียนภาษาบาลี	 ย่อมมีอนาคตที่สดใส	 (โชติ
ปรายโณ)”

	 ในฐานะที่ผู ้เขียนเป็นผู้ที่อยู ่กับภาษาบาลี 
มาตั้งแต่เด็ก	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งได้กระทบสัมผัสกับ
ภาษาบาลมีาอย่างต่อเนือ่งยาวนานมากกว่า	๓๐	ปี 
บวกกับเป็นคนที่ช่ืนชอบภาษาบาลีไวยากรณ์
ใหญ่เป็นพิเศษ	 จึงอยากน�ามวลประสบการณ์ที่
ตนเองเคยสัมผัสมาแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่านได้
รับรู้อรรถรสของภาษาบาลี	โดยได้รับเกียรติจาก
คุณพนิตาหรือคุณแอนและความเมตตาจากท่าน
พระครปูระคณุสรกจิ	หรอืทีพ่วกเราชาวญาณเวศ	
นิยมเรียกว่า	 “ท่านการุณย์”	 ให้เขียนคอลัมน	์
สนทนาภาษาบาลี
 ผู้เขียนขอขอบคุณท่านพระครูการุณย์และ
คุณแอนไว้	 ณ	 โอกาสนี้ด้วย	 เอาละครับ	 เพื่อ 
มิให้เป็นการเสียเวลา	 ซึ่งเราท่านทั้งหลายมีอยู่
อย่างจ�ากัด	 กระผมจะขอน�าท่านผู ้อ่านเข้าสู ่
บรรยากาศแห่งปาฬิภารตีเลยนะครับ
	 รู ้หรือไม่ครับว่า	 เวลาที่พระพุทธองค์เจอ
พระภิกษุสาวกน้ัน	 พระองค์ท่านทรงทักทาย
อย่างไร		
	 วัฒนธรรมโบราณในยุคพุทธกาลน้ัน	 เวลา
เจอกัน	 มักจะใช้ค�าถามสารทุกข์สุขดิบก่อน	

นายธรรมดาสนทนาภาษาบาลี :
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ส�าหรับประโยค	 (วากฺย)	 ที่ฮิตที่สุดก็คือ	 กจฺจิ 
ภิกฺขเว ขมนียํ กจฺจิ ยาปนียํ.	 “ดูก่อนภิกษุทั้ง
หลาย	เธอทั้งหลายสบายดีหรือ”		หรือหากแปล
เป็นภาษาลาว	 อาจได้ส�านวนว่า	 “สูซ�่าบ๋ายดีบ่
หล่า”	 ภาษาส่วย	 “จะอ๊อฟซ�าปอเถ๊ะ”	 ภาษา
เขมร	 “ซะรูลเต”	 ภาษาพม่า	 “เหน่	 กอง	 ลา”	
ดังนี้เป็นต้น
	 จะเห็นว่า	 ในทุกชนเผ่าบนโลกใบนี้	 ต่างก็มี
วฒันธรรมใช้ภาษาของตนๆ	ซึง่ในสมยัพทุธกาลเอง 
ชนชาวชมพูทวีป	 โดยเฉพาะชาวแคว้นมคธนั้น	
เวลาเจอกันคร้ังแรกมกัจะทกัทาย	(อาลาปสลฺลาป) 
กันด้วยประโยคว่า	กจฺจิ ขมนียํ กจฺจิ ยาปนียํ. 
“สบายดีหรือ”	[กจฺจิ	เป็นนิบาตประเภท	ปุจฺฉา 
วาจก	ค�าแสดงค�าถาม	แปลว่า	“หรอื”	ส่วน	ขมนีย ํ
และยาปนยํี	แปลว่า	สบายด ีนยิมพดูเป็นวลคีูก่นั 
คือเห็น	 ขมนีย�	 ก็ต้องมี	 ยาปนีย�	 ซึ่งในทางหลัก 
ภาษาบาลี	ท่านเรียกว่า	วิธีการใช้วลีร่วมกันเช่นนี้ 
ว่า	ปทสโมธาน “ประชุมแห่งบท”ซึง่น่าจะตรงกบั 
ในภาษาอังกฤษที่ว่า	Collocation	นั่นเอง]	
	 ดงันัน้	ส�าหรบัผู้ฝึกพดูภาษาบาลีใหม่ๆ	จ�าเป็น 
ต้องฝึกประโยคว่า	 กจฺจิ ขมนียํ กจฺจิ ยาปนียํ 
บ่อยๆ	อาจเป็น	๑๐	รอบ	หรอื	๑๐๐	รอบกไ็ด้	ทัง้นี ้
เพื่อให้เซลล์สมองของเราเกิดการยอมรับ	ซึ่งการ 
กระท�าซ�า้แล้วซ�า้เล่านี	้จดัเป็นกลวิธีหรอือบุายทีดี่ 
ที่สุดในการสื่อสารกับสมองของเรา	ด้วยว่า	สมอง
ของเรานั้นไม่อาจจดจ�าอะไรได้รวดเร็ว	 (ยกเว้น
คนพิเศษ)	ดังนั้น	เราทั้งหลาย	จึงต้องมีการ	ท่อง 
(การท่อง คือ	ลักษณะการท�าอะไรเดิมๆ	กลับไป 
กลับมาเป็นร้อยรอบหรือพันรอบ)	 การเรียน
ภาษาบนโลกใบนี้สัมพันธ์กับการ	ท่อง มากที่สุด	
การท่อง	ก็คือ	การกระท�าที่ก่อให้เกิดการจดจ�า
ในสิ่งที่เราต้องการ	ดังนั้น	ท่านจะท�าด้วยวิธีการ
ใดก็ได้	ขอให้สามารถจดจ�าสิ่งที่ต้องการได้	ก็เป็น
อันใช้ได้	 บางคนชอบท่องโดยไม่ออกเสียง	 บาง
คนชอบท่องแบบออกเสียง	ดังนี้เป็นต้น

	 ในกระบวนการใช้ภาษานั้น	หากเราสามารถ
จดจ�าวิธีการของภาษาน้ันๆ	 ได้	 เราก็สื่อสารได้ 
หัวใจของภาษาจึงอยู ่ ท่ีการส่ือสาร หรือ
ประโยชน์ตรงของภาษาทุกภาษา จึงอยู่ที่การ
สื่อสารเป็นสําคัญ
	 เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว	 เราทั้งหลายจึงไม่ควร
มองข้ามภาษาบญัญัติ มนุษย์จะไม่อาจอยูร่่วมกัน 
เป็นสังคมได้หากขาดภาษาบัญญัติ	 พระสัมมา- 
สมัพุทธเจ้าหรอืศาสดาท่านอ่ืนใดในโลก	จะไม่อาจ 
เผยแผ่ค�าสอนได้	 หากไม่มีภาษา	 ภาษาจึงมี
ความสําคัญไม่แพ้สัจธรรม
 แม้แต่การบรรลุสัจธรรมยังต้องอิงอาศัย
ภาษา	 ซึ่งเรียกว่า	ปรโตโฆสะ (เสียงธรรมจาก
สัตบุรุษ)
	 ด้วยเหตุที่ภาษามีความส�าคัญยิ่งต่อชีวิต
มนุษย์	ตามที่พระกัจจายนมหาเถระท่านได้กล่าว
รับรองไว้ว่า	อตฺโถ อกฺขรสญฺญฺาโต “ภาษา	คือ
เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด”	 เช่นนี้ 
พวกเราจึ งต ้องเลือกที่ จะเรียนรู ้ภาษาที่มี
ประโยชน์เ ก้ือกูลต่อตนเองให้ได ้อย ่างน้อย	 
๕	ภาษา	หากน้อยกว่านี้	ถือว่า	ท่านมีแหล่งข้อมูล
ในชีวิตน้อยเกินไป	 เช่น	 หากเราต้องการเรียนรู้
สรรพสิ่งทั่วโลก	เราอาจต้องเรียน	ภาษาอังกฤษ	
หรือ	 จีน	 ญี่ปุ่น	 ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 สเปน	 ฯลฯ	
แต่หากท่านต้องการความแตกฉานในพระธรรม 
ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ท่านจะต้อง
เรียนภาษาบาลี	 (หรือที่บางครั้งเรียกว่าภาษา
มคธ	ตนัตภิาสา	อริยภาสา	สภาวนิรุตต	ิธมัมนิรตุติ 
มูลภาสา	มาคธีภาสา	ฯลฯ)	
	 ที่ส�าคัญ	 โปรดจ�าไว้เสมอว่า	ท่านไม่มีทาง
ท่ีจะเก่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เลย หาก
ท่านไม่รอบรู้ในภาษาบาล ี
	 นี่คือ	 ปทวาโร ก้าวแรกแห่งบทสนทนา 
ภาษาบาลี	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	 อชฺช อลเมตฺ
ตาวตา “ฉบับน้ี	พอแค่น้ีก่อนครับ”

๔๖ 47



อาจารย์จํารูญ ธรรมดา
สาสนธช	ธมัมาจริยะ	(ปาล)ิ. 
ศษ.บ.	ปธ.๔	
ปรญิญา	ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 
กติตมิศกัดิ	์สาขาวิชาบรหิาร 
การศึกษา

ภูมิลําเนาเดิม :
	 เกิดท่ีจังหวัดสุรินทร์	 บวชสามเณรเมื่ออายุ	 ๑๓ 
เร่ิมศึกษาบาลีแบบโบราณ	ที่วัดท่ามะโอ	จ.ล�าปาง	

ประวัติการศึกษา :
	 ได้ประกาศนียบัตรบาลีชั้นสูงรุ่นที่	 ๔	 อันดับ	 ๑ 
ต่อมาสอบได้	ปธ.๔	ทีส่�านกัเรียนวดัมหาธาตฯุ	กรุงเทพฯ	
	 ไปศึกษาต่อที่พม่า	ส�าเร็จการศึกษาปริยัติศาสนา	
๕	ชัน้	จากสหภาพเมยีนมา	เป็นบคุคลแรกในรอบ	๕๐	ปี 
ท่ีสอบผ่านทุกชั้นด้วยภาษาบาลี
	 ปัจจุบัน	ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายวางแผนและ
วิชาการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหา- 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน :
	 เคยด�ารงต�าแหน่งในมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั	
ดังนี้
	 -	 กรรมการแปลและตรวจช�าระพระไตรปิฎกภาษาไทย
	 -	 กรรมการตรวจส�านวนพระไตรปิฎกแปล	ฉบับ	
CD	ROM
	 -	 กรรมการแปลคัมภีร์	สัททศาสตร์ภาษาบาลี	
	 -	 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	 สาขาพระพุทธ
ศาสนา	บัณฑิตวิทยาลัย
	 -	 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ	อภิธรรมโชติกะ 
วิทยาลัย
	 -	 เจ้าหน้าที่ต�าราวิชาการ	อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
	 -	 กรรมการตรวจช�าระพระไตรปิฎกภาษาบาล ี
และแปลฉบับมหาเถรสมาคม	สมโภช	๘๐	พรรษา
	 -	 เป็นทีป่รกึษาพิเศษและกรรมการสอบวิทยานพินธ์ 
สาขาวชิาพระพทุธศาสนา	แก่นกัศกึษาใน	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	และมหาวิทยาลัยศิลปากร

	 -	 เป็นอาจารย์พิเศษภาษาพม่า	ของสถาบันเอเชีย
แปซิฟิก	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเป็นล่าม
ภาษาพม่า	แก่ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	
๓	ปี
	 -	 เป็นประธานฝ่ายวางแผนและวชิาการ	โครงการ
จัดสร้างพระไตรปิฎก	นิสสยะ	มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
	 -	 หัวหน้ากองงานจัดท�า	ปทานุกรมพระไตรปิฎก	
บาลี	-	ไทย	
	 -	 ผู้จัดการโครงการเตปิฏกสุเตสีบัณฑิต	วัดพิชย-
ญาติการามวรวิหาร
	 -	 อาจารย์วิชาวิสุทธิมรรค	 ประจ�าพุทธสมาคม
แห่งประเทศไทย
	 -	 กรรมการตรวจช�าระพระคัมภีร์พระไตรปิฎก
อรรถกถา	 ฎีกา	 ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
ประจ�าส�านักพิมพ์ค้นคว้าทางวิญญาณ

ผลงานวิชาการ :
	 มีผลงานแปล	และเรียบเรียง	ท่ีมีคุณประโยชน์	แก่
พระพุทธศาสนามากมาย	เช่น
	 -	 วิปัสสนาชุนี	ปทวิจาร	วากยสังสยวิโสธนี
	 -	 สัททนีติสุตตมาลา	สัททนีติปทามาลา
	 -	 สัททนีติธาตุมาลา	 เนตติฏิปปนี	 รูปสิทธิฎีกา 
	 	 แปล	ปาลิสิกขา
	 -	 ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม	 อภิธานัปปทีปิกา 
	 	 แปล	(ฉบับนักศึกษา)
	 -	 บทน�าอภธิรรมปิฎกฉบบัภาษาไทย	มหาจฬุาลงกรณ
  ราชวิทยาลัย
	 -	 พระไตรปิฎกนิสสยะ	ปริยัติในพม่า
	 -	 ประตูสู่พระอภิธรรม	๗	คัมภีร์
	 -	 กระบวนการตคีวามตามพระพทุธพจน์ตามแนว 
	 	 เนตติ
	 จากผลการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเทเวลา 
และอทุศิตน	เพือ่พัฒนางานด้านพระพุทธศาสนารวมทัง้ 
การสนับสนุนโครงการต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	
และประเทศชาต	ิมาอย่างต่อเนือ่ง	จวบจนปัจจบุนั	สภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	จึงมีมติให้	นายจ�ารูญ	ธรรมดา 
เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์	ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาบริหารการศึกษา	เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณสืบไป

ประวัติย่อ
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สุปภาตํ โว.
	 อรุณสวัสดิ์	 นักศึกษาบาลีใหญ่	 และพระ- 
ไตรปิฏกทุกท่าน
	 เม่ือวานปฐมนิเทศ	 และเปิดเรียนแล้ว	 
แต่ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหา	 วันนี้เป็นวันแรกที่จะได้
เรียนภาษาบาลีใหญ่เสียที	เตรียม	กาย	วาจา	ใจ	 
ให้พร้อม	 เพื่อรับพลังแห่งความรู ้ความเข้าใจ	 
ในภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
	 วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาบาลี
ง่ายๆ	 กันดีกว่านะ	 จะตั้งค�าถามค�าตอบเพื่อ
บรรเทาความสงสัยกันก่อน

ถาม	 บาลี	คืออะไร
ตอบ	 บาลี	คือ	ภาษาที่ปกป้อง	คุ้มครอง	รักษา 
	 พระพุทธพจน์	 คือพระไตรปิฏกเอาไว้ให ้
	 เราได้ศึกษาจนถึงทุกวันน้ี
ถาม	 อักษร	คืออะไร
ตอบ	 อักษร	 แปลว่า	 ไม่หมดสิ้น	 ใช้เขียนแทน 
	 ค�าพูด	ให้มีเสียงตรงตามภาษาบาลี
ถาม	 อักษรที่มีอยู่ในพระไตรปิฏก	 มีมากน้อย 
	 เพียงไร
ตอบ	 ไม่มากไม่น้อย	มี	๔๑	ตัว	พอดีๆ
ถาม	 มีอะไรบ้าง

ตอนที่ ๑ อักษรภำษำบำลี
หน้าต่างบาลี
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ตอบ	 อักษรภาษาบาลี	๔๑	ตัว	คือ	อ	อา	อิ	อี	อุ		 
	 อู	เอ	โอ,		ก	ข	ค	ฆ	ง,		จ	ฉ	ช	ฌ	ญ,		ฏ	ฐ 
	 ฑ	ฒ	ณ,		ต	ถ	ท	ธ	น,		ป	ผ	พ	ภ	ม,		ย	ร	 
	 ล	ว	ส	ห	ฬ	อ�.
ถาม	 อักษรบาลีทั้ง	๔๑	ตัวนั้น	มีอะไรที่ต่างกัน 
	 ไหม
ตอบ	 มี	อักษรบางตัวเป็นสระ	อ่านออกเสียงได้	 
	 บางตัวเป็นพยญัชนะ	อ่านออกเสยีงยงัไม่ได้ 
	 ต้องอาศัยสระก่อนจึงจะอ่านออกเสียง 
	 ตามสระได้
ถาม	 เป็นสระก่ีตัว	พยัญชนะกี่ตัว
ตอบ	 เป็นสระ	๘	ตัว	คือ	อ	อา	อิ	อี	อุ	อู	เอ	โอ	 
	 ที่เหลือเป็นพยัญชนะ	๓๓	ตัว
ถาม	 สระ	คืออะไร
ตอบ	 สระ	คอื	อักษรทีม่เีสียง	คอือ่านออกเสียงได้ 
	 โดยไม่ต้องอาศัยอักษรอื่น	หมายถึง	เสียง 
	 ของอักษร	เสียงของค�าพูด	เช่น	พุทฺโธ	จะ 
	 มีเสียง	อุ	กับเสียง	โอ	ท�าให้เรารู้ว่า	ภาษา 
	 บาลทีัง้หมดในพระไตรปิฏก	มเีสยีงอยูเ่พยีง 
	 ๘	เสียง	เท่านั้น
ถาม	 พยัญชนะ	คืออะไร
ตอบ	พยัญชนะ	 คือ	 อักษรที่ท�าให้เนื้อความที ่
	 ซ่อนอยู่ปรากฏออกมาให้เราได้รู้ได้	 ตาม 

	 ปกตพิยญัชนะทัง้	๓๓	ตวั	แม้จะมเีน้ือความ 
	 แต่ก็ออกเสียงยังไม่ได้	 จะต้องอาศัยสระ 
	 ออกเสียงทุกครั้ง
ถาม	 ถ้าเราเอาอักษรที่เป็นสระกับพยัญชนะ 
	 มาผสมกันล่ะ	จะเกิดอะไรขึ้น
ตอบ	 ก็จะได้ค�าพูดหรือบท	ที่มีทั้งเสียงและเน้ือ 
	 ความ
ถาม	 มีตัวอย่างให้เห็นไหม
ตอบ	 มี	เช่น	พุทฺโธ	ส�าเร็จรูปมาจากการผสมของ 
	 สระ	อุ	โอ	และพยัญชนะ	พฺ	ทฺ	ธฺ	คือ	มีเสียง	 
	 อุ	และ	โอ	และมีพยัญชนะ	พฺ	ทฺ	ธฺ	เป็นตัว 
	 ก�าหนดเน้ือความ	 ออกเสียงว่า	 พุทฺ-โธ	 
	 (พุด-โธ)	แปลว่า	พระพุทธเจ้า	ผู้ตรัสรู้และ 
	 สอนให้ผู้อ่ืนตรัสรู้ตาม
ถาม	 แล้วจุดที่อยู่ข้างล่างพยัญชนะนั่นล่ะ	 คือ 
	 อะไร
ตอบ	 อันที่จริงถ้าเราสังเกตดูดีๆ	 จะเห็นจุดอยู	่ 
	 ๒	 จุด	 คือ	 จุดที่อยู่ข้างบนเป็นจุดมีรูหรือ 
	 จุดโปร่ง	–	ท่านเรียกว่า	นิคหิต	มีไว้ส�าหรับ 
	 ประกอบกับสระ	อ	อิ	อุ	เป็น	อ�	อึ	อุ	ส่วน 
	 จุดที่อยู ่ข้างล่างเป็นจุดทึบ	 ซ่ึงจะอยู ่ใต้ 
	 พยญัชนะเท่าน้ัน		ไม่มชีือ่เรยีกเป็นทางการ 
	 หรอก	 ท่านใส่ไว้ให้เราสังเกตรู ้ว่า	 เป็น 
	 พยัญชนะที่ไม่มีสระประกอบอยู่	ใช้เป็นตัว 
	 สะกดสระหน้า	หรือกล�้าสระหลัง	หรือทั้ง 
	 สะกดควบกล�้า
      เป็นอย่างไรบ้าง	ภาษาบาลีที่ใครๆ 
บอกว่ายากน้ัน	เริ่มจะง่ายแล้วใช่ไหม	สาธุ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้

๑.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
๒.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
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มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์ พระมหินทเถระ

๒บูรพาจารย์ของพระธรรมทูต
	 ตอนทีแ่ล้วขมวดปมการบวชของมหนิทกุมาร
ว่า	 น่าจะเป็นเพราะสาเหตุทางการเมืองประการ
หนึ่ง	 อีกประการหนึ่งช้ีให้เห็นว่าท่านเลือกเป็น 
ศิษย์ของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ	 พอท้ิง
ประเด็นให้คิดเช่นนี้เข้าใจว่าผู้อ่านคงจินตนาการ
ไปไกลหลายพันลี้แล้ว	 ยิ่งคนไม่ยึดหลักฐานตาม
คัมภีร์น่าจะคิดไปไกลถึงนอกโลก	เอาเป็นว่าเรื่อง
การเมืองทิ้งไว้ก่อน	 เพราะเห็นว่าหากพูดกันมาก
ความจะยาวกลายเป็นนิยายก�าลังภายใน	 เผลอ
อาจกลายเป็น	Avengers	of	Marvel
	 ประเด็นค�าถามคือ	 เหตุใดมหินทกุมาร 
จึงเลือกบวชกับพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
	 ตรงนี้ท่านใดยังไม่อ่านเรื่อง	“พระติสสเถระ:	
พระอรหันต์ผูท้รงวสิยัทศัน์”	ซึง่ตพีมิพ์ในวารสาร

โพธิยาลยัมาก่อนหน้านีห้ลายฉบบัแล้ว	ขอแนะน�า
ว่าให้กลับไปอ่านด่วน	 เพราะค�าตอบอยู่ที่เรื่อง 
ของพระติสสเถระน้ันเอง	เน่ืองจากพระเถระรปูน้ี
เป็น	Idol	ของพระมหินทเถระ	หากทราบประวัติ 
โดยละเอยีดจะท�าให้ท่านอ่านเรือ่งพระมหินทเถระ 
สนุกขึ้น
	 ใครอ่านแล้วยกมือ	!!!
	 นับแล้วได้สองสามคนพอเป็นกระษัยยา
	 เอาเป็นว่าสรุปโดยสังเขปคือ	 พระโมคคัลลี- 
บุตรติสสเถระเกิดในสกุลพราหมณ์	 ออกบวช
เพราะอยากรู้ความลึกซึ้งของพุทธพจน์	 แต่ครั้น
ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอนอย่าง
เคร่งครัดแล้วจึงบรรลุพระอรหันต์	 ต่อมากลาย
เป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	



กล่าวตามหลักฐานพระเถระรูปนี้เก่งทั้งบุ๋นและบู๊	
กล่าวคือจะเทศนาสั่งสอนใครก็มากด้วยปฏิภาณ
ไหวพริบ	 หรือจะส�าแดงฤทธิ์ปราบใครก็หาคน
เทยีบได้ยาก	จงึท�าให้คณะสงฆ์ทัง้ปวงลงฉนัทามติ
ให้ท่านท�าหน้าทีเ่ป็น	monastic	leader	คอยตอบ
ค�าถามพระเจ้าอโศกมหาราชและข้าทาสบริวาร	
พร้อมคอยตอบโต้พวกอัญเดียรถีย์ผู้จ้องท�าลาย
พระธรรมค�าสอนของพระศาสดาเจ้า
	 เหนือสิ่งอ่ืนใด	 พระเถระเองโดดเด่นด้าน 
ทรงพระวินัย
	 เห็นจะเป็นเพราะความโด่งดังในฐานะครู
สอนสัง่กษตัรย์ิหรอืราชครูประการหนึง่	อกีทัง้ทรง
คุณด้านพระวินัยอีกประการหนึ่ง	 จึงเป็นเหตุให้
มหินทกุมารศรัทธาเลื่อมใสถวายตัวเป็นศิษย์ของ
พระเถระ	คาดเดาเอาว่าการบวชของมหินทกมุาร
ก็มิใช่เพียงล�าพังพระองค์เดียว	 น่าจะมีบริวาร
ออกบวชติดตามเป็นจ�านวนมาก	 แต่น่าเสียดาย
หลักฐานตามคัมภีร์มิได้กล่าวไว้	 เพียงแต่ระบุไว้
ว่า	 “จ�านวนห้าร้อย”	 เท่านี้ก็พอจะยืนยันได้ว่ามี
ข้าทาสบริวาร ออกบวชตามมากเพียงใด
	 การบวชของพระมหนิทกุมารเห็นจะเป็นข่าว
คราวใหญ่โตไม่น้อย	 เพราะหลักฐานตามคัมภีร์
พรรณนาถึงพิธีผนวชอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา	แม้
จะขดักบัหลกัความเรยีบง่ายของพระพทุธศาสนา	
แต่ในฐานะพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิ	
จะท�าให้เป็นเรือ่งเลก็น้อยได้อย่างไร	น่าจะมขีบวน 
แห่ยาวเหยียด	 อีกทั้งจัดงานสมโภชเป็นเวลา 
แรมเดือนเป็นแน่	 บ้านเราเองลูกหลานชาวบ้าน 
ยังลงทุนบวชอย่างน้อยเป็นจ�านวนเรือนแสน
	 พระมหินทเถระนั้นครั้นบวชแล้วเห็นจะ
แตกฉานในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี	 อีกทั้งเป็น
ท่ียอมรับของสัทธิวิหาริกน้อยใหญ่	 สังเกตได้
จากสมัยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผู้อุปัชฌาย ์

ปลกีวเิวก	พระเถระก็ได้รับฉนัทานุมตัใิห้ท�าหน้าที่
ปกครองดแูลสทัธวิหิารกิแทนอาจารย์แห่งตน	น่า 
เสยีดายว่าสมยัพระอปัุชฌาย์ท�าสงัคายนาครัง้ที	่๓	 
ไม่มหีลกัฐานระบยุนืยนัว่าพระมหินทเถระเข้าร่วม
การสงัคายนาหรอืไม่	หากวิเคราะห์บทบาทหน้าที่
การงานของพระเถระตามคัมภีร์แล้ว	 สันนิษฐาน
ว่าพระเถระน่าจะเป็นหนึ่งในจ�านวนพระสงฆ์	
๑,๐๐๐	รูป	ผู้เข้าร่วมสังคายนา	เพียงแต่บทบาท
อาจไม่โดดเด่น	 เพราะสมัยน้ัน	 พระเถระช้ันครู 
น่าจะมีมากมายหลายองค์
	 ครัน้สังคายนาเสรจ็สิน้แล้ว	พระโมคคัลลบีตุร
เถระได้เสนอแนวคิดการเผยแผ่พระธรรมค�าสอน
ไปยงันานาอารยวเิทศ	จงึเป็นเหตใุห้มกีารคดัเลอืก
พระเถระผูท้รงภูมคิวามรูแ้ละทรงคณุธรรมงดงาม
ด้วยศลีาจารวัตร	คราวน้ันพระเถระผูเ้ป็นประธาน
พร้อมพระสงฆ์ได้พร้อมใจกันส่งพระสมณทูตไป
เผยแผ่พระศาสนาถึง	๙	สาย	ส่วนใหญ่อยู่ภายใน
อินเดียอนทุวีป	มอีีกสายหน่ึงเป็นประเทศศรลีงักา	
ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าตามพปัณณิทวีป
	 เฉพาะศรีลังกานั้นพระอุปัชฌาย์มอบหมาย
ให้เป็นภาระหน้าที่ของพระมหินทเถระ
	 ปัญหาคือเหตุใดจึงเลือกพระมหินทเถระ	?
	 ค�าตอบคือ	เพราะเหมาะสม
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	 ตอบแค่นี้ผู้อ่านคงเคือง	 เพราะไม่มีพื้นฐาน
ความรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองระหว่าง
พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย	 กับกษัตริย์ 
แห่งเกาะลังกา	ตรงนี้เห็นทีต้องย้อนความกันยาว 
ใครง่วงก็หลับก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านวันหลัง
ก็ได้	 การเลือกพระเถระไปประกาศศาสนาที่ 
ศรีลังกานั้น	 มิใช่เป็นเพียงเรื่องศาสนาแต่ผสม 
ด้วยการเมอืง	นกัวชิาการสมยัใหม่ต้องการจะแยก
ศาสนาออกจากการเมืองต้องกลับมาอ่านตรงนี้
ก่อน	 หากไม่ทราบบริบทของพระพุทธศาสนา
กับการเมืองดีพอ	 อุตริคิดเองเออเอง	 เรื่องจะยุ่ง
กันใหญ่
	 อินเดียอนุทวีปกับเกาะลังกานั้น	 มีความ
สัมพันธ์ทางการค้ามานานแล้ว	 เฉพาะการเมือง
แบบแน่นแฟ้นเพิ่งจะสร้างสัมพันธไมตรีสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นใหญ่เหนืออินเดียอนุ-
ทวีปนี้เอง	 สมัยนั้นเกาะลังกาปกครองโดยพระ
เจ้ามุฏสวิะ	มีพระโอรสพระองค์หนึง่นามว่าตสิสะ 
ได้ติดต่อสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าอโศก-
มหาราชหลายครั้ง	 โดยมีการแลกเปลี่ยนเครื่อง
ราชบรรณาการกัน	 และต่างฝ่ายต่างชมเชยพระ
กฤดาภินิหารกันและกันตลอดมา
	 คัมภีร์ต่างพรรณนาว่ากษัตริย์ทั้งสองพระ
องค์ต่างยกย่องสรรเสริญพระบารมีกันอย่างยิ่ง
ใหญ่	เสมอพระจกัรพรรดริาชตามธรรมเนยีมของ

พระพุทธศาสนา	 กล่าวโดยสรุปคือเป็นที่ยอมรับ
ทั้งเทวดาและมนุษย์	 ตรงน้ีผู้เขียนเห็นว่าผู้แต่ง
คัมภีร์สมัยก่อนออกจะแต่งเกินความเป็นจริง	แต่
ธรรมดาของส�านวนสมัยหลายพันปี	 ย่อมเชื่อมั่น
ยอมรบักฤดาภินิหารของกษัตรย์ิเป็นปกติวิสยั	เรา
สมัยหลังมีหน้าที่อ่านแล้วตีความกันเอาเอง	
	 ครั้นพระเจ้ามุฏสิวะผู้เป็นพระบรมชนกนาถ 
สวรรคตล่วงแล้ว	 พระเจ้าติสสะได้ขี้นเสวยมไห- 
ศวรรย์เหนือเกาะลังกาสืบต่อ	 ความสัมพันธ์
ระหว่างอินเดียกับเกาะลังกาจึงแน่นแฟ้นมากขึ้น	
ตอนประกอบพิธีมุรธาภิเษกนั้น	 พระเจ้าอโศก
มหาราชโปรดให้ราชทูตอัญเชิญเครื่องกกุธภัณฑ์
มาถวายพร้อมประกอบพิธีให้ถูกต้องตามโบราณ
ราชประเพณี	 นอกจากนั้น	 ยังถวายพระนามแก่
กษัตรย์ิลงักาว่า	“เทวานมัปิยะ”	ซึง่เป็นพระนาม
ของพระบรมอัยยิกาเจ้านับแต่บรรพกาล
	 เห็นหรือไม่ว่า	 พระเจ้าอโศกมหาราชทรง 
เป็นมิตรกับกษัตริย์ลังกามากเพียงไร
	 มาถึงตรงน้ี	 ชวนนึกถึงพระราชทินนาม
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่	๕	ว่า	“พระปิยมหาราช”	มิทราบได้ว่า 
ผู ้ถวายพระราชสมัญญานามต้องการถือตาม
ธรรมเนียมของพระเจ้าอโศกมหาราชหรอืไม่	หรือ
ว่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันขนาน
พระนาม	เพราะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักของ
ชาวไทยทกุรปูนาม	แต่สร้อยพระนามไปคล้องจอง
กับพระนามของพระบรมอัยยิกาเจ้าของพระเจ้า
อโศกมหาราชลงตัว
	 สิ่งหน่ึงซ่ึงพระเจ้าอโศกมหาราชพยายาม 
โน้มน้าวพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู ้เป็นพระ 
สหายคือพระพุทธศาสนา	พระองค์โปรดให้จัดส่ง 
ราชทูตหลายคณะมาแนะน�ากษัตริย์ลังกาให้
รู้จักประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	 ตลอดทั้ง 



ค�าสอนพืน้ฐานส�าหรบัคนใหม่ทัว่ไป	แต่น่าเสียดาย 
ไม่มีหลกัฐานยนืยนัว่ากษตัรย์ิลงักาให้ความส�าคญั
มากน้อยเพียงใด	 แต่การเป็นมิตรสหายทางการ
เมืองน่าจะผูกพันกับศาสนาไม่น้อย	เพราะยุคนั้น
การเมอืงกบัการศาสนากลมกลืนเป็นเนือ้เดียวกนั	
จะบอกว่ากษัตริย์ลังกาไม่รู้จักพระพุทธศาสนา
เลยก็ใช่ที่	?
	 ส่วนการเลือกพระมหินทเถระมาประกาศ
ศาสนาท่ีเกาะตามพปัณณิทวีปนั้น	 เห็นว่าน่าจะ
เป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราช
มากกว่าการตัดสนิใจของพระอปัุชฌาย์	โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกษัตริย์สองแผ่นดิน	
หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นค�าร้องขอของกษัตริย์
ลงักาเอง	เพราะการจะนบัถอืศาสนาใหม่จ�าต้องมี
พระเถระผูท้รงคณุธรรมและสบืสายจากสายเลือด
ขัตติยะ	 ตรงนี้คนสมัยเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องไม่ 
สมเหตุสมผล	 แต่หากย้อนกลับไปสมัยนั้น	 ซึ่ง
ขตัตยิะเข้มข้นมากกว่าเรือ่งอืน่ใด	ตวัเลอืกสดุท้าย
จึงมาสรุปลงตรงพระมหินทเถระ
	 ครัน้พระเถระตดัสนิใจแน่วแน่ว่าจะไปเผยแผ่
พระศาสนาทีเ่กาะลงักาแล้ว	ได้ชักชวนสหธรรมกิ
อกีหลายรปู	ได้แก่	พระอฏิฏิยเถระ	พระอตุติยเถระ 

พระสัมพลเถระ	และพระภทัทสาลเถระ	นอกจาก
น้ัน	 เป็นสุมนสามเณร	 ผู้เป็นโอรสของพระนาง 
สังฆมิตตา	 พร้อมด้วยภัณฑุกอุบาสก	 ได้พากัน 
เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์	 และพักอยู่ 
ถึง	๖	เดือน	เพราะพิจารณาเห็นว่า	“บัดนี้กษัตริย์
แห่งลังกาทรงชราภาพมาก	 และอนาคตอันใกล้
พระโอรสพระนามว่าเทวานัมปิยติสสะจะขึ้น
ครองราชย์สืบแทน	 เราจักเชิญพระองค์ให้เชิดชู
พระศาสนาได้”
	 ค�าถามคือเหตุใดต้องเดินทางไปพักที่เมือง
ราชคฤห์ถึงครึ่งปี	?
	 จะบอกว่าอาหารบณิฑบาตปัตนะเมอืงหลวง
อตัคดักใ็ช่ที	่จะบอกว่าไปท�าสามจีกิรรมพระเถระ
ผู้ใหญ่ก็ไม่สมเหตุสมผล	 หรือว่าจะไปในฐานะ
ตัวแทนพระอุปัชฌาย์เพื่อประกอบพิธีกรรมบาง
อย่างก็ไม่มีหลักฐานส่วนใดมายืนยัน	อีกประการ
หน่ึง	เหตใุดจึงต้องเดนิทางไปพร้อมกับคณะหลาย
รูป	 ซ่ึงพระสงฆ์และสามเณรเหล่าน้ีล้วนเป็นชุด
เดียวกันที่เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาที่เกาะ
ลังกา	ถือว่าเป็น	team	work	น่าจะถูกต้อง
	 และเหตใุดพระเถระไม่เดนิทางไปเมอืงเวทสิา 
เพื่อเยี่ยมพระประยูรญาติ	 โดยเฉพาะพระราช
มารดาซ่ึงตั้งตารอคอยพระองค์	 นับแต่เสด็จไป
ประทับเมืองปัตนะพร้อมกับพระราชบิดา	 ยัง
ไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักตร์อีกเลย	 หลักฐาน 
บอกเพียงว่าก่อนเดินทางไปเกาะลังกาหนึ่งเดือน	
พระเถระได้เดินทางไปโปรดพระราชมารดาและ
พระประยูรญาติที่เมืองเวทิสา
	 เหตใุดพระเถระจึงเหน็ความส�าคญัของเมอืง
ราชคฤห์มากกว่าพระราชมารดา	?
	 ผู้อ่านเห็นอะไรตรงนี้หรือไม่	?
	 ถ้าไม่เห็นอะไร	 หายใจเข้าออกลึกๆ	 สิบครั้ง	
แล้วย้อนกลับไปอ่านเรื่อง	 “พระติสสเถระ:	 พระ
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อรหันต์ผู้ทรงวิสัยทัศน์”	 อีกรอบหน่ึง	 รับรองได้
ค�าตอบกระจ่างแจ้งแน่นอน	 หากไม่มีเวลามาฟัง
ค�าวิเคราะห์ของผู้เขียนต่อไปนี้
	 ผู ้เขียนเชื่อว่าพระเถระและคณะเดินทาง
ไปเมืองราชคฤห์นั้น	 เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เกาะลังกา	 จากน้ันจึงช่วยกันวางแผนการว่าจะ
ประกาศพระศาสนาแก่ชาวเกาะลังกาอย่างไร 
พอพูดแค่นี้ผู้อ่านก็ท�าหน้างง	 ไม่ต่างจากนั่งรถ 
ไฟฟ้าผิดสาย	เพราะสีสัญลักษณ์มันคล้ายกัน
	 ขยายความว่าเมอืงราชคฤหถ์นัน้	เป็นเส้นทาง 
การค้าขาย	ของอินเดียมานับแต่บรรพกาล	สมัย
จักรวรรดิโมริยะเป็นศูนย์กลางการค้าหรือเป็นที่
ชุมนุมของพ่อค้า	 เพราะจะขนถ่ายสินค้าไปทาง
ทิศเหนือใต้ออกตกก็ล้วนแต่ง่าย	 นอกจากพ่อค้า
ชาวอินเดียแล้วยังมีพ่อค้าชาววิเทศที่เดินทางมา
ติดต่อค้าขายกับอินเดียด้วย	จึง	“เป็นเมืองคับคั่ง
ด้วยผูค้นและเหล่ากองเกวยีนเสมอืนไม่มกีารหลับ
ใหล”	และพ่อค้าชาวลงักาเองกม็ุง่เดนิทางมาเมือง
ราชคฤห์เช่นกัน	สมัยนั้นการจะศึกษาเรียนรู้เรื่อง
ราวของเมืองใดก็ต้องสืบค้นสอบถามจากพ่อค้า
เท่านัน้	พระมหินทเถระและคณะเดนิทางไปเมอืง
ราชคฤห์ก็เพราะเหตุนี้เอง

	 เข้าใจกันหรือยัง	!!!
	 อนึ่ง	 ระยะเวลาหกเดือนส�าหรับการพักที่
เมืองราชคฤห์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศรีลังกานั้น	
เป็นเวลามิใช่น้อย	 ยิ่งอาศัยว่าพระมหินทเถระม	ี
connection	ค่อนข้างดกัีบเจ้าเมอืงยิง่ง่ายต่อการ
ขอข้อมูลกับเหล่าพ่อค้าชาวลังกาและชาววิเทศ	
ความรู้จากพ่อค้านี้เองต่อมาแปลงเป็นแผนการ
เพื่อประกาศศาสนาบนผืนเกาะลังกา	
	 คัมภีร์บอกว่าก่อนเดินทางไปเผยแผ่พระ
ศาสนาที่เกาะลังกา	 พระมหินทเถระได้มีโอกาส
เดินทางมาโปรดพระราชมารดาและพระประยูร-
ญาติเป็นเวลาหนึ่งเดือน	ตรงนี้ผู้เขียนมีความเห็น
ต่างจากคัมภีร์	เพราะหากเทียบเคียงการเดินทาง
จากเมืองราชคฤห์มาเมืองอุชเชนีนั้น	 ต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมาก	 เพราะระยะทางไกลประการหน่ึง	
และทางกันดารประการหนึ่ง	 การตั้งเวลาไว้ว่า
หน่ึงเดอืนน่าจะเป็นวธิกีารประพนัธ์ต�าราสมยัน้ัน	
ผู้อ่านยุคหลังต้องมานั่งพิจารณาและวิเคราะห์ให้
ถูกต้อง
	 นอกจากนั้น	หลักฐานยังระบุว่าหลังจากนั้น
พระมหินทเถระและคณะได้เดินทางย้อนกลับ
ไปเมืองปัตนะอีกครั้ง	 เพ่ือโดยสารเรือล่องออก
ทะเลก่อนที่จะเดินทางถึงท่าเรือตรินโคมาลีของ
ศรีลังกา	และเดินเท้าเข้าเมืองอนุราธปุระอีกทอด
หน่ึง	 หากกางแผนที่ของศรีลังกาก็จะเห็นว่าการ
เดนิเท้าสมยัน้ันต้องใช้เวลาไม่น้อย	เรือ่งระยะเวลา
ตามคัมภีร์จะระบุตามนั้นย่อมเชื่อได้ยาก	
(ตอนหน้ามาว่ากันต่อถึงการประกาศศาสนา)

๔๖56



	 ภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้สูญสิ้น
พระผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎกมาเป็นเวลายาวนาน	ต่อมา 
ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๒	(จ.ศ.เมยีนมา	๑๓๑๐)	ทางรฐับาล
เมียนมาในขณะนั้น	 ได้ร่วมกับประชาชนชาวพุทธ 
และกลุ ่มพุทธศาสนานุคคหะเมียนมา	 เริ่มจัดตั้ง
หลกัสตูรเพือ่สรรหาตปิิฏกธระ	(ผูท้รงจ�าพระไตรปิฎก)	

หลักสูตรสหชาติกับการได้คืนเอกราช 
	 หลังจากที่สหภาพเมียนมา	 ได้รับเอกราช
จากอังกฤษกลับคืนมา	ตั้งแต่ปี	จ.ศ.	เมียนมา	๑๓๐๙		 
หลักสูตรนี้ได้มีการก่อต้ังขึ้นในช่วงครบหนึ่งป ี
แห่งการได้รบัเอกราช	พระเดชพระคณุ	พระภทัทนัตะ 
วิจิตตสำรำภิวังสะ	 ผู ้ทรงจ�าพระไตรปิฎกรูปแรก 
แห่งสหภาพเมียนมา	 ในจ�านวนทั้งหมด	 ๑๔	 รูป	 
ได้ขนานนามหลักสูตรนี้ว่า	สหชำติกับกำรได้คืนมำ
ซึ่งเอกรำช 

หลักสูตรทีใ่ชเ้วลาท�าการสอบนานทีสุ่ดในโลก
	 การจัดการสอบเพื่อสรรหาผู้ทรงจ�าพระ-
ไตรปิฎกนี้	หากจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่า	เป็น
หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาสอบอันยาวนานท่ีสุดในโลก	 

หลักสูตรการสอบเพื่อสรรหาติปิฏกธระ

คงไม่เป็นค�าพดูทีเ่กินความจริง	เนือ่งจากว่า	ในแต่ละคร้ัง 
ของการสอบ	ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบเป็นจ�านวนมาก 
คือ	สอบท่องจ�าใช้เวลา	๑๘	วัน	สอบข้อเขียนใช้เวลา 
๕	วัน	รวม	๒๓	วัน	หากรวมทั้งวันตรวจข้อสอบ	และ
วันออกผลสอบท่องจ�า	 ๓	 วัน	 และวันพักในระหว่าง
สอบท่องจ�า	(สอบ	๓	วัน	พัก	๑	วัน)	รวม	๖	วัน	และ
วนัตรวจข้อสอบข้อเขยีน	๑	วนัเข้าด้วย	จะต้องใช้เวลา
ในการจัดสอบทั้งสิ้น	๓๓	วัน	
	 การจัดสอบได้แยกการสอบออกเป็น	 สอบ
ท่องจ�า	๕	ตอน	สอบข้อเขยีน	๕	ตอน	รวมเป็น	๑๐	ตอน 
พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบทุกรูป	 จะต้องเริ่มต้น
ท�าการสอบตัง้แต่สอบท่องจ�าเป็นล�าดบัไป	ปีละตอนๆ 
เป็นอย่างน้อย	รวมเป็นระยะเวลาท�าการสอบโดยเฉล่ีย 
๑๐	 ตอน	 หรือ	 ๑๐	 ปี	 ยกเว้นรูปที่มีความสามารถ
เยี่ยมพิเศษ	 สามารถสอบท่องจ�า	 และข้อเขียนได้ใน 
ปีเดียวกนั	คอืเมือ่สอบท่องจ�าผ่านแล้ว	กส็อบข้อเขียน 
ต่อในปีเดียวกัน	 แต่ยุคหลังน้ี	 ผู้มีความสามารถสอบ
ได้เช่นนี้	 มีจ�านวนน้อยรูปมาก	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	
จึงกล่าวได้ว่า	ในโลกนี้	คงไม่มีการสอบ	หรือหลักสูตร
ชนิดใดที่ยาวนานที่สุด	 เทียบเท่าหลักสูตรนี้อย่าง
แน่นอน	

(ผู้ทรงพระไตรปิฎก)



v	วิสัชนาธรรม : 
	 ท�ำไมต้องดูงำนพระไตรปิฎก
	 ศึกษำที่พม่ำ
v	ปัญญำปริทัศน์	:
	 พม่ำกับกำรศึกษำพระไตรปิฎก
v	รำยงำน		:
	 โครงกำรพระไตรปิฎกศึกษำ
v	ในประสบกำรณ์	:
	 ประสบกำรณ์สอบสนำมบำลี
v	กวีนิพนธ์	:
	 อำนิสงส์กำรเรียนภำษำบำลี

v	ทัศนะ	:
	 มองกำรสอบบำลี	
	 เห็นอนำคตริบหรี่ของพระพุทธศำสนำ
v	พระพุทธรูปส�ำคัญ	:
	 พระพุทธรูปแก้ว	(ปำงไสยำสน์)
v	สนทนำภำษำบำลี	:
	 สนทนำภำษำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	
v	หน้ำต่ำงบำลี	:
	 ตอนที่	๑	อักษรภำษำบำลี
v	มองเทศ-มองไทย	:
	 พระมหินทเถระ	(๒)


