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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค   เพ่ือศึกษาบทบาทและผลงานของพระอาจารยสมภพ  
โชติปฺโญ   ในการเผยแผพระพุทธศาสนา     วิทยานิพนธนี้ใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงเอกสาร  และ
วิจัยภาคสนาม    เพื่อรวบรวมขอมูล   จากตําราหรือเอกสารที่เกี่ยวของ และจากการวิจัย
ภาคสนามที่วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  ตําบลแพด  อําเภอคาํตากลา  จังหวัดสกลนคร   จากนั้น
รวบรวมขอมูลมาวิเคราะห   เพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะ 
 วิทยานิพนธนี้แบงออกเปน  ๕  บท   ประกอบดวย 
 บทที่  ๑   บทนํา   ซึ่งกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหา   วัตถุประสงค  
และขอบเขตของการวิจัย    คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย   วิธีการดําเนนิการวิจัย   และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
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 บทที่  ๒   ชีวิตและผลงานของอาจารยพระสมภพ  โชติปฺโญ   บทนี้ไดสืบคน
ชีวประวัติของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  จากเยาววัยจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้ยังไดศึกษา
บทบาทและผลงานของทานในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 บทที่  ๓   การเผยแผพระพุทธศาสนา   บทนี้ไดอธิบายวัตถุประสงคและวิธีการการเผย
แผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา 
 บทที่  ๔    การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ในบทนี้ไดมี
การอธิบายบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ในการ
เผยแผพระพุทธศาสนา 
 บทที่  ๕   สรปุอภิปรายและขอเสนอแนะ  เพื่อการวิจัยตอไป 
 จากการวิจัยขางตนไดพบวา    พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   เปนหนึ่งในบรรดา
พระสงฆในพระพุทธศาสนาที่มีความสําคัญในยุคปจจุบัน   ทานไดอุทิศชีวิตเพื่อศึกษาและ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่วัดปาหลายแหง   หลงัจากนั้นทานกไ็ดเผยแผคําสอน
ของพระพุทธเจาในที่ตาง ๆ   ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  คําสอนของทานตามที่ได
ศึกษาในเทป  ซีดี  ไดรับความนิยมสูงสุดในหมูชาวพุทธในยุคปจจุบัน    
 ดังนั้น  พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  จึงเปนพุทธสาวกที่แทจริงรูปหนึ่ง   ผูซึ่งไดนํา
คําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติใหเห็นในชีวิตประจําวันและปลุกคนอื่นใหมีความสนใจและ
ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา   โดยการแสดงธรรมและเปนแบบอยางที่
ดี 
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ABSTRACT 

  The  objective   of  this   thesis   is  to  study  the  role   and  works  of Ven.phra 
Sompob  Jotipañño in  propagation  of  Buddhism.  Who  is  at  present   one  of  the  most  
outstanding   Buddhist   monks  of  Thailand.  The  thesis  employs  both  methods  of   
documentary  research  and  field  research  to  collect  data   from  the  books   or   documents   
concerned  and  from  the  research   field  at   Wat  Trisikkhadalamarataram,  Tambol  
Banpacd,  Amphoe  khamtakla,  Sakon Nakorn  province.   Then  the  data   collected   are   
analysed   to   find  out  the  conclusion  and  suggestions.  
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  The  thesis  consists  of  five  chapters  which  are  as  follows :  
 Chapter 1  :     Introduction  dealing   with   background   and  significance  of   the  
problems,  objectives  and  scope  of  research,  definitions  of  the  terms  used   in   research  ,   
procedure  and   advantahes   expected  from  research. 
 Chapter 2  :   Life  and   works  of  Ven. Phra Sompob  Jotipañño.  This  chapter   
investigates  biography  of  Ven.  Phra Sompob  Jotipanno  from  his   boyhood  to  the  present  
day.  It  also  discuses  his   role  and  works  in  propagation  of  Buddhism. 

   Chapter 3   :   Propagation  of  Buddhism.     This  chapter  explains  the  purpose,   
and  method   of   propagation  of  Buddhism  of  the  Buddha. 
                Chapter 4  :   Propagation  of  Buddhism  of  Ven. Phra Sompob  Jotipañño.  In  this  
chapter  the  role   and  technique of  Phra Sompob  Jotipañño  in  propagation  of   Buddhism   
have  been  explained. 

   Chapter 5     :    Conclusion,   discussion  and  suggestions  for   further  research. 
               From  the  above  study,  it  is   found  that   Ven. Phra Sompob  Jotipañño  of  Wat  
Trisikkhadalamarataram,  Sakon  Nakorn province,  is  one  of  the  most  important  Buddhist  
monk  in  Thailand  in  the  modern  age.   He  combines  in  himself  both  theoretical   study   
and  the   practice  of  the   Buddha’s  teaching.  He  has  devoted  his   life  to   study  and  
practice   the  Buddha’s  teachings  in   the   forest  monasteries   for   many   years.   After  
that   he   has   begun   propagation   of  Buddhism  in   different   places   throughout  Thailand  
and   foreign  countries.  His  teaching.  In  the   form  of   Dhamma -  talk  as recorded   in  the   
tape   cassettes   are  the   most  poputar  among  the   Buddhists  in  modern   age.  
 Thus ,  Ven. Phra  Sompob  Jotipañño  is  the   true  disciple   of  the  Buddha,   Who  
has   translated   the   Buddha’s  teachings  into  the   practice  in   daily   life    and  
encouraged  many  people to  be  interested   in  and  follow   the   Buddha’s   teachings   
through  his   Dhamma-talks  and  good  examples. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะอาศัยความเมตตาจากคณาจารยที่ปรึกษา ๓ 
ทาน คือ  พระมหาบาง  เขมานนฺโท  รศ.อุดม  บัวศรี  และ ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก  ที่แนะนําตรวจ
แกวิทยานิพนธใหดวยความเมตตาอยางสูง 
 

 ขอกราบขอบพระคุณทานพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ   ประธานสงฆวัดไตรสิกขาท
ลามรตาราม ที่ไดเมตตานุเคราะหเสียสละเวลาใหสัมภาษณเพ่ือใหขอมูลในภาคสนาม 
ขอขอบคุณพระคุณเจา พระเจาหนาที่คลังเสียงวัดไตรสิกขาทลามลตาราม ที่ใหความสะดวกใน
การสืบคนขอมูล ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยท่ีคอยใหความสะดวกในการติดตอ
ประสานงาน, ทานพระมหาจุลศักดิ์ จิรวฑฺฒโน กัลยาณมิตรผูมีสวนชวยชี้แนะแนวทางให
คําปรึกษา อํานวยความสะดวกและเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ทานอาจารยพระฉลองรัฐ 
จนฺทวโร ไดเมตตาถอดเทปการเทศนาภาคภาษาอังกฤษและขอบใจสามเณรสชัฌุกร  แสนจู ได
เสียสละเวลาในการพิมพ  เจริญพรขอบใจ คุณเงินยวง  บุตรปาละ นักวิชาการวัฒนธรรมอําเภอ
หนองเรือ ชวยเก็บขอมูล และขอบคณุเพื่อนๆ บัณฑิตวิทยาลัยรุนที่ ๑ หองเรียนวิทยาเขต
ขอนแกนทุกรูปที่คอยใหกําลังใจและใหคําแนะนําตลอดถึงชวยเหลือในดานเอกสาร ในการทํา
วิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงไปไดในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 ผลวิบากแหงคุณงามความดีที่เกิดจากวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยขอนอมถวายเปนสักการบูชา
แดพระรัตนตรัย   พระคุณบิดามารดา ครู  อุปชฌาย  อาจารย  เพ่ือนกัลยาณมิตร ตลอดถึงญาติ
โยมผูมีอุปการคุณทุกทาน 
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สารบัญ 
 เรื่อง         หนา 
บทคัดยอภาษาไทย          ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ          ค 
กิตติกรรมประกาศ          จ 
สารบัญ            ฉ 
สารบัญภาพ 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ            ซ 
บทที่  ๑  บทนํา           ๑ 
 ๑.๑   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา      ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย        ๔ 
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 ๒.๒  ประวัติการปฏิบัติธรรม         ๑๕ 
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 ๒.๔  การเทศนา         ๑๖ 
 ๒.๕  งานอบรม         ๑๗ 
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  - เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่ทรงสอนของพระพุทธเจา    ๒๖ 
  - เกี่ยวกับตัวผูเรียน        ๒๘ 
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 ๓.๕  เทคนิควิธีการสอนของพระพุทธเจา      ๓๖ 
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 ๔.๕  การนําเสนอพุทธธรรมดวยภาษาตางๆ ในการเผยแผธรรม    ๕๑ 
 ๔.๖  ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่เขาไปปฏิบัติในสํานักของ 

         พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ        ๖๙ 
 ๔.๗  ยอดคําสอนของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ      ๗๑ 
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 ประวัติผูวิจัย          ๑๑๔ 



             ซ

สารบัญภาพ 
 
 ตารางที่         หนา 
 
๑.  ตารางสรปุการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ๑๓ 
๒.  ตารางแสดงจํานวนผูปฏิบัติธรรมในวัดไตรสิกขาทลามลตาราม  ๗๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



             ฌ

คําชี้แจงการใชอักษรยอบอกชื่อคัมภีร 
 
 อักษรยอในวิทยานิพนธนี้  อางอิงจากพระไตรปฎก ฉบับภาษาบาลีของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระไตรปฎกฉบับแปลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 
๒๕๓๙ โดยไดกลาวถึงแหลงที่มา / เลม / ขอ / และหนา  ตามลําดับ เชน ม.อุ.(ไทย) ๑๔/
๒๘๘/๓๔๖  หมายถึง  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  พระไตรปฎกภาษาไทย  เลมที่ ๑๔ ขอ
ที่ ๒๘๘  หนาที่ ๓๔๖, สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙  หมายถึง สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ  
พระไตรปฎกภาษาบาลี  เลมที่  ๑๕  ขอที่ ๒๔๖  หนา ๒๕๙ 
 

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา.    (ไทย)  = วินัยปฎก มหาวิภังค          (ภาษาไทย) 
วิ.ม.     ( ไทย)  = วินัยปฎก มหาวรรค                     (ภาษาไทย) 
 

 

พระสุตตันตปฎก 
ที.สี.         (ไทย)    = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย           สีลขันธวรรค        (ภาษาไทย) 
ที.ม.        (ไทย)     = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย           มหาวรรค        (ภาษาไทย) 
ที.ปา.       (บาลี)    = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย           ปาฏิกวรรค        (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.       (ไทย)    = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย           ปาฏิกวรรค        (ภาษาไทย) 
ม.มู.         (ไทย)     = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย      มูลปณณาสก        (ภาษาไทย) 
ม.ม     ( ไทย)  = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย     มัชฌิมปณณาสก        (ภาษาไทย) 
ม.อ.ุ        (ไทย)      = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย      อุปริปณณาสก        (ภาษาไทย) 
สํ.ส.         (ไทย)    = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย      สคาถวรรค        ( ภาษาไทย) 
สํ.สฬา.     (ไทย)    = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย      สฬายตนวรรค        ( ภาษาไทย) 
สํ.ม.         (ไทย)    = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย      มหาวารวรรค        ( ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.      (ไทย)    = สุตตันตปฎก อังคุตตนิกาย      ติกกนิบาต        (ภาษาไทย) 



             ญ

องฺ.ปฺจก. (ไทย)    = สุตตันตปฎก อังคุตตนิกาย      ปญจกนิบาต        (ภาษาไทย) 
องฺ.นว.      (ไทย)    = สุตตันตปฎก อังคุตตนิกาย      นวกนิบาต        (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ.     ( ไทย)  = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย       ขุททกปาฐะ        (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.          (ไทย)    = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย       จูฬนิเทส        (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.          (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขทุทกนิกาย      ธรรมบท        (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.          (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย      มหานิเทส        (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑

 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

      สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสพุทธโอวาทแกพระสงฆทั้งหลายกอนออก
ประกาศพระพุทธศาสนาไววา  
 

  “จรถ  ภิกฺขเว  จาริกํ   พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย 
    โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย   หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานํ”๑

 

 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนสุขแกชนจํานวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเกื้อกูล และความสขุแกทวยเทพและมนุษย”๒

      พุทธโอวาทที่แนวแนที่พระพุทธองคประทานแกเหลาพระอริยสาวกรุนแรกนั้น 
เปนบทยืนยันอันชัดเจนในการที่จะเผยแผพระพุทธศาสนา  พระพุทธองคพรอมดวยเหลาพระ
อริยสาวกดําเนินการเผยแผพุทธธรรมใหแพรหลายในสังคมอินเดีย ซึ่งไดรับการยอมรับและ
เจริญรุงเรืองเปนอยางมากในชมพูทวีป หลังจากพระพุทธองคดับขันธปรินิพพาน พระอริย
สาวกไดสานตอพุทธปณิธานชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนาเรื่อยมา  จวบจนถึงสมัยพระเจา
อโศกมหาราช  ทรงเปนพระราชูปถัมภในการทําตติยสังคายนา  และไดสงสมณฑูตไปเผยแผ
พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จํานวน ๙ สาย เฉพาะสายที่ ๘ โดยการนําของพระโสณเถระ
และพระอุตตเถระ  ไดนําพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย, พมา และ
มอญ)ใน พ.ศ. ๒๑๘๓ นับตั้งแตนั้นเปนตนมาวิถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนา
มาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน 

                                                 
๑  ที.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๓๘. 
๒  ที.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.  
๓  พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต),พุทธศาสนาในเอเชีย, ( กรุงเทพมหานคร   :  ธรรมสภา,  

๒๕๒๐), หนา ๑๔๓. 



 ๒

 การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆเปนกําลังสําคัญนั้น  ในอดีตพระสงฆ
เปนผูมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเปนอยางมาก  พระสงฆเปนสถาบัน
หลักของชาติ  จัดการศึกษาสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา  นําพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม  พัฒนา
สังคมใหรมเย็น  แตในปจจุบันภารกิจที่พระสงฆเคยทํามาถูกลดบทบาทลง  องคกรและ
สถาบันทางสังคมตางๆ ไดเขามาทําหนาที่แทนพระสงฆ เชนการจัดการศึกษา เปนตน เมื่อ
บทบาทในการเผยแผพุทธธรรมลดลง  พระสงฆสวนใหญทําหนาที่เพียงเปนผูนําทางพิธีกรรม 
ทําวัตร  สวดมนต  รับกิจนิมนตในงานตางๆ เปนตน  การเผยแผพุทธธรรมอันเปนหนาที่ของ
พระสงฆ  เชน การแสดงธรรมจะตองไดรับการอาราธนาเสียกอนถึงจะแสดงธรรมและการ
แสดงธรรมของพระสงฆในปจจุบันบางสวนเปนไปเพราะเห็นแกอามิส  ซึ่งผิดหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองคทรงตรัสแกพระอานนทวา “อานนท การแสดงธรรมใหคน
อื่นฟง มิใชสิง่ที่ทําไดงาย ผูแสดงธรรมแกคนอื่นพึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในใจคือ ๑. เราจัก
กลาวชี้แจงไปตามลําดับ  ๒. เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ  ๓. เราจักแสดงดวย
อาศัยเมตตา  ๔. เราจักแสดงโดยไมเห็นแกอามิส  ๕. เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและ
ผูอื่น”๔ ซึ่งมีพระสงฆจํานวนนอยมากที่ทรงความรูยึดมั่นในหลักการเดิมของพระพุทธศาสนา
เผยแผพุทธธรรมของพระพุทธองค 
 จากประเด็นดังกลาวพุทธธรรมจึงไมไดรับการเผยแผเทาที่ควรจะเปน  ประกอบ
กับพระสงฆที่ทําหนาที่ประกาศหลักธรรมยังขาดประสบการณ  ความรู  เทคนิควิธีในการเผย
แผธรรม  ภาษาที่ใชไมเขากับสมัยปจจุบัน  ขาดการประยุกตธรรมกับภาษาในการถายทอด  
จึงเปนเหตุใหพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา  ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร  ซึ่งถาหากมิได
รบัการฟนฟูอยางจริงจังและตอเนื่องอาจเปนเหตุใหศาสนิกเสื่อมจากศาสนธรรมได  
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  เปนพระรวมสมัยท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  ทานเปนผู
เพียบพรอมดวยความรูทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ ทานไมไดเขาศึกษาในระบบจัดตั้งคือ 
การศึกษาในระบบแบบสมัยใหม ปริญญาตรี-โท-เอก  วุฒิการศึกษาทางธรรมและเปรียญ
ธรรมทานก็ไมได  แตทานใชการศึกษาระบบดั้งเดิมจนแตกฉานทางดานนิรุติศาสตร เชน 
ภาษาไทย  ภาษาบาลี  ภาษาลาว  ภาษาภูไทย เปนตน  ทานสนใจพระพุทธศาสนาเปนอยาง
มาก ทานศึกษาพระไตรปฎกตั้งแตสมัยทานเปนฆราวาสรวม ๑๐ ป  ไปทํางานตางประเทศก็
นําพระไตรปฎกไปอานและศึกษาดวย  ทานจึงแตกฉานในพระไตรปฎก  ทั้งฉบับภาษาไทย  
                                                 

๔  องฺ.ปฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๐๕. 



 ๓

ฉบับภาษาบาลี  และฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ  ทานมีความแมนยําในคัมภีร
ตางๆ หลังจากอุปสมบทแลวก็ไดเขาหองปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ไดศึกษาพระไตรปฎกควบคู
กันไปจนแตกฉาน 
 ในปจจุบันบุคคลที่มีชื่อเสยีงในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเรา คือ 
ทานหลวงพอพุทธทาสภิกขุ และหลวงปูชา สุภทฺโท ทานทั้งสองจะมีบุคลิกและบทบาทใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาที่แตกตางกัน  คือ หลวงพอพุทธทาสจะเนนทางปญญาและเผยแผ
ดวยการเทศนาสวนหลวงปูชา ทานจะเนนทางวินัยและสมาธิ กลาวกันวาทานพระอาจารย
สมภพ โชติปฺโญ  นี้จะเปนผูปฏิบัติตนตามแบบของทานทั้งสอง  โดยพยายามนําเอาลักษณะ
ของทานทั้งสองมาใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  มีอุดมการณในการสรางวัดตั้งแตสมัยเปน
ฆราวาสไปทํางานตางประเทศไดเก็บรวบรวมสะสมเงินเพื่อท่ีจะกลับมาซื้อที่ดินเพื่อสรางวัด  
ที่ดินแปลงแรกจํานวน ๕๐ ไร ต้ังวัดนิพเพธพลาราม  ตอมาไดซื้อท่ีดินแปลงที่สองหางจากวัด
เดิม ๘ กิโลเมตร และไดต้ังชื่อวัดวา วัดไตรสิกขาทลามลตาราม ซึ่งเปนที่อยูปจจุบัน 
 “การเทศนรอยครั้งพันครั้งสูพาปฏิบัติเพียงครั้งเดียวไมได” ทานยึดหลักนี้จึงได
เปดอบรมธรรม  ทานรวบรวมปจจัยท่ีไดจากการเทศนาในงานตางๆ เปดอบรมปแรกมีผูสนใจ
รวมปฏิบัติ จํานวน  ๒๘๐ คน ปที่สอง จํานวน   ๙๐๐ คน  และเพิ่มจํานวนขึ้นจนถึงหมื่น  
ทานมีผลงานในการเทศนารวม ๔๑๗ เรือ่ง ทานทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาหนักมาก  จนเกิด
อาพาธหนักเปนอัมพาตงานอบรมธรรมจึงหยุดชะงักลง  จนอาการอาพาธไดรับการรักษา
เยียวยาดีขึ้น  สภาพทานไมปกติไมสามารถเดินได  แตทานสามารถแสดงธรรมได นั่งบน
รถเข็นและใชรถเข็นนั้นเปนธรรมาสนเผยแผธรรมตอ  และไดเปดอบรมครั้งใหมในโครงการ
อบรมเสขปฏิปทาแกพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  
และหองเรียนนครพนม  เปนประจําทุกป  และมีอุบาสกอุบาสิกาเขารวมปฏิบัติธรรมเปน
จํานวนมาก 
 ชีวิตผลงาน บทบาทในการเผยแผพุทธธรรมของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
ตลอดถึงเทคนิค ลีลา การใชภาษาที่รวมสมัยในการเผยแผของทาน  ที่ไดประมวลไวขางตน
เปนประเด็นที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา  เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาและแบบอยางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสงฆไทยในรุนตอๆ ไป  และเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให
ดํารงมั่นตลอดไป 



 ๔

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 ๑.๒.๑   เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   
 ๑.๒.๒  เพื่อศึกษาบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ 
                                 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
 ๑.๒.๓  เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมูผลงานของอาจารยพระสมภพ โชติปฺโญ 
 
 
๑.๓    คําจํากัดความของศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 บทบาท  หมายถึง  การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว  เชน บทบาทของพอแม  
บทบาทของครู  ในที่นี้ หมายถึงบทบาทหนาที่ของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ในการเผย
แผดานตางๆ  
 ผลงาน  หมายถึง  ธรรมเทศนา  ที่พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ไดแสดง
อธิบายและบันทึกไวเปนเทป วีซีดี และหนังสือ เพ่ือรวบรวมขอมูล นํามาสรุปและวิจัยเพ่ือ
ความรู 
  การเผยแผ  หมายถึง  การแสดงแจกแจงธรรม สนทนาธรรม  โตตอบปญหาธรรม 
แกพุทธบริษัทและศิษยานุศิษยใหเขาใจในศาสนธรรม ของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
เพ่ือทําใหพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลายไปทั่วสารทิศ และการรวบรวมรักษาพระสัทธรรม
ใหคงอยู 
 พระพุทธศาสนา หมายถึง  พระพุทธศาสนาหินยาน ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต
พุทธสาวกไดวางหลักธรรมวินัยเปนแบบไว เมื่อปฐมสังคายนา ไดแกพระพุทธศาสนาที่นับ
ถือแพรหลายในประเทศ  ไทย  พมา  ลังกา  และลาว 
 ผญา หมายถึง คําสอนที่เปนภาษาทองถิ่นอีสาน ที่พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
ไดแสดงอธิบายในเวลาเทศน 
 
 
 



 ๕

 

๑.๔  ทบทวนเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตโต) ไดกลาวไวในหนังสือ พุทธวิธีในการสอน วา  
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา ไมวาจะแสดงที่ใดและแกใครยอมมีจุดหมายเปนแนว
เดียวกัน คือ มุงใหเกิดความรูเขาใจในสภาพของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  ใหมีทัศนคติ
และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางถูกตองในทางที่เปนประโยชนทั้งแกตนและบุคคลอื่น  แตเนื้อ
เรื่องและวิธีการสอนยอมแตกตางกันไป ตามอุปนิสัย  ความถนัดและความสนใจของผูฟง  
สุดแตเรื่องใดวิธีใด  จะชวยใหเขาเขาใจธรรมไดดี  พุทธวิธีในการสอนเปนความยิ่งใหญและ
พระปรีชาสามารถของพระพุทธเจาในการถายทอด  พระองคทรงมีหลักสอน  แยกแยะ
กลุมเปาหมาย  ลีลาการสอน  เทคนิคการสอน  กลวิธีและกุศโลบายประกอบการสอนตางๆ 
ไดอยางยอดเยี่ยมจนไดรับการยกยองวาเปนนักการสอนที่ยิ่งใหญที่สุด  จนไดรับการขนาน
พระนามวาเปนพระบรมครู๕

  วศิน  อินทสระ  ไดกลาวไวในหนังสือ พุทธวิธีในการสอน วา  พุทธวิธีการสอน 
หมายถึง  วิธีการที่พระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัทดวยพุทธวิธีหลายอยาง  เพื่อใหเหมาะสม
แกผูฟงเพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด  เมื่อจบการสอนโดยมีจุดมุงหมายในการสอน ๓ 
ประการ  ๑. เพ่ือใหผูฟงรูจริงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรูควรเห็น ๒. เพ่ือใหผูฟงตรองตามแลวเห็น
จริงไดทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผลท่ีผูฟงพอตรองตามใหเห็นดวยตนเอง  ๓. เพ่ือใหผูฟง
ไดรับผลของการปฏิบัติตามสมควร  ทรงแสดงธรรมมีคุณเปนอัศจรรย  สามารถยังผูปฏิบัติ
ตามใหไดรับผลตามสมควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตน ๆ๖

 พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี วิทยานิพนธ เรื่อง ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระราชวิทยาคม  ผลการศึกษาพบวา  การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระเถระทั้งหลายมี
ลักษณะเดนแตกตางกันและมีลักษณะเหมือนกัน หลวงพอคูณลักษณะเดนคือการใชสื่อ
สัญลักษณ คอื วัตถุมงคล คาถาอาคม ตะกรุด และการเคาะศีรษะแทนการประพรมน้ําพุทธ

                                                 
๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),พุทธวิธีในการสอน, ( กรุงเทพมหานคร    :  ธรรมสภาและ 

สถาบันบันลือธรรม), ๒๕๔๗, หนา ๒๐. 
๖ วศิน  อินทสระ, พุทธวิธีในการสอน, ( กรุงเทพมหานคร   :  สํานักพิมพธรรมดา), ๒๕๔๕, 

 หนา ๓๕.   
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มนต  ในสังคมปจจุบัน  จึงมีคนทุกระดับเขาไปหาทานมิไดขาด  เปนพระที่ประชาชนเคารพ
ศรัทธาเปนอยางมาก  โดยเฉพาะคําพูดทานจะเปนเอกลักษณจึงเปนที่สนใจกันเปนอยางมาก
ทานจึงมีโอกาสเผยแผพระพุทธศาสนาแกคนทุกระดับ๗  
 พระมหาอรุณ  จิตฺตคุตฺโต  วิทยานิพนธ  เรื่อง  ศึกษากระบวนการสื่อสารเพือ่เผย
แผพุทธธรรมของสวนโมกขพลาราม  ผลของการศึกษาพบวา  การเผยแผพระพุทธศาสนาของ
สวนโมกขพลารามนั้นบุคคลากรของสวนโมกขมีอยูจํานวนมาก  จึงเนนที่ความคิดเห็นของ
อาจารยพุทธทาส  ซึ่งมีความมุงมั่นตอการสื่อธรรมะ ของทานคือ ๑. ถึงหัวใจแหงศาสนาของ
ตน ๒. สงเสริมความเขาใจระหวางสมาชิก ๓. นําเพื่อนมนุษยออกมาจากอํานาจของวัตถุนิยม  
ธรรมะที่บุคลากรสวนโมกขพลาราม  สื่อออกมามักเนนถึงแกนแทของพุทธธรรม  ไมมีการ
โจมตีกลาวรายตอศาสนาอื่น  แตกลับสรางความสามัคคีและชี้ใหเพ่ือนมนุษยเห็นพิษภัยของ
วัตถุนิยมและความงมงาย  และสังเกตไดจากเคาโครงการเผยแผพระพุทธศาสนาของทานและ
การใชชีวิตของทานเอง  ทานใชชีวิตเพื่อเผยแผพุทธธรรมอยางแทจริง  แมแตการเผาศพและ
การแบงเถาถานตามพินัยกรรมของทานก็ยังมุงแสดงธรรม๘

 พระวุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ  วิทยานิพนธ เรื่อง  ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธ
ธรรมของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  ผลการศึกษาพบวา  เนื้อหาพุทธธรรมของ   
พระราชวรมุนี จะเดน  คือ มีเนื้อเรือ่งบรรยายธรรมเปนลําดับขั้น เปนขั้นตอน  แตละประเด็น
จะมีความรูใหมๆ ใหขบคิดอยูเสมอ  โดยใชภาษารวมสมัยฟงเขาใจงาย อธิบายพุทธธรรมได
ลุมลึก ชัดเจน  โดยสามารถสรุปประเภทเนื้อหาของพุทธธรรมที่ทานนําเสนอได ๔ ประเภท
ดังนี้ คือ ๑. เนื้อหาประเภทพัฒนาจิตใจเพื่อชีวิตที่ดีงาม ๒. เนื้อหาประเภทบูรณาการและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ๓. เนื้อหาประเภทพระธรรมเทศนา  ๔. เนื้อหาประเภทวิชาการ๙

                                                 
๗ พระมหาบุญเลิศ   ธมฺมทสฺสี, “ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม  

(หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย),๒๕๔๓. 

๘ พระมหาอรุณ    จิตฺตคุตฺโต, “ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแผพุทธธรรมของสวน        
โมกขพลาราม”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย),๒๕๔๔. 

 

๙  พระวุฒิกรณ  วุฑฺฒิกรโณ, “ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระราชวรมุนี  
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย),๒๕๔๓. 



 ๗

 พระมหาศรัญู  ปฺญาธโร  วิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาหลักการและวิธีการเผย
แผพระพุทธศาสนาของพระสุธรรมยานเถระ  (ครูบาอินทจักรรักษา)     ผลการศึกษาพบวา  
ครูบาอินทจักรรักษาเปนพระสงฆที่ถือหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาคือหลักการวิปสสนา
กรรมฐาน ทุกอิริยาบถที่ทานแสดงออกมาเปนเสมือนทานกําลังสื่อวิธีการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  สูพุทธบริษัท  โดยทานครูบายืนอยูบนหลักการนี้ จะเห็นไดวา  ถาคําสอนใดผิดไป
จากหลักการที่วามา  ทานครูบาจะออกมาชี้แจง  แกไข  ตอบโต  คําสอนที่ผิดเหลานั้น โดยมี
หลักสําคัญที่ยึดถือสรุปเปนประเด็นสําคัญได ๕ ประการ คือ      ๑. หลักสติปฏฐาน  ๔         
๒. หลักไตรสิกขา  ๓. หลักตระหนักถึงศักยภาพของผูฟง ๔. หลักธรรมาธิปไตย  ๕. หลัก
สรางปญญา  หลักสําคัญที่ครูบายึดถือ ๕ ประการนี้ อยูในกรองของหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่แสดงไวในงานวิจัย  หลกัทางพระพุทธศาสนาที่ทานครูบายึดถือจึง
สงเคราะหเขาในหลักที่สําคัญคือ  หลกัใหเกิดประโยชนแกมหาชนเปนสําคัญ  การเผยแผ
พระพุทธศาสนาของครูบาอินทจักรรักษาประสบความสําเร็จเพราะทานเปนพระภิกษุที่ยึดมั่น
ในหลักการและวิธีการที่ถูกตอง๑๐

 พระมหาวีระพันธ  ชุติปฺโญ  วิทยานิพนธ เรื่อง  ศึกษาวิเคราะหการตีความและ
วิธีการสอนธรรมะของหลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ  ผลการศึกษาพบวา  การตีความเปนวิธีการ
ชวยใหผูศึกษาเขาใจความหมายและมุมมองในการศึกษาเรื่องตางๆ ทําใหไดรับแนวคิดใหมๆ 
อันสงผลตอกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลโดยตั้งอยูบนรากฐานแหงความเขาใจที่ถูกตอง  
และหลวงพอเทียน เปนพระที่มีความอุตสาหพยายามในการปฏิบัติธรรมจนเกิดความเขาใจ  
โดยหาการปรับประยุกตวิธีการตามความเขาใจของตนเอง  การสอนของทานจึงไมยึดติดอยู
กับตํารา แตเปนการอธิบายจากสภาวะและวิธีการสอนธรรมะของหลวงพอเทียน จึงเปน
ปรากฏการณใหมที่ผูศึกษาธรรมะควรศึกษา  เพ่ือความเขาใจและปฏิบัติตามแนวคําสอนของ
พระพุทธองคไดถูกตองยิ่งขึ้น๑๑

                                                                                                                                            
 
๑๐ พระมหาศรัญู   ปฺญาธโร, “การศึกษาหลักการและวิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ของพระสุธรรมยานเถระ (ครูบาอินทจักรรักษา)”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๖. 

 

๑๑ พระมหาวีระพันธ    ชุติปฺโญ, “ศึกษาการวิเคราะหการตีความและวิธีการสอนธรรมของ 
หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย  :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๖. 

 



 ๘

  พระมหาทรรศน  คุณทสฺสี  วิทยานิพนธ เรื่อง  การเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอน
ในอรรถกถาธรรมบทกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการศึกษาพบวา  พุทธ
วิธีการสอนในอรรถกถาธรรมบทมีความสอดคลองกบัลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ๕   ประการ   คือ    ๑.  เรียนรูอยางมีความสขุ   ๒. เรียนรูแบบองครวม     
๓. เรียนรูจากความคิดการปฏิบัติจริงและการสรุปองคความรูดวยตนเอง ๔. เรียนรูรวมกับ
บุคคลอื่นและเรียนรูกระบวนการเรียนรูดวนตนเอง  จึงสรุปไดวา  พุทธวิธีการสอนในอรรถ
กถาธรรมบทกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนการสอนที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน ซึ่งเนนอยูบนพื้นฐานหลักสําคัญ ๓ ประการคือ เนนความแตกตางระหวางบุคคล  เนน
เรียนรูมีสวนรวมในการคิด  การปฏิบัติจริงและสรุปองคความรูดวยตนเอง และมุงเนนให
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู๑๒

 
 

๑.๕ ขอบเขตการวิจัย   
 
 ขอบเขตการวิจัย  ผูวิจัยจะศึกษาถึงชีวิต ผลงาน และบทบาทในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา  ของพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ       วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  ตําบล
แพด   อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกนคร 
 
๑.๖ วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทางเอกสาร (DOCUMENTARY RESEARCH) 
และวิจัยภาคสนาม (FIELDS RESEARCH) โดยใชแบบสัมภาษณ เปนเครือ่งมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และเขารวมสังเกตการณแบบมีสวนรวม ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้  
 ๑.๖.๑ สํารวจเอกสารและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของจากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้ 
  ๑)    เอกสารชั้นปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา 
                                                 

๑๒ พระมหาทรรศ      คุณทสฺสี, “การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีการสอนในอรรถกถาธรรมกับ 
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖. 

 



 ๙

 
  ๒)   เอกสารชั้นทุติยภูมิ ไดแกงานวิจัย วิทยานิพนธและเอกสารวิชาการ 
                                 ที่เกี่ยวของ 
  ๓)   เทปบันทึกเสียง แผน CD. VCD. ที่บันทึกผลงานเทศนาธรรมของ 
                                 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
 ๑.๖.๒ เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 
  ๑)   แบบสัมภาษณ  พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  
  ๒)  เทปบันทึกเสียง 
  ๓)  กลองถายรูป 
  ๔)  สมุดบันทึก 
  ๕)  ผูชวยเก็บขอมูล 
 ๑.๖.๓ วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ๑.๖.๔ นําเสนอขอมูลและขอเสนอแนะ 
 
 
๑.๗ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ๑.๗.๑    ทําใหทราบประวัติและผลงาน ของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
 ๑.๗.๒   ทําใหทราบบทบาทของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
                                ในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ๑.๗.๓  ไดรวบรวมและจัดหมวดหมูผลงานของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐

 
 

 

บทที่ ๒ 
ชีวิตและผลงาน ของ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 

 
 ในบทที่  ๒ นี้ ผูวิจัยจะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของพระอาจารยสมภพ  
โชติปฺโญ   จากแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสารและจากการสัมภาษณ เพ่ือนํามาประกอบเนื้อหา
ของการวิจัยใหสมบูรณขึ้น 
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  เปนพระนักปฏิบัติ  พระนักเทศน                   
พระนักปราชญ แหงภาคอสีานรูปหนึ่ง ที่ควรศึกษาถึงชีวประวัติและผลงานของทาน เพราะ
เปนพระผูเสียสละอุทิศตนทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  ดังนั้น เพ่ือใหงายตอการ
นําเสนอ  ผูวิจัยจึงขอแบงการศึกษาภาคชีวประวัติของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 
ออกเปนสวนตางๆ   ดังนี้ 
 

๑. ประวัติสวนตัว 
 

 พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  มีนามเดิมวา  สมภพ   นามสกุล  ยอดหอ  เกดิ
เมื่อวันที่  ๑๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๒  (ขึ้น  ๑๕  ค่ํา เดือน ๖)  ณ   บานแพด  ตําบล
แพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร       บิดาชื่อ  จูม   นามสกุล  ยอดหอ   มารดาชื่อ  สอน  
นามสกุล  ยอดหอ     มพ่ีีนองรวมสายโลหิตเดียวกัน ทั้งหมด  ๑๒  คน  ทานพระอาจารย
สมภพ  โชติปฺโญ  เปนบุตรคนที่  ๕  ในจํานวน   ๑๒  คน  
 ครอบครัวของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  มีตนกําเนิดที่บานนาผาง  อําเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครอบครัวประสพกับภาวการณหาเลี้ยงชีพที่ขัดสน  
บิดามารดาของทานจึงไดอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหมที่บานวังชมพู  ตําบลแพด  อําเภอคาํตากลา  
จังหวัดสกลนคร 
  
 
 



 ๑๑

 ชีวิตกอนออกบวช 
 

 เด็กชายสมภพ  ยอดหอ  เมื่อครั้งยังเยาววัยเปนเด็กที่ระลึกชาติได เมื่ออายุได  ๔ ป 
ไดรบเราบิดามารดาใหพากลับไปยังบานเกิดเดิมที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อไปถึงทานก็
ทักทายคนแกเหมือนกับเปนรุนเดียวกันโดยใชคําพูดวา “กู มึง” ทําใหเปนที่แปลกใจของคน
ทั่วไป สิ่งหนึ่งที่พิสูจนไดวาเปนเด็กจําเรื่องราวในอดีตได คือ เด็กชายสมภพถามถึงเหล็กขอ ที่
ใชบังคับชางที่เขาเคยใชในอดีตชาติและเก็บไวบนหิ้งพระ ถามใครก็ไมมีใครรูทุกคนจึงบอก
ใหเขาคนหาเองเขาก็คนพบอยูที่เดิมบนห้ิงพระ คนทั่วไปจึงเชื่อวาเด็กชายสมภพระลึกชาติได
เพราะชาติกอนเขาเปนคนเลี้ยงชาง ๑

 ครั้นเมื่อเติบโตถึงเกณฑเขาโรงเรียนเด็กชายสมภพก็ไดรับการศึกษาเลาเรียนจน
จบชั้นประถมศึกษาชั้นปที่  ๔  ตามยุคของการศึกษาในขณะนั้น เมื่อจบการศึกษาแลวก็ได
ทํางานชวยบิดามารดา แลวก็ไดไปเปนนักมวย เพ่ือหาประสบการณชีวิต  เพราะการศึกษาใน
ยุคนั้นยังลําบากไมมีความเจริญดานสื่อและอุปกรณทางการศึกษาเหมือนปจจุบันนี้ ไดรับ
การศึกษาจบชั้นประถม ๔ ก็นับวามีการศึกษาสูงแลวรัฐไมไดบังคับใหศึกษาเหมือนปจจุบันนี้ 
แตถึงกระนั้นเด็กชายสมภพ ก็มิไดยอทอไดพยายามพากเพียรจนสามารถนําความรูที่ไดมาจาก
การศึกษาเพียงชั้นประถม ๔ และประสบการณในชีวิตมาถายทอดใหเกิดประโยชนแกตนเอง
และพระพุทธศาสนาในเวลาตอมา 
 

 การบรรพชา 
 

 เด็กชายสมภพ  ยอดหอ ไดรับการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  หลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาตั้งแตรุนทวด  เพราะตนกําเนิดบรรพบุรุษของทานยึดมั่นในการทําบุญ 
ปฏิบัติธรรม  รักษาศีล  เปนประจํา  จึงนับไดวาเปนครอบครัวท่ีเปนสัมมาทิฐิที่ใฝในการ
ปฏิบัติในครองแหงสัมมาปฏิบัติ  มีความใกลชิดและซาบซึ้งในหลักคําสอน  ดังนั้น เมื่อจบ
การศึกษาในระดับประถม ๔ แลวกไ็ดเกิดศรัทธาอยางแรงกลาเขาบรรพชาเปนสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ขณะนั้นอายุ ๑๓ ป เพ่ือศึกษาพระธรรมคําสอนอยางจริงจัง  
ณ  วัดสระแกววารีราม    อําเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูคัมภีรปญญาคม  เปน
พระอุปชฌาย 
                                                 

๑
  สัมภาษณ  นางบัวเรียน  ยอดหอ,  วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๔๘.  



 ๑๒

 เมื่อสามเณรสมภพ  ยอดหอ  ไดศึกษาหลักคําสอนและฝกหัดปฏิบัติธรรม ศึกษา
เลาเรียนตามโอวาทของพระอุปชฌาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ศึกษา 

๑. ทองบทสวดมนต หรือเจ็ดตํานาน  สิบสองตํานาน 
๒.  ศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม 

 เมื่อทานบรรพชาเปนสามเณรได ๔  ป ทานก็ไดลาสิกขาบทเมื่อ  พ.ศ.๒๕๑๖ 
ขณะนั้นอายุ ๑๗ ป  เพ่ือไปประกอบอาชีพโดยไดไปทํางานยังตางประเทศ  แถบอัฟริกา  
ยุโรป  แถบตะวันออกกลาง  ถึง ๑๓  ประเทศ นายสมภพ  ยอดหอ รับผิดชอบเปนหัวหนา
รับเหมากอสรางถนนและสนามบิน ไดศึกษาคัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสตดวยถึงขั้นอยูใน
ระดับแนวหนา  จนจะไดรับการแตงต้ังใหเปนบาทหลวง เมื่อทานจะเขาพิธีลางบาปเพื่อเปน
บาทหลวง  ก็เกิดเหตุอัศจรรยคือน้ําที่จะใชในการประกอบพิธีไดเหือดแหงถึงสามครั้ง ทําให
เขาไดพิจารณาโดยถองแทวาเปนหนทางที่ไมใชและไมเหมาะกับตนเอง จึงเริ่มหันชีวิตกลับ
เขามาสูพระพุทธศาสนาอีกครั้ง  ซึ่งเปนศาสนาเดิม  จากนั้นก็ไดศึกษาพระไตรปฎกควบคูกับ
การทํางานไปดวยโดยใชเวลานานถึง  ๑๑  ป จนเขาใจในพุทธธรรมมากขึ้น หลังจากนั้นก็ได
รวบรวมปจจัยจากคาจางการทํางานมาชื้อท่ีดินเพื่อสรางวัดบนเนื้อท่ี ๕๐ ไร แลวไดนิมนต
พระสงฆใหมาจําพรรษา แตก็ไมไดเปนไปตามเจตนารมณของตนเลยตัดสินใจลาออกจากงาน
เพ่ือบวชเปนพระในพระพุทธศาสนา ทําหนาที่ศาสนทายาทดังปรากฏในปจจุบันนี้ 
 

 การอุปสมบท 
 

 เมื่อนายสมภพ  ยอดหอ  มีอายุ   ๓๘ ป  ก็เกิดความคิดขึ้นวา  การที่เราลงทุนไป
สรางวัดจะใหไดประโยชนมากเราจะตองบวช  จึงไดเดินทางกลับมาสูมาตุภูมิแลวก็ไป
อุปสมบทที่วัดเนินพระเนาว ตําบลโพธิ์ชัย  อําเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  ในป พุทธศักราช  
๒๕๒๘  โดยมี พระครูภาวนาปญญาภรณ เปนพระอุปชฌาย  โดยไดรับนามฉายาวา  
“โชติปฺโญ”  ซึ่งแปลวา ผูมีปญญาอันโชติชวงประดุจดวงประทีป   
 หลังจากอุปสมบท  ก็ไดเขาปฏิบัติกรรมฐานเปนเวลา  ๑  ป โดยไมพูดคุยกับใคร  
นั่งสมาธิ  ปฏิบัติกรรมฐานตลอดเวลา  แรกตั้งใจวาจะปฏิบัติอยางนอย  ๓  ป  แตก็ไมไดตาม
ความประสงคพอครบป  หลวงพอพระอุปชฌายก็ไดเรียกไปแปลธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
และเริ่มเทศนใหชาวตางชาติฟง  ทานปฏิเสธไมไดเพราะพระอุปชฌายกลาววา  “เฮากินขาว



 ๑๓

เขาอยูเด”  กเ็ลยตองปฏิบัติตามอยางขัดไมได  ในชวงนั้นชาวฝรั่งไดใหความสนใจมาปฏิบัติ
ธรรมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 
 ตอมาชาวไทยก็มีความประสงคจะฟงธรรมและปฏิบัติธรรมจํานวนไมนอย  เขา
ไปหาหลวงพอพระอุปชฌายทานก็มอบหมายใหอาจารยพระสมภพ โชติปฺโญ เปนผูแสดง
ธรรมตามคํานิมนต เพราะมีชาวบานบางคนพูดวา  “พูดกับชาวฝรั่งก็ยังพูดได  ทําไมไมสั่ง
สอนคนไทยบาง”  พระอาจารยสมภพ  โชติฺโญ ก็เลยขัดศรัทธาญาติโยมไมได หลังจากนั้นก็
ไดรับเปนภารธุระแผพระพุทธศาสนาใหกับพระอุปชฌาย ในสถานที่ตางๆ ดังแสดงไวใน
ตาราง ๑ ดังนี้ 

ตาราง  ๑  สรปุการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 
 

พรรษาที ่ พ.ศ. สถานที่เผยแผพระพุทธศาสนา 
๑ ๒๕๒๘ วัดเนินพระเนาว 
๒ - ๑๘ ๒๕๒๙ -๒๕๔๐ วัดนิพเพธพลาราม 
๑๙ - ปจจุบัน ๒๕๔๑ - ปจจุบัน วัดไตรสิกขาทลามลตาราม 

                                        
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ หลังจากไดอุปสมบทแลวไดทดแทนพระคุณของ
บิดาดวยการสอนวิปสสนากรรมฐานใหแกบิดาคือหลวงพอจูม  สุจิตฺโต  ทานก็ไดทําตาม
คําแนะนําของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ดวยการดําเนินชีวิตในบั้นปลายที่พอเพียงกับ
สมณวิสัย  เปนคนพูดนอย   สันโดษ    ต้ังใจบําเพ็ญกรรมฐานอยางมุงมั่นจนถึงวันมรณภาพ 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่วัดนิพเพธพลาราม  ตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร  โดย
อยูในความดูแลอยางใกลชดิของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ซึ่งเปนทั้งประธานสงฆและ
บุตรชาย   
 สวนโยมมารดา คือ แมสอน  ยอดหอ  ก็ไดดําเนินชีวิตเฉกเชนสามีและบุตรชาย   
มีการทําบุญตักบาตร  รักษาศีล  ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกโอกาส จนเปนที่รูจักของเพื่อน
บานในตําบลแพด จนถึงปจจุบัน 
 
 
 



 ๑๔

 การปฏิบัติธรรม 
 

 พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  ไดเริ่มการประกาศตนเองในการเปนผูนําปฏิบัติ
และเผยแผพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางจริงจัง ในป  ๒๕๒๙  โดยทานได
ดําเนินตามรอยพระบาทพระศาสดาอยางนาอนุโมทนา  ทานยอมทิ้งความสุข  ความสบาย  ที่
ไดรับอยางพรั่งพรอมในชีวิตฆราวาสโดยไมมีความอาลัยในสิ่งเหลานั้น  หันหลังใหกับโลกที่
เต็มไปดวยกิเลส ตัณหา  อยางไมทอถอย  ดวยปณิธานที่มุงมั่นในการเผยแผพระพุทธศาสนา
เฉกเชน พระพุทธเจาเมื่อครั้งเสด็จออกหนีจากพระราชวังเพื่อคนหาสัจจธรรมทามกลางปาเขา
ลําเนาไพร 
  สํานักแรกที่ทานพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  ไดเริ่มการเผยแผ  คือ           
วัดนิพเพธพลาราม บนเนือ้ท่ี ๕๐ ไร ที่ทานไดมาซื้อไวดวยน้ําพักน้ําแรงจากคาจางในการ
ทํางาน 
 ปจจุบันทานไดยายออกมาตั้งสํานักที่ใหม เพ่ือใหเหมาะกับการปฏิบัติ โดยหาง
จากที่เดิม  ๑๐  กิโลเมตร  คือ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  บนเนื้อท่ี  ๓๐๐ - ๔๐๐  ไร ดวย
อุดมการณที่วา  
 

     “เพียงแมกไมฉ่ําชื่นในผืนปา เพียงธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใส 
     เพียงเสียงสัตว   เริงรองกองพงไพร 
     เพียงเพื่อให ผองมวลมิตร  ใกลชิด พุทธธรรม” 
 

 ดวยเหตุนี้ เองทานจึงไดต้ัง สํานักไตรสิกขาทลามลตาราม  ขึ้นโดยการปลูกปา
ตามอุดมการณเนื้อที่ผืนปาที่ปลูกแลวกวา  ๓๐๐   ถึง  ๔๐๐ไร  ฉ่ําชืน่ดวยผืนปา  แตธาราที่เจิ่ง
ขังยังไมพรอม  ทางคณะสงฆจึงเห็นพองกันวาตองขุดแหลงน้ํา  นําดินที่ขุดขึ้นมากองเปน
ภูเขาจําลองปลูกตนไมใหเขียว  เปนภูเขาอันสดชื่น  เปนที่ดูดฟาดึงฝน  ใหสมกับชื่อท่ีเปน
ภาษาบาลีวา  ไตรสิกขาทลามลตาราม  ซึ่งแปลวา  อารามอันทรงไวซึ่งความสดชื่น สําหรับ     
ผูบําเพ็ญไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) เปนภาพภูเขาลูกยอมๆอันเขียวสดชื่น ทามกลาง    
ความแหงแลงภาคอีสานประดับประดาไปดวยภาพสระโบกขรณีนทีธาร  พรอมทั้งอุทยาน  
อันชื่นใจ  แมกไมและผืนน้ําที่แผลอมลูกภูเขาพรั่งพรอมไปดวยปทุมชาติ อันมายมากหลากสี
บนผิวน้ํา   ทามกลางสายลมแสงแดด ณ ภูมิภาคแหงนี้ จะเปนเสมือนขุมทรัพยกลาง
ทะเลทราย จากพื้นดินถิ่นที่แหงแลงลําเคญ็  อาจกลายเปนแควนศักดิ์สิทธิ์แหงจิตใจเปน



 ๑๕

โอเอซิสแหงอีสาน  เปนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาลปจจุบัน  ดวยการพัฒนาทรัพยากร
น้ําอยางยั่งยืน    

     ทั้งหมดที่กลาวมาเปนการสรางสรรค  และการพัฒนาอยางยั่งยืน และยังเปนการ
พัฒนาแบบบูรณาการครบรอบครอบคลมุเกือบทุกดาน  เปนการสงเสริมดานเกษตรกรรมดาน
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเกิดดุลยภาพ ทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม สงเสริมดานการศึกษา ตาม
แนวทางของพุทธศาสนาใหครบทั้งสามดาน คือ ศีล  จิตใจ สมาธ ิ เพราะเมื่อธรรมชาตถิึง
พรอม  จิตก็นอมเขาสูธรรม 

 
 ระเบียบในการปฏิบัติธรรม 
 

 ระเบียบในการปฏิบัติธรรมของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ทานได
กําหนดระเบียบวัดไวดังนี้๒
 

 เวลา ๐๒.๐๐  น.    สัญญาณระฆัง  เริ่มนั่งปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา 
 เวลา      ๐๔.๐๐  น.   ทําวตัรเชา 
 เวลา      ๐๔.๓๐  น.   แสดงธรรม “ธรรมะกอนฟาสาง” 
 เวลา      ๐๙.๐๐   น.   ฉันอาหารมื้อเดียว 
 เวลา      ๑๔.๐๐  น.   ปฏิบัติธรรม  เจริญสมาธิภาวนา 
 เวลา      ๑๗.๐๐  น.   ทําวตัรเย็น  แสดงธรรม “ธรรมะกอนฟาสนธยา” 
 เวลา      ๒๑.๐๐  น.   จําวดั 
 
๒.  ประวัติการปฏิบัติธรรม 
 

 หลังจากที่ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ไดอุปสมบทแลวทานก็ไดทุมเท
กําลังในการพัฒนาผืนปาใหอุดมสมบูรณตามปณิธานที่ต้ังไวทั้ง  ๒  แหง จนปจจุบันนี้เปน
อารามที่รมรืน่ดวยแมกไมนานาพรรณเหมาะแกการปฏิบัติธรรมเปนอยางยิ่ง  ทานไดสละลาภ  
ยศ  ทุกอยางทานไมไดเปนพระครู  พระมหา หรือแมแตตําแหนงเจาอาวาส    โดยทานเปน
                                                 
  ๒  สัมภาษณ , พระไพศิษฐ    ปภสฺสโร, พระเจาหนาที่คลังเสียง   วัดไตรสิกขาทลามลตาราม,    
๑๘ มกราคม ๒๕๔๗. 

 



 ๑๖

เพียงประธานสงฆที่มีอายุพรรษามากตามหลักธรรมวินัยเทานั้น    ทุมเทกําลังในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาจนเปนที่รูจักของบุคคลในปจจุบัน 
 
๓.  ผลงาน 
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ทานเปนพระนักปฏิบัติที่มีผลงานมากมายหลาย
ประการ แตผลงานที่เดน คือ การแสดงธรรม โดยนําประสบการณที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติธรรม
ที่เรียกวา  สติปฏฐาน  ๔  มาเผยแผใหประชาชนในอีสาน  ภูมิภาคอื่น และตางประเทศ ได
เขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตองดวยการสื่อดวยภาษาอีสานและภาษาแตละพ้ืนที่ ทําให
ประชาชนรูจักทานเพราะทานไดทุมเทกําลังในการแสดงธรรมเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ซึ่งถือไดวาเปนงานหลักของพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา จะตองกระทําเพื่อใหสัทธรรม
ของศาสนาแพรหลาย  ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ไดยึดมั่นในการเผยแผจนมีผู
เคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธา  ในพระรัตนตรัย  นอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 
 
๔.  การเทศนา 
 

 ในดานการเผยแผนับไดวาพระอาจารยสมภพ     โชติปฺโญ    ประสบผลสําเรจ็
อยางสูงเพราะทานมีหลักการและวิธีการในการเผยแผที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน  แตยืนอยูบน
หลักแหงพุทธธรรม โดยทานทําใหดู  อยูใหเห็น  เยน็ใหสัมผัส  และมีวิธีการอธิบายธรรมได
อยางแจมแจงในสิ่งที่แสดง  ทําใหผูฟงตรึงตราไดขอคิดและนําไปปฏิบัติไดจริง  จนทําใหผล
งานของทานปรากฏเปนรูปธรรมดวยการบันทึกเปนแผนสียง (CD ,MP ๓) และเทปคาสเสท 
มากมายถึง  ๔๑๗  เรื่อง ๓ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ค) 
 
 
 
 

                                                 
 ๓

 สัมภาษณ , พระไพศิษฐ    ปภสฺสโร, พระเจาหนาที่คลังเสียง   วัดไตรสิกขาทลามลตาราม,    ๑๘ 
มกราคม ๒๕๔๗. 



 ๑๗

๕. งานอบรม 
 

 ๕.๑  อบรมประจํา 
 งานอบรมประจําที่ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ จัดอบรม คือ งานวันนัด
พบผูใฝธรรมหรือเรียกอีกอยางวา งานอบรมเสขปฏิปทา เปนงานที่ไดรับการความนิยมจาก
ประชาชนเปนอยางมากจนประชาชนทั่วประเทศไดรูจักทานพระอาจารยสมภพ  เพราะวาใน
แตละปจะมีผูมาปฏิบัติและรวมเขาอบรมเปนจํานวนถึงหมื่นคน โดยเริ่มตนขึ้นเมื่อป          
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในระยะแรกนั้นทานพระอาจารยจัดอบรมปฏิบัติธรรมโดยไมตองใหผูมาปฏิบัติ
ธรรมออกคาใชจายเพราะญาติโยมชาวบานละแวกนั้นมีฐานะที่ยากจน  แตทุนที่ใชจายในงาน  
คือไดมาจากกัณฑเทศนที่ทานเก็บไวก็พอใชจายกับบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมเพียงจํานวน ๓๐๐ 
คน  ตอมาเมื่อมีบุคคลเริม่รูจักและทยอยกันมาปฏิบัติจากรอยก็กลายเปนหมื่น  ในป พ.ศ. 
๒๕๓๙ – ๒๕๔๐  คาใชจายก็เพ่ิมขึ้นถึงหลักลานจึงเปนภาระที่ทางวัดรับไมไหว  ประกอบ
กับทานพระอาจารยปวยหนัก ดวยสาเหตุเสนโลหิตในสมองแตกระหวางแสดงธรรมบน
ธรรมาสน  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๔๐  ที่ผานมา  ดังนั้นงานวันนัดพบผูใฝธรรมจึงมี
บุคคลผูมารวมปฏิบัติลดลงเหลือแคจํานวนพัน เพราะสุขภาพของทานอาจารยไมอํานวย แต
ถึงกระนั้นทานก็ไมยอมละปณิธานในการเผยแผพระพุทธศาสนาแมวารางกายจะไมแข็งแรง
แตทานก็ยังราเริงและเบิกบานใหเปนที่พ่ึงแกศิษยนุศิษยตลอดจนถึงปจจุบันที่ดวยปฏิปทาที่
นาเลื่อมใสดังกลาว ในแตละปก็จะมีผูใครในธรรมไปรวมปฏิบัติเปนจํานวนมาก 
 

 ๕.๒  การสอนกรรมฐาน 
 

 การพัฒนาดานจิตใจนับวาเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งเพราะวาเปนหัวใจ     ของพระพุทธ 
ศาสนาในการเผยแผ  ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   เอาใจใสเปนพิเศษแมวารางกาย
ของทานจะไมอํานวยใชงานไดเพียงขางเดียวไปไหนก็ตองนั้นรถวินแชรตลอด เพราะเดินได
ชามากตองใชไมเทาชวยค่ํายันตลอด สาเหตุของการปวยทานเลาวา  เปนเพราะผลของวิบาก
กรรมที่ไดกระทําไวในเมื่อครั้งที่ยังเปนฆราวาส  คอื ตอนที่ทานเปนหนุมทานชอบตอยมวย
วัดใหญเล็กไมสําคัญถาพอใจแลวสูหมด  ครั้งหนึ่งเตะกานคอคูตอสูจนถึงน็อค  แลวคูชก
ตอมาปวยเปนอัมพาตและไดเสียชีวิตในเวลาตอมา  ทานพระอาจารยพิจารณาแลว  บอกวา  ที่
ทานปวยอยูก็มีผลมาจากเรือ่งนี้ดวย  แตทานอาจารยก็ทําเหมือนไมไดเปนคนปวยเลย  กับให
กําลังใจแกศิษยานุศิษยไดดีมากราเริง เบิกบานอยูประจําๆ และก็สามารถเขาพบไดทุกเวลา  



 ๑๘

เมื่อญาติโยมเดินทางไปกราบและสนทนาธรรม      ทานจะดําเนินรอยตามอาจารย             คือ 
พระโพธิญาณเถระ หรือหลวงปูชา  สุภทฺโท  เพราะเมื่อครั้งที่ทานเปนฆราวาส  พ.ศ. ๒๕๒๕  
ทานไดไปเยี่ยมบิดาที่อุปสมบทอยูที่วัดหนองปาพง ไดมีโอกาสฟงธรรมจากหลวงปูชา เกิด
ความเลื่อมใสในปฏิปทาของทาน  เมื่อมีโอกาสทานก็จะไปปฏิบัติธรรมเสมอและทานได
เคารพนับถือหลวงปูชาเปนอาจารยต้ังแตครั้งนั้นเปนตนมา  แมกระทั้งทานอุปสมบทแลวก็ได
ไปมาหาสูเหมือนเปนอันเตวาสิก (ลูกศิษย) กับอาจารย 
  การสอนกรรมฐานของทานพระอาจารยสมภพ  ทานจะสอนเนนที่จรณะ  ๑๕  
จรณะ คือ ปฏิปทา หรือทางปฏิบัติทางดําเนินอันเปนเครื่องบรรลุวิชชา ๑๕ อยาง๔ คือ 
    ๑.  สีลสัมปทา   ถึงพรอมดวยศีล 
       ๒. อินทริยสังวร  สํารวมอินทรีย 
       ๓. โภชเนมตัตัญุตา  รูความพอดีในการกินอาหาร 
      ๔. ชาคริยานุโยค  ประกอบดวยความเพียรของผูต่ืนอยู 
       ๕. สัทธา   ความเชื่อ 
        ๖.  หิร ิ   ความละอายแกใจ 
        ๗. โอตัปปะ   ความเกรงกลัวผิด 
     ๘. พาหุสัจจะ    ความเปนผูไดสดับตรับฟงมาก๕

        ๙.  วิริยะ   ความเพียร 
  ๑๐.  สติ   ความระลึกได 
  ๑๑.  ปญญา   ความรอบรู 
  ๑๒. ปฐมฌาน   ฌานที่หนึ่ง 
  ๑๓. ทุติยฌาน   ฌานที่สอง 
  ๑๔. ตติยฌาน   ฌานที่สาม 
  ๑๕. จตุตฺถฌาน       ฌานที่สี่ 
 เปาหมายในการสอนของทานพระอาจารยสมภพ โชติปฺโญ มุงหวังใหพระสงฆ
และญาติธรรมพึงปฏิบัติต้ังแตหลักพันขึ้นไป ตามแนวทางที่ทานปฏิบัติ คือ หลักอานาปานสติ 

                                                 
 ๔  ม.ม.(ไทย) ๑๓ / ๒๖ / ๑๓๙. 
 ๕  ตองประกอบดวย พหุสูต  ๕  ประการ  คือ พหุสฺสุตา  ไดยินไดฟงมาก  ธตา  ทรงจําได   วจสา 

ปริจิตา  ทองไวดวยวาจา  มนสานุเปกฺขิตา  เอาใจจดจอ  ทิฏฐิยา สุปฏิวทฺธา ขบดวยทิฏฐิ 



 ๑๙

และสติปฏฐาน ๔ ขอเพียงใหมีบุคคลผูรูแจงในธรรมที่ทานสอนตามแนวของพระพุทธองค
เพียงแค ๑ ใน ๑๐๐ ก็เปนที่นาพอใจไมเหนื่อยเปลา เพราะบุคคลนี้จะเปนขุนพลแหงกองทัพ
ธรรมในการเผยแผพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต 
 

 
 ๕.๓  อบรมทั่วไป 
 

 งานอบรมทั่วไป  คือ งานที่ทานพระอาจารยรับกิจนิมนตในการแสดงธรรม และ
ปาฐกถาธรรมในที่ตางๆ ทั้งในประเทศและก็ตางประเทศ  ตามสถาบันตางๆ ในสวนของ
ตางประเทศประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙  ทานไดไปแสดงธรรมที่อเมริกาประมาณ ๓๐ รัฐ  
สามารถเผยแผพระพุทธศาสนาใหแพรหลาย  เพราะทานอาจารยมีความชํานาญในเรื่องของ
ภาษาและหลักธรรมเปนทุนอยูแลว  จึงงายตอการแสดงธรรม เชน ครั้งหนึ่งทานแสดงธรรมที่
อเมริกาแลวทานเปดโอกาสใหญาติธรรม ไดสอบถามปญหาธรรมะแบบปฏิปุ

                                                

จฉาในเรื่องการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาไดมีนักวิชาการชาวตางชาติถามเรื่องโลก  ชวิีต  ตายแลวไปไหน  ทาน
อาจารยก็สามารถตอบปญหาใหไดอยางแจมแจง   ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๖       อาจารยฝรั่ง
ชื่อ เดวิด  และ เทเรซา เปนอาจารยประจําที่วิทยาลัยสงฆนครพนม ก็ไดมารวมปฏิบัติธรรมกับ
ทานอาจารย  เพราะทานสามารถถายทอดธรรมดวยภาษาตางๆ   ภาษาที่ไดรับความนิยม  และ
ทําใหชื่อเสียงของทานมีบุคคลรูจักในภาคอีสานมาก คือ  ภาษาทองถิ่นดวยการสื่อธรรม
เปนผญา  เชน 
 

“เสียงปากเวาอิ่นออยกอยกลาวกลอนแถลงมาแหลว  แจงใหชุมไทเฮาซักชวน
อวนเอิ้น เตินใหเฮาลุกขึ้นบําเพ็ญเพียรเปนผูต่ืน มาเดอ  พุทโธ ความปากเวาหมาย
ใหวาตื่นมา ๖

 

      เปนคํากลาวตอนรับผูมาปฏิบัติธรรมใหเริ่มการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง  ใหมี
ความรูขจัดอาสวะกิเลสใหหลุดพนจากกามคุณ  ๕  ซึ่งเปนเครื่องแผดเผาบคุคลใหรุมรอน  
ดวยวิธีการสื่อธรรมดวยภาษาอีสานและในการแสดงธรรมแตละครั้งทานจะยกพุทธพจนใน
พระไตรปฎกประกอบดวยทุกครั้ง  จึงไดรับความนิยมมากดังจะเห็นจากผลงานของทานที่
บันทึกเปนแถบเสียง   ดังจะไดกลาวรายละเอียดในบทที่ ๔ 

 
 ๖

  พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ. เอ้ินใหลุก ปลุกใหต่ืน. เทปคาสเสท. 



 ๒๐

                   เพราะวาทานอาจารยถือวาในแตละปที่เปดอบรมภาคเสขปฏิปทา  ใหมีผูเขาใจใน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถถายทอดใหแกบุคคลอื่นเขาใจได  ในแตละปมี
เพียงแค  ๑-๒ รายก็นับวาการทํางานของทานประสบผลสําเร็จ   ดังคํากลาวของทานที่กลาว
ในงานอบรมเสขปฏิปทา   เมื่อวันที่   ๑๒ มกราคม  ๒๕๔๗ วา  
 

  “อยากเห็นใครสักคนถือคบเพลิงตามหลัง  
  มาสักคนก็ยังดี  เพื่อเปนตัวแทนผมเมื่อคราวตาย” 
 ดังนั้น  จะเห็นไดวา   ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ไดอุทิศชีวิตเพื่องาน
เผยแผพระพุทธศาสนาโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย   แมนวารางกายจะไมอํานวยแตทาน
ก็มุงมั่นที่จะสรางศาสนทายาท          เพื่อเปนขุนพลแหงกองทัพธรรมในการเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาเพื่อใหแสงสวางแกโลกและใหสังคมเกิดศานติสุขดวยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ในกาลตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑

 
 

บทที่ ๓ 
การเผยแผพระพุทธศาสนา 

 
 ในบทที่  ๓   นี้ ผูวิจัยจะศึกษาประวัติและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จาก
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบงประเด็นที่จะศึกษาวิจัย  ออกเปนหมวดตาง  ๆ  
ดังนี้  จุดมุงหมายในการสอนของพระพุทธเจา  หลักการสอนของพระพุทธเจา  ลีลาการสอน
ของพระพุทธเจา วิธีการสอนแบบตางๆ ของพระพุทธเจา และเทคนิควิธีการสอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนปจจัยสงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางนําไปสูหลักการ
ที่พระอาจารยสมภพ โชติปฺโญ ยึดถือและปฏิบัติ จนสามารถแสดงหลักการทาง
พระพุทธศาสนาที่ถูกตอง ในการใหคําตอบที่เปนปมปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางแจม
แจงเปนเหตุใหทานประสพผลสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในปจจุบันโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๓.๑  จุดมุงหมายในการสอนของพระพุทธเจา 
 

     หลังจากที่พระพุทธเจาทรงบรรลุโมกขธรรมแลว ไดทรงเสวยวิมุตติสุขอยู ๗  
สัปดาหก็ทรงมีพุทธประสงคที่จะสั่งสอนใหปวงเวไนยสัตว เปนผูรู  ผูต่ืน  ผูเบิกบานในธรรม
ที่พระองคทรงคนพบ  พระพุทธองคก็เริ่มประกาศหลักพุทธธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญ  ๑๕ ค่ํา  
เดือน  ๘  โดยมีปญจวัคคียทั้ง  ๕  เปนเปาหมายในการเผยแผ          โดยทรงประกาศ
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร  เปนครั้งแรกในครั้งนั้นไดมีโกณฑัญญะ เปนผูสามารถรูและเขาใจ
ในธรรมที่พระพุทธองคทรงคนพบ  พระพุทธองคจึง ประกาศวา  อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ 
อฺญาส ิ   วต  โภ  โกณฺฑฺโญ    โกณฑัฺญะ   ไดรูแลวหนอ  โกณฑัฺญะ ไดรูแลวหนอ 
โกณฑัฺญะ  จึงไดชื่อนําหนาวา อัญญาโกณฑัญญะ จากนั้น จึงไดทูลขออุปสมบทเปนภิกษุ
รูปแรกในพระพุทธศาสนา๑ ตอมาพระพุทธศาสนาแพรหลายออกไปในทุกสารทิศ มีผูศรัทธา
เลื่อมใส  เคารพ  ยําเกรง  ในพระรัตนตรัยนอมนําเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ 

                                                 
๑ วิ.ม.  (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 



 ๒๒

     จุดหมายในการสอนของพระพุทธเจา จึงมุงเนนไปที่ประโยชนของมหาชน 
เปนที่ต้ัง  การประกาศพระพุทธศาสนาจึงยึดหลักประโยชนของมหาชนเปนที่ต้ัง  ซึ่งเปน
หลักการสําคญัของ การสือ่ธรรม ในพระพุทธศาสนา โดยเปนหลักและนโยบาย ในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของเหลาสาวก ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชนสุขแกมนุษย  โดยหลักการก็คือ ใหเกิด
ประโยชนสุขตามพุทธประสงค  ๓  ประการ  คือ 
 

  ๑)  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  ประโยชนชาตินี้ 
  ๒)  สัมปรายิกัตถประโยชน  ประโยชนชาติหนา 
  ๓)  ปรมัตถประโยชน   ประโยชนอยางยิ่ง๒

    

 พุทธพจนนี้เปนเครื่องชี้ชดัถึงบทบาทสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะ
พระพุทธองคประสงคใหเกิดเปนประโยชนแกมหาชน  เพราะฉะนั้น ประโยชน  ๓  จึงเปน
ความชัดเจนในคําสอน  พุทธศาสนามุงหมายความสุขดวยขอปฏิบัติใหเกิดสุข  มิใชบรรลุดวย
ความทุกข หรือทุกคนเปนอิสระสมบูรณจากกิเลสทั้งปวง  จึงจะถือวาเปนความสุขที่เปน
จุดหมายปลายทางตามจุดมุงหมายในพระพุทธศาสนา  ดังนั้นพระพุทธเจา  จึงทรงมีพุทธ
ประสงคในการสอนเพื่อใหมหาชนเกิดความรู  ความเห็น  ๓  ประการ๓  คือ 
 

 ๑.  เพ่ือใหผูฟงรูจริงเห็นแจงในสิ่งที่ควรรูควรเห็น  (อภิญญายธรรมเทศนา) 
 

 หมายความวา   สิ่งใดที่พระองคทรงรูแลว  ทรงเห็นแลว แตเมื่อทรงพิจารณาวาไม
เปนประโยชนสําหรับมหาชน พระพุทธองคก็จะไมทรงสอนในสิ่งนั้น  ทรงสอนใหรูจริงเห็น
แจงเฉพาะเทาที่จําเปนสําหรับสาวกนั้นๆ อุปมาเหมือนครูที่มีความรูมาก แตก็นําเอาเฉพาะ
ความรูเทาที่จําเปนแกศิษยในขั้นนั้นๆ มาสอน เทาทีจ่ะพึงเปนประโยชนแกศิษย และเทาที่วุฒิ
ภาวะของศิษยจะรับได  ดังตัวอยางเชน 
 
 .....พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สีสปาวัน (ปาประดูลาย)  

      ใกลเมืองโกสัมพี  ครั้งนั้น ทรงถือใบประดูลายเพียงเล็กนอยไวใน 
       พระหัตถแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวาใบประดูลายในพระหัตถกับ 

                                                 
๒

  ขุ.จู (ไทย) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 
๓

  องฺ.ติก (ไทย)  ๒๐/๓๕๖/๕๖๕. 



 ๒๓

   ใบประดูลายท่ีอยูบนตนอยางไหนจะมากกวากัน       ภิกษุทั้งหลาย 
   กราบทูลวา  ใบประดูลายในพระหัตถมีเพียงเล็กนอย      สวนที่อยู 
   บนตนมีมากนัก  พระพุทธองคตรัสวา  เรื่องนี้ ฉันใด   เรือ่งที่ทรงรู 
   นั้นมีมากเหมือนใบไมบนตนสวนที่ทรงบอก  และทรงแสดงแกภิกษุ 
   ทั้งหลายมีเพียงเล็กนอยเหมือนใบไมในพระหัตถ๔   

 

  ทั้งนี้ ก็เพราะพระพุทธองคทรงมีพุทธประสงคที่จะบอกวา สวนไหนที่ไมมี
ประโยชนแกพรหมจรรย ไมเปนเปนไปเพื่อความเบื่อหนายคลายกําหนัด  เพื่อความรูยิ่ง และ
นิพพาน ก็จะไมบอก สวนไหนที่ที่ประกอบดวยประโยชน เปนไปเพื่อการตรัสรูและนิพพาน 
เชนเรื่องทุกข เหตุแหงทุกข  ความดับทุกข และทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข พระองคก็จะ
ตรัสบอกพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคไมยากเกนิไปจนถึงกับตรองตามแลวก็ไมเห็น 

 

 ๒. เพื่อใหผูฟงตรองตามแลวเห็นจรงิได  ทรงแสดงธรรมอยางมีเหตุผลท่ี
ผูฟงพอตรองตามให เหน็ดวยตนเอง ( สนิทานธรรมเทศนา) 
 

 พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาไมยากเกินไปจนถึง กับตรองตามแลวไมเห็น  
และไมงายเกินไปจนไมตองตรึกตรองขบคิดก็เห็นได  พุทธวิธีในการสอนจึงอยูทามกลาง
ระหวางความยากเกินไปกับความงายเกินไป  สวนใหญทรงสอนใหใชปญญาพิจารณาดวย
ตนเอง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 ในสิงคาลกสตูร  เลาไววา  เชาวันหนึ่งพระพุทธองคทรงเสด็จเขาไปบิณฑบาตใน
เมืองราชคฤหทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกมานพผูมีผาเปยก  ผมเปยก(แสดงถึงความทุกขโศก)  
กําลังไหวทิศทั้งหลายอยูในระหวางทางเสด็จพุทธดําเนิน จึงตรัสถามวา ทําอยางนั้นเพื่ออะไร 
มานพกราบทูลวา ทําตามคําของบิดาซึ่งไดสั่งไวเมื่อใกลจะสิ้นชีพวาใหไหวทิศทั้งหลาย 

  
 พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวาในวินัยของพระอริยะเขาไมนอบนอมไหวทิศกัน 

                                                 
  ๔

  สี.สํ. (ไทย) ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒. 



 ๒๔

อยางนี้ดอก มาณพขอรองใหทรงแสดงการไหวทิศในอริยวินัยพระพุทธองคจึงทรงแสดง
ธรรมเรื่องใหเวนความชั่วตางๆ ใหรูจักมิตรแทมิตรเทียมและทรงแสดงทิศ ๖ ในความหมาย
ใหมซึ่งเปนประโยชนแกการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กลาวคือ  
 

๑.  ทิศเบื้องหนา  มารดา  บดิา 
๒. ทิศเบื้องขวา  ครูอาจารย 

   ๓. ทิศเบื้องหลัง   บุตร  ภรรยา 
  ๔. ทิศเบื้องซาย   มิตร 
  ๕. ทิศเบื้องต่ํา    ทาสกรรมกร  หรือคนที่อยูในฐานะต่ํากวา 
  ๖.  ทิศเบื้องบน   สมณพราหมณผูมีศีล๕

 

      ทรงแสดงวา ใหปฏิบัติชอบตอบุคคลประเภทตางๆ  ดังกลาวมาชื่อวาเปนการไหว
ทิศที่ถูกตองตามอริยวินัย   นอกจากนี้ยังทรงแสดงหนาที่ที่บุคคลประเภทนั้นพ่ึงปฏิบัติตอกัน  
เพ่ือความสงบสุข  ความราบรื่นของการครองชีวิตอยูดวยกัน 
 เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงธรรมจบลงแลว สิงคาลกมาณพก็ชื่นชมยินดีปฏิญาณ
ตนเปนอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะเขาตรองตามดวยเหตุผลแลวเห็นจริง
ตามที่พระพุทธองคทรงสอน 
   

 ๓. เพื่อใหผูฟงไดรับผลแหงการปฏบิัติตามสมควร ทรงแสดงธรรมมีคุณเปน
อัศจรรย สามารถยังผูปฎิบัติตามไดรับผลตามสมควรแกกําลังแหงการปฏิบัติของตนๆ
(สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนา) 
 

 ในขอนี้มีเรื่องที่พอจะนํามาประกอบการพิจารณาหลายเรื่อง ขอนํามากลาวเพียง
เล็กนอยดังนี้ 

 บรรดาปาฏิหาริยทั้ง  ๓   นั้นพระพุทธองคทรงสรรเสริญอนุศาสนีปาฏิหาริยวาดี
ที่สุด ประณีตที่สุด และเปนประโยชนที่สุดขอนี้เปนความจริงอยางยิ่ง พระพุทธศาสนาที่ดํารง
เปนประโยชนแกมหาชนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ดวยอานุภาพของอนุศาสนีปาฏิหาริยนั่นเอง 

                                                 
  ๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑ / ๒๖๖ - ๒๗๒ / ๒๑๒ – ๒๑๖. 



 ๒๕

 ในสังคารวสตูร พระพุทธองคทรงแสดงปาฏิหาริย ๓ แกสังคารวพราหมณ ให
พราหมณพิจารณาวาอยางไหนดีกวา ประณีตกวา พราหมณกราบทูลวา   อิทธิปาฏิหาริยและ
อาเทศนาปาฏิหาริยไมประณีต         ผูใดทําก็เปนเรื่องเฉพาะตัวของผูนั้นและปรากฏแกตน 
(สังคารวพราหมณ)  เหมือนภาพลวง (มายาสหธมฺมรูป  วิย ขายติ) สวนอนุศาสนีปาฏิหาริย
เปนของประณีต พระผูมีพระภาคเจาตรัสดแีลว๖

 เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา พระพุทธองคทรงเนนปาฏิหาริยทางคําสอน คือ พูดสอน
ใหผูฟงนําไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวไดผลตามที่ทรงสอนก็เหมือนอัศจรรย  นั่นแหละคือยอด
ปาฏิหาริยและเปนประโยชนอยางยิ่ง ไมเพียงเฉพาะตนเทานั้น แตเปนประโยชนแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเปนอันมาก 

 ในมหาปรินิพพานสูตร  เมื่อพระพุทธองคจวนปรินิพพาน  ทอดพระเนตรเห็น
มหาชนนําเครื่องสักการะเปนจํานวนมากมาบูชาพระองค  จึงตรัสกับพระอานนทวา  การทํา
การบูชาอยางนั้นไมใชบูชาพระองคดวยการบูชาอยางยิ่ง  แตผูใดจะเปนภิกษุหรือภิกษุณี
อุบาสกหรืออบุาสิกาก็ตาม  ปฏิบัติธรรมสมควร  ปฏิบัติชอบ  ผูนั้นแหละชื่อวาการบูชา
พระองคดวยการบูชาอยางยิ่ง๗

 ผูวิจัยมองวา พระพุทธเจาทรงมีจุดมุงหมายในการสอนเนนที่บุคคล เพราะ
ตระหนักวามนุษยเปนผูฝกไดและเปนผูที่จะรูตามได  ถาเขาไดฝกตนเองตามหลักการและ
วิธีการที่พระองคทรงคนพบ เพราะวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ ทางปญญาเมื่อไดฟงการแนะนํา
แลว ก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนผูมีความรูได  แตระดับความสามารถของแต
ละบุคคลแตกตางกัน ดังนั้นในการสอนแตละครั้งพระพุทธเจาก็ทรงใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย ขึ้นอยูกับประเภทและศักยภาพของแตละบุคคลโดยพระองคจะคํานึงถึงผูฟงเปน
หลัก  ในการสอนแตละครั้งพระองคจะทรงตรวจดูลักษณะและระดับภูมิปญญากอน จึงจะ
ทรงสอนเพื่อใหผูฟงนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่พระพุทธองคทรงแสดง 

 
 
 

                                                 
๖

  องฺ.ติก  (ไทย)  ๒๐ / ๒๑๔ / ๕๐๐ . 
๗

  ที.มหา. (ไทย) ๑๐ / ๑๖๑ / ๑๒๖.  



 ๒๖

๓.๒  หลักการสอนของพระพุทธเจา 
 

 พระพุทธเจาเมื่อจะทรงสอนใครแตละครั้ง   พระองคก็ทรงอาศัยองคประกอบ
หลาย ๆ อยาง   ในการสอนบุคคลระดับตาง ๆ  ที่มีพ้ืนฐานความรู   สติปญญาที่แตกตางกัน
หัวขอนี้จะเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการสอนที่อยูในแนวการตีความ  ซึ่งเปนวิธีที่
พระองคไดประยุกตคําสอนแตละลักษณะใหมีความเหมาะสม   เมื่อนํามาเปรียบเทียบแลว   
เปนการสอนที่แสดงถึงหลักการของพระองค  ที่สําคัญการสอนในลักษณะนี้ของพระองค   
เปนการนําเนื้อหาที่มีอยูมาทําการตีความ   โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยูตามสถานการณตาง ๆ  ที่
เกิดขึ้นแลวนําเขาสูหลักการที่ถูกตอง   ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนาดังนี้ 
 

 ๓.๒.๑ เก่ียวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่ทรงสอนของพระพุทธเจา 
 

 ๑)  สอนจากสิ่งที่รูเห็นเขาเขาใจงายหรือรูเห็นเขาใจอยูแลว   ไปหาสิ่งที่เห็นเขาใจ
ไดยาก   หรือยังไมรูไมเห็นไมเขาใจ   ตัวอยางที่เห็นชัด  คือ   อริยสัจจ  ซึ่งทรงเริ่มสอนจาก
ความทุกข  ความเดือดรอน  ปญหาชีวิตที่คนมองเห็น   และประสบอยูโดยธรรมดา   รู
ประจักษกันอยูทุกคนแลว   ตอจากนั้นแลวจึงสาวหาเหตุที่ยากลึกซึ้ง  และทางแกไขตอไป 
 ๒) สอนเนื้อเรื่องที่คอยลุมลึกยากลงไปตามลําดับชั้น  และตอเนื่องกันเปนสายลง
ไป  อยางที่เรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา ตัวอยางก็คือ อนุบุพพิกถา  ไตรสิกขา   พุทธโอวาท  
๓  เปนตน 
 ๓) ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได  ก็สอนดวยของจริง  ใหผูเรียนไดดู   ไดเห็น  ได
ฟงเอง   อยางที่เรียกวาประสบการณตรง  เชน  ทรงสอนพระนันทะที่คิดถึงคูรักคนงาม  ดวย
การทรงพาไปชมนางฟา  นางอัปสรเทพธิดา  ใหเหน็กับตา  เรื่องอาจารยทิศาปาโมกขใหหมอ
ชีวกทดสอบตัวเอง๘ หรืออยางที่ใหพระเพงดูความเปลี่ยนแปลงของดอกบัว  เปนตน  
 ๔) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คลุมอยูในเรื่อง มีจุดไมวกวน ไมไขวเขว ไมนอก
เรื่อง 
 ๕)  สอนมีเหตุผล  ตรองตามเห็นจริงได  อยางที่เรียกวา  สนิทานํ 

                                                 
๘

  พระธรรมปฎก   (ป.อ.   ปยุตฺโต),  พุทธวิธีในการสอน,  (กรุงเทพมหานคร  :  ธรรมสภา, 
๒๕๔๗),หนา ๔๐. 



 ๒๗

 ๖) สอนเทาทีจํ่าเปนพอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจ  ใหการเรียนรูไดผล   ไมสอน
เทาที่ตนรู   หรือสอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมาก 
 เหมือนอยางที่พระพุทธเจา  เมื่อประทับอยูในปาประดูลายใกลเมืองโกสัมพี  ได
ทรงหยิบใบไมประดูลายเล็กนอยใสกําพระหัตถ  แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  ใบประดูลาย
ในพระหัตถ   กับในปา  ไหนจะมากกวากัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ในปามากกวา  จึงตรัส
วา  สิ่งที่พระองคตรัสรูแตมิไดทรงสอน  เหมือนใบประดูลายในปา  สวนที่ทรงสอนนอย
เหมือนใบประดูในพระหัตถ  และตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิไดทรงสอนทั้งหมดเทาที่ตรัส
สอนวา  เพราะสิ่งเหลานี้ไมมีประโยชน  มิใชหลักการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ   ไมชวยใหเกิด
ความรูถูกตองที่จะนําไปสูจุดหมาย  คือนิพพานได๙

 ๗)  สอนสิ่งที่มีความหมาย   ควรที่เขาจะเรียนรูและเขาใจ  เปนประโยชนแกตัว
เขาเอง   อยางพุทธพจนที่วา  พระองคทรงมีเมตตาหวังประโยชนแกสัตวทั้งหลาย  จึงตรัส
วาจาตามหลัก  ๖  ประการ คือ 
  ๗.๑   คําพูดที่ไมจริงไมถูกตองไมเปนประโยชนไมเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น 
                            ไมตรัส 
 ๗.๒  คําพูดที่จริงถูกตองแตไมเปนประโยชนไมเปนที่รักที่ชอบใจของ ผูอื่น 
                             ไมตรัส 
 ๗.๓  คําพูดที่จริงถูกตองเปนประโยชนไมเปนที่รักที่ชอบใจของ ผูอืน่    
                            เลอืกการตรัส 
 ๗.๔  คําพูดที่ไมจริงไมถูกตองไมเปนประโยชนถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น 

  ไมตรัส 
 ๗.๕  คําพูดที่จริงที่ถูกตองแตไมเปนประโยชนถึงเปนที่รักที่ชอบใจของผูอื่น 

   ไมตรัส 
 ๗.๖   คาํพูดที่จริงถูกตองเปนประโยชนเปนที่รักที่ชอบใจของคนอื่น 

                เลอืกการตรัส 
 ลักษณะของพระพุทธเจาในเรื่องนี้ คือ ทรงเปนกาลวาที สัจจวาที ภูตวาที อัตวาที  
ธรรมวาที  วินัยวาที๑๐

                                                 
๙

   สํ.ม. (ไทย) ๑๙ / ๑๗ / ๑๒ . 
๑๐

   พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หนา ๔๑ - ๔๓.    



 ๒๘

 ๓.๒.๒.  เกี่ยวกับตัวผูเรียน 
 

 ๑.  รู  คํานึงถึง  และสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวางบุคคล  อยางในทศ
พลญาณขอ  ๕  และขอ  ๖  ที่อธิบายมาแลว  เชน  คํานึงถึงจริต  ๖  อันไดแก  ราคจริต  
โทสจริต  โมหจริต  ศรัทธาจริต  พุทธจริต  และวิตกจริต  และรูระดับความสามารถของบุคคล
อยางที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาเมื่อกอนเสด็จออกประกาศพระศาสนาวา  

       “เหลาสัตวที่มีธุลใีนดวงตานอยก็มี    ที่มีกิเลสใน 
ดวงตามากก็มี    ที่มีอินทรียแกกลาก็มี     มีอินทรียออน 
ก็มี   ที่มีอาการดีก็มี  มีอาการทรามก็มี  ที่ทรงสอนใหรูได 
งายก็มี    ที่จะสอนใหรูไดยากก็มี      บางพวกที่ตระหนัก 
ถึงโทษภัยในปรโลกอยูก็มี       ทั้งนี้อุปมาเหมือนดังใน 
กออุบล  กอประทุม  หรือกอบุณฑริก”๑๑

 

 ๒.  ปรับวิธีสอนผอนใหเหมาะสมกับบุคคล  แมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบุคคล  
อาจใชตางวิธี  ขอนี้เกี่ยวโยงตอเนื่องมาจากขอ  ๑ 
 ๓.  นอกจากคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว   ผูสอนยังจะตองคํานึงถึง
ความพรอม  ความสุกงอม  ความแกรอบแหงอินทรียหรือญาณ  ที่บาลีเรียกวา  ปริปากะ  ของ
ผูเรียนแตละบุคคลเปนรายๆ ไปดวย  วาในแตละคราวหรือเมื่อถึงเวลานั้นๆ เขาควรจะไดเรียน
อะไรและเรียนไดแคไหนเพียงไร  หรือวาสิ่งที่ตองการใหเขารูนั้น  ควรใหเขาเรียนไดหรือยัง  
เรื่องนี้จะเห็นไดชัดในพุทธวิธีสอนวาพระพุทธเจาทรงคอยพิจารณาปริปากะของบุคคล  เชน  
 คราวหนึ่งพระพุทธเจาประทับหลีกเรนอยูในที่สงัด  ทรงดําริวา 
 

  “ธรรมเครือ่งบมวิมุตติของราหุล สุกงอมดีแลว 
   ถากระไรเราพึงชวยชักนําเธอในการกําจัดอาสวะ 
  ใหยิ่งขึ้นไปอีก” ดังนี้ 
  ครั้นเมื่อเสด็จไปบิณฑบาต เสวยเสร็จแลว จึงตรัสชวน 
  พระราหุลใหโดยเสด็จไปพักผอนกลางวันในปาอันธวัน 

เมื่อถึงโคนไมแหงหนึ่ง ก็ไดประทับนั้นลงและทรงสอนธรรม 

                                                 
๑๑

  วินย. (ไทย) ๔ / ๙ / ๔๓ . 



 ๒๙

ดวยวิธีสนทนา  วันนั้นพระราหุล ก็ไดบรรลุอรหัตตผล๑๒

 

 ๔.  สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง  ซึ่งจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจได
ชัดเจน  แมนยําและไดผลจริง  เชน  ทรงสอนพระจูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไป
ลูบคลํา  เปนตน 
 ๕. การสอนดําเนินไปในรูปที่รูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกัน  ในการ
แสวงความจริง  ใหมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบเสรี 
 หลักนี้เปนขอสําคัญในวิธีการแหงปญญา  ซึ่งตองการอิสรภาพในทางความคิด  
และโดยวิธีนี้  เมื่อเขาถึงความจริง  ผูเรียนก็จะรูสึกวาตนไดมองเห็นความจริงดวยตนเอง  และ
มีความชัดเจนมั่นใจ  หลักนี้พระพุทธเจาทรงใชเปนประจํา และมักมาในรูปการถามตอบ  ซึ่ง
อาจแยกลักษณะการสอนแบบนี้ไดเปน 
     ๕.๑ ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ขอคดิใหแกเขา   
สงเสริมใหเขาคิด   และใหผูเรียนเปนผูวินิจฉัยความรูนั้นเอง  ผูสอนเปนเพียงผูชี้ชองทางเขาสู
ความรูในการนี้  ผูสอนมักเปนผูถามปญหา  แทนที่จะเปนผูตอบ 

  ๕.๒    มีการแสดงความคิดเห็น  โตตอบอยางเสรี  แตมุงหาความรูไมใชมุง 
แสดงภูมิ  หรือขมกัน 
  ๖. เอาใจใสบคุคลที่ควรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ  ไปตามควรแกกาลเทศะ
และเหตุการณ  เชน 
  เรื่องเด็กหญิงชาวบานลูกชางหูกคนหนึ่ง  อยากฟงธรรม  แตมีงานมวนกรอดาย
เรงอยู  เมือ่ทําเสร็จจึงเดนิกลับบานเอามวนดายไปสงบิดาที่โรงทอ  ผานโรงธรรมก็แวะหนอย
หนึ่ง  นั่งอยูแถวหลังสุดของที่ประชุม  พระองคก็ยังเอาพระทัยใสหันไปรับสั่งใหเขาไปนั่ง
ใกลๆ ทักทายปราศรัย  และสนทนาใหเกียรติใหเด็กนั้นพูดแสดงความเห็นในที่ประชุม  และ
ทรงเทศนาใหเด็กนั้นไดรับประโยชนจากการฟงธรรม๑๓

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ๑๒

  สํ.สฬ. (ไทย) ๑๘ / ๑๘๗ / ๒๕๔  
๑๓

  พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต),พุทธวิธีในการสอน, หนา ๔๘. 



 ๓๐

  ๓.๒.๓  เก่ียวกับตัวผูสอน 
 

 ๑.  ในการสอนนั้น  การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่ง  การเริ่มตนที่ดีมีสวน
ในการชวยใหการสอนสําเร็จผลดีเปนอยางมาก  อยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ  และ
นําเขาสูเนื้อหาได 
 พระพุทธเจาทรงมีวิธีเริ่มตนที่นาสนใจมาก  โดยปกติพระองคจะไมทรงเริ่มสอน
ดวยการเขาสูเนื้อหาธรรมทีเดียว  แตจะทรงเริ่มสนทนากับผูทรงพบหรือผูมาเฝา  ดวยเรื่องที่
เขารูเขาใจดี  หรือสนใจอยู  เชน  เมือ่ทรงสนทนากับควาญชาง  กท็รงเริ่มสนทนาดวยเรื่องวิธี
ฝกชาง  พบชาวนาก็สนทนาเรื่องการทํานา  พบพราหมณก็สนทนาเรื่องไตรเพท  หรือเรื่อง
ธรรมของพราหมณ 
 บางทีก็ทรงจี้จุดสนใจ  หรือเหมือนสะกิดใหสะดุง  เปนการปลุกเราความสนใจ  
เชน  เมื่อเทศนโปรดชฎิลผูบูชาไฟ  ทรงเริ่มตนดวยคําวา  อะไรๆ  รอนลุกเปนไฟหมดแลว  
ตอจากนั้นจึงถามและอธิบายตอไปวาอะไรรอน  อะไรลุกเปนไฟ  นําเขาสูธรรม 
 บางทีก็ใชเรื่องที่เขาสนใจ  หรือเขารูนัน้เอง  เปนขอสนทนาไปโดยตลอด  แต
แทรกความหมายทางธรรมเขาไวให 

๒. สรางบรรยากาศในการสอน  ใหปลอดโปรง  เพลิดเพลินไมใหตรึงเครียด  
ไมใหเกิดความอึดอัดใจ  และใหเกียรติแกผูเรียนใหเขามีความภูมิใจใจตัว  เชน  เมือ่พราหมณ
โสณทัณฑะกับคณะไปเฝา  ทานโสณทัณฑะครุนคิดวิตกอยูในใจวา  
 

   “ถาเราถามปญหาออกไป  หากพระองคตรัสวา 
พราหมณ  ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนี้  
ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได 

  “ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา  
   ถาแมเราตอบไมถูกพระทัย    หากพระองคตรัสวา   

พราหมณปญหาขอนี้  ทานไมควรตอบอยางนี้  
ที่ควรแกอยางนี้ที่ประชุมก็จะหมิ่นเราได 

  “ถากระไร ขอใหพระสมณโคดมถามปญหาเรา 
  ในเรื่องไตรเพท อันเปนคําสอนของอาจารยเราเถดิ  

เราจะตอบใหถูกพระทัยทีเดียว 



 ๓๑

 พระพุทธเจาทรงทายใจพราหมณได  ทรงดําริวา 
  “โสณทัณฑะนี้ลําบากใจอยู  ถากระไร เราพึงถาม 

ปญหาเขาในเรื่องไตรเพท อันเปนคําสอนของอาจารย 
ฝายเขาเองเถดิ”๑๔

 แลวไดตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ  ทําใหพราหมณนั้นสบายใจ  และรูสึก
ภูมิใจที่จะสนทนาตอไปในเรื่องซึ่งตัวเขาเองถือวาเขารูชํานาญอยูเปนพิเศษ  และพระองคก็
ทรงสามารถชักนําพราหมณนั้นเขาสูธรรมของพระองคได  ดวยการคอยทรงเลอืกปอนคําถาม
ตางๆ กะพราหมณนั้น  แลวคอยสนับสนุนคําตอบของเขาตอนเขาสูแนวที่พระองคทรงพระ
ประสงค 
 ๓.  สอนมุงเนื้อหา  มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่สอนเปนสําคัญ  ไม
กระทบตนและผูอื่น  ไมมุงยกตน  ไมมุงเสียดสีใครๆ  
  แมเมื่อมีผูมาทูลถามเรื่องคาํสอนของลัทธิตางๆวาของคนใดผิดคนใดถูก  พระองค
ก็จะไมทรงตัดสิน  แตจะทรงแสดงหลักธรรมใหเขาฟง  คือใหเขาคิดพิจารณาตัดสินเอาดวย
ตนเอง   เชน  คราวหนึ่ง  พราหมณ  ๒ คน  เขาไปเฝาทูลถามวา  ทานปูรณกัสสปะ  เจาลัทธิ
หนึ่ง  กับ  ทานนิครนถนาฎบุตร  อีกเจาลัทธิหนึ่ง  ตางกันก็ปฏิญาณวาตนเปนผูที่รูที่สุด
ดวยกัน  วาทะเปนปฏิปกษกัน  ใครจริง  ใครเท็จ  พระพุทธเจาตรัสตอบวา 
 

  “อยาเลยพราหมณ ขอที่ทั้งสองนี้ตางพูดอวดรู   
มีวาทะเปนปฏิปกษกันนั้น  ใครจริง  ใครเท็จ 
พักไวเถิด เราจักแสดงธรรมใหทานทั้งสองฟง  
ขอใหทานตั้งใจฟงเถิด”๑๕

 

 เรื่องเชนนี้มีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก แมเมื่อแสดงธรรมตามปกติในที่
ประชุมสาวกก็ไมทรงยกยอและไมทรงรุกรานที่ประชุม ทรงชี้แจงใหรูเขาใจชัดเจนไปตาม
ธรรม 

๔.  สอนโดยเคารพ  คือ  ต้ังใจสอน  ดวยความรูสึกวา   เปนเรื่องจริงจัง    มีคุณคา   

                                                 
๑๔

 ที.สี. (ไทย) ๙ / ๑๘๔ / ๑๙๔ . 
๑๕

  องฺ. นวก. (ไทย) ๒๓ / ๒๔๓ / ๓๕๐.  



 ๓๒

มองเห็นความสําคัญของผูเรียนและของงานสั่งสอนนั้น  ไมใชสกัวาทํา  หรอืเห็นผูเรียนโง
เขลา  หรือเหน็เปนชั้นต่ําๆ  อยางพระพุทธจริยาที่วา 
   “ภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแก 

ภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ  
ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงแกภิกษุณี  
แกอุบาสกอุบาสิกาแกปุถุชนทั้งหลาย  โดยที่สุด 
แมแกคนขอทานและพรานนกก็ยอมแสดงโดย 
เคารพ  หาแสดงโดยขาดความเคารพไม”๑๖

 ๕.  ใชภาษาสภุาพ  นุมนวล  ไมหยาบคาย  ชวนใหสบายใจ  สละสลวย  เขาใจงาย  
อยางที่วา  
   “พระสมณโคดมมีพระดํารัสไพเราะรูจักตรัสถอยคํา 

ไดงดงาม  มีพระวาจาสุภาพ  สละสลวย  ไมมีโทษ  
ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง”๑๗

 

 ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาไดตรัสองคแหงพระธรรมกถึกกับพระอานนท วา  
  “อานนท การแสดงธรรมใหคนอื่นฟง มิใชสิ่งที่กระทําไดงาย 

 ผูแสดงธรรมแกคนอื่น  พึงตั้งธรรม  ๕  อยาง  ไวในใจ  คือ  
๑. เราจักกลาวชี้แจงไปตามลําดับ 
๒. เราจักกลาวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 
๓. เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา 
๔. เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส 
๕. เราจักแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอื่น๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๖

  องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒ / ๙๙ / ๑๐๕.  
๑๗

  ม.ม. (ไทย) ๑๓ / ๖๕๐ / ๒๓๖ . 
๑๘

 องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒ / ๑๕๙ / ๒๓๕. 



 ๓๓

๓.๓  ลีลาการสอนของพระพุทธเจา 
 

 เปนที่ทราบกันวาพระพุทธเจาเมื่อแสดงธรรมใหแกใครฟงแลว บุคคลนั้นเปนอัน
ตองสําเร็จ คือไดบรรลุมรรคผลชั้นตนขึ้นไป จนถึงขั้นสูงสุด คือ พระนิพพาน เพราะพระองค
สามารถกําหนดกลุมเปาหมายได อุปมาเหมือนการตกเปด ที่จะไดปลาเฉพาะที่ ซึ่งตางจากการ
หวานแหที่หวานสุมไปในน้ํา บางครั้งก็ไดทั้งตัวใหญและตัวเล็กเหมือนการฟงธรรมที่มี
สติปญญารับไดมากนอยแตกตางกัน 
 เปนธรรมดาอยูเอง ที่พระพุทธเจาทรงมีพุทธลีลาในการสอน ในรูปแบบตางๆ               
(Technics of Information) ก็เพ่ือทรงปลูกศรัทธาใหแกบุคคลผูที่ฟงเกิดปสาทะอยากรู  อยาก
เห็น และติดตาม  เพราะเมื่อเรามองกวางๆ  การสอนของพระพุทธเจาแตละครั้ง จะดําเนินไป
จนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะที่เรียกวา ลีลาการสอนของพระพุทธเจา ๔ ประการ คือ 
 ๑. สันทัสนา     คือ  การชีแ้จงแสดงเรื่องราวใหชัด  จําแนกแจกแจง แยกแยะและ
อธิบายและแสดงเหตุผลใหชัดเจน  จนผูฟงเขาในแจมแจง  ดังจูงมือไปดู  เหมือนหงายขันที่
คว่ําฉันนั้น  มีคําวลีที่วา  พูดเขาใจ  งายตอการปฏิบัติ วัดผลไดเปนรูปธรรม 
 ๒. สมาทปนา  คือ  การปลุกใจใหปฏิบัติ  ดวยการแนะนําใหซาบซึ้งถึงคุณคา
มองเห็นความสําคัญที่จะตองฝกฝนและประโยชนที่จะไดรับ  เปนผลทําใหชีวิตเปนสุข 
 ๓. สมุตเตชนา  คือ  การเราใจ  ยกใจ  ชใูจใหอาจหาญแกลวกลา  ดวยการอธิบาย
ใหกระตือรือรนเกิดความอยากรู  อยากมี  อยากดี  อยากเปน  อยากทํา  ชวนใหมีมานะอดทน  
สูงาน  หนักเอา  เบาสู  ไมกลัวเหนื่อย 
 ๔. สัมปหังสนา  คือ การชโลมใจใหแชมชื่น ราเริง เบิกบาน ฟงไมเบื่อและเปยม
ดวยความหวัง การปลอบใจใหสดชื่นเบิกบาน  เปนธรรมบันเทิงบํารงุจิตใจใหแชมชื่น  สราง
ความหวังใหมีชีวิตที่ดี  มีกินมีใช  อยูสขุสบาย  ไมนอยหนาการดํารงชีพ  ยกระดับจิตใจใหสูง
ใหจนเกิดความสบาย  เหมือนใหอาหารแกคนที่หิว  ใหน้ําดื่มแกคนที่กระหาย  ใหเงินแกคน
ตองการเงิน 
 ดังที่ พระธรรมปฎก ไดผูกเปนคําสั้นๆ วา “แจมแจง  จูงใจ  หาญกลา ราเริง หรือ 
ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน”๑๙

 

                                                 
๑๙

 พระธรรมปฎก ( ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หนา ๕๓.  



 ๓๔

๓.๔.  วิธีการสอนแบบตางๆ  ของพระพุทธเจา 
 

 วิธีการสอนแบบตางๆ  ของพระพุทธเจาในหัวขอนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายใน
การวิจัยตามลักษณะหัวขอท่ีพระธรรมปฎก กลาวไว  ในหนังสือชื่อวาพุทธวิธีการสอน  เพ่ือ
งายตอการจัดลําดับขั้นตอนการทําความเขาใจ ซึ่งการสอนธรรมะของพระพุทธเจามีวิธีการที่
หลากหลาย  พระองคจะทรงพิจารณาจากบุคคลที่กําลังรับฟง  ถาบุคคลมีระดับสติปญญานอย  
ก็จะสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง ผูมีปญญามากก็จะใชอีกรูปแบบหนึ่ง แตถึงจะมีวิธีการสอนที่
หลากหลายอยางไร  เมื่อจัดเขาอยูในประเภทแลว  จําแนกวิธีการสอนของพระพุทธเจาได  ๔  
ประเภทคือ 
 ๑) แบบสากัจฉาหรือสนทนา 
 

 เปนการสอนโดยใชวิธีการถามคูสนทนา เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจธรรมะและ
ความเลื่อมใสศรัทธา วิธีการสอนแบบนี้จะเห็นไดจากการที่พระองค  ใชโปรดบุคคลในกลุมที่
มีจํานวนจํากัดที่สามารถพูดตอบโตกันได  การสอนแบบนี้จะปรากฏในพระไตรปฎกหลายๆ 
ที่เชน  กรณีของปริพาชกชื่อวาวัจฉโคตร  ที่เขาไปทูลถามเรื่องความเห็นสุดโตง  ๑๐  ประการ
กับพระองค  และก็ไดมีการสนทนาแบบถาม-ตอบ  ในเรื่องดังกลาวระหวางปริพาชกกับ
พระองค๒๐ เปนตน  ในการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนา  จะมีการถามในรายระเอียดได
มากกวาการสอนแบบทั่วไป  เพราะเปนการใหขอมูลตอกลุมชนที่มีจํานวนจํากัดซึ่งเมื่อพระ
พุทธองคทรงแสดงธรรมจบ  ผูฟงมักจะไดรับคุณวิเศษจากการฟงธรรมโดยวิธีนี้อยูเสมอ 
 

 ๒) แบบบรรยาย 
 

 พระพุทธเจาจะทรงใชในที่ประชุมใหญ  ในการแสดงธรรมประจําวัน  ซึ่งมี
ประชาชนและพระสาวกเปนจํานวนมากมารับฟง  ถือวาเปนวิธีการที่พระองคใชมากที่สุดใน
การแสดงธรรม  มีทั้งการแสดงธรรมที่มีใจความยาว  และที่มีใจความแบบแคบๆ ตามแต
สถานการณที่เห็นวาเหมาะสม  เชน  ในพรหมชาลสูตร  พระองคก็ไดบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
ของศีล  ซึ่งแบงออกเปน  ๓  ระดับคือ  ๑) ศีลระดับตนที่เรียกวาจุลศีล  ๒)  ศลีระดับกลางที่
เรียกวามัชฌิมศีล  ๓) ศีลระดับสูงที่เรียกวามหาศีล  และในตอนทายก็ทรงแสดงเรื่องทิฐิ  
ทฤษฎีหรือปรัชญาของลัทธิตางๆ รวมสมัยพุทธกาล  ซึ่งมีทั้งหมด ๖๒ ทฤษฎี  โดย
                                                 

๒๐
  ม.ม. (ไทย)  ๑๓ / ๑๘๗ – ๑๘๙ / ๒๑๙ – ๒๒๓.   



 ๓๕

พระพุทธเจาทรงนํามาแสดง  หรือบรรยายและชี้ใหเห็นวาพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวเห็น
หรือมีหลักคําสอนที่ตางจากทฤษฎีทั้ง ๖๒ ประการอยางไร๒๑

 

 ๓) แบบตอบปญหา 
 

 การสอนแบบตอบปญหาของพระพุทธเจา  จะทรงสอนใหพิจารณาดูลักษณะของ
ปญหาและใชวิธีตอบที่เหมาะสมกัน ซึ่งในการตอบปญหาของพระองคนั้น จะทรงพิจารณา
ความเหมาะสม  ตามลําดับแหงภูมิรูของผูถามเปนสําคัญ  เชน  ในเทวตาสังยุตที่มีเทวดาไปทูล
ถามพระพุทธเจาวา  บุคคลใหอะไรชื่อวาใหกําลัง  ชือ่วาใหวรรณะ  ชื่อวาใหความสุข  ชือ่วา
ใหจักษุ  ชื่อวาใหทุกสิ่งทุกอยาง  พระพทุธเจาก็ตรัสตอบวา  บคุคลที่ใหขาว  ชื่อวาใหกําลัง  
ใหผาชื่อวาใหวรรณะ  ใหยานพาหนะชื่อวาใหความสุข  ใหประทีปชื่อวาใหจักษุ  และผูใหที่
พักชื่อวาผูใหทุกสิ่งทุกอยาง  สวนผูพร่ําสอนธรรมชื่อวาใหอมตะ  ซึ่งในเนื้อหาดังกลาว  
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการสอนแบบตอบปญหาและแสดงถึงการใหความหมายดวยการ
ตีความคําถามในขณะเดียวกันดวย๒๒

 

 ๔) แบบวางกฎขอบังคับ 
 

 เปนการสอนโดยการใชการกําหนดหลักเกณฑ  กฎ  และขอบังคับใหพระสาวก
หรือสงฆปฏิบัติ หรือยึดถือปฏิบัติดวยความเห็นชอบพรอมกัน วิธีการนี้จะเปนลักษณะของ
การออกคําสัง่ใหผูศึกษาปฏิบัติตาม  ซึ่งถือวาเปนการสอนโดยการวางระเบียบใหปฏิบัติ
รวมกัน  เพ่ือความสงบสุขแหงหมูคณะดังจะเห็นไดจากการที่พระองคทรงบัญญัติพระวินัย
ตางๆซึ่งใชเปนขอบังคับใหภิกษุไดปฏิบัต

                                                

ิตาม  และที่สําคัญกฎขอบังคับที่พระองคทรง
บัญญัตินั้น  สามารถเปนตัวแทนของพระองคได  ดังที่ทรงตรัสในวันที่จะเสด็จปรินิพพานวา  
โย  โว  อานนฺท  มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน  สตฺถา   ธรรมและ
วินัยใดที่เราตถาคตแสดงไวแลว  บัญญัติไวแลว ธรรม และ วินัย นั้น  จะเปนศาสดาของพวก
เธอ เมื่อเราตถาคตลวงลับไปแลว๒๓

 

 
๒๑

 ที.สี. (ไทย) ๙ / ๒๘ / ๑๑  

  ๒๒
 สํ.ส. (ไทย) ๑๕ / ๔๒ / ๕๘  

๒๓
  ที.ม. (ไทย) ๑๐ / ๒๑๖ / ๑๖๔ ดูบาลี  ที.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๓๘. 



 ๓๖

๓.๕ เทคนิควิธีการสอนของพระพุทธเจา 
 

 เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว  พระองคทรง
คํานึงถึงการที่จะแสดงธรรมโปรดประชาชน  ในขั้นแรกพระองคทรงลังเลอยูวาจะโปรดดี
หรือไมเพราะทรงเห็นวาธรรมที่ทรงคนพบดวยการตรัสรูนั้น เปนสิ่งอันลึกล้ํายากแกมนุษยที่
ยังติดอยูในกาม กิน เกียรติ จะรูได แตพระองคก็ทรงตะหนักในหลักความจริงวา มนุษย
แตกตางจากสัตวทั้งปวง มนุษยเปนเวไนยสัตว คือ เปนสัตวที่แนะนําได แตมนุษยก็ยังมีระดับ
ของความแตกตางกันในความพรอม  สติ  ปญญา ความรูความสามารถ พระองคจึงทรงเปรียบ
มนุษยเหมือนกับดอกบัว  ๔ เหลาที่มีความแตกตางกันในการเรียนรู  ดังนั้น พระพุทธองคจึงมี
เทคนิคและวิธีการสอนที่แตกตางกันไปตามกาลเทศะ สถานที่ บุคคลที่สั่งสอน 

 สิ่งที่ควรทําความเขาใจอยางหนึ่ง คือ การสอนหรือการถายทอดความรูทุกเรื่อง  
ถึงแมผูถายทอดจะมคีวามรูดีสักเพียงใดก็ตาม  หากขาดอุบายการสอนที่ดึงดูดใหผูเรียนมี
ความสนใจได  การสอนนั้นก็จะไมประสบผลสําเรจ็  หรือภาษาปจจุบันเรียกวา  ขาดเทคนิค
ในการสอน  พระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นถึงความเปนเลิศ  ในการใชกลวิธหีรือเทคนิคการ
สอนแบบอยางยิ่ง  ประกอบดวย ๑๐ วิธี คือ 

 

 ๑) การยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ 
 

 การยกตัวอยางประกอบและคําอธิบาย  ชวยใหเขาใจเนื้อความไดงายและชัดเจน  
ซึ่งการสอนเปนแบบนี้  จะเห็นไดชัดเจนจากนิทานที่ปรากฏอยูทั่วไป  เฉพาะนิทานชาดก
อยางเดียวท่ีปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาก็มีมากถึง ๕๔๗ เรื่อง เชน สอนเรื่องความ
เสียหาย อันเกิดจากความไมสามัคคีโดยยกตัวอยางเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี๒๔หรือสอนเรือ่ง
การอยูอยางสงบตองอาศัยการประกอบความเพียรอยูเสมอ      โดยการยกเอาพระมหากัสสปะ 
เปนตัวอยาง  โดยตรัสยกยองวา  เปนผูมีสติ  หมั่นประกอบความเพียร  ไมติดในที่อยู  ละ
ความหวงอาลัยไป เหมือนหงสละเปอกตมไป  ฉันน้ัน๒๕  ดังนั้น  การสอนแบบนี้จึงถือวาเปน
เรื่องที่ทําใหมองเห็นภาพคําสอนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  โดยตัวละครอื่นๆ จะมีบทบาทเขา

                                                 
๒๔

  ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕ / ๖ / ๒๕.  
๒๕

 ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕ / ๙๑ / ๕๗.  



 ๓๗

มาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก  และการสอนแบบนี้  เปนการนําตัวละครมาใชตีความธรรมะ  ให
มีความหลากหลายและเขาใจงายมากยิ่งขึ้น 
 

 ๒) การเปรียบเทียบดวยขออุปมา 
 

 เปนการอธิบายเพื่อทําเรื่องที่เขาใจยากใหเขาใจงายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องที่เปน
นามธรรม พระพุทธเจาก็ทรงเปรียบเทียบใหเห็นเปนรูปธรรมโดยชัดเจน เชนครั้งพระพุทธเจา
ตรัสสอนแกเมณฑกเศรษฐีวา  โทษของคนอื่นเห็นไดงาย  สวนโทษของตนเห็นไดยากเพราะ
คนนั้นชอบโปรยโทษของผูอื่น  เหมือนคนโปรยแกรบ  แตกลับปกปดโทษของตนไว  เหมือน
พรานนกปกปดรางพรางกายตนไว๒๖ หรือครั้งที่พระองคตรัสในคราวที่ประทับอยูในอาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถีวา  สมณพราหมณพวกหนึ่งแลนเลยไป  ไมบรรลุ
ธรรมที่เปนสาระ  ชื่อวาพอกพูนเครื่องพันธนาการใหมๆ ยิ่งขึ้น  ยึดมั่นในสิ่งที่ตนไดเห็นแลว
และฟงอยางนี้  จึงตกสูหลุมเพลิงตลอดไป  เหมือนแมลงตกสูประทีปน้ํามันฉันนั้น๒๗  คํา
อุปมาชวยใหเรื่องที่ลึกซึ่งเขาใจยาก  ปรากฏความเดนชัดออกมาและเขาใจงายขึ้นโดยเฉพาะ
มักใชในการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรม  เปรียบเทียบใหเห็นชัดดวยสิ่งที่เปนรูปธรรม  หรือ
เปรียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขออุปมาแบบนามธรรม  ที่พระพุทธองคทรงใชบอยมากในการ
แสดงธรรม 
 

 ๓) การใชอุปกรณการสอน 
 

 เปนการใชสิ่งตางๆ รอบตัวเปนสื่อในการสอนซึ่งก็จัดอยูในลักษณะที่คลายการใช
วิธีการอุปมา  วิธีการสอนแบบนี้  พระพุทธองคจะทรงใชอุปกรณรอบตัวของพระองคเปนสื่อ
ในการแสดงธรรม  เชน  ในครั้งที่ประทับอยูที่สีสปาวันใกลเมืองโกสัมพี  ก็ไดสอนภิกษุ
ทั้งหลายโดยใชใบประดูเปนอุปกรณ  คือพระองคไดหยิบใบประดูลายมาเล็กนอยแลวถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ใบไมในปากับในพระหัตถของพระองคที่ไหนมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายก็ทูล
วา ในปามีมากกวายิ่งนักแลวพระองคก็ทรงแสดงการที่พระองคไมทรงสอนทั้งหมด๒๘  เพราะ

                                                 
๒๖

  ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕ / ๒๕๒ / ๑๑๐. 
๒๗

  ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕ / ๕๙ / ๓๐๖.  
๒๘

 สํ.ม. (ไทย) ๑๙ / ๑๐๑ / ๖๑๓.  



 ๓๘

คําสอนของพระองคนั้นมีมากมาย  เหมือนไมประดูลายในปา  แตที่ตรัสเปรียบคําสอนที่
จําเปนเหมือนใบไมในกํามือ  เพราะมีความจําเปนตอการทําที่สุดแหงทุกขใหสิ้น 
 

 ๔) การทําเปนตัวอยางหรือสาธิตใหดู 
  

 วิธีการสอนที่ดีที่สุดอยางหนึ่งโดยเฉพาะในทางจริยธรรม  คือการทําเปนตัวอยาง
ซึ่งเปนการสอนแบบไมตองกลาวสอน  เปนทํานองการสาธิตใหดู  ในวิธีการสอนนี้เปน  
ลักษณะของความเปนผูนําที่แทจริง  เพื่อใหผูปฏิบัติตามเกิดความมั่นใจในผูสอน  วิธีการที่ดี
ที่สุดคือการทําใหดู  พระพุทธเจาถือวาเปนแบบอยางในเรื่องนี้  เชน  กรณีของภิกษุที่ปวยจน
ตองนอนจมกองมูตรและคูถของตนเอง  ไมมีภิกษุรูปใดมีความปรารถนาที่จะเขาไปดูแล
พยาบาล  พระพุทธเจาจึงสอนภิกษุทั้งหลายที่อยูอาวาสนั้น ดวยการปฏิบัติลงมือดูแลพยาบาล
ภิกษุรูปนั้นดวยพระองคเอง  หลังจากทรงดูแลจนภิกษุรูปที่อาพาธใหมีอาการดีขึ้นแลว  ใน
ตอนประชุมไดตรัสไว  เพื่อเปนขอคิดแกภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอไมมีมารดา  
ไมมีบิดา  ผูใดเลาจะพยาบาลพวกเธอ  ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง  ใครเลาจกัพยาบาล  ผูใด
จะพึงอุปฏฐากเรา  ขอใหผูนั้นพยาบาลภิกษุผูอาพาธเถดิ๒๙

 

 ๕) การเลนภาษา  เลนคํา  และใชคําในความหมายใหม 
 

 เปนเรื่องของการใชความสามารถ  ในการใชภาษาผสมปฏิภาณ  การสอนแบบนี้
แสดงใหเห็นถึง  พระปรีชาสามารถของพระองคที่ทรงรอบรูทุกดาน  ในการที่พระองคทรงใช
วิธีการสอนแบบเลนภาษา  เลนคํา  และใชคําในความหมายใหมนี้ จะเห็นไดจากกรณีของ
เวรัญชพราหมณ  ที่มากลาวตอวาพระองคตางๆ นานา  แทนที่พระองคจะปฏิเสธการกลาวหา
นั้น  กลับนําคํากลาวหามาอธิบายดวยการใชภาษา  การเลนคํา  โดยการนําเขาสูหลักการที่
ถูกตองของพระองค  เชน  ในขอกลาวหาที่พราหมณกลาวหาพระพุทธองควา  ทานพระโคดม  
เปนคนไมมีสมบัติ  ซึ่งสมบัติในความหมายของพราหมณ  เปนการกลาวถึงสมบัติภายนอก  ที่
เปนเครื่องตอบสนองความตองการพื้นฐาน  แตพระพุทธเจาใหความหมายการไมมีสมบัติคือ  
การสละสิ่งที่ทําใหชีวิตติดอยูกับวัตถุนั้นๆ  เพราะการตัดรากเหงาแหงอกุศลทั้งหลายชื่อวาไร
ซึ่งความเปนคนมีสมบัติ  เพราะการละอกุศลทั้งหลายไดอยางสิ้นเชิง  เปนตน๓๐

                                                 
๒๙

 วิ.ม. (ไทย) ๕ / ๓๖๕ / ๒๓๙.  
๓๐

 วิ.มหา. (ไทย) ๑ / ๒ / ๒.  



 ๓๙

 ๖) การใชอุบายเลือกคนและการปฏิบัติเปนรายบุคคล 
 

 การเลือกคนเปนอุบายสําคัญ ในการเผยแผพระพุทธศาสนา  ที่จะทําให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองไดเร็ว  ซึ่งวิธีนี้เราจะเห็นไดหลังจากการตรัสรูใหมๆ ของพระ
พุทธองคการสอนแตละครั้งในชวงนั้น  จะเนนหนักไปในดานผูนําในชุมชน  เชน  ครั้งตรัสรู
แลวก็เลือกที่จะโปรดปญจวัคคียกอน  เพราะทรงเห็นวาพวกเขามีพ้ืนฐานความศรัทธาเปน
ทุนเดิมอยูแลว  งายตอการทําความเขาใจคําสอนของพระองค  และตอมาก็สอนชายหนุมที่ชื่อ
ว

                                                

ายสกุลบุตร  ซึ่งเปนบุตรของเศรษฐีและผูนําของชายหนุมในชุมชนนั้น   เพราะพระองคทรง
เล็งเห็นวาปญจวัคคียและยสกุลบุตรนี้จะเปนสาวกที่จะชวยในการเผยแผคําสอนไดมาก๓๑

 การสอนผูปกครองแผนดินของพระพุทธองค  ก็ทรงใชวิธีการนี้เชนเดียวกัน
เพราะเมื่อทําใหผูนําใหมีความเขาใจและศรัทธาไดแลว  ผูที่อยูใตบังคับบัญชายอมปฏิบัติตาม
ผูนําในที่สุด  เชน  กรณีของพระเจาพิมพิสาร  เปนตน  ซึ่งวิธีการนี้แสดงใหเห็นไดวา
พระพุทธเจาทรงมองการณไกล  ในเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนา  จึงมีการเริ่มตนสอนที่
บุคคลซึ่งเปนประมุขหรือหัวหนาของชุมชนนั้นๆ กอน 
 การเผยแผธรรมของพระพุทธองคเมื่อตรัสรูใหมๆ ไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคียผูที่
อยูใกลชิดพระองค  เมือ่ครั้งออกแสวงหาธรรมกอน  ขอนี้พิจารณาไดทั้งในแงที่ปญจวัคคีย
เปนผูใฝธรรมมีอุปนิสัยอยูกอนแลว  ทั้งในแงที่เคยเปนผูมีอุปการะกันมา หรือในแงที่เปนการ
สรางความมัน่ใจ  ทําใหผูที่มีความเกี่ยวของหมดความคลางแคลงใจในพระองค  ตัดปญหาใน
การที่ทานเหลานี้  อาจไปสรางความคลางแคลงใจแกผูอื่นตอไปดวย  ครั้นเสร็จจากการสั่ง
สอนปญจวัคคียแลว  ก็ไดโปรด ยสกุลบุตรพรอมทั้งเศรษฐีผูเปนบิดาและญาติมิตร 
  

 ๗) การรูจักจังหวะและโอกาส 
 

 พระพุทธเจาทรงแสดงใหเห็นถึงพุทธวิธีการสอน  ทีพ่ระองคทรงปฏิบัติตอบุคคล
ระดับตางๆ ไดดี  การสอนแบบนี้พระองคจะทรงดําริถึงความเหมาะสม  ความพรอมของผูที่
จะรับฟงตลอดจนถึงเหตุการณที่เห็นวาเหมาะสม  ในการที่จะแสดงธรรมหรือบัญญัติขอ
ปฏิบัติตางๆ เชน  กรณีของการบัญญัติพระวินัยแตละขอ  พระองคก็จะตองมีมูลเหตุของ
ความผิดที่เกิดขึ้นเสียกอน  แลวจึงสอนโทษที่เกิดจากการลวงละเมิด  หลังจากนั้นก็จะบัญญัติ

 
๓๑

 วิ.ม. (ไทย) ๔ / ๑๒ / ๑๘.  



 ๔๐

สิ่งที่ไมควรปฏิบัติหรือท่ีควรปฏิบัติ  ซึ่งตอมาเรียกวาพระวินัย  เชน  กรณีของพระสุทินที่ตอง
อาบัติปาราชิก  ดวยการเสพเมถุนธรรมกับอดีตภรรยาของตน๓๒

 ตอมาพระองคก็ไดทรงบัญญัติ  ในเรือ่งความผิดที่ประพฤติแลวขาดจากความเปน
พระขอท่ี  ๑  และอีกกรณีหนึ่งที่แสดงถึงการรูจักใชจังหวะและโอกาสของพระพุทธองคก็คือ  
ในเรื่องของการสังคายนา  เมื่อครั้งยังทรงพระชนมอยูมีภิกษุหลายรูปเขาไปทูลแสดงความ
ประสงคใหพระองคทําสังคายนา  แตกาลเวลายังไมสมควรจึงตรัสหามเสีย  แตเมื่อมี
เหตุการณเกิดขึ้นตอลัทธิอื่นๆ ที่มีการแตกแยกเพราะครูอาจารยสิน้ไป  และทรงเห็นวาถึงเวลา
แลว  โดยการอางตัวอยางจากลัทธิตางๆ และเหตุปจจัยท่ีเหมาะสมจึงมีมติใหภิกษุไดทํา
สังคายนา  โดยทรงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของพระธรรมวินัย  และไดทรงมอบหมายใหภิกษุ
มีพระสารีบุตร เปนตน  ไดทําการสังคายนาในโอกาสที่เหมาะสม๓๓

 

 ๘) การยืดหยุนในการใชวิธีการ 
  

 วิธีการสอนนี้เปนการแสดงถึง  การรูจักผอนหนักผอนเบาของพระพุทธองคที่ใช
สอนบุคคลระดับตางๆ ถาผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา  ลดละตัณหา  มานะ  ทิฏฐิเสียใหนอย
ที่สุด  ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จในการเรียนรูเปนสําคัญ  เชน กรณีที่พระพุทธเจาตรัสกับคนฝกมา
ที่มีวิธีการฝกดวยแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงจนกระทั่งสุดทายเมื่อฝกไมไดก็ฆาทิ้งเสีย  ซึง่
พระองคก็ใชวิธีที่คนฝกมากลาวไวนั้น  ยอนกลับมาเปนอุปกรณการสอนของพระองค  ดวย
พระดํารัสวา  เรายอมฝกคนดวยวิธีละมุนละไมบาง  ดวยวิธีรุนแรงบาง  ดวยวิธีที่ทั้ง
ละมุนละไมและทั้งรุนแรงปนกันไปบาง  และถาฝกไมไดก็ฆาเสีย  แตในกรณีการฆาของ
พระองคนั้น  หมายถึงการไมเอาใจใสตอบุคคลที่ไมมีความสนใจในธรรม จึงฆาเสียคือปลอย
ใหหลนไปสูหนทางที่ไมดี  เพราะสาเหตุจากการไมสนใจของบุคคลนั้น  การทําในลักษณะ
ดังกลาว  ถือวาเปนการฆาในอริยวินัย๓๔

 
 
 

                                                 
๓๒

 วิ.ม. (ไทย) ๑ / ๒๔ / ๑๗.  
๓๓

 ที.ปา. (ไทย) ๑๑ / ๒๙๖ / ๒๔๗.  
๓๔

 องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ / ๑๑๑ / ๑๗๐.  



 ๔๑

 ๙) การลงโทษและการใหรางวัล 
  

 การลงโทษในที่นี้คือ  การลงโทษซึ่งมีทั้งในทางธรรมและวินัย  มีบทบัญญัติ
ความประพฤติอยูแลว  การใหรางวัลคือการแสดงธรรมไมกระทบกระทั่ง  ไมรุกรานใคร  แต
เปนการกลาวสรรเสรญิในการกระทําที่ถูกตอง  และถือวาเปนตัวอยางแกผูอื่นดวย  ในเรื่อง
ของการลงโทษ  เชน  การลงพรหมทัณฑตอพระฉันนะ  ซึ่งมีความเยอหย่ิงวาตนเองเปนผู
อุปฏฐากพระพุทธเจา  ในสมัยท่ียังทรงพระเยาวจนกระทั่งออกบวช  เปนเหตุใหพระฉันนะไม
ยอมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย  ดวยเหตุนี้  เพื่อใหพระฉันนะรูจักสํานึกในการ
กระทําของตนเอง  พระพุทธเจาจึงตรัสใหมีการลงพรหมทัณฑ  ดวยการไมใหผูใดพูดคุยหรือ
กลาวตักเตือนอะไรเลยแกพระฉันนะ  โดยตรัสกับพระอานนทกอนที่จะเสด็จปรินิพพานวา  
อานนท  เมือ่เราลวงลับไปแลว สงฆพึงลงพรหมทัณฑแกภิกษุฉันนะ  ดวยการที่วา  แมภิกษุ
ฉันนะพึงจะพูดไดตามตองการ  แตภิกษุไมพึงวากลาวตักเตือนพร่ําสอนเธอ๓๕

 การใหรางวัลของพระพุทธองคนั้น  ที่ปรากฏเดนชัดก็คือ  การตรัสยกยองใน
ความเปนเลิศในดานตางๆ ที่เรียกวาเปน  เอตทัคคะ  เชน  กรณียกยองพระสารีบุตรวามีความ
เปนเลิศในดานมีปญญามาก  มีความเขาใจอรรถแหงธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งได  โดยเปรียบพระ
สารีบุตรเหมือนเสนาบดีที่มีความรอบรูไดอยางสูงสุด  ดังพระพุทธพจนที่วา  นรชนใดผูไม
ตองเชื่อใคร  รูจักนิพพานที่ปจจัยอะไรปรุงแตงไมไดตัดรอยตอแหงการเกิดใหม ทําลาย
โอกาสแหงการทองเที่ยวไปในสงสาร  ความคลายหวังแลว  นรชนนั้นแล  เปนบุรุษสูงสุด  
แมวาพระพุทธเจาจะทรงใชการชมเชยยกยองบาง  ก็เปนไปในรูปการยอมรับคุณความดีของผู
นั้น  เปนการกลาวชมโดยธรรม  ใหเขามั่นใจในการกระทําความดีของตนแตไมใหเกิดเปน
การเปรียบเทียบขมคนอื่นลง  บางที่ทรงยกยองเพื่อใหถือเปนตัวอยางหรือเพ่ือแกความเขาใจ
ผิด  ใหต้ังทัศนคติที่ถูก๓๖

 

 ๑๐) การแกปญหาเฉพาะหนา 
  

 ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นตางครั้งตางคราว  ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปไมมีที่
สิ้นสุด  การแกไขปญหาเฉพาะหนาตองอาศัยปฏิภาณ  คือความสามารถในการประยุกตหลัก

                                                 
๓๕

 ที.ม. (ไทย) ๑๐ / ๒๑๖ / ๑๖๕.  
๓๖

 ขุ.ม. (ไทย) ๒๙ / ๘๘ / ๒๗๕.  



 ๔๒

วิธีการและเทคนิคตางๆ  มาใชใหเหมาะสมเปนเรื่องเฉพาะคราวไป  ในการประกาศพระ
ศาสนาของพระพุทธเจาตองเจอกับปญหามากมาย  และพระองคก็ตองอาศัยปฎิภาณแกไขอยู
ตลอดเวลา  เชน  กรณีของครอบครัวพราหมณที่อยูในเมืองราชคฤห  ฝายสามนีับถือศาสนา
พราหมณแตภรรยานับถือพระพุทธศาสนา  และภรรยาก็สรรเสรญิพระพุทธคุณอยูตลอดเวลา  
จนสามีไมพอใจ  คอยพูดวารายพระพุทธเจาตางๆ นานา 
 จนกระทั่งอยูมาวันหนึ่งภรรยาทําอาหารหลน  แลวเปลงอุทานดวยคําพูดที่
แสดงออกถึงความเคารพตอพระพุทธเจา  พราหมณเกิดความไมพอใจยิ่งนัก  จึงไปเพื่อท่ีจะ
เอาชนะดวยการถามใหพระพุทธเจาจนปญญาในการตอบปญหาวา  บุคคลกําจัดอะไรไดจึงอยู
เปนสุข  กําจัดอะไรไดจึงไมโศกเศรา  ขาแตพระโคดม  พระองคทรงพอพระทัยการกําจัด
ธรรมอยางหนึ่งคืออะไร  พระพุทธเจาทรงใชกลวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยการตรัส
ตอบวา  บุคคลกําจัดความโกรธไดจึงอยูเปนสุข  กําจัดความโกรธไดจึงไมเศราโศก พราหมณ  
พระอริยะทั้งหลายสรรเสรญิการกําจัดความโกรธ  ซึง่มีรากเหงาเปนพิษ  มียอดหวาน  เพราะ
บุคคลกําจัดความโกรธนั้นไดแลว  จึงไมเศราโศก  ซึง่หลังจากที่พระพุทธเจาตรัสแกปญหาจบ  
พราหมณจึงเกิดความเลื่อมใสและยอมรับที่จะเปนสาวกของพระองค  ซึ่งเนื้อหาในการตรัส
ตอบปญหาโดยการแกไขปญหาเฉพาะหนากับพราหมณ  แสดงถึงลักษณะความเปนบรมครู
ของพระพุทธองคอยางหาใครเปรียบได๓๗
 

 ๑๑)  การใหเผชิญปญหา 
  

 เปนการสอนโดยใหผูฟงไดเผชิญกับปญหาและแกไขดวยตนเอง  ดวยการ
ทบทวนเหตุการณตางๆ ดวยปญญา เพราะบางปญหาบุคคลอื่นก็ไมสามารถชวยได เชน เรื่อง
ของนางกีสาโคตรมี   เมือ่นางคลอดบุตรแลว บุตรนางไดเสียชีวิต นางก็มีความเศราโศกเปน
อันมาก ไมยอมทําการเผาศพบุตร นางไดอุมรางอันไรวิญญาณของบุตรไปเสาะแสวงหายาเพื่อ
รักษาเพราะนางไมเคยไดสัมผัสกับความตาย   จนวันหนึ่งมีบัณฑิตไดแนะนํานางใหไปเฝา
พระพุทธเจาเพื่อทูลถามยารักษาบุตร  นางก็ไดไปเฝาและทูลถามยา พระพุทธองคจึงตรัสให
นางไปหาเมล็ดพันธุผักกาดมาแตมีขอแมวาในเรือนนั้นจะตองไมเคยมีบุคคลเสยีชีวิต  นางก็
ไดเสาะแสวงหาแตก็ไมมีเรือนใดที่ไมเคยมีคนเสียชวิีต นางจึงไดสติจึงไดทําการเผาบุตร 
เพราะนางไดรูถึงความจริงเองวาความตาย หรือความพลัดพรากนั้นเปนสิ่งที่มนุษยทุกคน
                                                 

๓๗
 สํ.ส. (ไทย) ๑๕ / ๑๘๗ / ๒๖๔.  



 ๔๓

จะตองพบ ไมสามารถหลีกเวนได เมื่อนางเขาใจในขอนี้เองแลวจึงไดอุปสมบทเปนภิกษุณี
และในที่สุดไดบรรลุพระอรหัต๓๘

 จะเห็นไดวา  การเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้สอดคลองกับเทคนิคและ
วิธีการสอนของพระพุทธเจา กลาวคือ จะตั้งจุดมุงหมายในการสอนวาจะกําหนดเปาหมายเพื่อ
อะไร แลวก็จะมีการเตรียมการเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องนัน้ๆ โดยเรียงลําดับเนื้อหาจากยากไปหา
งาย พรอมกับคํานึงถึงวุฒิภาวะของผูฟงวา เขาจะสามารถเขาใจและเอาใจใสมากแคไหน 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตามพุทธประสงคของพระพุทธเจาที่จะยังมหาชนใหพนจากความ
ทุกข โดยการนอมนําเอาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตที่สุขสงบทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชมุชน และ สังคม    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ๓๘

 มหามกุฏราชวิทยาลัย, จตุตโถ   ภาโค, พิมพครั้งที่  ๒๗, ( กรุงเทพมหานคร   :  มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘), หนา ๑๔๓-๑๔๗. 



 ๔๔

 
 

บทที่ ๔ 
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 

 
     การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ    โชติปฺโญ  เปนการสื่อ

ธรรมผานการปฏิบัติกรรมฐานที่เปนรูปธรรม  เพ่ือใหผูฟงเกิดความเขาใจในขณะปฏิบัติเพื่อ
นําหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง  นําไปใชในชีวิตใหเกิดเปนประโยชนแกตนเอง หรือบางครัง้ก็
เปนผลสงใหเกิดประโยชนแกสังคม  โดยทานไดพยายามอธิบายและจําแนกธรรมพรอมทั้งวิธี
ในการปฏิบัติกรรมฐานออกใหเขาใจงายเหมาะสมแกผูฟง ซึ่งการทําเชนนี้นําไปสูสัมฤทธิ์ผล
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในที่สุด 
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   เปนพระเถระที่มั่นคงในสีลาจารวัตร  มีปฏิปทา
นาเลื่อมใสที่สําคัญทานเปนผูที่มีความแตกฉานในคําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวาเปน  พระ
ธรรมกถึก ประพฤติตนดวยความสันโดษเปนแบบอยางแกศิษยานุศิษย  ทานพระอาจารย
สมภพ  โชติปฺโญ  ดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระ
อรหันตสาวก ในเรื่องการสันโดษ พอใจกับสิ่งที่เปนอยู  อาศัยอยูปาหรือท่ีเรียกวา อรัญญวาสี  
อยูกับธรรมชาติ เครงครัดในการปฏิบัติ  ถือความสนัโดษ  ยินดีในสิ่งที่ตนมี ทุมเทชีวิตเพื่อ
การเผยแผพระพุทธศาสนาอยางจริงจังแมวารางกายจะไมอํานวย 
 ทานเปนกัลยามิตรของผูฟง  ทานจะสนทนาธรรมดวยถอยคําสุภาพ  มีปฏิสันถาร
กับบุคคลที่ไปเยี่ยมและสนทนาธรรมเทาเทียมกัน  มีทั้งอามิสปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร
จากการศึกษาผลงานและจากการสัมภาษณลูกศิษยที่ใกลชิดและผูเขารวมปฏิบัติธรรมใน
สํานักของทาน ชี้ใหเห็นวาทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ จะปฏิบัติตนตอผูฟงตามองค
ธรรมของกัลยาณมิตร  ๗  ประการ๑ ดังนี้ 
 ๑. ปโย  เปนที่รัก  คือ  สรางความรูสึกสนิทสนมเปนกันเองชวนใหผูฟงสนใจ
อยากฟง  อยากถาม  อยากสนทนาดวยเพราะทานจะพูดเปนภาษาทองถิ่น เปนสวนมาก คือ
ภาษาอีสานหรือภาษาตามที่ผูที่มาถาม  เชน  ภาษากลาง  ภาษาอังกฤษ  จึงเกิดความเปนกันเอง
กับผูฟง 
                                                 

๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๘๙/๕๗. 



 ๔๕

 ๒. ครุ  เปนที่เคารพ  คือ มีความประพฤติทางกาย วาจา ที่เหมาะสมแกบุคคลทุก
ฐานะชวนใหเกิดความอบอุนใจเปนที่พ่ึงไดอยางไมมีขอกังขา  จะเห็นไดจากชวงทานอาพาธ
สุขภาพไมแข็งแรง  แตทานก็ยังใหการตอนรับกับญาติธรรมดวยทาทางที่เต็มใจยิ้มตอนรับ
เสมอตนเสมอปลาย๒

 ๓. ภาวนีโย  เปนที่นาเจริญใจ  คอื  มคีวามรูจริง ทรงภูมิปญญาแทจริงและเปนผู
ฝกฝนปรับปรุงตนเองอยูเสมอเปนแบบอยางที่ดี  ทําใหผูฟงเกิดศรัทธาได      ทานพระอาจารย
สมภพ โชติปฺโญ สามารถจดจําและอธิบายพระไตรปฎกไดอยางแมนยําและถูกตอง  
ถายทอดธรรมที่ยากใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย 
 ๔. วตฺตา  รูจักพูดชี้แจงเผยแผใหไดผล  อธิบายธรรมอนัสุขุมใหผูอื่นฟงได ใน
รูปแบบตางๆ เพ่ืออธิบายใหผูฟงเขาใจหลักธรรมที่ถูกตอง ปรากฏอยูในงานแถบเสียงของ
ทานมากถึง ๔๑๗  เรื่อง 
 ๕. วจนกฺขโม   อดทนตอถอยคํา คอื   พรอมที่จะรับฟง คําถาม  คําลวงเกิน          
คําตักเตือน (ปวารณา) ไมเบื่อหนาย ไมเสียอารมณ พรอมที่จะแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น 
 ๖. คมฺภรีฺจ กถํ กตฺตา  สามารถอธบิายหลักธรรมที่ลึกซึ้งใหผูฟงเขาใจไดดวย
นิรุตติศาสตร คือ สามารถอธิบายธรรมไดหลากหลายภาษา  โดยทานจะเลือกใหเหมาะสมกับ
ผูฟงในขณะนั้นเพื่อใหเกิดศรัทธาและยอมรับปฏิบัติตามทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   
จะเปนผูใครในการศึกษาอยูตลอดเวลาทานมิไดเจาะจงอยูเฉพาะคําสอนของพระพุทธศาสนา
เทานั้น  แตทานยังศึกษาคําสอนจากศาสนาอื่นๆ ดวย  เพือ่ใหรูเขารูเรางายตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
 ๗. โน จฎฐาเน  นิโยชเย  ไมชักนําผูฟงใหเดินผิดทางไปจากพุทธดํารัส  ดังที่ทาน
กลาวเปนภาษาอีสานเสมอในขณะเทศนเพ่ือชักชวนใหผูฟงปฏิบัติตนเองใหถูกตองตามหลัก
ของพระพุทธศาสนาวา 
 

“จุดตะเกียงใหแยงแสงแจงฮุง 
พอใหฝูงพ่ีนองเฮาไดฮูฮอมทาง 
อากาศกวางสุดขอบจักวาล 

                                                 
๒ สัมภาษณ, พระไพศิษฐ   ปภสฺสโร, เจาหนาที่คลังเสียง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม, ๑๘  

มกราคม  ๒๕๔๘. 



 ๔๖

เมทะนีสุดชั่วตาเปนเยิ่น 
คือจ่ังเหมยๆ หมอกโฮยฮําโลกลุม 
ผายโผดใหพอดินไดชุมเย็น” ๓

 เปนการชักชวนใหผูฟงเดินตามคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยทานจะนําหลัก
อานาปานสติและโสตาปตติยังคะ มาแสดงแกพุทธบริษัทไหเกิดความเห็นที่ถูกตองตอ
หลักธรรม 
 จากหลักธรรมทั้ง ๗ ประการที่กลาวมา พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ ทานจะ
ใชเปนเครื่องมือในการชี้ใหผูฟงเห็นโทษและคุณ เห็นประโยชนและสิ่งที่มิใชประโยชนจาก
หลักธรรมแตละขอแตละเรื่องที่ทานยกขึ้นแสดง การเผยแผพระพุทธศาสนาจะประสบ
ผลสําเร็จไดมากหรือนอยนั้น  สิ่งที่สําคัญจะตองอยูที่บุคคลผูเผยแผเอง คือ จะตองเปนบุคคลที่
เพียบพรอมดวยวิชา (ความรู) จรณะ(ความประพฤติ) เพราะวาถาผูเผยแผมอีงคธรรมทั้ง ๒ 
อยางนี้แลวการเผยแผพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถทําไดงายและประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางดี ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ นับวาเปนนักเผยแผที่มีองคธรรมทัง้ ๒ อยางครบ
บริบูรณ  เพราะทานดํารงตนตามหลักแหงโอวาทปาติโมกข   คอื มีความสํารวม   (ปาติโมกฺเข 
จ สํวโร) มีความรูจักปริมาณในการฉัน  (มตฺตฺุตา  จ  ภตฺตสฺมึ)     มีการอยูในที่อันสงัด 
(ปนฺตฺจ  สยนาสนํ) ไมวารายไมเบียดเบียน ไมทําราย ผูอื่น (อนูปวาโท อนูปฆาโต) ในขณะ
แสดงธรรม จึงทําใหงานเผยแผพระพุทธศาสนาของทาน  เกิดผลสมัฤทธิ์ดังปรากฏในปจจุบัน 
 หลักการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ทานพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  ใชเปน
เครื่องมือในการสื่อหลักธรรม คือ การเทศนา  อบรม  และการปฏิบัติกรรมฐาน  ซึ่งเปน
กระบวนการนําเสนอหลักปฏิบัติสูพุทธบริษัทและเพื่อแสดงใหเห็นวา พระอาจารยสมภพ   
โชติปฺโญ นําหลักการนี้ไปสูวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ต้ังอยูบนความถูกตองตามหลัก
พระธรรมวินัย  ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                 
         ๓ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ,เอ้ินใหลุกปลุกใหต่ืน (ไอชาติคน),เทปคาสเสท ป ๒๕๓๖. 



 ๔๗

๔.๑  เทคนิควิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ประสบความสําเร็จ 
 

     จากการศึกษาพบวาพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  ทานใชเทคนิคและวิธีการ
ในการเผยแผพุทธธรรมดวยวิธีการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ พรอมกับยกคําคม 
(ผญา) และพุทธศาสนสุภาษิต ในการตอบปญหาและการแสดงธรรมทุกครั้งนอกจากนี้ทานยัง
นําเหตุการณปจจุบันมาแสดงประกอบดวยในการแสดงธรรม ทําใหผูฟงสามารถรูทัน
เหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมกับการฟงธรรม ทําใหเห็นภาพชัดเจน  ไมเกิดความเบื่อหนายจึงทํา
ใหการสื่อธรรมของทานหลากหลายวิธีการ  ดังนั้นเทคนิคและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  นั้นมีอยูหลายแบบพอสรุปไดดังนี้ 
 ๑) การสนทนาธรรม  (ธรรมสากัจฉา) ทานพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  จะ
ใชสนทนากับผูฟงซึ่งเปนการตั้งปญหาใหผูฟงเกิดความสนใจอยากจะสนทนาดวยและเปน
การตอบปญหาของผูสงสยัดวย  ซึ่งการทําเชนนี้ เปนวิธีการที่สรางความคิดใหแกผูสงสัยได
ขบคิดทบทวนถึงคําตอบหรือแมแตคําถามของทานเองจะทําใหผูฟงเกิดปญญา เชนทานจะ
สนทนาเรื่อง  การปฏิบัติ  การรักษาศีล  เปนตน  โดยทานพระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ  จะ
สนทนาธรรมกับผูถามโดยตรง 
 ๒) การแสดงธรรม (ธรรมบรรยาย) เปนวิธีการเผยแผธรรมที่ทานพระอาจารย
สมภพ   โชติปฺโญ ใชบอยที่สุดของทานหรือจะวาใชเปนประจําก็วาได  เพราะการใชเทคนิค
และวิธีการอยางนี้  จะทําใหมีโอกาสใหผูฟงมารวมกันมากๆ  เชน วันพระ งานอบรมเสขะ
ปฏิปทา หรืองานนิมนตตามสถานที่ตางๆ ในงานแตละครั้งจะมีผูฟงตั้งแต ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
คน โดยพ้ืนฐานแลวบุคคลที่มาฟงธรรมจากทานพระอาจารยจะมีความศรัทธาเปนพ้ืน จึงงาย
ตอการแนะนําหลักพุทธธรรม เพ่ือใหเกดิความเขาใจเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น  โดยไม
ตองใชเหตุผลชักชวนและทุกคน  เมื่อทราบวาทานจะแสดงธรรมก็จะมารอฟงธรรมเพื่อนอม
นําเอาไปปฏิบัติ  จนเกิดผลสําเร็จแกตนเองและครอบครัวตามควรแกฐานะ 
 ๓) การตอบปญหา  เปนการเผยแผที่ตองการดูลักษณะปญหาและเลือกวิธีตอบให
เหมาะสม เพ่ือใหผูถามไดรับความรูอยางถูกตอง  โดยทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
ทานจะใชปฏิภาณและความรูที่ไดศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อตอบปญหา เชน  

  ๓.๑) ตอบแบบตรงไปตรงมา (เอกังสพยากรณียปญหา) คือ ตอบแบบไมมีเงื่อนไข  
ถามอยางไรก็ตอบอยางนั้น  ดังคําที่ทานตอบปญหาเรื่อง  วินัยของพระสงฆตองอาบัติปาราชิก
แลวไมบอกคืนสิกขาบท ในเวลาใหการอุปสมบทกุลบุตรจะสมบูรณหรือไม? ทานอาจารย    



 ๔๘

ก็ไดตอบผูถามวา  ไมมีสกิขาบทจะบอกคืน แมวาจะลาสิกขาหรือไมก็มีผลเหมือนกันเพราะ
ขาดจากความเปนภิกษุแลว ดังนั้นการบวชจึงไมสมบูรณเพราะเปนบุคคลวิบัติ  โดยทานอุปมา
วา ภิกษุตองอาบัติปาราชิก  เหมือนบุคคลที่ตายแลว  หมอไมสามารถที่จะเยียวยารักษาใหหาย
ไดฉันใด  ภิกษุนั้นจะบอกลาสิกขาหรือไมก็เชนกัน 

 ๓.๒) ตอบแบบยอนถามกอน (ปฏิปุจฉาพยากรณีปญหา)ทานพระอาจารยสมภพ
โชติปฺโญ  จะไมพึงดวนตอบทันทีในแงใดแงหนึ่ง  แตทานจะใชวิธีการยอนถามกอน  
เพ่ือใหผูถามไดรับคําตอบเอง  เชน  ถามเรื่องอานิสงสการรักษาศีลมีหรือไม  ทานก็ยอนถาม
วามีไหมละ  ทานก็ถามตอวา แลวอากาศมีไหม  เมื่อไดรับคําตอบวามี ทานก็ตอบวา อานิสงส
ก็เชนกัน โดยอธิบายเพิ่มเติมวาอากาศเปนชองของจักวาลไมสามารถสัมผัสไดแตก็มีอยู
อานิสงสก็เชนกันไมสามารถสัมผัสไดดวยรูปธรรมแตก็ใหผลสําหรับผูทําความดี 

 ๓.๓) ไมตอบ (ฐปนียปญหา) คือ ปญหาที่ไมมีประโยชน  ที่จะทําใหผูถามไดรับ
ความรูเพ่ือนําไปสูที่สุดแหงทุกข เพราะบางครั้งอาจจะมีผูฟงที่ไมดีจะถามแบบทดลองภูมิเพื่อ
ตองการจะหาเหตุใหเกิดเรื่อง เชน ปญหาเรื่อง ตายแลวไดเกิดหรือไม สวรรค นรกมีจริง
หรือไม  ชาตินี้ชาติหนามีจริงหรือไม  
 ทานพระอาจารยสมภพ โชติปฺโญ  จะไมตอบเพราะทานบอกวา แมแต
พระพุทธเจาก็ไมทรงตอบเพราะตอบแลวก็ไมคลายความสงสัยแกผูถามทานจะชวนใหปฏิบัติ
ดูก็จะรูเอง 
 จากวิธีการทั้ง ๓ อยางนี้ เปนวิธีการที่ทําใหทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
ประสบผลสําเร็จในการเผยแผพุทธธรรม ทําใหชือ่ของทานมีบุคคลรูจักโดยเฉพาะในภาค
อีสานจะไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะทานมีความรู ทั้งคันถธุระและวิปสสนาธุระ 
ชี้แจงสิ่งที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา สงเสริมใหเกิดความสงบสุข
ในสังคม  โดยทานมีเทคนิคและวิธีการนําเสนอพุทธธรรมแกสังคม ดังนี้ คือ 
 

   ๑.   การเผยแผพุทธธรรมดวยการอุปมา 
  ๒.  การเผยแผพุทธธรรมดวยอุทาหรณ 
  ๓.  การเผยแผพุทธธรรมดวยพุทธภาษิต 
  ๔.  การเผยแผพุทธธรรมดวยภาษาตางๆ  เชน  ไทย  องักฤษ    อีสาน (ผญา) 
ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 
 



 ๔๙

๔.๒ การนําเสนอพุทธธรรมดวยการเปรียบเทียบดวยอุปมาอุปไมย 
 

 การนําเสนอหลักพุทธธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับยกนิทาน
หรือยกอุทาหรณ เปนวิธีการที่ทานพระอาจารยสมภพ โชติปฺโญ ใชในการเทศนหรือการ
บรรยายธรรม  ในหัวขอธรรมที่ยากแกการเขาใจเปนสวนใหญซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูฟงมองภาพ
ไดชัดเจนยิ่งขึ้นในการบรรยายธรรมทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ   จะเปรียบเทียบหรือ
อุปมาอุปไมยใหเห็นภาพชัดเจนหลังจากอธิบายหลักพุทธธรรมไปแลววิธีการเชนนี้จึงเหมาะ
กับกลุมบุคคลที่มีการศึกษาเพื่อใหเกิดความคิดจากการไดคิดการเปรียบเทียบ 
 การใชอุปมา  คือ การยกตัวอยางของจริงหรือปรากฏการณจริงที่เปนรูปธรรม     
ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูและใกลตัวผูฟง  เปนสิ่งที่คนเรารูเห็นกันอยูดาษดื่นทั่วไป  การนํารูปธรรมไป
เปรียบเทียบกับสิ่งที่เปนนามธรรมนั้น จะชวยใหเรื่องที่ลึกซึ้งเขาใจยากปรากฏความหมาย
เดนชัดและเขาใจงายขึ้น  สวนการนํานามธรรมไปเปรียบเทียบกับรูปธรรม  จะชวยให
เนื้อความหนักแนนขึ้น  อุปมาอุปมัยในพระสูตรตางๆ ที่พระพุทธองคทรงนํามาเปรียบเทียบ
ใหผูฟง เขาใจธรรมมีเปนจํานวนมาก  เชน  
 

“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ  สําเรจ็ดวยใจ 
ถาคนมีใจดี  ก็จะพูดดีหรือทําดีตามไปดวย  เพราะความดีนั้น 
สุขยอมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัว ฉะนั้น”๔

“ภูเขาศิลาลวน เปนแทงทึบ ยอมไมสะเทือนเพราะลม ฉันใด 
         บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมหว่ันไหว เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น”๕

 

 เปนการเปรียบเทียบวา ภูเขามีกําลังที่จะตานทานแรงลมที่มากระทบไดบัณฑิตก็
เชนกันจะตองเปนบุคคลที่หนักแนนไมหว่ันไหวแมจะมีคําชมและคําติแตก็ใหทําหนาที่ของ
ตนเองใหดีที่สุด 
 ภิกษุทั้งหลายรอยนิ้วหรือรอยนิ้วหัวแมมือปรากฏอยูที่ดามมีดของชางไม  หรอื
ลูกมือของชางไม  แตชางไมหรือลูกมือของชางไมนั้นหารูไมวา  วันนี้ดามมดีของเราสึกไป

                                                 
๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕ / ๒ / ๒๔. 
๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕ / ๘๑ / ๕๓. 

 



 ๕๐

ประมาณเทานี้  เมื่อวานนี้สึกไปประมาณเทานี้  วันกอนๆ สึกไปประมาณเทานี้ ที่แทเมื่อดาม
มีดสึกไปแลว ชางไมหรือลูกมือของชางไมนั้นก็รูวาสึกไปแลว  แมฉันใด 
 ภิกษุทั้งหลาย  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมือ่ภิกษุประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ หารูไมวา
วันนี้อาสนะทั้งหลายของเราสิ้นไปประมาณเทานี้  เมื่อวานนี้สิ้นไปประมาณเทานี้ วันกอนๆ 
สิ้นไปประมาณเทานี้ก็จริง ถึงอยางนั้น เมื่ออาสวะสิ้นไปแลว  เธอก็รูวาสิ้นไปแลว 
 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือเดินสมุทรที่เขาผกูดวยเครื่องผูกคือหวาย  จอดอยูในน้ํา
ตลอดฤดูฝน พอถึงฤดูหนาว เขาก็เข็นขึน้บก  เครื่องผูกเหลานั้นตองลมและแดดแลวถูกฝนตก
รดยอมผุเปอยโดยงายเลย แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อประกอบภาวนาอยูเนืองๆ 
สังโยชนทั้งหลาย  ก็เสือ่มสิน้ไปโดยงายเชนกัน 
 จากตัวอยางการใชอุปมาของพระพุทธเจานั้น  ผูฟงยอมเขาใจถึงคําสอนของ
พระองคอยางชัดเจน  ผูฟงตรองตามความเปนจริงได  เพราะเปนสิ่งที่เห็นงายไมตองไป
จินตนาการ เชนเรื่องเงาตามตัว  เปนสิ่งที่ไมตองไปหาที่ไหนติดตัวอยูนั้นแหละ  ดังนั้น  พระ
อาจารยสมภพ   โชติปฺโญ   จึงไดนําเอาวิธีการอุปมาใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาเพราะ
ทานเห็นวาหลักพุทธธรรมบางขอนั้นยากแกการเขาใจ แตถาเรายกขึ้นเปนรูปธรรมโดยการ
เปรียบเทียบก็จะทําใหผูฟง  มองตามและเห็นความจริงไดอยางชัดเจนและมีความเขาใจมาก
ขึ้น  เชน ตัวอยางที่เปนภาษาทองถิ่นอีสานในรูปแบบของผญา  คือ 
 

“เจาผูนอนในมุงสังมาใหยุงกัด เดนอ 
บัดขอยนอนเปลือยปาสังบมียุงตอง 
เจาผูไซหลังหลาบหมานปลาถืกแตเตา 
ไปยามยามมื้อเชาคลําพอวาแมนโพน 
โนนโนนมีแตหญาทางงาไซมีแตยุงฮากไผ 
เลิกเขาไปทางในๆ ผัดแฮงยุงคือกุงสิแกนดี  แทนอ”๖

 

 พอทานพูดภาษาผญาขึ้นตัง้ไว  ทานก็ตีความ  อธิบายปริศนาธรรมใหผูฟงได
เขาใจอยางเปนที่พึงพอใจ  ซึ่งไดตีความอุปมาไววา  เจาผูนอนในมุงสังมาใหยุงกัด เดนอ บัด
ขอยนอนเปลือยปาสังบมียุงตอง ทานเปรียบคนนอนในมุงเปนพวกที่มีอิทธิพลคนบาป
แสวงหาสมบัติดวยการคดโกงถึงแมจะอยูในบานที่มั่นคง แตก็ทุกขใจหาความสุขไมได 
                                                 

๖  พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, เหลียวหลังของเกาอีสาน ชุดที่ ๒, แผน MP ๓ 



 ๕๑

ตรงกันขามกับคนที่ประพฤติสุจริตแมวาจะไมไดอยูบานที่มั่นคงถาวรแตก็ไมถูกยุง คือความ
ทุกขใจกัดกรอนจิตใจ นอนสบายไมคิดมาก  เจาผูไซหลังหลาบหมานปลาถืกแตเตา    ยามยา
มม้ือเชาคลําพอวาแมนโพน เปรียบเหมือนพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาสวนมาก
จะนับถือเฉพาะเปลือกนอกเทานั้นจะไมคอยสนใจหลักธรรม ของพระพุทธเจา  ไดขาววา
อาจารยที่ไหนใหหวยเกงจะไปที่นั่นคือหวังเฉพาะเปลือกนอกของศาสนา ยังโงเหมือนเตาอยู  
โนนโนนมีแตหญาทางงาไซมีแตยุงฮากไผ  เลิกเขาไปทางในๆ ผัดแฮงยุงคือกุงสิแกนดี  เปรียบ
เหมือนจิตใจของบุคคลที่ลุมหลงในความโลภเหมือนรากของไผที่สะสมตะกอนไว  เพราะ
ความอยากได  อยากมี  อยากเปน แมนไปทําบุญทุกวันก็ไมไดพบกับความสุขเพราะหวังความ
ร่ํารวยจากหวย เมื่อไมถูกหวยก็เกิดความทุกข มีการทะเลาะกันภายในครอบครัวขึ้น เมื่อนานๆ 
เขาก็จะทําใหเปนบาไดเพราะไปทําบุญเพื่อหวังเอาหนา และอยากรวยทางลัด 
 เปนที่นาสังเกตวาบทผญาดังกลาว สามารถที่จะตีความในแงอื่นไดซึ่งอาจจะไม
เหมาะสม แตทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ก็ไดตีความหมายในเชิงจริยธรรมในแงของ
การอุปมาเปรียบเทียบใหเห็นวาพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เขาถึงหลักธรรม
ของพระพุทธเจาจริงๆ นั้นมีนอย เพราะสวนใหญจะหนักใน รูป และ เสียง ของพระ
เกจิอาจารยรุนหลังเทานั้น นับวาเปนการตีความใหเห็นไดชัดเจนมากขึ้น 
 

๔.๓ การนําเสนอพุทธธรรมดวยการใชวิธียกอุทาหรณและเลานิทาน 
 
 

 การยกอุทาหรณและการเลานิทานมาประกอบการบรรยายหลักธรรม  เปนการ
ชวยใหเขาใจความหมายไดงายและชัดเจน  ชวยใหจําไดแมนยํา  เห็นจริง  และเกิดความ
เพลิดเพลิน ทําใหเนื้อหาธรรมที่เสนอเพิ่มจุดสนใจยิ่งขึ้น  ในขอนี้จะเห็นวาพระพุทธเจาทรง
ใชอุทาหรณและนิทานประกอบการสอนอยูเสมอ  เชน ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาทรงทราบเรื่องที่
สมณพราหมณ และปริพาชกทะเลาะกัน  ยึดความคิดเห็นของตนเทานั้นถูก ของคนอื่นผิด
หมด  พระองคจึงตรัสเลานิทานไววา 
 ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมมีาแลว  ในกรุงสาวัตถีนี้แล มีพระราชาพระองคหนึ่ง  
รับสั่งวา  พอหนุมเจาจงไปบอกใหคนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีมาประชุมรวมกันบุรุษนั้น
ทูลรับสนองพระดํารัสแลว พาคนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีเขาไปเฝาพระราชาถงึที่
ประทับ  ไดกราบทูลพระราชาดังนี้วา  ขอเดชะ  คนตาบอดทั้งหลายในกรุงสาวัตถีมาประชุม



 ๕๒

กันแลว  พระเจาขา  พระราชาตรัสวา  พอหนุม  ถาอยางนั้น  เจาทรงแสดงชางแกคนตาบอด
ทั้งหลายเถิด  บุรุษนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแลวแสดงชางแกพวกคนตาบอด คือ แสดงหวั
ชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง  แสดงหูชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง  แสดงงาชางแกคนตาบอด
พวกหนึ่ง  แสดงระหวางขาออนชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง  แสดงเทาชางแกคนตาบอดพวก
หนึ่ง   แสดงหางชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง   แสดงขนหางชางแกคนตาบอดพวกหนึ่ง  
พระราชาตรัสวา ทานทั้งหลาย  พวกทานกลาววา  ขาพระองคทั้งหลายเห็นชางแลว  ชางเปน
เชนไร? 

คนตาบอดพวกที่คลําหัวชางทูลอยางนี้วา  ชางเหมือนหมอ 
คนตาบอดพวกที่คลําหูชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนกระดง 
คนตาบอดพวกที่คลํางาชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนตอไม 
คนตาบอดพวกที่คลํางวงชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนงอนไถ 
คนตาบอดพวกที่คลําตัวชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนยุงขาว 
คนตาบอดพวกที่คลําเทาชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนเสา 
คนตาบอดพวกที่คลําระหวางขาออนชางทูลอยางนี้วา  ชางเหมือนครก 
คนตาบอดพวกที่คลําหางชางทูลอยางนี้วา ชางเหมือนสากตําขาวพระเจาขา 
คนตาบอดพวกที่คลําขนหางชางทูลอยางนี้วา  ชางเหมอืนไมกวาดพระเจาขา 

     ภิกษุทั้งหลาย  คนตาบอดเหลานั้นตางกําหมัดทุมเถียงกันวา  อยางนี้คือชาง  
อยางนี้ไมใชชาง  ชางตองไมเปนอยางนี้   ชางตองเปนอยางนี่ ๗

  การยกอุทาหรณและการเลานิทาน แลวนําหลักพุทธธรรมมาแทรกในระหวางการ
บรรยายธรรมเพื่อเปนบทสรุปย้ําใหผูฟงไดเขาใจอีกนั้น เปนวิธีการที่ทานพระอาจารยสมภพ  
โชติปฺโญ  ใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา  เชน นิทานจากอรรถกถาธรรมบท  นิทานชาดก 
นิทานพื้นบาน  นิทานเชิงประวัติศาสตร บานเมือง  ศาสนา  หรือแมแตนวนิยายอิงธรรมะ เพ่ือ
เปนการปูทางใหผูฟงไดมีจิตใจที่คลอยตามเพื่อท่ีจะไดรับฟงอยางตั้งใจ และมีความเขาใจใน
หลักพุทธธรรมที่ทานสื่อออกมา  เชน หลักพุทธธรรมขออกตัญู  เพ่ือใหเหน็ตัวอยางและจํา
เนื้อหาของหลักพุทธธรรมใหงายทานจึงยกอุทาหรณของบุคคลไมดีขึ้นมาเปนอุทาหรณเพ่ือ
สอนใหเยาวชนรูจักสํานึกในบุญคุณของบุพการี  ดังมีใจความวา 

                                                 
๗ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕ / ๕๔ / ๒๙๓. 



 ๕๓

 ๑) การยกอุทาหรณ  เชน  ทานไดไปแสดงธรรมตอเยาวชน ทานยกอุทาหรณ คน
เนรคุณมารดา   คือ  เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง   มีชายคนหนึ่งอาศัยอยูกับแม   เปนคนติดการ
พนัน  ลางผลาญสมบัติของแมไมเอาการเอางาน ไมชวยงานบานแม   แมบอกไมรูจักเชื่อฟง  
แมก็แกทํามาหากินก็ไมไดเที่ยวไปขอกินกับเพื่อนบาน  คิดมากเรื่องลูกจนเกิดลมปวยปวดหัว
อยางรุนแรง  ทําใหตาฝาฟาง จนบอดในที่สุด  ลูกชายก็ไมเหลียวแล ทอดทิ้งแม   ติดการพนัน  
วันหนึ่งแมไปตามถึงวงไฮโล  เพ่ือนบอกวาแมมาหา  แกก็หลบหนี  แมก็เลยพูดวา “สาธ ุมีลูก
คนเดียว เลี้ยงมาดวยความลําบากแตมันก็ไมรูจักบุญคุณ  ขอใหมนัตาบอดเหมือนแม”   ตอมา
ลูกชายของแกก็เกิดปวดหัวอยางรุนแรง   จากที่ไมรูจักบุญคุณของแม ในที่สุดแกก็ตาบอด
เหมือนแม ฯ  นี้ยกอุทาหรณตัวอยางของคนไมดีสอนเพื่อเตือนสติลูกหลาน๘

 ๒) การเลานิทานประกอบ   เชน  เรื่องชางพระโพธิสัตวชื่อ ธนปาลกะ  ชางพระ
โพธิสัตว เปนชางเผือก   งาดํา  เล็บดํา   เปนชางมงคล   อยูกับแมเลี้ยงแม  แมชางตาบอด   ชาง
ธนปาลกะหาอาหารมาไวใหแมทุกวัน  แตพอลับสายตาของธนปาลกะ   ชางตัวอื่นก็มาแยงกิน
อาหารของแม   แมไดรับความลําบากมาก  วันหนึ่งธนปาลกะจึงไดพาแมหนีไปอยูปา         
หิมพานต  ภูเขาจันโทรนะ  วันหนึ่งออกหาอาหารใหแม  ไปไดยินคนรองไห เพราะหลงปา    
ก็เลยไดพาไปสงเพื่อใหกลับบานเมืองพาราณส ี และไดทําสัญญาวา ธนปาลกะไดขอรอง     
ใหคนหลงทางวาหามบอกใครวาเจอเราในปา  แตคนหลงปาไมไดรักษาสัญญานําเรื่องไปบอก
พระราชา  และไดรับรางวัล ๑๐,๐๐๐  กหาปณะ   พระราชาไดนํากําลังนายควาญชางไปจับ
ชางธนปาลกะ   วันนั้นธนปาลกะไดออกหาอาหารใหแมก็โดนจับเขาในเมือง  ธนปาลกะก็
คิดถงึแม   ไมกินอาหาร   สวนแมก็ตามหาลูกจนเหนื่อยลาไปสลบใกลบริเวณเหว    พระราชา
ก็ไดสอบถามชางธนปาลกะวา  ทําไมไมกินอาหาร  ธนปาลกะก็เลาใหฟงเรื่องแมที่ตาบอดถา
ขาดเขาแลวไมมีใครดูแล   พระราชาก็เลยปลอยใหกลับปา   ก็รีบไปหาแมก็ไมเจอ  ก็ออกตา
มหาก็ไปเจอสลบอยู  ก็ไดไปเอาน้ํามาพรมใหแมก็ฟนขึ้นมา  ดวยความเหนื่อยลาไมไดกิน
อาหารและคดิถึงลูก  แกก็เลยช็อคและตายไป  สวนคนหลงทางดวยไมรักษาสัญญา   ทําใหแม
ลูกแยกทางกันจนเสียชีวิต  ก็ถูกแผนดินสูบ...ฯ     นิทานเรื่องนี้ชี้ใหเยาวชนเห็นความกตัญู
กตเวทีของชางธนปาละจึงถูกปลอยกลับ สวนความอกตัญูของคนหลงทางทําใหแผนดินสูบ 
 

 

                                                 
๘ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, นิทานชาดกสําหรับเยาวชน, เทปคาสเสท ป ๒๕๓๔. 



 ๕๔

๔.๔  การนําเสนอพุทธธรรมดวยการยกสุภาษิต  คําคม  คํากลอน  ผญา 
 
 การนําเสนอหลักพุทธธรรมดวยวิธีการยกพระพุทธศาสนสุภาษิต  สุภาษิต  ภาษิต  
คําคม ปรัชญา  มาประพันธ  คํากลอน  ผญา  มาประกอบกับการบรรยายธรรมนั้น  เปนวิธีการ
ที่ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ใชบอยและมากที่สุด  จะเห็นวาวิธีการนี้ทานยกหัวขอ
พุทธธรรมขึ้นมาครั้งใดจะมีพุทธภาษิต  คําคม  ภาษิต   ปรัชญา  มาประพันธคํากลอน  ผญา  
มาประกอบรองรับอยูเสมอ  ทานยกหัวขอพุทธธรรมบทไหนขึ้นมาทานก็จะมีพุทธภาษิต  คํา
คม  ผญา  แทรกอยูเสมอบางครั้ง  พุทธสุภาษิต  คําคม  ผญา  เหลานั้นคลายเหมือนกับเปน
บทสรุปหรือเปนบทอางอิงในเรื่องนั้นๆเพ่ือสรางความนาสนใจใหแกผูฟงมากขึ้นเพราะทาน
จะเชื่อมหรือแทรกดวยคําเหลานี้ตลอดโดยเฉพาะบทผญา  ถือเปนเอกลักษณเฉพาะทานก็วา
ได  เพื่อใหเขาถึงผูฟง  จนเกิดความแจมแจง  ทําใหประเด็นเดนชัดและไดคติธรรมไปเพื่อ
ดําเนินชีวิตใหดีงาม ลักษณะการนําเสนอประเภทนี้  ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ใช
บรรยายธรรมเพื่อจะคลี่คลายหลักพุทธธรรมเปนชั้นๆ ไปตามลําดับแตละประเด็นใหชัดเจน  
ซึ่งสามารถแยกประเภทไดดังนี้ 
 

 ๑)  พุทธศาสนสุภาษิต 
 

 การนําเสนอหลักพุทธศาสนสุภาษิต  สวนมากจะใชในการเทศน  เพราะถือวาเปน
ธรรมเนียมอยูแลวท่ีจะตองยกพุทธศาสนสุภาษิต  สวนอยางอื่นเชนในการบรรยายธรรม
ปาฐกถา  สนทนา  หรือบทความไมมีเกณฑบังคับทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ทาน
ยกสุภาษิตขึ้นมาเปนบทตั้งบาง  แทรกตามขั้นตอนบาง  ใชเปนบทสรุปบาง  แลวแตความ
เหมาะสม  ทั้งนี้เพ่ือใหสิ่งที่นําเสนอมีความหนาแนน  ชัดเจน  เพราะมีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบไดโดยเฉพาะพุทธศาสนสุภาษิตที่ทานยกขึ้นมายืนยันนั้น  สวนมากนํามาจาก
พระไตรปฎก  สวนอัตโนมติจะมีนอย  เชน  ตัวอยางตอไปนี้ 
 ทานกลาววาปจจุบันนี้มีแตคนยากจน  แมจะมีเงินทองเปนหมื่นลานก็ยังเปนคน
จนอยูเพราะวาเราไมมีความมั่นใจในสิ่งนั้น  ซึ่งทําใหเขาถึงสาระแหงชีวิตเพราะขาดศรัทธาที่
ประกอบดวยเหตุผลงมงายจากนั้นทานก็ไดยกพุทธภาษิตที่วา 
 

  “สทฺธาย  สเีลน จ  โย  ปวฑฺฒติ   ปฺญาย 
  จาเคน  สุเตน  จูภยํ  โส  ตาทิโส  สปฺปุริโส 



 ๕๕

วิจกฺขโณ  อาทิยติ  สารมิเธว  อตฺตโน”๙

บุคคลใดเปนผูมีศรัทธา  เจริญดวยศีล  เปนผูมีปญญาสดับศึกษาในการเสยีสละ  
บุคคลผูเปนสัตบุรุษเปนผูเฉียบแหลม     เขายอมถอืเอาประโยชนแหงตนในโลกนี้ไวโดยแท 
หรือศรัทธาของบุคคลใดตั้งมั่น  หย่ังลงแลวมีความเห็นที่ถูกตองไมงอนแงนคลอนแคลน       
ก็จะทําใหไดรับประโยชนสูงสุดเพราะไมมีใครสามารถทําลายและนําไปใชในทางที่ผิดได  
ดังทานยกพุทธภาษิตวา 
 

  ทฬฺหา  อสงฺหาริยา  สมเณน วา 
  พฺราหฺมเณน วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา 
  เทวดา  มาร  พรหม  สมณพราหมณที่ไหน  

ไมสามารถนําไปในทางที่ผิดได๑๐

 
 ๒)  สุภาษิต  คําคม  คํากลอน 

 

   “เพียงแมกไมฉ่ําชื่นเต็มผืนปา 
   เพียงธาราเจิ่งขังทั้งเย็นใส 
   เพียงเสียงสัตวเริงรองกองพงไพร 
   เพียงเพื่อใหผองมวลมิตร  ใกลชิดพุทธธรรม” 
 เปนอุดมการณที่ทานจะสรางผืนปาใหอุดมสมบูรณเมื่อประกาศพุทธธรรมจึงได
ผูกเปนคํากลอนไวใหบุคคลไดศึกษาวา 
   “ตนกําเนิดแหลงน้ํา  เกิดจากปาดงหนา 
   ตนกระแสธรรมจริยา  แมนพระสงฆทะรงไว 
   สัตวไดอาศัยซนไพรสณฑ  สืบเผาพันธุ แหลว 
   โลกจักสุขอยูยอน  สังโฆเจา แผพระธรรมทานเอย”๑๑

 เมื่ออุดมการณเพ่ือปลูกปาคืนสูธรรมชาติเพ่ือใหเปนตนกําเนิดแหลงน้ําของ
ชาวบานในละแวกและสัตวปาไดอาศัยและปาไมก็ยังเปนสถานที่ใหพระสงฆไดอบรมตน

                                                 
๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙๓/๔๕๖. 
๑๐ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, โสตาปตติยังคะธรรม, (ม.ป.ป) หนา ๑๑. 
๑๑ อางแลว 



 ๕๖

เพ่ือใหมีความรูและประกาศคําสอนใหความผาสุกเกดิในสังคม  หรือจะกลาววายิงปนนัดเดียว
ไดนก สองตัวก็วาได ไดทั้งประโยชนเฉพาะหนาคือปาที่อุดมสมบูรณประโยชนเบื้องหนาคือ
ความสุขการภายในจิตใจ 
 

 ๓)  ผญา 
 

 ผญา เปนปรัชญาของคนอีสานที่ใชสอนลูกหลานมาตั้งแตโบราณพระอาจารย
สมภพ โชติปฺโญ  ทานเปนคนอีสานโดยกําเนิดจึงไดถายทอดหลักธรรมเปนปรัชญาของ
ตนเองคือ ผญา เพราะทานไดเผยแผพุทธธรรมในเขตอีสาน  ดังนั้น  ภาษาอสีาน  ที่เปนผญา 
จึงทําใหบุคคลรูจักทานมากดวยการเทศนเปนทํานองใชภาษาทองถิ่นอีสาน จนทําใหทาน
ประสบผลสําเร็จในการเผยแผพุทธธรรมบทผญา ที่ทานใชมีมากจึงไมสามารถที่นํามากลาว
ในงานวิจัยเลมนี้ทั้งหมดไดเพราะทานบันทึกไวมากกวา ๔๐๐  เรื่องดังนั้นผูวิจัยจะขอนํามา
กลาวเพียงเล็กนอยดวยจํากัดในพื้นที่  ดังนี้ 
 
 ๓.๑) เรื่องความสามัคคี 

 
“ไมใหญนอยเดียรดาษเปนถัน 
รวมกันเปนดงสูงหมูคะยูงยางเชื้อ 
มีทั้งเครือเขาเกี้ยวเหลียวลงทางลุม 
กะยังมีพุมนอยทางพื้นจอจี 
ไมหมูนี้แมนสิหางไกลกัน 
ความสัมพันธมันมีจ่ังอยูนํากันได 
ฝูงหมูยูงยางไมใบหนาไดเปนฮม 
ใหแกซุมหมูนอยทางพื้นไดซุมเย็น 
พวกหมูนอยกะคือดั่งเดียวกัน 
ไดรวมกันปกคลุมใหซุมเยน็ทางเหงา 
ใหแกรุกโขเฒา มหันโตตนใหญ 
มีชีวิตอยูไดสบายบางดั่งกัน 
สังคมคนเฮานั้นกะคือดั่งเดียวกัน 



 ๕๗

แมนสิรวยหรือจนกะเพิ่งพากันไว 
คือจ่ังสาขาไมในไพรเปนตัวอยาง 
ใหอาศัยธรรมพระเจาสมานเขาหวางกลาง 

    แมนสิทุกขอยากไฮเฮาหากแมนนามคน 
    แมนสิรวยหรือจนกะเพิ่งพากันไว 
    คือจ่ังเฮือคาแกงเกวียนเห็นใหเกวียนแก 

               บัดเทื่อไปฮอดน้ําเฮือสิไดแกเกวียน”๑๒

 

 ความหมาย  ตนไมในปามีทั้งตนใหญและตนเล็กมากมายแตละตนก็ไดอาศัยซึ่ง
กันและกันตนใหญก็เปนรมเงาใหตนเล็กเพื่อเจริญเติบโต  สวนตนเล็กก็เปนรมเงาใหรากของ
ตนใหญชุมชื้น มนุษยเราเชนกันไมวาจะมีฐานะที่แตกตางกันมีทั้งรวยและจนก็ใหมีความ
สามัคคีกันมีธรรมประจําใจมีอะไรก็ชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดความผาสุกในสังคม 

 บรรดาสรรพสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ไมวาจะเปนมนุษยหรอืสัตว พืช ยอมมีความ
เปนอยูเกี่ยวเนื่องกันเปนหมูเปนคณะโดยเฉพาะมนุษยจะเปนชาติใดภาษาใด ก็ตามจะตอง
เกี่ยวพันกันนับตั้งแตครอบครัวรวมกันเปนหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และ
ทวีป ตลอดถึงโลก เพราะมนุษยทั้งหลายจะอยูเพียงลําพังผูเดียวหาไดไม  จําเปนตองเกี่ยวพัน
กันดวยการงานบาง  การเงินบาง  การคาบาง  และการปกครองเพื่อการดําเนินชีวิตใหพบ
ความสุข  การพรอมเพรียงของหมูคณะยอมนําความผาสุกมาสูสังคม ดังนั้นทานพระอาจารย
สมภพ  โชติปฺโญ  จึงสอนเนนใหบุคคลมีความสามัคคีกันดังกลาวในเบื้องตน 
  
 ๓.๒) เรื่องการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 
 

   “บแมนเสียต้ังแตเฮือลําคาชลธารแฮทา 
     บแมนเสียแตเบี้ยสําเภาคากะขาดทุน”๑๓   

  

 ความหมาย  การซื้อสิทธิข์ายเสียงไมไดเสียคนเฉพาะผูขายเทานั้น  แตเสียท้ังคน  
ผูซื้อดวย 
                                                 

๑๒
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, ความสุขของความดี, เทปคาสเสท ป ๒๕๓๖. 

 

๑๓
 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, คุณธรรมสําหรับการเลือกต้ัง, เทปคาสเสท ป ๒๕๓๔. 

 



 ๕๘

 การปกครองในปจจุบันเปนการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่ใหคนไทยมี
สิทธิ์ในการเลือกผูแทนตนเพื่อเขาไปทํางานที่สภา การที่มีการซื้อสิทธิ์เพ่ือใหไดมายังคะแนน
เสียงก็แสดงวาเปนการสนับสนุนใหบุคคลไมดีเขาไป มีโอกาสหากนิทําลายชาติ  เพราะกอนที่
เขาจะพัฒนาประเทศจะตองหาทุนซื้อเสียงใหไดกอน  จึงทําใหเกิดความเสียท้ังผูขายสิทธิ์และ
ผูซื้อเสียง  ปจจุบันจึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสรางคานิยมใหมเพ่ือความอยากมีหนาตามี
เกียรติในสังคมจึงทําทุกอยางเพื่อใหไดสิ่งเหลานั้นมาสนอง ความตองการของตน  จึงทําให
คานิยมที่จริงหายไปจากเดิมกลายเปนสังคมที่เห็นแกได การพัฒนาก็ทําใหเจริญเฉพาะวัตถุแต
จิตใจกลับลาหลัง  การที่จะดูประเทศวาจะพัฒนาหรือไมตองดูพรรคการเมืองใหดูที่เราวา
ตราบใดที่ยังมีการขายสิทธิ์ซื้อเสียงอยูก็แสดงวายังไมมีการพัฒนา 
 
 ๓.๓) เรื่องการเลียนแบบ 
  
   “กาดําคิดอยากลงลอยเลนนทีหลวงใหขาวผอง   
   แลวจึงเหาะเบิดเจยบินผายจั่งนกยาง”๑๔

 
 ความหมาย  การอยากเลยีนแบบนกกระยางเพื่อใหตนเองขาว  จึงไดลงเลนใน
สระเพื่อลางตนใหขาวเหมือนนกกระยาง 
 
 ๓.๔) เรื่องความลังเล   
 
   “บแมนเดือนหนึ่ง เดือนสองยากนําขาว  
    เดือนสามมายุงนําไฮสาแหลว 
   เดือนสี่ผัดวาฮอน   เดือนหาผัดวาโซ 
   ผัดแตวาเดือนหาขึ้นถือคิงไขบสวง 
   เดือนหกมาฮอดแลวหนาวซ้ําผัดตื่มฝน 
   เดือนเจ็ด  เดือนแปด ควรสิเอา  
   เดือนเกาควรสิฮอนสังมาซ้าํต่ืมหนาว 
                                                 

๑๔  อางแลว. 



 ๕๙

   เดือนสิบ  เดือนสิบเอ็ด ขึ้นพอกะซามผัดไขสั่น 
   เดือนสิบสองมาฮอดแลว  ความไขกะบเซา 
   เลยสิตายคาถ้าํ  บเห็นธรรมพระเจากลาว 
   มีแตยากอยูบแลวตะผองเฒาฮอดมื้อตาย 
   ยามไดเดสิไดสําบายบางเซามีแฮงจักเทื่อ 
   ยามไดนอสิได ปลดปลอยเปลื้องใจเจาไหอยูเย็น 
   ไผบจําไลเจากินสารของเบื่อ 
   เจาหากเปนผูฮูใจเจาอยูเองนั่นแลวพอใหญเอย”๑๕

 

 ความหมาย  การผลัดวันทําความดี  ดวยการเขาวัดฟงธรรมของบุคคลผูที่ไม
พรอมในที่สุดก็ไมมีโอกาสไดเขาวัดปฏิบัติธรรมเพราะหมดเวลากอน  ภาระหนาที่ตางๆเรา
เทานั้นที่จะรูและบริหารจัดการได  บุคคลอื่นทําไดแคแนะนําเทานั้น 
 ธรรมดาของมนุษยหรือสรรพสัตวที่มีอยูบนโลกยอมรูเฉพาะวันเกิดของตนเอง  
สวนวันตายนั่นหารูไม  ดั้งนั้นการทําความดี  เพื่อสัง่สมบารมีไปสูปรโลกจึงไมควรมีการผัด
เพ้ียนวาตนเองยังไมพรอม ถามีเวลานอยก็ใหทําตามความเหมาะสมแกโอกาส เพราะมัจจุยอม
ติดตามเราทุกเวลา เพราะชวิีตยอมต้ังอยูบนหลักไตรลักษณ คือ เกิดขึ้น  ต้ังอยู  และดับไป  
ดังนั้นการแสวงหาความสุขที่ยั่งยืนจึงเปนสิ่งที่เราจะตองรีบกระทํากอนโอกาสนั้นจะไมมีให
เราไดเลือก   
 ๓.๕) เรื่อง  วิถีชีวิตของคน 
 

“สุริยันจวนสิลับขอบฟาฝูงหมูนกกะแซวเสียง 
โบกโบยบินคลอเคียงดวนคืนบอนเคยยั้ง 
หวนกลับฮังบินลับลิ้วสุดสายตาฟาหยอนๆ 
ตะวันรอนลับปาไมสูญสิ้นเสื่อมแสง 
ตกยามแลงตะวันคอยฝูงงัวควายคืนมาแหลง 
ฝูงชาวไฮชาวนากะสิกลับตาวบานตะวันคอยค่ํามา 
 

                                                 
๑๕

 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, ธรรมลีลาภาษาพื้นบาน, เทปคาสเสท ป ๒๕๓๔. 
 



 ๖๐

สัตวอยูใตลุมฟาสูส่ําสารพดั 
ทั้งปากกัดตีนยันเพื่อชีวันอันนี้ 
ทุกขทวีพันชั้นคอบชิงกันยาดแยง 
แสวงหาเพื่อปากทองมาปองเลี้ยงมามตน 
โลกนี้ทุกขบพนกลใหญการละคร 
ถึงบทตอนละทมทุกขโศกสันแสนกลั้น 
ถึงบอนหรรษาหาวเสียงนัวหัวมวน 
ถึงบอนความฝนเพอละเมอบาปวงไป 
พระพุทธองคทรงเทศนไวชาติความเกิดนั้นเปนทุกข 
ชราความแกกายกะทุกขหลายเอาฮาย 
อันความเจ็บ ความตายเมี้ยนมอระณังทุกขังใหญ 
สิไดพานพบพอแนวนั้นกะทุกขหลาย 
อันแนวแพงวานั้นคันพรัดพรากกะแสนทุกข 
อุกแสนอุกในทรวงคอบหวงนําแนวสิได 
ยอนถือขันธ หา อุปาทานทนลําบาก 
ยากเพราะความอยากไดใจเจาบปลอยวาง”๑๖

 

 ความหมาย  เมื่อพระอาทิตยอัสดงฝูงนกกาก็บินกลับรัง ชาวไรชาวนาก็ตอนฝูงวัว
ควายกลับบาน สรรพสัตวในโลกลวนแตตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของชีวิต บางครั้งก็ทุกข
โศกเศรา  บางครั้งก็สนุกสนาน คละเคลาปนกันไป ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา อันความเกดิ  
ความแก  และความตาย เปนทุกขอยางยิ่งเพราะทุกสิ่งยอมพบกับความพลัดพรากจากของรัก
ของชอบใจ แตก็ไมมีใครปลอดปลอยเพราะยังตองการความสุขปนทุกขนั้นอยู 
 ธรรมดาของบุคคลผูที่ยังของอยูใน  กาม  กิน  เกียรติ  หรือเสพกามคุณ  ๕  มี รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผสั  ก็ตองพบกับความพลัดพราก ความแกชรา  ความเจ็บไข  และความตาย 
เพราะเปนสัจจะธรรมที่หลีกไมไดกอนที่จะถึงสิ่งเหลานี้ก็ยอมมีการดิ้นรนเพื่อใหตนเองมีชีวิต
รอดไปวันๆ ต่ืนเชาก็ตองออกไปทํางาน ค่ําก็กลับบานพักผอน  แมสรรพสัตวมีนก  วัว ควาย 
เปนตนก็เฉกเชนกัน 

                                                 
๑๖ พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ, เสริมเสนห เสริมมงคลชีวิต. เทปคาสเสท ป ๒๕๔๒. 



 ๑

๔.๕  การนําเสนอพุทธธรรมดวยภาษาตางๆ ในการเผยแผธรรม 
 

 การเผยแผที่จะประสบความสําเร็จ ผูเผยแผตองรูจักใชภาษาใหมีความเหมาะสม
กับระดับของผูฟง ยิ่งผูเผยแผมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูฟงมากเทาใดโอกาสที่จะสื่อสารให
ผูฟงเขาใจยอมมีมากขึ้น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเผยแผจะตองคํานึงถึงผูฟงเปนหลัก เพราะการ
สอนธรรมตองใหเขาถึงประชาชน  ดังนั้นการสื่อภาษาจึงเปนเรื่องที่สําคัญ ภาษาที่ใชในการ
เผยแผจะเปนภาษาทองถิ่น หรือภาษากลางก็ได ไมมีขอกําหนดที่ตายตัว แตตองเปนภาษาที่
ผูฟงฟงรูเรื่องและเขาใจในเรื่องที่ถายทอด  พระพุทธเจาก็ทรงแนะนําใหพระสาวกใชภาษา
ตามที่นิยมในที่นั้นๆ ไมใหทะเลาะกับใคร เพราะภาษาเปนเหตุ  เชน 
 

 “ภิกษุไมพึงยึดภาษาเปนเหตุ  ไมพึงละเลยคําพูดสามัญ  ไมพึงปรักปรําภาษา
ชนบท ไมพึงลวงเลยคําพูดสามัญเสีย”๑๗

 

 “ภิกษุในธรรมวินัยนี้  วาจาใดไรโทษ  สบายหู  นารัก  จับใจ  แบบชาวเมือง  คน
สวนใหญชอบใจ  พอใจก็กลาววาจาเชนนั้น”๑๘

  

 ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ เปนผูฉลาดในภาษาตางๆ รูจักใชตามความ
เหมาะสมทั้งภาษาทองถิ่น  ภาษากลางและภาษาตางประเทศ  ในการเทศนและบรรยายธรรม  
อบรมเสขปฏิปทาและพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ
นครพนม แมกระทั้งประชาชนทั่วไปทั้งไทยและตางชาติ  ทําใหผูฟงโดยทั่วไปเขาใจ 
โดยเฉพาะภาษาอีสาน  คาํสอนของนักปราชญ ทานจะเทศนดวยภาษาอีสาน (ภาษาลาว) ทํา
ใหคนในเขตภาคอีสานทั้งหมดฟงรูเรื่องและเขาใจ บางครั้งถาทานพูดในกลุมคนที่เปนไทยยอ 
ในเขตอําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนมเปนตน ทานก็จะใชภาษาทองถิ่นไทยยอ  ปะปนดวย
เปนบางครั้ง แมบางคําคนทั่วไปจะไมรูเรื่องแตคนทองถิ่นรูและเขาใจทั้งนี้เพราะทานตองการ
เนนประโยชนของผูฟงเปนหลัก  การใชภาษาของทานจึงเรียบงายเหมาะสมกับผูฟงในพื้นที่
นั้นๆ โดยเฉพาะการเทศนเปนภาษาผญา รายยาวกอนเพื่อสรางความคุนเคย จุดนี้เองจึงเปน
จุดเดนของทานไดเปรียบพระนักเผยแผรูปอื่นๆ ในการเทศนแตละครั้งจะตองมีคนใหความ
สนใจและติดตามฟงมาก 

                                                 
๑๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔ / ๓๓๑ / ๓๙๗. 
๑๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙ / ๑๘๕ / ๒๕๗. 
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 ๔.๕.๑)  การเทศนดวยภาษาทองถิ่นอีสาน 
 

 ภาษาทองถิ่นอีสาน หรือท่ัวไปเรียกวา ภาษาลาว เปนภาษาประจําภาคอีสานทีใ่ช
ในการติดตอกัน  ดังนั้นเมื่อทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  เทศนในบานของตนเองผูฟง
สวนใหญเปนชาวบานทั่วไป ทานก็จะใชภาษาทองถิ่นอีสานเปนสวนใหญ จะมีภาษากลาง 
สอดแทรกบางเปนบางโอกาส ดังปรากฏในเทปเทศนเรื่อง  ธรรมลลีาภาษาพื้นบานวา 
 “ส่ําบายดี  พอแม  อาย  นอง  ที่ฮักแพงซูผูซูคน  สุรยิาฟาสางแนวทางแหงมื้อใหม
มาฮอดจอดถึงมื้อนี้   มื้อนี้แมนวันศีล เสียงญาคูตีกลอง เตือนใหซุมเฮาฮูจักบาปบุญคุณโทษ ฮู
จักประโยชนและบมีประโยชน ตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ มื้อนี้แมนมื้อเขาพรรษา ตามฮีตตาม
ครองพอแมเฒาแกของเฮาสองขอบฝงแมน้ําของ   เขียนเปนกาพยเปนกลอนไวสอนลูกหลาน 
ในวรรณคดีวา  

  เดือนแปดไดล้ําลวงมาเถิง 
   ฝูงหมูสังโฆคุณเขาวัสสาจําจอย 
   ทําตามฮอยพระเจาโคดมเพิ่นสอนสั่ง 
   บทะลอนละมางทําแทสูภาย 
   เฮามาพากันผายของไปทานทอด 
   ทําทานไปอยาไดคานเอาไวหมูบุญ 

สิเปนของหนุนเจาไปเทิ้งอากาศ  
สูสวรรคบอนบฮอนบุญนี้สิสงไป  พอใหญเอย.... 
เพ่ินจั่งสอน บอกไวฮีตเกาครองหลัง 
ฟงใหมันคักๆอยาสิไลเดอเจา 
จงใหพากันเขาทําบุญตักบาตร 
อยาไดขาดใหไดไปแทสูคน 
โอกาสนี้เฮาสไิดซอกคนขุดกนขุมบุญพ่ีนองเอย 
เอาทุนไปภายหลัง เมื่อตายไปแลว 
เปนแนวนําเฮาขึ้นบันไดทองเที่ยวทอง 
ดึงขึ้นสูหองชั้นฟาสวรรคพุนบอนเย็น 
ฝูงหมูวิบากเวน บมีวาสิมาพาน 
เนาววิมานแสนสุข ทุกขหายบมาใกล 
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อยาไดไลลืมถิ่ม ครองธรรมฮีตเกา 
   ครองพระพุทธเจา เฮาไดสัง่สอน... 

 มื้อนี้กะอยากเอิ้นใหลุกปลุกใหต่ืน   ธรรมิกถาหลังฟาสาง   บทเพลงแหงพระ 
ธรรม   กลอมเกลาจิตใจวิญญาณในมื้อนี้   แมนสิบบอกกะคงสิฮูกัน   พอ   แม   เฒา   แก   ขุน  
กวน   พาลูก  พาหลานลงวัดลงวา  ทําอาหารหวานคาวใสบาตร  ใสพก  ทําบุญกุศลสุนทร
ทาน  พวกพอใหญแมใหญหรือวาอาย นอง  ผูพอสิมีโอกาส  มีเวลา      เปนผูบประมาทกะใส
ชุดขาวแหลวนอ  ลงวัดลงวา สมาทานอุโบสถศีลเก็บเล็กประสมนอย   คุณงามความดี    สั่ง
สมบุญบารมี  สมภารสรางมันดีกวาหมู    สมภารสราง  บารมีเปนเอก      ศาสตรเพศเพี้ยง
อาคมกลาบเคิง่บุญ    เพิ่นวา  

 จากเหนือตกใต   หวานแหพอดีทา  พราบเขาฟนเจยต้ังแตไกล    
ชื่อวาศาตรศิลปนี้พาโตตกค่ํา      ลางเทื่อไดเปนเจา    
ไลเสียถิ่มบุญคุณพอแมจาฆาดาเถียง 

 ความเวาความวามื้อนี้กะเปนการ สะทอนสอนจิตสอนใจจาก  ผูเฒา  ผูแก  ผูหลัก  
ผูใหญโบราณเฮา เพ่ินวาคุณงามความดี สั่งสมเอาไว  ทาน  ศีล   ภาวนา  อมรมบมนิสัย ใจคอ
ใหดีใหงามนี้ ดีกวาไปฮ่ําเฮียนอาเพศศาสตรศิลป   เฮียนมาหลายๆ ผูลางคนกะบดีเปนเจาเปน
นายจบปริญญา เปนมะหมมหา แตวาบไดสรางบุญสมภารไวบารมี  คอืการฝกจิต ฝกใจ อบรม
ตนแลววิชาความฮู กะบมีซอยใหดีขึ้น ลางเทื่อกะซอยไปทําบาป โกงบานกินเมือง ยอนเพ่ินมี
ความฮูหลายไดเปนนายเปนเจา 
   สวนพอใหญ แมใหญ พอใหญมา แมใหญมีลาวบมีความฮูหลาย  มีโอกาสวาสนา 
แมนลาวสิทําบาปลาวกะเฮ็ดบไดหลายปานได เพราะวาปญญาที่สิเอาไปทําบาปคําใหญ แมน
บหลายซ่ําเพิ่นผูมีความฮู  สติปญญา ขี้โกงหลาย  มีโอกาสโกงบานกินเมือง  คดโกงใสพกใส
หอไดหลายกวาพ่ีนองผูบมีศาสตรศิลป 
 ดังนั้นลางเทื่อเรียนมาหลายๆ  เปนผูปกครองยากหัวแข็ง วิชากฎหมายบยานถอย 
บยานความ  บยานคุก บยานตาราง   สวนคนบฮูจักหยั่งเฮ็ดหยั่งกะยานแตผิด มีแตแนวสิผิดกะ
เลยบกลาจั่งซีกะมีเพ่ินจั่งวาศาสตรศิลปนี้พาโตตกต่ํา  
 เฮียนมาหลายๆกะลืมบุญลืมคุณพอแม  ดูถูกขมเหง  น้ําใจพอแมเฒาแกวาโง เกิด
มาโดนชื่อๆ บฮูจักหยังแหลวหมูเจากะดาย  เวาหยอเวาหยันจนแมเฒาๆ หันหนาเขาฝา น้ําตา
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ตก เอิ่นหาพญากรรม  พญาเวรวามาเอาผูขาไปถอน จ่ังแมนนานตาย ลูกมันชั่ว มันเวาหยอ  เวา
หยัน  จ่ังแมนอยาใหอยูโดนหลายเด...”๑๙

  

 ๔.๕.๒) การเทศนดวยภาษาอังกฤษ 
 

 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ทานเคยทํางานอยูกับฝรั่งทานจึงมีความสามารถ
พิเศษในการใชภาษาอังกฤษ ไมวาจะพูด  จะเขียน  ภาษาของทานใชไดเปนอยางดีเหมือนกับมี
การศึกษาระดับสูง แตทานมีความรูแคชั้นประถมศึกษาปที่ ๔  แตทานก็สามารถสื่อธรรมดวย
ภาษาอังกฤษได มีบอยครั้งที่ทานสอดแทรกภาษาอังกฤษในขณะเทศน และบางเรื่องทาน
เทศนเปนภาษาอังกฤษ เชนเรื่อง   สติปฏฐาน ๔ (Foundations of  mindfulness)  
 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั่งฝกอานาปานสติ  กําหนดลมหายใจ
เขาออกในทางพระพุทธศาสนามีการฝกกรรมฐานถึง  ๔๐  วิธี   คุณโยมจะตองรูและเขาใจ
โครงสรางของมันก็คือสติปฏฐาน ๔ นั้นเอง   เมื่อเราปฏิบัติสติปฏฐานแลวก็สามารถเปน
บุคคลที่ประเสริฐได 
 ๑.   กายานุปสสนา   สติปฏฐาน   คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรู
เห็นตามความเปนจริง  คือ ตามที่สิ่งนั้น ๆ  มันเปนของมันเอง  การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย
ใหรูเห็นตามเปนจริงวาเปนแตเพียงกาย  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  ทานจําแนกวิธีปฏิบัติ
ไวหลายอยางคือ  อานาปานสติ  กําหนดลมหายใจ  ๑   อิริยาบถ  กําหนดรูทันอิริยาบถ  ๑   
สัมปชัญญะ  สรางสัมปชญัญะ  ในการกระทําความเคลื่อนไหวทุกอยาง  ๑   ปฏิกูลมนสิการ  
พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุมเขาเปนรางกายนี้  ๑   ธาตุมนสิการ  
พิจารณาเห็นรางกายของตนโดยสักวาเปนธาตุแตละอยาง ๑  นวสีวติกา  พิจารณาซากศพใน
สภาพตาง ๆ อันแปลกกันไปใน  ๙  ระยะเวลาใหเห็นคติธรรมดาของรางกายของผูอื่นเชนใด 
ของตนก็จักเปนเชนนั้น 
 ๒.   เวทนานุปสสนา   สติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา  ใหรูเห็น
ตามเปนจริงวา  เปนแตเพียงเวทนา  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา   คือ มีสติรูชัดเวทนา อัน
เปนสุขก็ดี  ทุกขก็ดี  เฉย ๆ ก็ดี  ทัง้ที่เปนสามิส และเปนนิรามิส  ตามความเปนไปอยูใน
ขณะนั้นๆ  

                                                 
๑๙

 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, เขาพรรษาใฝหาธรรม, เทปคาสเสท ป ๒๕๓๖. 
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 ๓.   จิตตานุปสสนา  สติปฏฐาน   คือการตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต  ใหรูเห็นตาม
เปนจริงวาเปนแตเพียงจิตไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  คือมสีติรูชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไมมี
ราคะ  มีโทสะ  ไมมีโทสะ  มีโมหะ  ไมมีโมหะ  เศราหมองหรือผองแผว  ฟุงซานหรือเปน
สมาธิอยางไร  ตามความเปนจริงอยูในขณะนั้น ๆ 
 ๔.  ธมัมานุปสสนา  สติปฏฐาน  การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรมใหรูเห็นตาม
ความเปนจริงวา  เปนแตเพียงธรรม  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา  คือมีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย
วาคืออะไร  เปนอยางไร  มีในตัวตนหรือไม  เกิดขึ้นแลว   ต้ังอยูและดับไปไดอยางไร   เปน
ตน  เห็นตามความเปนจริงของมันอยางนั้น 
 มีสติพิจารณาลมหายใจเขาออกอยูตลอดเวลา  เมื่อทานสามารถบังคับลมหายใจ
ใหนิ่งและสงบสุขุมเยือกเยน็  จนสามารถเขาถึง ฌานไดแลว   หลังจากนั้นทานรูแจงใน         
กายานุปสสนา  พระพุทธเจาตรัสวา  กายนฺตราหํ   ภิกฺขเว   เอตํ  วทาม ิ  อสสฺาสปสฺสาส...    
การพิจารณาลมหายใจเขาออกเปนการพิจารณา  กาย  เมื่อพิจารณาใหเห็นเต็มบริบูรณแลว  
เปนการรูแจงในกายานุปสสนาอยางแทจริงเรียกวา มีสติสัมปชัญญะในการพิจารณากาย ๑)มี
สติสัมปชัญญะในกายานุปสสนา  ๒)  มีสติสัมปชัญญะในอิริยาบถ  ๓)   มีสติสัมปชัญญะใน
การพิจารณากายใหเห็นแจง ๔) มีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาปฏิกูลมนสิการ ๕) มี
สติสัมปชัญญะธาตุมนสิการ  พิจารณาในธาตุ ๔  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  วา ไมใชตัวตนเราเขา 
 พวกเราสามารถเลือกแบบการพิจารณาใหเหมาะสมสําหรับตนเอง  บางเทคนิคก็
ไมเหมาะสําหรับคนบางคน   แตบางเทคนิคเหมาะสําหรับคนบางคนก็ใหเลือกตามจริตของ
ตน  ในประเทศไทยมีแบบที่คนนํามาปฏิบัติ  คือ  แบบวัดเนินพระเนาว   บางวิธีก็ทําใหสับสน  
เพราะฉะนั้น  ตองเลือกใหดี   การพิจารณาลมหายใจเขาออก  เหมาะสําหรับทาน  บางทีก็มี
จริตในการปฏิบัติแบบยุบหนอ พองหนอ   บางทานก็ฝกวิธีดูการเคลื่อนไหวอิริยาบถทั้ง ๔   
เมื่อปฏิบัติแลว  ทุกอยางคืออานาปานสติอันเดียวกัน   นั่นเปนเพียงเทคนิคในการสอนเพื่อให
เขาถึงจุดหมายอันเดียวกันคือ ความสุขคือเขาถึงฌานหรือ อัปปณาสมาธ ิ   แตวา  ฌานนั้นไม
จําเปน  ถาทานไมสามารถปฏิบัติใหเกิดขึ้นในจิตของทานจริง  ไมใชฌานตามแบบตัวอักษร  
ทานก็ไมกังวล  ทานสามารถปฏิบัติใหซึมซับเขาใจจิตของทานใหได   เมือ่มสีติสัมปชัญญะ
แลว  ก็จะเปนวิราคะ   วิราคะ หมายถึง  ไมยึดมั่นถือมั่น  ถาทานพิจารณาบนซากศพ  และมี
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สัมปชัญญะแจงในอสุภะแลวความคลายกําหนัดยินดี  ก็หมดไป  และอัตตา  ตัวตนเราเขาก็
หมดไป...๒๐ (ดูภาษาอังกฤษ ในภาคผนวก  ค) 
 จากการเทศนทั้ง  ๒  ภาษาชี้ใหเห็นวาทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  มี
ความแตกฉานในหลักคําสอน สามารถที่จะนํามาถายทอดในรูปแบบของภาษาตางๆไดเพ่ือให
ผูฟงในภาษานั้นๆไดรับฟงอยางภาคภูมิใจ มีการเทศนครั้งหนึ่งที่ประทับใจผูวิจัยเปนอยาง
มาก คือ ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ไดรับนิมนตใหกลาวปาฐกถาธรรมในมหา
สมาคมของคริสตศาสนานิกายคาทอริก ซึ่งเปนเรื่องที่พิเศษเปนอยางมากเพราะนักบวชในทาง
พระพุทธศาสนาจะไดรับเกียรติจากตางศาสนาใหกลาวปาฐกถานั่นมีนอยมาก  การกลาวของ
ทานในครั้งนั้นก็ชี้ใหเห็นวาทานสามารถบูรณาการคําสอนทั้งสองศาสนาใหมีความกลมกลืน
กันไดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  ดังคํากลาวปาฐกถาธรรม ในสมาคมพัฒนามิสชังคาทอริก
เขตอุดรธานีวา 

 ....ปาฐกถาธรรมในวันนี้ถือไดวาเปนการปาฐกถาธรรมพิเศษ  ปรารภเหตุที่ทาง
ศูนยสังคมพัฒนามิสชังคาทอริก  ไดจัดใหมีขึ้นเปนพิเศษ   ณ   ที่ประชุมแหงนี้ก็เลยถือวาเปน
ปาฐกถาธรรมพิเศษ  ถาจะพูดไปแลวก็นับวาเปนนิมิตหมายอันดีงามแหงสันติภาพ  แหง
ความสุข  ความสงบ  ความรมเย็น  เปนนิมิตหมายแหงการบูรณาการ  แหงสังคมของเรา  ซึ่ง
อยางนอยเมื่อไมกี่วันที่ผานมาเราก็เปนที่ทราบกันดีวาเกิดอะไรขึ้นแกสังคม แกบานเมืองของ
เรา  ทุกทานก็คงรูจักดี ทราบดี เหตุการณมหาวิปโยคอันเกดิจากปญหาทางการเมือง ทาง
ประชาธิปไตย  ชาวสังคมหลงทางไป  ประชาธิปไตยหลงทางเดิน เกิดอาการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมขึ้น  นัน่เปนสังคมทางการเมือง  แตวันนี้เปนสังคมทางศาสนา  โดยเฉพาะคริสตศาสนา
นิกายโรมันคาทอริก  ซึ่งเขตมิสชังอุดรธานี  ไดจัดใหมีขึ้นโดยตั้งเปนศูนยสังคมพัฒ นามิส
ชังคาทอริกเขตอุดรธานี จัดใหมีการประชุม  การอบรม ระดับกลุมในครั้งนี้ นับวาเปนครั้ง
พิเศษ เปดโลกกวางมากไดนิมนตนั

                                                

กบวชในทางพระพุทธศาสนาอยางเชนอาตมา ใหมารวม
ประชุมในกิจกรรมวันนี้  ก็ตองนับวาเปนสิริมงคลแกชีวิต  แกจิตใจ  ของทานทั้งหลาย แก
อาตมาดวย  ถาหากพระศาสดา  พระเยชูคริสต  ยังมีพระ ชนมายุอยู  หรือวาพระพุทธศาสดา 
ยังทรงพระชนมายุอยู  ทานทั้ง  ๒  ก็คงจะมีความสบายอกสบายใจ ดีอกดีใจ ที่สาวกของ
พระองค ที่ศาสนิกของพระองค ไดอยูดวยกันอยางสันติภาพ  ไมมีการมองกันในแงรายและ  

 
๒๐ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, Foundations of  mindfulness,เทปคาสเสท ป  

๒๕๓๖. 
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ก็ไมมีการกระทบกระทั้งกัน  ปรากฏการณครั้งนี้ควรจะไดรับการจารึกเปนประวัติศาสตร 
ของชาวพุทธและชาวคริสต  มีการรวมมือกันเปนพิเศษ  อาตมาอยากจะทําความเขาใจ
เบื้องตนวา  การที่ทานทั้งหลายไดมานั่งฟงการกลาวปาฐกถาธรรมวันนี้มีทั้งพุทธศาสนิกชน
และก็คริสต ศาสนิกชนคาทอริก  นั่นเปนความพยายาม ความพรากเพียร  ของทางศูนยเขต
อุดรธานี  เปนผูริเริ่ม เปนผูจัดใหมีกิจกรรมวันนี้ขึ้นมา  อาตมาก็เลยไดมีโอกาสมารวมในครั้ง
นี้ เปนการรวมมือกันทางศาสนา เพ่ือใหเกิดบูรณาการแกสังคม ตลอดเวลาที่ผานมาเรามักจะ
เขาใจกันวาศาสนาเปนปฏิปกษตอกัน  เปนศัตรูกัน  จึงไมคอยจะมีการรวมมือกัน  แตวันนี้
ภาพและความรูสึกเชนนั่นยังคงมีอยู อาตมาภาพก็อยากจะขอรองออนวอนทานทั้งหลายใหทํา
ความรูสึกเคลยีรใหเกลี้ยง ใหสะอาด  ใหบริสุทธิ์  ขวางใหมันลงไปในหลุมไปเถิด  
 ถาเราจะเปดคัมภีรไบเบิ้ล หมวดสรางโลก เราก็จะไดยินคํากลาวในพระคัมภีรที่วา
พระผูเปนเจาทรงสรางโลกขึ้นมาแลว  สรางมนุษย  สัตว  ตนไม  ภูเขาเลากอ  ดิน  ฟา  อากาศ   
พระอาทิตย  พระจันทร  ดวงตะวัน  ดวงจันทรา  ดวงดารานอย ใหญ แลวพระประสงคของ
พระผูเปนเจาบอกวา  บุตรของพระผูเปนเจา คนเรานั่นพระผูเปนเจาสรางเปนบุตรของพระผู
เปนเจา เริ่มมาตั้งแตสรางชายขึ้นมา จนถึง สรางหญิง หรือ ต้ังแต อาดัม  ถึง อีฟ  ถึง วาย   
 ในบทบัญญัติบอกวา อยูดวยกันจงรักกัน ตามพระประสงคของพระผูเปนเจา  ซึ่ง
มุงหวังใหบุตรของพระองคทรงรักกัน ถาจะถือตามพระคัมภีรแหงคัมภีรไบเบิ้ล  เราก็ไมมสีิ่ง
ไหนที่จะตองมากินแหนงแคลงใจกันมองกันดวยสายตาที่ไมงาม  ควรจะไดมองกันในแงวา
เราเปนบุตรของพระผูเปนเจาดวยกัน  หรือในหมวด นิวทราส  พระคัมภีรที่วาดวยพระเยชู
คริสต  ต่ังแตเที่ยวจารึกสั่งสอนไป เราก็จะไดยินทั้งพระพุทธเจาและพระเยชูนั่นลวนแตเกิดมา
ในโลกนี้เพ่ือทําสิ่งที่ยังบกพรองอยูใหมันสมบูรณ  หันมาดูพระเยชูเสียกอนก็ได มีคํากลาววา 
เรามิไดมาเพื่อยกเลิกคําสอน และบรรดาศาสนาอื่นๆเหลานั้น  แตเรามาเพื่อใหสําเร็จตามนั้น  
ขอใหพ่ีนองชาวคริสตเตียน ที่นั่งฟงสลอนอยูนี้ กลับไปบานลองไปเปดพระคัมภีร  คัมภีร   
ไบเบิ้ลของเรานั่นแหละ และในหมวดที่มัดทาย  บทที่  ๕  ขอที่  ๑๗  มีคํากลาวเอาไววาไมได
มายกเลิกและบรรดาศาสนาอื่นๆ เหลานั้น ไมไดมาเพื่อยกเลิกคาํสั่งสอนและยกเลิกบรรดา
ศาสนาอื่นใดเลย  แตมาเพื่อทําใหสําเร็จตามนั้น  พูดงายๆๆวามาชวยกันใหโลกนี้ไปสูความ
สงบ  ความรมเย็น  หัวใจของศาสนาทั้งพุทธก็ดี  คาทอริกก็ดี  อยูที่ความรักเพื่อนมนุษย
ดวยกัน  อยูที่ความเขาใจที่บอกวาเราเปนบุตรของพระเจา เราอยูดวยกันเราจะตองรักกัน
เหมือนลูกที่เปนพอแม เดียวกันที่จะตองรักกันไมมีอะไรที่จะตองมาทะเลาะเบาะแวงกัน       



 ๘

ไมไผลําเดียวยังตางปลองพี่นองคลานตามกันมายังตางใจ  แมเราเปนบุตรพระเจายังตางใจที่
ถือศาสนาตางกัน  แตหัวใจของทุกๆศาสนาตองการใหทุกคนมีจิตใจรักเพื่อนมนุษยดวยกัน 
เปนบทบัญญัติของพระเจาอีกบทหนึ่ง     
 สวนพระพุทธศาสนานั่น ทานไดตรัสวา  เราตถาคตเกิดมาในโลกนี้  เพ่ือเกื้อกลู  
เพ่ือประโยชนแกมหาชน  เพื่อเอ็นดูแกโลก  เพื่ออนุเคราะหแกโลก  เพื่อประโยชน เพ่ือเกื้อกลู  
เพ่ือความสุขของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิดมาเพื่อประโยชนของโลกครอบคลุมไปทั้ง
โลก คํากลาวของพระศาสดานั้น ทั้งพระพุทธเจาและพระเยชู  หางกัน  ๕๐๐  กวาป  แต
ถอยคํานี้กลับเหมือนกันที่เนื้อหาสาระ  วันนี้อาตมารูสึกเปนสิริมงคลที่เปนนักบวชของ
พระพุทธศาสนา  ไดมารวมกิจกรรมอันเปนสิริมงคล  คือการอบรมสัมมนากลุมระดับเขตของ
ศูนยสมาคมพัฒนามิสชังคาทอริกเขตอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงคใหญๆ ๓  ประการ  คือ 

๑. ตองการใหสมาชิกในกลุมไดใกลชิด  ไดแลกเปลี่ยนทัศนะความรู  ความเห็น 
และประสบการณ 

๒. เพ่ือใหสมาชกิในกลุมไดเขาใจ ในนโยบายของทางศูนย 
๓. เพ่ือใหสมาชกิในกลุม ไดรูเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม๒๑ 

 

จากคํากลาวขางบนเปนสวนหนึ่งของคําปาฐกถาธรรมของพระอาจารยสมภพ  
โชติปฺโญ  ที่กลาวในสมาคมคาทอรกิ จะเห็นไดวาทานกลาวดวยถอยคําที่เปนกลางดําเนิน
ตามแนวทางของพุทธที่ไมกระทบฝายใดฝายหนึ่ง  แตกลับชี้ใหเห็นถึงเปาหมายหลักของแต
ละศาสนาที่มีความมุงหวังเพื่อใหเกิดสันติภาพในโลกเหมือนกัน  แตสิ่งที่เกิดปญหาขึ้นนั่น
เปนเพราะศาสนิกชนแตละศาสนามีความเห็นที่ขัดแยงกันเอง โดยทานอุปมาคําสอนแตละ
ศาสนาวาเปนเหมือนสายน้ําแตละสายที่พัดเอาสาหราย ปุย มาเพื่อบํารุงใหพืชพันธุธัญญาหาร
ไดรับ แลวเจริญงอกงาม เติบโตขึ้น  พุทธก็มีจุดกําเนิดแมน้ําที่  เทือกเขาหิมาลัย แลวไหลมา
ทางสุวรรณภูมิ  สวนคริสต ก็มีกําเนิดตนแมน้ําที่จอแดน  แตละสายก็ไหลไปหลอเลี้ยงพืชใน
ที่ตางกัน  เหมือการนับถือศาสนาที่ตางกันเพราะอยูใกลและไดรับผลจากสายแมน้ําใดก็จะนับ
ถือแมน้ํานั้นๆ    

                                                 
๒๑ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, เทศนในสมาคมคริสต, แผน mp ๓  



 ๙

 จากการศึกษาและสัมภาษณ พบวาสวนใหญทานจะใชวิธีการเทศนผานการอบรม
วิปสสนากรรมฐานดวยภาษาตางๆ  ที่กลาวมาในเบื้องตนแลวนําขอมูลมาจดบันทึกเปนแผน  
CD, แผน MP ๓ และเทปคลาสเสท เพ่ือเผยแผพระพุทธศาสนาตอไป 
 

๔.๖  ความพงึพอใจของพุทธศาสนิกชนที่เขาไปปฏิบัติธรรมในสํานัก ของพระอาจารย 
        สมภพ  โชติปฺโญ 
 

 จาการสัมภาษณพบวาสวนใหญประชาชนที่เขาไปปฏิบัติกรรมฐานในสํานักของ
ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ดวยเหตุผลหลายประการ แตพอประมวลสรุปไดดังนี้   
 

 ๔.๖.๑) การนําเสนอเนื้อหาสาระของพุทธธรรม   จากการไดสัมภาษณ
พุทธศาสนิกชนที่ไดเขาไปปฏิบัติธรรมในสํานักของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  
พบวา  ทานจะเนนการปฏิบัติกอนแลวจึงสอดแทรกเนื้อหาสาระใหจะเปนการใหยาที่ถูกโรค
ของคนปวย  โดยทานจะนําพาปฏิบัติเอง๑๙  และเนื้อหาสาระที่ทานเนนมากก็คือ  หลักอานา
ปานสติ คือหลักการนั่งสมาธิโดยกําหนดลมหายใจเขาออก จนไดขั้นจิตสงบนิ่ง  และทานก็จะ
เสริมองคแหงพระโสดาบันคือ  โสตาปตติยังคธรรม  องคธรรมที่จะนําใหคนเขาสูความเปน
พระโสดาบัน   ทานพระอาจารยจะยกขึ้นพูดบอยท่ีสุดกวาหลักธรรมหมวดอื่นๆ  คือธรรมะที่
ปรากฏในในพระสุตตันตปฎก เลมที่  ๑๙ ขอที่  ๑,๔๙๓  หนา ๔๕๖ พระพุทธองคตรัสวา 
      “...เย  เต  ภิกฺขเว   อนุกมฺเปยฺยาถ   เย  จ   

โสตพฺพํ   มฺุเจยฺยุ  ํ   มิตฺตา   วา   อมจฺจา  วา 
ญาตี  วา   สาโลหิตา  วา   เต  ภิกฺขเว   จตูสุ  
โสตปตฺติยงฺเคส ุ สมาทเปตพฺพา  นเิวเสตพฺพา   ปติฏฐาตพฺพา...”๒๒   

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหลาชนทั้งหลายท้ังที่พวกเธอจะพึงอนุเคราะหและคนที่ 
พอจะรับฟงคําสอน  ไมวาจะเปนมิตร  เปนผูรวมงาน  เปนญาติ   หรือเปนสายโลหิตก็ตาม  
พวกเธอพึงชักชวน  พึงแนะนํา  พึงสนใจใหต้ัง  ดํารงมั่นในองคคุณแหงพระโสดาบัน  ๔  
ประการคือ ทาน  ศีล  จาคะ  ปญญา....ฯ  

                                                 
๑๙ สัมภาษณ, พระยุทธไกร  จนฺทสุวณฺโณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘. 
๒๒

 พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, โสตาปตติยังคะธรรม, (ม.ป.ป) หนา ๑๙. 



 ๑๐

 ๔.๖.๒) เทคนิควิธีการที่ทานใชเผยแผพุทธธรรม  และทําใหพุทธศาสนิกชน
ยอมรับเปนอยางมากนั้น  คือ พระอาจารยเปนผูที่แตกฉานธรรมะ  โดยการปฏิบัติการจริงตาม
เนื้อหาสาระในพระไตรปฎกแลว  ทานยังเปนผูแตกฉานในดานของภาษา  เชน ภาษาอังกฤษ  
ภาษาทองถิ่นอีสานในรูปแบบของผญา  โดยเฉพาะภาษา ผญา ที่ทานถนัดพูดแลวเปนที่ถูกใจ
ของผูฟง๒๓   ผูฟงฟงแลวเกิดศรัทธา   เมื่อเกิดศรัทธาแลวจะพาปฏิบัติหรือบรรจุธรรมแสดง
ธรรมอะไรก็เขาใจงาย  และไดรับความสําเร็จในการแสดงธรรมทุกครั้ง 
 ๔.๖.๓) การเปล่ียนแปลงหลังจากปฏิบัติธรรม     จาก การสัมภาษณ ผูที่ไปปฏิบัติ
ธรรมที่สํานักทาน ก็จะไดรับคําตอบวา หลังจากที่ไดไปปฏิบัติธรรมกลับมา และไดไปติดตอ
จนถึงปจจุบัน   พบวา ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  เริ่มตั้งแตความสงบสุข
ภายในครอบครัว๒๔การรักษาศีลเครงครดัขึ้นเขาใจธรรมะที่แทจริงของพระพุทธศาสนา
ชัดเจนขึ้นธุรกิจภายในครอบครัวเปนไปดวยความสุจริตและเจริญรุงเรืองขึ้น  
 จากเหตุผลท้ัง  ๓  ประการเบื้องตนในแตละปจะมีผูใฝธรรมเดินทางไปแสวงบุญ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐานและฟงเทศนจากทานอาจารยเปนจํานวนมากดังสถิตินี้ 

 
 

ตารางที่  ๒  แสดงจํานวนผูปฏิบัติธรรมในวัดไตรสิกขาทลามลตาราม 
 
 

ประเที่ พ.ศ. พระภิกษุ อุบาสก - รวม 

๑. ๒๕๔๕ ๒๗๘

ภท/ จํานวน 
- สามเณร อุบาสิกา 

 ๑,๗๗๗ ๒,๐๕๕ 
๒. ๒๕๔๖ ๓๑๗ ๑,๘๙๓ ๒,๒๑๐ 
๓. ๒๕๔๗ ๔๑๓ ๑,๔๑๘ ๑,๘๓๑ 
๔. ๒๕๔๘ ๖๔๒ ๑,๙๓๔ ๒,๕๗๖ 
๕. ๒๕๔๙ ๓๘๓ ๗๐๖ ๑,๐๘๙ 

 
  

                                                 
๒๓

 สัมภาษณ, นางบุญมา  อินทรทอง, ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘. 
๒๔

 สัมภาษณ, นางบัวสา   กงจันทร,  ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘. 



 ๑๑

๔.๗   ยอดคําสอนของพระอาจารยส โชติปฺโญ 
 

 ดานหลักคําสอนที่ถือวาเปนยอดคําสอน ที่ทานจะเนนเปนพิเศษและจะกลาวบอย
ที่สุด มีอยู ๒ ประการ  คือ  อานาปานสติ และ โสตาปตติยังคะ  เพื่ออธิบายหลักพุทธธรรมทั้ง  
๒  ใหบุคคลไดเขาใจและเขาถึงแกนแ ระพุทธศาส ธิีการนั่งสมาธ
กับความสุขตามหลักการของพระพุทธศาสนา ตามแนวทางท  พอสรุปไดดังน
 
 

 ๔.๗.๑) หลักอานาปานสติ 
 

 ...นิสีทติ   ปลฺลงฺกํ   อาภุช ั่งคูขาเขามาโดยรอบแลว    อุชุ  ํ  กา ,   
ปริมุขํ   สตึ  อุปฏฐเปตฺวา   ต้ังกายตรง   ดํารงสติมั่น   อยเมว   อานาปานสติ  สมาธิ   สาธกุํ  
มนสิกาตพฺโพ   เธอทั้งหลาย  จงทําไวในใจใหดีๆ   ซึ่งอานาปานสติสมาธินี้แล    อานาปานสติ
มีอยู  ๒  แบบ   แบบหนึ่งแบบงายๆ  คือ แบบธรรมชาติ  แบบสองแบบเทคนิค 
 ๑. แบบธรรมชาติธรรม ัยวาสนา  นาแปลวา าง   
พฤติกรรมที่เคยกระทําไวหลายภพหลายชาติ  จนกลายเปนวาสนา  ผูใดมีวาสนาเคยทํามากอน
หลายภพหลายชาติจะเปนเรื่องงายวา  เราทําแบบธรรมชาติ  นั่งคูขาเขาโดยรอบแลว  ต้ังกาย
ตรงดํารงสติมั่น   โส  สโต  ว  อสฺสสติ  ,   สโต   ปสฺสสติ  มีสติอยูหายใจเขา   มีสติอยูหายใจ
อก  โดยไมไดวาอะไร  ไมสั้น  ไมยาว   ไมมีเทคนิคอะไร  ซึ่งแบบวาสนาถาผูใดมีวาสนาทํา
ากอน  ทํามามากแตชาติกอนมันสืบสันดานมาผูนั้นจะงาย   โดยไมตองสั้น  ไมตองยาว  ไล

ยุบหนอ-พองหนอก็ได   จะวา  พุท  
า  โธ   ก

 

างไร    
  ทีฆํ   อสฺสปสฺสสามีติ  ปชานาติ   หายใจเขายาว  
ิ  ตรงนี้มีคําวา  ปชานาติ นะ  หายใจเขายาว  หายใจ

                 

มภพ  

ทของพ นา คือ ว
ี่ถูกตอง

ิ เพ่ือใหพบ
ี้ 

ตฺิวา   น ยํ   ปณิธาย

ดาตองอาศ  วาส นิสัยตกค

อ
ม
ไปเฉยๆ  รูวามันเขามันออก  จะพูดก็ได  ไมพูดก็ได  จะวา
จะว ไ็ด  จะวาแมวนอย ๆ  ก็ได   เพราะพระพุทธองคไมไดบัญญัติไววา   คําวา พุทโธ,   
ยุบหนอ-พองหนอ, สัมมา-อรหัง  ไมมีปรากฏในพระไตรปฎก   ซึ่งคําเหลานัน้เปนเทคนิคที่
ครูบาอาจารยแตละสํานักผูกขึ้นสอนลูกศิษย   ซึ่งจะไปไลหาจนตายก็ไมเจอในพระไตรปฎก   
ในพระไตรปฎกจะพูดถึงเพียง  มีสติอยูหายใจเขา   มสีติอยูหายใจออก...๒๕

 ๒.  แบบเทคนิค  ...อนุปุพฺพํ  ปริจิตฺตา   อบรมไปโดยลําดับ    โดยลําดับอย
  ลําดับที่ ๑   ทีฆํ  อสฺสสนฺโต

   รูสึกตัวท่ัวถึง   ปชานาตหายใจออกยาว
                                

๒๕  พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, อานาปานสติ  ชุด ๑, งานอบรมเสขปฏิปทา ป ๒๕๔๗.  
  



 ๑๒

ออกยาว  ก็รูสึกตัวท่ัวถึงวาเราหายใจเขายาวออกยาว   ถาเราหายใจยาว ๆ   เราจะรูตัวท่ัวถึงได
งาย    จะรูสึกตัววารอนไปทั่ว  กระเทือนทั่วกาย  ก็รูสึกตัวท้ังกาย    อยาลืมวา  คําสอนของ
พระพุทธเจาทุกขึ้นตอนเปนขอปฏิบัติที่สําคัญตอกัน  ถาหายใจยาวมันจะสัมพันธกับหายใจ
ั้นจะมีผลต ป ร

าท ี  หลังจานั้นมัน
ะปรับของ
นตรงกลา

หัวตามหลัง  
เหมือนสัตว

กระตุก  บางคนแขนกระตุก    บางคนสะดุง  มันรูจักกายทั้งปวง   บางคนสะดุงเขา  สะดุงออก  
ภาษาลาววา  สะ   

ส อไ    มันจะปฏิสัมพันธตอกัน   เมื่อเราหายใจเขายาว  ออกยาว  ตัว อน  หายใจ
หยาบ ๆ  ตัวรอน ๆ    แมแตตัวเราหวั่นไหวไปทั้งหมดเราก็รู   มันเคลื่อนไหวไปถึงไหน   
มาถึงตรงนี้มันจะมีอาการอยางหนึ่งเกิดขึ้นมาคือ  ตัวรอนมากขึ้น  น้ําลายมากขึ้น  

ลําดับที่  ๒    รสฺสํ  วา  อสสฺสนฺโต  รสฺสํ  อสฺสปสสฺสามีติ  ปชานาติ      ปชานาติ  
อีกเหมือนกัน  คือรูตัวท่ัวถึง  เราหายใจเขาสั้น  ออกสั้น  ตรงนี้สั้นนะ  เมื่อยาวกอน   แลวจึง
มาสั้นมันสัมพันธกัน  ตอนหายใจเขายาว ๆ  มันจะอึดอัดมันตัวรอน  มันจะเหนื่อย  น้ําลายจะ
มากขึ้น  พอปลอยใหมันหายใจสั้น  ตอนนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่ง  หายใจเกือบจะไมพอกิน  
หายใจสั้น ๆ  สั้นเขา  สั้นออก  ครั้งแรกเราปลอยใหมันสั้น  สั้นเขาแลวสั้นออก   สั้นเขา  สัน้
ออก  พอประมาณแลวมันจะยืด  มันจะยืดจากสั้นไปหายาว  จากหายใจยาวไปหาสั้น   เปน
กลาง   ตัวนี้มันจะปรับ  มันจะปรับของมันนะ  ที่แรกเราหายใจยาวเสียกอน  เขายาวออกยาว
ประมาณสัก  ๑๐  นาที  อนันี้ตามสเปคตามเทคนิค  ทีนี้มาไลสั้นสัก  ๑๐ น
จ มันใหมันพอดี  มันจะไมสั้นจะไมยาว  มันจะยืดจากสั้นมาจะหดจากยาว   มาอยู
เป ง  ตรงนี้ไมตองอะไรแลว  ไมตองสั้นไมตองยาวแลว   
 ลําดับที่  ๓   สพฺพกายปฏิสงฺเวที   อสสฺปสฺสสิสสฺามีติ  สิกฺขติ  ตรงนี้มี  สิกฺขติ  
๒ ขอแรกเปน ปชานาติ   ขอ ๓  เปน  สิกฺขติ   สิกฺขติ  แปลวา  ศกึษา  (Observe -  สังเกต )  ที่
เราวา  ศึกษา นั่นคือ สิกฺขติ  ทําในบทศึกษาวา  เราเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  สพฺพ  
แปลวา ทั้งปวง  กาย  แปลวา กาย  ปฏิ  -  เฉพาะ  ,  สํ   -  พรอม , เวที  รูพรอมเฉพาะกายทั้ง
ปวง      ปฏิสงฺเวที  แปลวา  รูพรอมเฉพาะแลวยังไมพอ  ยังมี  สิกฺขติ  ซึ่งแปลวา  ศึกษา  
สังเกต  ภาษาอังกฤษวา  Observe   ภาษาลาว  สังฮอมซอมเบิ่งคัก ๆ   ตรงนี้สังเกตนะสังเกต  
พอมาถึงชวงนี้มันจะดิ้น  กระตุก  เตนไปตามเนื้อตามตัว  มันจะไตไปตาม

ตัวเล็ก ๆ  เหมอืนแมลงหวี่แมลงวัน  ตัวเลือด ตัวเล็น ตัวไล  ไตไปตามหนาตามตา  
ตองรู  รูมัน  มันอยูตรงนั้นตองรูจึงเรียกวา   สพฺพกายสังเวที   รูพรอมกายทั้งปวง  ละเอียดนะ  
บางทีมันเตน  เตนตามเนื้อตามตัว  ตามหนา  ตามหลัง  ตามไหล  ตามเอว  ตามแขน  ตามขา  

เดิด  มันจะสะดุงเขาในสมาธิ  ถามันเขาสักครั้งหนึ่ง  ๕  นาที  ถือวาคุมไปตั้ง



 ๑๓

๒๐  ป  ที่ทํามาเหนื่อย ๆ  ๒๐  ป  ถามันเขาสัก ๕  นาที  คุมแสนจะคุม  ไมขาดทุนเลย ได
กําไรที่สุดตอนนี้เรากําลังจะทํากายสังขารใหระงับ 
 ลําดับที่  ๔  ปสฺสมฺภยํ  กายสงฺขารํ   อสสฺปสฺสสิสฺสามติี   สิกฺขติ  ทําในบทศึกษา
วา  เราเปนผูทํากายสังขารใหระงับอยู  จักหายใจออกหายใจเขา  อะไรคือกายสังขาร  ลม
หายใจเขาหายใจออกเปนกายสังขาร  ถาเราไมมีลมหายใจเขาหายใจออกกายเราก็ตายไป  
ระงับอยางไร   ทําลมใหระงับ  ตอนนี้  ขั้นที่ ๔  ดูลมงาย ๆ  ดูอยางไร  เฝาดูมนัเขา-ออก จุด
เดียวถายังไมชัด  ตามดู  ตามมันเขาไปในทองตามมันออกมา  จะเขาไปสูฌาน...๒๖

 

    

าเอิ้น ฮูเมื้อคิง   
                                                

 

๔.๗.๒) หลักสติปฏฐาน ๔ 
 “...สติปฏฐาน    ปฏฐาน  แปลวา   ที่ต้ัง    สติ  แปลวา   ความระลึก    สติปฏฐาน  

ที่ต้ังลงแหงความระลึก  ภาษาอีสานบอกวา   บอนตั้งของความฮูเมื้อ   มีอยู  ๔  อยาง  คอื   
รูสึกกาย   กายตนเองนั่งอยูอยางนี้   รูวาตนเองนั่ง   หรอืวา  กายเคลื่อนไหวไปมานี้รู   เอา
ความรูสึกมาอยูกบัอาการเคลื่อนไหวของกาย   รูอาการนั่งอยู  ยืนอยู   เดินอยู   นีเ้รียกวา  กายา
นุปสสนา  มีสติเห็นกายอยูในกาย   หรือมิฉะนั้นมาดูเวทนา   เวทนานี้ คือ  จิตเขาไปเสพเสวย
ความรูสึก   เวท  แปลวา  รู   จิตรูสึกวาเปนสุขเปนทุกข  ยินดี  ยินราย  พอใจ  ไมพอใจ  ตรง
กับภาษาฝรั่งวา   Feeling  เอาสติ  เอาความฮูเมื้อมาฮูเมื้อใจเจาของ   ฮูเมือ้โตมันเปนสุขเปน
ทุกข  พอใจหรือไมพอใจ มันเปนจั่งไดฮูเมื้อ   เพ่ือจะไมใหมันเปน  ชองวางใหตัณหาเกิดขึ้น   
ตัณหาทุกชนิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนา   เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา  ตัณหาเปนปจจัยใหเกิด
...สงตอไป  เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา    ตัณหาเปนปจจัยใหเปนอุปทาน   เปนภพ  เปน
ชาติ   ทีนี้เวทนาจริง ๆ เนี้ยะไมจําเปนตองเกิดตัณหาเลยก็ได    ถาหากมีสติเขาไปสกัดกั้น
ไมใหตัณหามาเกิดในเวทนา   สมมติวา เราฉันอาหารตอนเชา   ถามันอรอยขึน้มา   (มันแซบ
ขึ้นมา)  เรียกว นา    พอใจในอาหารนี้   ในขณะเดา   สุขเวท ียวกันมันจะพวงตอไปเปนตัณหา
กินชาก็ไมไดมันไมทันใจ   รีบเคี้ยวรบีกลืน   เปนตัณหา   และอยากตอไปอีกวา  วันพรุงนี้
ขอใหไดฉันอีกอาหารที่อรอยอยางนี้  อยางนี้มันพวงตอไปอีก   ทีนี้ถาสติเขามาทัน  เวทนา  
แซบ  (อรอย)  รูสึกวาแซบ  รูวาอรอย เฉย ๆ  แลวก็ยุติลงแคนั้น   ไมไดรีบเคี้ยวไมไดรีบกลืน   
ก็ดูเวทนานี้  เพราะฉะนั้นเวทนานี้เมื่อมีสติเขามาทัน  ตัณหาก็ไมไดเกิดขึ้น   สติปฏฐานนั้นก็
คือสิ่งมาควบคุมสภาวะ  ไมไดตัณหาเจริญงอกงามเกิดขึ้น    ดูกาย   บานเฮ

 
๒๖ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, อานาปานสติ  ชุด ๒,งานอบรมเสขปฏิปทาป ๒๕๔๗ .   

 



 ๑๔

ภาษาอีส ื้อความ    ฮูเมื้อความคน  ฮูเมื้อความสุข   ฮูเมื้อความทุกข   
ไมเปนท

ิน  ไมออนแอเกิน  จิตระดับนี้มีกําลัง  แลวจะพบความสุข   มี
วามสุขมา

กรรมฐาน   เพื่อชําแรกชําระกิเลส   แตเรื่องนั่งเจริญสมถภาวนา  เพงกสิณ  เพงซากศพ   เพง

านวา  ฮูเมื้อคิง    เวทนา  ฮูเม
าสของสิ่งเหลานี้     

 ตอมาก็มาถึงจิตตานุปสสนา   รูเขาไปในจิต   จิตเปนอยางไร  จิตเฉย ๆ  ก็ 
รูจัก   ไมใหมันเปนอยางนั้น  เฉย ๆ   รูเขาไป   ถามันวุนวายก็รู   มนัมีราคะก็รู  มันมีโทสะก็รู   
โมหะก็รู   มันไมมีก็รู   มันเปนอะไรก็รู  เหมือนกันแอบดูจิตทุกซอกทุกมุม    บานเฮาเอิ้นวา  
ฮูเมื้อใจ   ทีนี้ก็มา   ธัมมานุปสสนา   รูจักสภาวธรรมที่มันเกิดในกาย  ในจิต  เริ่มตั้งแตความ
งวง   กามตาง ๆ   นิวรณทั้ง ๕  เปนสิ่งที่เราเอามาเปนเครื่องมือในการเจริญปญญา   อยางมัน
งวงก็รูวามันงวงเขาไป   ต่ืนขึ้นมาก็รูมันอยางนั้น   รูไปรูมาจนงวงมันเกิดขึ้นมาไมไดเลย    
อันนี้เปนเรื่องของปญญาลวน ๆ  เรื่องปญญาลวน ๆ  ที่จะสกัดกั้นไมใหกิเลสตัณหาเกิดขึ้นได
เลย   แลวก็หลุดพน   เมื่อรูแจงก็เปนอิสรภาพปลดปลอยจากตัณหา...” 
 การเจริญสติปฏฐานมันเปนวิปสสนาลวน ๆ   ไมมีพิธีรีตรอง  ขอใหเขาใจวา  ไม
มีพิธีรีตรอง   ไมไดไหวครู   ต่ืนขึ้นมาก็เอากันเลย   จนถึงเวลาหลับ  ไมวาจะกิน  จะดื่ม  จะไป
หองน้ําหองทา  รูอยูอยางนั้น  เกิดอะไรขึ้นก็รูอยูอยางนั้นกินขาวก็เจริญสติปฏฐาน   ถาจะวา
ไปกินนั่นแหละเปนตัวการดีที่สุดเลย   มีหมดทุกอยาง   อันนี้เปนเรื่องปญญา  ปญญาชนิดนี้
เปนปญญาที่ตาสีตาสาไมไดเรียนหนังสือสักตัวก็เจริญได    ไมเกี่ยวกับปริญญา  ไมเกี่ยวกับ  
Diploma  อะไร   อานหนังสือไมไดก็เจริญได  ปญญาชนิดนี้เรียกวา  พุทธิปญญา   อันนี้
เรียกวาปญญาภาวนา   ทําใหปญญาเจริญขึ้นสกัดกั้นจนตัณหาเกิดขึ้นไมได   ต้ังอยูไมได 
 ทีนี้จิตตภาวนา  การเจริญจิต   ใหจิตมันมีสวนเฟอสวนเกิน   รักเกิน   ชังเกิน   โง
เกิน   ฉลาดเกิน   ออนแอเกิน   จิตไมพอดี  จนหลอหลอมใหจิตทั้งหมดนั้นพอดี   เรียกวา  
สมาธ ิ    สม  แปลวา   สม่าํเสมอ   อาธิ   แปลวา   ปกติ       สม่าํเสมอดีแลว  ไมรักเกิน  ไมชัง
เกิน   ไมโงเกิน   ไมฉลาดเก
ค ก ๆ  ยิ่งสงบลงไปมาก  ยิ่งมีความสุข 
 หลังจากนั้น   เมื่อมันมคีวามสุขมีปติ   จิตนี้จะเริ่มปรุงแตงความคิดที่ดีงามขึ้นมา
ใหม    เพราะฉะนั้น  การเจริญจิตภาวนา  เรียกวา  สมถกรรมฐาน  พวกนี้โลดโผน   
พระพุทธเจาไมเกิดมาก็มีมาแลวนะ    สิง่ที่เกิดมาพรอมกับพระพุทธเจา  พรอมกับการตรัสรู
ของพระพุทธเจาคือเรือ่ง  ปญญาวิปสสนา   ตัวสติปฏฐานลวน ๆ  นี้ไมมีศาสดาใด ๆ สอน   
ในยุคนั้นนอกจากพระพุทธเจาองคกอนๆ เรื่อง สติปฏฐานนั้นเปนเรื่องของการเจริญวิปสสนา



 ๑๕

อะไรตอมิอะไร  จนสงบ  มีฤทธิ์ มีเดช  มีหูทิพย  ตาทิพย  เห็นเทวดา ฟาดินตาง ๆ   ไมใชสิง่ที่
เกิดมาพรอมพระพุทธศาสนา   แตเปนสิ่งที่มีอยูอยางนั้น  ธรรมดาหนีไมพนวัฏฏสงสาร  หนี
มพนกิเลส

 
 

ไ ตัณหาอะไรเปนเรื่องธรรมดา  ฉะนั้นตรงนี้มันจึงมี  ๒  อัน  คือ  สมถะ  และ  
วิปสสนา  เรียกวา  จิตภาวนา และปญญาภาวนา 
 ทีนี้อานาปานสติ  มันจะรวบไดทั้ง ๒  อยาง  ทั้งจิตภาวนา  ทั้งปญญาภาวนา   พูด
งาย ๆ  วา  ถาใครเจริญอานาปานสติ  มันจะไดทั้งสมถะและวิปสสนา   เมื่อกีเ้ราสวดขึ้นตนนะ  
เราจะบอกวา   จตฺตาโร   สติปฏฐาเน   ปริปูเรนฺติ   จะทําสติปฏฐานทั้ง ๔  นี้ใหบริบูรณ   สติ
ปฏฐานทั้ง ๔  นี้จะบริบรูณเมื่อเจริญอานาปานสติ...”๒๗

 

๔.๗.๓ ) หลัก การเจริญสมถะและวิปสสนา 
 

“... กรรมฐาน  ที่ต้ังลงแหงการทํางานของจิต   มี  ๒  อยาง  คือ  -สมถกรรม 
ฐาน  ที่ต้ังลงแหงการทํางานของจิตใหเกิดความสงบ      นําไปสูความเปนผูมีความสุข  มีฤทธิ์
มีเดช        วิปสสนากรรมฐาน   ที่ต้ังลงแหงการทํางานของจิตที่จะนําไปสูความประจักษแจง
สัจธรรม   รูแจง  เห็นจริง   จนนําไปสูความดับทุกข

สมถกรรมฐานเกิดมาตั้งแตพระพุทธเจายังไมเกิด   อาราฬดาบส  อุทกดาบส   
ฤาษี  ชีไพร  มีฤทธิ์มีเดช  หูทิพย  ตาทิพย  มีบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เจโตปริยญาณ  อิทธิวิธี   
แสดงฤทธิ์ตางๆ    ระลึกชาติแตหนหลังได   รูจักจิตใจของคนอื่น      ลวนแลวแตเกิดจาก 
สมถกรรมฐาน พระพุทธเจายังไมเกิดก็มี  แตวิปสสนานั้น จะเกิดเมื่อมีพระพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ  
มาตรัสรูเทานั้น   เพราะฉะนั้น   ท่ี

จงบรรลุอริยสัจจธรรมนั้น  เกิดมาจากอํานาจ
ติสัมปชัญ

                                                

เกิดความสุข  เกิดเปนผูมีฤทธิ์มีเดชนั้น  มีผูสอนมากอนแลว   
พระพุทธเจาก็ไดไปเรียนกับอาราฬดาบส  อุทกดาบส   แลวก็เห็นวา  อันนี้ไมใชที่สุดแหงฤทธิ์  
มีฤทธิ์มีเดชแคไหน ก็ไมพนทุกข  อยางเกงก็มีคนแหแหนอัศจรรยเลิศล้ําโดงดังทางอภินิหาริย  
แตจิตใจของตนเองยังอยูใตอํานาจของกิเลส  ผูเปนบัณฑิตผูมีปญญาเทานั้น   จึงจะสามารถ
ออกจากโลก  เอาชนะพญามารพรอมทั้งกองทัพได  การมีฤทธิม์ีเดชมันเกิดมาจากอํานาจจิต
อันแรงกลาของสมถะ   แตการปญญาประจักษแ
ส ญะปญญา  และพลังแหงสมาธิรวมกัน   กลายมาเปนวิปสสนาญาณ   เพราะฉะนั้น
เมื่อพระพุทธเจายังไมเกิดขึ้นโลกวาง จากพระพุทธเจาแตไมวางจากผูมีฤทธิ์มีเดช   เมือ่

 
๒๗ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ,อานาปานสติ  ตอนที่ ๑, แผน MP ๓    



 ๑๖

พระพุทธเจาองคหนึ่งเกิดขึ้น  จึงมีวิปสสนาญาณเกิดขึ้น    แตอยางไรก็ตามพระพุทธเจาทานก็
ไมดูถูกสมถะ  ทานก็ยังสอนอยูอยางเกงวา  วิชชาภาคิยธรรม  ๒  ประการ คือ  สมถะ  และ
วิปสสนา   เจริญสมาธิไปไมนานก็จะพบความ

   แลวจ นไปไดงายที่จะไปทางสมถะ   ไปสู
ความเปนผูม            

นานําหนาไปกอน  สมถะไมสนใจเอาไว
ที่หลัง      ห

    

ร

 วิปสฺสนํ   สมถํ   ภาวยโต   มคฺโค  สชฺาญาติ   เจริญสมถะวิปสสนาไปพรอมกัน  มรรคคือ
หนทางจะเกิดขึ้นใหจิตเลือก  ทําอยางไรทําพรอมกัน  ถาเราดูลมหายใจเปนอานาปานสติ    ถา

บางคนอาจจะเหมาะกับการเจริญสมถะ  คือ  
ะมีความสุขลึก ๆ  มีความพอใจอยู   อันนี้ก็เปสงบ
ีสมาธิ   มพีลังจิตมีฤทธิ์มีเดช   แตบางคนอาจจะงายในการเจริญวิปสสนา

มีจิตไมคอยสงบแตรูทันจิตไดงาย   พระพุทธเจาทานแจกซอยออกมา  ๓  ประการ     คอื             
๑)  สมถํ  ปุพฺพงฺคมํ  วิปสฺสนํ   ภาเวติ    เจริญสมถะเปนเบื้องตนเสียกอนแลวจึงเจริญวิปสสนา   
๒)  วิปสฺสนา   ปุพฺพงฺคมํ   สมถํ  ภาเวติ   เจริญวิปสส

รือเอาไปพรอมกันเลย ทั้งสมถะและวิปสสนา  ๓)  สมถํ  วิปสฺสนํ  ยุคนคฺคํ  ภาเวติ   
เจริญทั้งสมถะและวิปสสนาไปพรอมๆ กัน   หลังจากนั้นมันจนจะเกิดมรรค  เสนทางแหงจิต
จะเกิดขึ้น  คือเราทําไปพรอมกัน  บางทีมันจะเกงทางใดทางหนึ่ง  มันจะเลือกของมันเอง
เพราะฉะนั้นเราจะทําไปพรอมๆ กัน  ลองดูวา   เราจะถนัดทางดานสมถะหรือวิปสสนา   หรือ
วาเราจะใหมันเลือกมันเอง   ก็สามารถทําได   ถาเราตองการจะทําสมถะกอน  เราก็ไมตองไป
สนใจเรื่องพิจารณาความคดิที่มันฟุงมันปรุงมันแตง  มันคิดมันปรุงมันแตงใหมันคิดไป   เราก็
ดูลมหายใจเขา  หายใจออกอยางเดียว   เราจะบอกวา  พุทโธๆ   อยางนี้เราเรยีกวา  สมถะ
เบื้องตนไมสนใจเราจะเอาสมถะอยางเดียวจิตมันจะเริ่มสงบลงสงบลง จนมันปลอยแมกระทั่ง  
พุทโธ  พุทโธ  ก็จะเลิกพูด มีแตความเปนอันเดียววา  เอกานิภาโว  จิตฺตํ   จิตอันเอกผุดขึ้นอยู
ในภายใน  สงัเกตดูไดงายๆ  สังเกตดูวาเราวา พุทโธ  พุทโธ  ความคิดที่มันหลาย ๆ  มันคอย
นอยลง  สงบลง  ระงับลง  แลวจะงายไปทางหลับ  อยากหลับ  คนนั้นงายจะไปสูสมถะ   แตที
นี้ดูลมหายใจเขาหายใจออก   พรอมบ ิกรรมในใจวา  พุทโธๆ  แตความคิดไมหยุด  หลั่งไหล
มาอยูตลอดเวลา   ไมสงบไดงาย  ถาอยางนี้อาจจะไมเหมาะกับสมถะ  ก็ลองเปลี่ยนดู   เปลี่ยน
จากดูลมหายใจ มาจองดูความคิด  เรียกมันขึ้นมา   มาเลยความคดิอยูไหนเรียกขึ้นมาคิด  เรา
จะจองดูดมันคิด  พอมันคิดปบเราก็รูปบ   คิดปบรูปบๆ   คิดแลวคิดอีกรูแลวรูอีก   รูอีก  รู
แลวๆ  เลา ๆ  ทําไปทําไปก็รูสึกวา  ความคิดมันสั้น  พอจะคิดมันรู  มันก็หยุด   มันคิดพรอม
กันกับมันรูพรอมกันไมได ...” 

 ..สมถํ       วิปสฺสนํ     ยุคนคฺคํ    ภาเวติ      เจริญสมถะและวิปสสนาไปพรอมกัน  



 ๑๗

เราจะเอาอานาปานสติเปนอารมณในการเจริญสมถะและวิปสสนาไปพรอมกัน  เราตองมีสติ
กําหนดลมหายใจ   แลวแบงสติออกเปน ๒  สวน    ๕๐%   รูจักลมหายใจเขาหายใจออกอยู
ตลอดเวลา  อกี  ๕๐%  ต้ังไวเหมือนเลดา คอยรูจักความคิด  ความรูสึก  มันคิดอะไรก็รู  มันไม
คิดอะไรก็รูอีกสวนหนึ่งรูลมเขาลมออกในลมหายใจนั้นดูวามันจะไปทางไหนสติสัมปชัญญะ
จิตของเราจะคอนไปทางไหน  ถาดูไปๆ  จิตมันไมคอยจะดูลม  แตจิตกลับไปรูความคิดไดเร็ว  
เร็วขึ้นๆ  รูเรว็  นั่นแสดงวา   มรรคเกิด  แสดงวาทางเลือกของจิตนั้นมันเกิด  มันถนัดที่จะไป
ทางวิปสสนาก็ใหไปเลย  แตถาเราดูลมหายใจไปดวย  ดูความคิดไปดวยแตความคิดนอยลง ๆ    
แตการดูลมหายใจมันเดนชัดขึ้นๆ  ลมนั้นสงบลงกลายเปนธาตุ  เปนอุคคหนิมิต  ลมหายใจ
เปนเหมือนปุยเมฆ  ปุยฝาย   เหมือนหยดน้ํา เหมือนแสงเดือนแสงดาว   เหมือนดวงตะวัน
กําลังจะขึ้น  เหมือนแสงหิ่งหอยแลวแตมันจะเปน  เหลานั้นมันจะมาทางสมถะ   เราก็หยุดดู
ความคิด  เอาสติไปดูที่มันไหลไปไหลมา  เอาสติกําหนดลงไป   สรางมโนภาพทับไป  มันจะ
ออกซอนกัน  ตัวหนึ่งเกิดขึ้นตัวใหมก็ซอนมันขึ้นมา  อยาไปถามวาอะไร  ใหเอาสติกําหนดลง
ไป   จะปลอยลมหายใจเลยก็ได   กําหนดตัวนี้  ถามันไหลไปทางโนนก็เอาสตินอมไปทางนี้   
หรือมันอยูกับที่ก็เอาสตดิึงมันเอามาสรางมโนภาพ  เรียกวา  เสพปฏิภาคนิมิต  จากอุคคหนิมิต  
ใหเปนปฏิภาคนิมิต  นอมเขามาแลผลักออกไป   จิตนี้ก็จะละเอียด ๆ  ลมหายใจจะละเอียดจน
ไมหายใจ   ในที่สุดก็จะเกิดอาการวาบ  เปนอาการคลาย ๆ  จะตกจากที่สูงลงสูที่ตํ่า  ในที่สุด
จิตเราไมเคลื่อนเสียกอนเราก็ดู  จองดูไป  ดึงเขามาผลักออกไปอีกหนอยมันก็พลิกลงไปใน
นั้น  จิตและอันที่ดูเปนอันเดียวกันเรียกวา  เอการมฺมณํ  จิตฺตํ...”๒๘  

 ดังนั้น อาจารยพระสมภพ โชติปฺโญ จึงสอนสมาธิแบบพระพุทธเจา นําการ
กําหนดรูเรื่องชีวิตประจําวันเปนเหตุเปนปจจัยสําคัญเพื่อใหรูสายทางของอารมณไดชัด และ
เพ่ือใหไดวิธีตัดสายลําเลียงและตัดสะพานของกิเลสตัณหาตอไป ถาหากวาเราไมรูเทาอารมณ
ภายในใจแลว ก็จะไมรูวาเราจะตัดตนทางดวยวิธีใด หรือเหมือนกับเราตองการคมมีดเราก็ตอง

                                                 
 

๒๘
 พระอาจารยสมภพ   โชติปฺโญ, การเจริญสมถะและวิปสสนา  ตอนที่ ๑, แผน MP ๓ 

 

 
 
 

 



 ๑๘

ลับมีด ถาเราไมตองการความรอนเรากต็องดับไฟ ใจมีความทุกข เราก็ตองหาวิธีดับทุกขเพ่ือ
ไมใหทุกขเกิด ถาใจมีความทุกขอารมณของความทุกขก็แสดงออกมาที่ใจ ใจอยูที่ไหนอารมณ
ของใจก็จะอยูที่นั่น อารมณของใจอยูที่ไหน ใจก็อยูในที่เดียวกัน ถาเราอยากรูใจ เราก็ตองจับ
อารมณของใจไวใหดี เหมือนกันกับไฟกับความรอนของไฟ ใจกับอารมณก็ตองอยูดวยกันฉัน
นั้น การกําหนดรูอารมณภายในใจนี้ไมใชจะกําหนดอยูนาน เพียงกําหนดรูอารมณของใจวา 
เกิดจากเหตุอันนี้ ๆ แลวก็หยุดมาพิจารณาดวยปญญาตอไป เหมือนเราตรวจออกมาเห็นขาศึก
แลวก็ต้ังศูนยยิงเขาใสใหถูกขาศึกศัตรูทันที เหมือนเนื้อก็ไมตองเล็งปนไวนาน เมื่อเรารูวาไฟ
กําลังกอตัวเราก็ตองหาทางดับ ฉะนั้น การกําหนดรูอารมณเพื่อจะใชพิจารณาปญญา เพ่ือจะ
ตัดกิเลสตัณหาคือความไมอิ่มพอในกามทั้งหลายใหหมดไป แลวใชปญญาพิจารณาตัดสะพาน
และทําลายกงกรรมของวัฎฎจักรใหยอยยับและขาดจากการสืบตอกันอยางสิ้นเชิง  

 คําสอนของพระพุทธเจาเปนคําสอนของปญญาชน ไมใชเปนคําสอนของบุคคลผู
เชื่อในสิ่งที่ไมมีเหตุผล ดวยความงมงายศาสนาพุทธสอนใหคนเรียนใหรูธรรมชาติ และกฎ

ท

 ๒ ดานพัฒนาบุคลิกภาพ 
๑. จะเปนผูมีบุคลิกภาพดี  กระฉับกระเฉง  กระปรี้กระเปรา   มีความองอาจสงา  

ผาเผย มีผิวพรรณ
              ๒. ความมั่นคงทางอารมณ หนักแนน เยือกเย็น และเชื่อมั่นในตนเอง 
            ๓.  มีมนุษยสัมพันธดี วางตัวไดเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนผูมีเสนห เพราะไมมัก
โกรธ มีความเมตตากรุณาตอบุคคลทั่วไป 

ของธรรมชาติ ถาใครจะถามวาธรรมะคอือะไร ธรรมะ ก็คือ ธรรมชาติธรรมชาติคืออะไร ก็คือ 
กายกับใจของเรา เมื่อเรากําหนดไดเราก็จะไดรับประโยชนจากการทําสมาธ ิ ที่มีผล ั้งตอ
ตนเองและสังคม คือ 

ผลตอตนเอง 
 

๑. ดานสุขภาพจิต 
๑. สงเสริมใหคุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทําใหจิตใจผองใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ 

เยือกเย็น ปลอดโปรง โลง เบา สบาย มคีวามจํา และสติปญญาดีขึ้น 
๒. สงเสริมสมรรถภาพทางใจ ทําใหคิดอะไรไดรวดเร็ว ถูกตอง และเลือกคิดแต

ในสิ่งที่ดีเทานั้น 

ผองใส 
มี

  



 ๑๙

 ๓ ดานชีวิตประจําวัน 
        ๑. ชวยใหคลายเครียด เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน   และ
การศึกษาเลาเรียน 
        ๒.  ชวยเสริมใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง เพราะรางกายกับจิตใจยอมมีอิทธิพล
ตอกัน ถ ิตใ
 

ีค

        ๒.  ยอมเปนผูมีความมักนอย สันโดษ รกัสงบและมีขันติเปนเลิศ 
         ๓.  ยอมเปนผูมีความเอือ้เฟ ระโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตัว ารวะและมีความออนนอมถอมตน 
 

         
ม ทุกคนตั้งมั่นอยูในศีล ปกครองกันดวยธรรม เด็กเคารพผูใหญ ผูใหญ

ตตาเด็กท ีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
         

หนักแนน เมื่อมีปญหาครอบครัวหรือมีอุปสรรคอันใด ยอมรวมใจ
ญ

กปญหาอาชญากรรม และปญหาสังคมอื่นๆ เพราะ
ญหาทั้งหล วาจะเปนปญหาการฆา การขมขืน โจรผูราย การทุจริต

ั่น ล ํานาจสิ่ง
ดงาย ผูที่ฝกสมาธิยอมมีจิตใจเขมแข็ง มีคุณธรรมในใจสูง ถาแตละคนใน

ตางฝก ห

าจ จเขมแข็ง ยอมเปนภูมิตานทานโรคไปในตัว 

 ๔.   ดานศีลธรรมจรรยา 
         ๑. ยอมเปนผูมีสัมมาทิฐิ เชือ่กฎแหงกรรม สามารถคุมครองตนใหพนจากความชั่ว
ทั้งหลายได เปนผูม วามประพฤติดี เนื่องจากจิตใจดี ทําใหความประพฤติทางกายและวาจาดี
ตามไปดวย 

อเผื่อแผ เหน็ป
 ยอมเปนผูมีสัมมาค

ผลตอครอบครัว 
 

๑ ทําใหครอบครัวมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในครอบครัวเห็นประโยชนของ
การประพฤติธรร
เม ุกคนมีความรักใครสามคัค

๒ ทําใหครอบครัวมีความเจริญกาวหนา เพราะสมาชิกตางก็ทําหนาที่ของตนโดย
ไมบกพรอง เปนผูมีใจคอ
กันแกไขป หาใหลุลวงไปไดดวยดี 

ผลตอสังคมและประเทศชาติ 
 

         ๑ ทําใหสังคมสงบสุข ปราศจา
ป ายที่เกิดขึ้นในสังคม ไม
คอรัปช วนเกิดขึ้นมาจากคนที่ขาดคุณธรรม เปนผูที่มีจิตใจออนแอ หว่ันไหวตออ
ยั่วยวน หรือกิเลสไ
สงัคม ฝนอบรมใจของตนใหหนักแนน มั่นคง ปญหาเหลานี้ก็จะไมเกิดขึ้น สงผลใ
สังคมสงบสุขได 



 ๒๐

  ๒ ทําใหเกิดความมีระเบีย
ทําสม เสมอ ยอมเปนผูรักความมีระเบียบวินัย รักความสะอาด มีความเคารพกฎหมาย
บานเมือง ดังนั้นบานเมืองเราก็จะสะอาดนาอยู ไมมีคนมักงายทิ้งขยะลงบนพื้นถนน จะขาม
ถนนก็เฉพาะ
และก าหนาที่ ที่จะไปใชสําหรับแกปญหาที่เกิดขึ้นจากความไมมีร
ประช
        ๓ ทําใหสังคมเจริญกาวหนา เมื่อสมาชิกในส

      บวินัย และเกิดความประหยัด ผูที่ฝกใจใหดีงามดวยการ
าธิอยู

ตรงทางขาม เปนตน เปนเหตุใหประเทศชาติไมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ เวลา 
ําลังเจ ะเบียบวินัยของ
าชน 

ังคมมีสุขภาพจิตดี รักความ
ิญกาวหนา มีประสิทธิภาพในการท ผลใหสังคมเจริญกาวหนาตามไปดวย 

และจะสละความสุขสวนตน ใหความร างเต็มที่ และถามีผูไมประสงคดี
ม จะ

งวา การฝกสมาธิไมใชเรือ่งเหลวไหล หากแตเปนวิธี
เดียวท่ีจะทําใหพนทุกขเขาสูนิพ

 

ู

  

เจร ํางานสูง ยอมสง
วมมือกบสวนรวมอยั

ตอสังค มายุแหยใหเกิดความแตกแยก ก็จะไมเปนผลสําเร็จ เพราะสมาชิกในสังคมเปนผูมี
จิตใจหนักแนน มีเหตุผล และเปนผูรักสงบ 

                                                         ผลตอศาสนา 

            ๑. ทําใหเขาใจพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง   และรูซึ้งถึงคุณคาของ
พระพุทธศาสนา รวมทั้งรูเห็นดวยตัวเอ

พานได 
          ๒. ทําใหเกิดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย พรอมที่จะเปนทนายแกตางใหกับพระ
ศาสนาอันจะเปนกําลังสําคัญในการเผยแผการปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง ใหแพรหลายไปอยาง
กวางขวาง 
           ๓. เปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตลอดไป เพราะตราบใดที่
พุทธศาสนิกชนยังสนใจปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาอย พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุงเรืองอยู
ตราบนั้น 
         ๔. จะเปนกําลังสงเสริมทะนุบํารุงศาสนา โดยเมื่อเขาใจซาบซึ้งถึงประโยชนของ
การปฏิบัติธรรมดวยตนเองแลว ยอมจะชักชวนผูอื่นใหทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตามไป
ดวย และเมื่อใดที่ทุกคนในสังคมตั้งใจปฏิบัติธรรม ทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เมื่อนั้น
ยอมเปนที่หวังไดวา สันติสุขที่แทจริงก็จะบังเกิดขึ้นอยางแนนอน 



 ๒๑

 ๔.๗ ๔)  หลักโสตาปตติยังคะ 
 

 โสตาปตติยังคะ ๔ องคคณุเครื่องบรรลุโสดา หรือ  องคประกอบของการบรรลุ
โสดา   คุณสมบัติที่ทําใหเปนพระโสดาบัน - Factors of Stream-Entry) 
        ๑. สัปปุริสสังเสวะ (เสวนาสัตบ

.

ุรุษ คบหาทานผูทรงธรรมทรงปญญาเปน
กัลยาณมิตร - Association with good and wise persons) 

ใจเลาเรียนฟงอานหาความรูใหไดธรรมที่

ุป
ืนกันในหลักใหญที่เปนระบบทั้งหมด, ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม - 

a)๒๙

ฝายลบไมหลงงมงายที่
ียกวา   สีล ายกับสิ่งเหลานี้วิจิกิจฉาสงสัยเรื่องอืน่ใด เรื่องพระ

พุทธ พระธรรม พระสงฆ เรือ่งอริยสัจถูกตัดไปเชื่อมั่นรอยเปอรเซ็นตเชื่อกรรมคือการกระทํา
องตัวเองด า  

ของอริยชนมีศีลเปนที่
เปนไท ี้เรียกวา           

        ๒. สัทธัมมัสสวนะ (สดับสัทธรรม ใส
แท - Hearing the good teaching) 
        ๓. โยนิโสมนสิการ (ทําในใจโดยแยบคาย รูจักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี - 
Analytical reflection; wise attention) 
        ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติธรรมถูกหลัก ให
ธรรมยอยคลอยแกธรรมใหญ     สอดคลองตามวัตถุประสงคของธรรมทั้งหลายที่สัมพันธกัน 
ปฏิบัติธรรมนั้นๆ  ใหสอดคลองพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถ ระสงคกับธรรม     
ขออื่นๆ     กลมกล
Practice in accord with the Dhamma, i.e. in such a systematic way that all levels and aspects 
of the Dhamma are in accord as regards their respective purposes; living in conformity with 
the Dhamm

 ในสวนของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ไดแสดงขยายโสตาปตติยังคะ
ธรรมวาเปนธรรมคุณเครื่องของพระโสดาบัน ดังสรุปใจความตอนหนึ่งวา 

  “ฝายบวกมีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเปนมนุษย
เร พัพตปรามาส    ไมไปหลงงมง

ข ีหรือชั่ว รบัผิดชอบตอชีวิตของตัวเองดวยสมองและมีอยูสองขาง      กัมมัสสกต
สัทธาตอมาดานศีลมีการประพฤติกาย วาจาใจเลี้ยงชีพสุจริตเปนที่พอใจ
พอใจ เปนอิสระไมเปนทาสของตัณหา ประพฤติตรงตามหลักการอยางน

                                                 
  ๒๙

  พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร.( กรุงเทพมหานคร  :  มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๑๘). หนา๑๐๕. 



 ๒๒

ภุชิสฺสส    สมาธิยติ    ศีลเปนไทยเปนไปเพื่อสมาธิเพ่ือขัดเกลาอยางนี้เมื่อมศีีลนี้มันก็ไมม
สีลัพพตปรามาสอยางนี้เรยีกวา อริยก
หมายความวามีอริยกันตศีลศีลท่ีพระอริยเจาสรรเสริญศีลไมงมงายศีลท่ีเปนไปเพื่อสมาธิศีล
เปนไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเปนไปเพื่อความสงบใจเปนระเบียบเรียบรอยเปนระบบชีวิต
ระเบียบสังคมไมเกะกะระรานใคร  สีลพัพตปรามาสความหลงงมงายในศีลในพรตในวัตรใ
ขอปฏิบัติไมมี หักลางกันมีศรัทธาทําลาย   วิจิกิจฉา   มีศีลทําลายสีลัพพตปรามาส   
สักกายทิฏฐิ    ความหลงวาตัวตนของเราถูกทําลายดวยปญญา  จาคะก็มาปราบมัจฉริยะคือมี
ทั้งฝายมีและฝายหมดฝายมีก็คือจาคะฝายหมดก็คือมัจฉริยะ  มัจฉริยะคือความตระหนี่มี   ๕ 
ประการคือ 

ีล ํ  ี
ันตศีล  เมื่อมีอริยกันตศีล สีลัพพตปรามาสก็ตายไป 

น
สวน

   

ิ่น
มหานิกายไมใช

พวกตนเองไม

น

เรา ถูกทําลายลงไปจะไปปราบวิจิกิจฉาความสงสัยเรือ่ง   พระพุทธ    พระธรรม   พระสงฆ
พระพุทธเจา คือ  คนธรรมดาสามัญอยางเรานี้   มีศักยภาพพัฒนาตนเองหลังจากนั้นก็เชื่อ        

ด

 ๑.  อาวาสมัจฉริยะ  หวงที่อยู หวงถิ่นหวงอาวาสผูที่เปนโสดาบันจะไมมาหวงถ
ที่อยูแมแตเปนเจาอาวาสเห็นพระเขามาถามวามาจากไหนเปนธรรมยุตหรือ

ตอนรับเชนนี้ยังไกลหางจากโสตาปตติยังคะ 

 ๒.  กุลมัจฉริยะ       หวงตระกูล    หวงพวก    หวงสํานัก   หวงสายสัมพันธเทียบ
สมัยปจจุบันนี้เรียกวาเลนพรรคเลนพวก  ถาเขาถึงโสดาบันแลวจะหมดการเลนพรรคเลนพวก
สายไหนสายอาจารยไหนจาคะสลัดทิ้ง 
             ๓.  ลาภมัจฉริยะ     หวงลาภ  หวงผลประโยชน   คิดกีดกัน   ไมใหคนอื่นไดดี
อยางนี้ถูกทําลายไปสิ้น เมื่อมีจาคะ 
             ๔.  วัณณมัจฉริยะ    หวงกิตติคุณ    หวงคําสรรเสริญเยินยอ      ไมพอใจใครให
ใครดีมาแขงตน  ไมพอใจใครสวยงามกวา   ไดยินคําสรรเสรญิคุณความดีของคนอื่นแลวทน
ไมไดหาทางเถียงเอาความชั่วไปยัดใหแกเขาตนเองจะดีคนเดียวเรียกวา วรรณมัจฉริยะ 
            ๕. ธัมมมัจฉริยะ    หวงธรรมหวงวิชาความรู    หวงคุณวิเศษที่ไดบรรลุกลัวค
อื่นจะรูจะประสบผลสําเรจ็เทียบเทาหรือเกินกวาตนธรรมมัจฉริยะนี้จะถูกทําลายไปสิ้นเมื่อมี
จาคะรูเทาไหรทุมเทสั่งสอนใหหมดเพราะฉะนั้นองคคุณแหงโสดาบัน  ศรัทธา   ศีล    จาคะ   
ปญญา โสตาปติยังคะเหลานี้จะไปปราบ    สักกายทิฏฐิ     ความเห็นวาตัวกู ของกู ตัวเราของ

พระธรรมหลกัการที่พระพุทธเจาตรัสไวเชื่อพระสงฆผูดํารงตาม   พระธรรมที่พระพุทธเจาไ



 ๒๓

สอนไวไดทํามาแลว มีมาแลว เปนมาแลว ดีมาแลว  เมื่อมีศรัทธาก็จะมาทําลายวิจิกิจฉา  มีศีล
ก็ไปทําลายสีลัพพตปรามาส  จาคะทําลายมัจฉริยะ  ปญญาทําลายสกักายทิฎฐิ    รวมแลว 
สักกายทิฏฐิ   วิจ        มัจฉริยะ     ถูกทําลายดวยศรัทธา    ศีล    จาคะ 
ปญญาท ร

น ชาติหนา 
         

คือ
จาตรัสวา ธรรม ๔ ประการนี้ เมื่อเจริญ ปฏิบัติ ทําใหมาก 

ป

 ก็เปน
ัติธ น

็

ง
ิน  

รไม

รรม  ๗๓๑  คือ 

ิกิจฉา      สลีัพพตปรามาส
ี่พ ะพุทธเจาทานสอนสังโยชนสามที่โสดาบันละไดคือ 

          ๑.   สักกายทิฏฐิ ความยึดมั่นในความมี ความเปนวาตัวเราของเรา 
          ๒.  วิจิกิจฉา สงสัยบาป บุญนรก สวรรค ชาติกอ

 ๓. สีลัพพตปรามาส   ความงมงายถือศีลพรตขอวัตรขอปฏิบัติอยางไมเขาใจถึง
หลักการจุดมุงหมายมุงหวังความขลังความศักดิ์สิทธิ์ถือเลยเถิดจนกลายเปนความบาคลั่งเมา
ศีลเมาพรต๓๐

 ธรรม  ๔  ประการนี้ มิใชเพียงเปนโสตาปตติยังคะ ที่จะใหบรรลุโสดาปตติผล 
เปนพระโสดาบันเทานั้น พระพุทธเ
ยอมเปนไ เพื่อการบรรลุอริยผลไดทุกขั้นจนถึงอรหัตผล 

 การปฏิบัติธรรมไมไดมีเพียงแตการยืน การเดิน การนั่ง แมแตอิริยาบถการนอน
การปฏิบ รรมใหเกิดสติสัมปชัญญะเชนกัน ยืนปฏิบัติได เดินปฏิบัติได นั่งปฏิบัติได นอ
ปฏิบัติได ถาทําไดดี ชีวิตของเราก็จะมีความดี อยูที่ไหนก็จะอยูไดอยางสบาย ถาเปนนักเรียนก
จะเรียนหนังสือไดดี ไมติดยาเสพติดหรือเปนคนเกเร เปนนักเรียนที่ดีของคุณครู เปนลูกที่ดี
ของพอและแม เปนประชากรที่ดีของประเทศชาติ เปนศาสนิกชนที่ดีของพระศาสดา โลกขอ
เราก็จะอยูไดดวยความสงบรมเย็น โดยทานอาจารยอธิบาย  นิวรณ ๕  แบบงายๆ   คือ   รักเก
(กามฉันทะ)   ชังเกิน (พยาบาท)   โงเกิน (วิจิกิจฉา)    ฉลาดเกิน  (อุทธัจจะกุกุจจะ)    ออนแอ
เกิน  ( ถีนมิทธะ) 
 ดังนั้น  การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ จึงเห็นวาทาน
ไดใชความเปนกัลยาณมิตรในการแสดงธรรม ใชวิธกีารเผยแผดวย   การไมวาราย  กา
เบียดเบียน  การไมทําราย  โดยมีวิธีสอนแบบ  สนทนาธรรมบาง   แบบอธิบายธรรมบาง  
แบบถามตอบปญหาบาง  ซึ่งสามารถประมวลลงในหลักสัปปุริสธ

                                                 
๓๐ พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ, โสตาปตติยังคะธรรม,   ม.ป.ป. หนา ๒๕  
๓๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/ ๓๓๑/๒๖๔. 



 ๒๔

 ๑.  รูหลักการที่จะทําใหเกิดประโยชน    รูวาหลักธรรมขอนั้นคืออะไรมีอะไรบาง
และผูฟงจะทร

 
าบหลักไดอยางไร  ที่จะกอใหเกิดผลที่ตองการ 

 ๓. รูจักตน วา โดยฐานะ  ภาวะ  เพศ  กําลัง  ความรู  ความสามารถ  ความถนัด  
ละคุณ

ักบริษัท   รูกิริยาที่ตองประพฤติตอชุมชนนั้นๆ   รูจักที่จะสงเคราะหดวย

การนําเ นอ  
สําคัญ    และเพื่อปรับเปลี่ยน

ระบบความเชื่อและหลักปฏิบัติบางประการในทองถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนฐานในการนับถือผี   เชื่อถือ
สืบตอครูบา สู

ที่ทานไดบันทึกเปนเทปคาสเสท แผน CD และแผน 
MP ๓  มากถึง  ๔๑๗ เรือ่ง เพื่อใหประชาชนไดศึกษาดวยตนเอง รายละเอียดของผลงานดูใน
ภาคผนวก  ค 

 

 

 ๒. รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไป      ตามหลักอัน
เนื่องจากการกระทําตามคําสอนนั้นๆ 

แ ธรรม  อยางไร  เพ่ือประพฤติใหเหมาะสม  และรูที่จะแกไขและปรับปรุง  ตอไป  เพือ่
เปนตัวอยางที่ดีของผูฟง 

 ๔. รูจักความพอดีในการแสดงธรรม   รูวาควรแสดงธรรมแกผูฟงในระดับที่
แตกตางกัน  เพราะผูฟงมีหลายระดับเชนกัน  (เปรียบเหมือนบัวเหลาตางๆ ) 

 ๕. รูกาลเหมาะสมในการแสดงธรรม  รูระยะเวลาในการประกอบกิจ  ตรงเวลา  
เปนเวลา  ทันเวลา  และพอเวลา  

 ๖. รูจ
ธรรมหมวดธรรมนั้นหมวดธรรมนี้   เมื่อเขาไปในชุมชน  จะตองพูดอยางอยางนี้  ทํากิริยา
อยางนี้  ทําใหเกิดการยอมรับในชุมชน 

 ๗. รูจักความแตกตางของบุคคลวา   โดยอัธยาศัย  ความสามารถ  และคุณธรรม   
เพ่ือท่ีจะแสดงธรรม  ตําหนิ   ยกยอง   แนะนําสั่งสอนอยางไร  ตอบุคคลนั้นๆ เปนรายๆ ไป 
   ทั้งนี้   ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ  ใชวิธีเผยแผอันหลากหลายใน

ส หลักธรรม   เพราะผูฟงเปรียบเหมือนบัวเหลาตางๆ  ที่ตองอบรมฝกฝนพัฒนาตน  
โดยการแสดงหลักธรรมนั้นๆ มุงใหเกิดประโยชนแกผูฟงเปน

อาจารยบางทาน  ที่มีขอผิดพลาดบกพรองและไมชอบธรรม   จนนําไป
สัมฤทธิผลในที่สุด  โดยเฉพาะผลงาน



 ๒๕ 

 
 
 
 

บทที่ ๕ 

๕.๑ สร

  

างๆ เปนปจจัยสนับสนุนใหทานประสบความสําเรจ็
ในการเ แ

ความรูที่ทานถายทอด เปนสิ่งที่เสริมสรางใหผูฟงเกิดความคิดและตั้งมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ไดเปนอยางดีถึงแมวาทานจะไมมีวุฒิการศึกษาในทางพระพุทธศาสนา 
เชน ความรูทาง ดานเปรียญธรรม หรือนักธรรม เปนเครื่องยืนยัน เหมือนกับพระเถระรูปอื่น 
แตความจริงก็ปรากฏวาแมทานจะไมไดเปนเปรียญธรรม แตก็สามารถชี้แจงหัวขอธรรมได
อยางแจมแจงหรือบางครั้งอาจจะอธิบายไดดีกว ูปที่เปนเปรียญธรรมก็มี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
อุดมการณของทานที่จะเผยแผพระพุทธศาสนา เปนแรงจูงใจวาจะตองทําและทําไดดีจาก
ความตั้งใจที่ทานแนวแนเปนอุดมการณแล ึ้นในใจวา จะดําเนินรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทของสมเด็จ ระกาศพระศาสนา 
แมสุขภาพรางกายจะไมอํานวย  เปนปญหาอุปสรรคในการเผยแผมากมาย แตทานก็ไมยอทอ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่องศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระอาจารยสมภพ โชติปญโญ พบวา เทคนิคและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา อุดมการณ
และบุคลิกภาพ ตลอดถึงเทคนิควิธีการต

ผย ผพระพุทธศาสนาใหแกพุทธบริษัทในภาคอีสาน โดยสามารถสรุปเปนภาพรวม
ไดดังนี้ 
 

๑.หลักการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 
 ทานพระอาจารยสมภพ  โชติปญโญ เปนผูที่มีความรูความสามารถมีความรู
แตกฉานในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําหลักอานาปานสติและโสตาปตติยังคะที่สําคัญ
ยิ่งในทางพระพุทธศาสนา ทานไดกลั่นเอาความรูนัน้มาถายทอดดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ 
ในการนําเสนอในรูปแบบการเทศนา การบรรยายธรรม และการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานได
อยางลึกซึ้งและ

าร
 

ะปณิธานข
พระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยความเชื่อมั่นที่ตองการจะป



 ๒๖

ตอปญหาดังกลาว ดําเนินรอยตามพระพุทธองคอยางตอเนื่อง เปนพระเถระที่รักความถูกตอง 
ลาทํา และกลาแสดงออก สรางความแข็งแกรงในการเผยแผพระพุทธศาสนาในภาคอีสาน 
ื่อเผยแผค ชี้น

โสตาปตติยังคะ เปนหลักที่ทานพระอาจารยสมภพ โชติปญโญ นํามาอธิบายใน
การปลูก คือแวนสองธรรมเปนเครื่องแสดงองคแหงบุคคลผู
าถึงกระแสแหงธรรมหรือโสดาบัน ที่เปนหลักที่ถูกตองตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
นฐานะที่ท

ต

ธ
ื่อ

ดถอ
ด

ไ

ท

ก
เพ าํสอนที่ถูกตอง ําสังคมพุทธ มีความชัดเจนในเรื่องเปาหมายตามแนวทางของ
เถรวาท เพราะทานมองเห็นประโยชนใหญขางหนาจึงไมลังเล  ไมรีรอ มุงหนาเดินหนาตลอด 
ถือเอางานเปนหนาที่ มีความสุขกับการทํางานเผยแผจนทําใหไดรับการยอมในภาคอสีาน 
เพราะทานยึดหลักธัมมาธิปไตย  ไมมีการแพหรือชนะ มีแตความถูกตองชอบธรรมในการเผย
แผ 
 

ฝงจิตสํานึกเพราะโสตาปตติยังคะ 
เข
ใ านเปนพุทธสาวกจะตองชี้แจงอธิบายหลักธรรมใหชัดเจน 
 

๒. วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 
 ทานพระอาจารยสมภพ โช ิปญโญ เปนพระเถระที่มีจริยาวัตรและปฏิปทาในการ
ปฏิบัติที่งดงามเปนแบบอยางของศิษยานุศิษย โดยภาพลักษณแลวทานพระอาจารยสมภพ 
โชติปญโญ จะแนะนํา  ทําใหดู อยูใหเห็น เย็นใหสัมผัส ที่มุงในการดําเนินเบื้องพระยุคลบาท 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกประการในการเผยแผพระพุท ศาสนา คือ 
 ๑) แสดงธรรมดวยความรูจริงเห็นจริงเองแลวจึงสอนผูอื่น เพ ใหรูจริงเห็นจริง
ตามในหลักพุทธธรรมดวยเสียงที่ กองกังวาน ชั ยชัดคํา นาฟง สํานวนก็เหมาะสมกับผูฟง
เขาใจงาย โดยยกอุทาหรณประกอบเพื่อใหผูฟงมองเห็นภาพไดชั เจนยิ่งขึ้น 
 ๒) แสดงธรรมมีเหตุมีผล สั่งสอนชี้แจงใหเปนไปอยางมีเหตุมีผล ไมเลื่อนลอยมี
สาระที่จะนําไปปฏิบัติตามไดทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 ๓) แสดงธรรมใหเห็นจริง ไดผลเปนอัศจรรย ไดนําไปปฏิบัติ 
 ๔) แสดงธรรมดวยมนุษยสัมพันธ  ไมยกตนขมทาน ไมเบียดเบียนผูอื่น  ไมวาราย
กลาวรายใคร  ทานสามารถเขาไดกับทุกคน  มถือตัว   สนทนาดวยความเปนกันเอง  
 สิ่งที่นาชื่นชมทานพระอาจารยสมภพ โชติปญโญ เปนอยางยิ่งคือ ทานใชเวลา
อยางคุมคาแตละนาที ี่ผานมาในชีวิตทานจะทุมเทในการเผยแผพระพุทธศาสนา คิดหา



 ๒๗

วิธีการและกลอุบายในการสอนดวยวิธีการตางๆ ในกรอบของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิ ใหมีความเห็นที่ถูกตองตามหลักการของ
ระพุทธศา

 ะอาจารยสมภพ โชติปญโญ เปนนักเผยแผที่
็มเปรี่ยมดวยศรัทธาที่มั่นคงและอุดมการณที่แนวแน ในการดําเนินตามเบื้องพระยุคลบาท

แผ 

 หรือแมกระทั้ง
วามสูญเสี

ังเปนนัก
ีความบทผ

ต อั

พ สนา  ฝาฝนอุปสรรคนานัปประการกับสุขภาพที่ไมอํานวยแตก็ยังดําเนินหนาที่ใน
ฐานะพุทธบุตรอยางตอเนื่องดังปรากฏใหเห็นในปจจุบัน 
 

๕.๒  อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผูวิจัย พบวา ทานพร
เต
ของพระศาสดาในการประกาศคําสอน   ใชแบบอยางตามที่พระพุทธองคไดเคยใชมากอน  
โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ในการเผย มกีารชักชวน   จูงใจใหผูฟงเกิดความราเรงิ  
มีศรัทธาเปนพื้นฐานในการฟง   เมื่อผูฟงมีศรัทธาแลวทานก็ไดอธิบายหลักธรรมใหฟงเพื่อ
นําไปปฏิบัติ ใชในชีวิตประจําวัน 
 จากการศึกษาผลงานของทานทําใหมองเห็นหลักในการนําเสนอพทุธธรรมที่เนน
หลักโสตาปตติยังคะ ที่เปรียบเสมือนแวนสองธรรมใหบุคคลดําเนินทางที่ถูกตอง ต้ังมั่นในศีล  
สมาธิ  และปญญา ฝกฝนตนเองใหมีความพรอม เมื่อเจอปญหาและอุปสรรค
ค ย ก็จะไมไดเสียศูนยสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได หรือ
พัฒนาตนเองดวยปญญาจนเขาถึงประโยชนสูงสุดในพระพุทธศาสนา และทานย
ต ญาใหเขาสูธรรมคติไดอยางมหัศจรรย 
 จุดเดน ในการเผยแผของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ซึ่งประมวลไดดังนี้ 
คือ 

๑. เทศนฟงงาย เขาใจงาย 
๒. เปนผูแ กฉานในภาษาตางๆ  เชน ภาษาทองถิ่น (ผญา) บาลีและภาษา งกฤษ 
๓. อธิบายธรรมไดอยางลึกซึ้ง  เขาใจกลุมเปาหมาย  
๔. มีความเขาใจในเรื่องที่เทศน ใชประสบการณจริงในการเทศน 

 จุดดอย ในการเผยแผของทานพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ ซึ่งประมวลได
ดังนี้  คือ   



 ๒๘

๑. การเทศนในบางเรื่องทานยกคําภาษาอืน่ เชน ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษมาก
เกินไปทําใหผูฟงไมเขาใจ 

 

ผูใหขอมูลสวนมากกลาวกันวาทานพระอาจารยสมภพ 
ชติปญโญ 

ิญ ป

.๓ ขอเสน

 ลงาน ในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารย 
สมภพ  โชต
 พระพุทธศาสนา  ของทาน
พระอาจารย

 
โชติปญโญ    กับ สนารูปอื่นในภาคอีสาน 

       นา
ของพระอาจารย
 
 

๒. การปฏิบัติธรรมแตละครั้งมีประชาชนเขารวมปฏิบัติมากเกินไปในขณะ
ผูสอนมีทานเพียงผูเดียว  ทําใหการสอนไมทั่วถึง 

 ดังนั้น จึงกลาวไดวา ภาพลักษณในการทําหนาที่ของ ทานพระอาจารยสมภพ   
โชติปญโญ ในฐานะพุทธสาวกของพระพุทธเจา   เปนแบบอยางที่ดีที่นักเผยแผในยุคปจจุบัน
ควรนํามาเปนแบบอยาง เพ่ือการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาครบ ๕๐๐๐ ป ตามพุทธพยากรณ 
 จากการการสัมภาษณ  
โ เปนพระเถระที่มีปฏิปทา จริยาวัตรที่งดงาม มีขันติธรรมมั่นคงไมหว่ันไหวตอโลก
ธรรม ดังจะเห็นจากการที่ทานไมรับตําแหนงในการปกครองคณะสงฆ แตมุงมั่นในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาดวยปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน แทนการเชื่อแบบที่สืบทอดกันมา แตสอนให
รูจักกับการเผช ปญหาและคนหาคําตอบดวยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือความรูเห็นดวย ญญา
อันชาญฉลาด และพบกับความสุขที่ยังยืนในชีวิตตอไป 
 
 

๕ อแนะ 
 

จากการศึกษาบทบาทและผ
ิปญโญ   ผูวิจัยไดพบวายังมีประเด็นที่ควรจะไดรับการศึกษาเพิ่มเติมอีกคือ  
๑.   ศึกษาเปรียบเทียบถึงบทบาทและผลงานการเผยแผ
สมภพ   โชติปญโญ   กับนักเผยแผพระพุทธศาสนารูปอื่น 

 ๒. ศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในแตละ
ภูมิภาค 

๓.   ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอคําสอน       ของทานพระอาจารยสมภพ 
พระนักเผยแผพระพุทธศา

๔.  รวบรวมบทผญาและตีความหมายในเชิงจริยธรรมที่ปรากฏ    ในบทเทศ
สมภพ  โชติปฺโญ 



 ๒๙

 

บรรณานุกรม 
 

 

ข.ขอมูลทุติยภูมิ 

ิด  ธนชาติ.  คลังปริยัติธรรม เลม  ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียงจงเจริญ, 

,  

,  

.พุทธธรรม.ฉบับปรับปรุงขยายความ,กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา 
 

า,๒๕๔๐. 
    

ระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ  ฐิตญาโณ).ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๓๓. 

ระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต ).เทคนิคการสอนพระพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร  : 
 มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๓
ุทธทาสภิกข างสมบูรณแบบ. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

 

ก. ขอมูลปฐมภูม ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ,  ๒๕๐๐. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
    .พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 
    : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

             
(๑) หนังสือ 
เก

 ๒๕๑๓. 
พระธรรมปฎก  (ปอ.ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร.  ฉบับประมวลศัพท พิมพครั้งที่ ๙
                      กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๓. 
 .พจนานุกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม พิมพครั้ง๔
 กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๒๘. 
 

ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๑. 
 .พระพุทธศาสนาในเอเชีย,กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภ

.พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร  : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม,  
๒๕๔๗. 

พ
 
พ

๑. 
ุ .อานาปานสติภาวนาอย
๒๕๔๑. 

พ



 ๓๐

ปน  มุทุกันต. บทบาทพระบรมครู. กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖. 
วริยา  ช านัก 

วศิน อิน กพิมพธรรมดา,๒๕๔๕. 
สุชีพ   ป ุภาพ.ศาสนาเปรียบเทียบ.กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 

นุภาพ .พระไตรปฎกฉบับประชาชน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราช 

สุภาพรรณ   ณ ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา.  กรุงเทพมหานคร  : โรง 

พิมพการ  

สง  จันทรงา ๓๖. 

)  วิทยานิพ

ัย,  

 

ินวรรโณ, ผศ.ดร.และคณะ .สมาธิในพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร :  สํ
พิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๓. 

ทสระ.พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร :  สาํนั
ุญญาน

 ๒๕๔๒. 
สุชีพ  ปุญญา

 วิทยาลัย,๒๕๓๙. 
  บางชาง.
พิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๒๖. 

เสถียรพงษ  วรรณปก. พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร :  โรง
ศาสนา,๒๕๒๒. 

แ ม.วิธีการสอนของพระพุทธเจา. กรุงเทพมหานคร :  กมลการพิมพ,๒๕
 
 

(๒ นธ และงานวิจัย  
 
 

ชุมพร   สมจิตศรีปญญา.บทบาทพระสงฆที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน. วิทยานิพนธ 
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณทิต  สาขาไทยคดีศึกษา (เนนมนุษยศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,พ.ศ.๒๕๔๑. 

พระกิตติศักดิ์  ยโสธโร (แกวเหลา).การศึกษาบทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พ ัทร  อจลธมฺโม. การศึกษาบระมหาจิตติภ ทบาทของพระอานนทในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา 
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
๒๕๓๘. 

 



 ๓๑

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺส ี(โอฐสู). ศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราช 
วิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ).วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

 

าที (ศิลป สิกขาสโภ).วิทยานิพนธ 
 

ชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓. 

(๓)  บทความ 
 

ที่ 

 

(๔) สัมภาษณ 

พระครรชิต  วิส ษณ   ๒๐  

พระครูสมุหไพศ ล,วัดประยูรวงศาวาส  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร,  สัมภาษณ  ๑๙  
มกราคม ๒๕๔๘. 

ระพนม  ปภาธโร,วัดชุมพร  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน, สมัภาษณ  ๑๘  มกราคม 

พระไพศิษฐ  ปภ

 

สาขาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓. 

พระมหานิมิต  สิขรสุวณฺโณ (ทิพยปญญาเมธี). ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาของพระศรีศิลปสุนทรว
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณรา

พระวุฒิกรณ   วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ). ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของ   

สาขาธรรมนิเทศ

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน.ธรรมทรรศน.   ปที่ ๖   ฉบับ
๓   พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 
ุทฺโธ,วัดจอมแจง  อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร, สัมภา
 มกราคม ๒๕๔๘. 
าล  วิสาโ

พ
 ๒๕๔๘. 
สฺสโร, เจาหนาที่คลังเสียง วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  อาํเภอคาํตากลา   
จังหวัดสกลนคร, สัมภาษณ ๑๘  มกราคม ๒๕๔๗. 



 ๓๒

พระสมภพ   โชติปฺโญ,ประธานสงฆวัดไตรสิกขาทลามลตาราม  อําเภอคาํตากลา   
จังหวัดสกลนคร,สัมภาษณ ๑๘  มกราคม ๒๕๔๗ – ๒๐ มกราคม  ๒๕๔๘. 

พระสุวิทย  ถาว

าคม  

นายฉลอง   เหง
นายนิคม  เขี่ยวฉ านรนิวาส  จังหวัดสกลนคร, สัมภาษณ  ๑๘มกราคม ๒๕๔๘. 
นายรังสรรค  จันทมาลา, อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร,สัมภาษณ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘. 

 

 
 

 

โร,วัดชองเมกธรรมาราม  อําเภอสิรนิธร จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ   
๑๙  มกราคม ๒๕๔๘. 

นางบัวเรียน   ยอดหอ, บานแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร, สัมภาษณ  ๑๘ มกร
๒๕๔๗. 
าละคร, อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร, สัมภาษณ   ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘. 
่ํา,อําเภอว

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ๑

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒

แนวทางการสัมภาษณ 
กรอบการสมัภาษณการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม  อําเภอคําตากลา   จังหวัดสกลนคร 
 

ตอนที่   ๑   ขอมูลเก่ียวกับผูใหภาษณ 
 ๑.๑ ชื่อ……………………………สกุล…….…………………อายุ ………ป 
 ๑.๒ ที่อยูปจจุบัน…………………………………………………………… 
 ๑.๓ การศึกษา……………………………………………………………… 
 ๑.๔ อาชีพ………………………………………………………………… 
 ๑.๕ หนาที่ทางสังคม(ผูใหญบาน   กํานัน)………………… 
 ๑.๖ เรื่องที่ใหขอมูล………………………………………………………… 
 ๑.๗ วันที่เก็บขอมูล………………………………………………………… 
 ๑.๘ บรรยากาศในการเก็บขอมูล…………………………………………… 

ตอนที่   ๒   ขอมูลเก่ียวกับพระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 
 ๒.๑  ประวัติ  
 ๒.๒ ปฏิปทา 
 ๒.๓  ผลงาน 
  
ตอนที่   ๓   ขอมูลเก่ียวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ๓.๑   วิสัยทัศน และหลักในการ ทํางาน 
 ๓.๒   เริ่มการเผยแผ 
 ๓.๓   วิธีการในการเผยแผ 
 ๓.๔  ความภูมิใจที่ไดเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ๓.๕  เทคนิคที่ทําใหประสบความสําเร็จกับการเผยแผ 
 ๓.๖  ปญหา / อุปสรรคในการเผยแผ 
 ๓.๗ วิธีการแกปญหา / อุปสรรค 
 ๓.๘  ผลที่เกิดขึ้นจากการแกปญหา 
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ตอนที่   ๔   ขอมูลเก่ียวกับการเผยแผในแตละยุค 
 ๔.๑    อดีต 
 ๔.๒   ปจจุบัน 
 ๔.๓   ที่เหมือน /  ที่ตางกัน 
ตอนที่   ๕   ขอมูลเก่ียวกับนําหลักพุทธธรรมมาใช 
 ๕.๑  ไดรับหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันจาก 
 ๕.๑.๑…………………………………………………………………………
 ๕.๑.๒…………………………………………………………………………. 
 ๕.๑.๓………………………………………………………………………… 
 ๕.๑.๔…………………………………………………………………………. 
 ๕.๒  นําความรูเกี่ยวกับพุทธธรรมมาประยุกตใชชีวิตประจําวัน 
  ๕.๒.๑ ดานการครองเรอืน 
  ๕.๒.๒ ดานการทํางาน 
   
 
 
 
 
 

พระมหาสุริยัน   จนฺทนาโม / จันทะนาม   ผูสัมภาษณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน 

สถานที่สัมภาษณ   บานเลขที่……………..ตําบล…………………… 
อําเภอ………………………….จังหวัด.……..……………………… 
วันที่………………..เดือน………………….พ.ศ…………………… 
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พระอาจารยสมภพ  โชติปฺโญ 
ประธานสงฆวัดไตรสิกขาทลามลตาราม 

ตําบลแพด  อําเภอคําตากลา  จังหวัดสกลนคร 
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ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา

พระนิสิต วิทยาลัยสงฆนคนพนมเขาอบรม ณ วัดไตรสิกขาฯ 
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อุบาสก อุบาสิกาเขารับการอบรม งานวันนัดพบผูใฝธรรม 

พระสงฆ สามเณรเขารับการอบรม งานอบรมเสขปฏิปทา 
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ปาฐกถาธรรมพิเศษ  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตขอนแกน  
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ผลงานการเทศนท่ีบันทึกเปนแถบเสียง, แผนซีดี ,แผน MP ๓ 
จํานวน   ๔๑๗  เร่ือง 

ดานประวัติศาสตร  เศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง การปกครอง 

เร่ือง เร่ือง 

 ๑.   ทางออกจากวิกฤตการณยุค ไอ เอ็ม เอฟ ๒๒.  พระพุทธศาสนากับความเปนมาของ 

 ๒.   ธรรมะบูรณาการผานดาน ไอ เอ็ม เอฟ        ชนชาติลาว     

 ๓.   โลกาวินาศเมื่อขาดธรรม  ๒๓.  พระอุรังคธาตุ    

 ๔.   สถานการณพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน ๒๔.  ผาแดงนางไอ ตํานานลมสลายของ 

 ๕.   แนวทางแผนดินธรรมแผนดินทอง       ประชาธิปไตย    

 ๖.   บูรณาการแหงสังคมหลังวันมหาวิปโยค ๒๕.  เบาหลอมสังคม    

 ๗.   ธรรมะบูรณาการแหงชวีิตและสังคม ๒๖.  โลกรมเย็นไดดวยอํานาจศาสนา 
 ๘.   ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนา ๒๗.  อาณาจกัรศรีโคตรบูร   

      กับวิทยาศาสตร   ๒๘.  โลกาวินาศ (เสียงอีสาน)   

 ๙.  ตั้งรับความเสื่อมตอนรับความเจริญภาค ๑-๓ ๒๙.  ชีวิตและสังคมไทย   

๑๐.  ธรรมะที่รีบดวนและความจําเปนสําหรับ ๓๐.  บูรณาการแหงชีวิตและสังคม   

     สังคมไทยยุคปจจุบัน  ๓๑.  ธรรมะกบัการปกครอง   

๑๑. พระพุทธศาสนากับการเมืองระบอบ ๓๒. ศาสนากบัคนรุนใหม   

     ประชาธิปไตย   ๓๓. จากโลกานุวัตรสูโลกาวนิาศ   

๑๒.  บทบาทของพระสงฆกับสังคมสงเคราะห ๓๔. สูความเปนนิกส (เสียงอีสาน) 
๑๓.  ผลกระทบตอพระพุทธศาสนาจากพฤษภาฯ   ๓๕. ศีลธรรมกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

๑๔.  ธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๓๖.  ประชาธิปไตยถั่วงอกนําออกสูการพัฒนา 
๑๕.  เบาหลอมประชาธิปไตย ภาค ๑-๒ ๓๙. ดึงออกจากพุทธไปสุดไมถึงคริสต 
๑๖.  ประวัตกิารแหงพระพทุธศาสนา ๓๘. คุณธรรมสําหรับคนเลือกตั้ง   

๑๗. บูรณาการแหงชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัตน ๓๙. ยอนยุคพทุธันดร   

๑๘.  บทเพลงแหงสันตภิาพ  ๔๐. แผนดินธรรมแผนดินทอง   

๑๙.  ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย  ๔๑. วิถีชีวิตบนพื้นฐานแหงคริสตและพุทธ 

๒๐.  พระพุทธศาสนากับความเปนมาของไทย ๔๒. ลักษณะของสังคมชาวพุทธในปจจุบนั 

๒๑.  ยุคพุทธกาล   ๔๓. เมตตาแหงสันติภาพ   



 ๓

ดานการศึกษา และอบรมพัฒนาบุคคลากร 

        

เร่ือง เร่ือง 

  ๑.  พระพุทธศาสนากับการศึกษาของชาต ิ ๑๔.   อบรมคณะโครงการปาชุมชน 

 ๒.  พระพุทธศาสนากับคานิยมของครูไทย ๑๕.   อบรมทหารคายพระยอดเมืองขวาง 

 ๓.  การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง   ๑๖.      อบรมคณะคร-ูอาจารย อ.วานรนวิาส  
 ๔.  ปทองแหงการศึกษาคณะสงฆ ๑๗.   อบรมคณะคร-ูอาจารย อ.วานรนิวาส  
 ๕.     อบรมพัฒนาจิต    ๑๘.   อบรมพระหนุม    

 ๖.   อบรมครูอาสาพระปริยตัิธรรม   ๑๙.   อบรมพระนวกะ    

 ๗.  อบรมพระสังฆาธิการ   ๒๐.  อบรมพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริน ี

 ๘.  อบรมคนรุนใหม (นักศกึษาอาชีวะจ.อุดรฯ) ๒๑.  การพัฒนาคน    

 ๙.   อบรมพระปริวาสกรรม (จ.อุทัยธาน)ี ๒๒.  ตอบปญหาธรรมะคณะคร-ูอาจารยฯ 

๑๐.  อบรมพระปริวาสกรรม (อ.ทาคันโท) ๒๓.  ใหพรแด .. นักศกึษาอาชีวะ   

๑๑.  ทางเลือกแหงการพฒันา   ๒๔.  บทบาทของพระสงฆไทย   

๑๒.  อุดมคติของชาวพุทธ   ๒๕.  บวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

๑๓.  จุดยนืและเปาหมายของสังคมสงฆ         

        

ดานวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติไทย 

        

เร่ือง เร่ือง 

   ๑. วันสําคัญของโลก       ๙.  มาฆบูชา ป ๓๘     

  ๒.   วิสาขบชูา ป ๓๔   ๑๐.  วันมาฆบชูา ป ๓๙   

   ๓.  ควันหลงวิสาขะ ป ๓๔  ๑๑.  ของฝากวนัมหาปวารณา   

  ๔.  อันเนื่องจากสัปดาหสงเสริมพระพุทธฯ ๑๒.  เขาพรรษาใฝหาบุญ-ใฝหาธรรม 

  ๕.  พุทธานุสารีวิสาขบูชา ป ๓๕  ๑๓.  วิสาขะใกลเขามาจะบชูากันอยางไร  

  ๖.  วิสาขะรําลึก  (เสียงอีสาน)  ๑๔.  ธรรมโอวาทวนัเขาพรรษา   

  ๗.  เขาพรรษาใฝหาธรรม  ๑๕.  ธรรมลีลาภาษาพืน้บานเขาพรรษาฯธร 

  ๘.  วันเกิดขึน้ของพระธรรม        



 ๔

ดานวัฒนธรรม   ประเพณีและจริยธรรม 

        

เร่ือง เร่ือง 

 ๑.  วิกฤตการณทางวัฒนธรรม  ภาค ๑ - ๒ ๒๑.  สูขวัญสะเดาะเคราะห   

 ๒.   ลอยกระทง   ๒๒.  เวสสันดร (เสียงอีสาน)   

 ๓.    วันแม ป ๓๕ พระมารดาแหงความด ี ๒๓.  ปใหมทาํจิตใจใหมีพร   

 ๔.  อานิสงสของบุญกฐิน  ๒๔.  พรปใหมเติมกําไรใหชีวิต   

๕.   ปใหมทําอยางไรด ี   ๒๕.  ปลอกเปลือกกระยาสารท   

 ๖.  ปใหม - ปเกา   ๒๖.  อันเนื่องจากบุญกฐนิสามัคคี   

 ๗.  บุญขาวสาก - บุญขาวประดับดิน ๒๗.  ปใหมนาํจิตใจสูความสงบ   

 ๘.  บุญเขาพรรษาวันเวลาแหงการหยุด ๒๘.  ปใหมยกระดับจติเขาสูธรรม   

 ๙.  สืบสานวฒันธรรมวันออกพรรษา ๒๙.  วัฒนธรรมรวมสมัยและหัวใจวัฒนธรรม 

๑๐.  ลางจัญไรสงกรานต  ๓๐.  จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ   

๑๑.  เวสสันดรปริทัศน (แบบยอ) ภาษาไทย ๓๑.  จริยธรรมสากล (อบรมเจาหนาที่ทีด่นิ) 
๑๒.  เวสสันดรปริทัศน (บุญมหาชาติ) ๓๒.  จริยธรรมผูบริหาร   

๑๓.  เสียงพณิเสียงธรรมอินทิญาณสอนลูก  ๓๓.  พรแหงป ๒๐๐๐    

๑๔.  สงกรานต   ๓๔.  สูขวัญแมธรณี สืบชะตาชีวีหวยคํายาง 

๑๕.  ศารทเทศนาสองฝงโขง  ๓๕.  วัฒนธรรมที่มีผลตอการพัฒนา 
๑๖.  บุญผเวสผาปาสามัคคี  ๓๖.  ควันหลงบุญขาวประดบัดิน   

๑๗.  ฟงเทศนมหาชาต ิ   ๓๗.  เหลียวหลังของเกาอีสานเฮา   

๑๘.  ปใหมอยาเปนปเมา  ๓๘.  พระอุปคุตตเถระ   

๑๙.  บุญขาวสาก-ขาวประดบัดิน ๓ กระแส ๓๙.   นิทานชาดกสําหรับเดก็   

๒๐.  ปฏิรูปประเพณ-ีประเพณีที่ควรปฏิรูป         

บทสวดสาธยาย 

เร่ือง เร่ือง 

  ๑.  บทสวดพเิศษ (เพลงแหงพระอริยะ)   ๔.  จุลลไชยปกรณ     

  ๒. ทําวัตรเชา - ทําวัตรเย็น    ๕.  สวดมนตสาธยาย กรรมฐาน ๔๐ 

  ๓.  การเจริญพุทธมนต -มงคลลาว         



 ๕

ดานแนะแนวทางการปฏิบัตธิรรม 

เร่ือง เร่ือง 

 ๑.  อานาปานสติ     ๒๗.  สมาสําหรับคนรุนใหม   

 ๒.  สมาธิสูตร ๔๑    ๒๘.  นี่แหละคือการศึกษา  ตอนที่ ๑ - ๑๐ 

 ๓.  สมาธิภาวนาสําหรับนักศึกษา   ๓๐.   ความรูที่พอดีเพื่อดับทกุข   

 ๔.  อานาปานสติพื้นฐาน   ๓๑.  มหาสตปิฏฐาน    

 ๕.  การเจริญสมถะและวิปสสนา ๑-๒ ๓๒.  ทางแหงความพนทกุข   

 ๖.  จิตตภาวนาการพัฒนาทางจิต   ๓๓.  ทาง ๕ สายสลายทุกข   

 ๗.  อริยสัจจส่ีในอานาปานสติ   ๓๔.  ปฏิจจสมุปบาท    

 ๘.  อานิสงสของอานาปานสติ   ๓๕.  ทางสายกลาง    

 ๙.  จิตตภาวนา    ๓๖.   เปาหมายแหงสติปฏฐาน   

๑๐.  อรัญญสูตรสมาธิ    ๓๗.  กินอยางพระเพื่อจรณะและวิชชา 
๑๑.  สัมมาสมาธิ    ๓๘.  อริยมรรคมีองค ๘    

๑๒. อานาปานสติมีองคประกอบ ๕ อยาง  ๓๙.  ปฏิจจสมุปบาท ๓ กระแส   

๑๓.  อานาปานสติ ป ๓๔ ชุด ๑-๒   ๔๐.  รุงอรุณแหงการปฏิบัตธิรรม   

๑๔. อานาปานสติ ป ๓๘   ๔๑.  เอิ้นใหลุกปลุกใหตืน่ ๐๓๔ (เสียงอีสาน) 
๑๕.  สุญญตากถา    ๔๒.  เอิ้นใหลุกปลุกใหตืน่ (ไอชาติคน) 
๑๖.   อริยสัจจ ๔    ๔๓.  เอิ้นใหลุกปลุกใหตืน่สองฝงโขง 

๑๗.  อริยมรรคมีองค ๘   ๔๔.  หลับนอกตื่นใน    

๑๘.  นี่แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ๑-๕ ๔๕.  หลับตาตื่นใจ    

๑๙.  เรียนรูชีวติจากลมหายใจ    ๔๖.  วิถีชีวิตของผูปฏิบัติธรรม   

๒๐.  แกนสารอานาปานสต ิ   ๔๗.  จิตมีกี่ดวงแน เจตสิกและวิถีจิต 

๒๑.  แนะแนวสมาธิเบื้องตนสําหรับคนฯ   ๔๘.  สัมมาทิฏฐิ ความเห็น ๒  ระดับ 

๒๒.  การอบรมจิต ๔๙.  เสียงส่ังครั้งสุดทายกอนจากนิพเพธฯ  
๒๓.  การอบรมกาย    ๕๐.  อิริยาบถแหงการปฏิบตัิธรรม 

๒๔.  ความวาง    ๕๑.  ทางไปสูพรหมจรรย   

๒๕.  มัคคา    ๕๒.  ธรรมลีลาภาษาพื้นบาน    

๒๖.  การปฏิบัติที่ไมผิด     ๕๓.  กลอมนทิราภาวนากอนนอน 



 ๖

ระบบนิเวศ 

        

เร่ือง เร่ือง 

๑.   วิถีชีวิตนักบวชกับปาไม    ๗.  อนุรักษพงไพร เติมน้ําใจสูแผนดิน 

๒. หยาดน้ําตาแหงพงไพรเสียงรํ่าไหแหงขนุเขา  ๘.  อีสานเขียว    

๓.   รางวัลธรรมชาติ    ๙.   จุดไฟบานปองกันไฟปา   

๔.   ธรรมะกบัสิ่งแวดลอม  ๑๐.  เติมน้ําใจสูแผนดิน (เสียงอีสาน) 
๕.  เมื่อบัวขาดน้ํา   ๑๑.  บูชาพระคุณแผนดนิ   

๖.  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม             

        

ดานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
        

เร่ือง เร่ือง 

วาดวยทาน     วาดวยกรรม     

  ๑.  การใหทานที่เกิดบุญและไมเกดิบุญ   ๑. กฏแหงกรรมในหลักธรรมฯ 

 ๒.  หลักธรรมทั่วไปเกี่ยวกบัทรัพย    ๒.  เสริมเสนห  -  เสริมมงคล   

  ๓.  ทานปริทัศน     ๓.  ชาติหนามีจริงหรือ   

  ๔.  คนใหทาน ๘  ประการ    ๔.  เหตใุดทําดีไมไดด ี   

  ๕.  ปญหาเกีย่วกับการใหทาน    ๕.  การใหผลของกรรมทางพุทธศาสนา 
  ๖.   เหตุแหงการใหทานของพาลและบัณฑิต   ๖.  ชายเปนหญิง  หญิงเปนชาย   

  ๗.   ทานของคนฉลาด ๕  ประการ วาดวยความกตัญู    

  ๘.   ทานของคนยาก     ๑.   ตอบแทนพระคุณแม   

  ๙.   ทานของคนเข็ญใจ    ๒.  บวชแทนพระคุณ    

 ๑๐.   ปาฏิบุคลิกทาน     ๓.   การทําบุญเพื่อเตรียมพรอมใหตนเอง 

 ๑๑.  ทักขิณานุปทาน บูชาทานเจาคุณอาจารย   ๔.   การสั่งสมบารมี    

 ๑๒.  การใหธรรม     ๕.   พระคุณแม    

    
 
    



 ๗

วาดวยบุญ       ๑๐.  บุญไมชวย     

  ๑.   เอาบุญตอบุญ เอาบาปตอบาป   ๑๑.  ทําบุญอุทิศใหคนเปน   

  ๒.  บุญดิบดบิ    ๑๒.  ทําบุญอุทิศใหผูตายจะไดรับหรือไม 
  ๓.  การทําบุญยอนยุคพุทธกาล   ๑๓.  ทักษณิานุสสรณะ (ทําบุญคิดถึง) 
  ๔.  ทําบุญบานทาปากยาม   ๑๔.  ทําบุญใชหนี ้    

  ๕.  บุญแจกขาว  กองหด   ๑๕.  ทางแหงการไดบุญตลอดกาล   

  ๖.  บุญขอดสิม  (ผูกพัทธสีมา)   ๑๖.  ธรรมปฏิสันถาร แดผูแสวงบุญ 

  ๗.  บุญแจกขาวถูกตองของพระพุทธศาสนา ๑๗.  ธรรมปฏิสันถารบูรณาการแหงบุญ 

  ๘.  ทําบุญบานกุดจาน   ๑๘.  นโม..บณัฑิตยอมฝกตน   

  ๙.  เดือน ๓ ฤดูกาลแหงการแสวงบุญ ๑๙.  พระพุทธศาสนาหลายแงหลายมุม  
วาดวยความสขุ-ความทุกข     ๘.  สางเมาบรรเทาทุกข   

  ๑.  ความสุขของโลก      ๙.   ความรูทีพ่อดีพอดับทกุข   

  ๒.  ความทุกขของโลกความเสื่อมของศาสนา  ๑๐.  ความสุขเพื่อความสุข  
  ๓.  ความสุขของโลก - ความสุขของธรรม  ๑๑.  ใหความสุขไดความสุข   

  ๔.  ความทุกขของผูหญิง    ๑๒.  ธรรมอันนําออกจากทุกข   

  ๕.  สุขอีหลีอยูที่ความพอใจ    ๑๓.  พระพุทธศาสนาสอนใหมีความสุข ๒  
  ๖.  ความสุขของชาวบาน    ๑๔.  จะพบสขุ ตองเอาทุกขไปกอน 

  ๗.   เหตุใหเกิดทุกข      ๑๕.  จิตที่ฝกดีแลวนํามาซึ่งสุข   

วาดวยธรรม     ๑๐.  ธรรมเพื่อชีวิต     

  ๑.  ธรรมราชานุภาพ    ๑๑.  เมื่อไดยินเสียงกูเรียกจากพระธรรม 

  ๒.  ธรรมคุมครองโลก  ๑-๘   ๑๒.  วิชาภาคยิธรรม    

  ๓.  ระดมธรรม    ๑๓.  อริยธนคาถา    

  ๔.  ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๑๔.  มงคลชีวิต    

  ๕.  ธรรมลีลาภาษาพืน้บาน ๑๕.  หัวใจของมหาชนก   

  ๖.  วันเกิดของพระธรรม    ๑๖.  จตุโลกบาล    

  ๗.  ธรรมีกถาหนาเชิงตะกอน   ๑๗.  นิพเพธปฏิปทา    

  ๘.  ธรรมสังเวช  ๑๘.  จตุโลกธรรม   

  ๙.   พุทธทํานาย (ความฝนที่เปนจริง)   ๑๙.  นิพเพธปฏิปทา    



 ๘

วาดวยธรรม (ตอ)     ๔๕.  ใชตัณหาละตัณหา   

๒๑.   คําทํานายของพระอรหนัต   ๔๖.  ทางไปสูสวรรค    

๒๒.  โลกุตตรานุวัตร ภาค ๑-๒   ๔๗.  หัวใจของพระพุทธศาสนา   

๒๓.  โสตาปตติยังคธรรม ภาค ๑-๒ ๔๘.  ฐานะอนัประเสริฐ   

๒๔.  ธรรมคีตา    ๔๙.  พรหมจรรย ๓ ระดับ   

๒๕.  พระพุทธลีลังคธรรมราช   ๕๐.  อริยทรัพยอันประเสริฐ   

๒๖.  การบวชคืออะไร    ๕๑.   ปฏิปทาของพระอริยเจา   

๒๗.  อานิสงสของการบวช   ๕๒.  เมตตาธรรมค้ําจุนโลก   

๒๘.  อิทธิปาฏิหาริย    ๕๓.  อิทัปปจจยตา    

๒๙.  ธรรมบรรณาการของขวัญวันเกิด ๕๔.  พรหมจรรยอันประเสริฐ   

๓๐.  มูลนิธิกถา    ๕๕.  มรณสตแิละโทษของกาม   

๓๑.  โภชนาปฏิสังยุต    ๕๖.  พลังแหงอริยธรรม   

๓๒.  ภยัสําหรับภิกษุผูบวชใหม   ๕๗.  ศรัทธาคือทรัพยอันประเสริฐ 

๓๓.  วันคืนแหงสังสารวัฏฏ   ๕๘.  ความงามของผูมีศีล   

๓๔.  ธรรมะสําหรับผูสูงอายุ   ๕๙.  เปาหมายแหงพระพุทธศาสนา 
๓๕.  วิถีชีวิตของนักบวช   ๖๐.  ธรรมเปนองคประกอบภายในจิต 

๓๖.  นักบวชอาชีพ อาชีพนกับวช   ๖๑.  พระอรหนัตหอขาว (จาคานุสสติ) 
๓๗.  ธรรมบรรณาการของคนยาก   ๖๒.  โอวาทปาฏิโมกข    

๓๘.  ตายแลวไปไหน ความเปนของนามรปู ๖๓.   เทวฑูต    

๓๙.  ธรรมอันทําใหเกิดความเบาใจ ๖๔.  ขุมทรัพยอันประเสริฐ   

๔๐.  ธรรมที่ทําใหเกิดความแกลวกลา ๖๕.  ธรรมะปฏิสันถารสําหรับผูมาเยือน 

๔๑.  สรณะอันประเสริฐ   ๖๖.  ธรรมิกถาในเวลาภัตตกาล   

๔๒.  การสรางปญญาบารมี   ๖๗.  ประโยชน ๒ โลกนี้และโลกหนา 
๔๓.  เปาหมายแหงพระพุทธศาสนา ๖๘.  สังฆานุภาพ    

๔๔.  คุณธรรมที่รีบดวนของชาวพุทธ ๖๙.  ตามรักษาสัจจะ     

    
 
    



 ๙

วาดวยหมวดเบ็ดเตล็ด   ๒๘.  ถวายพระมหาราชา   

  ๑.  สมรัก ๒ สมรส    ๒๙.  เทวามารสงครามฯ 
  ๒.  นารีพิฆาต    ๓๐.  สารพันปญหาธรรมะ ป ๓๘   

  ๓.  สิบขุนพลแหงกองทัพมาร   ๓๑.  อาหารทางวิญญาณ   

  ๔.  ปลดชนวนระเบิด    ๓๒.  การถือเอาประโยชนในชาตินี ้
  ๕.  ของฝากจากอเมริกา   ๓๓.  เสียงสวดมนตในพงหญา   

  ๖.  วันพระ ๒  ระบบ    ๓๔.  กําไรหรอืขาดทุนงบดลุป ๓๘ 

  ๗.  มนตตะหวาดผี (คาถากันไหลตาย) ๓๕.  อันเนื่องจากวดัเคลื่อนที่   

  ๘.  ขบวนการผีเปรต    ๓๖.  สางเมาสําหรับนักบวช   

  ๙.  ตอบปญหาธรรมในวนัพระ   ๓๗.  ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต 

 ๑๐.  เพื่อความอยูรอดของศาสนา   ๓๘.  พูดไววนัละนิดกอนชวีิตจะอัศดง 

 ๑๑.  ชวยกันรักษาพระพุทธศาสนา ๓๙.  ชีวิตที่เจยีระไน    

 ๑๒.  ยาใจ     ๔๐.  ดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนา 
 ๑๓.  ขุมทรัพยจากพระโอษฐ   ๔๑.  วงจรชีวติ    

 ๑๔.  ปดประตูนรก    ๔๒.  ประวัตกิาลแหงชวีิต   

 ๑๕.  ยอมละทิ้งความโงเพือ่แลกความฉลาด ๔๓.  พิจารณากอนตักอาหาร   

 ๑๖.   คนกินคน    ๔๔.  คนอะไร    

 ๑๗.  วิศวกรรมหากอม    ๔๕.  ตอบปญหาธรรมความสงสัย   

 ๑๘.  ส่ิงที่โลกกําลังขาดแคลน   ๔๖.  พระพุทธศาสนากับคนแก   

 ๑๙.  อุดมคตขิองชาวพุทธ   ๔๗.  แกนสารแหงชีวิต   

 ๒๐.  ศิลปะแหงการพักผอนทางวิญญาณ ๔๘.  หลีกละทางตรงมุมสูทางออม 

 ๒๑.  พระพุทธชินราชปฏิมากร   ๔๙.  ทิศทางชนบท    

 ๒๒.  ความปวยไขของพระศาสนาฯ ๕๐.  ธรรมเพื่อปองกันโรคเอดส   

 ๒๓.  วันแหงความศักดิ์สิทธิ์     ๕๑.  ส้ินทางเลือกเหลือทางแลก   

 ๒๔.  วันนี้เปนวันทพิย   ๕๒. พระพุทธศาสนากําลังใกลเขามาสูทางตัน 
 ๒๕.  สิบประจัญบานแหงกองทัพธรรม  ๕๓.  ของขวัญวันจากของฝากวันตาย 

๒๖.  วรรณกรรมเพื่อชีวิต ๕๔.  พระกับเทวดากับสวรรค (เปนของคูกนั) 
๒๗.  บทเพลงแหงพระธรรมกอนฟาสาง   ๕๕.  ชีวิตที่เตรียมความพรอม   



 ๑๐

 ๕๖.  หยั่งเขาสูธรรม ๗๓.  ผาโลกพระศรีอาริย   

๕๗.  กวนอิมปริทัศน  ๗๔.  อุปมาของชีวิต   

๕๘.   คนโงนารัก คนฉลาดที่นาเปนหวง   ๗๕.  ประโยชนของการทําวตัร   

๕๙.  ธรรมที่จําเปนและรีบดวน ๗๖.  ธรรมิกถางานหลวงปูนวล   

๖๐.  แสงทองแหงชีวิต   ๗๗.  ผูใหชีวติยอมไดรับคําตอบ   

๖๑.  วันเวลาแหงการทําผิด    ๗๘.  ชีวิตที่เตม็อ่ิม   

๖๒.  กําลังเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนาเรา ๗๙.  สนทนาธรรมกับผูมาเยือน (เสยีงอีสาน) 
๖๓.  บวชอุทศิสมเด็จยาแมฟาหลวงกนัอยางไร ๘๐.  ชีวิตเพยีงเทานี้ก็ทําดไีดอเนกอนันต 
๖๔.  วันรณรงคงดสูบบุหร่ีโลก   ๘๑.  ความหวงัใหมไมใชส่ิงเพอฝน   

๖๕.  นักรบสงครามเย็น   ๘๒.  ๑๕  สิงหาวันบูรพาจารย 
๖๖.  คนตาบอดถือตะเกยีง   ๘๓.  สายธารที่เปลี่ยนทาง   

๖๗.  การพัฒนาใจ   ๘๔.  เนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ 
๖๘.  วันบูรพาจารยอาจารยมัน่ ภูริทตฺโต   ๘๔.  ของดีจากปาชา กําไรทีไ่ดมาจากงานศพ 

๖๙.  ธรรมิกถางานหลวงปูเทสก   เทสกรังสี ๘๕.  ชีวิตนี้ทีจ่ะตองรับผิดชอบดวยตนเอง 

๗๐.  จะจัดการกับชีวิตอยางไร  ๘๖.  พระราชทานเพลิงพระครูศรีมณีรักษ 
๗๑.  ยอมรับสภาพความเปนจริง    

๗๒.  เบิกเนตรพุทธธรรม      

        

        

การเทศนภาษาอังกฤษ 

        

เร่ือง เร่ือง 

๑.  Introduction  to Thailand  and Buddhism   
         

๒.  Foundation  of  mindfulness 
 

 
 
 
 



 ๑๑

ตัวอยางการเทศนภาษาอังกฤษ เรื่อง สติปฏฐาน ๔ 
 “…The  Buddha  supporting  themselves. So I  worry  for  you  also  worry  to  
you  and  invite  you  have  some  understand  for  meditation  already  but  l  want,  I  
would  like  to  teach  you  some  detail  for  meditation  mindfulness.  If  no  to  practice  
this  technical  that  technical  this  technical  that  technical  so  many  techniques  so  now  
he  should  understand  the  Buddha’s  technical  not  Mahasati’s  technical not  A-jarn  
Sompob’s  technical  not  A-jarn Buddhathat’s  technical  must  be  to  know  the  structure  
of  the  outline  the  Buddha’s  technical  try  to  condition.  If  not,  understand  and  not  
necessary  to  believe  try  to listen  and  contemplation  by  listen  and  by  mindfulness  so  
Buddha’s  technical  have  so  many  technical  but  Buddha  use  always  Anapanasati  and  
mindfulness   on  breathing  in  and  out  but  Buddha  not  contrary  to  anybody  must  be  
practice  on  the  mindfulness  on  breathing  in  and  out  not  compulsory  mindfulness  on  
breathing  in  and  out  is  best  is  the  best  way  of  the  technical  meditation  on  forty 
technical of  both  Vipassana  and  Samatha  because  in  Anapanasati  mindfulness  of  
breathing  this  conclusive  to  Samatha  and  Vipassana  complete  everything  but  how  
much  we  should  know  the  outline  or  structure  how  mindfulness.  We   should  be  
understand  foundation  or  setting-up  of  mindfulness  have  four  foundation  of  setting  
up  of  mindfulness  should  be  try  to  understand  words  not  understand  by  ravel  should  
be  understand  in  the  subtle  one  in  the  four  foundation  on  setting-up  of  mindfulness  
any  technical  Mahasati’s  technical  or  other  technical   The  four  foundation  of  
mindfulness. 
 On any  technical  is  Mahasati’s  technical  also.  They  try  to  the mindfulness  
for  the  mindfulness.  The  four  foundations of  mindfulness  have  the  main  for  setting-
up  of  mindfulness  setting-up  of  mindfulness  the  main  have  four  from  the  law  on  to  
smooth  one  the  subtle  law  one.  The   first    kayanupassana  contemplation  of  the  body  
with  the  Lobbha  Lobbha  Lobbha  body  is  the  Lobbha  but  this  A-B-C-D- is  the  first  
start  for  meditation  must  be  try  to  know it.   
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 Okay  let  it  clear  another  one  Vedananupassana  it  is  Pali  language  
contemplation  of  feeling ,  mindfulness  as  regards  feelings  have  mindfulness  always  
on  feelings  good  or  bad.   This  subtle  one  subtle  than  body  contemplation  of  the  
body.  This  Lobbha  and  second  contemplation  of  the  feelings  Vadananupassana.  This  
subtle  than  the  first  and  the  third one  number  three  Cittanupassana  satipatthana  
contemplation  of  mind,  mindfulness  as  regards   thoughts. This  the  subtle  fine  and  
subtle  than  the  feelings  and  the  last  number  Four  Dhammanupassana  satipatthana  
contemplation  of  mind, object,  mindfulness  as  regards  ideas.   This  very  very  very   
subtle  one  than  number  one  number  two  number  three.  This  technique for  the  
Buddha’s  technique  contemplation.  Maybe  learning  try  to  know  from  the  Lobbha  to  
smooth  one  to  the  subtle.  Okay,  He  understands  already  by  now.  We  have  so  many  
techniques   Mahasati’s  technique  in Thailand  also  but  don’t  confusion.   May  be  
understand  any  technique  and  any  technique  new  or  old  in  the  Buddhist  religion 
intend  or  under   four  of  foundation of  mindfulness  under  the  four  setting-up   
mindfulness  contemplation  on  body   contemplation  of  feelings  contemplation  of  mind  
better  feelings  smooth  than  feelings  contemplation  of   mind,  object  or  the  three  
characteristics  of  system  in  the  body  in  the  feelings  in  the  mind,  mind  object.  This  
depend  on  the  three  characteristics  of  system.   Also  now  difficult  to  are  the  people  
to  know  understand  difficult  to  know.  They  confuse  so  many  techniques  okay  try  to  
listen  try  to   understand  for   the  beginning  for  the  confusion  one   now.  We  get  
confusion  and  difference  technique  from  the   Kayanupassana   contemplation  of  the  
body.   Buddha  said  in  Buddha’s  technical  have  six  techniques  for  the  understanding   
contemplation  of  the  body  or  mindfulness  as  regards  of  the  body,  have  six  subjects  
six  techniques   one,  two,  three , four, five, six subjects  or  six  techniques.  The  Buddha  
make  for  setting  on  four.  They  are  so  many  people  from  stupid  people  to  the  
wisdom  people  from  the  very  stupid   to  the  little  stupid   from  little  clever  to  very  
wisdom  very  clever  to  little  clever  and   such  one  for  any  temperament  everybody   
not  compulsory  to  everybody.   You    must  be  to  practice  so   many  techniques  but  
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every  technique  vary  subjects  in  six  subjects  may  be  to  going  on  to  understand  
contemplation  on  body,  try  to  understand  contemplation  on  body,  try  to  understand.   
Same  suppose   you  go  to  city  go  to  town  to  Sydney  or  Melburne.  Some  people  
came  from  southern.  Some  people  came  from  eastern  some  people  came  from  
northern  some  people  came  from  westside,  east,  west,  south   and  north  past  another  
way   not  the   same  way  but  exactly  same.  When  they  go  to   center   of  Sydney  or  
center  of  Melberne  or  center  of  the   Alet  likely   same   Mahasati’s  technique  or  
Anapanasati  or  anything  all  the  same  way  to  the  city  from  south, north,  eastern,  
south,  north,  east,  west,   my  language  is  not  clear  for  you,  try   to   understand  six 
subjects  for  Kayanupassana  contemplation  of  the  body;   mindfulness  as   regards  the  
body……….etc. 
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ประวัติผูวิจัย 
ชื่อ   พระมหาสุริยัน   ฉายา   จนฺท
เกิด : วันเสารที่  ๑   เดือน  กุมภาพันธ
สถานที่เกิด  
  

บานเลขที่  ๗๘   หมู  ๒   บา
  อําเภอหนองเรือ    จังหวัด  ขอน

การศึกษา .ศ.๒๕๒๑   สาํเร็จชั้นปร
ประชานุกูล)    อําเภอหนองเร

  - พ.ศ.๒๕๒๔   สําเร็จประโ
     อําเภอกบนิทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
  -  พ .๒๕๓๐    สําเร็จเปรียญธรรม   ๕  ประโยค  วัดโพธิ์ทอง 

อหนองเรือ  จังหวัดข
  -  พ.ศ.๒๕๓๕    สําเรจ็การศึกษ
     ครุศาสตร  (วิชาเอกการสอนส ศึกษา) 
 -  พ.ศ.๒๕๔๐    สาํเร็จการศึก
    ศึกษาศาสตร  (วิชาเอกประถม

บรรพชา :  วันที่  ๒   เดือน พฤษภาคม    
   ตําบลกบินทร   อําเภอกบินทร

อุปสมบท : วันที่   ๖   เดอืน พฤษภาคม พ    
   ตําบลบานกง  อําเภอหนองเรือ นแกน 

เขาศึกษาเมื่อ  : มิถุนายน  ๒๕๔๖ 

ที่อยูปจจุบัน : วัดปานันทิกวัน   ตําบลบานกง อนแกน 

หนาที่ปจจุบัน               : -  ครูสอนพระปริยัติธรรมแผ
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโร
  - อาจารยใหญโรงเรียนพระปริย
   โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมส
  - เจาอาวาสวัดปานันทิกวัน 
 - เจาคณะตําบลบานกง เขต ๑

   
 

: นาโม   นามสกุล   จันทะนาม 

   พ.ศ.๒๕๐๗ 
: นกงกลาง     ตําบลบานกง      

แกน 

: - พ
    (

.ศ

ะถมศึกษาป  ๗   โรงเรยีนบานกง   
ือ  จังหวัดขอนแกน 

ยคนักธรรมชั้นเอก วัดทาพาณิชย 

     อําเภ อนแกน 
าพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
ังคม

ษาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
ศึกษา) 

พ.ศ. ๒๕๒๑  ณ  วัดทาพาณิชย  
บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

.ศ.๒๕๒๘   ณ  วัดโพธิ์ทอง  
  จังหวัดขอ

   อําเภอหนองเรือ จังหวัดข
นกธรรม-บาลี  วัดโพธิ์ทอง 
งเรียน 

ัติธรรมแผนกสามญัศึกษา 
ารวิทยา 
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