


ทําอยางไรจึงเรียนเกง 
 

 
พระธรรมโกศาจารย(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

เจาอาวาสวดัประยุรวงศาวาส 

เรียบเรียงจากปาฐกถาที่แสดง ณ ชาติภูมิสถานของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) อําเภอศรีประจันต จังหวัด

สุพรรณบุร ีเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐  

 

 

...ขอถวายความเคารพแดทานพระเถรานุเถระ ซ่ึงมีทานพระครูศรีประจันตคณารักษ เจาอําเภอคณะศรี

ประจันต และทานพระครูโสภณสิทธิการ เจาอาวาสวดัพยัคฆาราม เปนตนเปนประธาน ขอเจริญพรทาน

สาธุชนซ่ึงมีทานผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน เปนประธาน และขอเจริญสุขสวัสดีแด

นักเรียนทุกคน  

...วันนีพ้วกเรามาประชุมกัน ณ สถานท่ีท่ีเปนประวัติศาสตร มานั่งฟงธรรมกถา ณ สถานท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิ 

เพราะเปนมาตภุูมิ เปนท่ีเกิด เปนท่ีศึกษาเลาเรียนเบ้ืองตนของบุคคลสําคัญของโลกคนหนึ่งนั่นคือทานเจา

คุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) พวกเรามารวมกันทําบุญอายุวัฒนมงคลของทานเจาคุณ



อาจารย อาตมาตั้งใจจะมามีสวนรวมตั้งแตตน แตเนื่องจากวนันี้ตดิการบรรยายอยูท่ีวิทยาลัยปองกนั

ราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) เม่ือบรรยายเสร็จก็รีบเดินทางมารวมงาน  

• ถอดรหัสบุคคลอัจฉริย  

...เม่ือมาถึงแลวก็ไดเห็นวา อาคารบานเกดิของทาน

เจาคุณอาจารยท่ีตั้งอยูดานหลังของอาตมาผูบรรยาย

อยูนี้ไดรับการปรับปรุงมากกวาปท่ีแลว และไดทราบ

วาในรอบปท่ีผานมามีคนมาเยี่ยมชมสถานท่ีแหงนี้

นับพันคน ในจํานวนนี ้นักเรียนจํานวนไมนอยก็คง

ไดมารูมาเหน็กับเขาดวย สําหรับผูท่ียังไมเคยมา วันนี้

ตองตั้งใจดแูละเรียนรูใหมาก เพราะเราจะรวมกัน

ศึกษาและถอดรหัสความเปนอัจฉริยะของทานเจาคุณ

อาจารยพระพรหมคุณาภรณมาซึมซับไวในใจ  

...เวลาท่ีเรากราบพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ เรารําลึกนึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเอามาเก็บไว

ในใจเรา ในทํานองเดียวกนั เวลาท่ีเรามาเหน็ภาพและศึกษาชีวิตของหลวงพอพระพรหมคุณาภรณตั้งแต

ตอนเปนเด็ก เปนนักเรียน และเปนสามเณร เราจะเกดิแรงบันดาลใจวา วันหนึ่งเราจะเปนคนท่ีฝากส่ิงท่ีดี

งามไวกับโลกนี้เหมือนกับท่ีทานไดทําไวนัน้  

...เราอาจจะไมยิ่งใหญเหมือนทาน เพราะทานเปนบุคคลสําคัญของโลก ไดรับรางวัลจากองคการการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในเร่ืองการศึกษาเพื่อ

สันติภาพ วันท่ีทานไปรับรางวัลท่ีกรุงปารีสนั้นยิ่งใหญมาก เม่ือกลับมาก็มีการนําเร่ืองราวชีวิตของทานมา

เลาขานและฉลองกันท่ีสุพรรณบุรี เพราะทานเปนคนสุพรรณ รูไดอยางไรวาทานเปนคนสุพรรณ ก็เพราะ

บานเกิดของทานอยูท่ีนี่ คงมีไมกี่คนในประเทศไทยท่ีจะไดมาท่ีนี ่พวกเรามากันกอนใคร วันนีพ้วกเราไดมา

รูมาเห็น ตอไปตองทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกบอกเพื่อน ๆ นอง ๆ ท่ีมาจากตางจังหวัด วาหลวงพอพระพรหม

คุณาภรณเคยอยูตรงนี้ท่ีศรีประจันต มีบานหลังนี้เปนหลักฐาน  

...โดยท่ัวไปจะมีการเก็บสถานท่ีท่ีเกีย่วของกับบุคคลสําคัญของโลกเอาไวเปนอนุสรณสถาน เม่ือไปท่ี

สหรัฐอเมริกาเราจะเหน็บานของประธานาธิบดีลินคอลน(Abraham Lincoln) ใครทําประโยชน

ยิ่งใหญตรงไหนในโลก เขามักเก็บสถานท่ีท่ีเกี่ยวของกบับุคคลนั้นไวเปนอนุสรณ  

...สถานท่ีเกิดของบุคคลสําคัญโลก คนจะชอบไปด ูบุคคลยิ่งใหญคนหนึ่งท่ีคนท่ัวโลกชอบไปดูสถานท่ีเกิด

กันมากก็คือพระพุทธเจา เม่ือสองเดือนท่ีแลวอาตมาไปดสูถานท่ีตรัสรูของพระพุทธเจาท่ีพุทธคยา ตนโพธ์ิ



ท่ีพระพุทธเจาประทับนั่งตรัสรูยังอยู คนท่ัวโลกมารวมกนัท่ีนั้น สถูปหรือเจดียพุทธคยาดูเดนตระหงาน คน

มากันท่ัวโลกเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเกีย่วกับพระพุทธเจา  

...อาตมาสังเกตดูวาทําไมเขาไปกันท่ีนัน่ เม่ือสังเกตตวัเราเองก็พบวา เวลาอยูใตตนโพธ์ิท่ีพระพุทธเจาตรัสรู 
เรามีโอกาสนึกยอนกลับไปถึงวันท่ีพระพทุธเจาตรัสรู พระพุทธเจาประทับนั่งอยูตรงนี้ พระยามารมาผจญ

ตรงนั้น เราไมตองไปอานหนังสือพุทธประวัติท่ีไหนเราก็เห็นเปนภาพแลวเกดิแรงบันดาลใจรูสึกศรัทธา

พระพุทธเจายิง่ข้ึน ตอนนี้นกัเรียนอาจยังอาจจะมองไมเห็นภาพ แตลองถามคุณครูคุณพอคุณแมดกู็จะรูวา 
ถามีโอกาสพวกเขาจะตองไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเกีย่วกับพระพุทธเจา เพราะไดอานไดฟงเร่ืองพระพุทธเจาไว

มาก บางคนอาจจะสงสัยวาพระพุทธเจามีจริงหรือ พอไดไปเหน็สถานท่ีเหลานั้นแลวหายสงสัยและเกิด

ศรัทธายิ่งข้ึน  

...อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) เจาของทฤษฎีสัมพัทธชาวอเมริกันไดพูดถึงมหาตมะ 

คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ไว มหาตมะ คานธีเปนคนอินเดีย กอบกูเอกราช

ใหอินเดีย โดยปลดแอกจากอังกฤษ เขาพาคนอินเดยีสูกองทัพท่ียิ่งใหญของอังกฤษดวยมือเปลา เขานุงโธตี

มีผาพาดบาสีขาว ไมมีเคร่ืองประดับอะไร คนเรียกเขาวา “มหาตมะ” แปลวา บุคคลท่ียิ่งใหญ เขามีอิทธิพล

อยางมากตอคนอินเดยีและชาวโลกในเร่ืองอหิงสาหรือการใชความสงบสยบศัตรู  

...อัลเบิรต ไอนสไตนกลาวไววา ในอนาคตหลายคนคนคงจะสงสัยวา มหาตมะ คานธี เปนมนุษยเดินดนิ

จริง ๆ หรือ เพราะเขาดูยิ่งใหญเหลือเกิน เขาทําอะไรซ่ึงมนุษยธรรมดาทําไมได ถานกัเรียนอยากรูวา 

มหาตมะ คานธี ทําอะไรท่ีคนธรรมดาไมนาจะทําไดก็ลองไปศึกษาด ู 

...วันนีจ้ะไมพูดถึง มหาตมะ คานธี แตปรารภใหฟงวา คนอยางนี้นะหรือมีชีวิตเดนิดินจริง ๆ นั่นคือคําพูด

ของไอนสไตนท่ีมีตอมหาตมะ คานธี เราสามารถใชคําพูดประโยคเดยีวกันนัน้กับทานเจาคุณอาจารยพระ

พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต) คือตอจากนี้ไปอีก ๕๐ ป คนรุนหลังอาจจะสงสัยวา คนอยางทานพระ

พรหมคุณาภรณนี้เปนมนุษยเดินดนิจริงๆ หรือ เพราะทานเขียนหนังสือนับรอยเลม ทานเอาเวลาท่ีไหนมา

เขียนหนังสือพุทธธรรมเลมใหญซ่ึงเขียนไดดีเหลือเกิน จัดเปนเพชรน้าํเอกในวงวรรณกรรม

พระพุทธศาสนา  

...ยิ่งไปกวานัน้ ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณรอบรูสารพัดศาสตร นักเรียนลองเรียนแควิชา

วิทยาศาสตรกป็วดหวัแลว หลวงพอพระพรหมคุณาภรณท้ังพูดท้ังเขียนเร่ืองวิทยาศาสตรเปนภาษาไทยและ

แปลเปนภาษาอังกฤษอีกดวย ทานเปนพระท่ีพูดเร่ืองวิทยาศาสตรแลวนกัวิทยาศาสตรตองฟง ทานพูดเร่ือง

กฎหมายไดลึกซ้ึงชนิดท่ีนกักฎหมายยอมรับ ไมวาทานจะพูดเร่ืองอะไรก็ตามทานรูลึกซ้ึงไปท้ังหมด คนรุน

ตอไปอาจจะสงสัยวาสมองของทานทํางานอยางนี้ไดอยางไร ทานมีชีวติเปนคนเดนิดนิจริงหรือ ถาเราไม

เก็บบานเกิดหลังนี้เอาไวเปนหลักฐาน คนรุนตอไปอาจคิดสงสัยวาไมใชเร่ืองจริงท่ีวาทานเคยเปนเดก็เรียน



หนังสืออยูท่ีศรีประจันต คนศรีประจันตกเุร่ืองข้ึนมาหรือเปลาก็ไมรู แตเม่ือไดมาเห็นบานหลังนี้เปน

หลักฐาน คนท่ัวไปกห็ายสงสัย  

...พวกเราตองขอบคุณตระกูลอารยางกูรท่ีบริจาคอาคารและสถานท่ีแหงนีใ้หเปนอนุสรณแหงความ

ภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบรี เพื่อเปนหลักฐานวา ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณเปนมนษุยเดิน

ดินจริงๆ มีบานหลังนี้เปนหลักฐาน ชีวิตของทานเร่ิมตนท่ีนี่  

• คนเรียนเกง  

..."ตอไปเม่ือนักเรียนโตข้ึนตองอานผลงานของหลวงพอพระพรหม

คุณาภรณในแตละดาน ไมวาจะเปนพุทธศาสตร วิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร นิติศาสตร ศึกษาศาสตร ทุกเร่ือง ละเอียดลึกซ้ึงอยางกับ

ทานเปนผูเช่ียวชาญดานนั้น ๆ นี่คือความเปนปราชญอัจฉริยะของทาน 

ถาเปรียบสมองคนเปนคอมพิวเตอร สมองของทานก็เปนซุปเปอร

คอมพิวเตอร สมัยท่ีเรียนหนังสือท่ีมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ทานเคยสอบไดเกรดเอทุกวิชา ทานเรียนเกงทุกวิชา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทานเรียนเกงมาก  

...พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษของหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ 
สมัยกอนทานเรียนดวยตนเองเปนสวนใหญ การเรียนภาษาอังกฤษสมัยกอนไมมีคอมพิวเตอรชวยสอน

เหมือนสมัยนี ้ไมมีทีวีหรือวดีิทัศนประกอบการสอน แตหลวงพอพระพรหมคุณาภรณเกงภาษาอังกฤษมาก 
ทานเรียนจบแคปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตเกงภาษาอังกฤษขนาดไดรับ

นิมนตใหไปสอนมหาวิทยาลัยช้ันนําในสหรัฐอเมริกา ทานบรรยายเปนภาษอังกฤษไดอยางดี ฝร่ังไดฟงแลว

ประทับใจ ทานยังแตงหนังสือเปนภาษาอังกฤษหลายเลม ทานเกงภาษาอังกฤษไดอยางไร นักเรียนสมัยนี้มี

ท้ังคอมพิวเตอรท้ังทีวีและวีดทัิศนชวยสอนภาษาอังกฤษ พอออกจากหองเรียน ภาษาอังกฤษก็กลับไปหาครู 

คือเรียนแลวกลื็มแลว  

...ทําอยางไรเราจะเรียนเกงเหมือนหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ เราตองตั้งปณิธานไว เม่ือศึกษาประวัติ

ชีวิตของหลวงพอในวัยเด็ก เราพบวา เม่ือทานเรียบจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ญาติใหทานไปบวชเปน

สามเณรเพราะสุขภาพไมด ีทานไดตั้งใจเรียนบาลีจนจบประโยค ๙ ขณะเปนสามเณร นับเปนสามเณรรูปท่ี 

๒ ในสมัยรัชกาลท่ี ๙ ท่ีสอบประโยค ๙ ได เนื่องจากมีประเพณวีาสามเณรท่ีสอบประโยค ๙ ไดจะไดเปน

นาคหลวงโดยมีในหลวงเปนโยมบวชใหท่ีวัดพระแกว ทานจึงเปนนาคหลวงบวชเปนพระในพระบรมรา

ชานุเคราะหท่ีวัดพระแกว  



...ขาวท่ีวาสามเณรประยุทธหรือทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณเปนนาคหลวงนี้ดังไปท่ัวศรี

ประจันต ในชวงนั้นอาตมาผูบรรยายอยูท่ีวดัสามจุนซ่ึงหางจากท่ีนี่ไมไกลนัก ตอนนัน้อาตมายังเปนเด็กได

นึกช่ืนชมความยิ่งใหญของสามเณรประยทุธ ทานอยูศรีประจันตเหมือนเรายังไดในหลวงเปนโยมบวชใหท่ี

วัดพระแกว เราอยากบวชเรียนตามอยางทาน ตอมาอาตมาไดบวชเปนสามเณรและตัง้ใจเรียนบาลีจนสอบ

ไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณรและไดในหลวงเปนโยมบวชใหท่ีวัดพระแกวเหมือนกัน  

...หลวงพอพระพรหมคุณาภรณไมไดเรียนแตประโยค ๙ อยางเดยีว ทานยังจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยดวยเกยีรตินิยมอันดับหนึง่ ตอมายังไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์จาก

มหาวิทยาลัยตางๆในประเทศไทย ทานเรียนก็เกง เทศนกเ็กง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทานไปสอนมา

ท่ัวโลก จึงเปนบุคคลของโลก ไมใชคนของประเทศไทยเทานั้น  

...เราจะเรียนเกงอยางทานไดอยางไร นักเรียนไมจําเปนจะตองไปบวชเหมือนทานเราก็เรียนเกงได อะไร

คือส่ิงท่ีทําใหทานเรียนเกง ถาหากวาเราอยากเรียนเกงเหมือนทานลองมานั่งท่ีบานหลังนี้อันเปนสถานท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิ กลับไปแลวอาจจะอานหนังสือทะลุปรุโปรงก็ได แตท่ีสําคัญเราตองถอดรหัสจากปฏิปทาของ

ทานเพื่อหาวิธีเรียนเกงตามแบบฉบับของทาน  

...ลักษณะสําคัญของทานเจาคุณอาจารยพระพรหม

คุณาภรณก็คือ ทานเปนคนใฝรู ไมวาอานหรือฟง

อะไรก็ตาม ทานจะจดจํานําเอาไปคิด ไมมีอะไรท่ี

ทานจะอานหรือฟงผานเลยไปโดยไมจดบันทึก ทาน

เจาคุณอาจารยอานอะไรท่ีเหน็วาสําคัญก็จดบันทึกไว

ตามคติท่ีวา จําไวดกีวาจด แตถาจําไมหมด จดไว

ดีกวาจํา  

...บางทีเร่ืองท่ีครูสอนเราก็เขาหูซายทะลุหูขวา เรา

ฟงบางไมฟงบาง นักเรียนอาจจะนึกวาเร่ืองท่ีฟงอยูนี่เราไมไดใชหรือไมเปนประโยชน แตถาเราฟงแลว

จดจํานําเอาไปคิดวิเคราะหและศึกษาเพิ่มเติม ไมวาเกีย่วกับเร่ืองอะไรก็ตาม ถาเราไมรู ไมเขาใจ เราจะไม

หยุดคนควา เราอานและคนควาเร่ือยไป เม่ืออานมากเขา ส่ิงท่ีเราอานก็จะตกผลึกกลายเปนเพชรในใจเราดัง

เร่ืองตอไปนี ้ 

...ในสมัยโบราณ คนเรรอนเผาหนึ่งบูชาเทพเจาประจําเผา ตกเย็นพวกเขามากางกระโจมนอนรุงข้ึนก็เก็บ

กระโจมแลวข่ีมาดินทางตอไปเปนอยางนี้ประจํา จนกระท่ังเย็นวันหนึ่งมีพายุพัดอ้ืออึงตอนท่ีกําลังสวดมนต

บูชาเทพเจา หวัหนาเผาบอกวาตั้งใจฟงใหดี เทพเจากําลังปรากฎองคและบอกขุมทรัพยใหเรา ทุกคนนิ่งฟง

กันใหญ ปรากฏวามีเสียงดังกึกกองออกมาจากกลุมฝุนฟุง เขาใจวาเปนเสียงเทพเจาเพราะไมมีคนอยูแถวนั้น 



เสียงนั้นบอกวา “สูเจาท้ังหลายตั้งใจฟงใหด ีพรุงนี้สูเจาท้ังหลายเดนิทางไปพบกอนกรวดท่ีใดใหเก็บใส

กระเปาท่ีอานมา เม่ือทําอยางนี้แลวสูเจาจะท้ังดีใจและเสียใจ”  

...เทพเจาพดูเปนปริศนาวาจะท้ังดีใจและเสียใจ จากนัน้เสียงก็เงียบไป พายุสงบ คนท่ีฟงรูสึกผิดหวงั 
แทนท่ีเทพเจาจะบอกขุมทรัพยกลับบอกใหเก็บกอนกรวด  

...รุงข้ึนพวกเขาเดินทางไปไหนเจอกอนกรวดก็เก็บอยางเสียไมได เก็บบาง ไมเก็บบาง พอตกตอนเย็นมา

ประชุมพรอมกันเพื่อไหวเทพเจา นึกไดวาเม่ือคืนวานเทพเจาส่ังใหเก็บกอนกรวด ลองดูซิวาใครเกบ็มาได

เทาไร พวกเขานําเอาถุงมาวางลงแลวลวงเขาไปขางใน กําส่ิงท่ีเขาใจวาเปนกอนกรวดออกมาแลวกแ็บมือ

ออก พวกเขาดีใจมากท่ีเหน็กอนกรวดกลายเปนเพชร แตเสียใจท่ีเก็บมานอยไปหนอย  

...ตอนท่ีฟงอาจารยสอนในหองเรียน นักเรียนก็จดบางไมจดบางเหมือนเก็บกอนกรวด พออาจารยนําเร่ือง

นั้นออกเปนขอสอบปลายภาค นักเรียนก็เสียใจท่ีจดมานอยไปหนอย  

• วางพื้นฐานด ี 

...เพราะฉะนัน้นักเรียนตองตั้งใจเรียนทุกวิชา อยา

ปลอยเปนดินพอกหางหมู สังเกตไหมทานเจาคุณ

อาจารยตอนเปนนักเรียนไมใชเรียนธรรมดา ทานติว

คนอ่ืนไดดวย เรียกวา มีความรูพื้นฐานแนน ใคร

อยากจะเรียนภาษาอังกฤษใหเกงพืน้ฐานไวยากรณ

ตองดี อยากจะเกงคณิตศาสตร ตองทองสูตรคูณแมน 

นักเรียนสมัยนีไ้มคอยทองสูตรคูณ อยากจะเกง

คณิตศาสตรแตไมคอยทองสูตรคูณ บางคนคิดเลขก็

ไมเกงเพราะมัวแตกดเคร่ืองคิดเลข  

...การเรียนตองมีพื้นฐานท่ีดี มีครูบาอาจารยท่ีดี มีพอแมท่ีดี เราไดมาเห็นชีวติวยัเดก็ของทานเจาคุณอาจารย

พระพรหมคุณาภรณท่ีนีเ่รารูเลยวาทานเร่ิมตนด ีเม่ือเปนเด็กทานฝกฝนมาดี เปนคนมีธรรมะ มีความขยัน

ขันแข็ง มาจากครอบครัวท่ีฝกอบรมพี่นองใหรักกันดี เพราะพอแมสอนด ีพอโตข้ึนแมทานจะจากบานไป

บวชเรียนอยูท่ีวัดก็มีนิสัยท่ีดตีิดตัวไป เชนทานเปนคนละเอียดประณีต ท่ีทานเปนคนอยางนั้นเพราะถูก

ฝกฝนมาตั้งแตวัยเด็ก ทานเจาคุณอาจารยจงึเปนบุคคลท่ียิง่ใหญ บุคคลท่ียิ่งใหญไดรับการวางรากฐานชีวิต

ไวดจีึงเจริญเตบิโตอยางยั่งยนื เหมือนไผเมาซูหรือโมโซในประเทศจนี  

...ไผเมาซูคนแกไมชอบปลูก แตคนหนุมสาวชอบปลูก เพราะปลูก ๕ ปแรกสูงแคทวมหวัเทานัน้ ใสปุยก็



แลวรดน้ําก็แลว ไผเมาซูโตอยูแคนัน้ คนแกบอกวาโตไมทันใจ แตหลังจาก ๕ ปตนไผโตวันละ ๒ ฟุตคร่ึง 

สูงเต็มท่ี ๗๕ ฟุตภายใน ๖ สัปดาห หลังจากนั้นมันขยายทางกวางกลายเปนไผยักษ ถาใชปลองไผนี้ทํา

กระบอกขาวหลาม รับรองคนเดียวทานไมหมด  

...ถาใครชอบดูหนังจีนกําลังภายในจะเหน็พวกจอมยุทธชอบไปไลฟนกันบนยอดไผเมาซูนี้ หลายคนสงสัย

วาทําไมไผนีไ้มโตใน ๕ ปแรก หลังจาก ๕ ป จึงโตวันละ๒ ฟุตคร่ึง เม่ือคนขุดลงไปใตดินก็พบวาในชวง ๕ 

ปแรก รากไผเมาซูงอกอยูใตดินขดเปนวง พอคนคล่ีรากไผออกมา มันยาวเปนกิโลเมตรเลย แสดงวาตอน ๕ 
ปแรกไผเมาซูเตรียมความพรอมอยูใตดนิ พอรากงอกยาวเต็มท่ี มันดูดซับอาหารโฮกๆ หลังจาก ๕ ปจึงโต

พรวดพราด คนท่ียิ่งใหญก็เหมือนกับไผเมาซูคือตอง

เตรียมความพรอมมาอยางดกีอนท่ีจะทําการใหญ  

...ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณฝกฝนชีวิต

วัยเด็กของทานมาด ีทานคอยสรางลักษณะนิสัย

พัฒนาชีวิตของทานมาเร่ือยๆ พอถึงจุดหนึ่งก็ประสบ

ความสําเร็จชนิดท่ีเรียกวา “ดังช่ัวขามคืน”ท้ังท่ี

กอนนหนานี้ตองลุมลุกคลุกคลานมาตลอด คนบาง

คนกวาจะประสบความสําเร็จก็ใชวาเขาจะเตรียมการ

มาแควันสองวนั เขาตองเตรียมตัวสะสมบารมีมานาน

ทีเดียว  

...เม่ือตนปท่ีแลวอาตมาไปเยี่ยมวัดเอนเรียวกุจิในญ่ีปุน วัดนี้มีอายุ ๑,๒๐๐ ป เปนวดัตนกําเนิด

พระพุทธศาสนานิกายเทนได ท่ีนี่ฝกพระใหมีระเบียบวนิยั ลูกศิษยตองจุดตะเกยีงน้ํามันท่ีแทนบูชา

ตอเนื่องกันมาหามตะเกียงดบัจนกวาพระศรีอาริยจะมาโปรด อาจารยส่ังไวเม่ือ ๑,๒๐๐ ปท่ีแลว เช่ือไหมวา

ตลอด ๑,๒๐๐ ปจนบัดนี้ตะเกียงยงัไมเคยดบัเลย เหตุนี้คนญ่ีปุนจึงเจริญเพราะมีระเบียบวนิัยและทําอะไร

จริงจัง  

...ความมีระเบียบวนิัยและทําอะไรจริงจงัเปนลักษณะนิสัยของทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ 
ทานมีระเบียบวินัยมาแตเด็ก เวลาอานหนังสือทานจะอานอยางจริงจัง ไมเลนไมซนไมเท่ียวเหมือนเด็ก

ท่ัวไป  

...วัดเอนเรียวกุจินี้มีเนื้อท่ี ๔,๐๐๐ ไรตั้งอยูบนยอดเขาสูงติดกับตังเมืองเกียวโต ทานเจาอาวาสพาอาตมาไป

ดูท่ีสํานักหนึ่งซ่ึงประหลาดมาก ใครเขาไปอยูภายในสํานักนีห้ามลงจากเขาเปนเวลา ๑๒ ป ทานตองอยูอาน

หนังสือพระไตรปฎกและฝกกรรมฐานอยูอยางนั้น บุรพาจารยส่ังไวเม่ือ ๑,๒๐๐ ปท่ีแลว ทุกวันนีท้างสํานัก

ก็ยังถือปฏิบัติตามอยู  



...ในวนัท่ีไปเยี่ยมสํานกันี ้อาตมาถามทานเจาอาวาสวายงัเหลือพระท่ีอยู ๑๒ ปโดยไมลงจากเขาบางไหม 
ทานตอบวามีทุกรุนไมเคยขาด ตอนนี้เหลืออยูรูปเดียว พระสมัยนีใ้จไมสูเหมือนสมัยกอน อาตมาไดพบพระ

ท่ีกําลังอยูประจํา ๑๒ ปจึงสนทนากัน พระรูปนี้อยูในสํานักมาแลว ๑๒ ปครบไปหนึง่รอบ จากนั้นทานได

สมัครอยูตออีก ๑๒ ปเปนรอบท่ีสอง ทานอยูรอบท่ีสองมาได ๖ ป รวมแลวทานไมเคยลงจากเขาเลยเปน

เวลา ๑๘ ป ทานจะตองอยูตอไปอีก ๖ ป รวมเปน ๒๔ ป ตอนท่ีอาตมาไปพบนั้นทานมีอายุ ๔๖ ป  

...เม่ือมีการกลาวถึงพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนไวในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันอยางนี ้แมรัฐธรรมนูญ

จะบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทยก็จะไมมีอะไรไปรอนสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคทางศาสนาของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืน  

...คนท่ีจะทําอะไรสําเร็จตองมีลักษณะอยางทานรูปนี้ท่ีทําอะไรทําจริงโดยไมลงจากเขาเลย เม่ือพิจารณาดู

หนาตาผิวพรรณของทานก็เห็นวาผิวขาวซีด เพราะอยูในรมตลอด ทานไมเคยอานหนงัสือพิมพ ไมเคยดูทีวี 

ไมรูขาวท่ัวโลก ตลอดเวลา ๑๘ ปทานใชนั่งกรรมฐานเปนสวนมาก ดวงตาของทานสดใสไมมีความทุกข

กังวลเหมือนดวงตาของเดก็  

...ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณตองขยันเรียนอยางมากจึงสามารถสอบประโยค ๙ ไดขณะเปน

สามเณร ทานตองอานหนังสือวันหลายช่ัวโมงกวาจะสอบไดปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับ ๑ จาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวันนี้ทานก็ยงัทํางานหนกัอยางนั้นอยู  

...อีกตัวอยางหนึ่งของสุดยอดแหงการใชความพยายามของมนุษยในการศึกษาเลาเรียนเกดิข้ึนท่ีประเทศ

พมา พระสงฆพมาเรียนบาลีแปลกไปจากพระสงฆไทย นั่นคือพระสงฆพมามีประเพณีทองจําพระไตรปฎก

ภาษาบาลี ๔๕ เลม เม่ือทองไดคลองแคลวแลวทานก็ตองผานการสอบไลโดยรัฐบาลพมาใหการรับรองวา

เปนผูทรงจําพระไตรปฎก นบัมาถึงปจจุบันมีพระสงฆพมาท่ีผานการสอบไลจนเปนผูทรงจําพระไตรปฎก

จํานวน ๕ รูป  

...พระสงฆพมารูปแรกท่ีทรงจําพระไตรปฎกไดท้ัง ๔๕ เลมมีช่ือวาทานวิจิตรสาราภิวงศ ทานสอบผานการ

ทองพระไตรปฎกในพ.ศ. ๒๔๙๗ ความจําของทานเปนเลิศในโลกถึงขนาดท่ีหนังสือกินเนสบุค 

(Guinness Book of Records) บันทึกไวเปนสถิติโลกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘ วาทานวจิิตรสาราภิ

วงศสามารถทองพระไตรปฎกภาษาบาลีจํานวน ๑๖,๐๐๐ หนาไดอยางคลองแคลว นบัเปนตัวอยางท่ีหาได

ยากของความทรงจําอันยอดเยี่ยมเทาท่ีวิทยาศาสตรเคยคนพบ  

...ความพยายามของพระสงฆไทยในการศึกษาและวจิัยกมิ็ไดยิ่งหยอนไปกวาพระสงฆพมา ดังจะเห็นไดวา

เม่ือทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณสอบไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณรซ่ึงตองใชความพยายาม

อยางยิ่งยวดแลว ทานยังไดศึกษาคนควาพระไตรปฎกและหนังสืออธิบายพระไตรปฎกเชนอรรถกถา ฎีกา



แลวกล่ันความรูท่ีตกผลึกมาเขียนเปนหนังสือช่ือพุทธธรรม หนังสือนี้เปนสุดยอดของความพยายามของ

มนุษยอีกเลมหนึ่ง เม่ือดูเชิงอรรถของหนังสือนี้ เราพบวาผูเขียนไดอางอิงพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและ

คัมภีรอ่ืนๆ จํานวนหลายหม่ืนหนา ทานใชเวลาคนควาตรวจสอบอยางตอเนื่องยาวนานเพราะสมัยนั้นยังไม

มีพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรใหคนควาอยางรวดเร็วสะดวกสบายเหมือนอยางสมัยนี ้ 

• การฝกสติและเจริญสมาธิชวยใหเรียนเกง  

...พระวจิิตรสาราภิวงศและพระพรหมคุณาภรณเปนตัวอยางของอัจฉริยบุคคลท่ีใชความสามารถของสมอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ถานักเรียนอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของสมองเหมือนทานท้ังสองจะตองทํา

อยางไรบาง ตอบวา นักเรียนตองฝกทํากรรมฐานเบ้ืองตนใหเปนมีสตแิละมีสมาธิอยางดี พูดงายๆกคื็อใคร

อยากเรียนเกงตองฝกสติและสมาธิ  

...สาเหตุสําคัญท่ีทําใหนกัเรียนเรียนไมเกงก็เพราะขณะเรียนหนงัสือมักใจลอยหรือฟุงซาน เวลาฟงครูสอน 

นักเรียนบางคนชอบใจลอยไปคิดถึงเร่ืองสนุกๆนอกหองเรียน เร่ืองท่ีครูบรรยายจึงเขาหูซายทะลุหูขวา นี่

แสดงวาเขาขาดสติ นักเรียนบางคนอาจตั้งใจฟงด ีแตมีเร่ืองใหคิดมากมายจนจับประเด็นไมไดจึงกลายเปน

คนฟุงซานเพราะขาดสมาธิ การฝกสติและเจริญสมาธิจะทําใหเขาเรียนเกงข้ึนในทันที  

• การฝกข้ันแรกคือฝกสติ ใครอยากเรียนเกงตองมีสติ สติคืออะไร  

...สติคือการระลึกรูทันปจจบัุน คือ มองใหเห็น ฟงใหไดยิน ไมใจลอย 

นี่เปนสติท่ีเพงไปนอกตวัเรา เหมือนตอนท่ีขับรถไปถึงส่ีแยกไฟแดง 
พอเห็นไฟแดงก็หยดุรถ ท่ีหยุดรถก็เพราะคนขับรถมีสติมองเห็น

สัญญาณไฟแดง แตคนขับรถบางคนมัวใชโทรศัพทมือถืออยู ใจลอยไป

ถึงเร่ืองท่ีกําลังคุยทางโทรศัพทจึงมองไมเหน็สัญญาณไฟแดง นี่เรียกวา

ขับรถอยางไมมีสติ คนไมมีสติ มองก็ไมเห็น ฟงกไ็มไดยิน คนท่ีใจลอย

อยางนี้จะเรียนเกงไดอยางไร  

...ครูคนหนึ่งพยายามสอนความหมายของสติแกเดก็นักเรียนช้ัน ป. ๒ 
เขาแจกแกวน้าํผสมยาควินินใหนกัเรียนท้ังช้ัน จากนั้นเขาบอกให

นักเรียนทุกคนยกแกวข้ึนแลวทําตามอยางครูโดยกําชับใหทุกคนมีสติ มองใหเห็น ฟงใหไดยนิ อยาใจลอย 

ถาเห็นครูทําอะไร ใหทําตาม  

วาแลวครูกย็กแกวใสยาควินนิละลายน้ําชูข้ึน นักเรียนกย็กชูแกวตามครู ครูเอานิ้วใสปาก นักเรียนก็เอานิว้ใส

ปากตาม ตอนนี้นักเรียนทนไมไดเพราะรสชาดยาควินนิขมมาก นักเรียนบวนน้ําลายกันใหญ ครูหัวเราะขํา



ในอาการของนักเรียน  

นักเรียนประทวงวา “คุณครูแกลงพวกหน”ู  
ครูตอบวา “ไมไดแกลง”  
นักเรียนถามวา “แลวทําไมครูไมรูสึกขมบาง”  
ครูอธิบายวา “ท่ีพวกเธอรูสึกขมก็เพราะพวกเธอไมไดทําตามครู ครูบอกใหยกแกว แลวเอานิว้คน เอานิ้วใส

ปาก พวกเธอทําตามครูหรือเปลา”  
นักเรียนตอบพรอมกันวา “ทําตาม”  
ครูยอนวา “พวกเธอไมทําตามครู คราวนี้ครูจะทําใหดูอีกทีอยางชาๆ คอยดูใหดีนะ มีสติ อยาใจลอย เวลาครู

เอานิ้วคนในแกว ครูใชนิว้ช้ีคน แตเวลาครูเอานิ้วใสปาก ครูใชนิ้วกลาง พวกเธอใชนิ้วช้ีคนและเอานิว้ช้ีใส

ปาก มันก็ขมนะซิ นี่แสดงวาพวกเธอไมมีสติ พวกเธอรูหรือยังวาโทษของการไมมีสติคืออะไร”  
นักเรียนตอบพรอมกันวา “ขมจัง”  

...ใครอยากเรียนเกงตองฝกสติ คือ เวลาอานหนังสือหรือเรียนหนังสือ ตองพยายามเตือนตัวเองใหระลึก

รูทันปจจุบันทุกขณะ พยายามบังคับตัวเองไมใหใจลอย ฝกมองใหเห็น ฟงใหไดยนิ  

...การฝกสติเปนเพียงข้ันแรก การฝกข้ันตอไปคือฝกสมาธิ ใครอยากพฒันาความจําและความคิดตองมี

สมาธิ สมาธิคืออะไร  

...สมาธิแปลวาตั้งใจม่ัน ตรงกับคําวาเอกคัคตา แปลวาคิดเร่ืองเดียว ใครอยากเรียนเกงตองฝกคิดทีละเร่ือง 
ถาคิดหลายเร่ืองพรอมกันเรียกวาฟุงซาน การทําสมาธิก็คือการเพงกระแสจิตใหจับแนวแนอยูกับเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งเพยีงเร่ืองเดียว ไมวอกแวกไปคิดเร่ืองอ่ืน เคยเห็นคนเพงเทียนไหม เขาเอาเทียนมาตั้งไวขางหนา

แลวเพงอยางนี้จนภาพติดตา เม่ือหลับตาแลวเขาก็เห็นแสงเทียนอยูในมโนภาพ ใจไมวอกแวกไปไหนเลย 
คิดแตภาพแสงเทียนอยางเดยีว นีเ่รียกวา สมาธิ คือคิดเร่ืองเดียว  

...การฝกสติและฝกสมาธิตองทําไปพรอมกัน หลวงพอเทียนสอนฝกวิธีฝกสติดวยการแบมือแลวยกข้ึนชาๆ 
ฝามืออยูตรงไหนกใ็หรูทันจดุปจจุบันของฝามือ สติตามกําหนดอยูเร่ืองเดียวคือการเคล่ือนไหวของฝามือ 
การกําหนดรูอยูเร่ืองเดยีวนี้จดัเปนสมาธิ  

...เม่ือจิตเปนสมาธิ เราจะจาํแมนและทําใหเรียนเกง เหมือนเวลาท่ีเราถายภาพ ตองปรับ โฟกัสหนากลอง 
ภาพจึงจะชัดเจน การทําสมาธิก็คือการปรับโฟกัสของจิต ฝกคิดทีละเร่ือง เม่ือทําเร่ืองนี้จบแลวก็เลิกคิดถึง

เร่ืองนั้นหันไปจับเร่ืองใหมคิดตอไป  

• ประสบการณของคนเกงรอบดาน  



...นโปเลียนมหาราชเปนอีกตัวอยางของคนท่ีประสบความสําเร็จเพราะอาศัยสมาธิ เขาเปนจักรพรรดิ

ฝร่ังเศสท่ีเกงทุกเร่ือง เขารบเกง ปกครองเกง บริหารเศรษฐกิจเกง เขียนจดหมายก็เกง วันหนึ่งเขาถูกขาศึก

จับตัวไปปลอยเกาะ จิตแพทยนั่งเรือไปสัมภาษณเขา มีคําถามขอหนึ่งท่ีวาเขาทําอยางไรจึงเกงหลายดาน  

นโปเลียนตอบวา“ผมฝกคิดทีละเร่ือง” ซ่ึงก็คือฝกทําสมาธินั่นเอง  
จิตแพทยถามตอวา “ทานฝกอยางไร”  
นโปเลียนอธิบายวา “ผมจินตนาการใหสมองเหมือนตูท่ีมีล้ินชักหลายล้ินชัก แตละล้ินชักเก็บไวอยางละ

เร่ืองเทานั้น เวลารบก็เปดล้ินชักเร่ืองรบ เวลาพักรบก็ปดล้ินชักนั้นหันไปเปดล้ินชักเร่ืองความรักแลวก็เขียน

จดหมายถึงมเหสีจากแนวหนา เวลาบานเมืองวางจากศึกสงครามก็เปดล้ินชักเร่ืองการปกครองบานเมือง ไม

ปะปนกนักับเร่ืองอ่ืน”  
จิตแพทยถามวา “เร่ืองนี้ทํายากนะ ทานทําไดจริงหรือ”  
นโปเลียนบอกวา “ถาไมเช่ือผมจะทําใหด ูผมจะปดล้ินชักใหหมดเลย คอยดูวาจะเกดิอะไรข้ึน”  

...วาแลว นโปเลียนก็เอนกายลงนอน เขาหยุดคิดทุกเร่ือง ใชเวลาไมถึง ๕ นาที เขากห็ลับสนิท จิตแพทยจับ

ชีพจรและตรวจลมหายใจก็รูวานโปเลียนหลับสนิท

จริงๆ  

...ใครท่ีอยากเรียนเกงจะฝกทําสมาธิแบบนโปเลียนก็

ได คือจินตนาการใหสมองเหมือนตูท่ีมีล้ินชักหลาย

ล้ินชัก แตละล้ินชักเก็บไวอยางละวิชาเทานัน้ ล้ินชัก

ท่ี ๑ เก็บวิชาคณิตศาสตร พอจะเรียนคณิตศาสตรก็

เปดล้ินชักท่ี ๑ พอเรียนจบช่ัวโมงคณิตศาสตรก็ปด

ล้ินชักนี้ไมตองกังวลถึงวิชานี้อีกแลวเปดล้ินชักท่ี ๒ 

คือภาษาอังกฤษซ่ึงอยูในช่ัวโมงท่ี ๒ พอเรียน

ภาษาอังกฤษจบก็ปดล้ินชักนี ้หันไปเปดล้ินชักภาษาไทย กีฬาและกจิกรรมอ่ืนๆตอไป ขอสําคัญคือตองเปด

ทีละล้ินชัก คิดทีละเร่ือง ทําจบแลวใหปดล้ินชักทันที เวลาเรียนเปนเรียน เวลาเลนเปนเลน เรียนก็เกง เลน

กีฬากเ็กง  

...อาตมาเคยไปบรรยายธรรมสอนสมาธิใหนักมวยแชมปโลกคนหนึ่ง ผูจัดการเลาวา “นักมวยคนนี้ตอย

เมืองไทยชนะตลอด แตตอนนี้ผมจะสงเขาไปตอยตางประเทศกลัวเขาจะแพ เพราะขาดกําลังใจ ท่ีเขาตอย

ชนะในเมืองไทยก็เพราะเวลาอยูในเมืองไทย เสียงเชียรฝายไทยดวยกนัทําใหเขาฮกึเหิม พอเขาตอยถูกหรือ

ผิดก็ไมรูคนดจูะตะโกนเชียรอยางเดียว เสียงเชียรทําใหฮกึเหิมจึงตั้งใจชกจนชนะ แตพอไปตอยตางประเทศ 
เขาตอยดแีคไหนคนดไูมเชียรเขาหรอก คนดูจะเชียรมวยประเทศเขา นักมวยเรากใ็จฝอ เพราะฉะนั้นตอไปนี้



ผมจะใหเขาฝกสมาธิ คือไมตองฟงเสียงเชียร ใหตอยอยางเดียว ใครจะเชียร ใครจะดา ตองไมสนใจ ตอยลูก

เดียว นักมวยคนไหนท่ีตอยมวยไป หันไปยิม้ใหแฟนมวยไปดวย เดีย๋วกพ็ลาดทาโดนน็อค ตอนอยูบนเวที 

เขามีหนาท่ีตอย ตองตอยใหเต็มท่ี”  

...นักกฬีาหญิงของไทยท่ีไปยกน้ําหนกัชนะไดเหรียญทองโอลิมปคเจาของวลีวา“สูโวย”ก็ทําแบบเดียวกัน

คือฝกสมาธิ เวลานักกฬีาหญิงประเทศอ่ืนยกน้ําหนกัไมข้ึน เขารองไหงอแง โคชตองมาปลอบใจ นักกฬีา

หญิงของไทยนิ่งสงบมาก เวลายกไมข้ึนก็วางลงแลวมานัง่นิ่งทําสมาธิ ไมแสดงอาการทอหรือเสียใจ จากนัน้

เธอก็ลุกข้ึนสูตอไปอยางแนวแน  

...คนจะมีสมาธิตองฝกระเบียบวนิัยในตนเองคือฝกทําทีละเร่ือง อยานําหลายตอหลายเร่ืองมาปะปนกัน 

เรียนเปนเรียน เลนเปนเลน หลวงพอพุธ ฐานิโยเลาวา ตอนท่ีทานบวชเปนพระไดไมกี่พรรษา ทานเรียนบาลี

ช้ันประโยค ๓ อยูอยูวัดแหงหนึ่ง ท่ีสํานักนี้มีการฝกกรรมฐานอีกดวย หลวงพอพุธทําท้ังสองอยาง คือฝก

กรรมฐานไปดวยและเรียนบาลีไปดวย พระรูปหนึ่งเตือนทานวา “ทานพุธทําอะไรใหจริงสักอยางสิ จะเรียน

ก็เรียน จะนั่งกรรมฐานก็นั่ง มีท่ีไหนกันนั่งกรรมฐานดวย เรียนไปดวย กรรมฐานเส่ือมหมด” ทานพุธนึก

ตอบในใจวา เราจะฝกกรรมฐานไปดวย เรียนไปดวย เวลาเขาหองเรียนก็ทํากรรมฐานไปดวย ไมมีใครหาม

ฝกสมาธิเวลาเรียนหนงัสือมิใชหรือ  

...พอเขากรรมฐานฝกสมาธิ ทานพุธกําหนดลมหายใจเขาออก พอหายใจเขาก็นับหนึ่ง หายใจออกนับหนึ่ง 

ไมคิดเร่ืองอ่ืนเลย นับหนึ่งๆ สองๆ จนถึงสิบๆ แลวก็นับหนึ่งๆ ถึงสิบๆ อยางนี้ พอไปอยูในหองเรียนทาน

นั่งแถวหนาเลย เพื่อไมใหอะไรทําใหใจวอกแวก ทานนัง่เพงไปท่ีอาจารยเหมือนกับเพงกสิณจนกระท่ัง

อาจารยรูสึกอึดอัดถามวา ทานพุธมีปญหาอะไรหรือ ทานพุธตอบวา “ผมกําลังเพงกสิณทําสมาธิ ถือเอา

อาจารยเปนอารมณกรรมฐาน”  

อาจารยตอบแบบคนอารมณดีวา “ถาอยางนั้นทานเพงผมใหกลายเปนผุยผงไปเลย”  

...พอใกลจะสอบบาลี ทานพุธหลับฝนเห็นไกบินปรอไปเกาะบนร้ัวตีปกขันเสียงเจื้อยแจว ทานนําความฝน

นี้ไปเลาใหอาจารยฟง อาจารยบอกวา สงสัยปนี้จะออกขอสอบตอนไกปรบปก อาจารยใหเก็งขอสอบ

ประโยคไกปรบปก ทานพุธก็เก็งประโยคนี้แลวไปบอกเพื่อนๆ วาปนีจ้ะออกประโยคไกปรบปก  

เพื่อนถามวา “ทานรูไดอยางไร”  
ทานพุธตอบวา “ผมรูจากความฝน”  

...พอถึงเวลาสอบปรากฎวาขอสอบออกเร่ืองไกปรบปกจริงๆ ทานพุธสอบไดกลายเปนพระมหาพธุ ๓ 

ประโยค ทานฝนแมนจริงๆ ประสบการณตรงนี้ทําใหตอมาหลวงพอพธุรณรงคใหสอนนักเรียนฝก



กรรมฐานเพื่อใหเรียนเกง นักเรียนท่ัวภาคอีสานมาฝกกรรมฐานท่ีวัดของทาน อาตมาไปชวยทานสอนดวย 
หลวงพอพุธจงึเลาประสบการณของทานใหฟง  

...อาตมาถามหลวงพอพุธวาทําไมทานจึงสอนกรรมฐานใหนักเรียน ทานตอบวา เพราะทานเจอมากับ

ตัวเองดังเลามาแลว ทานยังเลาตออีกวา วนัหนึ่งผูปกครองพานักเรียนตัวเล็ก ๆ มาหา เด็กคนนี้เรียนหนังสือ

ไมเกงเพราะมีสมาธิส้ันเหลือเกิน เปนเดก็ผูหญิงแตอยูไมสุข ซนเปนลิงเลย เธอชอบกวนเพื่อน ๆ ใน

หองเรียนจนครูจะไลออกอยูแลว  

...หลวงพอจบัเด็กฝกกรรมฐานใหจนกลายเปนเด็กเรียนเกง จบปริญญาตรีและปริญญาโทไดทุนรัฐบาลไป

เรียนตอปริญญาเอกท่ีสหรัฐอเมริกา วันท่ีสนทนากันนั้น หลวงพอพุธเพิ่งไดรับจดหมายจากศิษยคนนั้น

เขียนมาเลาวา  

“ดิฉันทําตามท่ีหลวงพอสอน คือฝกกรรมฐานกอนนอนทุกคืน ปรากฎวาพอใกลสอบดิฉันฝนแมนทุกทีเลย

วาขอสอบจะออกอะไร ดิฉันบอกเพื่อนท่ีเปนฝร่ัง เพื่อนกไ็มเช่ือ แตถึงเวลาเขาสอบ ปรากฎวาขอสอบออก

ตรงตามนั้นเลย เพื่อนหาวาหนูไปตดิสินบนอาจารยเลยรูขอสอบลวงหนาอยูคนเดยีว ท่ีจริงดิฉันฝนแมน

เหมือนหลวงพอนั่นแหละ”  

...การทําสมาธินอกจากจะชวยใหจําแมนแลวยังทําใหจิตนิ่งไมตื่นเตนเวลาทําขอสอบในสนามสอบ สมัยท่ี

อาตมาเปนสามเณรเรียนบาลีก็ฝกสมาธิในการเรียนหนงัสือเหมือนกนั เวลาเขาหองสอบแตละคร้ังจะนั่ง

หลับตากําหนดลมหายใจเขาออกประมาณ ๕ นาทีเพื่อใหจิตใจสงบหายตื่นเตนแลวจึงเปดขอสอบ จากนั้นก็

คอยตอบขอสอบดวยความสุขุมรอบคอบ อาตมาทําอยางนี้จนกระท่ังสอบไดประโยค ๙ ขณะเปนสามเณร  

...จําไดวา คร้ังหนึ่งตอนเปนสามเณรอยูท่ีสุพรรณบุรี อาตมาเดินทางเขากรุงเทพฯเพื่อสอบประโยค ๕ ท่ีตึก

มหาจฬุาฯ วดัมหาธาตุ พอกรรมการคุมหองสอบแจกขอสอบ อาตมาก็ยังไมดูขอสอบทันที ยังคงนั่งหลับตา

ภาวนาตอไปอีกสิบนาที กรรมการคุมหองสอบนึกวาอาตมานั่งหลับเวลาสอบจึงมาสะกิดบอกวา “สามเณร

ตื่นไดแลว”  

• เสกคาถาเรียนเกง  

...ตอไปนี้จะแนะวิธีฝกสมาธิสําหรับชวยใหเรียนเกง ใหนักเรียนทองคาถา ๔ คําคือ “จะ ภะ กะ สะ” 
เรียกวาคาถากาสลัก คาถานี้มาจากหนังสือช่ือวชิรสารัตถสังคหะท่ีพระรัตนปญญาเถระแตงไวท่ีเชียงใหม

เม่ือ พ.ศ. ๒๐๗๘ คาถานี้ตองเสกใหเปน ถาเสกไมเปน คาถาไมศักดิ์สิทธ์ิ จะเรียนไมเกง  
คาถา “จะ ภะ กะ สะ” นี้ตองเสกเปนคาบ คาบแปลวา “วน” หนึ่งคาบมี ๔ จบ  

จบท่ีหนึ่งเร่ิมจากตัวท่ีหนึ่ง “จะ ภะ กะ สะ”  



จบท่ีสองเร่ิมจากตัวท่ีสอง “ภะ กะ สะ จะ”  
จบท่ีสามเร่ิมจากตัวท่ีสาม “กะ สะ จะ ภะ”  
จบท่ีส่ีเร่ิมจากตัวท่ีส่ี “สะ จะ ภะ กะ”  

...อยากเรียนเกงตองเสกวนัละ 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  

...เสกคาถาอยางเดยีวยังไมพอ ตองถอดรหัสคาถาเอามาปฎิบัติอีกดวย เราตองรูความหมายดวยคาถาจึงจะ

ศักดิ์สิทธ์ิ เหมือนกับเรามีคาถากันเสือกันชาง เวลาท่ีเราเขาปาเจอเสือเจอชาง เสกคาถาอยางเดยีวไมพอ ตอง

พกหลวงพอโกยวัดหนาตั้งคือวิ่งไปดวยเสกคาถาไปดวย  

ยามเขาปาเสกคาถากันชางไล  
ข้ึนตนไมอีกดวยชวยคาถา  
เห็นน้ําแกงจวนหมดรสโอชา  
เติมน้ําปลาอีกดวยชวยน้ําแกง  

...คําวา “จะ ภะ กะ สะ” แปลวาอะไร คําท้ังส่ีไดมาจากคําท่ีหนึ่งของคาถาภาษาบาลีดังตอไปนี ้ 

จะชะ ทุชชะนะสังสัคคัง  
ภะชะ สาธุสะมาคะมัง  
กะระ ปุญญะมะโหรัตตัง  
สะระ นิจจะมะนิจจะตัง  

มีคําแปลวา  

หลีกเล่ียงคนพาล (จะ)  
สังสรรคบัณฑิต (ภะ)  
ทําดีเปนนจิ (กะ)  
คิดถึงความเปล่ียนแปลง (สะ)  



 
 
ธรรมทาน โดย ธรรมอินเทรนด 

...นักเรียนท่ีอยากเรียนเกงตองเสกคาถากาสลักท้ัง ๔ คํา วันละ ๗ คาบเปนอยางนอยและถอดรหัสนํามา

ปฎิบัติในชีวิตประจําวนัดวย ดังตอไปนี ้ 

(จะ) หลีกเล่ียงคนเกเรไมชอบเรียนหนังสือและชอบหนโีรงเรียนเปนประจํา  
(ภะ) คบหาคนเรียนเกงหรือตั้งใจเรียน ม่ันเขาพบครูบาอาจารย  
(กะ) ขยันอานหนังสือ ทําการบาน และทํางานท่ีครูส่ังมา  
(สะ) สอบไดคะแนนดีแลวอยาประมาท ตองขยันศึกษาเลาเรียนเสมอตนเสมอปลาย  

...เม่ือใดหมดกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนใหนึกถึงความคาดหวังของคุณพอคุณแมและ นึกถึงประวัติของ

คนเรียนเกงอยางหลวงพอพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต) เพื่อใชเปนแบบอยางใหเราตั้งใจเรียนตอไป 

ดังพระราชนิพนธของรัชกาลท่ี ๖ ท่ีวา  

ประวัตวิีรบุรุษไซร เตือนใจ เรานา  
วาอาจจกัยังชนม เลิศได  
แลยามจะบรรลัย ท้ิงซ่ึง  
รอยบาทเหยียบแนนไว แทบพื้นทรายสมัย  

...ขออางบุญกุศลท่ีเราบําเพญ็วันนีแ้ละกอนหนานี ้เปนเคร่ืองบูชาคุณของทานเจาคุณอาจารยพระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ขอพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยไดมีสวนแหงบุญกุศลท่ีเราบําเพ็ญถวายทาน

ในคร้ังนี ้ใหปราศจากทุกขโศกโรคภัยท้ังปวง เจริญงอกงามไพบูลยยิง่ข้ึนไปในรมธรรมแหงองคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา สถิตเปนรมโพธ์ิรมไทรของศิษยานุศิษยตลอดกาลนาน  

...ขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยไดปกแผไพศาลคุมครองพวกเราทุกคนใหมีแต

ความสุขความเจริญรุงเรือง มีสติ มีสมาธิ มีปญญา สามารถในการศึกษาและการทํางาน เจริญดวย อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ ปรารถนาส่ิงใดท่ีชอบประกอบดวยธรรม ก็

ขอใหความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ จงพลันสําเร็จ ทุกทาน ทุกคน ตลอดกาลนานเทอญ  
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