ทําอยางไรจึงเรียนเกง

พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
เรียบเรียงจากปาฐกถาที่แสดง ณ ชาติภูมิสถานของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) อําเภอศรีประจันต จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

...ขอถวายความเคารพแดทา นพระเถรานุเถระ ซึ่งมีทานพระครูศรีประจันตคณารักษ เจาอําเภอคณะศรี
ประจันต และทานพระครูโสภณสิทธิการ เจาอาวาสวัดพยัคฆาราม เปนตนเปนประธาน ขอเจริญพรทาน
สาธุชนซึ่งมีทานผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน เปนประธาน และขอเจริญสุขสวัสดีแด
นักเรียนทุกคน
...วันนีพ้ วกเรามาประชุมกัน ณ สถานที่ที่เปนประวัติศาสตร มานั่งฟงธรรมกถา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
เพราะเปนมาตุภูมิ เปนที่เกิด เปนที่ศึกษาเลาเรียนเบื้องตนของบุคคลสําคัญของโลกคนหนึ่งนั่นคือทานเจา
คุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พวกเรามารวมกันทําบุญอายุวัฒนมงคลของทานเจาคุณ

อาจารย อาตมาตั้งใจจะมามีสวนรวมตั้งแตตน แตเนื่องจากวันนี้ตดิ การบรรยายอยูทวี่ ิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) เมื่อบรรยายเสร็จก็รบี เดินทางมารวมงาน
•

ถอดรหัสบุคคลอัจฉริย

...เมื่อมาถึงแลวก็ไดเห็นวา อาคารบานเกิดของทาน
เจาคุณอาจารยที่ตั้งอยูดานหลังของอาตมาผูบรรยาย
อยูนี้ไดรับการปรับปรุงมากกวาปทแี่ ลว และไดทราบ
วาในรอบปทผี่ านมามีคนมาเยี่ยมชมสถานที่แหงนี้
นับพันคน ในจํานวนนี้ นักเรียนจํานวนไมนอยก็คง
ไดมารูมาเห็นกับเขาดวย สําหรับผูที่ยังไมเคยมา วันนี้
ตองตั้งใจดูและเรียนรูใ หมาก เพราะเราจะรวมกัน
ศึกษาและถอดรหัสความเปนอัจฉริยะของทานเจาคุณ
อาจารยพระพรหมคุณาภรณมาซึมซับไวในใจ
...เวลาที่เรากราบพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ เรารําลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเอามาเก็บไว
ในใจเรา ในทํานองเดียวกัน เวลาที่เรามาเห็นภาพและศึกษาชีวิตของหลวงพอพระพรหมคุณาภรณตั้งแต
ตอนเปนเด็ก เปนนักเรียน และเปนสามเณร เราจะเกิดแรงบันดาลใจวา วันหนึ่งเราจะเปนคนที่ฝากสิ่งที่ดี
งามไวกับโลกนี้เหมือนกับทีท่ านไดทําไวนนั้
...เราอาจจะไมยิ่งใหญเหมือนทาน เพราะทานเปนบุคคลสําคัญของโลก ไดรับรางวัลจากองคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในเรือ่ งการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ วันที่ทานไปรับรางวัลที่กรุงปารีสนั้นยิ่งใหญมาก เมื่อกลับมาก็มีการนําเรือ่ งราวชีวิตของทานมา
เลาขานและฉลองกันที่สุพรรณบุรี เพราะทานเปนคนสุพรรณ รูไดอยางไรวาทานเปนคนสุพรรณ ก็เพราะ
บานเกิดของทานอยูที่นี่ คงมีไมกี่คนในประเทศไทยที่จะไดมาที่นี่ พวกเรามากันกอนใคร วันนีพ้ วกเราไดมา
รูมาเห็น ตอไปตองทําหนาที่เปนมัคคุเทศกบอกเพื่อน ๆ นอง ๆ ที่มาจากตางจังหวัด วาหลวงพอพระพรหม
คุณาภรณเคยอยูตรงนี้ที่ศรีประจันต มีบานหลังนี้เปนหลักฐาน
...โดยทั่วไปจะมีการเก็บสถานที่ที่เกีย่ วของกับบุคคลสําคัญของโลกเอาไวเปนอนุสรณสถาน เมื่อไปที่
สหรัฐอเมริกาเราจะเห็นบานของประธานาธิบดีลินคอลน(Abraham Lincoln) ใครทําประโยชน
ยิ่งใหญตรงไหนในโลก เขามักเก็บสถานที่ที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้นไวเปนอนุสรณ
...สถานที่เกิดของบุคคลสําคัญโลก คนจะชอบไปดู บุคคลยิ่งใหญคนหนึ่งที่คนทัว่ โลกชอบไปดูสถานที่เกิด
กันมากก็คือพระพุทธเจา เมื่อสองเดือนที่แลวอาตมาไปดูสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจาที่พุทธคยา ตนโพธิ์

ที่พระพุทธเจาประทับนั่งตรัสรูยังอยู คนทัว่ โลกมารวมกันที่นั้น สถูปหรือเจดียพุทธคยาดูเดนตระหงาน คน
มากันทั่วโลกเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ที่เกีย่ วกับพระพุทธเจา
...อาตมาสังเกตดูวา ทําไมเขาไปกันที่นนั่ เมื่อสังเกตตัวเราเองก็พบวา เวลาอยูใตตนโพธิ์ที่พระพุทธเจาตรัสรู
เรามีโอกาสนึกยอนกลับไปถึงวันที่พระพุทธเจาตรัสรู พระพุทธเจาประทับนั่งอยูตรงนี้ พระยามารมาผจญ
ตรงนั้น เราไมตองไปอานหนังสือพุทธประวัติทไี่ หนเราก็เห็นเปนภาพแลวเกิดแรงบันดาลใจรูสึกศรัทธา
พระพุทธเจายิง่ ขึ้น ตอนนี้นกั เรียนอาจยังอาจจะมองไมเห็นภาพ แตลองถามคุณครูคุณพอคุณแมดกู ็จะรูว า
ถามีโอกาสพวกเขาจะตองไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เกีย่ วกับพระพุทธเจา เพราะไดอานไดฟงเรื่องพระพุทธเจาไว
มาก บางคนอาจจะสงสัยวาพระพุทธเจามีจริงหรือ พอไดไปเห็นสถานที่เหลานั้นแลวหายสงสัยและเกิด
ศรัทธายิ่งขึ้น
...อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) เจาของทฤษฎีสัมพัทธชาวอเมริกันไดพูดถึงมหาตมะ
คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ไว มหาตมะ คานธีเปนคนอินเดีย กอบกูเอกราช
ใหอินเดีย โดยปลดแอกจากอังกฤษ เขาพาคนอินเดียสูกองทัพที่ยิ่งใหญของอังกฤษดวยมือเปลา เขานุงโธตี
มีผาพาดบาสีขาว ไมมีเครื่องประดับอะไร คนเรียกเขาวา “มหาตมะ” แปลวา บุคคลที่ยิ่งใหญ เขามีอิทธิพล
อยางมากตอคนอินเดียและชาวโลกในเรื่องอหิงสาหรือการใชความสงบสยบศัตรู
...อัลเบิรต ไอนสไตนกลาวไววา ในอนาคตหลายคนคนคงจะสงสัยวา มหาตมะ คานธี เปนมนุษยเดินดิน
จริง ๆ หรือ เพราะเขาดูยิ่งใหญเหลือเกิน เขาทําอะไรซึ่งมนุษยธรรมดาทําไมได ถานักเรียนอยากรูว า
มหาตมะ คานธี ทําอะไรที่คนธรรมดาไมนาจะทําไดก็ลองไปศึกษาดู
...วันนีจ้ ะไมพูดถึง มหาตมะ คานธี แตปรารภใหฟงวา คนอยางนี้นะ หรือมีชีวิตเดินดินจริง ๆ นั่นคือคําพูด
ของไอนสไตนที่มีตอมหาตมะ คานธี เราสามารถใชคําพูดประโยคเดียวกันนัน้ กับทานเจาคุณอาจารยพระ
พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) คือตอจากนี้ไปอีก ๕๐ ป คนรุนหลังอาจจะสงสัยวา คนอยางทานพระ
พรหมคุณาภรณนี้เปนมนุษยเดินดินจริงๆ หรือ เพราะทานเขียนหนังสือนับรอยเลม ทานเอาเวลาทีไ่ หนมา
เขียนหนังสือพุทธธรรมเลมใหญซึ่งเขียนไดดีเหลือเกิน จัดเปนเพชรน้าํ เอกในวงวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา
...ยิ่งไปกวานัน้ ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณรอบรูสารพัดศาสตร นักเรียนลองเรียนแควิชา
วิทยาศาสตรกป็ วดหัวแลว หลวงพอพระพรหมคุณาภรณทั้งพูดทั้งเขียนเรื่องวิทยาศาสตรเปนภาษาไทยและ
แปลเปนภาษาอังกฤษอีกดวย ทานเปนพระที่พูดเรื่องวิทยาศาสตรแลวนักวิทยาศาสตรตองฟง ทานพูดเรื่อง
กฎหมายไดลกึ ซึ้งชนิดที่นกั กฎหมายยอมรับ ไมวาทานจะพูดเรื่องอะไรก็ตามทานรูลึกซึ้งไปทั้งหมด คนรุน
ตอไปอาจจะสงสัยวาสมองของทานทํางานอยางนี้ไดอยางไร ทานมีชีวติ เปนคนเดินดินจริงหรือ ถาเราไม
เก็บบานเกิดหลังนี้เอาไวเปนหลักฐาน คนรุนตอไปอาจคิดสงสัยวาไมใชเรื่องจริงที่วาทานเคยเปนเด็กเรียน

หนังสืออยูที่ศรีประจันต คนศรีประจันตกเุ รื่องขึ้นมาหรือเปลาก็ไมรู แตเมื่อไดมาเห็นบานหลังนี้เปน
หลักฐาน คนทั่วไปก็หายสงสัย
...พวกเราตองขอบคุณตระกูลอารยางกูรที่บริจาคอาคารและสถานที่แหงนีใ้ หเปนอนุสรณแหงความ
ภาคภูมใิ จของชาวสุพรรณบรี เพื่อเปนหลักฐานวา ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณเปนมนุษยเดิน
ดินจริงๆ มีบานหลังนี้เปนหลักฐาน ชีวิตของทานเริ่มตนที่นี่
•

คนเรียนเกง

..."ตอไปเมื่อนักเรียนโตขึ้นตองอานผลงานของหลวงพอพระพรหม
คุณาภรณในแตละดาน ไมวา จะเปนพุทธศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศาสตร นิติศาสตร ศึกษาศาสตร ทุกเรื่อง ละเอียดลึกซึ้งอยางกับ
ทานเปนผูเชี่ยวชาญดานนั้น ๆ นี่คือความเปนปราชญอัจฉริยะของทาน
ถาเปรียบสมองคนเปนคอมพิวเตอร สมองของทานก็เปนซุปเปอร
คอมพิวเตอร สมัยที่เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทานเคยสอบไดเกรดเอทุกวิชา ทานเรียนเกงทุกวิชา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทานเรียนเกงมาก
...พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษของหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ
สมัยกอนทานเรียนดวยตนเองเปนสวนใหญ การเรียนภาษาอังกฤษสมัยกอนไมมีคอมพิวเตอรชว ยสอน
เหมือนสมัยนี้ ไมมีทีวีหรือวีดิทัศนประกอบการสอน แตหลวงพอพระพรหมคุณาภรณเกงภาษาอังกฤษมาก
ทานเรียนจบแคปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตเกงภาษาอังกฤษขนาดไดรบั
นิมนตใหไปสอนมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกา ทานบรรยายเปนภาษอังกฤษไดอยางดี ฝรั่งไดฟงแลว
ประทับใจ ทานยังแตงหนังสือเปนภาษาอังกฤษหลายเลม ทานเกงภาษาอังกฤษไดอยางไร นักเรียนสมัยนี้มี
ทั้งคอมพิวเตอรทั้งทีวีและวีดทิ ัศนชวยสอนภาษาอังกฤษ พอออกจากหองเรียน ภาษาอังกฤษก็กลับไปหาครู
คือเรียนแลวก็ลืมแลว
...ทําอยางไรเราจะเรียนเกงเหมือนหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ เราตองตั้งปณิธานไว เมื่อศึกษาประวัติ
ชีวิตของหลวงพอในวัยเด็ก เราพบวา เมื่อทานเรียบจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ ญาติใหทานไปบวชเปน
สามเณรเพราะสุขภาพไมดี ทานไดตั้งใจเรียนบาลีจนจบประโยค ๙ ขณะเปนสามเณร นับเปนสามเณรรูปที่
๒ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่สอบประโยค ๙ ได เนื่องจากมีประเพณีวาสามเณรที่สอบประโยค ๙ ไดจะไดเปน
นาคหลวงโดยมีในหลวงเปนโยมบวชใหทวี่ ัดพระแกว ทานจึงเปนนาคหลวงบวชเปนพระในพระบรมรา
ชานุเคราะหทวี่ ัดพระแกว

...ขาวที่วาสามเณรประยุทธหรือทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณเปนนาคหลวงนี้ดังไปทั่วศรี
ประจันต ในชวงนั้นอาตมาผูบ รรยายอยูทวี่ ดั สามจุนซึ่งหางจากที่นี่ไมไกลนัก ตอนนัน้ อาตมายังเปนเด็กได
นึกชื่นชมความยิ่งใหญของสามเณรประยุทธ ทานอยูศรีประจันตเหมือนเรายังไดในหลวงเปนโยมบวชใหที่
วัดพระแกว เราอยากบวชเรียนตามอยางทาน ตอมาอาตมาไดบวชเปนสามเณรและตัง้ ใจเรียนบาลีจนสอบ
ไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณรและไดในหลวงเปนโยมบวชใหที่วัดพระแกวเหมือนกัน
...หลวงพอพระพรหมคุณาภรณไมไดเรียนแตประโยค ๙ อยางเดียว ทานยังจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวยเกียรตินิยมอันดับหนึง่ ตอมายังไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก
มหาวิทยาลัยตางๆในประเทศไทย ทานเรียนก็เกง เทศนกเ็ กง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทานไปสอนมา
ทั่วโลก จึงเปนบุคคลของโลก ไมใชคนของประเทศไทยเทานั้น
...เราจะเรียนเกงอยางทานไดอยางไร นักเรียนไมจําเปนจะตองไปบวชเหมือนทานเราก็เรียนเกงได อะไร
คือสิ่งที่ทําใหทานเรียนเกง ถาหากวาเราอยากเรียนเกงเหมือนทานลองมานั่งที่บานหลังนี้อันเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ กลับไปแลวอาจจะอานหนังสือทะลุปรุโปรงก็ได แตที่สําคัญเราตองถอดรหัสจากปฏิปทาของ
ทานเพื่อหาวิธเี รียนเกงตามแบบฉบับของทาน
...ลักษณะสําคัญของทานเจาคุณอาจารยพระพรหม
คุณาภรณก็คือ ทานเปนคนใฝรู ไมวาอานหรือฟง
อะไรก็ตาม ทานจะจดจํานําเอาไปคิด ไมมอี ะไรที่
ทานจะอานหรือฟงผานเลยไปโดยไมจดบันทึก ทาน
เจาคุณอาจารยอานอะไรที่เห็นวาสําคัญก็จดบันทึกไว
ตามคติที่วา จําไวดกี วาจด แตถาจําไมหมด จดไว
ดีกวาจํา
...บางทีเรื่องที่ครูสอนเราก็เขาหูซายทะลุหูขวา เรา
ฟงบางไมฟงบาง นักเรียนอาจจะนึกวาเรื่องที่ฟงอยูนี่เราไมไดใชหรือไมเปนประโยชน แตถาเราฟงแลว
จดจํานําเอาไปคิดวิเคราะหและศึกษาเพิ่มเติม ไมวาเกีย่ วกับเรื่องอะไรก็ตาม ถาเราไมรู ไมเขาใจ เราจะไม
หยุดคนควา เราอานและคนควาเรื่อยไป เมือ่ อานมากเขา สิ่งที่เราอานก็จะตกผลึกกลายเปนเพชรในใจเราดัง
เรื่องตอไปนี้
...ในสมัยโบราณ คนเรรอนเผาหนึ่งบูชาเทพเจาประจําเผา ตกเย็นพวกเขามากางกระโจมนอนรุงขึ้นก็เก็บ
กระโจมแลวขีม่ าดินทางตอไปเปนอยางนี้ประจํา จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งมีพายุพัดอื้ออึงตอนที่กําลังสวดมนต
บูชาเทพเจา หัวหนาเผาบอกวาตั้งใจฟงใหดี เทพเจากําลังปรากฎองคและบอกขุมทรัพยใหเรา ทุกคนนิ่งฟง
กันใหญ ปรากฏวามีเสียงดังกึกกองออกมาจากกลุมฝุนฟุง เขาใจวาเปนเสียงเทพเจาเพราะไมมีคนอยูแ ถวนั้น

เสียงนั้นบอกวา “สูเจาทั้งหลายตั้งใจฟงใหดี พรุงนี้สูเจาทั้งหลายเดินทางไปพบกอนกรวดที่ใดใหเก็บใส
กระเปาที่อานมา เมื่อทําอยางนี้แลวสูเจาจะทั้งดีใจและเสียใจ”
...เทพเจาพูดเปนปริศนาวาจะทั้งดีใจและเสียใจ จากนัน้ เสียงก็เงียบไป พายุสงบ คนทีฟ่ งรูสึกผิดหวัง
แทนที่เทพเจาจะบอกขุมทรัพยกลับบอกใหเก็บกอนกรวด
...รุงขึ้นพวกเขาเดินทางไปไหนเจอกอนกรวดก็เก็บอยางเสียไมได เก็บบาง ไมเก็บบาง พอตกตอนเย็นมา
ประชุมพรอมกันเพื่อไหวเทพเจา นึกไดวาเมื่อคืนวานเทพเจาสั่งใหเก็บกอนกรวด ลองดูซิวาใครเก็บมาได
เทาไร พวกเขานําเอาถุงมาวางลงแลวลวงเขาไปขางใน กําสิ่งที่เขาใจวาเปนกอนกรวดออกมาแลวก็แบมือ
ออก พวกเขาดีใจมากที่เห็นกอนกรวดกลายเปนเพชร แตเสียใจที่เก็บมานอยไปหนอย
...ตอนที่ฟงอาจารยสอนในหองเรียน นักเรียนก็จดบางไมจดบางเหมือนเก็บกอนกรวด พออาจารยนําเรื่อง
นั้นออกเปนขอสอบปลายภาค นักเรียนก็เสียใจที่จดมานอยไปหนอย
•

วางพื้นฐานดี

...เพราะฉะนัน้ นักเรียนตองตั้งใจเรียนทุกวิชา อยา
ปลอยเปนดินพอกหางหมู สังเกตไหมทานเจาคุณ
อาจารยตอนเปนนักเรียนไมใชเรียนธรรมดา ทานติว
คนอื่นไดดวย เรียกวา มีความรูพื้นฐานแนน ใคร
อยากจะเรียนภาษาอังกฤษใหเกงพืน้ ฐานไวยากรณ
ตองดี อยากจะเกงคณิตศาสตร ตองทองสูตรคูณแมน
นักเรียนสมัยนีไ้ มคอยทองสูตรคูณ อยากจะเกง
คณิตศาสตรแตไมคอยทองสูตรคูณ บางคนคิดเลขก็
ไมเกงเพราะมัวแตกดเครื่องคิดเลข
...การเรียนตองมีพื้นฐานทีด่ ี มีครูบาอาจารยที่ดี มีพอแมที่ดี เราไดมาเห็นชีวติ วัยเด็กของทานเจาคุณอาจารย
พระพรหมคุณาภรณที่นเี่ รารูเลยวาทานเริ่มตนดี เมื่อเปนเด็กทานฝกฝนมาดี เปนคนมีธรรมะ มีความขยัน
ขันแข็ง มาจากครอบครัวที่ฝกอบรมพี่นองใหรักกันดี เพราะพอแมสอนดี พอโตขึ้นแมทานจะจากบานไป
บวชเรียนอยูทวี่ ัดก็มนี ิสัยที่ดตี ิดตัวไป เชนทานเปนคนละเอียดประณีต ที่ทานเปนคนอยางนั้นเพราะถูก
ฝกฝนมาตั้งแตวัยเด็ก ทานเจาคุณอาจารยจงึ เปนบุคคลที่ยงิ่ ใหญ บุคคลที่ยิ่งใหญไดรบั การวางรากฐานชีวิต
ไวดจี ึงเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เหมือนไผเมาซูหรือโมโซในประเทศจีน
...ไผเมาซูคนแกไมชอบปลูก แตคนหนุมสาวชอบปลูก เพราะปลูก ๕ ปแรกสูงแคทว มหัวเทานัน้ ใสปุยก็

แลวรดน้ําก็แลว ไผเมาซูโตอยูแคนนั้ คนแกบอกวาโตไมทันใจ แตหลังจาก ๕ ปตนไผโตวันละ ๒ ฟุตครึ่ง
สูงเต็มที่ ๗๕ ฟุตภายใน ๖ สัปดาห หลังจากนั้นมันขยายทางกวางกลายเปนไผยักษ ถาใชปลองไผนี้ทํา
กระบอกขาวหลาม รับรองคนเดียวทานไมหมด
...ถาใครชอบดูหนังจีนกําลังภายในจะเห็นพวกจอมยุทธชอบไปไลฟนกันบนยอดไผเมาซูนี้ หลายคนสงสัย
วาทําไมไผนไี้ มโตใน ๕ ปแรก หลังจาก ๕ ป จึงโตวันละ๒ ฟุตครึ่ง เมื่อคนขุดลงไปใตดินก็พบวาในชวง ๕
ปแรก รากไผเมาซูงอกอยูใตดินขดเปนวง พอคนคลี่รากไผออกมา มันยาวเปนกิโลเมตรเลย แสดงวาตอน ๕
ปแรกไผเมาซูเตรียมความพรอมอยูใตดนิ พอรากงอกยาวเต็มที่ มันดูดซับอาหารโฮกๆ หลังจาก ๕ ปจึงโต
พรวดพราด คนที่ยิ่งใหญก็เหมือนกับไผเมาซูคือตอง
เตรียมความพรอมมาอยางดีกอนที่จะทําการใหญ
...ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณฝกฝนชีวิต
วัยเด็กของทานมาดี ทานคอยสรางลักษณะนิสัย
พัฒนาชีวิตของทานมาเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่งก็ประสบ
ความสําเร็จชนิดที่เรียกวา “ดังชั่วขามคืน”ทั้งที่
กอนนหนานี้ตอ งลุมลุกคลุกคลานมาตลอด คนบาง
คนกวาจะประสบความสําเร็จก็ใชวาเขาจะเตรียมการ
มาแควันสองวัน เขาตองเตรียมตัวสะสมบารมีมานาน
ทีเดียว
...เมื่อตนปทแี่ ลวอาตมาไปเยี่ยมวัดเอนเรียวกุจิในญี่ปุน วัดนี้มีอายุ ๑,๒๐๐ ป เปนวัดตนกําเนิด
พระพุทธศาสนานิกายเทนได ที่นี่ฝกพระใหมีระเบียบวินยั ลูกศิษยตองจุดตะเกียงน้ํามันที่แทนบูชา
ตอเนื่องกันมาหามตะเกียงดับจนกวาพระศรีอาริยจะมาโปรด อาจารยสั่งไวเมื่อ ๑,๒๐๐ ปที่แลว เชือ่ ไหมวา
ตลอด ๑,๒๐๐ ปจนบัดนี้ตะเกียงยังไมเคยดับเลย เหตุนี้คนญี่ปุนจึงเจริญเพราะมีระเบียบวินัยและทําอะไร
จริงจัง
...ความมีระเบียบวินัยและทําอะไรจริงจังเปนลักษณะนิสัยของทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ
ทานมีระเบียบวินัยมาแตเด็ก เวลาอานหนังสือทานจะอานอยางจริงจัง ไมเลนไมซนไมเที่ยวเหมือนเด็ก
ทั่วไป
...วัดเอนเรียวกุจินี้มีเนื้อที่ ๔,๐๐๐ ไรตั้งอยูบนยอดเขาสูงติดกับตังเมืองเกียวโต ทานเจาอาวาสพาอาตมาไป
ดูที่สํานักหนึ่งซึ่งประหลาดมาก ใครเขาไปอยูภายในสํานักนีห้ ามลงจากเขาเปนเวลา ๑๒ ป ทานตองอยูอาน
หนังสือพระไตรปฎกและฝกกรรมฐานอยูอ ยางนั้น บุรพาจารยสั่งไวเมือ่ ๑,๒๐๐ ปที่แลว ทุกวันนีท้ างสํานัก
ก็ยังถือปฏิบัติตามอยู

...ในวันที่ไปเยี่ยมสํานักนี้ อาตมาถามทานเจาอาวาสวายังเหลือพระที่อยู ๑๒ ปโดยไมลงจากเขาบางไหม
ทานตอบวามีทุกรุนไมเคยขาด ตอนนี้เหลืออยูรูปเดียว พระสมัยนีใ้ จไมสูเหมือนสมัยกอน อาตมาไดพบพระ
ที่กําลังอยูประจํา ๑๒ ปจึงสนทนากัน พระรูปนี้อยูใ นสํานักมาแลว ๑๒ ปครบไปหนึง่ รอบ จากนั้นทานได
สมัครอยูตออีก ๑๒ ปเปนรอบที่สอง ทานอยูรอบที่สองมาได ๖ ป รวมแลวทานไมเคยลงจากเขาเลยเปน
เวลา ๑๘ ป ทานจะตองอยูตอ ไปอีก ๖ ป รวมเปน ๒๔ ป ตอนที่อาตมาไปพบนั้นทานมีอายุ ๔๖ ป
...เมื่อมีการกลาวถึงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นไวในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันอยางนี้ แมรัฐธรรมนูญ
จะบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทยก็จะไมมีอะไรไปรอนสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคทางศาสนาของศาสนิกชนในศาสนาอื่น
...คนที่จะทําอะไรสําเร็จตองมีลักษณะอยางทานรูปนี้ทที่ ําอะไรทําจริงโดยไมลงจากเขาเลย เมื่อพิจารณาดู
หนาตาผิวพรรณของทานก็เห็นวาผิวขาวซีด เพราะอยูในรมตลอด ทานไมเคยอานหนังสือพิมพ ไมเคยดูทีวี
ไมรูขาวทั่วโลก ตลอดเวลา ๑๘ ปทานใชนั่งกรรมฐานเปนสวนมาก ดวงตาของทานสดใสไมมีความทุกข
กังวลเหมือนดวงตาของเด็ก
...ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณตองขยันเรียนอยางมากจึงสามารถสอบประโยค ๙ ไดขณะเปน
สามเณร ทานตองอานหนังสือวันหลายชัว่ โมงกวาจะสอบไดปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับ ๑ จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวันนี้ทานก็ยงั ทํางานหนักอยางนั้นอยู
...อีกตัวอยางหนึ่งของสุดยอดแหงการใชความพยายามของมนุษยในการศึกษาเลาเรียนเกิดขึ้นทีป่ ระเทศ
พมา พระสงฆพมาเรียนบาลีแปลกไปจากพระสงฆไทย นั่นคือพระสงฆพมามีประเพณีทองจําพระไตรปฎก
ภาษาบาลี ๔๕ เลม เมื่อทองไดคลองแคลวแลวทานก็ตองผานการสอบไลโดยรัฐบาลพมาใหการรับรองวา
เปนผูทรงจําพระไตรปฎก นับมาถึงปจจุบันมีพระสงฆพมาที่ผานการสอบไลจนเปนผูทรงจําพระไตรปฎก
จํานวน ๕ รูป
...พระสงฆพมารูปแรกที่ทรงจําพระไตรปฎกไดทั้ง ๔๕ เลมมีชื่อวาทานวิจิตรสาราภิวงศ ทานสอบผานการ
ทองพระไตรปฎกในพ.ศ. ๒๔๙๗ ความจําของทานเปนเลิศในโลกถึงขนาดที่หนังสือกินเนสบุค
(Guinness Book of Records) บันทึกไวเปนสถิติโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ วาทานวิจิตรสาราภิ
วงศสามารถทองพระไตรปฎกภาษาบาลีจํานวน ๑๖,๐๐๐ หนาไดอยางคลองแคลว นับเปนตัวอยางที่หาได
ยากของความทรงจําอันยอดเยี่ยมเทาที่วิทยาศาสตรเคยคนพบ
...ความพยายามของพระสงฆไทยในการศึกษาและวิจัยก็มิไดยิ่งหยอนไปกวาพระสงฆพมา ดังจะเห็นไดวา
เมื่อทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณสอบไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณรซึ่งตองใชความพยายาม
อยางยิ่งยวดแลว ทานยังไดศึกษาคนควาพระไตรปฎกและหนังสืออธิบายพระไตรปฎกเชนอรรถกถา ฎีกา

แลวกลั่นความรูที่ตกผลึกมาเขียนเปนหนังสือชื่อพุทธธรรม หนังสือนี้เปนสุดยอดของความพยายามของ
มนุษยอกี เลมหนึ่ง เมื่อดูเชิงอรรถของหนังสือนี้ เราพบวาผูเขียนไดอางอิงพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและ
คัมภีรอื่นๆ จํานวนหลายหมืน่ หนา ทานใชเวลาคนควาตรวจสอบอยางตอเนื่องยาวนานเพราะสมัยนั้นยังไม
มีพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรใหคนควาอยางรวดเร็วสะดวกสบายเหมือนอยางสมัยนี้
•

การฝกสติและเจริญสมาธิชวยใหเรียนเกง

...พระวิจิตรสาราภิวงศและพระพรหมคุณาภรณเปนตัวอยางของอัจฉริยบุคคลที่ใชความสามารถของสมอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ถานักเรียนอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของสมองเหมือนทานทั้งสองจะตองทํา
อยางไรบาง ตอบวา นักเรียนตองฝกทํากรรมฐานเบื้องตนใหเปนมีสติและมีสมาธิอยางดี พูดงายๆก็คือใคร
อยากเรียนเกงตองฝกสติและสมาธิ
...สาเหตุสําคัญที่ทําใหนกั เรียนเรียนไมเกงก็เพราะขณะเรียนหนังสือมักใจลอยหรือฟุงซาน เวลาฟงครูสอน
นักเรียนบางคนชอบใจลอยไปคิดถึงเรื่องสนุกๆนอกหองเรียน เรื่องที่ครูบรรยายจึงเขาหูซายทะลุหูขวา นี่
แสดงวาเขาขาดสติ นักเรียนบางคนอาจตั้งใจฟงดี แตมีเรื่องใหคิดมากมายจนจับประเด็นไมไดจึงกลายเปน
คนฟุงซานเพราะขาดสมาธิ การฝกสติและเจริญสมาธิจะทําใหเขาเรียนเกงขึ้นในทันที
•

การฝกขั้นแรกคือฝกสติ ใครอยากเรียนเกงตองมีสติ สติคืออะไร

...สติคือการระลึกรูทันปจจุบัน คือ มองใหเห็น ฟงใหไดยิน ไมใจลอย
นี่เปนสติที่เพงไปนอกตัวเรา เหมือนตอนที่ขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดง
พอเห็นไฟแดงก็หยุดรถ ที่หยุดรถก็เพราะคนขับรถมีสติมองเห็น
สัญญาณไฟแดง แตคนขับรถบางคนมัวใชโทรศัพทมือถืออยู ใจลอยไป
ถึงเรื่องที่กําลังคุยทางโทรศัพทจึงมองไมเห็นสัญญาณไฟแดง นี่เรียกวา
ขับรถอยางไมมีสติ คนไมมีสติ มองก็ไมเห็น ฟงก็ไมไดยิน คนที่ใจลอย
อยางนี้จะเรียนเกงไดอยางไร
...ครูคนหนึ่งพยายามสอนความหมายของสติแกเด็กนักเรียนชั้น ป. ๒
เขาแจกแกวน้าํ ผสมยาควินินใหนกั เรียนทั้งชั้น จากนั้นเขาบอกให
นักเรียนทุกคนยกแกวขึ้นแลวทําตามอยางครูโดยกําชับใหทุกคนมีสติ มองใหเห็น ฟงใหไดยนิ อยาใจลอย
ถาเห็นครูทําอะไร ใหทําตาม
วาแลวครูกย็ กแกวใสยาควินนิ ละลายน้ําชูขนึ้ นักเรียนก็ยกชูแกวตามครู ครูเอานิ้วใสปาก นักเรียนก็เอานิว้ ใส
ปากตาม ตอนนี้นักเรียนทนไมไดเพราะรสชาดยาควินนิ ขมมาก นักเรียนบวนน้ําลายกันใหญ ครูหัวเราะขํา

ในอาการของนักเรียน
นักเรียนประทวงวา “คุณครูแกลงพวกหนู”
ครูตอบวา “ไมไดแกลง”
นักเรียนถามวา “แลวทําไมครูไมรูสึกขมบาง”
ครูอธิบายวา “ที่พวกเธอรูสึกขมก็เพราะพวกเธอไมไดทาํ ตามครู ครูบอกใหยกแกว แลวเอานิว้ คน เอานิ้วใส
ปาก พวกเธอทําตามครูหรือเปลา”
นักเรียนตอบพรอมกันวา “ทําตาม”
ครูยอนวา “พวกเธอไมทําตามครู คราวนี้ครูจะทําใหดูอกี ทีอยางชาๆ คอยดูใหดีนะ มีสติ อยาใจลอย เวลาครู
เอานิ้วคนในแกว ครูใชนวิ้ ชีค้ น แตเวลาครูเอานิ้วใสปาก ครูใชนิ้วกลาง พวกเธอใชนิ้วชี้คนและเอานิว้ ชี้ใส
ปาก มันก็ขมนะซิ นี่แสดงวาพวกเธอไมมีสติ พวกเธอรูหรือยังวาโทษของการไมมสี ติคืออะไร”
นักเรียนตอบพรอมกันวา “ขมจัง”
...ใครอยากเรียนเกงตองฝกสติ คือ เวลาอานหนังสือหรือเรียนหนังสือ ตองพยายามเตือนตัวเองใหระลึก
รูทันปจจุบันทุกขณะ พยายามบังคับตัวเองไมใหใจลอย ฝกมองใหเห็น ฟงใหไดยนิ
...การฝกสติเปนเพียงขัน้ แรก การฝกขั้นตอไปคือฝกสมาธิ ใครอยากพัฒนาความจําและความคิดตองมี
สมาธิ สมาธิคืออะไร
...สมาธิแปลวาตั้งใจมั่น ตรงกับคําวาเอกัคคตา แปลวาคิดเรื่องเดียว ใครอยากเรียนเกงตองฝกคิดทีละเรื่อง
ถาคิดหลายเรือ่ งพรอมกันเรียกวาฟุงซาน การทําสมาธิก็คือการเพงกระแสจิตใหจับแนวแนอยูกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว ไมวอกแวกไปคิดเรื่องอื่น เคยเห็นคนเพงเทียนไหม เขาเอาเทียนมาตั้งไวขา งหนา
แลวเพงอยางนี้จนภาพติดตา เมื่อหลับตาแลวเขาก็เห็นแสงเทียนอยูในมโนภาพ ใจไมวอกแวกไปไหนเลย
คิดแตภาพแสงเทียนอยางเดียว นีเ่ รียกวา สมาธิ คือคิดเรื่องเดียว
...การฝกสติและฝกสมาธิตองทําไปพรอมกัน หลวงพอเทียนสอนฝกวิธีฝกสติดว ยการแบมือแลวยกขึ้นชาๆ
ฝามืออยูตรงไหนก็ใหรูทันจุดปจจุบันของฝามือ สติตามกําหนดอยูเรื่องเดียวคือการเคลื่อนไหวของฝามือ
การกําหนดรูอยูเรื่องเดียวนี้จดั เปนสมาธิ
...เมื่อจิตเปนสมาธิ เราจะจําแมนและทําใหเรียนเกง เหมือนเวลาที่เราถายภาพ ตองปรับ โฟกัสหนากลอง
ภาพจึงจะชัดเจน การทําสมาธิก็คือการปรับโฟกัสของจิต ฝกคิดทีละเรื่อง เมื่อทําเรื่องนี้จบแลวก็เลิกคิดถึง
เรื่องนั้นหันไปจับเรื่องใหมคิดตอไป
•

ประสบการณของคนเกงรอบดาน

...นโปเลียนมหาราชเปนอีกตัวอยางของคนที่ประสบความสําเร็จเพราะอาศัยสมาธิ เขาเปนจักรพรรดิ
ฝรั่งเศสที่เกงทุกเรื่อง เขารบเกง ปกครองเกง บริหารเศรษฐกิจเกง เขียนจดหมายก็เกง วันหนึ่งเขาถูกขาศึก
จับตัวไปปลอยเกาะ จิตแพทยนั่งเรือไปสัมภาษณเขา มีคําถามขอหนึ่งที่วาเขาทําอยางไรจึงเกงหลายดาน
นโปเลียนตอบวา“ผมฝกคิดทีละเรื่อง” ซึ่งก็คือฝกทําสมาธินั่นเอง
จิตแพทยถามตอวา “ทานฝกอยางไร”
นโปเลียนอธิบายวา “ผมจินตนาการใหสมองเหมือนตูที่มีลิ้นชักหลายลิ้นชัก แตละลิ้นชักเก็บไวอยางละ
เรื่องเทานั้น เวลารบก็เปดลิ้นชักเรื่องรบ เวลาพักรบก็ปดลิ้นชักนั้นหันไปเปดลิ้นชักเรื่องความรักแลวก็เขียน
จดหมายถึงมเหสีจากแนวหนา เวลาบานเมืองวางจากศึกสงครามก็เปดลิ้นชักเรื่องการปกครองบานเมือง ไม
ปะปนกันกับเรื่องอื่น”
จิตแพทยถามวา “เรื่องนี้ทํายากนะ ทานทําไดจริงหรือ”
นโปเลียนบอกวา “ถาไมเชื่อผมจะทําใหดู ผมจะปดลิ้นชักใหหมดเลย คอยดูวาจะเกิดอะไรขึ้น”
...วาแลว นโปเลียนก็เอนกายลงนอน เขาหยุดคิดทุกเรื่อง ใชเวลาไมถึง ๕ นาที เขาก็หลับสนิท จิตแพทยจับ
ชีพจรและตรวจลมหายใจก็รวู านโปเลียนหลับสนิท
จริงๆ
...ใครที่อยากเรียนเกงจะฝกทําสมาธิแบบนโปเลียนก็
ได คือจินตนาการใหสมองเหมือนตูที่มีลนิ้ ชักหลาย
ลิ้นชัก แตละลิ้นชักเก็บไวอยางละวิชาเทานัน้ ลิ้นชัก
ที่ ๑ เก็บวิชาคณิตศาสตร พอจะเรียนคณิตศาสตรก็
เปดลิ้นชักที่ ๑ พอเรียนจบชัว่ โมงคณิตศาสตรก็ปด
ลิ้นชักนี้ไมตองกังวลถึงวิชานี้อีกแลวเปดลิน้ ชักที่ ๒
คือภาษาอังกฤษซึ่งอยูในชัว่ โมงที่ ๒ พอเรียน
ภาษาอังกฤษจบก็ปดลิ้นชักนี้ หันไปเปดลิน้ ชักภาษาไทย กีฬาและกิจกรรมอื่นๆตอไป ขอสําคัญคือตองเปด
ทีละลิ้นชัก คิดทีละเรื่อง ทําจบแลวใหปดลิ้นชักทันที เวลาเรียนเปนเรียน เวลาเลนเปนเลน เรียนก็เกง เลน
กีฬาก็เกง
...อาตมาเคยไปบรรยายธรรมสอนสมาธิใหนักมวยแชมปโลกคนหนึ่ง ผูจัดการเลาวา “นักมวยคนนี้ตอย
เมืองไทยชนะตลอด แตตอนนี้ผมจะสงเขาไปตอยตางประเทศกลัวเขาจะแพ เพราะขาดกําลังใจ ที่เขาตอย
ชนะในเมืองไทยก็เพราะเวลาอยูในเมืองไทย เสียงเชียรฝายไทยดวยกันทําใหเขาฮึกเหิม พอเขาตอยถูกหรือ
ผิดก็ไมรูคนดูจะตะโกนเชียรอยางเดียว เสียงเชียรทําใหฮกึ เหิมจึงตั้งใจชกจนชนะ แตพอไปตอยตางประเทศ
เขาตอยดีแคไหนคนดูไมเชียรเขาหรอก คนดูจะเชียรมวยประเทศเขา นักมวยเราก็ใจฝอ เพราะฉะนั้นตอไปนี้

ผมจะใหเขาฝกสมาธิ คือไมตองฟงเสียงเชียร ใหตอยอยางเดียว ใครจะเชียร ใครจะดา ตองไมสนใจ ตอยลูก
เดียว นักมวยคนไหนทีต่ อยมวยไป หันไปยิม้ ใหแฟนมวยไปดวย เดีย๋ วก็พลาดทาโดนน็อค ตอนอยูบ นเวที
เขามีหนาที่ตอย ตองตอยใหเต็มที่”
...นักกีฬาหญิงของไทยที่ไปยกน้ําหนักชนะไดเหรียญทองโอลิมปคเจาของวลีวา“สูโวย”ก็ทําแบบเดียวกัน
คือฝกสมาธิ เวลานักกีฬาหญิงประเทศอื่นยกน้ําหนักไมขึ้น เขารองไหงอแง โคชตองมาปลอบใจ นักกีฬา
หญิงของไทยนิ่งสงบมาก เวลายกไมขึ้นก็วางลงแลวมานัง่ นิ่งทําสมาธิ ไมแสดงอาการทอหรือเสียใจ จากนัน้
เธอก็ลุกขึ้นสูตอไปอยางแนวแน
...คนจะมีสมาธิตองฝกระเบียบวินัยในตนเองคือฝกทําทีละเรื่อง อยานําหลายตอหลายเรื่องมาปะปนกัน
เรียนเปนเรียน เลนเปนเลน หลวงพอพุธ ฐานิโยเลาวา ตอนที่ทานบวชเปนพระไดไมกี่พรรษา ทานเรียนบาลี
ชั้นประโยค ๓ อยูอยูว ัดแหงหนึ่ง ที่สํานักนี้มีการฝกกรรมฐานอีกดวย หลวงพอพุธทําทั้งสองอยาง คือฝก
กรรมฐานไปดวยและเรียนบาลีไปดวย พระรูปหนึ่งเตือนทานวา “ทานพุธทําอะไรใหจริงสักอยางสิ จะเรียน
ก็เรียน จะนั่งกรรมฐานก็นั่ง มีที่ไหนกันนั่งกรรมฐานดวย เรียนไปดวย กรรมฐานเสื่อมหมด” ทานพุธนึก
ตอบในใจวา เราจะฝกกรรมฐานไปดวย เรียนไปดวย เวลาเขาหองเรียนก็ทํากรรมฐานไปดวย ไมมีใครหาม
ฝกสมาธิเวลาเรียนหนังสือมิใชหรือ
...พอเขากรรมฐานฝกสมาธิ ทานพุธกําหนดลมหายใจเขาออก พอหายใจเขาก็นับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง
ไมคิดเรื่องอื่นเลย นับหนึ่งๆ สองๆ จนถึงสิบๆ แลวก็นับหนึ่งๆ ถึงสิบๆ อยางนี้ พอไปอยูในหองเรียนทาน
นั่งแถวหนาเลย เพื่อไมใหอะไรทําใหใจวอกแวก ทานนัง่ เพงไปที่อาจารยเหมือนกับเพงกสิณจนกระทั่ง
อาจารยรูสึกอึดอัดถามวา ทานพุธมีปญหาอะไรหรือ ทานพุธตอบวา “ผมกําลังเพงกสิณทําสมาธิ ถือเอา
อาจารยเปนอารมณกรรมฐาน”
อาจารยตอบแบบคนอารมณดีวา “ถาอยางนั้นทานเพงผมใหกลายเปนผุยผงไปเลย”
...พอใกลจะสอบบาลี ทานพุธหลับฝนเห็นไกบินปรอไปเกาะบนรั้วตีปกขันเสียงเจื้อยแจว ทานนําความฝน
นี้ไปเลาใหอาจารยฟง อาจารยบอกวา สงสัยปนี้จะออกขอสอบตอนไกปรบปก อาจารยใหเก็งขอสอบ
ประโยคไกปรบปก ทานพุธก็เก็งประโยคนี้แลวไปบอกเพื่อนๆ วาปนจี้ ะออกประโยคไกปรบปก
เพื่อนถามวา “ทานรูไดอยางไร”
ทานพุธตอบวา “ผมรูจากความฝน”
...พอถึงเวลาสอบปรากฎวาขอสอบออกเรื่องไกปรบปกจริงๆ ทานพุธสอบไดกลายเปนพระมหาพุธ ๓
ประโยค ทานฝนแมนจริงๆ ประสบการณตรงนี้ทําใหตอมาหลวงพอพุธรณรงคใหสอนนักเรียนฝก

กรรมฐานเพื่อใหเรียนเกง นักเรียนทัว่ ภาคอีสานมาฝกกรรมฐานที่วัดของทาน อาตมาไปชวยทานสอนดวย
หลวงพอพุธจึงเลาประสบการณของทานใหฟง
...อาตมาถามหลวงพอพุธวาทําไมทานจึงสอนกรรมฐานใหนักเรียน ทานตอบวา เพราะทานเจอมากับ
ตัวเองดังเลามาแลว ทานยังเลาตออีกวา วันหนึ่งผูปกครองพานักเรียนตัวเล็ก ๆ มาหา เด็กคนนี้เรียนหนังสือ
ไมเกงเพราะมีสมาธิสั้นเหลือเกิน เปนเด็กผูหญิงแตอยูไมสุข ซนเปนลิงเลย เธอชอบกวนเพื่อน ๆ ใน
หองเรียนจนครูจะไลออกอยูแ ลว
...หลวงพอจับเด็กฝกกรรมฐานใหจนกลายเปนเด็กเรียนเกง จบปริญญาตรีและปริญญาโทไดทุนรัฐบาลไป
เรียนตอปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา วันที่สนทนากันนั้น หลวงพอพุธเพิ่งไดรับจดหมายจากศิษยคนนั้น
เขียนมาเลาวา
“ดิฉันทําตามที่หลวงพอสอน คือฝกกรรมฐานกอนนอนทุกคืน ปรากฎวาพอใกลสอบดิฉันฝนแมนทุกทีเลย
วาขอสอบจะออกอะไร ดิฉันบอกเพื่อนที่เปนฝรั่ง เพื่อนก็ไมเชื่อ แตถึงเวลาเขาสอบ ปรากฎวาขอสอบออก
ตรงตามนั้นเลย เพื่อนหาวาหนูไปติดสินบนอาจารยเลยรูขอสอบลวงหนาอยูคนเดียว ที่จริงดิฉันฝนแมน
เหมือนหลวงพอนั่นแหละ”
...การทําสมาธินอกจากจะชวยใหจําแมนแลวยังทําใหจิตนิ่งไมตื่นเตนเวลาทําขอสอบในสนามสอบ สมัยที่
อาตมาเปนสามเณรเรียนบาลีก็ฝกสมาธิในการเรียนหนังสือเหมือนกัน เวลาเขาหองสอบแตละครั้งจะนั่ง
หลับตากําหนดลมหายใจเขาออกประมาณ ๕ นาทีเพื่อใหจิตใจสงบหายตื่นเตนแลวจึงเปดขอสอบ จากนั้นก็
คอยตอบขอสอบดวยความสุขุมรอบคอบ อาตมาทําอยางนี้จนกระทั่งสอบไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณร
...จําไดวา ครั้งหนึ่งตอนเปนสามเณรอยูทสี่ ุพรรณบุรี อาตมาเดินทางเขากรุงเทพฯเพื่อสอบประโยค ๕ ที่ตึก
มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ พอกรรมการคุมหองสอบแจกขอสอบ อาตมาก็ยังไมดูขอสอบทันที ยังคงนั่งหลับตา
ภาวนาตอไปอีกสิบนาที กรรมการคุมหองสอบนึกวาอาตมานั่งหลับเวลาสอบจึงมาสะกิดบอกวา “สามเณร
ตื่นไดแลว”
•

เสกคาถาเรียนเกง

...ตอไปนี้จะแนะวิธีฝกสมาธิสําหรับชวยใหเรียนเกง ใหนักเรียนทองคาถา ๔ คําคือ “จะ ภะ กะ สะ”
เรียกวาคาถากาสลัก คาถานี้มาจากหนังสือชื่อวชิรสารัตถสังคหะที่พระรัตนปญญาเถระแตงไวที่เชียงใหม
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๘ คาถานี้ตองเสกใหเปน ถาเสกไมเปน คาถาไมศักดิ์สิทธิ์ จะเรียนไมเกง
คาถา “จะ ภะ กะ สะ” นี้ตองเสกเปนคาบ คาบแปลวา “วน” หนึ่งคาบมี ๔ จบ
จบที่หนึ่งเริ่มจากตัวทีห่ นึ่ง “จะ ภะ กะ สะ”

จบที่สองเริ่มจากตัวที่สอง “ภะ กะ สะ จะ”
จบที่สามเริ่มจากตัวที่สาม “กะ สะ จะ ภะ”
จบที่สี่เริ่มจากตัวที่สี่ “สะ จะ ภะ กะ”
...อยากเรียนเกงตองเสกวันละ ๗ คาบกอนนอนและเวลาเขาหองสอบ กอนสอบทุกวิชา ตองหลับตาเสก ๗
คาบ ลองเสกดูจะไดเรียนเกงกันทุกคน ๑ คาบมี ๔ จบ ใหนักเรียนวาพรอมกันวา
จะ ภะ กะ สะ
ภะ กะ สะ จะ
กะ สะ จะ ภะ
สะ จะ ภะ กะ
...เสกคาถาอยางเดียวยังไมพอ ตองถอดรหัสคาถาเอามาปฎิบัติอีกดวย เราตองรูความหมายดวยคาถาจึงจะ
ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับเรามีคาถากันเสือกันชาง เวลาที่เราเขาปาเจอเสือเจอชาง เสกคาถาอยางเดียวไมพอ ตอง
พกหลวงพอโกยวัดหนาตั้งคือวิ่งไปดวยเสกคาถาไปดวย
ยามเขาปาเสกคาถากันชางไล
ขึ้นตนไมอีกดวยชวยคาถา
เห็นน้ําแกงจวนหมดรสโอชา
เติมน้ําปลาอีกดวยชวยน้ําแกง
...คําวา “จะ ภะ กะ สะ” แปลวาอะไร คําทั้งสี่ไดมาจากคําที่หนึ่งของคาถาภาษาบาลีดังตอไปนี้
จะชะ ทุชชะนะสังสัคคัง
ภะชะ สาธุสะมาคะมัง
กะระ ปุญญะมะโหรัตตัง
สะระ นิจจะมะนิจจะตัง
มีคําแปลวา
หลีกเลี่ยงคนพาล (จะ)
สังสรรคบัณฑิต (ภะ)
ทําดีเปนนิจ (กะ)
คิดถึงความเปลี่ยนแปลง (สะ)

...นักเรียนที่อยากเรียนเกงตองเสกคาถากาสลักทั้ง ๔ คํา วันละ ๗ คาบเปนอยางนอยและถอดรหัสนํามา
ปฎิบัติในชีวิตประจําวันดวย ดังตอไปนี้
(จะ) หลีกเลี่ยงคนเกเรไมชอบเรียนหนังสือและชอบหนีโรงเรียนเปนประจํา
(ภะ) คบหาคนเรียนเกงหรือตั้งใจเรียน มัน่ เขาพบครูบาอาจารย
(กะ) ขยันอานหนังสือ ทําการบาน และทํางานที่ครูสั่งมา
(สะ) สอบไดคะแนนดีแลวอยาประมาท ตองขยันศึกษาเลาเรียนเสมอตนเสมอปลาย
...เมื่อใดหมดกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนใหนึกถึงความคาดหวังของคุณพอคุณแมและ นึกถึงประวัติของ
คนเรียนเกงอยางหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) เพื่อใชเปนแบบอยางใหเราตั้งใจเรียนตอไป
ดังพระราชนิพนธของรัชกาลที่ ๖ ที่วา
ประวัตวิ ีรบุรุษไซร เตือนใจ เรานา
วาอาจจักยังชนม เลิศได
แลยามจะบรรลัย ทิ้งซึ่ง
รอยบาทเหยียบแนนไว แทบพื้นทรายสมัย
...ขออางบุญกุศลที่เราบําเพ็ญวันนีแ้ ละกอนหนานี้ เปนเครื่องบูชาคุณของทานเจาคุณอาจารยพระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ขอพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยไดมีสว นแหงบุญกุศลที่เราบําเพ็ญถวายทาน
ในครั้งนี้ ใหปราศจากทุกขโศกโรคภัยทั้งปวง เจริญงอกงามไพบูลยยงิ่ ขึ้นไปในรมธรรมแหงองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา สถิตเปนรมโพธิ์รมไทรของศิษยานุศิษยตลอดกาลนาน
...ขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยไดปกแผไพศาลคุมครองพวกเราทุกคนใหมีแต
ความสุขความเจริญรุงเรือง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา สามารถในการศึกษาและการทํางาน เจริญดวย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบดวยธรรม ก็
ขอใหความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ ทุกทาน ทุกคน ตลอดกาลนานเทอญ
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