บทที่ 3
พระภาวนาวิศาลเถระกับเทคนิคเพื่อการเขาถึงพุทธปรัชญา
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความเชื่อถือที่มีตอพระพุทธศาสนา
เปนลักษณะพุทธศาสนาแบบชาวบาน กลาวคือมีการผสมผสานระหวางความเชื่อดั้งเดิมคือนับถือผี
นับถือพระพุทธศาสนา และนับถือศาสนาพราหมณ และตอมาเมื่อเกิดคณะสงฆธรรมยุติแพรหลาย
ขึ้น มีการแยกสํานักปฏิบัติธรรมหรือที่เขาใจโดยทั่วไปคือ วัดปาขึ้น แนวความคิดที่เปลี่ยนไป ทําให
บทบาทและหนาที่ของพระสงฆเปลี่ยนไป และมีวิถีการปฏิบัติ ปฏิปทาในการปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของศาสนาพุทธที่มีความเครงครัดในเรื่องพระวินัยมากยิ่งขึ้นพระภิกษุสายวิปสสนากรรมฐานมี
ความโดดเดนในการอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปสสนา เพื่อใหรูแจงธรรมและกําจัดกิเลส
ออกจากจิตใจ ผูที่เปนแบบอยางพระภิกษุวิปสสนากรรมฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สําคัญ
ไดแก พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) ผูเปนครูบาอาจารยที่เปนแบบอยางของพระภิกษุสายวิปสสนา
กรรมฐานมาจนถึงปจจุบัน พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) เปนอีกผูหนึ่งที่มีบทบาท
สัมคัญโดดเดนในการเผยแพรหลักธรรม ที่เปนในรูปแบบ ผญา ภาษิตอีสาน ซึ่งเปนการสอนธรรม
ที่ไดผลอีกรูปแบบหนึ่งที่พระภิกษุรุนตอมานําเปนแบบอยางในการเผยแพรธรรม พระโพธิญาณ
เถระ (ชา สุ ภทฺโท) เปนพระสงฆอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทานาเลื่อมใส และยังไดเผยแผหลักธรรมไป
ถึงชาวตางประเทศ อันเปนนิมิ ตหมายอั นดีต อการเผยแผห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระ
อาจารยกินรี จนฺทริโย มีปฏิปทาเปนลักษณะอยูสันโดษ เรียบงาย อันเปนปฏิปทาของพระนักปฏิบัติ
พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) เปนพระสงฆที่ดําเนินตามปฏิปทาพระสาย
วิปสสนากรรมฐานอยางเครงครัด และยังปฏิบัติตามขอวัตรของพระโบราณาจารยอยางเสมอตน
เสมอปลาย เชน การโปรยทานกอนฉันภัตตาหาร การตออายุหรือไถชีวิตจากเจากรรมนายเวรโดย
การปลอยปลา ปลอยเตา ปลอยไก (ศิษยานุศิษย, 2546 : 294) นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระได
สรางรูปแบบวิธีการสอน เทคนิคการสอน การเขาถึงพุทธปรัชญา อันเปนรูปแบบเฉพาะในการ
นําเสนอพุทธธรรม ซึ่งไดผลเปนที่ประจักษกลาวขานกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางเดนชัด ผูวิจัย
ไดแยกเปนประเด็นเพื่อการศึกษา ดังนี้ คือ
3.1 ประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ
3.2 หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
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3.2 เทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
3.3 การเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ
3.1 ประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ
3.1.1 ประวัตพิ ระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) มีนามเดิมวา บุญมี นามสุกุล กุศลคุณ เกิดเมือ่
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2452 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ประกา ซึ่งตรงกับวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา ณ บานเลขที่ 136 หมูที่ 2 ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี บิดาชื่อ กุ กุศลคุณ มารดาชื่อ เลื่อน กุศลคุณ มีพี่นองรวมทองเดียวกัน 10 คน
1. พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล)
2. นางสมบูรณ
มูลมั่ง
3. นายเผา
กุศลคุณ
4. นางสอน
เนื่องเฉลิม
5. นายเลิศ
กุศลคุณ
6. นางกาน
กุศลคุณ
7. นายเผย
กุศลคุณ
8. นางอูบแกว ยอดกุล
9. นางคําหลา ทัศนาลักษณ
10. นางคํามั่น แกวตา
เหตุที่ชื่อวา บุญมี เพราะวา เมื่อคราวที่พระภาวนาวิศาลจะเกิด มารดาไดฝนวา พระ
อาจารยสีทา ชยเสโน มีศักดิ์เปนลุง เอาพราโตดวงใหญ ซึ่งเปนของเกา มีแตสนิมเก็บมาจากพื้นดิน
เอาให นางเลื่อน จึงไดถามพระอาจารยสีทา ชยเสโน วา “เอาพราที่เต็มไปดวยสนิมนี้มาใหทําไม ใช
ประโยชนอะไรก็ไมได” พระอาจารยสีทา ชยเสโน จึงตอบวา “ก็เอาไปลับเสียกอนแลวจะใชการ
ได ” เมื่อถึ งวั นคลอดมารดาก็ทรมานมาก เพราะตองเจ็บทองถึง 7 วัน 7 คืน คือเริ่มเจ็บเมื่อวัน
พฤหัสบดี ไปคลอดเอาวันครบคือวันพฤหัสบดี ความทราบถึงพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค เจาเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเปนลูกศิษยของพระอาจารยสีทา ชยเสโน พระองคไดเสด็จ
มาดูพรอมกับพระอาจารยสีทา ชยเสโน วาเปนเพราะอะไรจึงคลอดยากคลอดเย็นนักหนาจนกระทั่ง
ไดเวลาเที่ยง ของวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 เหลาทหารของคายสรรพสิทธิประสงคไดยิงปน
ใหญขึ้น เพื่อบอกเวลาเที่ยง เด็กชายบุญมีจึงไดคลอดออกมา หลังจากไดลางตัวและเอาผาหอแลว
เจากรมสรรพสิทธิ์มีรับสั่งวา “เด็กชายคนนี้ชะรอยจะเปนผูมีบารมีมาเกิดจะดีจะชั่วเพียงใดไมอาจรู
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หลังจากนั้นมา บิดาและมารดาก็เลี้ยงเด็กชายบุญมีมาดวยความยากลําบาก เพราะเด็กชาย
บุญมีไมคอยแข็งแรง จากคําบอกเลาของ นางคํามั่น แกวตา ผูเปนนอง เลาวา “หลวงปูเลาใหฟงวา
ตอนเมื่อเกิดมานั้น มีผิวที่บอบบางมาก มองเห็นฮอดใสในทอง ตัวกะนอย”(คํามั่น แกวตา, 2550 :
สัมภาษณ) เจ็บไขอยูบอยๆ เลี้ยงยากมาก 3 วันดี 4 วันไข ตลอดเวลา จนชาวบานที่ผานไปมาที่เปน
หญิงจะแวะเวียนเอานมมาใหกินเพราะสงสาร รวมทั้งเอาดายมาผูกคอ และแขน ใหเปนจํานวน
มากมาย เพื่อหวังใหเด็กชายบุญมีแข็งแรงยิ่งขึ้น ผีจะไดไมมารบกวน แตก็ไมคอยไดผลมากนัก
การศึกษา พระภาวนาวิศาลเถระ เขาเรียนและจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จาก
โรงเรียนบานนาเมือง ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อป พ.ศ. 2465 และสอบได
นั ก ธรรมเอก (น.ธ.) จากสํ า นั ก เรี ย นวั ด ศรี ท อง (วั ด ศรี อุ บ ลรั ต นาราม) อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2480 ดานการศึกษาพิเศษ พระภาวนาวิศาลเถระ ไดศึกษาอักษรขอมจนมี
ความรูความชํานาญอานออกเขียนได และยังมีความชํานาญการอานหนังสือธรรม สมัยโบราณ
นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ยังมีความสามารถทางดานการใชภาษา ผญา ภาษิตอีสาน เปน
อยางดี สามารถนําเอามาใชในการเทศนาธรรม และคําสอนจะเปนที่ประทับใจ และศรัทธาแกลูก
ศิษยที่ไดฟงพระธรรมเทศนาทุกคน เชน “ทางเปนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดง
เสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซ้ําผูแล” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 4) “หาเรือไวหลายลํา
เฮียงทา หมาขาวไวหลายมื้อแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 162)
การบรรพชา และการอุปสมบทโยมมารดาไดพาพระภาวนาวิศาลเถระ ไปฝากไวเปนลูก
ศิษยของ พระอาจารยสีทา ชยเสนโน ทําใหทานไดมีโอกาสกราบนมัสการพระอาจารยเสาร กนฺต
สีโล และพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโตซึ่งเปนพระอาจารยทั้งสอง ไดแวะเวียนมากราบนมัสการพระ
อาจารยสีทา ชยเสนโน ซึ่งเปนพระอุปชฌายฝายวิปสสนากรรมฐานในสมัยนั้น เมื่อสิ้นพระอาจารย
สีทา ชยเสนโน โยมมารดาไดพาพระภาวนาวิศาลเถระ ไปบรรพชาเปนสามเณรที่วัดศรีทอง ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และในระหวางบรรพชาเปนสามเณรนั้น พระอาจารยมั่น
ภูริทตฺโต ไดเมตตานําสามเณรบุญมีไปจําพรรษาที่จังหวัดสกลนคร
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เมื่ออายุครบ 20 ป ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 ปมะแม ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2474 ซึ่งตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วัดวิสาขบูชา โดยมีพระศาสนดิลก (เสน ชย
เสโน) เป น พระอุ ป ช ฌาย พระมหาสว า งเป น พระกรรมวาจารย และพระอาจารยเ พ็ง เป น พระ
อนุศาสนาจารย ไดรับฉายาทางพระพุทธศาสนาวา “โชติปาโล” อันมีความหมายวา “ผูมีแสงสวาง
ในธรรม”
ดานการปกครอง หลังจากอุปสมบท พระอาจารยบุญมี ไดมีโอกาส กราบนมัสการพระอุ
บาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) ซึ่งเปนพระเถระผูใหญ ผูมีคุณูปการตอกิจการคณะสงฆภาค
อีสาน พระอุบาลีคุณูปมาจารย ไดเมตตา พระอาจารยบุญมี โดยอนุญาตใหติดตามทานไปจําพรรษา
ที่วัดบรมนิวาส และที่วัดเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีดวย ชวงชีวิตสมณะเพศของพระอาจารยบุญมี
ทานไดออกจารึกธุดงคไปในที่สถานที่ตางๆ ครั้งหนึ่งทานไดออกจารึกไปพรอมกับทานอาจารย
มหาสวาง ซึ่งเปนพระอาจารยของทาน โดยจารึกไปในประเทศพมา ลาว เขมร เวียดนาม เลยไปถึง
ประเทศจีน เมื่อกลับมาจากประเทศจีน พระอาจารยบุญมี ไดชวยพระอาจารยสิงห สรางวัดปาสาละ
วัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ พ ระอาจารย บุ ญ มี ยั ง ได มี ศ รั ท ธาร ว มสร า งวั ด อโศการาม จั ด หวั ด
สมุทรปราการ รวมกับหลวงพอลี เพื่อเปนศูนยวิปสสนากรรมฐาน แกพุทธศาสนิกชนและยังได
รวมกับพระอาจารยฝน อาจาโร สรางวัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนอนุสรณแกพระ
อาจารยมั่น ภูริทตฺโต รวมทั้งไดรวมกับพระอาจารยดี ฉนฺทโน สรางวัดภูเขาแกว อําเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี
ในป พ.ศ. 2480 พระอาจารยบุญมี โชติปาโล ไดกลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ
แตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดสระประสานสุข สืบตอจากพระศาสนดิลก ซึ่งเปนพระอุปชฌายของทาน
และไดเริ่มพัฒนาวัดสระประสานสุข (บานนาเมือง)
สมณะศักดิ์ พระอาจารยบุญมี โชติปาโล ไดรับสมณะศักดิ์ดังนี้
พ.ศ. 2424 ไดรับแตงตั้งเปนพระครูสัญญบัตรเจาอาวาสวัดราษฎร ที่ พระครูไพโรจน
รัตนโนบล
พ.ศ. 2531 ไดรับแตงตั้งเปน พระครูสัญญบัตรเทียบเทาผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง
ชั้นพิเศษ
พ.ศ. 2544 ไดรับแตงตั้งสมณะศักดิ์เปน พระภาวนาวิศาลเถระ
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ป จฉิ ม วั ย พระภาวนาวิศ าลเถระ (บุ ญ มีโ ชติป าโล) ตํ า รงตํา แหน ง เจ าอาวาสวั ด สระ
ประสานสุข บานนาเมือง ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จนวาระสุดทายของทาน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 11.45 น. พระภาวนาวิศาลเถระไดละสังขารโดยสงบ
ทามกลางความอาลัยของเหลาศิษยานุศิษย สิริรวมอายุได 95 ป 73 พรรษา
3.1.2 ผลงานของพระภาวนาวิศาลเถระ
ดานการปกครอง พระภาวนาวิศาลเถระ ใชระเบียบการปกครองสงฆสอดคลองกับกฎ
ของเถระสมาคมอยางเครงครัด โดยมีกฎ กติกาของวัดโดยมติของคณะสงฆภายในวัดเปนผูกําหนด
ขึ้นมาเอง และที่เปนกิจวัตรสําคัญที่พระภาวนาวิศาลเถระ ไดริเริ่มและปฏิบัติเปนประจํา คือจัดใหมี
การปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาทุกๆวัน โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ศาลาการเปรียญ วัดสระ
ประสานสุข ตั้งแตเวลา 19.00 น. เปนตนไป
ดานการเผยแพร พระภาวนาวิศาลเถระ เปนอริยสงฆที่เต็มเปยมไปดวยเมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา จะเห็นไดจากเวลาฉันภัตตาหารเชา เมื่อทานฉันภัตตาหารเสร็จทานจะแบงปน
อาหารใหกับทุกๆคนใหนํากลับไปเลี้ยงลูกหลาน และพอแมโดยทั่วถึงกัน นอกจากการอบรมสั่ง
สอนแกญาติโยมที่มากราบไหว และทําบุญที่วัดสระประสานสุขแลว พระภาวนาวิศาลเถระยังได
ออกเทศนา ปาฐกถาธรรม และสนทนาธรรมแกประชาชนทั่วไปตามสถานที่ราชการ โรงเรียน และ
หมูบานตางๆมาโดยตลอด
ดานหลักธรรมและคําสอน พระภาวนาวิศาลเถระ ทานเดินทางสายกลาง อันเปนขอ
ปฏิบัติ ธุดงควัตรสายกรรมฐานเจริญรอยตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค และครูบาอาจารย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) และ
พระศาสนดิลก (เสน ชยเสโน) มาโดยตลอด คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระมีคุณคายิ่ง และมี
ภาษิตอีสานแทรกอยู ทุกครั้งทําใหเขาใจงาย รูถึงคุณคาของธรรมและคําสอนของพระพุทธองค
หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ เนนการอบรมสั่งสอนใหรูคุณพระแกว 2 องค
คือบิดา มารดา ซึ่งเปนพระอรหันตในบานที่ทุกคนควรกราบไหวบูชามาตลอดกาล สอนใหทุกคน
บําเพ็ญตนตามหลักกุศลสมาทาน สอนใหรูจักศาสนากับสังคมไทย การประหยัดอดออมตามหลัก
พระพุทธศาสนา และในการปฏิบัติธรรม ทานสอนใหปฏิบัติธรรมเปนกิจวัตรประจําวัน โดยการนั่ง
สมาธิภาวนาทุกครั้งในเทศกาลตางๆ ใหบําเพ็ญทานบารมี สมาทานศีล ปฏิบัติตน
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ด า นสาธารณประโยชน พระภาวนาวิ ศ าลเถระ มี เ มตตา บริ จ าคเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการอาหารกลางวันแกโรงเรียนที่ขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนดีแตยากจน
บริจาควัสดุตอเติมและกอสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียน และสรางรั้วกําแพงโรงเรียนใหกับ
โรงเรียนบานนาเมือง นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ไดเปนผูนําชาวบาน ทําถนนตัดจากบานนา
เมืองเชื่อมตอไปยังบานดงแสน ตําบลไรนอย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยไมใชงบประมาณทาง
ราชการกิจกรรมที่สําคัญ พระภาวนาวิศาลเถระไดไถชีวิตโค กระบือ เปนประจําทุกป โดยซื้อมา
กอนที่จะถูกนําไปยังโรงฆาสัตว มาบริจาคใหชาวบานที่ยากจนนําไปเลี้ยง
ดานสังคมสงเคราะห พระภาวนาวิศาลเถระไดบริจาคอุปกรณและเครื่องมือแพทย เชน
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะ เครื่องตรวจเลือดใหกับโรงพยาบาลตางๆ ดังนี้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลน้ํายืน อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลทุกอําเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม
นอกจากนั้นในวันครบรอบวันคลายวันเกิด พระภาวนาวิศาลเถระ ไดมอบทุนการศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณการศึกษา และใหทานแกเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ไถชีวิต
โค กระบือ ใหกับชาวบานที่ยากจนไปเลี้ยงทุกป บริจาคเสื้อผา อาหารแหงใหกับศูนยชาวเขา แมฟา
หลวง ตลอดจนเครื่องเขียนตางๆใหกับชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม และยังพัฒนาสถานที่ แหลงน้ํา
ดื่ม น้ําใชใหกับหมูบานตางๆในจังหวัดอุบลราชธานี
ดานทํานุบํารุงพระศาสนา พระภาวนาวิศาลเถระ ไดกอสรางและพัฒนา สนับสนุน การ
กอสราง พุทธสถานในที่ตางๆ ดังนี้
1) รวมสรางพระใหญที่เขาพระงาม กับ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท)
จังหวัดลพบุรี
2) รวมสรางพระนาคปรก ที่วัดอโศการาม กับ ทานพอลี จังหวัดสมุทปราการ
3) บูรณะมณฑป รอยพระพุทธบาท
4) บูรณะศาลารัชมังคลาภิเษก เขาสะแกรัง
5) สรางพระพุทธรูปเนื้อโลหะ หนาตักกวาง 3 เมตร ประดิษฐาน ที่ศาลารัชมังคลาภิเษก

57

6) สรางพระสังกัจจายนะโชติปาโล หนาตักกวาง 3 เมตร ที่จังหวัดอุทัยธานี
7) สรางพระสีวลี ที่จังหวัดอุทัยธานี
8) สรางพระพุทธรูปสูง 7 เมตร 79 เซนติเมตร ปางประทานพร โชติปาละชนะมาร บน
ยอดเขาสังกัดรัตนคีรี
9) มอบอุปกรณกอสรางพระอุโบสถ วัดบานกุดมะฮง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
10) สรางพระพุทธรูปใหญ และบูรณหอระฆัง วัดบานบอ
11) สรางพระพุทธรูปสูง 3 เมตร ที่วัดถ้ํากลองเพล จังหวัดอุดรธานี
12) สรางพระพุทธรูปสูง 3 เมตร ที่เชียงรุง
13) สรางพระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 3 เมตร ที่ประเทศจีน
14) ใหอุปกรณในการกอสรางวัดภูถ้ําพระ
15) ใหอุปกรณในการกอสรางวัดคอนสวรรค อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
16) ให อุ ป กรณ แ ละช ว ยเหลื อ ในด า นต า งๆ ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เช น วั ด บ า น
กานเหลือง วัดบานตําแย วัดบานหนองหวา วัดบานหนองมุก วัดสําราญนิเวศน วัดบานระเว วัดบาน
นาจาน วัดบานดอนจืด วัดบานดามพรา วัดบานปลาดุกนอย วัดบานยางลุม วัดปาอําเภอมวงสามสิบ
วัดบานกุดลาด วัดบานกระโสบ
3.1.3 กิตติคุณูปการที่ไดรับ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2. จังหวัดอุบลราชธานี ไดยกยองใหเปนพระสงฆดานพระเถระสายวิปสสนาธุระ ใน
จังหวัดอุบลราชธานีที่นานับถือในหนังสือเรื่อง 200 ปเมืองอุบล
3. ไดรับยกยอง บันทึกประวัติและปฏิปทาเปนพระสงฆวงศธรรมยุตในภาคอีสานที่
สําคัญในหนังสือเรื่อง พระปรมาจารย สายพระกรรมฐาน ทานพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล
4. ไดรับยกยอง เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และปาฏิหาริย ของวัตถุมงคล ที่นาควรนับถือ ใน
หนังสือเรือง พระเครื่องเมืองอุบล
5. ไดรับกลาวขานวาเปนผูทาํ พิธีตออายุใหกับ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องคปจจุบัน ในหนังสือเรื่อง อิทธิฤทธิ์
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3.1.4 ปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระ มีปฏิปทาเจริญรอยตามพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเปนปฏิปทาที่
พระวงศธรรมยุตในภาคอีสานปฏิบัติกันอยางเครงครัด ดังนี้
1) เครื่องอัฐบริขาร
พระภาวนาวิศาลเถระ เปนพระภิกษุที่ปฏิบัติตามปฏิปทาพระอาจารยสายพระกรรมฐาน
อยางเครงครัด ซึ่ง พระภิกษุสายพระกรรมฐาน จะถือการปฏิบัติเปนผูมักนอย ยังชีพดวยความจําเปน
อัฐบริขาร คือ เครื่องที่จําเปนสําหรับพระภิกษุที่บวชในธรรมยุตินิกาย ซึ่งกอนการบวชเปนพระภิกษุ
สายพระกรรมฐานจะตองพึงเตรียมของเหลานี้ใหครบ และจะใชเปนบริขารที่จําเปน มีดังนี้คือ
1. บาตร 2. มีดโกนและใบมีดโกน 3. เข็มเย็บผา และดาย 4. เครื่องกรองน้ํา (ธมกรก) 5. ผาสบง
6. ผาจีวร 7. ผาสังฆาฏิ 8. ปะคดเอว
2) กิจวัตร 10 นอกจากเปนผูมักนอยแลว พระภาวนาวิศาลเถระ มีปฏิปทาเปนกิจวัตรที่
พึงปฏิบัติเปนประจํา ซึ่งทานปฏิบัติเชนนี้มาตั้งแตบวช จนถึง มรณภาพ กิจวัตร 10 มีดังนี้คือ 1. ลง
อุโบสถ 2. บิณบาตรเลี้ยงชีพ 3. สวดมนตไหวพระ 4. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย 5. รักษาผา
ครอง 6. อยูปริวาสกรรม 7. ปลงผมปลงหนวดตัดเล็บ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย
9. เทศนา 10. พิจารณาปจจเวก ขณะทั้ง 4
3) ธุดงควัตร 13
นอกจากการประกอบกิจวัตร 10 อยางแลว พระภาวนาวิศาลเถระเปนพระนักปฏิบัติมี
ปฏิปทาเปนพระกรรมฐานจะพึงรักษา ธุดงควัตร 13 เพิม่ เติม เพื่อเปนการฝกตน ซึง่ ธุดงควัตร 13 มี
ดังนี้ 1. ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 2. ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร 3. ถือเทียวบิณฑบาตเปนวัตร 4. ถือ
เทียวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร 5. ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร 6. ถือฉันเฉพาะในบาตรเปน
วัตร 7. ถือหามภัตอันนํามาถวายเมื่อภายหลังเปนวัตร 8. ถืออยูปาเปนวัตร 9. ถืออยูโคนไมเปนวัตร
10. ถืออยูในทีแ่ จงเปนวัตร 11. ถืออยูปาชาเปนวัตร 12. ถืออยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร
เปนวัตร 13. ถือการนั่งเปนวัตร
4) การประกอบพิธีกรรมตออายุ
พระภาวนาวิ ศ าลเถระปฏิ บั ติ ต ามปฏิ ป ทาสายพระกรรมฐานซึ่ ง เป น ปฏิ ป ทาที่ พ ระ
กรรมฐานทั่วไปยึดถือไปปฏิบัติ นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ยังไดโปรดญาติโยมที่เขามารับ
ฟงธรรมเทศนา และจะประกอบพิธีกรรมตออายุ ใหกับญาติโยม ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะใน
วัดสระประสานสุขเทานั้น จะกระทําเมื่อถึงเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ําของทุกป โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
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ขั้นตอนการประกอบพิธี
1) สิ่งที่ตองเตรียมในพิธีกรรม
ขาวสารจํานวน 7 กิโลกรัม
สมปอย จํานวน7 ฝก
กอนหิน จํานวน 7 กอน
เทียนเวียนหัวจํานวน 1 เลม
เขียนชื่อบุคคลในบาน
2) การประกอบพิธีกรรม
พระภาวนาวิศาลเถระจะประกอบพิธีกรรมตออายุ ดวยตัวเอง
3) หลังเสร็จพิธีกรรมใหชาวบานปฏิบัติดังนี้
ใหนําสิ่งของที่ประกอบพิธีแลว คือ ขาวสาร 7 เม็ด, กอนเงิน-กอนทอง 3 กอน (กอนหิน
ที่นํามา) และ สมปอย 1 ฝก กลับบานไปตอนค่ํากอนนอนใหปฏิบัติดังนี้
1. นําขาวสาร 2 เม็ด พรอมดวยกอนเงิน-กอนทอง 1 กอน นําไปฝงทางทิศ
ตะวันออกของตัวบาน แลวทองคาถาวา “คะเตสิ” 3 จบ
2. นําขาวสาร 2 เม็ด พรอมดวยกอนเงิน-กอนทอง 1 กอน นําไปฝงทางทิศ
ตะวันตกของตัวบาน แลวทองคาถาวา “กิงสะระนัง” 3 จบ
3. นําขาวสาร 2 เม็ด พรอมดวยกอนเงิน-กอนทอง 1 กอน นําไปฝงทางทิศ
เหนือ หรือหัวบันไดบาน แลวทองคาถาวา “มะอะอุ” 3 จบ
4. มัดสมปอยฝูกไวเหนือประตูบาน แลวปดประตูบานทันทีหามเปดออกเด็ดขาด
ทองคาถา “อะหัง ปตตัง ซานามิ” 3 จบ
นําเม็ดขาวสาร 1 เม็ด เอาใสไวในไสหมอน กอนนอนกราบหมอนสวดมนต
4) วันรุงขึ้นใหปฏิบัติดังนี้
เปดประตูบานเอาฤกษ แลวพูดวา “เปดเอาเงิน เอาทอง เอาโชค เอาลาภ”
5) สามวันตอมา ใหปฏิบัติดังนี้
นํามะพราวแหง 3 ลูก, กลวย 3 หวี นําไปกลาวถวายที่วัด แลวนําสิ่งของทั้งหมดกลับไป
แชทําน้ํามนต ใชอาบกินกันทุกคนในบาน
6) อีกหนึ่งคืนตอมา ใหปฏิบัติดังนี้
นําขาวเหนียว 1 ปน และกลวย 1 ลูก ไปทําพิธีที่วัด แลวนําขาว และกลวยกลับบาน
7) กลับมาถึงบานใหปฏิบัติดังนี้
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นําขาวเหนียว 1 ปน และกลวย 1 ลูก ที่นามาจากวัด นําไปยื่นออกนอกรั้วบานทางทิศ
ตะวันตก แลวใหอธิฐานดังนี้ “ขอใหเจาที่เจาทาง เจากรรม นายเวร ภูติปศาจ ที่อยูบริเวณนั้นให
ไดรับสวนกุศลนี้และใหไดไปผุดไปเกิด อยามาเบียดเบียน รบกวนกัน สิ่งที่ไมดีกําจัดออกไปให
หมด นําแตสิ่งที่ดีมาให ขอใหนําโชคลาภ ความสุข ความเจริญ มาสูทุกคนในบานเทอญ” เสร็จ
แลวดประตูบาน แลวทองคาถาวา “อะหัง ปตตัง ซานามิ”
5) พิธีกรรมทําน้ํามนต
พิธีกรรมอีกอยางหนึ่งที่ พระภาวนาวิศาลเถระ เมตตาโปรดญาติโยม ซึ่งทานมองเห็นถึง
ความทุกขของญาติโยม ตองการใหญาติโยมพนจากทุกข นอกจากจะเทศนาธรรมเปนหลักแลว ทาน
ยังประกอบพิ ธีกรรมเพื่อสร างกําลั ง ใจใหกับญาติโยมที่เ ข ามาฟงธรรมเทศนาคือ พิธีกรรมทํา
น้ํามนต ทุกเชาวันเสาร เวลา 07.00 น. สําหรับลูกศิษยที่ตองการทําน้ํามนต ซึ่งน้ํามนตของพระ
ภาวนาวิ ศ าลเถระ เป น ที่ เ ล า ลื อ กั น ในเรื่ อ งความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป อ งกั น โรค ป อ งกั น ภั ย ป อ งกั น ผี
(สัมภาษณ) ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม
1) การเตรียมของกอนทําพิธี สําหรับผูที่จะทําน้ํามนต ใหเตรียมสิ่งของดังนี้
1. เทียน จํานวน1 เลม (ทางวัดเตรียมไวให)
2. ขาวสาร จํานวน7 กิโลกรัม
3. ผาขาว จํานวน.5 เมตร
4. มะพราว จํานวน.3 ลูก
5. กลวย จํานวน.1 หวี
6. ปลาดุก หรือปลาชอน จํานวนมากกวาอายุผูที่จะทําน้ํามนต
7. ไก ที่ยังมีชวี ิตอยู จํานวน.3 ตัว
8. น้ําสะอาด จํานวน.1ถัง
2) การประกอบพิธีกรรม
พระภาวนาวิศาลจะนําพาประกอบพิธีกรรมการทําน้ํามนต พอเสร็จพิธี พระภาวนาวิศาล
เถระ จะพานําปลอยไก ปลอยปลา โดยพากลาววา “ กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลด
ปลดออกตั้งแตมื้อนี้วันนี้ กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลดปลดออกตั้งแตมื้อนี้วันนี้
กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลดปลดออกตั้งแตมื้อนี้วันนี้ ” จากนั้นก็จะจับไกโยน
ออกไป ตอจากนั้นจะพากลาววา “สาธุลูกๆ หลานๆ ทานขาวทานปลา ทานเงินทานคํา ทานชีวิต
จิตใจ ทานบัดนี้ มีโชคมีชัย มีกําไรทุกอยาง เกิดมาบอดบอยาก ปูยาตายาย ไดรับสวนบุญ ไดรับ
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6 ) พากลาวถวายทาน และคํากลาวตางๆ
นอกจากปฏิปทาและพิธีกรรมเฉพาะของพระภาวนาวิศาลเถระแลว การนํากลาวทาน
ของพระภาวนาวิศาลเถระเปนเอกลักษณ มีที่เดียวในประเทศไทยก็วาได ที่นาเลื่อมใสของบรรดาศิษ
ยานุศิษย ซึ่งทานจะพานํากลาวทานเปนกรณีๆไป ดังนี้
พากลาวทานสิ่งของ เมื่อมีลูกศิษยนําของ หรือสังฆทานมาถวายที่วัด พระภาวนาวิศาล
เถระ จะพานํากลาวทานโดยใหผูที่นําสังฆทานมาถวาย หรือ ภัตตาหารมาถวายกลาวตาม ดังนี้
“สาธุ ทานไดทานดี ทานฮั่งทานมี เกิดมาบอดบอยาก ปูยาตายาย พระแกว 2 องค ไดรับ
สวนบุญ รับแลวใหลูกใหหลาน มีอายุมั่นขวัญยืน มีเงินหมื่นเงินแสน มืนตาขึ้น พอแตเงินหมื่นเงิน
แสน บอดบอยาก ทานได ทานเปนเศรษฐี ทานหนีจากทุกข พอแตความสุข สาธุ” (อุดมศักดิ์
ธรรมจริยาวัตร, 2546 : 19)
“สาธุลูกๆ หลานๆ ทานขาวทานปลา ทานเงินทานคํา ทานชีวิตจิตใจ ทานบัดนี้ มี
โชคมีชัย มีกําไรทุกอยาง เกิดมาบอดบอยาก ปูยาตายาย ไดรับสวนบุญ ไดรับผลทาน กับลูกกับ
หลาน ลูกๆ หลานๆ มาทานวันนี้ อายุหมั่นขวัญยืน มืนตาขึ้น บอดขาวอดปลา บอึดเงินอึดคํา
สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 4)
“สาธุ ลูกๆหลานๆ เกิดมาบอดบอยาก ทานเอาดิบเอาดี ทานเอาฮั่งเอามี ใชหนี้ใชสิน
ปูยาตายาย พระแกว 2 องค ผูรักษาชีวิต อุทิศเลี้ยงมา ไดไกเปนทาน ไกนี้ เปนพระเจาองคที่ 1
เปนผูพาเดิน ปูทาง เปนผูพาหนีจากทุกข เปนผูพาหาความสุข ขันตามเวลา ตามนาฬิกา ไกนี้เกิด
มา เปนพระเจาองคที่ 1 ผูขาเกิดมา ชาติใดๆ ขอไดพบ พระเจาทั้ง 5 พระองค พระเจาไก พระเจา
เหน พระเจาเตา พระเจาโค พระเจาคน ทัง 5 พระองคนี้ เกิดชาติใดๆ ไดพบไดเห็น ดวยอํานาจ
วาสนา สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 5)
“สาธุ ลูกๆ หลานๆ เกิดมาบอดบอยาก มาทานเอาดีเอาฮั่งเอามี ทานเอาเงินเอาคํา
ทานเอาชีวิตจิตใจ เกิดมาบอึดบอยาก สนุกกินสนุกทาน ไดลูกไดหลาน ผูดีมีปญญา เหมือนพระ
นาคเสน พระยามิลิน มีปญญา กวามนุษยทั่งหลาย เกิดมาบอึดบอยาก สนุกกินสนุกทาน สาธุ”
(บันทึกเสียงแผนที่ 6 : 3)
“สาธุ ลูกลูก หลานหลาน ทานกายวาจาใจ ตอพระพุทธ ตอพระธรรม ตอพระสงฆ สาม
อยางนี้ ทานแลว ประจําตัว ตั้งใจ สิ่งใดไดทาน ระลึกได เปนของเรา ระลึกบได สูญหายเปลา ตั้งใจ
รับเอาดีเอาฮั่งเอามี ฮูสึกระลึกได วาเปนคนจริง จริงกาย จริงวาจา จริงใจ จริงตอพระแกวสององค
จริงแลว เปนแกวศักสิทธิ์ ประจําชีวิต ของลูกของหลาน ตลอดชีวิต สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 17 : 4)
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“สาธุ ลูกๆหลานๆ ไดมาทานหนอยกะดี หลายกะดี เกิดมาเปนมหาเศรษฐี บอึดบอยาก
ขอไดพบ พระเจาทั้งหาพระองค พระเจาไก พระเจาเหน พระเจาเตา พระเจางัว พระเจาคน ทั้งหา
พระองคนี้ เกิดชาติใดๆ ไดพบไดเห็น ดวยความหมั่นใจ มาทานมื้อนี้มีอายุหมั่นขวัญยืนมืนตาขึ้น
พอเงินหมื่นเงินแสน บอึดบอยากปูยาตายายพระแกวสององค ไดรับสวนบุญ รับแลวใหลูกใหหลาน
อยูเย็นเปนสุข บอดบอยาก สาธุ ไดแลว พระแกวรักษา สาธุ ฮูเมื่อแลว เชื่อแลว เปนคนจริง จริงตอ
พระแกว จริงตอพระแกว จริงแลว พระแกวรักษา มาแตวันกอเกิดสาธุ ” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 2)
“สาธุ ลูกลูก หลาน หลาน มาตอเอาเงินเอาคํา มาตอเอาชีวิตจิตใจ เกิดมาบอึดบอยาก ปูยา
ตายาย พากินพาทานพาไดพาดี พาฮั่งพามี เกิดมาบอึดบอยาก มาทานในมื้อนี้ มีอายุหมั่นขวัญยืน มืน
ตาขึ้น พอแตเงินหมื่นเงินแสน บอึดบอยาก สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 6 : 1)
พากลาวใหระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และไหวคุณบิดามารดา โดยให
ญาติโยมนั่งพนมมือ หันหนาไปหาพระพุทธรูปแลวกลาวตามวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต
ตอพระพุทธ เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์ ประจําชีวิต ของลูกของหลานตลอดชีวิต กราบ .... สาธุ ขา
ขอมอบกาย ถวายชีวิตตอพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ตรัสไวดีแลว เปนแกว
ศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด กราบ ... สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิตตอพระสงฆ องค
ปฏิบัติ ตามธรรมมะวินัย เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต ของลูกของหลาน ตลอดชีวิต
กราบ ... สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระแกว องคที่หนึ่งผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา มาแต
วันกอเกิด เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด กราบ ... สาธุ ขาขอมอบกาย
ถวายชีวิต ตอพระแกว องคที่ 2 ผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา ใหน้ํานมและขาวปอน รักษาชีวิต มา
แตวันกอเกิด เชื่อแลว เปนแกวศักสิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด กราบ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 2-3)
“สาธุ ลูกๆหลานๆ ใตผากาสาวะพัด ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติตรัสไวใหแกพระสงฆ ผู
ทรงธรรมทรงวินัย ลงฮม ตามธรรมตามวินัย มาทานในวันนี้ ขอใหพบพระเจาทั่ง หาพระองค พระ
เจาไก พระเจาเหน พระเจาเตา พระเจางัว พระเจาคน สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 5)
พากลาวระหวางที่ประพรมน้ํามนต เมื่อพระภาวนาวิศาลเถระประพรมน้ําพระพุทธมนต
ทานมักจะพากลาวซึ่งเปนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนี้“ฝนหาแกวตกแลวชุมเย็น ลางโรคลางภัย
ลางไขลางหนาว ลางเจ็บลางปวยลางซวยออกใหเบิด เกลี้ยงดีพลีงาม ฝนหาแกวตกแลวซุมเย็น ฝน
หาแกวลางโรคลางภัย ลางหวัดลางไอลางไขลางหนาว ลางเจ็บลางปวยลางซวยใหเบิด เกลี้ยงดีพี
งาม สดใส บมีโรคบมีภัย บมีไขบมีหนาว บมีเจ็บบมีปวย ความซวยหายเบิด ความรวยเกิดขึ้น มี
อายุหมั่นยืน ลืมตาขึ้น พอแตเงินแตคํา พอแตสิ่งอยากได รวยอํานาจวาสนา เกิดมาบอดบอยาก
สาธุ” (เทปบันทึกแผนที่ 1 : 3)
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พากลาวปฏิบัติตน พระภาวนาวิศาลใชคําวา “เอาบุญทางใจ” เมื่อมีลูกศิษยมาปฏิบัติตน
ทั้งการนั่งสมาธิ การใหทาน การเจริญภาวนาตางๆ ดังนี้ “สาธุ ลูกๆหลานๆ มาละลดความวุนวาย
ความเสียหาย ละลดปดถิ่ม มาละลด โรคภัยไขเจ็บ ทํามา ดวยความมืดความหลง สิ่งที่ไมดี มา
ละลดปดถิ่ม มาละลด เคราะหเข็ญกําเวร เจากรรมนํามา สิ่งที่ไมดี มาละลดปดถิ่ม เอากรรมดี
ทํามั่งทํามี สรางเงินสรางคํา สรางขาวสรางน้ํา มาตอชีวิต มาตอเอาดี มาตอเอาฮั่งเอามี ตอเอา
เงินเอาคํา ตอชีวิตจิตใจ เกิดมาเปนคนบริสุทธิ์ เปนคนดีมีราคา มีปญญา รักษาตัวได สาธุ”(เทป
บันทึกแผนที่ 1 : 7)
พากลาว ทานไถชีวิตสัตว หรือการตออายุ พระภาวนาวิศาลเถระประกอบพิธีกรรมตอ
อายุ จะพากลาวทานไถชีวิตสัตว ดังนี้“สาธุ อะหังวันทามิ สัตวตัวนอยตัวใหญ เปดไกปูปลา ได
ฆากินมาแตมื้อเกิด เปนอาหาร มื้อนี้ ใหชีวิตสัตวเปนทาน ใหพนจากความตาย พนจากความ
เสียหาย ชีวิตของขา เปนเนื้อเปนหนัง เกิดเปนสัตวจําพวกนี้ ในวันนี้ ละลดปดกรรม อยามีกรรม
มีเวร มาผูกมาพัน มาเกี่ยวมาของ เวรอันใด ใหแลวใหหาย หายแตวันนี้ตอไป มีอายุหมั่นยืน
สาธุ เบิดเคราะหเบิดเข็ญ หวิดโรคหวิดภัย ไชโย ขาชนะแลว พนแลว ถึงแลว รูแลว พระแกว
รักษา ไชโย เบิดกรรมเบิดเวร เบิดเคราะหเบิดเข็ญ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 4)
พากลาวเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต พระภาวนาวิศาลเถระ พานํากลาวหลักในการ
ดําเนินชีวิตเปนประจําเพื่อกระตุนใหคิดพิจารณาและนําไปปฏิบัติตามดังนี้ “สาธุ ละชั่ว ประพฤติดี
ละทิฐิ ไมเปนพาล หวังเพื่อ พระนิพพาน บําเพ็ญญานสนองคุณ สนองแลว คุณพระแกว 2 องค ปะ
จําชีวิต ทุกกาวเดินไปมา สาธุ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 7)
3.1.5 สรุปประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระเปนชาวอุบลราชธานี ศึกษาเลาเรียนปฏิปทาการปฏิบัติแบบพระ
กรรมฐานจากพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต และพระสงฆสายธรรมยุตินิกาย และทานเปนพระสงฆที่
ดําเนินตามปฏิปทาพระสายวิปสสนากรรมฐานอยางเครงครัด เปนที่กลาวขานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงนอกจากนั้นทานยังไดปฏิบัติตามขอวัตรของพระโบราณา
จารยอยางเสมอตนเสมอปลาย เชน การโปรยทานกอนฉันภัตตาหาร การตออายุหรือไถชีวิตจากเจา
กรรมนายเวรโดยการปลอยปลา ปลอยเตา ปลอยไก (ศิษยานุศิษย, 2546 : 294) ทั้งนี้ทานมุงหวังให
พุทธศาสนิกชนไดเขาสูพระพุทธศาสนา สําหรับพิธีการเหลานั้นเปนอุบายอยางหนึ่ง เชนการพา
กลาวทานสิ่งของตางๆดวยสํานวนงายๆไมมีแบบแผนตายตัวแตลวนเปนคําที่ฟงแลวกอใหเกิด
ศรัทธาปสาทะ ยินดีในการทานเสมอ พระภาวนาวิศาลเถระมักจะสอนใหพูดสิ่งที่ดี เมื่อพูดดีมีราคา
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3.2 หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระไดนําหลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถิ่นอีสาน ตามวาระโอกาส และความจําเปน หรือความตองการใหประชาชนชาวอีสานและผูฟง
ไดนําไปประยุกตและปฏิบัติเปนพื้นฐาน และพัฒนาตอไปจนถึงขั้นโลกุตรธรรม ผูวิจัยจําแนกหลัก
คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระได ดังนี้
3.2.1 หลักคําสอนการดําเนินชีวิต
พระภาวนาวิ ศ าลเถระมีห ลั ก ในการดํ า เนิ น ชีวิ ต เพื่ อ ให ชีวิ ตที่ เ ป น สุข โดยใชคํ าพู ด ที่
กะทัดรัด เปนประโยค ซึ่งถือวาเปนความคิดรวบยอดในการดําเนินชีวิต คือ“ละชั่วประพฤติดี ละทิฐิ
ไมเปนพาล หวังเพื่อพระนิพพาน บําเพ็ญญาณสนองคุณ” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 :5) ซึ่งถือไดวาเปน
วิธีการที่งายตอการเผยแพรพุทธศาสนา และงายตอการจําแลวนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง จาก
ประโยคดังกลาว พระภาวนาวิศาลเถระจึงไดอธิบายวา “ละชั่วประพฤติดี” ซึ่งมีความหมายชัดเจน
ในตัวของประโยค สอดคลองกับหลักทั่วไปทางพระพุทธศาสนา คือ เวนจากความชั่ว ประพฤติ
ความดี และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ “ละทิฐิไมเปนพาล” ทิฐิไดแกคนไมเชื่อไมฟงคนอื่น ไมเชื่อ
แมแตตัวเอง การไมเชื่อตัวเองนี้ก็คือการไมทําความดีใหกับตัวเอง ซึ่งเรียกไดวา เปนคนมีทิฐิมานะ
มานะถือวาตนดีเลิศประเสริฐ ทําผิดก็ไมยอมรับผิด (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 5) ละ ก็คือ ไมใหบังเกิด
ขึ้นเลย ใหหมดสิ้นไป ละทิฐิไมเปนพาล ก็คือ ลดทิฐิ และไมเปนพาล เปนพาล ก็เกิดจากทิฐินั้นเอง
“หวังเพื่อพระนิพพาน” นิพพานถือไดวาเปนจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เปน
หนทางดับทุกข “บําเพ็ญญาณสนองคุณ” การบําเพ็ญญาณนั้นมีหลายลักษณะ ไดแก การใหทาน
เพื่อชดใชหนี้สิน หนี้สินที่ติดตัวของเรามาจากพระแกว พระแกวก็คือ พอ และแม ซึ่งถือวาพอกับแม
เปนบุคคลที่เราควรกตัญูรูคุณ เปรียบเทียบไดวา พระพุทธเจา ทานยังทําเปนตัวอยางในการกตัญู
รูคุณ บิดา มารดา คือการบวช (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 5) การบําเพ็ญญาณเพื่อสนองคุณ นั้นคือการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา หมั่นใหศีล ใหทาน รักษาศีล หรือ การบวช ซึ่งทานจะเนนการบวชเพื่อ
ทดแทนคุณบิดามารดา จากบทสัมภาษณ นางดารุณี ณ อุบล กลาวถึงหลักคําสอนเรื่องกตัญู กลาว
ว า “ท า นจะสอนให ส นองคุ ณ บิ ด า มารดา และสอนให มี ค วามกตั ญ ู ต อ ครู บ าอาจารย
พระมหากษัตริย ประเทศ” (นางดารุณี ณ อุบล, 2550 : สัมภาษณ)
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3.2.2 หลักคําสอนความกตัญูตอบิดามารดา
พระภาวนาวิศาลเถระเนนย้ําเรื่องความเคารพและรูคุณของบิดามารดามาก ซึ่งทานใชคํา
วา “พระแกว” แทน บิดามารดา คําวา พระแกว คือเปนแกวที่ดีกวาทุกอยาง แกวสารพัดนึก (อุดม
ศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 :21) เปนแกวที่คนเราทุกคนตองระลึกถึงเสมอ บางครั้งทานก็สะกิดใจให
รูถึงคุณของพระแกว และตําหนิผูที่ไมรูจักตอบแทนคุณพระแกว ถาเปนเจานายก็ไมกาวหนา เปน
พอคาพอขายก็รอยหรอลมจม (อุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 : 22)
ความกตัญูตอบิดามารดานี้ พระภาวนาวิศาลเถระจะเนนเปนพิเศษจะเห็นไดจากวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อใหเขาใจและระลึก คําวาระลึก แสดงใหเห็นถึง เมื่อรับรูและเขาใจแลวนําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งทานจะย้ําให “ระลึก” วิธีการสอนอยางหนึ่งก็คือ การใชผญาอีสาน
คือ “ทางเสนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดงเสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย บัดหาจอย
บมีผูซ้ําบแล” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ มักใชคําผญาอีสาน ซึ่งเปนภูมิปญญา
อันเปนเอกลักษณเฉพาะของอีสาน ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระอธิบายไดวา
“ทางเสนเคาอยากวดหนามปก” ทางเสนเคาก็คือพอกับแม อยากวดหนามปก ก็คือ อยา
ทําไมดีกับพอแม ใหเชื่อฟง กตัญูรูคุณ (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 4-5) นั้นก็คือ ทางเสนเคาอยากวด
หนามปก คือใหเชื่อฟงบิดามารดา กตัญูรูคุณ และหมั่นทําบุญ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะไดสงผล
บุญนี้ไปใชหนี้สินบิดามารดา “อยาไปเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย” อยาเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย
คือเปนการเตือนเรื่องการคบมิตร การคบมิตรนั้นใหพิจารณา คนไมดีนั้นเปรียบไดเหมือนกับเสือ
“เสือบายเจา บมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซ้ําผูแล ” เมื่อคบคนไมดีแลว ก็จะนําพาเราไปในทางที่ไมดี
ดวย ไมมีใครสามารถชวยไดนอกจากตัวเอง ซึ่งทั้งหมดก็เปนการสอนใหเชื่อฟงบิดามารดา การคบ
มิตร และโทษของการคบมิตร (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 5)
นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระใชวิธีการเลานิทานเรื่องความกตัญูของพระพุทธเจา
เพื่อใหผูฟงตระหนักถึงพระพุทธเจาผูเปนแบบอยางในความกตัญูดังนี้ “พระพุทธเจาทานใหพร
พระแกวของทานตอนอยูชั้นดาวดึงส ทานบรรยายธรรมอันประเสริฐ ทดแทนหนี้สินพระแกว พวก
รุกขเทวดา บริวารของนางสิริมหามายา เปนหมื่นเปนแสนมาฟงพากันรองไหสนั่นหวั่นไหว เสียใจ
วาไมไดลูกดีเหมือนนางสิริมหามายา พระพุทธเจาไดเอยขึ้นวา “เจาจะพากันมารองอยางนี้ไมมี
ประโยชนอะไร ตั้งใจปฏิบัติตน สรางตนใหดี หาทานใหดีแลว จึงมาสํานึกระลึกปรารถนาเอาลูกที่ดี
เราจะไดดวย ความรองไหอยางนี้มันจะไดหรือ” พวกนั้นเลยหยุดการรองไห เวลาเปนเทวดาก็ไม
รูจักทดแทนพระแกว บูชาพระแกวเปนหนี้ทับตัวอยูไมรูแลวจะไปรองไหมีประโยชนอะไร ” (อุดม
ศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 : 19) จะเห็นไดวาเปนความสามารถที่พระภาวนาวิศาลเถระใชสั่งสอน
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นอกจากนี้ วิธีการอีกอยางหนึ่งที่ถือวาเปนไดผลเปนที่ประจักษ คือการใหกลาวตาม
ดังนี้ “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระแกว องคที่หนึ่งผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา มาแตวัน
กอเกิด เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด” กราบ (คําสั่ง) ตอจากนั้นพระภาวนา
วิศาลเถระจะสอนโดยที่ญาติโยมกําลังหมอบกราบอยูวา “พระแกวองคที่หนึ่งผูใหกําเนิดเขาเรียกวา
พอ พูดภาษาหยาบๆวาอีพออีแม...” เอาขึ้น (คําสั่ง) พอลุกขึ้นแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาว
ตอวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระแกว องคที่ 2 ผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา ใหน้ํานม
และขาวปอน รักษาชีวิต มาแตวันกอเกิด เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด”
กราบ (คําสั่ง) ขณะที่ญาติโยมกําลังหมอบกราบอยูนั้น พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนวา“พระแกว
องคที่ 2 เราใหญมาแลวเลยเห็นพระแกวเปนผาเช็ดมือเช็ดเทา พระแกวเวาพระแกวสอนกะวาเฮย
เจาคนลาสมัยอยูอยาสิเวาผัดวา เลยถือวาพระแกวนี้เปนคนลาสมัย โตมา ลืม พระแกว นี้หละเพิ่น
วาลืมชีวิตเจาของ คั่นลืมพระแกว แปลวาบมีความรูรักษาโต พระพุทธเจาเพิ่นสรางบารมีมาทอ
ใด กะหยังเปนหนี้อยู หนี้พระแกว จนไดฮอดพระแกวไปเกิดอยูชั้นดาวดึง ทานกะนําไปใชคา
น้ํานมและขาวปอน” เอาขึ้น (คําสั่ง) (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 2-3) โดยคําสั่งในขณะหมอบกราบนั้น
ทุกๆครั้งพระภาวนาวิศาลเถระจะบอกใหผูที่หมอบกราบอยูนั้นระลึกใหเห็นหนาบิดามารดาของ
ตนเองทุกครั้งไปเปนเทคนิควิธีในการย้ําเตือนอยางหนึ่ง
3.2.3 หลักคําสอนใหพิจารณาที่ตนเอง
พระภาวนาวิศาลเถระ ใหพิจารณาที่ตนเปนที่ตั้ง คือ ใหระลึกถึงวาตัวเปนคน อยาให
ความวุนวายเสียหาย มาครอบงําประจําใจ (บันทึกเสียงแผนที่ 6 : 1) คน หมายความวา เปนผูตั้งอยู
ในทางดี มีปญญาหาทางดีใหแกตัวได ดีกาย ก็เรียกวากายเรียบรอย ดีวาจาก็เรียกวาวาจาเรียบรอย ดี
ใจ ก็ใจเรียบรอย 3 อยางนี้เปนบเกิดแหงคุณงามความดี (บันทึกเสียงแผนที่ 16 :1) และทานมักกลาว
ดวยคําพูดที่สะกิดใจวา ไอคนวุนวายเสียหายนั่น มันเปนบาไปในทางเสียหาย มันบฮูเมื่อวามันเปน
คน ...บ มี ค วามฉลาดฮู เ มื่ อ ตั ว แล ว กะบ ก ลั ว ความเสี ย หายอี ก ด ว ย นั้ น ยั ง เรี ย กว า ไม ใ ช ค นหนา
(บันทึกเสียงแผนที่ 16 : 1) “เกิดมาใหเปนคน แลวเปนหยังคือจังบเฮ็ดความดีใหแกตน เกิดมาเสีย
เปลา เกิดมาเนาอยูในโลกสงสาร บไดไปนิพพานนําพระพุทธเจา ฟาวแตนําลูกนําหลาน บอนสิพา
คลานเขาหมอนรก ละความทุกขบได วุนวายทําลายตัว พูดซ่ํานี้กะฮูเมื่อบเลา” (บันทึกเสียงแผนที่
11 : 4)
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การพิจารณาตนเองนี้ บางครั้งพระภาวนาวิศาลเถระอุปมาตัวของเราเองเปนดอกไม ที่จะ
นําไปบูชา ถาเราทําดี ดอกไมก็มีกลิ่นหอม มีความสวยงาม ทานใชคําพูดสะกิดใจดังนี้ “ระลึกวาเรา
นั่งอยูนี้เปนดวงดอกไม ...ระลึกวาตัวเรานั่งอยูนี้เปนดอกไมแตวันเกิด เดี๋ยวมันกะบาน ...เราหละไป
หาดอกไมอยางนั้นอยางนี้มา คันระลึกวาตัวเราเปนดอกไมนั้นนะ นี้กะบานเต็มดวงแลวนี้ เดียวมัน
กะรวงไปละ นี้กําลังยังไมบานนี้ กําลัง กําลังสดใสอยู ตนไมนึกวาตัวเปนดอกไมเลย ไปวิ่งซื้อ
ดอกไมนั่นดอกไมนี้มา บาไมเขาเรื่อง...” (บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 3) คือเปนการย้ําเตือนสติวา เรารูจัก
วาเราเปนดอกไมหรือยัง ใหรูจักพิจารณาตนเอง และพระภาวนาวิศาลเถระจะเตือนถึงวา เรายังเปน
ดอกไมที่มีกลิ่นหอม สวยงามอยูหรือไม หรือวาขาดความสวยงามหรือยัง ดังนี้ “...ดวงใจของเราไม
นึกวาเราเปนดอกไม เลยปลอยใหมันบูดมันเนาไปเปลาๆ... ทันไดระลึกหรือยัง หรือปลอยใหมันบูด
มันเนาไปเปลาๆ นั่งนี้มีแตดอกไม อยาใหแมงภูมาเอาเกสรไปกินเบิด ไมไดเอาบูชา แมลงภูแมลงผึ้ง
มาเอาเกสรไปกินเบิด…” (บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 3) เปนการสะกิดใจใหคิดวา แมลงภูเขามาเอาเกสร
ดอกไมไปหมด เปรียบเหมือนวา เรารักษาความดีไวไมได ใหแมลงภูมาเอาไป “...แมลงผูแมลงผึ้ง
นะคือความเสียหายที่ ทํามา ทําใจของเราใหเสียเกสร เสียความหอม เกสรดอกไมคือหัวใจนั้นตี้ เรา
เปนกาบดอกไม เปนดวงดอกไม มันจะปลอยใหดอกมันผุมันเนาไปหละ เลยไมไดบูชา เปนดอกไม
เสียตระกูล มูลพระแกว เสียตระกูล เสียมูลของพระแกว ใหระลึกวาเราเกิดมา เปนดวงวิเศษเดอ ดวง
ดอกไมเดอ เราจั่งไมปลอยใหคนอื่นมาเอาเกสรไปกินเบิด เอาความหอมไปกินเบิด ไมไดบูชาความ
หอมคืออะไร ไดแกเราเปนคนดีมาแลว ไดความชั่วมาเต็มตัว เราบริสุทธิ์มาแตวันเกิด นะจังวาเขามา
ยึดเอาเกสรไปกินเบิด ไมไดบูชา พูดอยางนี้เขาใจเดอ...” (บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 3) พระภาวนาวิศาล
เถระสอนเรื่อง ตัวเองเปนดอกไม เปนอุปมาอุปไมยใหคนรักษาตนเองใหดีมีคุณคา ซึ่งทุกคนมีความ
ดี ความงาม มาแตวันเกิดมา เปรียบเหมือน ดอกไมที่มีเกสรดอกไมตั้งแรก แลวเราตองรักษาความดี
ความงามแหงตนไว ไมใหแมลงภู คือความเสียหาย เขามาครอบงํา ทําใหความหอม คือ คุณงาม
ความดี ออกจากตัวของเราไป
3.2.4 หลักคําสอนใหสํารวมวาจา
พระภาวนาวิศาลเถระสอนในเรื่องการพูด ทานใหความหมายของคําพูดวา คําพูดเปนคํา
ที่ศักดิ์สิทธของมนุษย ถาพูดใหเสียหายก็เสียหายที่สุด ทานเรียกคําพูดที่มีคุณคาวา คําพูดเปนเอก คํา
วาเอกเปนสิ่งที่ดีที่สุด เปนคําเลิศประเสริฐ พูดออกไปแลว มีคา เปนสิ่งที่หาเปรียบเทียบไมได ไมใช
คําพูดที่เสียหาย พูดเสียหายถือวาเปนคําเหลวไหล คําเปนโทษเหลือที่สุด (บันทึกเสียงแผนที่ 16 :1)
คําพูดเสียหายที่เกิดโทษก็คือ การพูดในเรื่องของคนอื่น ดังที่ทานชี้ใหเห็นโทษของการพูดเรื่องของ
คนอื่น เปนผญาอีสานวา “อยางมงัวกางกินกลอยทองอึ่งหลึ่ง” (บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 4) พระภาวนา
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บางครั้งพระภาวนาวิศาลเถระจะย้ํา โดยการตั้งคําถาม “แมนบละ” เพื่อเปนการย้ําหรือ
สะกิดใจใหเกิดความระลึก ซึ่งคําวาระลึก คือ การเขาใจและนําไปปฏิบัติจริงในชีวิต และจะกลาวถึง
ผูที่ระลึกไดแลววา ผูใดฮูเมื่อตัวแลว คําเหลานี้ดีแลว พยายามเอามาใชใหมีราคา มีคุณคาแกตัว มี
คุณคาไปตลอดฮอดลูกฮอดหลาน (บันทึกเสียงแผนที่ 16 :1)
3.2.5 หลักคําสอนใหมีสติ
พระภาวนาวิศาลเถระมีหลักคําสอนเรื่องสติ ความระลึกไดใหกับตนเองเสมอ ซึ่งคําวา
ระลึกได คือใหระลึกถึงวาตัวเปนคน คนหมายถึง การตั้งอยูในความดี (บันทึกเสียงแผนที่ 16 : 1)
รวมความวา สติในที่นี้ก็คือ มีสติที่ระลึกถึงความดีและนําไปปฏิบัติจริง
พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญกับสติเปนอันดับแรกในการเรียนรูสิ่งตางๆ ซึ่งทาน
มักใชคําถามกับผูฟงวา ระลึกไดหรือยัง? มั่นใจหยัง? เปนตน ยอมเปนที่รูดีทั่วกันวา ถาคนลงเสียสติ
ก็เทากับเปนคนบาเทาที่สติธรรมที่มีกันอยูทั่ว ๆ ไป เปนสติที่พอปองกันไมใหเปนบากันเทานั้น
เพราะฉะนั้น สติจึงเปนตัวเอก สําหรับแกความบาที่ไมรูตัว โดยการพยายามปลูกฝงสติ ใหมีขึ้น
ในตัวใหมากที่สุด
วิธีการตรวจสอบความมีสติดวยการโยนของ เปนการตรวจสอบวา ระลึกไดแลว หรือไม
เปนการประเมินผลในสิ่งที่ไดสอนมา กลาวคือ เมื่อถึงเวลาพระภาวนาวิศาลเถระสั่งสอนผูฟงอยูนั้น
หากผูฟงคนไหน เผลอเลอ หรือสนใจสิ่งอื่นอยูนอกเหนือจากคําสอนที่กําลังดําเนินไป พระภาวนา
วิศาลเถระ จะโยนกอนขนม ถุงน้ําเตาหู ผลไม ใหกับผูฟง หากผูฟงรับได พระภาวนาวิศาลเถระมัก
กลาววา “มีปญญารักษาตัว” หากผูฟงรับไมได พระภาวนาวิศาลเถระมักกลาววา “ของรักษาชีวิต
จิตใจ รับไมได” “ของใสปากรับเอาบได บัดรับเอาผูบาวผูสาวรับดีแทๆ”
3.2.6 หลักคําสอนการครองเรือน
ฆราวาสธรรม 4 คือธรรมแกการครองเรือน พระภาวนาวิศาลเถระเนนย้ําในการครอง
เรือนของผูฟงอยางยิ่ง สําหรับผูที่ตองการหลักธรรมในการปฏิบัติในระดับการดําเนินชีวิต ซึ่งพระ
ภาวนาวิศาลเถระกลาวถึง หลักฆราวาส 4 วา “ฆราวาส 4 ผูครองบานครองเรือน ตองมีธรรม 4 ขอ
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1. รักษาสัตย สัตยคือความจริง ปฏิบัติตัวใหเปนธรรม ตัวไมเปนธรรม มันสิมีประโยชน
หยัง ธรรมคือความดี ความสงบเรียบรอย (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 138)
2. รักษาธรรม ธรรมคือความดี ความสงบเรียบรอย
3. ขันติ คือความอด ไมทําตนวุนวาย
4. จาคะ คือไมถือตน ไดแก ไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรท
ยางกูร, 2541 : 138)
3.2.7 หลักคําสอนการปฏิบัติของพระสงฆ
หลักคําสอนการปฏิบัติของพระสงฆนี้ พระภาวนาวิศาลเถระมักยก การเลนคํา เปนการ
สะกิดใจใหคิดตามในลักษณะที่ไมพึงปฏิบัติของพระสงฆ ดังนี้ “...พระกะตัวพระเหลืองซือ ๆ ติ
ตัวธรรมตัววินัยบมี พระผาเหลืองเปลืองเขาสุก พระไปหลบเลน นอนเวนกะแมนพระ พระเลนพระ
เที่ยว พระบเหลียวเบิ่งฮีตเบิ่งคอง บแมนพระ พระเหงานอน เบิ่งผูสาว พระเหงานอนวาก ๆ พระ
คาบยอซองเลาะวัด นี้กะพระจักพระละเวาใหฟง...” (บันทึกเสียงแผนที่ 14 :9) “ ... พระเลน พระ
เที่ยว พระบเหลียวเบิ่งฮีตเบิ่งคอง พระหามองแตผูสาว ผัดเขาบานใด หากินแตน้ําชากาแฟ บฮูจัก
เจาของ จักอันใดเปนพระ...โกนผม หมเหลือง นั่นตี้เรียกวา พระ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรท
ยางกูร, 2541 : 57) การผูกคําวา “พระ” ซึ่งขางตนก็จะนําเสนอสิ่งที่พระสงฆไมควรกระทํา
และตอไปพระภาวนาวิศาลเถระจะสั่งสอนพระภิกษุในเรื่องที่ควรปฏิบัติของพระสงฆ
โดยใชการผูกคําวา “พระ” ดังนี้ “...พระ คือคนที่สละตนจากความเสียหาย สละตน...” (เพาะพานิชไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) คําวาพระแปลวา ผูชนะ ชนะเปรต ชนะผี ชนะแมกระทั่งของ
ทานของชาวบาน ...เราเปนผูชนะจนชาวบานเขามีศรัทธา (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร,
2541 : 62) สิ่งที่พระภาวนาวิศาลเถระปฏิบัติเปนตัวอยาง และใหพระสงฆองคอื่นๆปฏิบัติตามคือ
ถืออัฐบริขาร 8 ธุดงควัตร 13 กิจวัตร 10 อันเปนหลักปฏิบัติพื้นฐานของพระธรรมยุติกนิกาย หาก
พระสงฆที่ไมไดปฏิบัติใหครบ ทานมักจะตําหนิวา บวชอะไร บวชแลวไมรูประเพณีทํานองครอง
ธรรม โบราณถึงไดวา ขาดทุนเหมือนพระไดหวี ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 :
125) เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวา บวชมาแลวก็หาประโยชนไมได
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3.2.8 มรณานุสติ
การสอนเรื่อง มรณานุสตินี้ เปนการย้ําเตือนใหตระหนักถึงชีวิตที่มีคุณคา ไมควรปลอย
เวลาใหเปลาประโยชน และไมใหเกิดความกลัวตาย เพราะวาไมมีใครหนีรอดได ดังผญาอีสานดังนี้
“ความตายนี้แขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไปซิได
เพิ่ง ทําชั่วไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข”
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :12) พระภาวนาวิศาลเถระไดย้ําเปนประจําวา ชีวิตมนุษยนี้
สั้นนัก เมื่อมีเวลาใหกระทําแตความดี ความตายนี้อยูกับเราทุกยางกาว ไมมีใครที่จะหนีความตายได
มีแตคุณงามความดีเทานั้นที่จะเปนที่พึ่งของเราเมื่อตายไป ดังผญาอีสานที่ทานสอนประจําวา “หา
เรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไวหลายมื้อแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 :
162) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนการประพฤติปฏิบัติอันเปนแบบอยางใหกับ
คนรุนหลัง หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไว ก็คือ การกระทําคุณงามความดี สะสมคุณงามความ
ดี อยูในศีลธรรม หลายมื้อแขกสิโฮม คือ ในอนาคต เราจะไดพึ่งพาสิ่งที่เราไดทําไว ก็คุณงามความ
ดีที่ติดตัวของเรา
3.2.9 สรุปหลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถรตามวาระเลือกคําสอนที่ใหเหมาะกับผูฟงและมุงประโยชนแกผูฟง
มากที่สุด ทานมักเนนเรื่องที่อยูใกลตัว เปนเรื่องเรงดวน และเปนเรื่องที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน อันเปนหลักธรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิต เปนการนําหลักธรรม
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาอันเปนเครื่องที่จะนําไปสูความหลุดพน มากลาวย้ําใหกับผูฟงที่
เหมาะสม การสอนหลักธรรมแตละครั้งทานมักจะพิจารณาถึงการนําไปใชจริงมากเปนที่สุด ทานจึง
มักเนนหลักธรรมงายๆ ไมซับซอน โดยใชภาษาถิ่น หลีกเลี่ยงการใชภาษาบาลี หรือภาษาที่เขาใจ
ยาก อันเปนการเขาถึงผูฟงที่ไดผลอยางมาก นอกจากนั้น พระภาวนาวิศาลเถระยังนําเอาคําสอนอัน
เปนสิ่งที่ชาวอีสานไดปฏิบัติกันมาแตโบราณ และพบวาเปนคําสอนที่สอดคลองกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือเรื่องความกตัญู ทานใชผญาอีสานในการสอน อันเปนการผสมผสาน
วั ฒ นธรรมอี ส านและหลั ก ธรรม อั น เป น ความสามารถ ไหวพริ บ นํ า เอาสิ่ ง ที่ มี อ ยู ม าประยุ ก ต
ผสมผสานโดยเนื้อความหลักๆไมขาดหายได ซึ่งจะไดนําเสนอเปนเทคนิคการสอนของพระภาวนา
วิศาลเถระ ตอไป
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3.3 เทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิ ศ าลเถระมี เ ทคนิค การสอนที่ใ ชห ลัก ธรรมจากพระไตรป ฎก ประยุก ต
รวมกับวัฒนธรรมอีสานไดอยางกลมกลืน และมีผลเปนที่ประจักษ ซึ่งเทคนิคการสอนของทาน เปน
วิธีการที่กระตุนใหเกิดความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งทานจะย้ํา
เสมอวา “ระลึกไดหรือยัง” ซึ่งคําวา ระลึกได คือ การรูและเขาใจแลวนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนพฤติกรรมภายในตนเองอยางไดผล
การสอนของพระภาวนาวิศาลเถระนี้ ไมนิยมเทศนาตามธรรมเนียมปฏิบัติคือ ไมนิยม
เทศนาบนธรรมมาส แตนิยมเทศนาโดยไมเลือกสถานที่ เวลา และไมไดกําหนดหัวขอลวงหนา ทาน
มักใชวิธีสะกิดใจในเรื่องที่เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือเปนเรื่องที่เรงดวนที่ตอง
รูกอน เชน คําสอนเรื่อง สติ สามารถจําแนกประเด็นเทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระได
ดังนี้
3.3.1 วิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
คําวา “วิธีการ” (Method) ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา กุศโลบาย หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีระบบแบบแผน มีขั้นตอน ซึ่งผูสอนจะใชเปนวิธีการในการถายทอด
เนื้อหาที่ตองการสื่อ เชน การบรรยาย เปนตน ในการเรียนรูนั้น เบื้องตนผูสอนจะตองทําการกระตุน
โนมนาวและจูงใจใหผูเรียนเกิดความคิด และมีจิตนาการตามเนื้อหาที่สอน เพื่อสรางสื่อที่เปน
นามธรรมให เ ป น รู ป ธรรมที่ ชั ด เจนได สั ม ฤทธิ ผ ลของการสอนนั้ น ก็ คื อ การทํ า ให ผู เ รี ย นมี
ความสามารถในการกําหนด แยกแยะ และวิเคราะหสื่อแตละอยางแตละประเภท เชน ความเหมือน
หรือความแตกตางของสื่อประเภทนั้นๆ กระทั่งผูเรียนสามารถรูและเขาใจเนื้อหานั้นๆอยางเปน
ขั้นตอน ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนรู คือ “วิธีการสอน” รูปแบบตางๆ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ และเรียนรูเรื่องที่ผูสอนตองการสื่อไดชัดเจนยิ่งขึ้น
พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) ประสบผลสําเร็จในวิธีการสอนเพื่อเผยแพร
พระพุทธศาสนา ซึ่งวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระนั้น มีหลายวิธีในการเขาใจหลักพระ
ธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูฟงและนําไปปฏิบัติตามอยางไดผล
ในการสอนแตละครั้งพระภาวนาวิศาลเถระจะเรียกวา “มาเอาชีวิตจิตใจ” “มาละลดปลดออก จาก
ความเสียหาย” การกลาวคํานี้เปนการเริ่มตนของการสอนพุทธธรรมใหกับศาสนิกชน วิธีการสอน
ของ พระภาวนาวิศาลเถระ นี้ ผูวิจัยพบวา มีวิธีการสอน 4 แบบ ดังนี้
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1) วิธีสอนแบบบรรยาย
วิธีการสอนแบบบรรยาย เปนวิธีการสอนที่พบมากที่สุดในกระบวนการสอนของพระ
ภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาการสอนในรูปแบบนี้เปนพื้นฐานของการสอนทั่วไป กลาวคือการสอน
ในรูปแบบการบรรยายนี้ เปนการกลาวพรรณนาเรื่องราวหรือหัวขอที่ตองการจะใหผูฟงเรียนรูและ
เชาใจ นอกจากนี้การสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปสูกระบวนการสอนในรูปแบบอื่นๆ
ดวย
การสอนในรูปแบบนี้กลาวไดวา เปนกระบวนการเรียนรูที่ใชผูสอนเปนจุดศูนยกลาง
ของการเรียน วิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ จําแนกได 5 ลักษณะดังนี้
ก) การสอนบรรยายโดยใชผญาอีสาน
การสอนบรรยายโดยใชผญาอีสาน กลาวไดวา เปนการสอนที่นําเอาภูมิปญญาอีสานอัน
เปนเอกลักษณมานําเสนอ มีวัตถุประสงคเพื่อโนนนาวจิตใจของผูฟงใหเกิดความอยางรูมากยิ่งขึ้น
ความเชี่ยวชาญการใชผญาอีสานของพระภาวนาวิศาลเถระเปนที่ประจักษและกลาวขานกัน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวัฒนธรรมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2545 (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 ) กรณีการบรรยาย
โดยใชผญาอีสานจําแนกไดดังนี้
กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่องใหรีบทําความดี
การใชผญาอีสานสอนเรื่องใหรีบทําความดี นี้ จุดประสงคของการสอนคือ เพื่อตองการ
โนมนาวใจในผูฟงเกิดความอยางรูอยางเห็นมากขึ้น เปนเสนหอยางหนึ่งในการชักจูงใหนาติดตาม
ดังนี้
“ไฟไหมปาจั่งเห็นหนาหนู ฝนตกมาจั่งเห็นกะปู” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร,
2541 : 168) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนคนเรา เมื่อมีเวลาอยูไมคิดถึงการทํา
คุณงามความดี แตเมื่อมีภัยเกิดขึ้นมา หรือเกิดความเดือนรอนจึงวิ่งหาที่พึ่ง เหมือนกับไฟไหมปา
เพราะวาไฟไหมที่อยูอาศัย หนูจึงตองวิ่งหนีออกมา
กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหพิจารณาตัวเอง
การใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหพิจารณาตัวเอง ไมใหพูดเรื่องของคนอื่น ดังนี้
“อยาไปโสดาดวยความดีของผูอื่น มันบลื่นคาขนดัง ใผไดยินไดฟง เขาดาโคตรพอโคตร
แม” ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา ความดีของคนอื่นหรือเรื่องของคนอื่นเราอยาไดไปสนใจ
ขนาดเรื่องขนจมูกของตัวเองเรายังไมเห็น ซึ่งหมายถึงเรื่องของตัวเองยังไมเขาใจ
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กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ความกตัญูตอบิดามารดา
“ทางเสนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดงเสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย
บัดหาจอยบมีผูซ้ําผูแล” (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ มักใชคําผญาอีสาน ซึ่งเปน
ภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของอีสาน ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระอธิบายไดวา
“ทางเสนเคาอยากวดหนามปก” ทางเสนเคาก็คือพอกับแม อยากวดหนามปก ก็คือ อยา
ทําไมดีกับพอแม ใหเชื่อฟง กตัญูรูคุณ (บันทึกเสียงแผนที่ 2 : 4-5) นั้นก็คือ ทางเสนเคาอยากวด
หนามปก คือใหเชื่อฟงบิดามารดา กตัญูรูคุณ และหมั่นทําบุญ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะไดสงผล
บุญนี้ไปใชหนี้สินบิดามารดา “อยาไปเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย” อยาเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย
คือเปนการเตือนเรื่องการคบมิตร การคบมิตรนั้นใหพิจารณา คนไมดีนั้นเปรียบไดเหมือนกับเสือ
“เสือบายเจา บมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซ้ําผูแล ” เมื่อคบคนไมดีแลว ก็จะนําพาเราไปในทางที่ไมดี
ดวย ไมมีใครสามารถชวยไดนอกจากตัวเอง ซึ่งทั้งหมดก็เปนการสอนใหเชื่อฟงบิดามารดา การคบ
มิตร และโทษของการคบมิตรไมดี
กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง เปนตัวอยางแกลูกหลาน
“หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไวหลายมื้อแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัช
โรทยางกูร, 2541 : 162) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนการประพฤติปฏิบัติอัน
เปนแบบอยางใหกับคนรุนหลัง หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไว ก็คือ การกระทําคุณงามความ
ดี สะสมคุ ณ งามความดี อยู ใ นศี ล ธรรม แขก ก็ คื อ ลู ก หลาน การกระทํ า คุ ณ งามความดี อยู ใ น
ศีลธรรม ซึ่งจะเปนตัวอยางที่ดีตอลูกตอหลาน ในอนาคต (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร,
2541 : 162-163)
กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหระมัดระวังคําพูด สํารวมวาจา
กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่องใหระมัดระวังคําพูด พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนเปน
ประจํา ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระใชทุกรูปแบบเพื่อใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจ ในกรณีนี้ก็ใชผญา
อีสานในการสอน ดังนี้
“...อยางมงัวกางกินกลอยทองอึ่งหลึ่ง” (บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ
อธิบายวา คําวา “กาง” หมายถึงสิ่งที่ไมมีประโยชนนํามาพูดกัน สิ่งที่เปนโทษนํามาพูดกัน สิ่งรักษา
ชีวิตไมไดนํามาคุยกัน มีแตจะทําลายตัวเอง เหมือนกับ “กินกลอยทองอึ่งหลึ่ง” ซึ่งกลอยนั้นเปนพืช
ชนิดหนึ่งที่ชาวอีสานนํามานึ่งกิน ถากินมากไมดี เพราะวามันจะไปขยายตัวในทอง คําวา ทองอึ่ง
หลึ่ง คือ กินกลอยมากจนทําใหแนนทอง เปนอยูไมสบาย

74

กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหพิจารณามรณานุสติ
“ความตายนี้แขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไปซิได
เพิ่ง ทําชั่วไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข”
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :12) พระภาวนาวิศาลเถระไดย้ําเปนประจําวา ชีวิตมนุษยนี้
สั้นนัก เมื่อมีเวลาใหกระทําแตความดี ความตายนี้อยูกับเราทุกยางกาว ไมมีใครที่จะหนีความตายได
มีแตคุณงามความดีเทานั้นที่จะเปนที่พึ่งของเราเมื่อตายไป
ข) การสอนบรรยายโดยเลนคํา
การบรรยายโดยเลนคํา มีจุดประสงคเพื่อสะกิดใจใหคิดตาม วาที่กลาวมาทั้งหมดนั้นดี
หรือไม ควรหรือไม ที่จะกระทํา แลวก็พิจารณาดวยตนเองวาควรที่จะกระทําอยางไร พระภาวนา
วิศาลเถระมักจะใชคํา เปนการนําคํามาสัมผัส เปนศิลปะในการพูด ซึ่งผูฟงไดคิดตามนั้นจะสามารถ
วินิจฉัยไดดวยตนเอง
กรณีการสั่งสอนพระภิกษุ
กรณีการสั่งสอนพระภิกษุเรื่องการปฏิบัติตน พระภาวนาวิศาลเถระจะพูดผูกคําเพื่อให
คิดตาม แลวสามารถวินิจฉัยดวยตนเอง “...พระกะตัวพระเหลืองซือ ๆ ติ ตัวธรรมตัววินัยบมี พระ
ผาเหลืองเปลืองเขาสุก พระไปหลบเลน นอนเวนกะแมนพระ พระเลนพระเที่ยว พระบเหลียวเบิ่ง
ฮีตเบิ่งคอง บแมนพระ พระเหงานอน เบิ่งผูสาว พระเหงานอนวาก ๆ พระคาบยอซองเลาะวัด นี้
กะพระจักพระละเวาใหฟง...” (บันทึกเสียงแผนที่ 14 :9) “ ... พระเลน พระเที่ยว พระบเหลียวเบิ่งฮีต
เบิ่งคอง พระหามองแตผูสาว ผัดเขาบานได หากินแตน้ําชากาแฟ บฮูจักเจาของ จักอันใดเปนพระ...
โกนผม หมเหลือง นั้นตี้เรียกวา พระ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) การผูกคํา
วา “พระ” ซึ่งขางตนก็จะนําเสนอสิ่งที่พระสงฆไมควรกระทํา
และตอไปพระภาวนาวิศาลเถระจะสั่งสอนพระภิกษุในเรื่องที่ควรปฏิบัติของพระสงฆ
โดยใชการผูกคําวา “พระ” ดังนี้ “...พระ คือคนที่สละตนจากความเสียหาย สละตน...” (เพาะพานิชไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) “…คําวาพระแปลวา ผูชนะ ชนะเปรต ชนะผี ชนะแมกระทั่ง
ของทานของชาวบาน ...เราเปนผูชนะจนชาวบานเขามีศรัทธา...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยาง
กูร, 2541 : 62) “…บวชอะไร บวชแลวไมรูประเพณีทํานองครองธรรม โบราณถึงไดวา ขาดทุน
เหมือนพระไดหวี ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 125) การใชการผูกคําเปน
วิธีการสอนที่ผูฟงเขาใจและผูฟงจําไดงายในคําสอนนี้
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ค) การสอนบรรยายโดยใชอุปมาอุปไมย
กระบวนการสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมยหรือยกตัวอยางเปรียบเทียบนี้ ศาสตราจารย
แสง จันทรงาม กลาววา เปนการยกตัวอยางเรื่องจริงหรือปรากฏการณจริงที่เปนรูปธรรมที่คนฟงรูดี
อยูแลวเปนพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จะสอนเปนเนื้อหาเชิงนามธรรม
(แสง จันทรงาม, 2540 : 80) เมื่อผูรับสื่อที่มีลักษณะของการเปรียบเทียบยอมทําใหเกิดความเขาใจ
งายและเกิดมโนทัศนที่เปนรูปธรรมทันที สามารถจําแนกประเด็นการบรรยายอุปมาอุปไมยไดดังนี้
กรณีอุปมาอุปไมย เครื่องบิน
เนื่องจากวัดสระประสานสุขอยูติดกับสนามบิน กองบินที่ 23 อุบลราชธานี พระภาวนา
วิศาลจึงอุปมาอุปไมย เครื่องบินที่อยูในกองบินใหฟง “เครื่องบินมันขึ้นมันลงระลึกได ...เครื่องหมู
นิ (ตัวเรา) จักมันเสียหายยามใดกะบฮู บินอยูจั่งซั้น เครื่องของเขายังมีกําหนดลง บินมื้อนี้ลงมื้อนี้
เครื่องของโตจักบินไปไส มื้อใดมันสิพาพังพาเพกันระลึกไดอยูบอ ...เครื่องนั่งอยูนี้ผูขับขี่คือหัวใจ
หางมันคือคําพูด ...ยังคิดบไดใหยาเครื่องไว”(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 24)
จุดมุงหมายของการอุปมาอุปไมยก็มุงที่จะกระตุนใหคนคิด เขาใจในตัวเอง โดยเปรียบเทียบใหเห็น
ลักษณะการขึ้นลงของเครื่องบิน และคนเราสามารถรับรูสิ่งที่อยูภายนอกได แตสิ่งภายในอันเปนสิ่ง
ใกลตัวไมนึกถึง
กรณีอุปมาอุปไมย ความรอน
ความรูสึกถึง รอน หนาว หิว เปนความรูสึกที่ผานประสาทสัมผัสทางกายของมนุษย
พระภาวนาวิศาลเถระไดใชความรูสึก เปนเครื่องมือในการสอน เชิงอุปมาอุปมัย ซึ่งมนุษยสามารถ
เขาใจไดอยางชัดเจน เพราะวา ความรูสึกทางประสาทสัมผัสทางกายถือวาเปนพื้นฐานในการรับรูที่
มีกันทุกคน ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระมักจะอุปมาอุปมัยวา “รอนแดด รอนไฟรูสึก รอนความเสียหาย
ไมรูสึก รอนแดดมีที่หลบ รอนไฟมีที่หลบ ความเสียหาย รอนเผาตัวตั้งแตเมื่อเกิด ความรอนคือ
อะไร ความรอนคือความอยากได ความวุนวายก็เลยรอน” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร,
2541 : 38)
กรณีอุปมาอุปไมย ตัวเราเปนดอกไม
พระภาวนาวิศาลเถระมักจะสอนลูกศิษยเสมอวา ตัวของเราเองเปนดอกไม ที่จะนําไป
บูชา ถาเราทําดี ดอกไมก็มีกลิ่นหอม มีความสวยงาม ซึ่งการอุปมาอุปไมยตัวเราเปนดอกไมนี้ พระ
ภาวนาวิศาลเถระมักใชคําพูดที่รุนแรง เพื่อเปนการสะกิดใจไปดวย ดังที่พระภาวนาวิศาลเถระสอน
ศิษยวา “...ระลึกวาเรานั่งอยูนี้เปนดวงดอกไม เราละไปเอาดอกนั่นดอกนี้มาบูชา บาไมเขาเรื่อง
ระลึกวาตัวเรานั่งอยูนี้เปนดอกไมแตวันเกิด เดียวมันกะบาน ...เราหละไปหาดอกไมอยางนั่นอยางนี้
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“...แมลงผูแมลงผึ่งนะคือความสียหายที่ ทํามา ทําใจของเราใหเสียเกสร เสียความหอม
เกสรดอกไมคือหัวใจนั่นตี้ เราเปนกาบดอกไม เปนดวงดอกไม มันจะปลอยใหดอกมันผุมันเนาไป
หละ เลยไมไดบูซา เปนดอกไมเสียตระกูล มูลพระแกว เสียตระกูล เสียมูลของพระแกว ใหระลึกวา
เราเกิดมา เปนดวงวิเศษเดอ ดวงดอกไมเดอ เราจั่งไมปลอยใหคนอื่นมาเอาเกสรไปกินเบิด เอาความ
หอมไปกินเบิด ไมไดบูชา ความหอมคืออะไร ไดแกเราเปนคนดีมาแลว ไดความชั่วมาเต็มตัว เรา
บริสุทธิ์ ม าแต วั น เกิ ด นะจังวาเขามายึดเอาเกสรไปกิน เบิด ไมไ ดบูชา พูดอย างนี้ เ ข า ใจเดอ...”
(บันทึกเสียงแผนที่ 4 : 3) พระภาวนาวิศาลเถระสอนเรื่อง ตัวเองเปนดอกไม เปนอุปมาอุปไมยให
คนรักษาตนเองใหดีมีคุณคา ซึ่งทุกคนมีความดี ความงาม มาแตวันเกิดมา เปรียบเหมือน ดอกไมที่มี
เกสรดอกไมตั้งแรก แลวเราตองรักษาความดี ความงามแหงตนไว ไมใหแมลงภู คือความเสียหาย
เขามาครอบงํา ทําใหความหอม คือ คุณงามความดี ออกจากตัวของเราไป
กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง การคาขาย กับการทําบุญ
พระภาวนาวิศาลเคยเปรียบเทียบการทําบุญ เหมือนกับการคาขาย ดังนี้ กรรมเวรมีทุกคน
ใหคอยละลดปลดออกไป เหมือนกับขายสิ่งของ ขายไปเรื่อยๆ มันก็จะเบาและก็หมด ถาไมมีผูซื้อ
มันก็หนักอยูอยางนั้น (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 43) การเปรียบเทียบนี้ สําหรับ
ผูฟงทั่วไปที่คุยเคยกับการจับจายซื้อของ สามารถเขาใจการขออุปมานี้งาย
การอุ ปมาอุ ปไมยเรื่ องการทําบุ ญเปน การเสนอใหคนเรารูจักการทําบุญใหท านเพื่อ
จุดประสงคหลักคือการลดความตระหนี่รูจักการให ก็จะเกิดความสบายใจ ตอมาจึงพัฒนาไปสูคําวา
บุ ญ เมื่ อ บุ ญ เกิ ด ก็ คื อ ความสบายที่ ใ จ เมื่ อ สบายใจก็ ไ ม อ ยากทํ า ความชั่ ว เมื่ อ ไม ทํ า ความชั่ ว
อกุศลกรรมก็จะไมเกิดขึ้นเบาบางลงไดเพราะไมกระทําใหเกิด
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กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง ความสวาง ความมืด
พระภาวนาวิศาลเถระใชอุปกรณที่มีตามธรรมชาติเปนขออุปมาอุปไมยในขอนี้ ก็คือใช
พระอาทิตย เปนอุปกรณหลัก และที่สําคัญยังใหความสําคัญตอตนเองในการรับรู กลางวันกลางคืน
ซึ่งพระภาวนาวิศาลเถระใชคําวา ความสวาง ความมืด ดังนี้ “…แสงอาทิตยมืด ยังระลึกได เมื่อตาเรา
มืดมาแตเกิดไมคิด มืดอะไร มืดไมเห็นความดี ไมทําดีใหแกตน ตาดับ หูดับ... พระอาทิตยดับก็ยังรู
ตัวเองดับไมรู ดับไมเห็นตัวของตัวเอง ทําแตเสียหายวุนวาย...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยาง
กูร, 2541 : 44-45) เปนการสะกิดใจของผูฟง โดยเปรียบเทียบ ความสวาง ความมืด หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ รูจักแตสิ่งภายนอก แตไมรูจักภายในของตัวเอง หรือพิจารณาตัวเอง
กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง เงิน กับสิ่งรักษาชีวิต
พระภาวนาวิศาลเถระ ใช “เงิน” ที่ทุกคนเขาใจวา เปนสิ่งที่มีคามีความจําเปนในโลก
ปจจุบันมาก โดยการอุปมาอุปไมยถึงสิ่งที่มีคุณคา มีราคามากที่สุด ดังนี้ “…มีเงินมากนอยยังรูได
เงินที่จะรักษาชีวิตเรามียัง เงินบาทหนึ่งมี สี่สลึง สลึงแรก เปนยารักษาชีวิต สลึงสองเปนอาหาร สลึง
สามเปนใชหนีใชสิน สลึงสี่เปนอนาคต…”(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 60) ขอ
อุปมาอุปไมยนี้ เปนการใหความหมายของเงิน ในสิ่งที่ทุกคนเขาใจวาเปนสิ่งใชจาย ซึ่งเงินในที่นี้ก็
คื อ ตั ว ของเราเอง สิ่ ง ที่ มี ค า มี ร าคาที่ เ รี ย กว า เงิ น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ รั ก ษาชี วิ ต ของตนเองได ดั ง เช น ข อ
อุปมาอุปไมยนี้เอง
ง) การสอนบรรยายโดยใชนิทานประกอบ
การบรรยายโดยใชนิทานประกอบนี้ พระภาวนาวิศาลเถระมักยกตัวอยางประกอบ เปน
การชี้นําใหประพฤติปฏิบัติตาม โดยชี้ใหเห็นประโยชน ใหเห็นโทษ และบุคคลตัวอยางเพื่อนํามา
เปนแนวทางในการปฏิบัติตน
นิทานที่พระภาวนาวิศาลเถระมักยกเปนตัวอยางประกอบนี้ มักยกตัวอยางคุณลักษณะ
ของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ซึ่งเปนนิทานที่เกิดจากไหวพริบของทานที่แตงขึ้น และเปนการ
ผสมผสานระหวาง พุทธธรรม กับวัฒนธรรมอีสาน คือฮีตครอง พอจําแนกประเด็นการสอนโดยใช
นิทานประกอบไดดังนี้
นิทานตัวอยางของพระพุทธเจาเกี่ยวกับความกตัญู
วิธีการสอนที่ไดผลอยางหนึ่งก็คือ การเลานิทานประกอบการสอนแบบวิธีอื่นๆ ซึ่งพระ
ภาวนาวิศาลเถระใชความสามารถแตงนิทาน ดังการเลานิทานเรื่องความกตัญูของพระพุทธเจา
เพื่อใหผูฟงตระหนักถึงความสําคัญของความกตัญู และพระพุทธเจาเปนแบบอยางในความกตัญู
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นิทานการกําเนิดพระเจาหาพระองค
พระภาวนาวิศาลเถระ มักเลาถึงนิทานพระเจาหาพระองค จุดประสงคคือตองการสะกิด
ใจใหผูฟงคิดตาม ดังนี้ “ ไกเปนผูกอที่แรกเปนตนหมู... เริ่มตนกอพระเจดียทราย หาดทรายแมน้ํา
เวลาตอนเที่ยงไปกินน้ํากันทุกวัน ไกพาเมียไปกินน้ํากันทุกวัน เวลานี้ไขเลยหลุดออก วาจะใหออก
อยูบานกะเลยบทันมันออกกอน บมีความคิดที่คิดเอามาได เลยคิดในใจวา เอากวาดทรายถมไว หามี
ผูซอยเหลือจั่งใหเขาเอาเมือใหวะสั่น ผูใดมันจะไวเนื้อเชื่อใจได แลนอยูจั่งสั่น ตอมา เหน มากินน้ํา
เคยมากินน้ํา เห็นไขแลวกะมากวดขึ้น ใจกะระลึกไปทางพระพุทธเจา ปรารถนา อยูมาเจาเตา
ออกมาจากปาผุนมากินน้ํากะมา กินน้ําอิ่มแลว กะเลย ไปเห็น เหน กวดทรายขึ้น กะระลึกได
ปรารถนาเปนพระเจา อยูมาเจาคนผูเกียจครานนั่น ไลโคมากินน้ํา มาทุกวันกะ เห็นพวกนั่นเขาซะ
ทรายอยู แตกอนมาบเห็นจั่งซี่วะสั่น คนนั่นนั่งอยูฮมไม คอยแตจะไลโคขึ้นเมือ เห็นพวกนั่นเฮ็ดกะ
พระเจาคนกะเดินไปดู ดูแลวระลึกได ปรารถนาเปนพระเจา ไมเรียวไลโคนั่น เฮ็ดคันซู ผาขาวมา
โพกศีรษะนั่นเฮ็ดธง เสียบปกลงไป ปรารถนาเปนพระเจา ขอใหเบิดกรรมเบิดเวร จากโคและผูอื่น
ผูเลี่ยงโค เปนขาเลี้ยงโคมา ที่นี้ปรารถนาเปนพระเจา อีกอยางหนึ่ง องคหนึ่งยังบไดมาตรัสอีก พระ
เจาโค พระเจาไกอีกคน เพราะคนมันบไดเฮ็ดหยัง มันเอาธงไปปกลง ความเกียจคราน ความมักงาย
พอแตระลึกเปนพระเจา เปนพระเจาองคที่หลัง เห็นแตคน เพิ่นวาพระเจาทั้ง 5 นี้ เพิ่นนี้ผูเปนโคนะ
ยังบเบิดปรารถนาเอาพระเจาโค พระเจาเมตไตยคนนั่นตี้ จั่งไดมาตอวาอยูนี้...” (บันทึกเสียงแผนที่ 4
: 1) สิ่งที่นิทานใหขอคิดก็คือ การที่คนเปนพระเจาองคสุดทาย หลักจาก ไก (พระกะกุสันโธ) เหน
(พระโกนาคมโน) เตา (พระกัสสโป) โค (พระโคตโม) และคน (พระศรีอริยเมตไตยโย) ซึ่งพระ
ภาวนาวิศาลเถระใหขอคิดวา เมื่อเราเปนคนก็ใหทําความดี อยางตอยต่ํากวา ไก เหน เตา โค เราเปน
คนตองทําดีใหได
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จ) การสอนบรรยายโดยใชสถานการณ
การบรรยายโดยใชสถานการณนี้ แสดงใหเห็นถึงไหวพริบ ในการใชสิ่งที่มีอยูใหเกิด
ประโยชน หรือการสั่งใหผูฟงไดปฏิบัติตามคําสั่ง การเปลี่ยนอิริยาบถการนั่ง เปนการผอนคลายอีก
ทางหนึ่งดวย
กรณีตุกแกรอง
การใช เ สี ย งสั ต ว ช ว ยในการสอน เป น การประยุ ก ต เ ลี ย นเสี ย งสั ต ว เ พื่ อ ให คิ ด เชิ ง
เปรียบเทียบ กรณีหนึ่ง เมื่อมีตุกแกรอง ตุกแก ตุกแก แก แก...
“…กับแก (ตุกแก) มันฮอง มันกะยังบอกใหแก ใหแกสิ่งบดี แตคนเฮาบฟงเสียงมัน...”
(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 42) การใชเสียงของคําวา แก แก แก นํามาสะกิดใจ
ผูฟง เปรียบเทียบไดกับ คนเราไมมีเวลาเตือนตน ขนาดตองใหสัตวชวยเตือนสติ ถือวาไมรูจักตนเอง
กรณีใชทิศ ประกอบการสอน
การใชทิศ นี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งในการสอน เพื่อเปนการผอนคลายอิริยาบถ ซึ่งทานสั่ง
ใหทุกคนในศาลาปฏิบัติตามคําสั่ง เชน ยืน นั่ง หันหนาไปทางทิศตะวันออก หันหนาไปไปทิศใต
เปนตน ซึ่งการออกคําสั่งแตละครั้ง ทานจะมีการแฝงไปดวยปริศนาธรรม ดังนี้
“...หันหนาไปทางทิศตะวันออก (คําสั่ง) คือออกจากความวุนวายเสียหายใหหมด เหยียด
เทาออก (คําสั่ง) คือเหยียดออกจากความวุนวายเสียหาย...ใหมีสติ ตัวเองมันไดหรือมันเสีย... ” (เพาะ
พานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 55) ขณะที่ทุกคนหันหนาไปทางทิศตะวันออก พระภาวนา
วิศาลเถระจะเทศนาธรรมไปดวย
2) วิธีสอนแบบใหกลาวตาม
วิธีการสอนแบบใหกลาวตามนี้ เปนอีกวิธีหนึ่งที่กลาวขานวาเปนเอกลักษณของพระ
ภาวนาวิศาลเถระ วิธีการสอนแบบนี้จะทําใหเขาใจและจําไดแมนยํา เพราะวาผูฟงไดกลาวไปดวย
การสอนแบบใหกลาวตามนี้ จําแนกไดดังนี้
กรณีพากลาว “การกราบและระลึกถึงพระรัตนตรัยและบิดามารดา”
พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญอยางมากของการกราบพระ เพราะถือวาเปนขั้น
แรกของการมารั บฟงพระธรรมคํ าสอน การกราบพระถือวาเปน กายเคารพ ซึ่ งการพากลาวจะ
ผสมผสานปฏิบัติตามคําสั่งและในบางชวงพระภาวนาวิศาลเถระจะสั่งสอนไปพรอมกันดวย ถือได
วาเปนการผสมผสานในวิธีการสอน อันเปนเอกลักษณอยางยิ่ง การกราบและระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ พระแกว 2 องค ดังนี้

80

พระภาวนาวิศาลเถระสั่งใหญาติโยมนั่งคุกเขา พนมมือขึ้นเหนือหนาอก หันหนาไปทาง
พระประธาน แลวพานํากลาว และใหกลาวตามดังนี้ “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระพุทธ
เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต ของลูกของหลานตลอดชีวิต” กราบ (คําสั่ง) ... “สาธุ ขา
ขอมอบกาย ถวายชีวิตตอพระธรรม คําสอนของพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ตรัสไวดีแลว เปนแกว
ศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด” กราบ (คําสั่ง) ตอจากนั้น พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนโดยที่
ญาติ โยมกําลั งหมอบอยูวา “ พระธรรมนะมีประจํามาแตมื้อเกิด แตเราไมรักษา เลยบมีธรรม
ประจําตัว ประจําใจ เกิดมารางกายเสียเปา เพิ่นจั่งวา สิเปนรูปเปนลานนี้กะเปนพระธรรม แตโต
ไปทําลายของศักดิ์สิทธิ์ หายไป มีแตธรรมมันบดีแตดีในตัวนี้ กายกะบดี วาจากะบดี ใจบดี เลย
เปนธรรมทําลายตั๊ว คําศักดิ์สิทธิ์รักษาชีวิต บรักษา คือคําพูดนะ” เอาขึ้น (คําสั่ง) เมื่อญาติโยมเงย
ขึ้นจากการหมอบแลว พระภาวนาวิศาลเถระจะนํากลาวตอไปวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต
ตอพระสงฆ องคปฏิบัติ ตามธรรมมวินัย เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต ของลูกของ
หลาน ตลอดชีวิต” กราบ (คําสั่ง) และพระภาวนาวิศาลเถระสอนโดยที่ญาติโยมกําลังหมอบอยูวา
“อยูใสหละพระศีลนั่น ฮูจักแตพระสงพระเสื่อ พระวุนวาย พระทําลายศาสนา พระบรักษาสิกขา
วินัย นุงพรมหมเหลือง ละกะเอิ้นวาพระ จั่งสั่นหละบอดดอก สมัยผาเหลืองบอด” เอาขึ้น (คําสั่ง)
พอลุกขึ้นแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาวตอวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระแกว
องคที่หนึ่งผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา มาแตวันกอเกิด เชื่อแลว เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มา
แตมื้อเกิด” กราบ (คําสั่ง) ตอจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระจะสอนโดยที่ญาติโยมกําลังหมอบอยูวา
“พระแกวองคที่หนึ่งผูใหกําเนิดเขาเรียกวาพอ พูดภาษาหยาบๆวาอีพออีแม...” เอาขึ้น (คําสั่ง) พอ
ลุกขึ้นแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาวตอวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต ตอพระแกว
องคที่ 2 ผูใหกําเนิด เกิดเปนคนมา ใหน้ํานมและขาวปอน รักษาชีวิต มาแตวันกอเกิด เชื่อแลว
เปนแกวศักดิ์สิทธิ์ ประจําชีวิต มาแตมื้อเกิด” กราบ (คําสั่ง) ขณะที่ญาติโยมกําลังหมอบอยูนั้น พระ
ภาวนาวิศาลเถระจะสอนวา“พระแกวองคที่ 2 เราใหญมาแลวเลยเห็นพระแกวเปนผาเช็ดมือเช็ดเทา
พระแกวเวาพระแกวสอนกะวาเฮย เจาคนลาสมัยอยูอยาสิเวาผัดวา เลยถือวาพระแกวนี้เปนคน
ลาสมัย โตมา ลืม พระแกว นี้หละเพิ่นวาลืมชีวิตเจาของ คั่นลืมพระแกว แปลวาบมีความรูรักษา
โต พระพุทธเจาเพิ่นสรางบารมีมาทอใด กะยังเปนหนี้อยู หนี้พระแกว จนไดฮอดพระแกวไปเกิด
อยูชั้นดาวดึง ทานกะนําไปใชคาน้ํานมและขาวปอน” เอาขึ้น (คําสั่ง) (บันทึกเทปแผนที่ 1 : 2-3)
การพากลาว การปฏิบัติตามคําสั่งของพระภาวนาวิศาลเถระ และสอนแบบบรรยาย เปน
กระบวนการเดียวกัน การกราบลงไปแตละครั้ง พระภาวนาวิศาลเถระจะใหหมอบอยูอยางนั้นกอน
แลวทานจะอบรมสั่งสอนใหเขาใจ ระลึกถึงการกราบวาแตละครั้งใหระลึกถึงสิ่งใด ไมใชเปนการ
กราบตามธรรมเนียม แตใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอน พรอมทั้งระลึกถือสิ่งนั้นควบคูไปดวย
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กรณีพากลาวถึง “หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต”
การพานํากลาวเรื่อง หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนี้ พระภาวนาวิศาลเถระ มักจะพา
นํากลาว เปนประจําในแตละวัน ซึ่งบอกไมไดวาทานจะพานํากลาวตอนเวลาไหน ซึ่งเมื่อทานพานํา
กลาวแลว พระภาวนาวิศาลเถระจะอธิบายคําแตละประโยค เพื่อใหเขาใจหลักธรรมตอไป ดังนี้
พระภาวนาวิศาลเถระ สั่งใหพนมมือ แลวพานํากลาววา “สาธุ ละชั่ว ประพฤติดี ละทิฐิ
ไมเปนพาล หวังเพื่อ พระนิพพาน บําเพ็ญญานสนองคุณ สนองแลว คุณพระแกว 2 องค ประจํา
ชีวิต ทุกกาวเดินไปมา สาธุ” (บันทึกเทปแผนที่ 1 : 7)
การพากลาว หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของพระภาวนาวิศาลเถระ เปนการกลาว
ตามอยางเดียว และจากนั้น พระภาวนาวิศาเถระจะอธิบาย ขอความแตละประโยค โดยเนนที่ให
เขาใจถึงพระธรรมคําสอน
3) วิธีสอนแบบการถามตอบปญหา
การสอนในรูปแบบถามตอบปญหา เปนการสอนที่ใหความสําคัญและใสใจกับเงื่อนไข
ความตองการของผูฟง ซึ่งผูเรียนมีความตองการใครรูในเรื่องนั้นๆ อยางจริงจัง กระบวนการสอน
แบบการถามตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาวัตถุประสงคของผูถามที่หลากหลาย
เปนเงื่อนไขสําคัญ แตการตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระจะมุงไปที่การพิจารณาตนเอง หรือ
ใหรูเรื่องภายในของตนเองเทานั้น ดังที่ทานมักจะกลาวเปนประจําในการสอนวา “เรื่องภายนอกมัน
หลอกใหเราดีใจ เอาเรื่องภายในแนวสิพาพนทุกข” (นางณพัตทร พลรับ, 2550 : สัมภาษณ) วิธีการ
สอนแบบการถามตอบปญหานี้ สวนมากผูฟงจะถามพระภาวนาวิศาลเถระ
ผูฟงถามพระภาวนาวิศาลเถระกรณีที่ผูฟงถามเรื่องหลักธรรมกับพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระก็จะตอบคําถามที่มุงไปสูตน หรือก็จะเปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงไดคิดตาม จะ
ไมตอบคําถามตรงๆใหไดคําตอบโดยตรงเลย แตผูฟงที่มาเปนประจําจะไมคอยถาม นอกจากนั้น
แลว พระภาวนาวิศาลเถระคอนขางใชคําพูดที่รุนแรง จึงไมใครมีใครกลาถามเทาใดนัก การที่พระ
ภาวนาวิ ศาลเถระ มิ ใ ห ถามเรื่ อ งหลั ก ธรรม อาจเป น เพราะวา พระภาวนาวิ ศ าลเถระได เ ทศนา
หลักธรรมคําสอนเปนประจําอยูแลว สําหรับคนที่มาประจํายิ่งไดรับฟงพระธรรมคําสอนมากกวา
ใครๆ ควรจะจําไดบางแลว แตในบางครั้งคนที่อื่น หรือมาใหม ตองการถาม หรือตองการความ
เขาใจในหลักธรรมในการดําเนินชีวิต พระภาวนาวิศาลเถระก็ยินดีตอบบาง เชน
กรณีตอบคําถามเรื่องกรรม กรณีการตอบคําถามเรื่องกรรม แกพลเรือตรี นายแพทยวิฑูร
แสงสิงแกว ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 17 กันยายน 2540 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถามวา
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การตอบปญหานี้บางครั้งไมตอบตรงๆ เพื่อใหไดคําตอบเลย แตเปนการเปรียบเทียบขอ
อุปมา เพื่อใหผูสนทนาไดคิดตามดวย
กรณีการตอบคําถาม การทําบุญใหไดกุศลมาก กรณีผูฟงถามพระภาวนาวิศาลเถระวา
“ทําบุญอยางไรไดกุศลมาก” พระภาวนาวิศาลเถระ ตอบวา “ความมั่นใจ จะทําบุญมากก็ตาม ทําบุญ
นอยก็ตาม ถาขาดความมั่นใจ เชื่อ ก็ไมไดกุศล เพราะเชื่อไมถึง เชื่อไมจริง” (อุดมศักดิ์ ธรรมจริย
วัตร, 2546 : 21) พระภาวนาวิศาลเถระจะเนนในเรื่องเจตนา ความตั้งใจ และความมั่นใจในการจะทํา
ความดี
4) วิธีสอนแบบใชคําพูดที่รุนแรงเพื่อสะกิดใจผูฟงใหคิดตาม
วิธีการสอบแบบใชคําพูดที่รุนแรงนี้เปนการชี้ใหเห็นขอผิดพลาดของปจเจกบุคคล เปน
การสอนแบบตรงไปตรงมา การใชคําพูดที่รุนแรงนี้มีผลกระทบสองดานคือ ทางดานลบ อาจทําให
ผูฟงเกิดการตอตานและไมทําตาม หรืออาจจะไมมาอีกเลย เนื่องจากไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับ
คําพูดนั้นๆ แตในดานบวกหรือดานดีมักเกิดกับผูใกลชิด หรือมาบอย ซึ่งมีความคุนเคยและเชื่อมั่น
วาผูสอนมีความมุงหมายและปรารถนาดี ดังนั้นไมวาจะดวยถอยคําที่รุนแรงหรือนุมนวลก็ตาม คน
เหลานี้จะเขาใจเจตนาดีของพระภาวนาวิศาลเถระ
ตัวอยางการใชถอยคําที่รุนแรงในการสอนในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงใชถอยคําที่
รุนแรงในการสอนพระวักกลิ โดยทรงใชคําวา “อเปหิ” จงหลีกไป (ซึ่งใชถอยคํารุนแรง) เปนเหตุให
พระวักกลิเกิดความนอยใจและจะฆาตัวตาย พระพุทธเจาจึงตรัสชี้ใหเห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่
ผิดพลาดของทานทําใหพระวักกลิเกิดการเขาใจและตระหนักถึงความปรารถนาดีทีพระพุทธเจามีให
และปฏิบัติตามคําสอนนั้นจงกระทั่งไดบรรลุเปนพระอรหันต (สํ.ขุ. 17/215-219/115-118)
พระภาวนาวิศาลเถระจะเริ่มตนดวยคําถาม โดยไมไดมุงที่จะใหผูฟงตอบ แตใหผูฟงคิด
ตาม กับคําถามนั้น ดังคําถามวา “ตั้งใจหยัง?” “หมั่นหยัง?” “ระลึกวาจั่งใด?” “วุนวายหยั่ง?” “เปน
หยัง? จั่งทําลายตน” “เกิดมาละบรูวาตัวเปนคน” เปนคําถามที่ทานมักพูดเพื่อสะกิดใจใหผูฟงเกิด
การพิจารณาตนเอง โดยใชตัวผูฟงเปนจุดศูนยกลางการศึกษา การสอนธรรมของพระภาวนาวิศาล
เถระเปนเพียงการกระตุนใหเกิดการเรียนรูภายในของตนเอง ในการใชคําพูดที่รุนแรงนั้นพระ
ภาวนาวิศาลเถระใชโดยเขาใจ ไมมีอารมณโกรธรวมแตประการใด ทานรูดวยวาสิ่งที่พูดออกไปนั้น
เปนสิ่งที่คนทั่วไปไมชอบ ดังที่ทานสั่งสอนศิษยวา “อาตมาเวาไปนี้ บมีคนมักจักคน ถาเปนอาหาร
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กรณีคําถาม “ตั้งใจหยัง ?”
ตั้ ง ใจหยั ง ? พระภาวนาวิ ศ าลเถระ ตั้ ง คํ า ถามให กั บ ผู ฟ ง โดยใช คํ า พู ด ที่ รุ น แรง
ตรงไปตรงมา และจะกลาวตอไปวา ตั้งใจจะเอาดี ตั้งใจเอาดวยหู ฟงไหมันแทแนนอน ตั้งใจเอาดวย
ตา ดูใหมันคักมันแน ตั้งใจเอาดวยใจ ตั้งใจกะใหมีความหมั่นใจตอเจาของ อยาใหใจคอนแคน อยา
ใหมีใจหวั่นไหว มีจะเอาดีใหแกเจาของ” (บันทึกเสียงแผนที่ 1 : 1) ความตั้งใจนั้น ตองหนักแนน
ทั้งกาย วาจา และใจ ความตั้งใจในที่นี้พระภาวนาวิศาลเถระมุงที่จะใหผูฟงพิจารณาถึงตนเองให
ตั้งใจเอาสิ่งที่ดีใหแกตน
กรณีคําถาม “มั่นใจหยัง? คุณงามความดีอยูใส?”
พระภาวนาวิศาลเถระมองวามนุษยทุกคนมีความสามารถที่จะทําความดีได พวกเรา
ทั้งหลายมีความหมายมั่นใจ(บันทึกเสียงแผนที่ 16) มั่นใจหยัง? มั่นใจตอคุณงามความดี คุณงาม
ความดีอยูใส? อยูที่ตัวเรา (บันทึกเสียงแผนที่ 16) พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญที่ตัวบุคคล
และการสอนวิธีนี้ของทานนั้นตองการกระตุนใหผูฟงเกิดการสํารวจตนเอง ระลึกถึงตนเองเสมอ
กรณีสะกิดใจในเรื่องตนเอง
พระภาวนาวิศาลเถระเทศนาดวยวิธีสะกิดใจเรื่องตนเองนี้ มุงที่จะใหเราพิจารณาตนเอง
ใหมีความมั่นใจตอตนเอง มีความเชื่อตอตนเอง คือใหเชื่อวาโตเปนคน คั่นเชื่อวาโตเปนคน รักษา
ตนนั่นใหมันดี ...คั่นฮูจักวาโตเปนคนกะบเดือดรอน...ไดยินบละหู? (บันทึกเสียงแผนที่ 3 : 3) พระ
ภาวนาวิศาลเถระจะใชคําพูดที่รุนแรงในการสะกิดใจ โดยใหมีความมั่นคงในตนเองกอน
3.3.2 เทคนิคในการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
เทคนิคในการสอน เปนศิลปะในการถายทอดความรูหรือการกระทําเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ซึ่งเทคนิคและกลวิธีนี้จะตองเลือกสรรตามความเหมาะสม กลาวไดวาเทคนิคการสอนเปน
เครื่องมือที่ ชวยทํ าใหการเรี ยนการสอนมี ประสิทธิภ าพ พรอมทั้งทํา ใหภ าพเชิงนามธรรมหรือ
รูปธรรมที่ตองการสื่อนั้นปรากฏภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ผูสอนที่เชี่ยวชาญจึงตองมีเทคนิคใน
การสอนที่หลากหลายซึ่งทําใหผูฟงสามารถเขาใจเร็วขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร ถอดเทปบันทึกเสียงในงานเผยแพรพุทธธรรมของพระภาวนา
วิศาลเถระทําใหเห็นกระบวนการประกอบดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ผูวิจัยพบวามีเทคนิค
การสอน 4 รูปแบบดังนี้
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1) การใชอุปกรณในการสอน
เทคนิคการใชอุปกรณนี้เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจ วัสดุสิ่งของที่อยูรอบตัว
พระภาวนาวิศ าลเถระเป น อุปกรณ ก ารสอน ซึ่ ง ทา นจะเลื อ กใช ใ นการสอนคน หรื อเชื่ อ มโยง
คุณสมบัติของอุปกรณแลวใหยอนมองถึงตัวเอง การสอนโดยใชอุปกรณการสอนนั้น มีจุดประสงค
ใหผูฟงคิดเขาใจมากยิ่งขึ้นในขอธรรมะ
นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบขออรรถขอธรรมที่ไดสั่งสอนไป วาไดนําไปคิดปฏิบัติ
แลวไดเกิดผลเชนไร ซึ่งการตรวจสอบหลักธรรม มีตัวอยางการใชตรวจสอบการสอนในเรื่อง ความ
มีสติ ซึ่ง นางคําเผย หลักรัตน ไดกลาวถึงการใชอุปกรณในการตรวจสอบการมีสติวา “หลวงปูสอน
ใหมีสติ ความระลึกได ใหอยูกับเนื้อกับตัว ใหเปนปจจุบัน จักหนอย หลวงปูสิโยนของ จับเอาเหมิด
จักแมนหยังที่อยูใกลมือโยนใหผูมาฟง โยนใส รับเอาไดบละ ถาแมนรับเอาไดกะมีปญญารักษา
ชีวิต” (คําเผย หลักรัตน, 2550 : สัมภาษณ) เทคนิคการใชอุปกรณการสอนนี้ จําแนกไดเปน 5
ลักษณะดังนี้
กรณีใชอุปกรณ “วิหารกลางน้ํา”
อุปกรณที่ใชบอยในการสอน คือ ศาสนสถานภายในวัด คือ วิหารกลางน้ํา ซึ่งเปนวิหาร
ที่สรางอยูบนเรือขนาดใหญอยูกลางสระน้ํา ชื่อวาสระประสานสุข ดานหลังของวัด เมื่อพระภาวนา
วิศาล สอนหลักธรรมไดซักระยะเวลาหนึ่ง พระภาวนาวิศาลเถระก็จะบอกใหญาติโยมที่มาหาเฉพาะ
กลุม ไปคนหา “ไปเบิ่งไปเอาแนวสิพาพนทุกข หากมีปญญากะรักษาชีวิตตัวเองได” ซึ่งหมายถึง
การไปคนหาปริศนาธรรมที่อยูในวิหารกลางน้ํานั่นเอง การปรับเปลี่ยน หรือผสมผสานการสอนใน
หลายรูปแบบนี้ เปนการสรางความเขาใจใหชัดเจน แตก็มุงใหเขาใจหลักพระธรรมคําสอนขององค
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อญาติโยมกลับมาจากการไปคนหาปริศนาธรรมที่อยูในวิหารกลางน้ําแลว พระภาวนา
วิศาลเถระ จะถามถึงขอคนพบหรือเปนการทดสอบปญญาวาไดคนพบหรือไขปริศนาธรรมนั้นได
หรือยัง “ฮูเมื่อแลวไป ไดวิชารักษาชีวิตบละ” (ณพัตทร พลรับ, 2550 : สัมภาษณ) จากนั้นพระ
ภาวนาวิศาลเถระจะอธิบายถึง ปริศนาธรรมที่ไดใหไปคนหา
กรณีการใชอุปกรณ “อุโบสถเรือสุวรรณหงส”
การใชอุปกรณ อุโบสถเรือสุวรรณหงสนั้นมีลักษณะเปนปริศนาธรรม ซึ่งการใหปริศนา
ธรรมในอุโบสถเรือสุวรรณหงสนั้นจะเนนใหเห็นถึง จุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา วิธีการ
อธิ บ ายมี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ การสอนโดยใช วิ ห ารกลางน้ํ า แต พ ระภาวนาวิ ศ าลเถระจะให
ความหมายที่แตกตางกันตามสัญลักษณหรือ ลักษณะบางประการในรายละเอียด
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กรณีใชอุปกรณ “ซุมประตูรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ”
การใชอุปกรณนี้ เปนการใหความหมายของคําวา “มงคล” เพราะทานถือตามประวัติของ
ทานวา บิดาเอาผาหอพันตัวแลวนําไปลอดทองชาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :4)
และความเชื่อพื้นฐานของสังคมในสมัยนั้นที่เชื่อวา การลอดทองชางเปนมงคล
การเขามาภายในวัดสระประสานสุขนั้น ทุกคนจะตองไดลอดซุมประตูรูปพระอินทร
ทรงชางเอราวัณ ทานถือวาทุกคนที่เขามาวัดเปนมงคลอันแรก ตอมาคือการไดมารับฟงธรรมเทศนา
เปนมงคลอันดับตอมา และหากไดนําเอาพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติ ก็จะเปนมงคลตอมา
กรณีใชอุปกรณ “นาฬิกา”
ในกุฏิ ที่พระภาวนาวิศาลเถระใชสําหรับสั่งสอนญาติโยม มีนาฬิกาทั้งแบบตั้ง แบบ
แขวน ประมาณ 20 เรือน ผูที่มาอาจเขาใจวา พระภาวนาวิศาลเถระชอบสะสมนาฬิกา ซึ่งจริงๆเปน
อุปกรณในการสอนอีกอยางหนึ่ง ที่ใชสั่งสอนญาติโยม หากสังเกตใหดีจะพบวา นาฬิกาเหลานั้น ตั้ง
เวลาตรง และไมตรงกันบาง บางอันก็ไมเดิน แลว ดังที่พระภาวนาวิศาลสั่งสอนศิษยวา
“ คึดใหมันคั่ก ๆ บอนเรานั่งอยูนี้ เปนนาฬิกามาแตมื้อเกิด มันเดินผิดเดินถืก บฮูจัก
นาฬิกาอยูคอเดินผิดกะฮูเมื่อ นี้วาตาบอดหรือหูหนวกวาสั่น โตเดินผิดมาตั้งแตมื้อเกิดฮูจักซ้ํา ผัด
มีผูไปทวงละเสียใจ เคียดใหเขาซ่ํา นาฬิกาเรือนบักใหญ พระแกวแตงใหมาแตมื้อเกิดนั่งอยูนี้ บมี
เวลารักษานาฬิกาเรือนนี้ มีแตทําลายใหมันเพ มันเพกะวีขึ้นกองไฟทอนั่นตัวะ นาฬิกาเรือนนั่ง
อยูนี้ บทันฮูเมื่อวาเจาของเปนนาฬิกาบฮูวาโตทําลายนาฬิกาเรือนนี้ เกิดมาฝาตากแดดตากฝนอยูจั่ง
สั่น บฮูหลบซบเซื้ออยูฝงซายหันขวาอยูจั่งสั่น นาฬิกาเรือนนั่งอยูนี้ คิดเบิ่งใหมันคักแหน เวา
ใหฟง อันนั่นอันนี้ละมันผิดระลึกได คั่นตัวผิดระลึกบได อันนั่นอันนี้เสียกะฮูเมื่อ บาดโตเสียละ
บฮูจัก บฮูเมื่อวาโตทําลายโต” (บันทึกเสียงแผนที่ 13 :7-8) นอกจากนั้นจากการสัมภาษณลูกศิษย
ของพระภาวนาวิศาลเถระ เลาถึงการสั่งสอนเรื่องนาฬิกาวา นาฬิกา นี้ก็คือ ตัวของเราเอง เปนการ
สะกิดใจวา ตัวเราไมเคยระลึกถึงตัวเอง โดยใชนาฬิกาเปนอุทาหรณ ซึ่งปจจุบันนาฬิกาเปนเครื่อง
บอกเวลา ที่คนเราทุกคนตองเดินตามเวลา ไมมีเวลาที่จะระลึกถึงตัวเองนั้นเองวาปจจุบันเราเหลือ
เวลาอยูเทาไรชีวิตจะอยูไดอีเทาไหร
กรณีใชอุปกรณเพื่อตรวจสอบความมีสติ และอารมณ “โยนของ”
การโยนของนี้ พระภาวนาวิศาลเถระตองการตรวจสอบความมีสติ หรือเปนการทดสอบ
อารมณของผูมารับฟง หากทําเชนนี้แลวเขาจะมีความโกรธหรือไม การโยนของนี้ เปนวิธีการที่
ทานใชประจํา ของที่โยนใหไมเปนอันตรายแกผูมารับฟง เชน กอนขาวเหนียว สม กอนขนม

86

2) การใชภาษาถิ่น ใชคํา ใชภาษา
พระภาวนาวิศาลเถระเปนคนอีสานโดยกําเนิด การสอนของทานจึงใชภาษาถิ่นเปน
สวนมาก ยกเวนบางครั้งเมื่อสังเกตเห็นวามี ผูฟงที่ไมอยูภาคอีสาน ทานจะสอนเปนภาษากลางบาง
การใชคํา ภาษา ของพระภาวนาวิศาลเถระเปนการพิจารณาการใชคําที่ละเอียดออน พระครูอินทสาร
โสภณ เจาอาวาสวัดบานตําแย กลาวถึงการใชคําใชภาษาของทานวา “การพูด การใชคํา การใชภาษา
ของหลวงปู เหมือนการใชคําของคนโบราณเกา เปนการพูดเปนโตงโตย เหมือนกับการอานลํา
นิทานโบราณ แตหลวงปูประยุกตใหคนปจจุบันฟง หลวงปูจึงใหคําปจจุบันที่มีลีลาการใชแบบเกา”
(พระครูอินทสารโสภณ, 2550 : สัมภาษณ) และปจจุบันพระครูอินทสารโสภณยังไดนํา ลักษณะ
การพูด วิธีการใชคํา ของพระภาวนาวิศาลเถระ มาประยุกตสอนปจจุบัน เปนผลนาพอใจ
3) การปฏิบัติเปนตัวอยาง
วิธีการสอนแบบปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางนั้น พระภาวนาวิศาลเถระ ปฏิบัติเปนกิจ
ประจํา คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ หากสอนคนอื่นแลว ทานยังเปนทําเปนตัวอยางเปนที่นา
เลื่อมใสของญาติโยมที่เขามารับฟงธรรม
กรณีการสอนพระ “...พระวุนพระวาย พระทําลายศาสนา พระเลน พระเที่ยว พระบ
เหลียวเบิ่งฮีตเบิ่งคอง พระมองผูสาว พระกินน้ําชากาแฟ พระแวไปทางอื่น” จากคําสอนนี้ ในวัด
ของพระภาวนาวิศาลเถระไมใหพระสงฆฉันน้ําชา กาแฟโดยเด็ดขาด จะมีแตน้ํารอนที่ตมยาฉัน
เทานั้น นี้เปนสิ่งยืนยันอยางหนึ่งในการสอนโดยการปฏิบัติเปนตัวอยางใหกับพระภิกษุสงฆรุนหลัง
ที่ไดรับฟงพระธรรมเทศนาของทาน
การปฏิบัติเปนตัวอยางนี้ พระนิสิต จนฺทปชฺโชโต วัดสระประสานสุข กลาวถึงกิจวัตร
ประจําวันของพระภาวนาวิศาลเถระ ดังนี้ (พระนิสิต จนฺทปชฺโชโต, 2450 : สัมภาษณ)
เวลา 05.00 น. ตื่น และทํากิจวัตรสวนตัว
เวลา 06.00 น. นั่งรับบิณฑบาต และสั่งสอนผูมารับฟงหลักธรรม
เวลา 08.00 น. ฉันภัตตาหารเชา และสั่งสอนผูมารับฟงหลักธรรม และบางครั้งก็ใหผูฟง
ปฏิบัติสมาธิ โดยใหภาวนาวา “ตาย”
เวลา 11.00 น. นําพาสาธุชนรับประทานอาหารโดยพระภาวนาวิศาลเถระตักแจกใหอยาง
พอดีกับผูรับโดยไมใหเหลือทิ้ง
เวลา 12.00 น. พักอิริยาบถ
เวลา 14.30 น. พาญาติโยม ทําความสะอาดรอบวัด ซึ่งทานเรียกวา “ทานเหงื่อทานแฮง”
เวลา 18.00 น. สรงน้ํา และอาบน้ําใหกับลูกศิษย
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เวลา 19.00 น. สั่งสอนลูกศิษยและพาญาติโยมทําวัตร สวดมนต (ทุกวันพฤหัสบดี)
เวลา 21.00 น. พักอิริยาบถ
เวลา 23.00 น. เดินสํารวจบริเวณวัด
เวลา 24.00 น. จําวัด
จากกิจวัตรประจําวันของพระภาวนาวิศาลเถระ ทานใชเวลาสวนมากในการสั่งสอนคน
และทําประโยชนในกับพระศาสนาอยางมาก
4) ยืดหยุนในการใชวิธีการ ตามสถานการณ
การเลือกใชวิธีการสอนแบบใดก็ตาม พระภาวนาวิศาลเถระจะพิจารณาวาควรจะสอน
แบบใด ตามลักษณะกาลเทศะ กลาวไดวา ไมมีรูปแบบตายตัวในการสอน แตพระภาวนาวิศาลเถระ
มุงที่จะใหผูฟงไดประโยชนสูงสุด ซึ่งการยืดหยุนในการใชวิธีการนี้เนนประโยชนที่จะเกิดกับผูฟง
มากกวาที่ยึดรูปแบบพิธีการ โดยพระภาวนาวิศาลเถระไมไดกําหนดไวลวงหนา เมื่อถึงเวลาแลว
ทานจะเทศนาตามความรูสึกและการรับรูของผูฟงดวย จากบทสัมภาษณของ นางคําเผย หลักรัตน
เลาใหฟงวา “หลวงปูสอนไปเลย เปนคําเวาจักมาแตไส แลวแตเพิ่นสิเวา หรือพากลาวตอนใด” (คํา
เผย หลักรัตน , 2550 : สัมภาษณ)
3.3.3 สรุปเทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) มีเทคนิการสอนที่หลากหลายในการเขาใจหลัก
พระธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูฟงและนําไปปฏิบัติตามอยางไดผล ใน
การสอนแตละครั้งพระภาวนาวิศาลเถระจะเรียกวา “มาเอาชีวิตจิตใจ” “มาละลดปลดออก จากความ
เสียหาย” การกลาวคํานี้เปนการเริ่มตนของการสอน เทคนิคการสอนของ พระภาวนาวิศาลเถระได
นําเอาหลักการสอนของพระพุทธเจามาเปนตนแบบ และในวิธีการบางอยางพระภาวนาวิศาลเถระ
เล็งเห็นวา นาจะสามารถเผยแพรพระธรรมคําสอนใหเขาใจและเขาถึงผูฟงไดอยางมาก วิธีการสอน
ของพระภาวนาวิ ศ าลเถระนั้ น ใช ต น แบบหลั ก การสอนของพระพุ ท ธเจ า อย า งกว า งๆ แต ใ น
รายละเอียดนั้นเปนวิธีการสอนอันประยุกตใหเขากับสถานการณ รวมสมัยและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง
วิธีแบบบรรยาย กลาวไดวาการสอนในรูปแบบนี้เปนพื้นฐานของการสอนทั่วไป เปน
การกลาวพรรณนาเรื่องราวหรือหัวขอที่ตองการจะใหผูฟงเรียนรูและเขาใจ เปนวิธีการสอนที่ใช
ผูสอนเปนจุดศูนยกลางของการเรียน การบรรยายโดยใชผญาอีสาน เปนการเลือกใชผญาอีสานที่อยู
ในวัฒนธรรมอีสาน มาปรับใชเพื่อใหเกิดความเขาใจพุทธปรัชญาอยางไดผล ในระดับปญญาสามัญ
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วิธีการสอนแบบให กลาวตาม เปนวิธีการสอนที่เปนลักษณะเฉพาะ เพื่อใหผูฟ งเกิด
ความจําไดและสามารถนําไปปฏิบัติใชอยางไมลืม เปนการนําเรื่องใกลตัว สรางความเขาใจเบื้องตน
เชน พานํากลาวกราบไหวพระรัตนตรัยและบิดามารดา คือมุงหวังใหเขาใจจุดประสงคของการทํา
กายเคารพ สะกิดใจมิไดกราบไหวตามธรรมเนียมประเพณี แตใหเขาใจถึงการกระทํา
วิธีการสอนแบบถามตอบปญหา เปนการสอนที่ใหความสําคัญและใสใจกับเงื่อนไข
ความตองการของผูฟง ซึ่งผูเรียนมีความตองการใครรูในเรื่องนั้นๆ อยางจริงจัง กระบวนการสอน
แบบการถามตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาวัตถุประสงคของผูถามที่หลากหลาย
เปนเงื่อนไขสําคัญ แตการตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระจะมุงไปที่การพิจารณาตนเอง หรือ
ใหรูเรื่องภายในของตนเองเทานั้น
วิธีสอนแบบใชคําพูดที่รุนแรงเพื่อสะกิดใจผูฟงใหคิดตาม เปนการสอนในรูปแบบโดย
กลาวอางสอนในแงปจเจกชน ใหสํานึกระลึกคิดเรื่องภายในของตนเอง ไมพิจารณาสิ่งอื่น การใช
คําพูดที่รุนแรงนี้มีผลกระทบสองดานคือ ทางดานลบ อาจทําใหผูฟงเกิดการตอตานและไมทําตาม
หรืออาจจะไมมาอีกเลย เนื่องจากไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับคําพูดนั้นๆ แตในดานบวกหรือดานดี
มักเกิดกับผูใกลชิด หรือมาบอย ซึ่งมีความคุนเคยและเชื่อมั่นวาผูสอนมีความมุงหมายและปรารถนา
ดี ดังนั้นไมวาจะดวยถอยคําที่รุนแรงหรือนุมนวลก็ตาม คนเหลานี้จะเขาใจเจตนาดีของพระภาวนา
วิศาลเถระ
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และเทคนิคในการสอนใชควบคูกันกับวิธีการสอน ซึ่งวิธีการสอนเปนรูปแบบในการ
สอนแตเทคนิคเปนลีลา เปนสิ่งที่ชวยใหวิธีการสอนมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น บางครั้งถือไดวา เปน
กลยุทธในการสอนที่ไดผล จําแนกประเด็นเทคนิคในการสอนไดดังนี้
การใชอุปกรณในการสอน พระภาวนาวิศาลเถระใชอุปกรณที่มีอยูภายในวัดสระ
ประสานสุข ใหเ กิ ด ประโยชน เ ปน ปริ ศนาธรรม นอกจากนั้ น พระภาวนาวิ ศ าลเถระใชอุป กรณ
ประกอบในการสอน เพื่อเปนการทดสอบสติและอารมณเมื่อสอนไปแลว เปนการประเมินผลการ
สอนอีกวิธีการหนึ่ง
การใชภาษาถิ่น ใชคํา ใชภาษา พระภาวนาวิศาลเถระใชภาษาอีสาน ซึ่งเปนภาษาทองถิ่น
ใชสอนผูฟงในระดับชาวอีสานทั่วไป นอกจากนั้นเมื่อผูฟงที่อยูภูมิภาคอื่นๆ พระภาวนาวิศาลเถระ
ถึงใชภาษากลางในการสอน เปนการใชภาษาที่สอดคลองกับกลุมบุคคลผูฟงและภาษาที่สอดคลอง
กับเรื่องราวนั้น
การปฏิบัติเปนตัวอยาง พระภาวนาวิศาลเถระถือไดวาเปนพระสงฆองคปฏิบัติ มีปฏิปทา
นาเลื่อมใส ดวยวิถีแบบพระนักปฏิบัติ อาศัยเพียงอัฐบริขาร 8 ดําเนินกิจวัตร 10 และธุดงควัตร 13
อยางเครงครัด เปนการสอนโดยไมตองใชคําพูด แตเปนการทําใหดูเปนตัวอยาง
ยืดหยุนในการใชวิธีการ (ตามสถานการณ) พระภาวนาวิศาลเถระเลือกใชวิธีการสอน
ใหเหมาะสมกับผูฟง กับสถานที่ ซึ่งทานไมตายตัวกับวิธีการ แตมุงประโยชนที่ผูฟงไดนําไปปฏิบัติ
ใชอยางแทจริง
3.4 การเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ
การเขาถึง คือการชักนําใหผูฟงเกิดความเขาใจ แจมแจงในเรื่องที่สอน ตรงตามหลักพุทธ
ธรรม และผูฟงสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม เปนคนยึดมั่นในหลักศาสนา ทรงคุณธรรมเปนตน พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ หมายความวา เปนเรื่องของแตละบุคคล จะตองทําเอง จะพึง
ปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถเห็นผลได ผลคือการเกิดปญญา สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ
เปนขั้นเปนตอนไปตามลําดับ พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการพึ่งตัวเอง เปนการพึ่งตัวเองดวยการ
ปฏิบัติดวยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดปญญาเขาใจตน เขาใจกิเลส เขาใจกฎ
ธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งปวง ตามความเปนจริง
พระภาวนาวิ ศ าลเถระมี วิ ธีก ารเข า ถึ งพุ ท ธปรัช ญาที่ มุง ใหผู ฟ ง เกิ ด ความเข า ใจอย า ง
กระจางชัดในหลักธรรมที่สอน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือนําหลักธรรมไปปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจําวัน ทานจะเนนย้ําวา ระลึกไดหรือยัง คือ เขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่ง
ผูวิจัยจําแนกวิธีการเขาถึงพุทธปรัชญา เปน 3 ขั้นตอนไดดังนี้
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3.4.1 ปริยัติ
ปริยัติ คือคําสั่งสอนอันจะตองศึกษาเลาเรียนเพื่อใหรูวาอะไรเปนอะไรอยางแจมแจง
ชัดเจน เปนกระบวนการเรียนรูที่ครอบคลุมถึงการเขาใจเนื้อหาสาระ ขั้นตอนนี้จัดไดวาเปนพื้นฐาน
หรือตนทุนในการที่จะประพฤติปฏิบัติ เปนขั้นของการเลาเรียน รับฟงผูอื่นมา โดยเฉพาะสิ่งที่
พระพุทธเจาสอนไว ซึ่งสืบตอกันมาในพระไตรปฎก และเรามีครูอาจารยแนะนําบอกกลาว เอามา
ทองบน มาสอบสวนทบทวนกัน
พระภาวนาวิศาลเถระนําหลักธรรมในพระไตรปฎก แลวประยุกตหลักธรรมบางเรื่องที่
สอดคลองผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสาน โดยพิจารณาถึงหลักธรรมที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน
และสามารถสื่อความใหกับผูฟงไดนําไปปฏิบัติตาม อยางถูกตองตามหลักธรรมพุทธศาสนา
พระภาวนาวิศาลเถระสั่งสอนเพื่อใหรูความจริงเกี่ยวกับเรื่องสําคัญคือ
1) รูวาตัวเปนคน คือผูที่ตั้งอยูในความดี ละความเสียหาย ไมทําลายเจาของ
2) รูและนําไปปฏิบัติในระดับโลกิยปญญา ปญญาระดับสามัญ เปนความรูทางศิลปะ
วิทยา ในการประกอบอาชีพที่จําเปนเพียงพอเพื่อการดํารงชีวิต เชน ความกตัญู
3) รูทางปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายสูงสุดนั้น ก็คือนิพพาน ซึ่งเปนรูระดับโลกุตตรปญญา
ปญญาระดับสูงสุด ความรูที่สามารถทําลายกิเลสภายในใจของตนเอง ทําใหเกิดความสงบอยาง
แทจริง ความรูระดับนี้เรียกวา ญาณ เปนความรูที่แทและบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลเกิดความรูระดับญาณนี้
ยอมสามารถละเลิกความเห็นที่ไมถูกตองไดหมด
3.4.2 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ คือการนําเอาสิ่งที่จดจําไวไดและเขาใจแจมแจงแลวนั้นมาประยุกตปฏิบัติให
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ปฏิบัติ แปลวา เดินทาง พระภาวนา
วิศาลเถระ หลักปฏิบัติ จําแนกไดดังนี้
1) ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ใหปกติ เรียบรอย คือ ความปกติทางกาย ทางวาจา
พระภาวนาวิศาลเถระไมนิยมที่จะใหศีลตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป ทานมองมุมใหมวา
การใหศีลคือการใหโทษ การมีศีลคือการละเวนจากโทษ ดังคําเทศนาของทานวา “ศีลบารมี คือผูมี
ศีล ศีลเปนตัวยังไง ก็เปนตัวเราที่นั่งอยูนี้ละ ตัวเราเปนศีลมาตั้งแตมื้อเกิด โทษ 5 ขอ ก็คือศีล 5 ขอ
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“... รวมกายกับวาจา
สํารวมมาใจดวงเดียว
ศีลหามีตัวเดียว
ศีลตัวเดียวก็คือตน
ตัวเราเปนตัวศีล
รักษาศีลใหเอาตน
ศีลหาก็คือตน
อยูกับตนทุกเวลา ... ”
การไมใหศีลตามแบบประเพณีทั่วไป แตใหยึดวิรัติ(การตั้งใจงดเวน) เชนนี้ไดปรากฏใน
สมัยพระอาจารยมั่น “สําหรับการขอศีลนั้น ทานไมนิยมใหขอ และทานไมเคยใหศีล (ตอนอยูบาน
หนองผือ) ทานใหใชวิธีวิรัติงดเวนเอาเลย ไมตองไปขอจากพระซ้ําๆ ซากๆ ผูใดมีเจตนาจะรักษาศีล
จะเปนศีลหา ศีลแปดก็ตาม ใหตั้งอกตั้งใจงดเวนเอาเลย แคนั้นก็เปนศีลแลว” (มูลนิธิพระอาจารยมั่น
, 2544 : 137)
สมาธิ คือการตั้งมั่นของใจ ดวยการสํารวมใจใหมั่นในสิ่งที่ไมมีโทษ พระภาวนาวิศาล
เถระใหความพิจารณาตนเองดวยใหมีสติดังที่ทานไดเทศนากับศิษยวา “คนไมมีสมาธิ ทําอะไรก็ทํา
ดวยความไมมั่นใจ ไมรูวาตัวเราเปนคน สมาธิไมไดหมายถึง การนั่งหลับตา พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหหลับตา ตาใหดูตัวเอง ก็ไปดูสิ่งอื่น หูไมไดยินตัวเอง ตัวเองทําดีหรือทําชั่วก็ไมรู เรียกวาตาดับหู
ดับ เวลาเอาดีไมเทาเม็ดงา เวลาทําเสียหายเทากับตัวชาง เอามาแลกเปลี่ยนกันไดอยางไร” (เพาะ
พานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 182)
ปญญา คือ ความรอบรู รูจักพิจารณาวาสิ่งใดเปนคุณ เปนโทษ เปนประโยชน ไร
ประโยชน รูวาสิ่งใดเปนโลกีย สิ่งใดเปนโลกุตตระ สามารถจัดชีวิตใหถูกทางได พระภาวนาวิศาล
เถระยกยองผูที่มีปญญารักษาตัวเองได หมายถึงมีปญญารักษาคุณงามความดีที่มีอยูในตนเองได ไม
นําความเดือดรอนเสียหายมาใหแกตน
2) ภาวนา มรณานุสติ
พระภาวนาวิศาลเถระ ใหภาวนา “ตาย” เปนการย้ําเตือนใหตระหนักถึงชีวิตที่มีคุณคา
ไมควรปลอยเวลาใหเปลาประโยชน และไมใหเกิดความกลัวตาย เพราะวาไมมีใครหนีรอดได
ดังผญาอีสานดังนี้ “ความตายนี้แขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไป
ซิไดเพิ่ง ทําชั่วไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข”
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3.4.3 ปฏิเวธ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เปนเปาหมายที่สําคัญของการสอน พระภาวนาวิศาลเถระมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยูในศีลธรรม ซึ่งเปน
ผลที่เกิดขึ้นในตนเอง ซึ่งทานเรียกวา มีปญญารักษาชีวิต หรือ ฮูเมื่อเชื่อแลว
พระภาวนาวิศาลเถระเนนย้ําอยูเสมอ “ฮูแลวบละ” หรือตรวจสอบความคิดที่เรารูเขาใจ
ในสิ่งที่สอนวาเขาใจมากนอยแคไหน ทานจะถามเพื่อย้ําเสมอ “แมนบเลา แมนบเลา”
1) ระลึกได
ระลึกได หมายถึง รูเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติจริงอยางไดผล ซึ่งทานใหระลึกวา
ตัวเราเปนคน มีเวลาสํานึกระลึกตัวได คําวาคน หมายความวา เปนผูตั้งอยูในทางดี (บันทึกเสียง
แผนที่ 16 : 1) ถาสํานึกระลึกไดแลว จึงพนจากทุกข พนจากความวุนวาย ระลึกไดวาเปนคน คือ มี
ปญญารักษาชีวิต ชนะความวุนวายเสียหาย พระภาวนาวิศาลเรียกผูที่ระลึกไดวา ฮูเมื่อเชื่อตัววาเปน
คน การปฏิบัติธรรม ธรรมก็คือตัวเรา ถาเราปฏิบัติตนดีก็เปนธรรมของตัวเรา คนเฮาตองเชื่อตัวเอง
เชื่อวาจะชนะความวุนวายเสียหาย
สิ่งที่ระลึกไดนั้นก็คือความดีนี้เองดังที่พระภาวนาวิศาลเถระไดสั่งสอนศิษยวา “...ระลึก
เอาดี ดีอยูที่กาย ดีอยูที่วาจา ดีอยูที่ใจ เปนใจเลิศประเสริฐ สมวาเราเกิดเปนคนมา จริงแทแนนอน
...”(บันทึกเสียงแผนที่ 16 :6) เปนการสะกิดใจผูฟง วาเกิดเปนคนมาตองทําความดีใหกับตนเอง ทั้ง
กาย วาจา และใจ จึงไดชื่อวาเปนคน คําวาระลึก ในที่นี้พระภาวนาวิศาลเถระอธิบายวา “ ระลึกถึงตัว
เปนคน อยาใหความวุนวายเสียหายมาครอบงําประจําใจ หาแตสิ่งดีมีปญญา หาทางหนีจากทุกขได
จั่งเรียกวาคนจริงแทแนนอน... ถาเชื่อวาโตเปนคนอยาใหมันเดือนรอน...” (บันทึกเสียงแผนที่ 6 : 1)
พระภาวนาวิศาลเถระถือวา คนทุกคนมีดีมาแตวันเกิด และจะเนนหลักคุณงามความดี
อยางมาก และการเทศนาทุกครั้งทานจะเอยถึงเปนประจํา หลักคุณงามความดีนี้ พระภาวนาวิศาล
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“วันนี้พวกเฮาทั้งหลายมีความหมายมั่นใจทุกคน มั่นใจหยัง มั่นใจตอคุณงามความดี
คุณงามความดีอยูใส อยูที่ตัวของเรา ตัวของเราพรอมดวยกาย วาจา ใจ พรอมดวยธาตุ 4 ขันธ 5
รวมเขาเปนรูปเปนนามเอิ้นวาคน คําวาคน หมายความวา เปนผูตั้งอยูในทางดี เราบไดเปนสัตว
เดียรัจฉาน บไดเปนเผดเปนผี เปนคนดีมีราคา มีปญญาหาทางดีใหแกตัวได ดีกายกะเรียกวากาย
เรียบรอย ดีวาจากะวาจาเรียบรอย ดีใจก็ใจเรียบรอย 3 อยางนี้เปนบเกิดคุณงามความดีของเรา”
(บันทึกเสียงแผนที่ 16 : 1)
2) พระนิพพาน
พระนิพพานคือการดับทุกข เราหวังอะไรเดินไปเรื่อยๆ ก็ถึงจุดหมาย แตถาหวังแลวไม
เดิน ไปก็ไมถึง หวังเพื่อพระนิพพานบําเพ็ญญาณสนองคุณ (อุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัตร,2546 :19) การ
ปฏิบัติคือ ปลูกตนศีลใหมันเกิดขึ้นในตนเอง “ศีล” เปนตน “ศรัทธา”เปนพื้นดิน “สัตย” แปลวา
ความจริง เราทําอะไรตองทําใหจริง “ธา” เปนพื้น เบิ่ง ดินมันดีหรือยัง ? ดินคืออาการ 32 ของเรา
รับรองวามันเอาอะไรมาปลูกมันจะงอกงาม เมื่อมั่นใจแลว ก็ปลูกตนศีล หมั่นรดน้ํา คือการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมคําสอน เราเพียรเขาคักๆแลว ตนศีลเจริญเติบโตเต็มที่แลว ดอกที่ออกคือ ปญญา
สามารถวินิจวิเคราะห มาประหัตประหารกิเลสในตนในตัวไดแลว มีปญญาหนีออกจากตาย หนี
ออกจากตายคือ พระนิพพาน พระพุทธเจาเพิ่นหาทางหนีจากตาย พนหนีจากตายนั่นละคือพระ
นิพพาน
3.4.4 สรุปการเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ
พระภาวนาวิศาลเถระมุงเพื่อใหเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาโดยมุงเพื่อใหรูวาตัวเปนคน
คือผูที่ตั้งอยูในความดี ละความเสียหาย ไมทําลายเจาของ รูและนําไปปฏิบัติในระดับโลกิยปญญา
ปญญาระดับสามัญ เปนความรูทางศิลปะวิทยา ในการประกอบอาชีพที่จําเปนเพียงพอเพื่อการ
ดํารงชีวิต เชน ความกตัญู รูทางปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายสูงสุดนั้น ก็คือนิพพาน ซึ่งเปนรูระดับโล
กุตตรปญญา ปญญาระดับสูงสุด ความรูที่สามารถทําลายกิเลสภายในใจของตนเอง ทําใหเกิดความ
สงบอยางแทจริง ความรูระดับนี้เรียกวา ญาณ เปนความรูที่แทและบริสุทธิ์ เมื่อบุคคลเกิดความรู
ระดับญาณนี้ ยอมสามารถละเลิกความเห็นที่ไมถูกตองไดหมด
หลั ก การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ข า ถึ ง นั้น ท า นใช ห ลั ก การทั่ ว ไปที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงสอนคื อ
ไตรสิกขา เพียงแตทานอธิบายตามระดับสติปญญาของแตละบุคคล และมุงที่การปฏิบัติตน ให
ตนเองเปนศูนยกลางการปฏิบัติ เชนการรับศีลนั้น ทานถือวาเปนโทษ การรับศีลที่แทจริงคือการวิรัติ
(การงดเวน)นําไปปฏิบัติที่ตน เมื่อตนปฏิบัติดี ตนก็เปนตัวศีล ศีลมีอยูในตนทุกคน ถาปฏิบัติตนก็
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ผลจากการปฏิบัตินั้นเพื่อใหระลึกได ระลึกไดวาเปนคน คนคือมีคุณงามความดี คุณงาม
ความดีทีไดปฏิบัติตนมานั้นเอง ทานไมใหพึ่งสิ่งภายนอก ใหพึ่งตน รักษาตนใหได นอกจากนั้น
จุดมุงหมายสูงสุดเพื่อความดับทุกข คือพระนิพพาน

