การดําเนิ นชีวิตของชาวอีสานสู่วิถีพทุ ธธรรมด้วยผญาภาษิ ต
ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ ๑
0

๑. ความนํา
ชาวไทยในภูมภิ าคอีสานนัน้ ส่ วนใหญ่ เป็ นประชากรที่ได้รบั อิทธิพ ลจากวัฒ นธรรมลุ่ ม
แม่น้ําโขงแล้เข้ามาตัง้ ภูมลิ ําเนาอยู่ปะปนกับชาวท้องถิน่ อีสานเดิม การอพยพของประชากรส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเมืองการสงคราม ส่วนมากที่อพยพมาในสมัยรัตนโกสินทร์น้ีจงึ กลายมา
เป็ น ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องชาวอีส านตัง้ แต่ นั น้ มา ภาษาและวรรณกรรมท้อ งถิ่น ไทยอีส าน
นอกจากจะมีว ิท ยานิ พ นธ์ หรือ งานค้ น คว้า วิจ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ ศิ ป ละวัฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษา
นักวิชาการในด้านต่างๆ แล้วนัน้ เริม่ มีปรากฏออกมามากขึน้ เพื่อมุ่งให้เข้าใจถึงความเป็ นมาของ
วัฒนธรรมอีสาน อันมีพฒ
ั นาการมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ทีย่ าวนาน และควรอยู่ค่กู บั เยาวชนรุ่น
หลังให้ได้เรียนรูแ้ ละก้าวหน้ าต่อไปในอนาคต มนุ ษย์ใช้ภาษาเป็ นเครื่องแสดงออกซึ่งความคิด
และความรูส้ กึ ตลอดจนใช้ในการถ่ ายทอดความรูจ้ ากคนหนึ่งไปสู่อกี คนหนึ่ง จากยุคสมัยหนึ่ง
ไปสู่ ยุค อีก สมัยหนึ่ ง และจากสังคมหนึ่ งไปสู่อีก สังคมหนึ่ ง จึง อาจกล่ าวได้ว่ าภาษาอีส านนั น้
นอกจากจะเป็ นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งแล้วภาษาอีสานยังเป็ นการเสริมสร้างและสืบทอดวัฒนธรรม
แขนงต่างๆ อีกด้วย
การพูดผญาของชาวอีสานทีน่ ิยมใช้นํามาเป็ นคติเตือนใจในการสังสอนให้
่
คนเป็ นคนดีอนั
เป็ นภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรุษเป็ นเวลาช้านาน ทีส่ ะท้อนให้เห็นความเก่งกล้า
และ ฉลาดมีความสามารถลํ้าลึกของผูท้ ่ไี ด้รบั และสืบทอดมาจนถึงคนปั จจุบนั และได้มาเป็ นส่วน
หนึ่งในชีวติ ประจําวันของชาวอีสาน ในด้านต่ างๆ ในที่สุดก็ก ลายมาเป็ นภาษาภาษิต ปริศนา
ภาษิต ผญาภาษิต และอื่นๆ อีก มาก ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ และเป็ นมรดกอันลํ้าค่าได้ตกทอด
มาถึงคนรุน่ หลังได้ศกึ ษาค้นคว้าภูมหิ ลังของภาษาวรรณคดี วรรณกรรมของชาวอีสาน เพื่อจะได้
นํามาเป็ นข้อวัตรปฏิบตั กิ จิ ในชีวติ ประจําวันให้เกิดความสมดุลย์เข้ากับสภาวะการณ์ ของโลกยุค
โลกาภิว ัต น์ ไ ด้ เป็ นอย่ า งดี จะทํ า ให้ เ รามีส ติ ร อบรู้ต ัง้ มัน่ คงมองเห็ น ที่ห มายแล้ ว ถึง จะอยู่
ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่ ๒ นี้เป็ นคําอธิบายของพระพรหมคุณาภรณ์
ผญาภาษิต เป็ น สิ่ง ที่จําเป็ น อย่ างยิ่ง สําหรับ คนอีส านที่มวี ัฒ นธรรมประเพณี เป็ น ของ
ตนเองพร้อ มเป็ น ภาษาที่ล ึก ซึ่ง เพิ่ม ความเข้า ใจง่า ยต่ อ ผู้ฟั ง ทํ าให้ เข้าถึง การดํ า เนิ น ชีว ิต ที่
ปลอดภัยมีค วามเป็ นอยู่ในปั จจุบนั อย่างมีความสุ ข ผญาจะปรากฏเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรหรือ
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อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาพระพุ ทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ชยั ภูมิ
๒ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุต โต). พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๔.
๑

คําพูดทีเ่ ป็ นกาพย์กลอนได้นนั ้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากแรงบันดาลใจในศรัทธาทางพระพุทธศาสนา
ของคนในสังคมอีสาน เพราะแฝงไว้ดว้ ยหลักธรรมดําเนินชีวติ มีสติทุกย่างก้าวมาแต่โบราณจะใช้
ภาษาเจรจาทีไ่ พเราะงดงามมีลกั ษณะเป็ นบทร้อยกรองทีม่ ที งั ้ เรียบง่าย
ดังนัน้ ประเด็นหลักของบทความนี้ ผูเ้ ขียนมุง่ วิเคราะห์การดําเนินชีวติ ของชาวอีสานสู่วถิ ี
พุทธธรรมด้วยผญาภาษิต ลักษณะของผญาเป็ นอย่างไร คําสังสอนมี
่
ความหมายอย่างไร? ทําไม
ต้องดําเนินวิถชี วี ติ ด้วยผญาภาษิตธรรม?

๒.ลักษณะของคําผญา

ผญา ๓ เป็ นภาษาลาวทีค่ นในภาคอีสานซึง่ สืบเชื่อสายมาจาก ลาว อาณาจักรล้านช้าง ใช้
พูดจากัน เพื่อแสดงถึงภูมปิ ั ญญาของผูพ้ ดู รากศัพท์ของคําว่า ผญา มาจากคําว่า ปั ญญา ใน
ภาษาบาลี หรือคําว่า ปรัชญา ในภาษาสันสกฤต แต่เมือ่ มีคนเชือ้ ชาติลาวนํ าเอาคําว่า ปรัชญา
มาใช้พดู ในภาษาของตน จึงเปลีย่ นคําควบกลํ้า คือ ปร เป็ น เสียง ผ ซึง่ มีหลายคําเช่น เปรต คน
อีสานใช้ เผด ซึง่ นักปราชญ์ได้แบ่งลักษณะของคําผญาไว้ดงั นี้
๑) มีลกั ษณะคล้องจองกันในเชิงสัมผัสฟั งแล้วรื่นหู
๒) มีความหมายลํ้าลึก
๓) เป็ นหมูค่ าํ ทีเ่ กีย่ วกับวิถชี วี ติ และปรัชญาในการดํารงชีวติ
๔) เป็ นหมูค่ ําทีแ่ สดงออกในเชิงการมีไหวพริบ ปฏิภาณของผูพ้ ดู
ลักษณะของผญาตามทีก่ ล่าวมานัน้ ทีน่ กั ปราชญ์ได้แบ่งไว้ เป็ นลักษณะภาษาทีค่ ล้อง
จองกัน ไม่ว่าจะเป็ นประโยคทีส่ นั ้ หรือยาวก็ตาม จะมีความหมายทีล่ กึ ซึง่ กินใจ ตามบ้างจังหวะ
อารมณ์ หรือ บริบท ทีพ่ าไป ผูพ้ ดู ต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณ พร้อมแสดงออกมาเพื่อให้ประโยคนัน้
ฟั งแล้วเข้าใจความหมายอย่างแจ่มแจ้งของคําผญา และได้หลักพุทธธรรมนํ าไปใช้ในวิถชี วี ติ ของ
คนอีสาน
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๒.๑ การจ่ายผญา

การจ่ายผญาจึงเป็ นวิธกี ารทดสอบภูมปิ ั ญญา สื่อองค์ความรู้ ของชาวอีสาน ด้วยเหตุน้ี
เองคนอีสานในสมัยก่อนจึงต้องมีการเรียนรู้ คําผญา เอาไว้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะหาได้ โดยเรียนจาก
พ่ อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายหรือ ญาติพ่ีน้อ งของตนเองก่ อ น จึงไปเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ ท่มี คี วามรู้ใน
หมู่บา้ นของตนเองหรือทีอ่ ่นื วิธเี รียนนัน้ ก็จะใช้วธิ บี อกโดยผู้เรียนต้องจําเอาเองตามทีผ่ ูส้ อนนัน้
บอก คําผญา ทีเ่ รียนในช่วงแรกๆ จะเป็ นคําผญา ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในชีวติ ประจําวัน
ผญาเป็ นประโยคที่สบื ทอดกันมานาน ในแต่ ละยุกต์สมัย เป็ นประโยคใหม่บ้าง เก่าบ้าง
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั การจะจ่ายผญาแต่ละครัง้ ต้องดูบริบท ถูกกาล ถูกเวลา
ทําให้เนื้อหาทีส่ ่อื หรือจ่ายไปนัน้ ผูฟ้ ั ง ผูพ้ ดู เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
เสนะ ผดุงฉัต ร, สุ ภ าษิ ต คําพังเพยและคติ ส อนใจ, (กรุงเทพมหานคร : พิม พ์ท่ีโรงพิมพ์ก าร
ศาสนา,๒๕๓๙), หน้า๑๐.
๓

๒.๒ ประเภทของคําผญา

๑) ผญาย่อย ๔ เป็ นคําผญาทีผ่ ูค้ นใช้กนั อยู่ทวไปในเหตุ
ั่
การณ์ประจําวันต่างๆ เช่น การ
ถามข่าวคราว ถามถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งผญาย่อยนี้ไม่สามารถจะนํ าไปรวบรวมกับหมวดคําผญา
อื่นๆ ได้ เช่น เห็นว่าเวียงจันทน์เส่า สาวเอยอย่าฟ้ าวว่า มันสิโป้ บาดหล่า แตงซ้างหน่ วยปาย ใน
ประโยคนี้ เป็ นลัษณะของผญาย่อยเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบของชาวอีสาน ผญาที่ใช้อยู่
ทัว่ ไปถามข่ า วคราวความเป็ นอยู่ ว่ า อยู่ กิน อย่ า งไร ในการใช้ ชีว ิต เรื่อ งส่ ว นตัว หรือ เรื่อ ง
ครอบครัว รวมถึงที่อยู่อาศัย ดังตัวอย่างผญาในเบื้องต้นที่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของชาวอีสาน
ในการเป็ นอยูท่ งั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั
๒) ผญาเกีย้ ว เป็ นผญาทีใ่ ช้พดู จาเพื่อเกีย้ วพาราสีกนั ระหว่งหนุ่ มสาว เช่น
(ช) อ้ายอยากมีปีกคือนกก่าง อยากมีหางคือนกกี้ บินพีว้ ม้ี าพีฮ้ วมแลงสู่มอ่ ื แหล่ว
(ญ) ลมพานต้องตองแกย่านบ่อแน่ ลมพานต้องตองแต้ แน่บ่นอ เป็ นต้น
เป็ นผญาเกี่ยวกับชาย หญิง อยากอยู่ด้วยกัน แบบสามีภรรยา ช่วยเหลือกันและกัน สุข
ทุกข์กอ็ ยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุขจะไม่แยกจากกัน
พูดถึงอารมณ์ทงั ้ หญิงและชายที่อยู่ในวัยรุ่น มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อยากมี
เพื่อนพูดคุยในเวลาทอแท้อยู่ในวัยเดียวกันเพื่อให้มคี วามรูส้ กึ ที่ดขี ้นึ และพร้อมที่จะอยู่กินไป
ด้วยกันช่วยเหลือกันและกัน ในวิถกี ารครองเรือน
๓) ผญาภาษิตธรรม เป็ นคําผญาที่สําคัญ มีเนื้อหาเป็ นคําสอนที่แฝงด้วยพุทธธรรม ใน
สภาพเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือ งและการปกครอง เพื่อ ให้ ผู้พู ด และผู้ฟั ง นํ าไปเป็ น แนว
ทางการประพฤติปฏิบตั วิ ถิ ชี วี ติ ของตนเองแล้วจะได้มคี วามสุขความเจริญ เช่น
ควมฮู่น้อยอย่าอ่านคองเมือง ผัวเพิน่ ยัง อย่าขันเป็ นซู้
มีความรูน้ ้อยประสบการณ์ไม่มากอย่าคิดจะมาเป็ นใหญ่หรือเป็ นเจ้านาย และให้รกั ษาศีล
๕ โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๓ ให้มผี วั เดียว เมียเดียว จะมีความสุขในการครองเรือนตลอดชีวติ พร้อม
ได้บุญกุศลไปในตัว มีคุณความดีป้องกันภัยตลอดชีวติ สอดคล้องกับภาษิตธรรมทีว่ ่า “อยากกิน
ข้าวให้ปลูกใส่ผลานหิน” ๕ หมายถึง การบําเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีในพระพุทธศาสนา หลัก
ของการบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เรียกว่า “บุญกิรยิ าวัตถุ” มี ๓ ประการใหญ่ๆ คือ การให้
ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ให้รกั ษา กระทําอยูต่ ่อเนื่อง ทําให้เกิดวิถชี วี ติ อย่างมีความสุข
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๔

๑๓.

นภดล ทองโสภิต, ขุมปัญญาแห่งอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บา้ นฉัตร, ๒๕๓๒),หน้า

คํ าว่ า ปลูก ข้า ว ในที่น้ี ห มายถึงการบํ า เพ็ญ ทาน ศีล ภาวนาและ คํา ว่ า “ผลานหิน ” หมายพึง
พระพุทธศาสนา การปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า อีกนัยหนึ่ง คําว่า “ปลูกข้าว” หมายถึง
การทําบุญตักบาตรกับพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา รวมไปถึงการรักษาศีลและการเจริญภาวนา ส่วน
คําว่า “ผลานหิน” หมายถึงบาตรที่ทํามาจากเหล็กหรือแสตนเลสเป็ นภาชนะสําหรับใส่อาหารของพระภิกษุ
สามเณร
๕

ถ้าอยากเห็น ก้ อ นเมฆให้ห มอบลงสา คําว่า “ถ้าอยากเห็น ก้อ นเมฆให้ห มอบลงสา”
หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตัว รูจ้ กั กราบไหว้มสี มั มาคารวะต่อบุคคลอื่น ไม่เป็ นคนแข็งกระด้าง
และที่สําคัญให้มคี วามเคารพอ่อนน้ อมต่อพระรัตนตรัยซื่งถือว่าเป็ นสิง่ สูงสุดเปรียบเทียบได้ดงั
ก้อนเมฆสีขาวบริสุทธิ ์ลอยอยู่บนท้องฟ้ า พระรัตนตรัยก็เช่นเดียวกันถือได้ว่าเป็ นสิง่ ที่สูงส่งควร
แก่ก ารสักการะบูชาอย่างยิง่ แต่ การอ่ อนน้ อมนัน้ ต้องอ่ อนน้ อมต่ อบุ ค คลที่ควรอ่ อนน้ อม ท่ าน
เรียกว่า “วุฒบิ ุคคล” ซึง่ มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ๖ ๑) วัยวุฒ ิ คือคนทีแ่ ก่กว่าเรา ๒) ชาติวุฒ ิ คือคนที่
มีกําเนิดสูงกว่าเรา การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒบิ ุคคล ๒ ประเภทดังกล่าวมาแล้ว ด้วยการกราบ
ไหว้ลุกรับ หรือพูดจาแสดงสัมมาคารวะ หรือให้เกียรติท่านเป็ นต้น จัดเป็ นการทําบุ ญ อีกชนิ ด
หนึ่งในพระพุทธศาสนา ย่อมได้รบั ความสุข ความเจริญในชีวติ ได้
ผญาย่อย ผญาเกี้ยว ผญาภาษิตธรรม รวนแล้วเป็ นประเภทของผญาเป็ นการใช้ถอ้ ยคําที่
กล่าวเป็ นร้อยกรองสัน้ ๆ แฝงไว้ดว้ ยคติธรรม คําเตือนใจ หรืออีนัยหนึ่งคือ ข้อความทีเ่ ป็ นอุปมา
อุ ป มัย ให้ผู้ฟั งได้ค ิด ตีค วามสามารถนํ าไปประพฤติป ฏิบ ัติในทางที่ด ีงามถู ก ต้อ ง ทํ าให้ก าร
ดําเนินชีวติ ทัง้ กายและใจประสบความสุขตลอดไป
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๓. การดําเนิ นชีวิตของชาวอีสานสู่วิถีพทุ ธธรรมด้วยผญาภาษิ ต
๓.๑ สภาพทั ่วไปของสังคมชาวอีสาน
สภาพแวดล้อมของภาคทีม่ คี วามอดอยากขาดแคลน ข้าวปลาไม่อุดมสมบูรณ์ ทําให้คน
อีส านให้ค วามสําคัญ กับ เรื่อ งปากท้อ งเป็ น อัน ดับ แรก และมีว ฒ
ั นธรรมการกิน ที่เรียบง่ายไม่
พิถพี ถิ นั ซึง่ สะท้อนให้เห็นจากผญาทีม่ ขี อ้ ความเปรียบเทียบเกีย่ วกับเรื่องการกินเป็ นจํานวนมาก
ดังผญาอีกบทหนึ่งที่ว่า “ครัน้ ได้กนิ ลาบก้อยอย่าลืมแจ่วแพวผัก ครัน้ ได้กนิ พาเงินพาคําอย่าลืม
กะเบียนฮ้าง” หมายความว่า เมื่อได้กินลาบก้อยหรืออาหารดีๆ อย่าลืมนํ้ าพริกผัก เมื่อได้กิน
สํารับเงินสํารับทองอย่าลืมกระด้งทีช่ าํ รุด คําสอนนี้มงุ่ สอนไม่ให้เป็ นคนได้ดแี ล้วลืมตัว โดยเฉพาะ
นิสยั ของคนอีสานชอบทําบุญให้ทาน เสียสละ มีกตัญ�ูรคู้ ุณ ดังพญาทีว่ ่า “เพิน่ ว่าทานทานนี่มนั
บ่แม่นของปลอม ทําให้หอมแฮมอักกว่าคนทัง้ ค่าย เจ้าผู้มไี หมฝ้ ายทานไปอย่าได้จ่ม ทานให้สม
พระเจ้าบุญชีค้ําเหลี่ยมบ้าง คันว่าทานปลาซิ้นให้แก่เจ้าทายก บาดว่าตกภายลุนซิเล่ามีเงินล้าน
โฆษจารย์เพิน่ เขียนไว้บาลีกะยังว่า เพิน่ ว่าทานังนี้ปาริสุทธัง คันว่านิพพานนัง ปรมังสุขงั ผมซิ
แปลให้ฟังจําเอาเด้อพ่อ อันหนึ่งทานังนัน้ แปลต่อซึง่ ผลการทาน นี่นนั ้ เป็ นสถานของเฮาผูใ้ ห้ ปาริ

เปโมนุ สรณ์ , งานบําเพ็ญ กุ ศลสตมวาร พระครูพิส าลสิข กร (ชิระ เปโม) อดีตที่ป รึกษาเจ้าคณะ
อําเภอท่าลี่ วัดโพธิศรี
์ อ.ท่าลี่ จ.เลย (เลย: ม.ป.ป.), หน้า ๙.
๖

สุทธังในเป็ นเครื่องจบดี ส่วนปารีนัน้ นี้เป็ นหนทางเบื้องหน้ า บอกว่าทานังนัน้ นีรพานเป็ นแก่น สุ
ขังนัน้ เป็ นแดนเสวยสุขอย่างยิง่ เกินทานบ่ม.ี ..” ๗
เมื่อยามกันดารขัดสน ทําให้เกิดความสุขได้ดงั ผญาทีก่ ล่าวข้างต้น คือ มีการแบ่งปั นกัน
สามัคคีกนั ตามคํากล่าวพื้นบ้าน “พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้” ก็เป็ นอีกวิธหี นึ่งที่ทําให้อยู่รอด
มาได้ สระนํ้ าสาธารณะทีท่ ุกครัวเรือนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาไว้เป็ นสมบัตกิ ลาง เพื่อแบ่งปั น
นํ้าได้สร้างนิสยั ทรหดอดทน ขันติ พร้อมกล้าเผชิญความยากลําบากให้แก่คนอีสาน และได้สร้าง
องค์ความรู้ สร้างคุณธรรมหลายอย่างไว้เป็ นภูมปิ ั ญญาโดยอาศัยผญาแฝงไปด้วยหลักธรรมนํ า
ชีวติ ให้เกิดความสุขขึน้ ได้
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๓.๒ ผญาธรรมกับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิ จชาวอีสาน

การดําเนินชีวติ ของผญาธรรมเป็ นประโยชน์อย่างมากในปั จจุบนั เพราะในยุคนี้เป็ นยุค
เข้าสู่วตั ถุนิยมเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตก็จะเพิม่ มากทวีขน้ึ ด้วย เป็ นเหตุทาํ ให้เกาะกําบังทางด้าน
จิตใจลดลง เป็ นปั ญหาของสังคม ปั ญหาครอบครัว เป็ นต้น ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะมีในเบือ้ งต้นต้องมีพุทธ
ธรรมให้บงั เกิดขึน้ ในจิตใจเสียก่อน คนอีสานเรียกว่า “ผญาธรรม” เป็ นธรรมะของคนอีสานฟั งแล้ว
ศึกษาแล้วเข้าใจได้รวดเร็ว กินใจ สามารถได้ภูมคิ ุมกันทางด้านจิตใจได้เป็ นอย่างดีในยุคสมัยนี้ให้
รูจ้ กั ประหยัด รูจ้ กั ประมาณดังผญาธรรมทีว่ ่า
“กินน้อยบ่ตาย กินหลายเป็ นข้อย”
คนรูจ้ กั ประมาณในการใช้จ่ายย่อมสร้างตนได้ การเป็ นอยู่ของชาวอีสานเป็ นสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ดํารงวิถชี วี ติ ด้วยพุทธธรรม เป็ นสังคมทีอ่ บอุ่นไว้ใจได้ มีความพอเพียง อดออม
ประหยัด รู้จ ัก ปรับ ตัว เข้า กับ เศรษฐกิจ แต่ ล ะยุ ค สมัย พร้อ มมีค วามสามัค คีใ นหมู่ ค ณะ คือ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน รักกันเหมือนพี่ ดีกนั เหมือนน้องเป็ นวิถชี วี ติ ของชาวอีสาน
การกระทําได้พจิ ารณาแล้วว่าเป็ นประโยชน์แก่คนอีสานและทัวภู
่ มภิ าค การยับหยัง่
ในที่จะซื้อสิง่ ของอะไรต่าง ๆ ว่าสิง่ ใดมีประโยชน์ หรือไม่มปี ระโยชน์ ในสิง่ ของนัน้ ควรพิจารณา
ใคร่ครวญให้ดเี สียก่อนอย่าไปตามความอยากมากนักจะทําให้เราลําบากในภายหลังได้ ความยับ
หยังก็
่ คอื “สติ” ในทางพระพุทธศาสนานัน้ เอง เป็ นความหมาย ให้ระลึกได้ ในการใช้จ่ายแต่ละ
ครัง้ สิง่ ไหนเกินกําลังทรัพย์เราก็เอาไว้ก่อน หาซือ้ อย่างอื่นที่เป็ นประโยชน์ให้มากที่สุดจึงจะซื้อ
ได้ นี้ ค ือ มีก ารยับหยัง่ มีส ติ ทําให้เรารู้จกั ประมาณในการใช้จ่ายของคนอีส านสามารถสร้าง
ตนเองได้มคี วามสุขทัง้ ตนเองและครอบครัวทําให้เศรษฐกิจในครอบครัวดียงิ่ ขึน้

สงวน ศีอระพิมพ์. “คําผญาย่อยหัวดอนตาล”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา),บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๔.หน้า ๘๗-๘๘
๗

๓.๓ ผญาธรรมสําหรับผูน้ ําคนอีสาน ๘
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ผูน้ ําของคนอีสานทุกสถานะ ทุกบทบาทหน้าที่ มีการกระทํา สามารถทีจ่ ะนําผูอ้ ่นื ได้ แต่
มีความเป็ นผูใ้ หญ่ คือมีลกั ษณะนิสยั ความคิด ไปในทางบวก พัฒนาให้เจริญมากขึน้ สําหรับคน
อีสานผูน้ ํ ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ พูดง่าย ๆ ก็คอื นําเอาพุทธธรรมมาปฏิบตั ติ าม
รักษาศีล ดังผญาธรรมทีว่ ่า
“เป็ นผูน้ ํ าคนบ่มศี ลี ห้า............กระทําโตให้ตอ้ ยตํ่า
ศีลกับธรรมบ่เหลียวเบิง่ จ้อย.......เป็ นด้อยพัฒนา”
การเป็ นผูน้ ํ าต้องมีศลี ธรรม ถ้าทําตัวตํ่าต้อยน้อยคุณธรรมก็ไม่ถอื ว่าเป็ นคนพัฒนาดัง
คณะสงฆ์โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช มี
ดําริทจ่ี ะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบตั ใิ นการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน ๑. เว้นจากทําลายชีวติ ๒. เว้นจากถือเอาของทีเ่ ขามิได้ให้ ๓. เว้นจาก
ประพฤติผดิ ในกาม ๔. เว้นจากพูดเท็จ ๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็ นทีต่ งั ้ แห่งความ
ประมาท เป็ นผูน้ ําต้องมีสงิ่ เหล่านี้ ปฏิบตั ติ ามนี้จงึ จะเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณภาพ เป็ นแบบอย่างให้แก่
ลูกบ้าน ถ้าผูน้ ํ าไม่มศี ลี ก็จะทําให้ตนเองตกตํ่า หน้าทีต่ นเองทีร่ บั ผิดชอบก็ตกตํ่า ขึน้ ชื่อว่าผูน้ ํา
ของคนอีสานนัน้ มักจะจริงจัง เสียสละ รับผิดชอบ หนักแน่ น อยูใ่ นศีลธรรมตลอด เพราะชอบ
ปฏิบตั ธิ รรมสวดมนต์นงสมาธิ
ั่
เลยเป็ นเหตุให้มผี ญาธรรมเกิดขึน้ ทางจิตใจเพิม่ มากยิง่ ขึน้ พร้อม
จะไม่ลมื ตน ไม่ลมื บุญคุณ ดังผญาธรรมทีว่ ่า
“ครันเจ้าได้ขช่ี า้ ง กัง้ โฮมเป็ นพระยา
อย่าได้ลมื คราวทุกข์ ขีค่ วายคอนกล้า”
ถ้าได้ด ี มีหน้ าที่สูงส่งแล้วไม่ควรลืมคนจน และคราวจน อย่าหลงมัวเมาในกิเลสตัณหา
หลงในสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทีเ่ รียกว่า อิฏฐารมณ์ อันได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พอลุ่มหลงลืม
ตนแล้วย่อมอันตรายต่อตัวเองและผูอ้ ่นื เกิดการยึดมันถื
่ อถือมันสํ
่ าคัญตนผิด (อุปาทาน) มีแง่คดิ
มุ ม มองต่ อ ตนเองและคนอื่น เปลี่ย นไปเนื่ อ งจากจิต ใจถู ก ห่ อ หุ้ม ด้ว ยกิเลส อวิช ชาก็เริม่ เข้า
ครอบงํา จนมองเห็นสรรพสิง่ ผิด เพี้ยนไปจากความเป็ นจริง โดยหารู้ไม่ว่า มีไตรลักษณ์ ห รือ
สามัญ ลัก ษณ์ เ สมือ นหนึ่ ง ผู้ คุ ม กฎคอยกุ ม บัง เหี ย นชัก ไยให้ ส รรพสิ่ง ต้ อ งเปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ไม่มสี งิ่ ใดจีรงั ยังยื
่ น เป็ นสิง่ ทีค่ งทนอยูไ่ ด้ยาก เนื่องจากไม่ใช่ตวั ตน คนเราปรารถนา
ให้สงิ่ ทีส่ อดคล้องกับกิเลสของตนมีความจีรงั ยังยื
่ น แต่อยากให้สงิ่ ที่ไม่สอดคล้องกับกิเลส เสื่อม
สิน้ ไปโดยเร็วแต่ความจริงทัง้ ความเสื่อมและความดับมีอยูใ่ นทุกสิง่ อยูต่ ลอดเวลาเพียงแต่คนเราผู้
ลุ่มหลงไม่ได้พจิ ารณาและมองไม่เห็นเท่านัน้ มนุ ษย์มกี รรมเป็ นของของตน ถ้าหลงลืมตนก็รงั

๘

หน้า ๒๑.

เจริญ ตันมหาพราน, ประเพณี ท้องถิ่ น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แสงแดด จํากัด, ๒๕๓๘),

แต่จะก่อกรรมชัวมากกว่
่
ากรรมดี กรรมชัวนี
่ ้ ละทําให้เราไม่สน้ิ สุดเป็ นสังสารวัฏ ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การสกัดไฟแต่ตน้ ลม ควรพิจารณาผญาธรรมทีเ่ หมือนกันทีก่ ล่าวถึงการลืมตนทีว่ า่
“ครันเจ้าเป็ นพระยาแล้ว อย่าลืมไพร่เสนา
บาดห่าสงครามมา สิเพิง่ คนทัง้ ค่าย นัน้ เด”
ได้เป็ นผูน้ ําหน้าทีส่ งู ส่งไม่ควรลืมประชาชน หากมีปัญหาจะได้อาศัยเขา
หลักธรรมข้อนี้มจี ุดเน้ นที่ตวั ผู้นํา หรือตัวผู้บริหารที่จะต้องมีและเป็ นเพื่อใช้ในการ
ปกครองหรือทีเ่ รียกว่าราชาปราชญ์ (Philosopher-King) โดยเริม่ จากการทีผ่ ูน้ ําจะต้องมีปกติหรือ
มาตรฐานของความเป็ นมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลัก ธรรมที่เรียกว่ าเบญจศีล-เบญจธรรม
ดังผญาธรรมที่กล่าวว่า “เจ้าทําบุญอยู่บา้ นให้บุญท่านปกครอง ทัง้ ครอบครัวปรองดองคล่องงาม
ตามตุม้ คุณพระรัตนตรัยให้มาหุม้ คุม้ ภัยให้ไกลห่าง บุญกุศลทุกอย่างให้มาเนาแนบช้าง ทางเจ้า
ให้อ ยู่ด”ี ๙ แปลว่ า ความหมายคือ บุ ญ ที่ทํ าอย่ าให้มคี วามทุ ก ข์โศก ร่มเย็น เป็ น สุ ขครอบครัว
ปรองดองกัน คุณพระศรีรตั นตรัยจงช่วยคุม้ ภัยตราย ให้ได้รบั บุญกุศลทีท่ าํ นี้
การเป็ นผู้นํ ามีค วามรับ ผิด ชอบอย่างสุ จริต ธรรมดัง ผญาธรรมเบื้อ งต้น ย่อ มทํ าให้เกิด
ความสุขในการทํางานพร้อมได้บุญกุศล มีความสุขในปั จจุบนั “สุข” นี้ หมายเอาสุขทัง้ ในโลกนี้
และโลกหน้า สุขในโลกนี้คอื เมือ่ เรานึกถึงบุญทีเ่ ราได้ทาํ มาได้สงสมมานั
ั่
น้ ก็ทําให้เกิด ความสุขขึน้
ในจิตในใจ ทําให้เกิดความรื่นเริงเบิกบานใจว่า เรานี้ได้ทําบุญมาดีแล้วหนอ เราได้ทําบุญมามาก
แล้วหนอเชื่อมันในความดี
่
เสียสละต่อหน้ าที่ มีการปรับตัวนี้คอื “ผู้นํา” ด้วยบุญที่เราได้ทํามานี้
บุญทัง้ หลายทีเ่ ราได้สงสมอบรมมานั
ั่
น้ แหละทีจ่ ะช่วยนํ าพาให้เราไปสู่ภพสู่ ภูมทิ ด่ี ี
8

๓.๔ คุณธรรมของคนอีสาน
ด้วยอุปนิสยั พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นคนทรหด อดทนต่อความอยากลําบาก กินง่ายอยูง่ า่ ย สูง้ าน
สูช้ วี ติ และมัธยัสถ์ ขณะเดียวกันก็รกั ษาความเป็ นตัวของตัวเองไว้ได้อย่างแน่ นแฟ้ นโดยอาศัย
เครือ ญาติแ ละความผูก พันเหนี ยวแน่ นกับมาตุ ภูม ิ พร้อมกับการปรับตัว ของคนชาวอีส านดัง
ผญาธรรมทีว่ ่า ตกหมูข่ นุ ซ่อยขุน่ เกือม้า ตกหมูข่ า้ ซ่อยข้าพายโชน
ตกหมูโ่ จรซ่อยหามไหเหล้า ปูเนอหลานเอย ๑๐
เมื่ออยู่กบั คนอื่นต้องปรับตัวตามเขาโดยแบ่งเบาภาระ เช่น อยู่กบั ขุนนาง ช่วยเลี้ยงม้า
อยูก่ บั ทาสช่วยสะพายของ อยูก่ บั โจรช่วยแบกไหเหล้า เป็ นต้น
9

ศิรพิ ร ภักดีผาสุก, ปริศนาคําทาย : ภูมปิ ั ญญาทางภาษาในยุคโลกาภิวตั น์, ในเอกสารการประชุม
ประจําปี ทางมานุ ษยวิทยาครัง้ ที่ ๓ ห้วข้อ ภูมปิ ั ญญากับการละเล่น เสนอที่ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร,มปป.,
๒๕๔๘.
๑๐ เอกวิท ย์ ณ ถลาง, ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นสี่ ภ ูมิ ภ าค : วิ ถี ชี วิ ต และกระบวนการเรี ย นรู้ข อง
ชาวบ้านไทย,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐),หน้า ๑๕๔.
๙

คนอีสานเป็ นคนมีศกั ยภาพในการเรียนรู้ ปรับตัว และการทํางานทุ กอย่าง ตัง้ แต่ เป็ น
กรรมกรขึน้ ไปถึงเป็ นช่างฝี มอื ต่าง ๆ จนถึงงานศิลปะและวิชาชีพระดับสูง ตลอดจนระดับ บริหาร
คนอีสานโดยอาศัยจํานวนที่มากและคุณภาพ/ศักยภาพทีพ่ ร้อมจะเรียนรู-้ พัฒนาได้ จึงกลายเป็ น
กําลังคนของประเทศที่มคี วามสําคัญต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดมา ด้วย
พญาธรรมทีแ่ ฝงไปด้วยหลักธรรมต่าง ๆ คนอีสานไม่ยอมแพ้ชวี ติ ต่อสูก้ บั ปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
และยังมันคงอยู
่
ก่ บั จารีต และพุทธธรรม ทีต่ นเข้าถึง ส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา คนอีสานมุ่ง
ปฏิบตั ิธ รรมมากกว่ าการแสวงหาอิทธิ-ปาฎิห าริย์-ไสยศาสตร์แ ละพุ ท ธพาณิ ชย์เหมือ นคนใน
ภูมภิ าคอื่นๆ

๔. สรุป
ผญาทีก่ ล่าวมาเบือ้ งต้นนี้ได้บ่งบอกถึงลักษณะความลํ้าลึก ความเข้าใจ คําคล้องจอง ผู้
พูดหรือผูฟ้ ั ง มีความรูส้ กึ เข้าใจความหมายชัดเจนเพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้ ไหวพริบในการโต้ตอบ
สนทนาซึง่ กันและกัน มีการแบ่งประเภทของผญาว่าอยูใ่ นกลุ่มไหนกล่าวถึงเรือ่ งอะไร เช่น ภาษิต
ธรรม ก็อยูใ่ นเฉพาะของคุณธรรม จริยธรรมไป ทําให้การอ่าน ศึกษา ค้นคว้าก็จะง่ายขึน้ รวดเร็ว
หรือ ภาษิตย่อย ส่วนมากจะกล่าวถึง บรรยากาศ ชีวติ การเป็ นอยู่ ถามสารทุกข์สุขดิบของชาว
อีสาน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในภาษิตอีสานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชาวอีสาน
คือ รู้จ กั ขยัน หา ประหยัด อดทน การปรับ ตัว มีจ ิต อาสาช่ ว ยเหลือ แบ่ ง ปั น ภาษิ ต เกี่ย วกับ
การเมืองการปกครองคือมีจติ ใจทีอ่ ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แข็งกระด้าง เป็ นการดําเนินชีวติ ตามหลัก
พุทธธรรมสู่วถิ ชี วี ติ ชาวอีสานด้วยผญาภาษิต ที่ได้ยนิ ได้ฟัง พูด เกี่ยวกับผญาภาษิตที่เต็มไป
ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ทีท่ าํ ให้เกิดเกาะป้ องกันทําให้เกิดรูเ้ ท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบนั
อย่างเข้าใจธรรมชาติการเป็ นอยู่อย่างมีความสุข มีสติอยู่ทุกเมื่อ ดังผญาที่ว่า “คันสิไปทางหน้ า
ให้เหลียวหลังเบิง่ สาก่อน คันมะลูดทูดเท่าเซาถ่อนอย่าไป” คําแปล ก่อนจะไปข้างหน้ าเหลียวดู
ข้างหลังก่อน ถ้าไม่สะดวกใจ ไปแล้วจะเกิดปั ญหาต่างๆ ก็อย่าไป เตือนใจให้คดิ อย่างรอบคอบ
ก่อนลงมือทํางาน ได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระบายอารมณ์ ลดความเก็บกดคับข้องใจ เป็ น
เครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจและเสริมสร้างกําลังใจ เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื เรียนรูว้ ธิ ี ในการดํารงชีวติ
ทีม่ ที ุกข์ให้น้อยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของตน และของกลุ่มชนในสังคมเดียวกันด้วย
การปฏิบตั ิตามผญาธรรมของคนอีสานเพื่อให้ลดการเบียดเบียนกัน เบียดเบียนตนเอง ลดละ
ความเห็นแก่ตวั ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนสามารถเข้าใจวิถชี วี ติ เป็ นอุดมคติ เป็ นที่
พึงปรารถนาสูงสุดคือการดับทุกข์ส้นิ เชิง ผญาธรรมสอนให้คนอีสานให้มองเห็นว่า การดําเนิน
ชีวติ มีความโลภ โกรธ หลง น้อยลง เห็นแก่ตวั น้อยลง การเอาเปรียบซึง่ กันและกันก็น้อยลง ไม่
ลืมตน รูจ้ กั ในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ การเอาเปรียบสิง่ แวดล้อมธรรมชาติกน็ ้อยลงเช่นกัน

เพิม่ ขันติธรรมให้เกิดขึน้ ในสังคมชาวอีสาน ประหยัด ในการดําเนินชีวติ การปกครองบ้านเมือง
ด้วยศีล ด้วยธรรม ทําให้สงั คมชาวอีสานเป็ นอยูโ่ ดยธรรมตามผญาธรรมทีม่ ที าํ นองทีล่ กึ ซึง่
บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย :
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙.
ข. ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
(๑) หนังสื่อ :
เจริ ญ ตันมหาพราน. ประเพณี ท้ องถิ่ น.กรุงเทพมหานคร : สํานั กพิ มพ์แสงแดด จํากัด ,
๒๕๓๘.
นภดล ทองโสภิต.ขุมปัญญาแห่งอีสาน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บา้ นฉัตร, ๒๕๓๒.
เปโมนุ ส รณ์ . งานบําเพ็ญ กุ ศลสตมวาร พระครูพ ิสาลสิขกร (ชิระเปโม) อดีต ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
อําเภอท่าลี่ วัดโพธิ ์ศรี อ.ท่าลี่ จ.เลย: ม.ป.ป..
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖)
ศิรพิ ร ภัก ดีผ าสุ ก , ปริศ นาคําทาย : ภู มปิ ั ญ ญาทางภาษาในยุ ค โลกาภิว ตั น์ , ในเอกสารการ
ประชุมประจําปี ทางมานุ ษยวิทยาครัง้ ที่ ๓ ห้วข้อ ภูมปิ ั ญญากับการละเล่น เสนอที่ศูนย์
มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร,มปป.,๒๕๔๘.
เสนะ ผดุงฉัตร.สุภาษิตคําพังเพยและคติสอนใจ.กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ท่โี รงพิมพ์การศาสนา
,๒๕๓๙.
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภูมปิ ั ญญาชาวบ้านสี่ภูมภิ าค : วิถชี วี ติ และกระบวนการเรียนรูข้ องชาวบ้าน
ไทย.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐.
(๒) วิ ทยานิ พนธ์
สงวน ศีอระพิมพ์. “คําผญาย่อยหัวดอนตาล”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา).บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๓๔.

ชื่อ
เกิด
สถานทีเ่ กิด

ประวัติ

: ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ
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