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พระภาวนาวิศาลเถระกับเทคนิคเพื่อการเขาถึงพุทธปรัชญา 
 
   สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความเช่ือถือท่ีมีตอพระพุทธศาสนา
เปนลักษณะพุทธศาสนาแบบชาวบาน กลาวคือมีการผสมผสานระหวางความเช่ือดั้งเดิมคือนับถือผี 
นับถือพระพุทธศาสนา และนับถือศาสนาพราหมณ และตอมาเม่ือเกิดคณะสงฆธรรมยุติแพรหลาย
ขึ้น มีการแยกสํานักปฏิบัติธรรมหรือท่ีเขาใจโดยท่ัวไปคือ วัดปาข้ึน แนวความคิดท่ีเปล่ียนไป ทําให
บทบาทและหนาท่ีของพระสงฆเปล่ียนไป และมีวิถีการปฏิบัติ ปฏิปทาในการปฏิบัติตามคําส่ังสอน
ของศาสนาพุทธท่ีมีความเครงครัดในเร่ืองพระวินัยมากยิ่งข้ึนพระภิกษุสายวิปสสนากรรมฐานมี
ความโดดเดนในการอบรมจิตใจตามหลักสมถะและวิปสสนา เพื่อใหรูแจงธรรมและกําจัดกิเลส
ออกจากจิตใจ  ผูท่ีเปนแบบอยางพระภิกษุวิปสสนากรรมฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสําคัญ
ไดแก พระครูวินัยธร (ม่ัน ภูริทตฺโต) ผูเปนครูบาอาจารยท่ีเปนแบบอยางของพระภิกษุสายวิปสสนา
กรรมฐานมาจนถึงปจจุบัน พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) เปนอีกผูหนึ่งท่ีมีบทบาท
สัมคัญโดดเดนในการเผยแพรหลักธรรม ท่ีเปนในรูปแบบ ผญา ภาษิตอีสาน ซ่ึงเปนการสอนธรรม
ท่ีไดผลอีกรูปแบบหนึ่งท่ีพระภิกษุรุนตอมานําเปนแบบอยางในการเผยแพรธรรม  พระโพธิญาณ
เถระ (ชา สุ  ภทฺโท) เปนพระสงฆอีกรูปหนึ่งท่ีมีปฏิปทานาเล่ือมใส และยังไดเผยแผหลักธรรมไป
ถึงชาวตางประเทศ อันเปนนิมิตหมายอันดีตอการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พระ
อาจารยกินรี จนฺทริโย มีปฏิปทาเปนลักษณะอยูสันโดษ เรียบงาย อันเปนปฏิปทาของพระนักปฏิบัติ    
   พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) เปนพระสงฆท่ีดําเนินตามปฏิปทาพระสาย
วิปสสนากรรมฐานอยางเครงครัด และยังปฏิบัติตามขอวัตรของพระโบราณาจารยอยางเสมอตน
เสมอปลาย เชน การโปรยทานกอนฉันภัตตาหาร การตออายุหรือไถชีวิตจากเจากรรมนายเวรโดย
การปลอยปลา ปลอยเตา ปลอยไก (ศิษยานุศิษย, 2546 : 294) นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระได
สรางรูปแบบวิธีการสอน เทคนิคการสอน การเขาถึงพุทธปรัชญา อันเปนรูปแบบเฉพาะในการ
นําเสนอพุทธธรรม ซ่ึงไดผลเปนท่ีประจักษกลาวขานกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางเดนชัด ผูวิจัย
ไดแยกเปนประเด็นเพ่ือการศึกษา ดังนี้ คือ 
   3.1 ประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ  
   3.2 หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ  
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   3.2 เทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ  
   3.3 การเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ  
 
3.1 ประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ  
  3.1.1 ประวัตพิระภาวนาวิศาลเถระ  
  พระภาวนาวศิาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) มีนามเดิมวา บุญมี นามสุกุล กุศลคุณ เกดิเม่ือ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2452 ตรงกับวันพฤหัสบดี ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 ประกา ซ่ึงตรงกับวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา ณ บานเลขท่ี 136 หมูท่ี 2 ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี บิดาช่ือ กุ กุศลคุณ มารดาช่ือ เล่ือน กุศลคุณ มีพี่นองรวมทองเดียวกัน 10 คน  
  1. พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล)  
  2. นางสมบูรณ  มูลม่ัง  
  3. นายเผา   กุศลคุณ 
  4. นางสอน   เนื่องเฉลิม 
  5. นายเลิศ   กุศลคุณ 
  6. นางกาน  กุศลคุณ 
  7. นายเผย   กุศลคุณ 
  8. นางอูบแกว ยอดกุล 
  9. นางคําหลา  ทัศนาลักษณ 
  10. นางคําม่ัน  แกวตา 
  เหตุท่ีช่ือวา บุญมี เพราะวา เม่ือคราวท่ีพระภาวนาวิศาลจะเกิด มารดาไดฝนวา พระ
อาจารยสีทา ชยเสโน มีศักดิ์เปนลุง เอาพราโตดวงใหญ ซ่ึงเปนของเกา มีแตสนิมเก็บมาจากพ้ืนดิน
เอาให นางเล่ือน จึงไดถามพระอาจารยสีทา ชยเสโน วา “เอาพราท่ีเต็มไปดวยสนิมนี้มาใหทําไม ใช
ประโยชนอะไรก็ไมได”  พระอาจารยสีทา ชยเสโน จึงตอบวา “ก็เอาไปลับเสียกอนแลวจะใชการ
ได” เม่ือถึงวันคลอดมารดาก็ทรมานมาก เพราะตองเจ็บทองถึง 7 วัน 7 คืน  คือเร่ิมเจ็บเม่ือวัน
พฤหัสบดี ไปคลอดเอาวันครบคือวันพฤหัสบดี ความทราบถึงพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพ
สิทธิประสงค เจาเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงเปนลูกศิษยของพระอาจารยสีทา  ชยเสโน พระองคไดเสด็จ
มาดูพรอมกับพระอาจารยสีทา ชยเสโน วาเปนเพราะอะไรจึงคลอดยากคลอดเย็นนักหนาจนกระท่ัง
ไดเวลาเที่ยง ของวันมาฆบูชา ข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 เหลาทหารของคายสรรพสิทธิประสงคไดยิงปน
ใหญข้ึน เพื่อบอกเวลาเที่ยง เด็กชายบุญมีจึงไดคลอดออกมา หลังจากไดลางตัวและเอาผาหอแลว 
เจากรมสรรพสิทธ์ิมีรับส่ังวา “เด็กชายคนน้ีชะรอยจะเปนผูมีบารมีมาเกิดจะดีจะช่ัวเพียงใดไมอาจรู
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  หลังจากนั้นมา บิดาและมารดาก็เล้ียงเด็กชายบุญมีมาดวยความยากลําบาก เพราะเด็กชาย
บุญมีไมคอยแข็งแรง จากคําบอกเลาของ นางคําม่ัน แกวตา ผูเปนนอง เลาวา “หลวงปูเลาใหฟงวา 
ตอนเม่ือเกิดมานั้น มีผิวที่บอบบางมาก มองเห็นฮอดใสในทอง ตัวกะนอย”(คําม่ัน แกวตา, 2550 : 
สัมภาษณ) เจ็บไขอยูบอยๆ เล้ียงยากมาก 3 วันดี 4 วันไข ตลอดเวลา จนชาวบานท่ีผานไปมาท่ีเปน
หญิงจะแวะเวียนเอานมมาใหกินเพราะสงสาร รวมท้ังเอาดายมาผูกคอ และแขน ใหเปนจํานวน
มากมาย เพื่อหวังใหเด็กชายบุญมีแข็งแรงยิ่งข้ึน ผีจะไดไมมารบกวน แตก็ไมคอยไดผลมากนัก  
  การศึกษา พระภาวนาวิศาลเถระ เขาเรียนและจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จาก
โรงเรียนบานนาเมือง ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือป พ.ศ. 2465 และสอบได
นักธรรมเอก (น.ธ.) จากสํานักเรียนวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2480  ดานการศึกษาพิเศษ พระภาวนาวิศาลเถระ ไดศึกษาอักษรขอมจนมี
ความรูความชํานาญอานออกเขียนได และยังมีความชํานาญการอานหนังสือธรรม สมัยโบราณ 
นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ยังมีความสามารถทางดานการใชภาษา ผญา ภาษิตอีสาน เปน
อยางดี สามารถนําเอามาใชในการเทศนาธรรม และคําสอนจะเปนท่ีประทับใจ และศรัทธาแกลูก
ศิษยท่ีไดฟงพระธรรมเทศนาทุกคน เชน “ทางเปนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดง
เสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซํ้าผูแล” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 4) “หาเรือไวหลายลํา
เฮียงทา หมาขาวไวหลายม้ือแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 162) 
  การบรรพชา และการอุปสมบทโยมมารดาไดพาพระภาวนาวิศาลเถระ ไปฝากไวเปนลูก
ศิษยของ พระอาจารยสีทา ชยเสนโน ทําใหทานไดมีโอกาสกราบนมัสการพระอาจารยเสาร กนฺต
สีโล และพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโตซ่ึงเปนพระอาจารยท้ังสอง ไดแวะเวียนมากราบนมัสการพระ
อาจารยสีทา ชยเสนโน ซ่ึงเปนพระอุปชฌายฝายวิปสสนากรรมฐานในสมัยนั้น เม่ือส้ินพระอาจารย
สีทา ชยเสนโน โยมมารดาไดพาพระภาวนาวิศาลเถระ ไปบรรพชาเปนสามเณรท่ีวัดศรีทอง ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และในระหวางบรรพชาเปนสามเณรน้ัน พระอาจารยม่ัน 
ภูริทตฺโต ไดเมตตานําสามเณรบุญมีไปจําพรรษาท่ีจังหวัดสกลนคร 
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  เม่ืออายุครบ 20 ป ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือวันศุกร ข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ปมะแม ซ่ึงตรงกับวันท่ี 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2474 ซ่ึงตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วัดวิสาขบูชา โดยมีพระศาสนดิลก (เสน ชย
เสโน) เปนพระอุปชฌาย พระมหาสวางเปนพระกรรมวาจารย และพระอาจารยเพ็ง เปนพระ
อนุศาสนาจารย  ไดรับฉายาทางพระพุทธศาสนาวา “โชติปาโล” อันมีความหมายวา “ผูมีแสงสวาง
ในธรรม”  
  ดานการปกครอง หลังจากอุปสมบท พระอาจารยบุญมี ไดมีโอกาส กราบนมัสการพระอุ
บาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) ซ่ึงเปนพระเถระผูใหญ ผูมีคุณูปการตอกิจการคณะสงฆภาค
อีสาน พระอุบาลีคุณูปมาจารย ไดเมตตา พระอาจารยบุญมี โดยอนุญาตใหติดตามทานไปจําพรรษา
ท่ีวัดบรมนิวาส และท่ีวัดเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีดวย ชวงชีวิตสมณะเพศของพระอาจารยบุญมี 
ทานไดออกจารึกธุดงคไปในท่ีสถานท่ีตางๆ คร้ังหนึ่งทานไดออกจารึกไปพรอมกับทานอาจารย
มหาสวาง ซ่ึงเปนพระอาจารยของทาน โดยจารึกไปในประเทศพมา ลาว เขมร เวียดนาม เลยไปถึง
ประเทศจีน เม่ือกลับมาจากประเทศจีน พระอาจารยบุญมี ไดชวยพระอาจารยสิงห สรางวัดปาสาละ
วัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
  นอกจากนี้พระอาจารย บุญมี  ยังได มีศ รัทธารวมสรางวัดอโศการาม  จัดหวัด
สมุทรปราการ รวมกับหลวงพอลี เพื่อเปนศูนยวิปสสนากรรมฐาน แกพุทธศาสนิกชนและยังได
รวมกับพระอาจารยฝน อาจาโร สรางวัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนอนุสรณแกพระ
อาจารยม่ัน ภูริทตฺโต รวมท้ังไดรวมกับพระอาจารยดี ฉนฺทโน สรางวัดภูเขาแกว อําเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ในป พ.ศ. 2480 พระอาจารยบุญมี โชติปาโล ไดกลับมาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ
แตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดสระประสานสุข สืบตอจากพระศาสนดิลก ซ่ึงเปนพระอุปชฌายของทาน 
และไดเร่ิมพัฒนาวัดสระประสานสุข (บานนาเมือง)  
  สมณะศักดิ์ พระอาจารยบุญมี โชติปาโล ไดรับสมณะศักดิ์ดังนี้ 
  พ.ศ. 2424 ไดรับแตงต้ังเปนพระครูสัญญบัตรเจาอาวาสวัดราษฎร ท่ี พระครูไพโรจน
รัตนโนบล  
  พ.ศ. 2531 ไดรับแตงต้ังเปน พระครูสัญญบัตรเทียบเทาผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง 
ช้ันพิเศษ 
  พ.ศ. 2544 ไดรับแตงต้ังสมณะศักดิ์เปน พระภาวนาวิศาลเถระ  
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  ปจฉิมวัย พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมีโชติปาโล) ตํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดสระ
ประสานสุข บานนาเมือง ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จนวาระสุดทายของทาน 
เม่ือวันท่ี 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
ข้ึนมาเอง และท่ีเปนกิจวัตรสําคัญท่ีพระภาวนาวิศาลเถระ ไดริเร่ิมและปฏิบัติเปนประจํา คือจัดใหมี
การปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาทุกๆวัน โดยเฉพาะวันพฤหัสบดีท่ีศาลาการเปรียญ วัดสระ
ประสานสุข ตั้งแตเวลา 19.00 น. เปนตนไป  
  ดานการเผยแพร พระภาวนาวิศาลเถระ เปนอริยสงฆท่ีเต็มเปยมไปดวยเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา จะเห็นไดจากเวลาฉันภัตตาหารเชา เม่ือทานฉันภัตตาหารเสร็จทานจะแบงปน
อาหารใหกับทุกๆคนใหนํากลับไปเล้ียงลูกหลาน และพอแมโดยท่ัวถึงกัน นอกจากการอบรมส่ัง
สอนแกญาติโยมที่มากราบไหว และทําบุญท่ีวัดสระประสานสุขแลว พระภาวนาวิศาลเถระยังได
ออกเทศนา ปาฐกถาธรรม และสนทนาธรรมแกประชาชนท่ัวไปตามสถานท่ีราชการ โรงเรียน และ
หมูบานตางๆมาโดยตลอด 
  ดานหลักธรรมและคําสอน พระภาวนาวิศาลเถระ ทานเดินทางสายกลาง อันเปนขอ
ปฏิบัติ ธุดงควัตรสายกรรมฐานเจริญรอยตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค และครูบาอาจารย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต  พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท)  และ 
พระศาสนดิลก (เสน ชยเสโน) มาโดยตลอด คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระมีคุณคายิ่ง และมี
ภาษิตอีสานแทรกอยู ทุกคร้ังทําใหเขาใจงาย รูถึงคุณคาของธรรมและคําสอนของพระพุทธองค 
  หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ เนนการอบรมส่ังสอนใหรูคุณพระแกว 2 องค 
คือบิดา มารดา ซ่ึงเปนพระอรหันตในบานท่ีทุกคนควรกราบไหวบูชามาตลอดกาล สอนใหทุกคน
บําเพ็ญตนตามหลักกุศลสมาทาน สอนใหรูจักศาสนากับสังคมไทย การประหยัดอดออมตามหลัก
พระพุทธศาสนา และในการปฏิบัติธรรม ทานสอนใหปฏิบัติธรรมเปนกิจวัตรประจําวัน โดยการนั่ง
สมาธิภาวนาทุกคร้ังในเทศกาลตางๆ ใหบําเพ็ญทานบารมี สมาทานศีล ปฏิบัติตน 
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  ดานสาธารณประโยชน พระภาวนาวิศาลเถระ มีเมตตา บริจาคเงินทุน สนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันแกโรงเรียนท่ีขาดแคลน และมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนดีแตยากจน 
บริจาควัสดุตอเติมและกอสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียน และสรางร้ัวกําแพงโรงเรียนใหกับ
โรงเรียนบานนาเมือง นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ไดเปนผูนําชาวบาน ทําถนนตัดจากบานนา
เมืองเช่ือมตอไปยังบานดงแสน ตําบลไรนอย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยไมใชงบประมาณทาง
ราชการกิจกรรมที่สําคัญ พระภาวนาวิศาลเถระไดไถชีวิตโค กระบือ เปนประจําทุกป โดยซ้ือมา
กอนท่ีจะถูกนําไปยังโรงฆาสัตว มาบริจาคใหชาวบานท่ียากจนนําไปเล้ียง  
  ดานสังคมสงเคราะห พระภาวนาวิศาลเถระไดบริจาคอุปกรณและเคร่ืองมือแพทย เชน 
เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ืองตรวจเลือดใหกับโรงพยาบาลตางๆ ดังนี้ 
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลน้ํายืน อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  โรงพยาบาลทุกอําเภอในจังหวัดศรีสะเกษ 
  โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม 
  นอกจากนั้นในวันครบรอบวันคลายวันเกิด พระภาวนาวิศาลเถระ ไดมอบทุนการศึกษา 
เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณการศึกษา และใหทานแกเด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ไถชีวิต
โค กระบือ ใหกับชาวบานท่ียากจนไปเล้ียงทุกป บริจาคเส้ือผา อาหารแหงใหกับศูนยชาวเขา แมฟา
หลวง ตลอดจนเคร่ืองเขียนตางๆใหกับชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม และยังพัฒนาสถานที่ แหลงน้ํา
ดื่ม น้ําใชใหกับหมูบานตางๆในจังหวัดอุบลราชธานี 
  ดานทํานุบํารุงพระศาสนา พระภาวนาวิศาลเถระ ไดกอสรางและพัฒนา สนับสนุน การ
กอสราง พุทธสถานในท่ีตางๆ ดังนี้ 
  1) รวมสรางพระใหญท่ีเขาพระงาม กับ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) 
จังหวัดลพบุรี 
  2) รวมสรางพระนาคปรก ท่ีวัดอโศการาม กับ ทานพอลี จังหวัดสมุทปราการ 
  3) บูรณะมณฑป รอยพระพุทธบาท 
  4) บูรณะศาลารัชมังคลาภิเษก เขาสะแกรัง 
  5) สรางพระพุทธรูปเนื้อโลหะ หนาตักกวาง 3 เมตร ประดิษฐาน ท่ีศาลารัชมังคลาภิเษก 
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  6) สรางพระสังกัจจายนะโชติปาโล หนาตักกวาง 3 เมตร ท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
  7) สรางพระสีวลี ท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
  8) สรางพระพุทธรูปสูง 7 เมตร 79 เซนติเมตร ปางประทานพร โชติปาละชนะมาร บน
ยอดเขาสังกัดรัตนคีรี  
  9) มอบอุปกรณกอสรางพระอุโบสถ วัดบานกุดมะฮง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  10) สรางพระพุทธรูปใหญ และบูรณหอระฆัง วัดบานบอ 
  11) สรางพระพุทธรูปสูง 3 เมตร ท่ีวัดถํ้ากลองเพล จังหวัดอุดรธานี 
  12) สรางพระพุทธรูปสูง 3 เมตร ท่ีเชียงรุง 
  13) สรางพระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 3 เมตร ท่ีประเทศจีน 
  14) ใหอุปกรณในการกอสรางวัดภูถํ้าพระ 
  15) ใหอุปกรณในการกอสรางวัดคอนสวรรค อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
  16) ใหอุปกรณและชวยเหลือในดานตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี เชน วัดบาน
กานเหลือง วัดบานตําแย วัดบานหนองหวา วัดบานหนองมุก วัดสําราญนิเวศน วัดบานระเว วัดบาน
นาจาน วัดบานดอนจืด วัดบานดามพรา วัดบานปลาดุกนอย วัดบานยางลุม วัดปาอําเภอมวงสามสิบ 
วัดบานกุดลาด วัดบานกระโสบ  
 
  3.1.3 กิตติคุณูปการท่ีไดรับ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
  2. จังหวัดอุบลราชธานี ไดยกยองใหเปนพระสงฆดานพระเถระสายวิปสสนาธุระ ใน
จังหวัดอุบลราชธานีท่ีนานับถือในหนังสือเร่ือง 200 ปเมืองอุบล 
  3. ไดรับยกยอง บันทึกประวัติและปฏิปทาเปนพระสงฆวงศธรรมยุตในภาคอีสานท่ี
สําคัญในหนังสือเร่ือง พระปรมาจารย สายพระกรรมฐาน ทานพระอาจารยเสาร กนฺตสีโล 
  4. ไดรับยกยอง เร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิ และปาฏิหาริย ของวัตถุมงคล ท่ีนาควรนับถือ ใน
หนังสือเรือง พระเคร่ืองเมืองอุบล 
  5. ไดรับกลาวขานวาเปนผูทําพิธีตออายุใหกับ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องคปจจุบัน ในหนังสือเร่ือง อิทธิฤทธ์ิ 
  
 

  



 58 

 
 

 
  3.1.4 ปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถระ มีปฏิปทาเจริญรอยตามพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต ซ่ึงเปนปฏิปทาท่ี
พระวงศธรรมยุตในภาคอีสานปฏิบัติกันอยางเครงครัด ดังนี้ 
  1) เคร่ืองอัฐบริขาร  
  พระภาวนาวิศาลเถระ เปนพระภิกษุท่ีปฏิบัติตามปฏิปทาพระอาจารยสายพระกรรมฐาน
อยางเครงครัด ซ่ึง พระภิกษุสายพระกรรมฐาน จะถือการปฏิบัติเปนผูมักนอย ยังชีพดวยความจําเปน 
อัฐบริขาร คือ เคร่ืองท่ีจําเปนสําหรับพระภิกษุท่ีบวชในธรรมยุตินิกาย ซ่ึงกอนการบวชเปนพระภิกษุ
สายพระกรรมฐานจะตองพึงเตรียมของเหลานี้ใหครบ และจะใชเปนบริขารท่ีจําเปน มีดังนี้คือ  
1. บาตร 2. มีดโกนและใบมีดโกน 3. เข็มเย็บผา และดาย 4. เคร่ืองกรองน้ํา (ธมกรก) 5. ผาสบง  
6. ผาจีวร 7. ผาสังฆาฏิ 8. ปะคดเอว  

 2) กิจวัตร 10 นอกจากเปนผูมักนอยแลว พระภาวนาวิศาลเถระ มีปฏิปทาเปนกิจวัตรท่ี
พึงปฏิบัติเปนประจํา ซ่ึงทานปฏิบัติเชนนี้มาต้ังแตบวช จนถึง มรณภาพ กิจวัตร 10 มีดังนี้คือ 1. ลง
อุโบสถ 2. บิณบาตรเล้ียงชีพ 3. สวดมนตไหวพระ 4. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย 5. รักษาผา
ครอง 6. อยูปริวาสกรรม 7. ปลงผมปลงหนวดตัดเล็บ 8. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย        
9. เทศนา 10. พิจารณาปจจเวก ขณะท้ัง 4  
 3) ธุดงควัตร 13  
 นอกจากการประกอบกิจวัตร 10 อยางแลว พระภาวนาวิศาลเถระเปนพระนักปฏิบัติมี
ปฏิปทาเปนพระกรรมฐานจะพึงรักษา ธุดงควัตร 13 เพิม่เติม  เพื่อเปนการฝกตน ซ่ึง ธุดงควัตร 13 มี 
ดังนี้ 1. ถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 2. ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร 3. ถือเทียวบิณฑบาตเปนวัตร 4. ถือ
เทียวบิณฑบาตไปตามแถวเปนวัตร 5. ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเปนวัตร 6. ถือฉันเฉพาะในบาตรเปน
วัตร 7. ถือหามภัตอันนํามาถวายเม่ือภายหลังเปนวัตร 8. ถืออยูปาเปนวัตร 9. ถืออยูโคนไมเปนวตัร 
10. ถืออยูในท่ีแจงเปนวัตร 11. ถืออยูปาชาเปนวัตร 12. ถืออยูในเสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร
เปนวัตร 13. ถือการนั่งเปนวตัร 
  4) การประกอบพิธีกรรมตออายุ  
  พระภาวนาวิศาลเถระปฏิบัติตามปฏิปทาสายพระกรรมฐานซ่ึงเปนปฏิปทาที่พระ
กรรมฐานท่ัวไปยึดถือไปปฏิบัติ  นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระ ยังไดโปรดญาติโยมท่ีเขามารับ
ฟงธรรมเทศนา และจะประกอบพิธีกรรมตออายุ ใหกับญาติโยม ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติเฉพาะใน
วัดสระประสานสุขเทาน้ัน จะกระทําเม่ือถึงเดือน 3 ข้ึน 3 คํ่าของทุกป โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
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  ข้ันตอนการประกอบพิธี 
  1) ส่ิงท่ีตองเตรียมในพิธีกรรม 
  ขาวสารจํานวน 7 กิโลกรัม 
  สมปอย จํานวน7 ฝก 
  กอนหิน จํานวน 7 กอน 
  เทียนเวียนหัวจํานวน 1 เลม 
  เขียนช่ือบุคคลในบาน 
  2) การประกอบพิธีกรรม 
  พระภาวนาวิศาลเถระจะประกอบพิธีกรรมตออายุ ดวยตัวเอง  
  3) หลังเสร็จพิธีกรรมใหชาวบานปฏิบัติดังนี้ 
  ใหนําส่ิงของท่ีประกอบพิธีแลว คือ ขาวสาร 7 เม็ด, กอนเงิน-กอนทอง 3 กอน (กอนหิน
ท่ีนํามา) และ สมปอย 1 ฝก กลับบานไปตอนคํ่ากอนนอนใหปฏิบัติดังนี้ 
  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) วันรุงข้ึนใหปฏิบัติดังนี้ 
  เปดประตูบานเอาฤกษ แลวพูดวา “เปดเอาเงิน เอาทอง เอาโชค เอาลาภ”  
  5) สามวันตอมา ใหปฏิบัติดังนี้ 
  นํามะพราวแหง 3 ลูก,  กลวย 3 หวี นําไปกลาวถวายท่ีวัด แลวนําส่ิงของท้ังหมดกลับไป
แชทําน้ํามนต ใชอาบกินกันทุกคนในบาน 
  6) อีกหนึ่งคืนตอมา ใหปฏิบัติดังนี้ 
  นําขาวเหนียว 1 ปน และกลวย 1 ลูก ไปทําพิธีท่ีวัด แลวนําขาว และกลวยกลับบาน 
  7) กลับมาถึงบานใหปฏิบัติดังนี้ 
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  นําขาวเหนียว 1 ปน และกลวย 1 ลูก ท่ีนามาจากวัด นําไปยื่นออกนอกร้ัวบานทางทิศ
ตะวันตก แลวใหอธิฐานดังนี้ “ขอใหเจาท่ีเจาทาง เจากรรม นายเวร ภูติปศาจ ท่ีอยูบริเวณนั้นให
ไดรับสวนกุศลนี้และใหไดไปผุดไปเกิด อยามาเบียดเบียน รบกวนกัน ส่ิงท่ีไมดีกําจัดออกไปให
หมด นําแตส่ิงท่ีดีมาให ขอใหนําโชคลาภ ความสุข ความเจริญ มาสูทุกคนในบานเทอญ” เสร็จ
แลวดประตูบาน แลวทองคาถาวา “อะหัง ปตตัง ซานามิ” 
  5) พิธีกรรมทําน้ํามนต  
  พิธีกรรมอีกอยางหน่ึงท่ี พระภาวนาวิศาลเถระ เมตตาโปรดญาติโยม ซ่ึงทานมองเห็นถึง
ความทุกขของญาติโยม ตองการใหญาติโยมพนจากทุกข นอกจากจะเทศนาธรรมเปนหลักแลว ทาน
ยังประกอบพิธีกรรมเพื่อสรางกําลังใจใหกับญาติโยมท่ีเขามาฟงธรรมเทศนาคือ  พิธีกรรมทํา
น้ํามนต ทุกเชาวันเสาร เวลา 07.00 น. สําหรับลูกศิษยท่ีตองการทําน้ํามนต ซ่ึงน้ํามนตของพระ
ภาวนาวิศาลเถระ เปนท่ีเลาลือกันในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิ ปองกันโรค ปองกันภัย ปองกันผี 
(สัมภาษณ) ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
  ข้ันตอนการประกอบพิธีกรรม 
  1) การเตรียมของกอนทําพธีิ สําหรับผูท่ีจะทําน้ํามนต ใหเตรียมส่ิงของดังนี้ 
  1. เทียน จํานวน1 เลม (ทางวัดเตรียมไวให) 

2. ขาวสาร จํานวน7 กิโลกรัม 
3. ผาขาว จํานวน.5 เมตร 
4. มะพราว จํานวน.3 ลูก 
5. กลวย จํานวน.1 หว ี
6. ปลาดุก หรือปลาชอน จํานวนมากกวาอายุผูท่ีจะทําน้ํามนต 
7. ไก ท่ียังมีชีวิตอยู จาํนวน.3 ตัว 
8. น้ําสะอาด จาํนวน.1ถัง 

  2) การประกอบพิธีกรรม 
  พระภาวนาวิศาลจะนําพาประกอบพิธีกรรมการทําน้ํามนต พอเสร็จพิธี พระภาวนาวิศาล
เถระ จะพานําปลอยไก ปลอยปลา โดยพากลาววา “ กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลด
ปลดออกต้ังแตม้ือนี้วันนี้ กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลดปลดออกต้ังแตม้ือนี้วันนี้ 
กรรมมะเวร เกิดนําไก นําปู นําปลา ใหละลดปลดออกต้ังแตม้ือนี้วันนี้ ”  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 มีท่ีเดียวในประเทศไทยก็วาได ท่ีนาเล่ือมใสของบรรดาศิษ
ยานุศิษย ซ่ึงทานจะพานํากลาวทานเปนกรณีๆไป  ดังนี้ 
  พากลาวทานส่ิงของ เม่ือมีลูกศิษยนําของ หรือสังฆทานมาถวายท่ีวัด พระภาวนาวิศาล
เถระ จะพานํากลาวทานโดยใหผูท่ีนําสังฆทานมาถวาย หรือ ภัตตาหารมาถวายกลาวตาม ดังนี้ 
  “สาธุ ทานไดทานดี ทานฮั่งทานมี เกิดมาบอดบอยาก ปูยาตายาย พระแกว 2 องค ไดรับ
สวนบุญ รับแลวใหลูกใหหลาน มีอายุม่ันขวัญยืน มีเงินหม่ืนเงินแสน มืนตาข้ึน พอแตเงินหม่ืนเงิน
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  อายุหม่ันขวัญยืน  มืนตาขึ้น  บอดขาวอดปลา  บอึดเงินอึดคํา  
สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 4) 
  “สาธุ  ลูกๆหลานๆ  เกิดมาบอดบอยาก  ทานเอาดิบเอาดี  ทานเอาฮ่ังเอามี  ใชหนี้ใชสิน  
ปูยาตายาย  พระแกว 2 องค  ผูรักษาชีวิต  อุทิศเล้ียงมา  ไดไกเปนทาน  ไกนี้  เปนพระเจาองคท่ี 1 
เปนผูพาเดิน  ปูทาง  เปนผูพาหนีจากทุกข  เปนผูพาหาความสุข  ขันตามเวลา ตามนาฬิกา  ไกนี้เกิด
มา  เปนพระเจาองคท่ี 1 ผูขาเกิดมา  ชาติใดๆ  ขอไดพบ  พระเจาท้ัง 5 พระองค  พระเจาไก  พระเจา
เหน  พระเจาเตา พระเจาโค  พระเจาคน  ทัง 5 พระองคนี้  เกิดชาติใดๆ  ไดพบไดเห็น  ดวยอํานาจ
วาสนา  สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 5) 
   “สาธุ  ลูกๆ หลานๆ  เกิดมาบอดบอยาก   มาทานเอาดีเอาฮ่ังเอามี  ทานเอาเงินเอาคํา   
ทานเอาชีวิตจิตใจ  เกิดมาบอึดบอยาก สนุกกินสนุกทาน ไดลูกไดหลาน ผูดีมีปญญา เหมือนพระ
นาคเสน  พระยามิลิน มีปญญา กวามนุษยท่ังหลาย เกิดมาบอึดบอยาก สนุกกินสนุกทาน สาธุ” 
(บันทึกเสียงแผนท่ี 6 : 3) 
  “สาธุ ลูกลูก หลานหลาน ทานกายวาจาใจ ตอพระพุทธ ตอพระธรรม ตอพระสงฆ สาม
อยางนี้ ทานแลว ประจําตัว ตั้งใจ ส่ิงใดไดทาน ระลึกได เปนของเรา ระลึกบได สูญหายเปลา ตั้งใจ 
รับเอาดีเอาฮั่งเอามี ฮูสึกระลึกได  วาเปนคนจริง จริงกาย จริงวาจา จริงใจ จริงตอพระแกวสององค 
จริงแลว เปนแกวศักสิทธ์ิ ประจําชีวิต ของลูกของหลาน ตลอดชีวิต สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 17 : 4)   
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  “สาธุ ลูกๆหลานๆ ไดมาทานหนอยกะดี หลายกะดี เกิดมาเปนมหาเศรษฐี บอึดบอยาก 
ขอไดพบ พระเจาท้ังหาพระองค พระเจาไก พระเจาเหน พระเจาเตา พระเจางัว พระเจาคน ท้ังหา
พระองคนี้ เกิดชาติใดๆ ไดพบไดเห็น ดวยความหม่ันใจ มาทานม้ือนี้มีอายุหม่ันขวัญยืนมืนตาขึ้น 
พอเงินหม่ืนเงินแสน บอึดบอยากปูยาตายายพระแกวสององค ไดรับสวนบุญ รับแลวใหลูกใหหลาน 
อยูเย็นเปนสุข บอดบอยาก สาธุ ไดแลว พระแกวรักษา สาธุ ฮูเม่ือแลว เช่ือแลว เปนคนจริง จริงตอ
พระแกว จริงตอพระแกว จริงแลว พระแกวรักษา มาแตวันกอเกิดสาธุ ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 2) 
  “สาธุ ลูกลูก หลาน หลาน มาตอเอาเงินเอาคํา มาตอเอาชีวิตจิตใจ เกิดมาบอึดบอยาก ปูยา
ตายาย พากินพาทานพาไดพาดี พาฮั่งพามี เกิดมาบอึดบอยาก มาทานในม้ือนี้ มีอายุหม่ันขวัญยืน มืน
ตาข้ึน พอแตเงินหม่ืนเงินแสน บอึดบอยาก สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 6 : 1) 
  พากลาวใหระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และไหวคุณบิดามารดา โดยให
ญาติโยมนั่งพนมมือ หันหนาไปหาพระพุทธรูปแลวกลาวตามวา “สาธุ ขาขอมอบกาย ถวายชีวิต  
ตอพระพุทธ  เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์ ประจําชีวิต  ของลูกของหลานตลอดชีวิต  กราบ .... สาธุ  ขา
ขอมอบกาย  ถวายชีวิตตอพระธรรม  คําสอนของพระพุทธเจาทรงบัญญัติ  ตรัสไวดีแลว  เปนแกว
ศักดิ์สิทธ์ิ   ประจําชีวิต   มาแตม้ือเกิด กราบ ... สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิตตอพระสงฆ  องค
ปฏิบัติ   ตามธรรมมะวินัย  เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ   ประจําชีวิต  ของลูกของหลาน  ตลอดชีวิต  
กราบ ...  สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระแกว  องคท่ีหนึ่งผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  มาแต
วันกอเกิด เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ  ประจําชีวิต  มาแตม้ือเกิด  กราบ ... สาธุ  ขาขอมอบกาย  
ถวายชีวิต  ตอพระแกว  องคท่ี 2 ผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  ใหน้ํานมและขาวปอน  รักษาชีวิต  มา
แตวันกอเกิด เช่ือแลว เปนแกวศักสิทธ์ิ ประจําชีวิต มาแตม้ือเกิด  กราบ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 2-3) 
  “สาธุ ลูกๆหลานๆ ใตผากาสาวะพัด ท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติตรัสไวใหแกพระสงฆ ผู
ทรงธรรมทรงวินัย ลงฮม ตามธรรมตามวินัย มาทานในวันนี้ ขอใหพบพระเจาท่ัง หาพระองค พระ
เจาไก พระเจาเหน พระเจาเตา พระเจางัว พระเจาคน สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 5) 
  พากลาวระหวางท่ีประพรมน้ํามนต เม่ือพระภาวนาวิศาลเถระประพรมน้ําพระพุทธมนต 
ทานมักจะพากลาวซ่ึงเปนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนี้“ฝนหาแกวตกแลวชุมเย็น  ลางโรคลางภัย
ลางไขลางหนาว  ลางเจ็บลางปวยลางซวยออกใหเบิด  เกล้ียงดีพลีงาม ฝนหาแกวตกแลวซุมเย็น ฝน
หาแกวลางโรคลางภัย ลางหวัดลางไอลางไขลางหนาว ลางเจ็บลางปวยลางซวยใหเบิด เกล้ียงดีพี
งาม  สดใส  บมีโรคบมีภัย  บมีไขบมีหนาว  บมีเจ็บบมีปวย  ความซวยหายเบิด  ความรวยเกิดข้ึน  มี
อายุหม่ันยืน  ลืมตาข้ึน  พอแตเงินแตคํา  พอแตส่ิงอยากได  รวยอํานาจวาสนา  เกิดมาบอดบอยาก  
สาธุ”  (เทปบันทึกแผนท่ี 1 : 3) 
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  พากลาวปฏิบัติตน พระภาวนาวิศาลใชคําวา “เอาบุญทางใจ” เม่ือมีลูกศิษยมาปฏิบัติตน 
ท้ังการนั่งสมาธิ การใหทาน การเจริญภาวนาตางๆ ดังนี้ “สาธุ  ลูกๆหลานๆ   มาละลดความวุนวาย    
ความเสียหาย  ละลดปดถ่ิม  มาละลด  โรคภัยไขเจ็บ  ทํามา  ดวยความมืดความหลง  ส่ิงท่ีไมดี  มา
ละลดปดถ่ิม  มาละลด  เคราะหเข็ญกําเวร  เจากรรมนํามา  ส่ิงท่ีไมดี   มาละลดปดถ่ิม  เอากรรมดี  
ทําม่ังทํามี  สรางเงินสรางคํา  สรางขาวสรางน้ํา  มาตอชีวิต   มาตอเอาดี  มาตอเอาฮ่ังเอามี  ตอเอา
เงินเอาคํา  ตอชีวิตจิตใจ  เกิดมาเปนคนบริสุทธ์ิ  เปนคนดีมีราคา   มีปญญา  รักษาตัวได  สาธุ”(เทป
บันทึกแผนท่ี 1 : 7) 
  พากลาว ทานไถชีวิตสัตว หรือการตออายุ พระภาวนาวิศาลเถระประกอบพิธีกรรมตอ
อายุ จะพากลาวทานไถชีวิตสัตว ดังนี้“สาธุ    อะหังวันทามิ  สัตวตัวนอยตัวใหญ  เปดไกปูปลา  ได
ฆากินมาแตม้ือเกิด  เปนอาหาร  ม้ือนี้  ใหชีวิตสัตวเปนทาน  ใหพนจากความตาย  พนจากความ
เสียหาย  ชีวิตของขา  เปนเนื้อเปนหนัง  เกิดเปนสัตวจําพวกนี้  ในวันนี้  ละลดปดกรรม  อยามีกรรม
มีเวร  มาผูกมาพัน  มาเก่ียวมาของ  เวรอันใด  ใหแลวใหหาย     หายแตวันนี้ตอไป  มีอายุหม่ันยืน  
สาธุ  เบิดเคราะหเบิดเข็ญ   หวิดโรคหวิดภัย  ไชโย ขาชนะแลว   พนแลว  ถึงแลว  รูแลว  พระแกว
รักษา  ไชโย  เบิดกรรมเบิดเวร เบิดเคราะหเบิดเข็ญ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 4) 
  พากลาวเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  พระภาวนาวิศาลเถระ พานํากลาวหลักในการ
ดําเนินชีวิตเปนประจําเพื่อกระตุนใหคิดพิจารณาและนําไปปฏิบัติตามดังนี้ “สาธุ ละช่ัว ประพฤติดี 
ละทิฐิ ไมเปนพาล  หวังเพื่อ พระนิพพาน บําเพ็ญญานสนองคุณ สนองแลว คุณพระแกว 2 องค ปะ
จําชีวิต ทุกกาวเดินไปมา สาธุ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 7) 
 
  3.1.5 สรุปประวัติและปฏิปทาของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถระเปนชาวอุบลราชธานี ศึกษาเลาเรียนปฏิปทาการปฏิบัติแบบพระ
กรรมฐานจากพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต และพระสงฆสายธรรมยุตินิกาย และทานเปนพระสงฆท่ี
ดําเนินตามปฏิปทาพระสายวิปสสนากรรมฐานอยางเครงครัด เปนท่ีกลาวขานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงนอกจากนั้นทานยังไดปฏิบัติตามขอวัตรของพระโบราณา
จารยอยางเสมอตนเสมอปลาย เชน การโปรยทานกอนฉันภัตตาหาร การตออายุหรือไถชีวิตจากเจา
กรรมนายเวรโดยการปลอยปลา ปลอยเตา ปลอยไก (ศิษยานุศิษย, 2546 : 294) ท้ังนี้ทานมุงหวังให
พุทธศาสนิกชนไดเขาสูพระพุทธศาสนา สําหรับพิธีการเหลานั้นเปนอุบายอยางหนึ่ง เชนการพา
กลาวทานส่ิงของตางๆดวยสํานวนงายๆไมมีแบบแผนตายตัวแตลวนเปนคําท่ีฟงแลวกอใหเกิด
ศรัทธาปสาทะ ยินดีในการทานเสมอ พระภาวนาวิศาลเถระมักจะสอนใหพูดส่ิงท่ีดี เม่ือพูดดีมีราคา 
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3.2 หลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ  
  พระภาวนาวิศาลเถระไดนําหลักธรรมในพระไตรปฎกมาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถ่ินอีสาน ตามวาระโอกาส และความจําเปน หรือความตองการใหประชาชนชาวอีสานและผูฟง
ไดนําไปประยุกตและปฏิบัติเปนพื้นฐาน และพัฒนาตอไปจนถึงข้ันโลกุตรธรรม ผูวิจัยจําแนกหลัก
คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระได ดังนี้ 
 
  3.2.1 หลักคําสอนการดําเนินชีวิต  
 พระภาวนาวิศาลเถระมีหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อใหชีวิตท่ีเปนสุข โดยใชคําพูดท่ี
กะทัดรัด เปนประโยค ซ่ึงถือวาเปนความคิดรวบยอดในการดําเนินชีวิต คือ“ละช่ัวประพฤติดี ละทิฐิ
ไมเปนพาล หวังเพื่อพระนิพพาน บําเพ็ญญาณสนองคุณ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 :5) ซ่ึงถือไดวาเปน
วิธีการท่ีงายตอการเผยแพรพุทธศาสนา และงายตอการจําแลวนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง จาก
ประโยคดังกลาว พระภาวนาวิศาลเถระจึงไดอธิบายวา  “ละช่ัวประพฤติดี” ซ่ึงมีความหมายชัดเจน
ในตัวของประโยค สอดคลองกับหลักท่ัวไปทางพระพุทธศาสนา คือ เวนจากความช่ัว ประพฤติ
ความดี และการทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ  “ละทิฐิไมเปนพาล” ทิฐิไดแกคนไมเช่ือไมฟงคนอ่ืน ไมเช่ือ
แมแตตัวเอง การไมเช่ือตัวเองนี้ก็คือการไมทําความดีใหกับตัวเอง ซ่ึงเรียกไดวา เปนคนมีทิฐิมานะ 
มานะถือวาตนดีเลิศประเสริฐ ทําผิดก็ไมยอมรับผิด (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 5) ละ ก็คือ ไมใหบังเกิด
ข้ึนเลย ใหหมดส้ินไป  ละทิฐิไมเปนพาล ก็คือ ลดทิฐิ และไมเปนพาล เปนพาล ก็เกิดจากทิฐินั้นเอง  
“หวังเพื่อพระนิพพาน”  นิพพานถือไดวาเปนจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เปน
หนทางดับทุกข  “บําเพ็ญญาณสนองคุณ” การบําเพ็ญญาณน้ันมีหลายลักษณะ ไดแก การใหทาน 
เพื่อชดใชหนี้สิน หนี้สินท่ีติดตัวของเรามาจากพระแกว พระแกวก็คือ พอ และแม ซ่ึงถือวาพอกับแม
เปนบุคคลท่ีเราควรกตัญูรูคุณ เปรียบเทียบไดวา พระพุทธเจา ทานยังทําเปนตัวอยางในการกตัญู
รูคุณ บิดา มารดา คือการบวช (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 5) การบําเพ็ญญาณเพื่อสนองคุณ นั้นคือการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา หม่ันใหศีล ใหทาน รักษาศีล หรือ การบวช ซ่ึงทานจะเนนการบวชเพื่อ
ทดแทนคุณบิดามารดา จากบทสัมภาษณ นางดารุณี ณ อุบล กลาวถึงหลักคําสอนเร่ืองกตัญู กลาว
วา  “ทานจะสอนใหสนองคุณบิดา  มารดา  และสอนให มีความกตัญูตอ  ครูบาอาจารย 
พระมหากษัตริย ประเทศ” (นางดารุณี ณ อุบล, 2550 : สัมภาษณ) 
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  3.2.2 หลักคําสอนความกตัญูตอบิดามารดา 
  พระภาวนาวิศาลเถระเนนย้ําเร่ืองความเคารพและรูคุณของบิดามารดามาก ซ่ึงทานใชคํา
วา “พระแกว” แทน บิดามารดา  คําวา พระแกว คือเปนแกวท่ีดีกวาทุกอยาง แกวสารพัดนึก (อุดม
ศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 :21) เปนแกวท่ีคนเราทุกคนตองระลึกถึงเสมอ  บางคร้ังทานก็สะกิดใจให
รูถึงคุณของพระแกว และตําหนิผูท่ีไมรูจักตอบแทนคุณพระแกว ถาเปนเจานายก็ไมกาวหนา เปน
พอคาพอขายก็รอยหรอลมจม (อุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 : 22)  
  ความกตัญูตอบิดามารดานี้ พระภาวนาวิศาลเถระจะเนนเปนพิเศษจะเห็นไดจากวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย เพื่อใหเขาใจและระลึก คําวาระลึก แสดงใหเห็นถึง เม่ือรับรูและเขาใจแลวนําไป
ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงทานจะย้ําให “ระลึก” วิธีการสอนอยางหนึ่งก็คือ การใชผญาอีสาน
คือ “ทางเสนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดงเสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย บัดหาจอย
บมีผูซํ้าบแล” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ มักใชคําผญาอีสาน ซ่ึงเปนภูมิปญญา
อันเปนเอกลักษณเฉพาะของอีสาน ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระอธิบายไดวา 
  “ทางเสนเคาอยากวดหนามปก” ทางเสนเคาก็คือพอกับแม อยากวดหนามปก ก็คือ อยา
ทําไมดีกับพอแม ใหเช่ือฟง กตัญูรูคุณ (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 4-5) นั้นก็คือ ทางเสนเคาอยากวด
หนามปก คือใหเช่ือฟงบิดามารดา กตัญูรูคุณ และหม่ันทําบุญ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะไดสงผล
บุญนี้ไปใชหนี้สินบิดามารดา  “อยาไปเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย” อยาเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย 
คือเปนการเตือนเร่ืองการคบมิตร การคบมิตรนั้นใหพิจารณา คนไมดีนั้นเปรียบไดเหมือนกับเสือ 
“เสือบายเจา บมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซํ้าผูแล ”  เม่ือคบคนไมดีแลว ก็จะนําพาเราไปในทางท่ีไมดี
ดวย ไมมีใครสามารถชวยไดนอกจากตัวเอง ซ่ึงท้ังหมดก็เปนการสอนใหเช่ือฟงบิดามารดา การคบ
มิตร และโทษของการคบมิตร (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 5) 
  นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระใชวิธีการเลานิทานเร่ืองความกตัญูของพระพุทธเจา
เพื่อใหผูฟงตระหนักถึงพระพุทธเจาผูเปนแบบอยางในความกตัญูดังนี้ “พระพุทธเจาทานใหพร
พระแกวของทานตอนอยูช้ันดาวดึงส ทานบรรยายธรรมอันประเสริฐ ทดแทนหนี้สินพระแกว พวก
รุกขเทวดา บริวารของนางสิริมหามายา เปนหม่ืนเปนแสนมาฟงพากันรองไหสนั่นหวั่นไหว เสียใจ
วาไมไดลูกดีเหมือนนางสิริมหามายา พระพุทธเจาไดเอยข้ึนวา “เจาจะพากันมารองอยางนี้ไมมี
ประโยชนอะไร ตั้งใจปฏิบัติตน สรางตนใหดี หาทานใหดีแลว จึงมาสํานึกระลึกปรารถนาเอาลูกท่ีดี 
เราจะไดดวย ความรองไหอยางนี้มันจะไดหรือ” พวกนั้นเลยหยุดการรองไห เวลาเปนเทวดาก็ไม
รูจักทดแทนพระแกว บูชาพระแกวเปนหนี้ทับตัวอยูไมรูแลวจะไปรองไหมีประโยชนอะไร ” (อุดม
ศักดิ์ ธรรมจริยวัตร, 2546 : 19) จะเห็นไดวาเปนความสามารถที่พระภาวนาวิศาลเถระใชส่ังสอน
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  นอกจากนี้ วิธีการอีกอยางหนึ่งท่ีถือวาเปนไดผลเปนท่ีประจักษ คือการใหกลาวตาม 
ดังนี้ “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระแกว  องคท่ีหนึ่งผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  มาแตวัน
กอเกิด เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ  ประจําชีวิต  มาแตม้ือเกิด”  กราบ (คําส่ัง) ตอจากนั้นพระภาวนา
วิศาลเถระจะสอนโดยท่ีญาติโยมกําลังหมอบกราบอยูวา  “พระแกวองคท่ีหนึ่งผูใหกําเนิดเขาเรียกวา
พอ พูดภาษาหยาบๆวาอีพออีแม...”  เอาข้ึน (คําส่ัง) พอลุกข้ึนแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาว
ตอวา “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระแกว  องคท่ี 2 ผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  ใหน้ํานม
และขาวปอน  รักษาชีวิต  มาแตวันกอเกิด เช่ือแลว เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ ประจําชีวิต มาแตม้ือเกิด”  
กราบ (คําส่ัง) ขณะท่ีญาติโยมกําลังหมอบกราบอยูนั้น พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนวา“พระแกว
องคท่ี 2 เราใหญมาแลวเลยเห็นพระแกวเปนผาเช็ดมือเช็ดเทา  พระแกวเวาพระแกวสอนกะวาเฮย  
เจาคนลาสมัยอยูอยาสิเวาผัดวา  เลยถือวาพระแกวนี้เปนคนลาสมัย  โตมา  ลืม  พระแกว  นี้หละเพิ่น
วาลืมชีวิตเจาของ   ค่ันลืมพระแกว  แปลวาบมีความรูรักษาโต   พระพุทธเจาเพิ่นสรางบารมีมาทอ
ใด  กะหยังเปนหนี้อยู  หนี้พระแกว  จนไดฮอดพระแกวไปเกิดอยูช้ันดาวดึง  ทานกะนําไปใชคา
น้ํานมและขาวปอน”  เอาข้ึน (คําส่ัง) (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 2-3) โดยคําส่ังในขณะหมอบกราบนั้น
ทุกๆคร้ังพระภาวนาวิศาลเถระจะบอกใหผูท่ีหมอบกราบอยูนั้นระลึกใหเห็นหนาบิดามารดาของ
ตนเองทุกคร้ังไปเปนเทคนิควิธีในการย้ําเตือนอยางหนึ่ง 
 
  3.2.3 หลักคําสอนใหพิจารณาท่ีตนเอง 
  พระภาวนาวิศาลเถระ ใหพิจารณาท่ีตนเปนท่ีตั้ง คือ ใหระลึกถึงวาตัวเปนคน อยาให
ความวุนวายเสียหาย มาครอบงําประจําใจ (บันทึกเสียงแผนท่ี 6 : 1)  คน หมายความวา เปนผูตั้งอยู
ในทางดี มีปญญาหาทางดีใหแกตัวได ดีกาย ก็เรียกวากายเรียบรอย ดีวาจาก็เรียกวาวาจาเรียบรอย ดี
ใจ ก็ใจเรียบรอย 3 อยางนี้เปนบเกิดแหงคุณงามความดี (บันทึกเสียงแผนท่ี 16 :1)  และทานมักกลาว
ดวยคําพูดท่ีสะกิดใจวา ไอคนวุนวายเสียหายนั่น มันเปนบาไปในทางเสียหาย มันบฮูเม่ือวามันเปน
คน ...บมีความฉลาดฮูเม่ือตัวแลวกะบกลัวความเสียหายอีกดวย นั้นยังเรียกวาไมใชคนหนา 
(บันทึกเสียงแผนท่ี 16 : 1) “เกิดมาใหเปนคน แลวเปนหยังคือจังบเฮ็ดความดีใหแกตน เกิดมาเสีย
เปลา เกิดมาเนาอยูในโลกสงสาร บไดไปนิพพานนําพระพุทธเจา ฟาวแตนําลูกนําหลาน บอนสิพา
คลานเขาหมอนรก ละความทุกขบได วุนวายทําลายตัว พูดซํ่านี้กะฮูเม่ือบเลา” (บันทึกเสียงแผนท่ี 
11 : 4) 
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  การพิจารณาตนเองนี้ บางคร้ังพระภาวนาวิศาลเถระอุปมาตัวของเราเองเปนดอกไม ท่ีจะ
นําไปบูชา ถาเราทําดี ดอกไมก็มีกล่ินหอม มีความสวยงาม ทานใชคําพูดสะกิดใจดังนี้ “ระลึกวาเรา
นั่งอยูนี้เปนดวงดอกไม ...ระลึกวาตัวเรานั่งอยูนี้เปนดอกไมแตวันเกิด เดี๋ยวมันกะบาน ...เราหละไป
หาดอกไมอยางนั้นอยางนี้มา คันระลึกวาตัวเราเปนดอกไม นั้นนะ นี้กะบานเต็มดวงแลวนี้ เดียวมัน
กะรวงไปละ นี้กําลังยังไมบานนี้ กําลัง กําลังสดใสอยู ตนไมนึกวาตัวเปนดอกไมเลย ไปวิ่งซ้ือ
ดอกไมนั่นดอกไมนี้มา บาไมเขาเร่ือง...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 3) คือเปนการย้ําเตือนสติวา เรารูจัก
วาเราเปนดอกไมหรือยัง ใหรูจักพิจารณาตนเอง  และพระภาวนาวิศาลเถระจะเตือนถึงวา เรายังเปน
ดอกไมท่ีมีกล่ินหอม สวยงามอยูหรือไม หรือวาขาดความสวยงามหรือยัง ดังนี้ “...ดวงใจของเราไม
นึกวาเราเปนดอกไม เลยปลอยใหมันบูดมันเนาไปเปลาๆ... ทันไดระลึกหรือยัง หรือปลอยใหมันบูด
มันเนาไปเปลาๆ นั่งนี้มีแตดอกไม อยาใหแมงภูมาเอาเกสรไปกินเบิด ไมไดเอาบูชา แมลงภูแมลงผ้ึง 
มาเอาเกสรไปกินเบิด…” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 3) เปนการสะกิดใจใหคิดวา แมลงภูเขามาเอาเกสร
ดอกไมไปหมด เปรียบเหมือนวา เรารักษาความดีไวไมได ใหแมลงภูมาเอาไป “...แมลงผูแมลงผ้ึง
นะคือความเสียหายท่ี ทํามา  ทําใจของเราใหเสียเกสร  เสียความหอม เกสรดอกไมคือหัวใจนั้นต้ี เรา
เปนกาบดอกไม เปนดวงดอกไม มันจะปลอยใหดอกมันผุมันเนาไปหละ เลยไมไดบูชา  เปนดอกไม
เสียตระกูล มูลพระแกว เสียตระกูล เสียมูลของพระแกว ใหระลึกวาเราเกิดมา เปนดวงวิเศษเดอ ดวง
ดอกไมเดอ เราจั่งไมปลอยใหคนอ่ืนมาเอาเกสรไปกินเบิด  เอาความหอมไปกินเบิด ไมไดบูชาความ
หอมคืออะไร ไดแกเราเปนคนดีมาแลว ไดความช่ัวมาเต็มตัว เราบริสุทธ์ิมาแตวันเกิด นะจังวาเขามา
ยึดเอาเกสรไปกินเบิด  ไมไดบูชา พูดอยางนี้เขาใจเดอ...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 3) พระภาวนาวิศาล
เถระสอนเร่ือง ตัวเองเปนดอกไม เปนอุปมาอุปไมยใหคนรักษาตนเองใหดีมีคุณคา ซ่ึงทุกคนมีความ
ดี ความงาม มาแตวันเกิดมา เปรียบเหมือน ดอกไมท่ีมีเกสรดอกไมตั้งแรก แลวเราตองรักษาความดี 
ความงามแหงตนไว ไมใหแมลงภู คือความเสียหาย เขามาครอบงํา ทําใหความหอม คือ คุณงาม
ความดี ออกจากตัวของเราไป 
 
  3.2.4 หลักคําสอนใหสํารวมวาจา 
  พระภาวนาวิศาลเถระสอนในเร่ืองการพูด ทานใหความหมายของคําพูดวา คําพูดเปนคํา
ท่ีศักดิ์สิทธของมนุษย ถาพูดใหเสียหายก็เสียหายท่ีสุด ทานเรียกคําพูดท่ีมีคุณคาวา คําพูดเปนเอก คํา
วาเอกเปนส่ิงท่ีดีท่ีสุด เปนคําเลิศประเสริฐ พูดออกไปแลว มีคา เปนส่ิงท่ีหาเปรียบเทียบไมได ไมใช
คําพูดท่ีเสียหาย พูดเสียหายถือวาเปนคําเหลวไหล คําเปนโทษเหลือท่ีสุด (บันทึกเสียงแผนท่ี 16 :1) 
คําพูดเสียหายท่ีเกิดโทษก็คือ การพูดในเร่ืองของคนอ่ืน ดังท่ีทานช้ีใหเห็นโทษของการพูดเร่ืองของ
คนอ่ืน เปนผญาอีสานวา “อยางมงัวกางกินกลอยทองอ่ึงหล่ึง” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 4) พระภาวนา
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  บางคร้ังพระภาวนาวิศาลเถระจะย้ํา โดยการต้ังคําถาม “แมนบละ” เพื่อเปนการย้ําหรือ
สะกิดใจใหเกิดความระลึก ซ่ึงคําวาระลึก คือ การเขาใจและนําไปปฏิบัติจริงในชีวิต และจะกลาวถึง
ผูท่ีระลึกไดแลววา ผูใดฮูเม่ือตัวแลว คําเหลานี้ดีแลว พยายามเอามาใชใหมีราคา มีคุณคาแกตัว มี
คุณคาไปตลอดฮอดลูกฮอดหลาน (บันทึกเสียงแผนท่ี 16 :1) 
 
  3.2.5 หลักคําสอนใหมีสติ 
  พระภาวนาวิศาลเถระมีหลักคําสอนเร่ืองสติ ความระลึกไดใหกับตนเองเสมอ ซ่ึงคําวา
ระลึกได คือใหระลึกถึงวาตัวเปนคน  คนหมายถึง การตั้งอยูในความดี (บันทึกเสียงแผนท่ี 16 : 1)  
รวมความวา สติในท่ีนี้ก็คือ มีสติท่ีระลึกถึงความดีและนําไปปฏิบัติจริง   
  พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญกับสติเปนอันดับแรกในการเรียนรูส่ิงตางๆ ซ่ึงทาน
มักใชคําถามกับผูฟงวา ระลึกไดหรือยัง? ม่ันใจหยัง? เปนตน ยอมเปนท่ีรูดีท่ัวกันวา ถาคนลงเสียสติ  
ก็เทากับเปนคนบาเทาท่ีสติธรรมท่ีมีกันอยูท่ัว ๆ ไป เปนสติท่ีพอปองกันไมใหเปนบากันเทานั้น  
เพราะฉะนั้น  สติจึงเปนตัวเอก  สําหรับแกความบาท่ีไมรูตัว  โดยการพยายามปลูกฝงสติ  ใหมีข้ึน
ในตัวใหมากท่ีสุด 
  วิธีการตรวจสอบความมีสติดวยการโยนของ เปนการตรวจสอบวา ระลึกไดแลว หรือไม 
เปนการประเมินผลในส่ิงท่ีไดสอนมา กลาวคือ เม่ือถึงเวลาพระภาวนาวิศาลเถระส่ังสอนผูฟงอยูนั้น 
หากผูฟงคนไหน เผลอเลอ หรือสนใจส่ิงอ่ืนอยูนอกเหนือจากคําสอนท่ีกําลังดําเนินไป 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 สําหรับผูท่ีตองการหลักธรรมในการปฏิบัติในระดับการดําเนินชีวิต ซ่ึงพระ
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 ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรท
ยางกูร, 2541 : 138) 
 
  3.2.7 หลักคําสอนการปฏิบัติของพระสงฆ 
  หลักคําสอนการปฏิบัติของพระสงฆนี้ พระภาวนาวิศาลเถระมักยก การเลนคํา เปนการ
สะกิดใจใหคิดตามในลักษณะท่ีไมพึงปฏิบัติของพระสงฆ ดังนี้ “...พระกะตัวพระเหลืองซือ ๆ ติ   
ตัวธรรมตัววินัยบมี พระผาเหลืองเปลืองเขาสุก พระไปหลบเลน นอนเวนกะแมนพระ พระเลนพระ
เท่ียว พระบเหลียวเบ่ิงฮีตเบ่ิงคอง   บแมนพระ   พระเหงานอน เบ่ิงผูสาว  พระเหงานอนวาก ๆ พระ
คาบยอซองเลาะวัด  นี้กะพระจักพระละเวาใหฟง...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 14 :9) “ ... พระเลน พระ
เท่ียว พระบเหลียวเบิ่งฮีตเบ่ิงคอง พระหามองแตผูสาว ผัดเขาบานใด หากินแตน้ําชากาแฟ บฮูจัก
เจาของ จักอันใดเปนพระ...โกนผม หมเหลือง นั่นต้ีเรียกวา พระ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรท
ยางกูร, 2541 : 57) การผูกคําวา “พระ” ซ่ึงขางตนก็จะนําเสนอส่ิงท่ีพระสงฆไมควรกระทํา  
  และตอไปพระภาวนาวิศาลเถระจะส่ังสอนพระภิกษุในเร่ืองท่ีควรปฏิบัติของพระสงฆ 
โดยใชการผูกคําวา “พระ” ดังนี้ “...พระ คือคนท่ีสละตนจากความเสียหาย สละตน...” (เพาะพานิช-
ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) คําวาพระแปลวา ผูชนะ ชนะเปรต ชนะผี ชนะแมกระท่ังของ
ทานของชาวบาน ...เราเปนผูชนะจนชาวบานเขามีศรัทธา  (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 
2541 : 62) ส่ิงท่ีพระภาวนาวิศาลเถระปฏิบัติเปนตัวอยาง และใหพระสงฆองคอ่ืนๆปฏิบัติตามคือ 
ถืออัฐบริขาร 8 ธุดงควัตร 13  กิจวัตร 10 อันเปนหลักปฏิบัติพื้นฐานของพระธรรมยุติกนิกาย หาก
พระสงฆท่ีไมไดปฏิบัติใหครบ ทานมักจะตําหนิวา บวชอะไร บวชแลวไมรูประเพณีทํานองครอง
ธรรม โบราณถึงไดวา ขาดทุนเหมือนพระไดหวี ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 
125) เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวา บวชมาแลวก็หาประโยชนไมได  
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  3.2.8 มรณานุสติ 
   การสอนเร่ือง มรณานุสตินี้ เปนการย้ําเตือนใหตระหนักถึงชีวิตท่ีมีคุณคา ไมควรปลอย
เวลาใหเปลาประโยชน และไมใหเกิดความกลัวตาย เพราะวาไมมีใครหนีรอดได ดังผญาอีสานดังนี้  
  “ความตายนี้แขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไปซิได
เพิ่ง ทําช่ัวไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข” 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :12) พระภาวนาวิศาลเถระไดย้ําเปนประจําวา ชีวิตมนุษยนี้
ส้ันนัก เม่ือมีเวลาใหกระทําแตความดี ความตายน้ีอยูกับเราทุกยางกาว ไมมีใครที่จะหนีความตายได 
มีแตคุณงามความดีเทานั้นท่ีจะเปนท่ีพึ่งของเราเม่ือตายไป ดังผญาอีสานท่ีทานสอนประจําวา  “หา
เรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไวหลายม้ือแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 
162) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนการประพฤติปฏิบัติอันเปนแบบอยางใหกับ
คนรุนหลัง หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไว ก็คือ การกระทําคุณงามความดี สะสมคุณงามความ
ดี อยูในศีลธรรม  หลายม้ือแขกสิโฮม คือ ในอนาคต เราจะไดพึ่งพาส่ิงท่ีเราไดทําไว ก็คุณงามความ
ดีท่ีติดตัวของเรา  
 
  3.2.9 สรุปหลักคําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถรตามวาระเลือกคําสอนท่ีใหเหมาะกับผูฟงและมุงประโยชนแกผูฟง
มากท่ีสุด ทานมักเนนเร่ืองท่ีอยูใกลตัว เปนเร่ืองเรงดวน และเปนเร่ืองท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน อันเปนหลักธรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิต เปนการนําหลักธรรม
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาอันเปนเครื่องท่ีจะนําไปสูความหลุดพน มากลาวย้ําใหกับผูฟงท่ี
เหมาะสม การสอนหลักธรรมแตละคร้ังทานมักจะพิจารณาถึงการนําไปใชจริงมากเปนท่ีสุด ทานจึง
มักเนนหลักธรรมงายๆ ไมซับซอน โดยใชภาษาถ่ิน หลีกเล่ียงการใชภาษาบาลี หรือภาษาท่ีเขาใจ
ยาก อันเปนการเขาถึงผูฟงท่ีไดผลอยางมาก นอกจากนั้น พระภาวนาวิศาลเถระยังนําเอาคําสอนอัน
เปนส่ิงท่ีชาวอีสานไดปฏิบัติกันมาแตโบราณ และพบวาเปนคําสอนท่ีสอดคลองกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือเรื่องความกตัญู ทานใชผญาอีสานในการสอน อันเปนการผสมผสาน
วัฒนธรรมอีสานและหลักธรรม อันเปนความสามารถ ไหวพริบ นําเอาส่ิงท่ีมีอยูมาประยุกต 
ผสมผสานโดยเน้ือความหลักๆไมขาดหายได  ซ่ึงจะไดนําเสนอเปนเทคนิคการสอนของพระภาวนา
วิศาลเถระ ตอไป  
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3.3 เทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถระมีเทคนิคการสอนท่ีใชหลักธรรมจากพระไตรปฎก ประยุกต
รวมกับวัฒนธรรมอีสานไดอยางกลมกลืน และมีผลเปนท่ีประจักษ ซ่ึงเทคนิคการสอนของทาน เปน
วิธีการที่กระตุนใหเกิดความตระหนักและเกิดการเปล่ียนแปลงหรือนําไปปฏิบัติจริง ซ่ึงทานจะย้ํา
เสมอวา “ระลึกไดหรือยัง” ซ่ึงคําวา ระลึกได คือ การรูและเขาใจแลวนําไปปฏิบัติจริง ซ่ึงเปนการ
เปล่ียนพฤติกรรมภายในตนเองอยางไดผล  
  การสอนของพระภาวนาวิศาลเถระน้ี ไมนิยมเทศนาตามธรรมเนียมปฏิบัติคือ ไมนิยม
เทศนาบนธรรมมาส แตนิยมเทศนาโดยไมเลือกสถานท่ี เวลา และไมไดกําหนดหัวขอลวงหนา ทาน
มักใชวิธีสะกิดใจในเร่ืองท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือเปนเร่ืองท่ีเรงดวนท่ีตอง
รูกอน เชน คําสอนเร่ือง สติ สามารถจําแนกประเด็นเทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระได
ดังนี้ 
 
  3.3.1 วิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ  
  คําวา “วิธีการ” (Method) ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา กุศโลบาย หมายถึง กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีระบบแบบแผน มีข้ันตอน ซ่ึงผูสอนจะใชเปนวิธีการในการถายทอด
เนื้อหาท่ีตองการส่ือ เชน การบรรยาย เปนตน ในการเรียนรูนั้น เบ้ืองตนผูสอนจะตองทําการกระตุน 
โนมนาวและจูงใจใหผูเรียนเกิดความคิด และมีจิตนาการตามเนื้อหาที่สอน เพื่อสรางส่ือท่ีเปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนได สัมฤทธิผลของการสอนนั้นก็คือการทําใหผู เ รียนมี
ความสามารถในการกําหนด แยกแยะ และวิเคราะหส่ือแตละอยางแตละประเภท เชน ความเหมือน
หรือความแตกตางของส่ือประเภทนั้นๆ กระทั่งผูเรียนสามารถรูและเขาใจเนื้อหานั้นๆอยางเปน
ข้ันตอน ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลทางการเรียนรู คือ “วิธีการสอน” รูปแบบตางๆ ซ่ึง
เปนเง่ือนไขท่ีจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ และเรียนรูเร่ืองท่ีผูสอนตองการส่ือไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
  พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) ประสบผลสําเร็จในวิธีการสอนเพื่อเผยแพร
พระพุทธศาสนา ซ่ึงวิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระน้ัน มีหลายวิธีในการเขาใจหลักพระ
ธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูฟงและนําไปปฏิบัติตามอยางไดผล 
ในการสอนแตละคร้ังพระภาวนาวิศาลเถระจะเรียกวา “มาเอาชีวิตจิตใจ” “มาละลดปลดออก จาก
ความเสียหาย” การกลาวคํานี้เปนการเริ่มตนของการสอนพุทธธรรมใหกับศาสนิกชน วิธีการสอน
ของ พระภาวนาวิศาลเถระ นี้ ผูวิจัยพบวา มีวิธีการสอน 4 แบบ ดังนี้ 
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  1) วิธีสอนแบบบรรยาย 
  วิธีการสอนแบบบรรยาย เปนวิธีการสอนท่ีพบมากที่สุดในกระบวนการสอนของพระ
ภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาการสอนในรูปแบบนี้เปนพื้นฐานของการสอนท่ัวไป กลาวคือการสอน 
ในรูปแบบการบรรยายนี้ เปนการกลาวพรรณนาเรื่องราวหรือหัวขอท่ีตองการจะใหผูฟงเรียนรูและ
เชาใจ นอกจากนี้การสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถเช่ือมโยงไปสูกระบวนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ
ดวย 
  การสอนในรูปแบบนี้กลาวไดวา เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใชผูสอนเปนจุดศูนยกลาง
ของการเรียน วิธีการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ จําแนกได 5 ลักษณะดังนี้ 
  ก) การสอนบรรยายโดยใชผญาอีสาน 
  การสอนบรรยายโดยใชผญาอีสาน กลาวไดวา เปนการสอนท่ีนําเอาภูมิปญญาอีสานอัน
เปนเอกลักษณมานําเสนอ มีวัตถุประสงคเพ่ือโนนนาวจิตใจของผูฟงใหเกิดความอยางรูมากยิ่งข้ึน  
ความเชี่ยวชาญการใชผญาอีสานของพระภาวนาวิศาลเถระเปนท่ีประจักษและกลาวขานกัน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไดถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวัฒนธรรมศึกษา เม่ือ พ.ศ. 2545 (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 ) กรณีการบรรยาย
โดยใชผญาอีสานจําแนกไดดังน้ี 
  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่องใหรีบทําความดี  
  การใชผญาอีสานสอนเร่ืองใหรีบทําความดี นี้  จุดประสงคของการสอนคือ เพื่อตองการ
โนมนาวใจในผูฟงเกิดความอยางรูอยางเห็นมากข้ึน เปนเสนหอยางหนึ่งในการชักจูงใหนาติดตาม 
ดังนี้ 
   “ไฟไหมปาจั่งเห็นหนาหนู ฝนตกมาจั่งเห็นกะปู” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 
2541 : 168) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนคนเรา เม่ือมีเวลาอยูไมคิดถึงการทํา
คุณงามความดี แตเม่ือมีภัยเกิดข้ึนมา หรือเกิดความเดือนรอนจึงวิ่งหาท่ีพึ่ง เหมือนกับไฟไหมปา 
เพราะวาไฟไหมท่ีอยูอาศัย หนูจึงตองวิ่งหนีออกมา  
  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหพิจารณาตัวเอง  
  การใชผญาอีสานสอนเร่ือง ใหพิจารณาตัวเอง ไมใหพูดเร่ืองของคนอ่ืน ดังนี้ 
  “อยาไปโสดาดวยความดีของผูอ่ืน มันบล่ืนคาขนดัง ใผไดยินไดฟง เขาดาโคตรพอโคตร
แม” ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา ความดีของคนอ่ืนหรือเร่ืองของคนอ่ืนเราอยาไดไปสนใจ 
ขนาดเร่ืองขนจมูกของตัวเองเรายังไมเห็น ซ่ึงหมายถึงเร่ืองของตัวเองยังไมเขาใจ 
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  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ความกตัญูตอบิดามารดา 
  “ทางเสนเคาอยากวดหนามปก อยาไปเทียวทางฮกปาดงเสือฮาย เสือบายเจาบมีผูซอย 
บัดหาจอยบมีผูซํ้าผูแล” (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ มักใชคําผญาอีสาน ซ่ึงเปน
ภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของอีสาน ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระอธิบายไดวา 
  “ทางเสนเคาอยากวดหนามปก” ทางเสนเคาก็คือพอกับแม อยากวดหนามปก ก็คือ อยา
ทําไมดีกับพอแม ใหเช่ือฟง กตัญูรูคุณ (บันทึกเสียงแผนท่ี 2 : 4-5) นั้นก็คือ ทางเสนเคาอยากวด
หนามปก คือใหเช่ือฟงบิดามารดา กตัญูรูคุณ และหม่ันทําบุญ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะไดสงผล
บุญนี้ไปใชหนี้สินบิดามารดา  “อยาไปเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย” อยาเทียวทางฮก ปาดงเสือฮาย 
คือเปนการเตือนเร่ืองการคบมิตร การคบมิตรนั้นใหพิจารณา คนไมดีนั้นเปรียบไดเหมือนกับเสือ 
“เสือบายเจา บมีผูซอย บัดหาจอยบมีผูซํ้าผูแล ”  เม่ือคบคนไมดีแลว ก็จะนําพาเราไปในทางท่ีไมดี
ดวย ไมมีใครสามารถชวยไดนอกจากตัวเอง ซ่ึงท้ังหมดก็เปนการสอนใหเช่ือฟงบิดามารดา การคบ
มิตร และโทษของการคบมิตรไมดี  
  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง เปนตัวอยางแกลูกหลาน 
  “หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไวหลายม้ือแขกสิโฮม” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัช
โรทยางกูร, 2541 : 162) พระภาวนาวิศาลเถระไดอธิบายวา เปรียบเหมือนการประพฤติปฏิบัติอัน
เปนแบบอยางใหกับคนรุนหลัง หาเรือไวหลายลําเฮียงทา หมาขาวไว ก็คือ การกระทําคุณงามความ
ดี สะสมคุณงามความดี อยูในศีลธรรม แขก ก็คือ ลูกหลาน การกระทําคุณงามความดี อยูใน
ศีลธรรม ซ่ึงจะเปนตัวอยางท่ีดีตอลูกตอหลาน ในอนาคต (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 
2541 : 162-163) 
  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหระมัดระวังคําพูด สํารวมวาจา 
  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่องใหระมัดระวังคําพูด พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนเปน
ประจํา ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระใชทุกรูปแบบเพื่อใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจ ในกรณีนี้ก็ใชผญา
อีสานในการสอน ดังนี้ 
  “...อยางมงัวกางกินกลอยทองอ่ึงหล่ึง” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 4) พระภาวนาวิศาลเถระ
อธิบายวา คําวา “กาง” หมายถึงส่ิงท่ีไมมีประโยชนนํามาพูดกัน ส่ิงท่ีเปนโทษนํามาพูดกัน ส่ิงรักษา
ชีวิตไมไดนํามาคุยกัน มีแตจะทําลายตัวเอง เหมือนกับ “กินกลอยทองอ่ึงหล่ึง” ซ่ึงกลอยน้ันเปนพืช
ชนิดหนึ่งท่ีชาวอีสานนํามานึ่งกิน ถากินมากไมดี เพราะวามันจะไปขยายตัวในทอง คําวา ทองอ่ึง
หล่ึง คือ กินกลอยมากจนทําใหแนนทอง เปนอยูไมสบาย  
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  กรณีการใชผญาอีสานสอนเรื่อง ใหพิจารณามรณานุสติ 
  “ความตายนี้แขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไปซิได
เพิ่ง ทําช่ัวไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข” 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :12) พระภาวนาวิศาลเถระไดย้ําเปนประจําวา ชีวิตมนุษยนี้
ส้ันนัก เม่ือมีเวลาใหกระทําแตความดี ความตายน้ีอยูกับเราทุกยางกาว ไมมีใครที่จะหนีความตายได 
มีแตคุณงามความดีเทานั้นท่ีจะเปนท่ีพึ่งของเราเม่ือตายไป  
 
  ข) การสอนบรรยายโดยเลนคํา 
  การบรรยายโดยเลนคํา มีจุดประสงคเพื่อสะกิดใจใหคิดตาม วาท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นดี
หรือไม ควรหรือไม ท่ีจะกระทํา แลวก็พิจารณาดวยตนเองวาควรท่ีจะกระทําอยางไร พระภาวนา
วิศาลเถระมักจะใชคํา เปนการนําคํามาสัมผัส เปนศิลปะในการพูด ซ่ึงผูฟงไดคิดตามน้ันจะสามารถ
วินิจฉัยไดดวยตนเอง  
  กรณีการส่ังสอนพระภิกษุ 
  กรณีการส่ังสอนพระภิกษุเร่ืองการปฏิบัติตน พระภาวนาวิศาลเถระจะพูดผูกคําเพื่อให 
คิดตาม แลวสามารถวินิจฉัยดวยตนเอง “...พระกะตัวพระเหลืองซือ ๆ ติ   ตัวธรรมตัววินัยบมี พระ
ผาเหลืองเปลืองเขาสุก พระไปหลบเลน นอนเวนกะแมนพระ พระเลนพระเท่ียว พระบเหลียวเบ่ิง
ฮีตเบ่ิงคอง   บแมนพระ   พระเหงานอน เบ่ิงผูสาว  พระเหงานอนวาก ๆ พระคาบยอซองเลาะวัด  นี้
กะพระจักพระละเวาใหฟง...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 14 :9) “ ... พระเลน พระเท่ียว พระบเหลียวเบิ่งฮีต
เบ่ิงคอง พระหามองแตผูสาว ผัดเขาบานได หากินแตน้ําชากาแฟ บฮูจักเจาของ จักอันใดเปนพระ...
โกนผม หมเหลือง นั้นต้ีเรียกวา พระ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) การผูกคํา
วา “พระ” ซ่ึงขางตนก็จะนําเสนอส่ิงท่ีพระสงฆไมควรกระทํา  
  และตอไปพระภาวนาวิศาลเถระจะส่ังสอนพระภิกษุในเร่ืองท่ีควรปฏิบัติของพระสงฆ 
โดยใชการผูกคําวา “พระ”  ดังนี้ “...พระ คือคนท่ีสละตนจากความเสียหาย สละตน...” (เพาะพานิช-
ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 57) “…คําวาพระแปลวา ผูชนะ ชนะเปรต ชนะผี ชนะแมกระท่ัง
ของทานของชาวบาน ...เราเปนผูชนะจนชาวบานเขามีศรัทธา...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยาง
กูร, 2541 : 62) “…บวชอะไร บวชแลวไมรูประเพณีทํานองครองธรรม โบราณถึงไดวา ขาดทุน
เหมือนพระไดหวี ...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 125) การใชการผูกคําเปน
วิธีการสอนท่ีผูฟงเขาใจและผูฟงจําไดงายในคําสอนนี้  
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  ค) การสอนบรรยายโดยใชอุปมาอุปไมย 
  กระบวนการสอนโดยวิธีการอุปมาอุปไมยหรือยกตัวอยางเปรียบเทียบนี้ ศาสตราจารย
แสง จันทรงาม กลาววา เปนการยกตัวอยางเร่ืองจริงหรือปรากฏการณจริงท่ีเปนรูปธรรมท่ีคนฟงรูดี
อยูแลวเปนพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเนื้อหาหรือเร่ืองราวท่ีจะสอนเปนเนื้อหาเชิงนามธรรม 
(แสง จันทรงาม, 2540 : 80) เม่ือผูรับส่ือท่ีมีลักษณะของการเปรียบเทียบยอมทําใหเกิดความเขาใจ
งายและเกิดมโนทัศนท่ีเปนรูปธรรมทันที สามารถจําแนกประเด็นการบรรยายอุปมาอุปไมยไดดังน้ี 
  กรณีอุปมาอุปไมย เคร่ืองบิน 
  เนื่องจากวัดสระประสานสุขอยูติดกับสนามบิน กองบินท่ี 23 อุบลราชธานี พระภาวนา
วิศาลจึงอุปมาอุปไมย เคร่ืองบินท่ีอยูในกองบินใหฟง “เคร่ืองบินมันข้ึนมันลงระลึกได ...เคร่ืองหมู
นิ (ตัวเรา) จักมันเสียหายยามใดกะบฮู บินอยูจั่งซ้ัน เคร่ืองของเขายังมีกําหนดลง บินม้ือนี้ลงมื้อนี้ 
เคร่ืองของโตจักบินไปไส ม้ือใดมันสิพาพังพาเพกันระลึกไดอยูบอ ...เคร่ืองนั่งอยูนี้ผูขับข่ีคือหัวใจ
หางมันคือคําพูด ...ยังคิดบไดใหยาเคร่ืองไว”(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 24) 
จุดมุงหมายของการอุปมาอุปไมยก็มุงท่ีจะกระตุนใหคนคิด เขาใจในตัวเอง โดยเปรียบเทียบใหเห็น
ลักษณะการข้ึนลงของเคร่ืองบิน และคนเราสามารถรับรูส่ิงท่ีอยูภายนอกได แตส่ิงภายในอันเปนส่ิง
ใกลตัวไมนึกถึง  
  กรณีอุปมาอุปไมย ความรอน 
  ความรูสึกถึง  รอน หนาว หิว เปนความรูสึกท่ีผานประสาทสัมผัสทางกายของมนุษย 
พระภาวนาวิศาลเถระไดใชความรูสึก เปนเคร่ืองมือในการสอน เชิงอุปมาอุปมัย ซ่ึงมนุษยสามารถ
เขาใจไดอยางชัดเจน เพราะวา ความรูสึกทางประสาทสัมผัสทางกายถือวาเปนพื้นฐานในการรับรูท่ี
มีกันทุกคน ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระมักจะอุปมาอุปมัยวา “รอนแดด รอนไฟรูสึก รอนความเสียหาย
ไมรูสึก รอนแดดมีท่ีหลบ รอนไฟมีท่ีหลบ ความเสียหาย รอนเผาตัวต้ังแตเม่ือเกิด ความรอนคือ
อะไร ความรอนคือความอยากได ความวุนวายก็เลยรอน” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 
2541 : 38) 
  กรณีอุปมาอุปไมย ตัวเราเปนดอกไม 
  พระภาวนาวิศาลเถระมักจะสอนลูกศิษยเสมอวา ตัวของเราเองเปนดอกไม ท่ีจะนําไป
บูชา ถาเราทําดี ดอกไมก็มีกล่ินหอม มีความสวยงาม ซ่ึงการอุปมาอุปไมยตัวเราเปนดอกไมนี้ พระ
ภาวนาวิศาลเถระมักใชคําพูดท่ีรุนแรง เพื่อเปนการสะกิดใจไปดวย ดังท่ีพระภาวนาวิศาลเถระสอน
ศิษยวา “...ระลึกวาเรานั่งอยูนี้เปนดวงดอกไม เราละไปเอาดอกน่ันดอกนี้มาบูชา บาไมเขาเร่ือง 
ระลึกวาตัวเรานั่งอยูนี้เปนดอกไมแตวันเกิด เดียวมันกะบาน ...เราหละไปหาดอกไมอยางนั่นอยางนี้
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  “...แมลงผูแมลงผ่ึงนะคือความสียหายที่ ทํามา ทําใจของเราใหเสียเกสร  เสียความหอม 
เกสรดอกไมคือหัวใจน่ันต้ี เราเปนกาบดอกไม เปนดวงดอกไม มันจะปลอยใหดอกมันผุมันเนาไป
หละ เลยไมไดบูซา  เปนดอกไมเสียตระกูล มูลพระแกว เสียตระกูล เสียมูลของพระแกว ใหระลึกวา
เราเกิดมา เปนดวงวิเศษเดอ ดวงดอกไมเดอ เราจั่งไมปลอยใหคนอ่ืนมาเอาเกสรไปกินเบิด  เอาความ
หอมไปกินเบิด ไมไดบูชา  ความหอมคืออะไร ไดแกเราเปนคนดีมาแลว ไดความช่ัวมาเต็มตัว เรา
บริสุทธ์ิมาแตวันเกิด นะจังวาเขามายึดเอาเกสรไปกินเบิด  ไมไดบูชา พูดอยางนี้เขาใจเดอ...” 
(บันทึกเสียงแผนท่ี 4 : 3) พระภาวนาวิศาลเถระสอนเรื่อง ตัวเองเปนดอกไม เปนอุปมาอุปไมยให
คนรักษาตนเองใหดีมีคุณคา ซ่ึงทุกคนมีความดี ความงาม มาแตวันเกิดมา เปรียบเหมือน ดอกไมท่ีมี
เกสรดอกไมตั้งแรก แลวเราตองรักษาความดี ความงามแหงตนไว ไมใหแมลงภู คือความเสียหาย 
เขามาครอบงํา ทําใหความหอม คือ คุณงามความดี ออกจากตัวของเราไป 
  กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง การคาขาย กับการทําบุญ 
  พระภาวนาวิศาลเคยเปรียบเทียบการทําบุญ เหมือนกับการคาขาย ดังนี้ กรรมเวรมีทุกคน
ใหคอยละลดปลดออกไป เหมือนกับขายส่ิงของ ขายไปเร่ือยๆ มันก็จะเบาและก็หมด ถาไมมีผูซ้ือ
มันก็หนักอยูอยางนั้น (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 43) การเปรียบเทียบนี้ สําหรับ
ผูฟงท่ัวไปที่คุยเคยกับการจับจายซ้ือของ สามารถเขาใจการขออุปมานี้งาย 
  การอุปมาอุปไมยเร่ืองการทําบุญเปนการเสนอใหคนเรารูจักการทําบุญใหทานเพื่อ
จุดประสงคหลักคือการลดความตระหนี่รูจักการให ก็จะเกิดความสบายใจ ตอมาจึงพัฒนาไปสูคําวา 
บุญ เม่ือบุญเกิดก็คือความสบายท่ีใจ  เม่ือสบายใจก็ไมอยากทําความช่ัว เม่ือไมทําความช่ัว 
อกุศลกรรมก็จะไมเกิดข้ึนเบาบางลงไดเพราะไมกระทําใหเกิด 
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  กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง ความสวาง ความมืด 
  พระภาวนาวิศาลเถระใชอุปกรณท่ีมีตามธรรมชาติเปนขออุปมาอุปไมยในขอนี้ ก็คือใช
พระอาทิตย เปนอุปกรณหลัก และท่ีสําคัญยังใหความสําคัญตอตนเองในการรับรู กลางวันกลางคืน 
ซ่ึงพระภาวนาวิศาลเถระใชคําวา ความสวาง ความมืด ดังนี้ “…แสงอาทิตยมืด ยังระลึกได เม่ือตาเรา
มืดมาแตเกิดไมคิด มืดอะไร มืดไมเห็นความดี ไมทําดีใหแกตน ตาดับ หูดับ... พระอาทิตยดับก็ยังรู 
ตัวเองดับไมรู ดับไมเห็นตัวของตัวเอง ทําแตเสียหายวุนวาย...” (เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยาง
กูร, 2541 : 44-45) เปนการสะกิดใจของผูฟง โดยเปรียบเทียบ ความสวาง ความมืด หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ รูจักแตส่ิงภายนอก แตไมรูจักภายในของตัวเอง หรือพิจารณาตัวเอง  
  กรณีอุปมาอุปไมยเรื่อง เงิน กับส่ิงรักษาชีวิต 
  พระภาวนาวิศาลเถระ ใช “เงิน” ท่ีทุกคนเขาใจวา เปนส่ิงท่ีมีคามีความจําเปนในโลก
ปจจุบันมาก โดยการอุปมาอุปไมยถึงส่ิงท่ีมีคุณคา มีราคามากท่ีสุด ดังนี้ “…มีเงินมากนอยยังรูได 
เงินท่ีจะรักษาชีวิตเรามียัง เงินบาทหน่ึงมี ส่ีสลึง สลึงแรก เปนยารักษาชีวิต สลึงสองเปนอาหาร สลึง
สามเปนใชหนีใชสิน สลึงส่ีเปนอนาคต…”(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 60) ขอ
อุปมาอุปไมยนี้ เปนการใหความหมายของเงิน ในส่ิงท่ีทุกคนเขาใจวาเปนส่ิงใชจาย ซ่ึงเงินในท่ีนี้ก็
คือตัวของเราเอง ส่ิงท่ีมีคามีราคาท่ีเรียกวาเงิน ก็คือส่ิงท่ีรักษาชีวิตของตนเองได ดังเชนขอ
อุปมาอุปไมยนี้เอง 
 
  ง) การสอนบรรยายโดยใชนิทานประกอบ 
  การบรรยายโดยใชนิทานประกอบนี้ พระภาวนาวิศาลเถระมักยกตัวอยางประกอบ เปน
การช้ีนําใหประพฤติปฏิบัติตาม โดยชี้ใหเห็นประโยชน ใหเห็นโทษ และบุคคลตัวอยางเพ่ือนํามา
เปนแนวทางในการปฏิบัติตน 
  นิทานที่พระภาวนาวิศาลเถระมักยกเปนตัวอยางประกอบนี้ มักยกตัวอยางคุณลักษณะ 
ของพระพุทธเจา เปนตัวอยาง ซ่ึงเปนนิทานท่ีเกิดจากไหวพริบของทานท่ีแตงข้ึน และเปนการ
ผสมผสานระหวาง พุทธธรรม กับวัฒนธรรมอีสาน คือฮีตครอง พอจําแนกประเด็นการสอนโดยใช
นิทานประกอบไดดังน้ี 
  นิทานตัวอยางของพระพุทธเจาเก่ียวกับความกตัญู 
  วิธีการสอนท่ีไดผลอยางหนึ่งก็คือ การเลานิทานประกอบการสอนแบบวิธีอ่ืนๆ ซ่ึงพระ
ภาวนาวิศาลเถระใชความสามารถแตงนิทาน ดังการเลานิทานเร่ืองความกตัญูของพระพุทธเจา
เพื่อใหผูฟงตระหนักถึงความสําคัญของความกตัญู และพระพุทธเจาเปนแบบอยางในความกตัญู
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  นิทานการกําเนิดพระเจาหาพระองค 
  พระภาวนาวิศาลเถระ มักเลาถึงนิทานพระเจาหาพระองค จุดประสงคคือตองการสะกิด
ใจใหผูฟงคิดตาม ดังนี้ “ ไกเปนผูกอท่ีแรกเปนตนหมู... เร่ิมตนกอพระเจดียทราย  หาดทรายแมน้ํา 
เวลาตอนเท่ียงไปกินน้ํากันทุกวัน ไกพาเมียไปกินน้ํากันทุกวัน เวลานี้ไขเลยหลุดออก วาจะใหออก
อยูบานกะเลยบทันมันออกกอน บมีความคิดท่ีคิดเอามาได เลยคิดในใจวา เอากวาดทรายถมไว หามี
ผูซอยเหลือจั่งใหเขาเอาเมือใหวะส่ัน ผูใดมันจะไวเนื้อเชื่อใจได แลนอยูจั่งส่ัน ตอมา เหน มากินน้ํา 
เคยมากินน้ํา เห็นไขแลวกะมากวดข้ึน ใจกะระลึกไปทางพระพุทธเจา  ปรารถนา อยูมาเจาเตา 
ออกมาจากปาผุนมากินน้ํากะมา กินน้ําอ่ิมแลว กะเลย ไปเห็น เหน กวดทรายข้ึน กะระลึกได
ปรารถนาเปนพระเจา อยูมาเจาคนผูเกียจครานนั่น ไลโคมากินน้ํา มาทุกวันกะ  เห็นพวกน่ันเขาซะ
ทรายอยู แตกอนมาบเห็นจั่งซ่ีวะส่ัน  คนนั่นนั่งอยูฮมไม คอยแตจะไลโคข้ึนเมือ เห็นพวกนั่นเฮ็ดกะ
พระเจาคนกะเดินไปดู ดูแลวระลึกได ปรารถนาเปนพระเจา  ไมเรียวไลโคนั่น เฮ็ดคันซู ผาขาวมา
โพกศีรษะน่ันเฮ็ดธง เสียบปกลงไป ปรารถนาเปนพระเจา ขอใหเบิดกรรมเบิดเวร จากโคและผูอ่ืน 
ผูเล่ียงโค เปนขาเล้ียงโคมา ท่ีนี้ปรารถนาเปนพระเจา อีกอยางหน่ึง องคหนึ่งยังบไดมาตรัสอีก พระ
เจาโค พระเจาไกอีกคน เพราะคนมันบไดเฮ็ดหยัง  มันเอาธงไปปกลง ความเกียจคราน  ความมักงาย 
พอแตระลึกเปนพระเจา เปนพระเจาองคท่ีหลัง เห็นแตคน เพิ่นวาพระเจาท้ัง 5 นี้ เพิ่นนี้ผูเปนโคนะ
ยังบเบิดปรารถนาเอาพระเจาโค พระเจาเมตไตยคนนั่นต้ี จั่งไดมาตอวาอยูนี้...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 4 
: 1)  ส่ิงท่ีนิทานใหขอคิดก็คือ การที่คนเปนพระเจาองคสุดทาย หลักจาก ไก (พระกะกุสันโธ) เหน 
(พระโกนาคมโน) เตา (พระกัสสโป) โค (พระโคตโม) และคน (พระศรีอริยเมตไตยโย)  ซ่ึงพระ
ภาวนาวิศาลเถระใหขอคิดวา เม่ือเราเปนคนก็ใหทําความดี อยางตอยตํ่ากวา ไก เหน เตา โค เราเปน
คนตองทําดีใหได 
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  จ) การสอนบรรยายโดยใชสถานการณ 
  การบรรยายโดยใชสถานการณนี้ แสดงใหเห็นถึงไหวพริบ ในการใชส่ิงท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชน หรือการส่ังใหผูฟงไดปฏิบัติตามคําส่ัง การเปล่ียนอิริยาบถการนั่ง เปนการผอนคลายอีก
ทางหนึ่งดวย  
  กรณีตุกแกรอง 
  การใชเสียงสัตวชวยในการสอน เปนการประยุกตเลียนเสียงสัตวเพื่อใหคิด เชิง
เปรียบเทียบ  กรณีหนึ่ง เม่ือมีตุกแกรอง ตุกแก ตุกแก แก แก... 
  “…กับแก (ตุกแก) มันฮอง มันกะยังบอกใหแก ใหแกส่ิงบดี แตคนเฮาบฟงเสียงมัน...” 
(เพาะพานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 42) การใชเสียงของคําวา แก แก แก นํามาสะกิดใจ
ผูฟง เปรียบเทียบไดกับ คนเราไมมีเวลาเตือนตน ขนาดตองใหสัตวชวยเตือนสติ ถือวาไมรูจักตนเอง 

กรณีใชทิศ ประกอบการสอน     
  การใชทิศ นี้เปนอีกรูปแบบหนึ่งในการสอน เพ่ือเปนการผอนคลายอิริยาบถ ซ่ึงทานส่ัง
ใหทุกคนในศาลาปฏิบัติตามคําส่ัง เชน ยืน นั่ง หันหนาไปทางทิศตะวันออก หันหนาไปไปทิศใต 
เปนตน ซ่ึงการออกคําส่ังแตละคร้ัง ทานจะมีการแฝงไปดวยปริศนาธรรม ดังนี้ 
  “...หันหนาไปทางทิศตะวันออก (คําส่ัง) คือออกจากความวุนวายเสียหายใหหมด เหยียด
เทาออก (คําส่ัง) คือเหยียดออกจากความวุนวายเสียหาย...ใหมีสติ ตัวเองมันไดหรือมันเสีย... ” (เพาะ
พานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 55) ขณะท่ีทุกคนหันหนาไปทางทิศตะวันออก พระภาวนา
วิศาลเถระจะเทศนาธรรมไปดวย   
 
  2) วิธีสอนแบบใหกลาวตาม  
  วิธีการสอนแบบใหกลาวตามนี้ เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีกลาวขานวาเปนเอกลักษณของพระ
ภาวนาวิศาลเถระ  วิธีการสอนแบบน้ีจะทําใหเขาใจและจําไดแมนยํา เพราะวาผูฟงไดกลาวไปดวย 
การสอนแบบใหกลาวตามนี้ จําแนกไดดังนี้ 

 กรณีพากลาว “การกราบและระลึกถึงพระรัตนตรัยและบิดามารดา” 
  พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญอยางมากของการกราบพระ เพราะถือวาเปนข้ัน
แรกของการมารับฟงพระธรรมคําสอน การกราบพระถือวาเปน กายเคารพ ซ่ึงการพากลาวจะ
ผสมผสานปฏิบัติตามคําส่ังและในบางชวงพระภาวนาวิศาลเถระจะส่ังสอนไปพรอมกันดวย ถือได
วาเปนการผสมผสานในวิธีการสอน อันเปนเอกลักษณอยางยิ่ง การกราบและระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ พระแกว 2 องค ดังน้ี  
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  พระภาวนาวิศาลเถระส่ังใหญาติโยมนั่งคุกเขา พนมมือข้ึนเหนือหนาอก หันหนาไปทาง
พระประธาน แลวพานํากลาว และใหกลาวตามดังนี้ “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระพุทธ  
เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ ประจําชีวิต  ของลูกของหลานตลอดชีวิต” กราบ (คําส่ัง) ... “สาธุ  ขา
ขอมอบกาย  ถวายชีวิตตอพระธรรม  คําสอนของพระพุทธเจาทรงบัญญัติ  ตรัสไวดีแลว  เปนแกว
ศักดิ์สิทธ์ิ   ประจําชีวิต   มาแตม้ือเกิด” กราบ (คําส่ัง) ตอจากนั้น พระภาวนาวิศาลเถระจะสอนโดยท่ี
ญาติโยมกําลังหมอบอยูวา “ พระธรรมนะมีประจํามาแตม้ือเกิด  แตเราไมรักษา  เลยบมีธรรม
ประจําตัว  ประจําใจ  เกิดมารางกายเสียเปา   เพิ่นจั่งวา  สิเปนรูปเปนลานน้ีกะเปนพระธรรม แตโต
ไปทําลายของศักดิ์สิทธ์ิ  หายไป  มีแตธรรมมันบดีแตดีในตัวนี้  กายกะบดี  วาจากะบดี  ใจบดี  เลย
เปนธรรมทําลายต๊ัว  คําศักดิ์สิทธ์ิรักษาชีวิต  บรักษา  คือคําพูดนะ”  เอาข้ึน (คําส่ัง) เม่ือญาติโยมเงย
ข้ึนจากการหมอบแลว พระภาวนาวิศาลเถระจะนํากลาวตอไปวา  “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต
ตอพระสงฆ  องคปฏิบัติ   ตามธรรมมวินัย  เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ   ประจําชีวิต  ของลูกของ
หลาน  ตลอดชีวิต”  กราบ  (คําส่ัง) และพระภาวนาวิศาลเถระสอนโดยท่ีญาติโยมกําลังหมอบอยูวา 
“อยูใสหละพระศีลนั่น  ฮูจักแตพระสงพระเส่ือ  พระวุนวาย  พระทําลายศาสนา  พระบรักษาสิกขา
วินัย  นุงพรมหมเหลือง  ละกะเอิ้นวาพระ  จั่งส่ันหละบอดดอก  สมัยผาเหลืองบอด”  เอาข้ึน (คําส่ัง) 
พอลุกข้ึนแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาวตอวา “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระแกว  
องคท่ีหนึ่งผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  มาแตวันกอเกิด เช่ือแลว  เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ  ประจําชีวิต  มา
แตม้ือเกิด”  กราบ (คําส่ัง) ตอจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระจะสอนโดยท่ีญาติโยมกําลังหมอบอยูวา  
“พระแกวองคท่ีหนึ่งผูใหกําเนิดเขาเรียกวาพอ พูดภาษาหยาบๆวาอีพออีแม...”  เอาข้ึน (คําส่ัง) พอ
ลุกข้ึนแลว พระภาวนาวิศาลเถระพานํากลาวตอวา “สาธุ  ขาขอมอบกาย  ถวายชีวิต  ตอพระแกว  
องคท่ี 2 ผูใหกําเนิด  เกิดเปนคนมา  ใหน้ํานมและขาวปอน  รักษาชีวิต  มาแตวันกอเกิด เช่ือแลว 
เปนแกวศักดิ์สิทธ์ิ ประจําชีวิต มาแตม้ือเกิด”  กราบ (คําส่ัง) ขณะท่ีญาติโยมกําลังหมอบอยูนั้น พระ
ภาวนาวิศาลเถระจะสอนวา“พระแกวองคท่ี 2   เราใหญมาแลวเลยเห็นพระแกวเปนผาเช็ดมือเช็ดเทา  
พระแกวเวาพระแกวสอนกะวาเฮย  เจาคนลาสมัยอยูอยาสิเวาผัดวา  เลยถือวาพระแกวนี้เปนคน
ล าสมัย  โตมา  ลืม  พระแกว  นี้หละเพิ่นวาลืมชีวิตเจาของ   ค่ันลืมพระแกว  แปลวาบมีความรูรักษา
โต   พระพุทธเจาเพิ่นสรางบารมีมาทอใด  กะยังเปนหนี้อยู  หนี้พระแกว  จนไดฮอดพระแกวไปเกิด
อยูช้ันดาวดึง  ทานกะนําไปใชคาน้ํานมและขาวปอน”  เอาข้ึน (คําส่ัง) (บันทึกเทปแผนท่ี 1 : 2-3) 
  การพากลาว การปฏิบัติตามคําส่ังของพระภาวนาวิศาลเถระ และสอนแบบบรรยาย เปน
กระบวนการเดียวกัน การกราบลงไปแตละคร้ัง พระภาวนาวิศาลเถระจะใหหมอบอยูอยางนั้นกอน 
แลวทานจะอบรมส่ังสอนใหเขาใจ ระลึกถึงการกราบวาแตละคร้ังใหระลึกถึงส่ิงใด ไมใชเปนการ
กราบตามธรรมเนียม แตใหเขาใจถึงหลักธรรมคําสอน พรอมท้ังระลึกถือส่ิงนั้นควบคูไปดวย  
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  กรณีพากลาวถึง “หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต” 
  การพานํากลาวเร่ือง หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนี้ พระภาวนาวิศาลเถระ มักจะพา
นํากลาว เปนประจําในแตละวัน ซ่ึงบอกไมไดวาทานจะพานํากลาวตอนเวลาไหน ซ่ึงเม่ือทานพานํา
กลาวแลว พระภาวนาวิศาลเถระจะอธิบายคําแตละประโยค เพื่อใหเขาใจหลักธรรมตอไป ดังน้ี 
  พระภาวนาวิศาลเถระ ส่ังใหพนมมือ แลวพานํากลาววา “สาธุ ละช่ัว ประพฤติดี ละทิฐิ
ไมเปนพาล  หวังเพื่อ พระนิพพาน บําเพ็ญญานสนองคุณ สนองแลว คุณพระแกว 2 องค ประจํา
ชีวิต ทุกกาวเดินไปมา สาธุ” (บันทึกเทปแผนท่ี 1 : 7) 
  การพากลาว หลักการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของพระภาวนาวิศาลเถระ เปนการกลาว
ตามอยางเดียว และจากนั้น พระภาวนาวิศาเถระจะอธิบาย ขอความแตละประโยค โดยเนนท่ีให
เขาใจถึงพระธรรมคําสอน  
 
  3) วิธีสอนแบบการถามตอบปญหา 
  การสอนในรูปแบบถามตอบปญหา เปนการสอนท่ีใหความสําคัญและใสใจกับเง่ือนไข 
ความตองการของผูฟง ซ่ึงผูเรียนมีความตองการใครรูในเร่ืองนั้นๆ อยางจริงจัง กระบวนการสอน
แบบการถามตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาวัตถุประสงคของผูถามท่ีหลากหลาย
เปนเง่ือนไขสําคัญ แตการตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระจะมุงไปที่การพิจารณาตนเอง หรือ
ใหรูเร่ืองภายในของตนเองเทานั้น ดังท่ีทานมักจะกลาวเปนประจําในการสอนวา “เร่ืองภายนอกมัน
หลอกใหเราดีใจ เอาเร่ืองภายในแนวสิพาพนทุกข” (นางณพัตทร พลรับ, 2550 : สัมภาษณ) วิธีการ
สอนแบบการถามตอบปญหานี้ สวนมากผูฟงจะถามพระภาวนาวิศาลเถระ  
  ผูฟงถามพระภาวนาวิศาลเถระกรณีท่ีผูฟงถามเร่ืองหลักธรรมกับพระภาวนาวิศาลเถระ 
พระภาวนาวิศาลเถระก็จะตอบคําถามท่ีมุงไปสูตน หรือก็จะเปรียบเทียบเพื่อใหผูฟงไดคิดตาม จะ
ไมตอบคําถามตรงๆใหไดคําตอบโดยตรงเลย แตผูฟงท่ีมาเปนประจําจะไมคอยถาม นอกจากนั้น
แลว พระภาวนาวิศาลเถระคอนขางใชคําพูดท่ีรุนแรง จึงไมใครมีใครกลาถามเทาใดนัก การที่พระ
ภาวนาวิศาลเถระ มิใหถามเร่ืองหลักธรรม อาจเปนเพราะวา พระภาวนาวิศาลเถระไดเทศนา
หลักธรรมคําสอนเปนประจําอยูแลว สําหรับคนท่ีมาประจํายิ่งไดรับฟงพระธรรมคําสอนมากกวา
ใครๆ ควรจะจําไดบางแลว  แตในบางคร้ังคนท่ีอ่ืน หรือมาใหม ตองการถาม หรือตองการความ
เขาใจในหลักธรรมในการดําเนินชีวิต พระภาวนาวิศาลเถระก็ยินดีตอบบาง เชน 
  กรณีตอบคําถามเรื่องกรรม กรณีการตอบคําถามเร่ืองกรรม แกพลเรือตรี นายแพทยวิฑูร 
แสงสิงแกว ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 17 กันยายน 2540 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขถามวา 
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  การตอบปญหานี้บางคร้ังไมตอบตรงๆ เพ่ือใหไดคําตอบเลย แตเปนการเปรียบเทียบขอ
อุปมา เพื่อใหผูสนทนาไดคิดตามดวย  
  กรณีการตอบคําถาม การทําบุญใหไดกุศลมาก  กรณีผูฟงถามพระภาวนาวิศาลเถระวา 
“ทําบุญอยางไรไดกุศลมาก” พระภาวนาวิศาลเถระ ตอบวา “ความม่ันใจ จะทําบุญมากก็ตาม ทําบุญ
นอยก็ตาม ถาขาดความมั่นใจ เช่ือ ก็ไมไดกุศล เพราะเช่ือไมถึง เช่ือไมจริง” (อุดมศักดิ์ ธรรมจริย
วัตร, 2546 : 21) พระภาวนาวิศาลเถระจะเนนในเร่ืองเจตนา ความต้ังใจ และความมั่นใจในการจะทาํ
ความดี 
  
  4) วิธีสอนแบบใชคําพูดท่ีรุนแรงเพื่อสะกิดใจผูฟงใหคิดตาม 
  วิธีการสอบแบบใชคําพูดท่ีรุนแรงนี้เปนการช้ีใหเห็นขอผิดพลาดของปจเจกบุคคล เปน
การสอนแบบตรงไปตรงมา การใชคําพูดท่ีรุนแรงนี้มีผลกระทบสองดานคือ ทางดานลบ อาจทําให
ผูฟงเกิดการตอตานและไมทําตาม หรืออาจจะไมมาอีกเลย เนื่องจากไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับ
คําพูดนั้นๆ แตในดานบวกหรือดานดีมักเกิดกับผูใกลชิด หรือมาบอย ซ่ึงมีความคุนเคยและเช่ือม่ัน
วาผูสอนมีความมุงหมายและปรารถนาดี ดังนั้นไมวาจะดวยถอยคําท่ีรุนแรงหรือนุมนวลก็ตาม คน
เหลานี้จะเขาใจเจตนาดีของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  ตัวอยางการใชถอยคําท่ีรุนแรงในการสอนในคร้ังพุทธกาลพระพุทธเจาทรงใชถอยคําท่ี
รุนแรงในการสอนพระวักกลิ โดยทรงใชคําวา “อเปหิ” จงหลีกไป (ซ่ึงใชถอยคํารุนแรง) เปนเหตุให
พระวักกลิเกิดความนอยใจและจะฆาตัวตาย พระพุทธเจาจึงตรัสช้ีใหเห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ี
ผิดพลาดของทานทําใหพระวักกลิเกิดการเขาใจและตระหนักถึงความปรารถนาดีทีพระพุทธเจามีให
และปฏิบัติตามคําสอนนั้นจงกระท่ังไดบรรลุเปนพระอรหันต (สํ.ขุ. 17/215-219/115-118)  
  พระภาวนาวิศาลเถระจะเร่ิมตนดวยคําถาม โดยไมไดมุงท่ีจะใหผูฟงตอบ แตใหผูฟงคิด
ตาม กับคําถามนั้น ดังคําถามวา “ตั้งใจหยัง?”  “หม่ันหยัง?”  “ระลึกวาจั่งใด?”  “วุนวายหยั่ง?”  “เปน
หยัง? จั่งทําลายตน”  “เกิดมาละบรูวาตัวเปนคน” เปนคําถามท่ีทานมักพูดเพ่ือสะกิดใจใหผูฟงเกิด
การพิจารณาตนเอง โดยใชตัวผูฟงเปนจุดศูนยกลางการศึกษา การสอนธรรมของพระภาวนาวิศาล
เถระเปนเพียงการกระตุนใหเกิดการเรียนรูภายในของตนเอง ในการใชคําพูดท่ีรุนแรงนั้นพระ
ภาวนาวิศาลเถระใชโดยเขาใจ ไมมีอารมณโกรธรวมแตประการใด ทานรูดวยวาส่ิงท่ีพูดออกไปนั้น
เปนส่ิงท่ีคนท่ัวไปไมชอบ ดังท่ีทานส่ังสอนศิษยวา “อาตมาเวาไปนี้ บมีคนมักจักคน ถาเปนอาหาร
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  กรณีคําถาม “ตั้งใจหยัง ?” 
  ตั้งใจหยัง  ? พระภาวนาวิศาลเถระ  ตั้งคําถามใหกับผูฟง  โดยใชคําพูดท่ีรุนแรง 
ตรงไปตรงมา และจะกลาวตอไปวา ตั้งใจจะเอาดี ตั้งใจเอาดวยหู ฟงไหมันแทแนนอน ตั้งใจเอาดวย
ตา ดูใหมันคักมันแน ตั้งใจเอาดวยใจ ตั้งใจกะใหมีความหมั่นใจตอเจาของ อยาใหใจคอนแคน อยา
ใหมีใจหวั่นไหว มีจะเอาดีใหแกเจาของ” (บันทึกเสียงแผนท่ี 1 : 1) ความต้ังใจนั้น ตองหนักแนน 
ท้ังกาย วาจา และใจ ความต้ังใจในท่ีนี้พระภาวนาวิศาลเถระมุงท่ีจะใหผูฟงพิจารณาถึงตนเองให
ตั้งใจเอาส่ิงท่ีดีใหแกตน 
  กรณีคําถาม “ม่ันใจหยัง? คุณงามความดีอยูใส?” 
  พระภาวนาวิศาลเถระมองวามนุษยทุกคนมีความสามารถท่ีจะทําความดีได พวกเรา
ท้ังหลายมีความหมายม่ันใจ(บันทึกเสียงแผนท่ี 16) ม่ันใจหยัง? ม่ันใจตอคุณงามความดี คุณงาม
ความดีอยูใส? อยูท่ีตัวเรา (บันทึกเสียงแผนท่ี 16) พระภาวนาวิศาลเถระใหความสําคัญท่ีตัวบุคคล
และการสอนวิธีนี้ของทานนั้นตองการกระตุนใหผูฟงเกิดการสํารวจตนเอง ระลึกถึงตนเองเสมอ  
  กรณีสะกิดใจในเร่ืองตนเอง 
  พระภาวนาวิศาลเถระเทศนาดวยวิธีสะกิดใจเร่ืองตนเองนี้ มุงท่ีจะใหเราพิจารณาตนเอง 
ใหมีความมั่นใจตอตนเอง มีความเชื่อตอตนเอง คือใหเช่ือวาโตเปนคน ค่ันเช่ือวาโตเปนคน รักษา
ตนนั่นใหมันดี ...ค่ันฮูจักวาโตเปนคนกะบเดือดรอน...ไดยินบละหู? (บันทึกเสียงแผนท่ี 3 : 3) พระ
ภาวนาวิศาลเถระจะใชคําพูดท่ีรุนแรงในการสะกิดใจ โดยใหมีความม่ันคงในตนเองกอน  
  
  3.3.2 เทคนิคในการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  เทคนิคในการสอน เปนศิลปะในการถายทอดความรูหรือการกระทําเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู ซ่ึงเทคนิคและกลวิธีนี้จะตองเลือกสรรตามความเหมาะสม กลาวไดวาเทคนิคการสอนเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังทําใหภาพเชิงนามธรรมหรือ
รูปธรรมท่ีตองการส่ือนั้นปรากฏภาพชัดเจนยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้ผูสอนท่ีเช่ียวชาญจึงตองมีเทคนิคใน
การสอนท่ีหลากหลายซ่ึงทําใหผูฟงสามารถเขาใจเร็วข้ึน  
  จากการศึกษาเอกสาร ถอดเทปบันทึกเสียงในงานเผยแพรพุทธธรรมของพระภาวนา
วิศาลเถระทําใหเห็นกระบวนการประกอบดวยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ผูวิจัยพบวามีเทคนิค
การสอน 4 รูปแบบดังนี้ 
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  1) การใชอุปกรณในการสอน 
  เทคนิคการใชอุปกรณนี้เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูฟงเกิดความเขาใจ วัสดุส่ิงของท่ีอยูรอบตัว
พระภาวนาวิศาลเถระเปนอุปกรณการสอน ซ่ึงทานจะเลือกใชในการสอนคน  หรือเช่ือมโยง
คุณสมบัติของอุปกรณแลวใหยอนมองถึงตัวเอง การสอนโดยใชอุปกรณการสอนนั้น มีจุดประสงค
ใหผูฟงคิดเขาใจมากยิ่งข้ึนในขอธรรมะ  
  นอกจากน้ียังเปนการตรวจสอบขออรรถขอธรรมที่ไดส่ังสอนไป วาไดนําไปคิดปฏิบัติ
แลวไดเกิดผลเชนไร ซ่ึงการตรวจสอบหลักธรรม มีตัวอยางการใชตรวจสอบการสอนในเร่ือง ความ
มีสติ ซ่ึง นางคําเผย หลักรัตน ไดกลาวถึงการใชอุปกรณในการตรวจสอบการมีสติวา “หลวงปูสอน
ใหมีสติ ความระลึกได ใหอยูกับเนื้อกับตัว ใหเปนปจจุบัน จักหนอย หลวงปูสิโยนของ จับเอาเหมิด 
จักแมนหยังท่ีอยูใกลมือโยนใหผูมาฟง โยนใส รับเอาไดบละ ถาแมนรับเอาไดกะมีปญญารักษา
ชีวิต” (คําเผย หลักรัตน, 2550 : สัมภาษณ) เทคนิคการใชอุปกรณการสอนนี้ จําแนกไดเปน 5 
ลักษณะดังนี้ 
  กรณีใชอุปกรณ “วิหารกลางนํ้า” 
  อุปกรณท่ีใชบอยในการสอน คือ ศาสนสถานภายในวัด คือ วิหารกลางนํ้า ซ่ึงเปนวิหาร
ที่สรางอยูบนเรือขนาดใหญอยูกลางสระนํ้า ช่ือวาสระประสานสุข ดานหลังของวัด เม่ือพระภาวนา
วิศาล สอนหลักธรรมไดซักระยะเวลาหนึ่ง พระภาวนาวิศาลเถระก็จะบอกใหญาติโยมท่ีมาหาเฉพาะ
กลุม ไปคนหา  “ไปเบิ่งไปเอาแนวสิพาพนทุกข หากมีปญญากะรักษาชีวิตตัวเองได” ซ่ึงหมายถึง
การไปคนหาปริศนาธรรมท่ีอยูในวิหารกลางน้ํานั่นเอง การปรับเปล่ียน หรือผสมผสานการสอนใน
หลายรูปแบบนี้ เปนการสรางความเขาใจใหชัดเจน แตก็มุงใหเขาใจหลักพระธรรมคําสอนขององค
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา  
  เม่ือญาติโยมกลับมาจากการไปคนหาปริศนาธรรมท่ีอยูในวิหารกลางน้ําแลว พระภาวนา
วิศาลเถระ จะถามถึงขอคนพบหรือเปนการทดสอบปญญาวาไดคนพบหรือไขปริศนาธรรมน้ันได
หรือยัง “ฮูเม่ือแลวไป ไดวิชารักษาชีวิตบละ” (ณพัตทร พลรับ, 2550 : สัมภาษณ) จากนั้นพระ
ภาวนาวิศาลเถระจะอธิบายถึง ปริศนาธรรมท่ีไดใหไปคนหา   
  กรณีการใชอุปกรณ “อุโบสถเรือสุวรรณหงส”   
  การใชอุปกรณ อุโบสถเรือสุวรรณหงสนั้นมีลักษณะเปนปริศนาธรรม ซ่ึงการใหปริศนา
ธรรมในอุโบสถเรือสุวรรณหงสนั้นจะเนนใหเห็นถึง จุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา วิธีการ
อธิบายมีลักษณะคลายคลึงกับการสอนโดยใช วิหารกลางน้ํา แตพระภาวนาวิศาลเถระจะให
ความหมายท่ีแตกตางกันตามสัญลักษณหรือ ลักษณะบางประการในรายละเอียด 

  



 85 

 
 

 
  กรณีใชอุปกรณ “ซุมประตูรูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ” 
  การใชอุปกรณนี้ เปนการใหความหมายของคําวา “มงคล” เพราะทานถือตามประวัติของ
ทานวา บิดาเอาผาหอพันตัวแลวนําไปลอดทองชาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2545 :4) 
และความเช่ือพื้นฐานของสังคมในสมัยนั้นท่ีเช่ือวา การลอดทองชางเปนมงคล  
  การเขามาภายในวัดสระประสานสุขนั้น ทุกคนจะตองไดลอดซุมประตูรูปพระอินทร
ทรงชางเอราวัณ ทานถือวาทุกคนท่ีเขามาวัดเปนมงคลอันแรก ตอมาคือการไดมารับฟงธรรมเทศนา
เปนมงคลอันดับตอมา และหากไดนําเอาพระธรรมคําสอนไปปฏิบัติ ก็จะเปนมงคลตอมา  
  กรณีใชอุปกรณ  “นาฬิกา” 
  ในกุฏิ ท่ีพระภาวนาวิศาลเถระใชสําหรับส่ังสอนญาติโยม มีนาฬิกาท้ังแบบต้ัง แบบ
แขวน ประมาณ 20 เรือน ผูท่ีมาอาจเขาใจวา พระภาวนาวิศาลเถระชอบสะสมนาฬิกา ซ่ึงจริงๆเปน
อุปกรณในการสอนอีกอยางหนึ่ง ท่ีใชส่ังสอนญาติโยม หากสังเกตใหดีจะพบวา นาฬิกาเหลานั้น ตั้ง
เวลาตรง และไมตรงกันบาง บางอันก็ไมเดิน แลว ดังท่ีพระภาวนาวิศาลส่ังสอนศิษยวา  
  “ คึดใหมันค่ัก ๆ   บอนเราน่ังอยูนี้   เปนนาฬิกามาแตม้ือเกิด  มันเดินผิดเดินถืก   บฮูจัก   
นาฬิกาอยูคอเดินผิดกะฮูเม่ือ   นี้วาตาบอดหรือหูหนวกวาส่ัน  โตเดินผิดมาต้ังแตม้ือเกิดฮูจักซํ้า   ผัด
มีผูไปทวงละเสียใจ เคียดใหเขาซํ่า  นาฬิกาเรือนบักใหญ   พระแกวแตงใหมาแตม้ือเกิดนั่งอยูนี้   บมี
เวลารักษานาฬิกาเรือนนี้   มีแตทําลายใหมันเพ   มันเพกะวีข้ึนกองไฟทอนั่นตัวะ   นาฬิกาเรือนนั่ง
อยูนี้  บทันฮูเม่ือวาเจาของเปนนาฬิกาบฮูวาโตทําลายนาฬิกาเรือนนี้ เกิดมาฝาตากแดดตากฝนอยูจั่ง
ส่ัน   บฮูหลบซบเซ้ืออยูฝงซายหันขวาอยูจั่งส่ัน   นาฬิกาเรือนนั่งอยูนี้   คิดเบ่ิงใหมันคักแหน   เวา
ใหฟง  อันนั่นอันนี้ละมันผิดระลึกได   ค่ันตัวผิดระลึกบได   อันนั่นอันนี้เสียกะฮูเม่ือ บาดโตเสียละ
บฮูจัก  บฮูเม่ือวาโตทําลายโต” (บันทึกเสียงแผนท่ี 13 :7-8)    นอกจากนั้นจากการสัมภาษณลูกศิษย
ของพระภาวนาวิศาลเถระ เลาถึงการส่ังสอนเร่ืองนาฬิกาวา นาฬิกา นี้ก็คือ ตัวของเราเอง เปนการ
สะกิดใจวา ตัวเราไมเคยระลึกถึงตัวเอง โดยใชนาฬิกาเปนอุทาหรณ ซ่ึงปจจุบันนาฬิกาเปนเคร่ือง
บอกเวลา ท่ีคนเราทุกคนตองเดินตามเวลา ไมมีเวลาท่ีจะระลึกถึงตัวเองนั้นเองวาปจจุบันเราเหลือ
เวลาอยูเทาไรชีวิตจะอยูไดอีเทาไหร 
  กรณีใชอุปกรณเพื่อตรวจสอบความมีสติ และอารมณ “โยนของ” 
  การโยนของนี้ พระภาวนาวิศาลเถระตองการตรวจสอบความมีสติ หรือเปนการทดสอบ
อารมณของผูมารับฟง หากทําเชนนี้แลวเขาจะมีความโกรธหรือไม  การโยนของน้ี เปนวิธีการท่ี
ทานใชประจํา ของท่ีโยนใหไมเปนอันตรายแกผูมารับฟง เชน กอนขาวเหนียว สม กอนขนม  
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  2) การใชภาษาถ่ิน ใชคํา ใชภาษา 
  พระภาวนาวิศาลเถระเปนคนอีสานโดยกําเนิด การสอนของทานจึงใชภาษาถ่ินเปน
สวนมาก ยกเวนบางคร้ังเม่ือสังเกตเห็นวามี ผูฟงท่ีไมอยูภาคอีสาน ทานจะสอนเปนภาษากลางบาง 
การใชคํา ภาษา ของพระภาวนาวิศาลเถระเปนการพิจารณาการใชคําท่ีละเอียดออน พระครูอินทสาร
โสภณ เจาอาวาสวัดบานตําแย กลาวถึงการใชคําใชภาษาของทานวา “การพูด การใชคํา การใชภาษา
ของหลวงปู เหมือนการใชคําของคนโบราณเกา เปนการพูดเปนโตงโตย เหมือนกับการอานลํา
นิทานโบราณ แตหลวงปูประยุกตใหคนปจจุบันฟง หลวงปูจึงใหคําปจจุบันท่ีมีลีลาการใชแบบเกา” 
(พระครูอินทสารโสภณ, 2550 : สัมภาษณ) และปจจุบันพระครูอินทสารโสภณยังไดนํา ลักษณะ
การพูด วิธีการใชคํา ของพระภาวนาวิศาลเถระ มาประยุกตสอนปจจุบัน เปนผลนาพอใจ  
 
  3) การปฏิบัติเปนตัวอยาง 
  วิธีการสอนแบบปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางนั้น พระภาวนาวิศาลเถระ ปฏิบัติเปนกิจ
ประจํา คําสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ หากสอนคนอ่ืนแลว ทานยังเปนทําเปนตัวอยางเปนท่ีนา
เล่ือมใสของญาติโยมท่ีเขามารับฟงธรรม   
  กรณีการสอนพระ “...พระวุนพระวาย พระทําลายศาสนา พระเลน พระเท่ียว พระบ
เหลียวเบิ่งฮีตเบ่ิงคอง พระมองผูสาว พระกินน้ําชากาแฟ พระแวไปทางอ่ืน” จากคําสอนนี้ ในวัด
ของพระภาวนาวิศาลเถระไมใหพระสงฆฉันน้ําชา กาแฟโดยเด็ดขาด จะมีแตน้ํารอนที่ตมยาฉัน
เทานั้น นี้เปนส่ิงยืนยันอยางหนึ่งในการสอนโดยการปฏิบัติเปนตัวอยางใหกับพระภิกษุสงฆรุนหลัง
ท่ีไดรับฟงพระธรรมเทศนาของทาน 
  การปฏิบัติเปนตัวอยางนี้ พระนิสิต จนฺทปชฺโชโต วัดสระประสานสุข กลาวถึงกิจวัตร
ประจําวันของพระภาวนาวิศาลเถระ ดังนี้ (พระนิสิต จนฺทปชฺโชโต, 2450 : สัมภาษณ) 
  เวลา 05.00 น. ตื่น และทํากิจวัตรสวนตัว 
  เวลา 06.00 น. นั่งรับบิณฑบาต และส่ังสอนผูมารับฟงหลักธรรม 
  เวลา 08.00 น. ฉันภัตตาหารเชา และส่ังสอนผูมารับฟงหลักธรรม และบางคร้ังก็ใหผูฟง
ปฏิบัติสมาธิ โดยใหภาวนาวา “ตาย” 
  เวลา 11.00 น. นําพาสาธุชนรับประทานอาหารโดยพระภาวนาวิศาลเถระตักแจกใหอยาง
พอดีกับผูรับโดยไมใหเหลือท้ิง 
  เวลา 12.00 น. พักอิริยาบถ 
  เวลา 14.30 น. พาญาติโยม ทําความสะอาดรอบวัด ซ่ึงทานเรียกวา “ทานเหง่ือทานแฮง” 
  เวลา 18.00 น. สรงน้ํา และอาบนํ้าใหกับลูกศิษย 
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  เวลา 19.00 น. ส่ังสอนลูกศิษยและพาญาติโยมทําวัตร สวดมนต (ทุกวันพฤหัสบดี) 
  เวลา 21.00 น. พักอิริยาบถ 
  เวลา 23.00 น. เดินสํารวจบริเวณวัด  
  เวลา 24.00 น. จําวัด 
  จากกิจวัตรประจําวันของพระภาวนาวิศาลเถระ ทานใชเวลาสวนมากในการส่ังสอนคน 
และทําประโยชนในกับพระศาสนาอยางมาก  
 
  4) ยืดหยุนในการใชวิธีการ ตามสถานการณ 
  การเลือกใชวิธีการสอนแบบใดก็ตาม พระภาวนาวิศาลเถระจะพิจารณาวาควรจะสอน
แบบใด ตามลักษณะกาลเทศะ กลาวไดวา ไมมีรูปแบบตายตัวในการสอน แตพระภาวนาวิศาลเถระ
มุงท่ีจะใหผูฟงไดประโยชนสูงสุด ซ่ึงการยืดหยุนในการใชวิธีการนี้เนนประโยชนท่ีจะเกิดกับผูฟง
มากกวาท่ียึดรูปแบบพิธีการ โดยพระภาวนาวิศาลเถระไมไดกําหนดไวลวงหนา เม่ือถึงเวลาแลว
ทานจะเทศนาตามความรูสึกและการรับรูของผูฟงดวย จากบทสัมภาษณของ นางคําเผย หลักรัตน 
เลาใหฟงวา “หลวงปูสอนไปเลย เปนคําเวาจักมาแตไส แลวแตเพิ่นสิเวา หรือพากลาวตอนใด” (คํา
เผย หลักรัตน , 2550 : สัมภาษณ)  
 
  3.3.3 สรุปเทคนิคการสอนของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) มีเทคนิการสอนท่ีหลากหลายในการเขาใจหลัก
พระธรรมคําสอนของพุทธศาสนา เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูฟงและนําไปปฏิบัติตามอยางไดผล ใน
การสอนแตละคร้ังพระภาวนาวิศาลเถระจะเรียกวา “มาเอาชีวิตจิตใจ” “มาละลดปลดออก จากความ
เสียหาย” การกลาวคํานี้เปนการเร่ิมตนของการสอน เทคนิคการสอนของ พระภาวนาวิศาลเถระได
นําเอาหลักการสอนของพระพุทธเจามาเปนตนแบบ และในวิธีการบางอยางพระภาวนาวิศาลเถระ
เล็งเห็นวา นาจะสามารถเผยแพรพระธรรมคําสอนใหเขาใจและเขาถึงผูฟงไดอยางมาก วิธีการสอน
ของพระภาวนาวิศาลเถระนั้นใชตนแบบหลักการสอนของพระพุทธเจาอยางกวางๆ แตใน
รายละเอียดนั้นเปนวิธีการสอนอันประยุกตใหเขากับสถานการณ รวมสมัยและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง  
  วิธีแบบบรรยาย กลาวไดวาการสอนในรูปแบบน้ีเปนพื้นฐานของการสอนท่ัวไป เปน
การกลาวพรรณนาเร่ืองราวหรือหัวขอท่ีตองการจะใหผูฟงเรียนรูและเขาใจ เปนวิธีการสอนท่ีใช
ผูสอนเปนจุดศูนยกลางของการเรียน การบรรยายโดยใชผญาอีสาน เปนการเลือกใชผญาอีสานท่ีอยู
ในวัฒนธรรมอีสาน มาปรับใชเพื่อใหเกิดความเขาใจพุทธปรัชญาอยางไดผล ในระดับปญญาสามัญ
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  วิธีการสอนแบบใหกลาวตาม เปนวิธีการสอนท่ีเปนลักษณะเฉพาะ เพื่อใหผูฟงเกิด
ความจําไดและสามารถนําไปปฏิบัติใชอยางไมลืม เปนการนําเร่ืองใกลตัว สรางความเขาใจเบ้ืองตน 
เชน พานํากลาวกราบไหวพระรัตนตรัยและบิดามารดา คือมุงหวังใหเขาใจจุดประสงคของการทํา 
กายเคารพ สะกิดใจมิไดกราบไหวตามธรรมเนียมประเพณี แตใหเขาใจถึงการกระทํา  
  วิธีการสอนแบบถามตอบปญหา เปนการสอนท่ีใหความสําคัญและใสใจกับเง่ือนไข 
ความตองการของผูฟง ซ่ึงผูเรียนมีความตองการใครรูในเร่ืองนั้นๆ อยางจริงจัง กระบวนการสอน
แบบการถามตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระ กลาวไดวาวัตถุประสงคของผูถามท่ีหลากหลาย
เปนเง่ือนไขสําคัญ แตการตอบปญหาของพระภาวนาวิศาลเถระจะมุงไปที่การพิจารณาตนเอง หรือ
ใหรูเร่ืองภายในของตนเองเทานั้น 
  วิธีสอนแบบใชคําพูดท่ีรุนแรงเพื่อสะกิดใจผูฟงใหคิดตาม เปนการสอนในรูปแบบโดย
กลาวอางสอนในแงปจเจกชน ใหสํานึกระลึกคิดเร่ืองภายในของตนเอง ไมพิจารณาส่ิงอ่ืน การใช
คําพูดท่ีรุนแรงนี้มีผลกระทบสองดานคือ ทางดานลบ อาจทําใหผูฟงเกิดการตอตานและไมทําตาม 
หรืออาจจะไมมาอีกเลย เนื่องจากไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับคําพูดนั้นๆ แตในดานบวกหรือดานดี
มักเกิดกับผูใกลชิด หรือมาบอย ซ่ึงมีความคุนเคยและเช่ือม่ันวาผูสอนมีความมุงหมายและปรารถนา
ดี ดังนั้นไมวาจะดวยถอยคําท่ีรุนแรงหรือนุมนวลก็ตาม คนเหลานี้จะเขาใจเจตนาดีของพระภาวนา
วิศาลเถระ 
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  และเทคนิคในการสอนใชควบคูกันกับวิธีการสอน ซ่ึงวิธีการสอนเปนรูปแบบในการ
สอนแตเทคนิคเปนลีลา เปนส่ิงท่ีชวยใหวิธีการสอนมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน บางคร้ังถือไดวา เปน
กลยุทธในการสอนท่ีไดผล จําแนกประเด็นเทคนิคในการสอนไดดังนี้ 
  การใชอุปกรณในการสอน พระภาวนาวิศาลเถระใชอุปกรณท่ีมีอยูภายในวัดสระ
ประสานสุขใหเกิดประโยชนเปนปริศนาธรรม นอกจากนั้นพระภาวนาวิศาลเถระใชอุปกรณ
ประกอบในการสอน เพ่ือเปนการทดสอบสติและอารมณเม่ือสอนไปแลว เปนการประเมินผลการ
สอนอีกวิธีการหนึ่ง 
  การใชภาษาถ่ิน ใชคํา ใชภาษา พระภาวนาวิศาลเถระใชภาษาอีสาน ซ่ึงเปนภาษาทองถ่ิน 
ใชสอนผูฟงในระดับชาวอีสานท่ัวไป นอกจากนั้นเม่ือผูฟงท่ีอยูภูมิภาคอ่ืนๆ พระภาวนาวิศาลเถระ
ถึงใชภาษากลางในการสอน เปนการใชภาษาท่ีสอดคลองกับกลุมบุคคลผูฟงและภาษาท่ีสอดคลอง
กับเร่ืองราวน้ัน 
  การปฏิบัติเปนตัวอยาง พระภาวนาวิศาลเถระถือไดวาเปนพระสงฆองคปฏิบัติ มีปฏิปทา
นาเล่ือมใส ดวยวิถีแบบพระนักปฏิบัติ อาศัยเพียงอัฐบริขาร 8 ดําเนินกิจวัตร 10 และธุดงควัตร 13 
อยางเครงครัด เปนการสอนโดยไมตองใชคําพูด แตเปนการทําใหดูเปนตัวอยาง 
  ยืดหยุนในการใชวิธีการ (ตามสถานการณ) พระภาวนาวิศาลเถระเลือกใชวิธีการสอน 
ใหเหมาะสมกับผูฟง กับสถานท่ี ซ่ึงทานไมตายตัวกับวิธีการ แตมุงประโยชนท่ีผูฟงไดนําไปปฏิบัติ
ใชอยางแทจริง  
 
3.4 การเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  การเขาถึง คือการชักนําใหผูฟงเกิดความเขาใจ แจมแจงในเร่ืองท่ีสอน ตรงตามหลักพุทธ
ธรรม และผูฟงสามารถเปล่ียนพฤติกรรม เปนคนยึดม่ันในหลักศาสนา ทรงคุณธรรมเปนตน พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ  หมายความวา เปนเร่ืองของแตละบุคคล จะตองทําเอง จะพึง
ปฏิบัติดวยตนเอง จึงจะสามารถเห็นผลได ผลคือการเกิดปญญา สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ 
เปนข้ันเปนตอนไปตามลําดับ พุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการพึ่งตัวเอง เปนการพ่ึงตัวเองดวยการ
ปฏิบัติดวยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดปญญาเขาใจตน เขาใจกิเลส เขาใจกฎ
ธรรมชาติ เขาใจธรรมชาติท้ังหลาย ท้ังปวง ตามความเปนจริง  
  พระภาวนาวิศาลเถระมีวิธีการเขาถึงพุทธปรัชญาที่มุงใหผูฟงเกิดความเขาใจอยาง
กระจางชัดในหลักธรรมท่ีสอน และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือนําหลักธรรมไปปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจําวัน ทานจะเนนย้ําวา ระลึกไดหรือยัง  คือ เขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ซ่ึง
ผูวิจัยจําแนกวิธีการเขาถึงพุทธปรัชญา เปน 3 ข้ันตอนไดดังนี้ 
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  3.4.1 ปริยัติ 
  ปริยัติ คือคําส่ังสอนอันจะตองศึกษาเลาเรียนเพ่ือใหรูวาอะไรเปนอะไรอยางแจมแจง
ชัดเจน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีครอบคลุมถึงการเขาใจเนื้อหาสาระ ข้ันตอนนี้จัดไดวาเปนพื้นฐาน 
หรือตนทุนในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติ เปนขั้นของการเลาเรียน รับฟงผูอ่ืนมา โดยเฉพาะส่ิงท่ี
พระพุทธเจาสอนไว  ซ่ึงสืบตอกันมาในพระไตรปฎก และเรามีครูอาจารยแนะนําบอกกลาว เอามา
ทองบน มาสอบสวนทบทวนกัน   
  พระภาวนาวิศาลเถระนําหลักธรรมในพระไตรปฎก แลวประยุกตหลักธรรมบางเร่ืองท่ี
สอดคลองผสมผสานกับวัฒนธรรมอีสาน โดยพิจารณาถึงหลักธรรมท่ีนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
และสามารถส่ือความใหกับผูฟงไดนําไปปฏิบัติตาม อยางถูกตองตามหลักธรรมพุทธศาสนา  
  พระภาวนาวิศาลเถระส่ังสอนเพ่ือใหรูความจริงเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญคือ 
  1) รูวาตัวเปนคน คือผูท่ีตั้งอยูในความดี ละความเสียหาย ไมทําลายเจาของ  
  2) รูและนําไปปฏิบัติในระดับโลกิยปญญา ปญญาระดับสามัญ เปนความรูทางศิลปะ
วิทยา ในการประกอบอาชีพท่ีจําเปนเพียงพอเพื่อการดํารงชีวิต เชน ความกตัญู  
  3) รูทางปฏิบัติเพ่ือไปสูเปาหมายสูงสุดนั้น ก็คือนิพพาน ซ่ึงเปนรูระดับโลกุตตรปญญา 
ปญญาระดับสูงสุด ความรูท่ีสามารถทําลายกิเลสภายในใจของตนเอง ทําใหเกิดความสงบอยาง
แทจริง ความรูระดับนี้เรียกวา ญาณ เปนความรูท่ีแทและบริสุทธ์ิ เม่ือบุคคลเกิดความรูระดับญาณนี้ 
ยอมสามารถละเลิกความเห็นที่ไมถูกตองไดหมด   
 
  3.4.2 ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติ คือการนําเอาส่ิงท่ีจดจําไวไดและเขาใจแจมแจงแลวนั้นมาประยุกตปฏิบัติให
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ  ปฏิบัติ แปลวา เดินทาง พระภาวนา
วิศาลเถระ หลักปฏิบัติ จําแนกไดดังนี้ 
 
  1) ศีล สมาธิ ปญญา 
  ศีล  หมายถึง  การรักษากาย  วาจา  ใหปกติ  เรียบรอย  คือ  ความปกติทางกาย  ทางวาจา 
พระภาวนาวิศาลเถระไมนิยมท่ีจะใหศีลตามประเพณีนิยมท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไป ทานมองมุมใหมวา 
การใหศีลคือการใหโทษ การมีศีลคือการละเวนจากโทษ ดังคําเทศนาของทานวา “ศีลบารมี คือผูมี
ศีล ศีลเปนตัวยังไง ก็เปนตัวเราท่ีนั่งอยูนี้ละ ตัวเราเปนศีลมาตั้งแตม้ือเกิด โทษ 5 ขอ ก็คือศีล 5 ขอ 
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   “... รวมกายกับวาจา  สํารวมมาใจดวงเดียว 
   ศีลหามีตัวเดียว  ศีลตัวเดียวก็คือตน 
   ตัวเราเปนตัวศีล  รักษาศีลใหเอาตน 
   ศีลหาก็คือตน   อยูกับตนทุกเวลา ... ”   
   การไมใหศีลตามแบบประเพณีท่ัวไป แตใหยึดวิรัติ(การตั้งใจงดเวน) เชนนี้ไดปรากฏใน
สมัยพระอาจารยม่ัน “สําหรับการขอศีลนั้น ทานไมนิยมใหขอ และทานไมเคยใหศีล (ตอนอยูบาน
หนองผือ) ทานใหใชวิธีวิรัติงดเวนเอาเลย ไมตองไปขอจากพระซํ้าๆ ซากๆ ผูใดมีเจตนาจะรักษาศีล
จะเปนศีลหา ศีลแปดก็ตาม ใหตั้งอกต้ังใจงดเวนเอาเลย แคนั้นก็เปนศีลแลว” (มูลนิธิพระอาจารยม่ัน
, 2544 : 137) 
  สมาธิ  คือการต้ังม่ันของใจ  ดวยการสํารวมใจใหม่ันในส่ิงท่ีไมมีโทษ  พระภาวนาวิศาล
เถระใหความพิจารณาตนเองดวยใหมีสติดังท่ีทานไดเทศนากับศิษยวา “คนไมมีสมาธิ ทําอะไรก็ทํา
ดวยความไมม่ันใจ ไมรูวาตัวเราเปนคน สมาธิไมไดหมายถึง การนั่งหลับตา พระพุทธเจาไมไดสอน
ใหหลับตา ตาใหดูตัวเอง ก็ไปดูส่ิงอ่ืน หูไมไดยินตัวเอง ตัวเองทําดีหรือทําช่ัวก็ไมรู เรียกวาตาดับหู
ดับ เวลาเอาดีไมเทาเม็ดงา เวลาทําเสียหายเทากับตัวชาง เอามาแลกเปล่ียนกันไดอยางไร” (เพาะ
พานิช-ไขศรีวิไล วัชโรทยางกูร, 2541 : 182)  
   ปญญา  คือ  ความรอบรู  รูจักพิจารณาวาส่ิงใดเปนคุณ  เปนโทษ  เปนประโยชน  ไร
ประโยชน  รูวาส่ิงใดเปนโลกีย  ส่ิงใดเปนโลกุตตระ  สามารถจัดชีวิตใหถูกทางได พระภาวนาวิศาล
เถระยกยองผูท่ีมีปญญารักษาตัวเองได หมายถึงมีปญญารักษาคุณงามความดีท่ีมีอยูในตนเองได ไม
นําความเดือดรอนเสียหายมาใหแกตน 
   2) ภาวนา มรณานุสติ 
   พระภาวนาวิศาลเถระ ใหภาวนา “ตาย”   เปนการย้ําเตือนใหตระหนักถึงชีวิตท่ีมีคุณคา 
ไมควรปลอยเวลาใหเปลาประโยชน และไมใหเกิดความกลัวตาย เพราะวาไมมีใครหนีรอดได 
ดังผญาอีสานดังนี้ “ความตายน้ีแขวนคอทุกบาดหยาง ไผซิถางแหกฟาหนีไดบฮอนมี ทําดีไวตายไป
ซิไดเพิ่ง ทําช่ัวไวตายแลวก็ซอยเวร บฮูจักทอนี้อยาเกิดเปนคน ผูใดจําไดแลวพนทุกขไปสูความสุข” 
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  3.4.3 ปฏิเวธ 
  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ เปนเปาหมายท่ีสําคัญของการสอน พระภาวนาวิศาลเถระมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหอยูในศีลธรรม ซ่ึงเปน
ผลท่ีเกิดข้ึนในตนเอง ซ่ึงทานเรียกวา มีปญญารักษาชีวิต  หรือ ฮูเม่ือเช่ือแลว 
  พระภาวนาวิศาลเถระเนนย้ําอยูเสมอ “ฮูแลวบละ” หรือตรวจสอบความคิดท่ีเรารูเขาใจ
ในส่ิงท่ีสอนวาเขาใจมากนอยแคไหน ทานจะถามเพื่อย้ําเสมอ “แมนบเลา แมนบเลา”   
  1) ระลึกได 
  ระลึกได หมายถึง รูเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติจริงอยางไดผล ซ่ึงทานใหระลึกวา 
ตัวเราเปนคน มีเวลาสํานึกระลึกตัวได คําวาคน หมายความวา  เปนผูตั้งอยูในทางดี (บันทึกเสียง
แผนท่ี 16 : 1) ถาสํานึกระลึกไดแลว จึงพนจากทุกข พนจากความวุนวาย ระลึกไดวาเปนคน คือ มี
ปญญารักษาชีวิต ชนะความวุนวายเสียหาย  พระภาวนาวิศาลเรียกผูท่ีระลึกไดวา ฮูเม่ือเช่ือตัววาเปน
คน  การปฏิบัติธรรม ธรรมก็คือตัวเรา ถาเราปฏิบัติตนดีก็เปนธรรมของตัวเรา คนเฮาตองเช่ือตัวเอง 
เช่ือวาจะชนะความวุนวายเสียหาย 
  ส่ิงท่ีระลึกไดนั้นก็คือความดีนี้เองดังท่ีพระภาวนาวิศาลเถระไดส่ังสอนศิษยวา  “...ระลึก
เอาดี ดีอยูท่ีกาย   ดีอยูท่ีวาจา ดีอยูท่ีใจ เปนใจเลิศประเสริฐ สมวาเราเกิดเปนคนมา จริงแทแนนอน 
...”(บันทึกเสียงแผนท่ี 16 :6)  เปนการสะกิดใจผูฟง วาเกิดเปนคนมาตองทําความดีใหกับตนเอง ท้ัง
กาย วาจา และใจ จึงไดช่ือวาเปนคน คําวาระลึก ในท่ีนี้พระภาวนาวิศาลเถระอธิบายวา “ ระลึกถึงตัว
เปนคน อยาใหความวุนวายเสียหายมาครอบงําประจําใจ หาแตส่ิงดีมีปญญา หาทางหนีจากทุกขได 
จั่งเรียกวาคนจริงแทแนนอน... ถาเช่ือวาโตเปนคนอยาใหมันเดือนรอน...” (บันทึกเสียงแผนท่ี 6 : 1) 
  พระภาวนาวิศาลเถระถือวา คนทุกคนมีดีมาแตวันเกิด และจะเนนหลักคุณงามความดี 
อยางมาก และการเทศนาทุกคร้ังทานจะเอยถึงเปนประจํา หลักคุณงามความดีนี้ พระภาวนาวิศาล
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  “วันนี้พวกเฮาท้ังหลายมีความหมายม่ันใจทุกคน  ม่ันใจหยัง ม่ันใจตอคุณงามความดี  
คุณงามความดีอยูใส อยูท่ีตัวของเรา  ตัวของเราพรอมดวยกาย วาจา ใจ  พรอมดวยธาตุ 4 ขันธ  5  
รวมเขาเปนรูปเปนนามเอ้ินวาคน   คําวาคน หมายความวา  เปนผูตั้งอยูในทางดี   เราบไดเปนสัตว
เดียรัจฉาน บไดเปนเผดเปนผี  เปนคนดีมีราคา   มีปญญาหาทางดีใหแกตัวได  ดีกายกะเรียกวากาย
เรียบรอย  ดีวาจากะวาจาเรียบรอย  ดีใจก็ใจเรียบรอย  3 อยางนี้เปนบเกิดคุณงามความดีของเรา” 
(บันทึกเสียงแผนท่ี 16 : 1)  
  2) พระนิพพาน 
  พระนิพพานคือการดับทุกข เราหวังอะไรเดินไปเร่ือยๆ ก็ถึงจุดหมาย แตถาหวังแลวไม
เดิน ไปก็ไมถึง หวังเพื่อพระนิพพานบําเพ็ญญาณสนองคุณ (อุดมศักดิ์ ธรรมจริยวัตร,2546 :19) การ
ปฏิบัติคือ ปลูกตนศีลใหมันเกิดข้ึนในตนเอง “ศีล” เปนตน “ศรัทธา”เปนพื้นดิน “สัตย” แปลวา
ความจริง เราทําอะไรตองทําใหจริง “ธา” เปนพื้น เบ่ิง ดินมันดีหรือยัง ? ดินคืออาการ 32 ของเรา 
รับรองวามันเอาอะไรมาปลูกมันจะงอกงาม เม่ือม่ันใจแลว ก็ปลูกตนศีล หม่ันรดน้ํา คือการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมคําสอน เราเพียรเขาคักๆแลว ตนศีลเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ดอกท่ีออกคือ ปญญา 
สามารถวินิจวิเคราะห มาประหัตประหารกิเลสในตนในตัวไดแลว มีปญญาหนีออกจากตาย หนี
ออกจากตายคือ พระนิพพาน พระพุทธเจาเพิ่นหาทางหนีจากตาย พนหนีจากตายน่ันละคือพระ
นิพพาน 
  3.4.4 สรุปการเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาของพระภาวนาวิศาลเถระ 
  พระภาวนาวิศาลเถระมุงเพื่อใหเขาใจและเขาถึงพุทธปรัชญาโดยมุงเพื่อใหรูวาตัวเปนคน 
คือผูท่ีตั้งอยูในความดี ละความเสียหาย ไมทําลายเจาของ รูและนําไปปฏิบัติในระดับโลกิยปญญา 
ปญญาระดับสามัญ เปนความรูทางศิลปะวิทยา ในการประกอบอาชีพท่ีจําเปนเพียงพอเพ่ือการ
ดํารงชีวิต เชน ความกตัญู  รูทางปฏิบัติเพื่อไปสูเปาหมายสูงสุดนั้น ก็คือนิพพาน ซ่ึงเปนรูระดับโล
กุตตรปญญา ปญญาระดับสูงสุด ความรูท่ีสามารถทําลายกิเลสภายในใจของตนเอง ทําใหเกิดความ
สงบอยางแทจริง ความรูระดับนี้เรียกวา ญาณ เปนความรูท่ีแทและบริสุทธ์ิ เม่ือบุคคลเกิดความรู
ระดับญาณนี้ ยอมสามารถละเลิกความเห็นที่ไมถูกตองไดหมด   
  หลักการปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงนั้น ทานใชหลักการท่ัวไปท่ีพระพุทธเจาทรงสอนคือ 
ไตรสิกขา เพียงแตทานอธิบายตามระดับสติปญญาของแตละบุคคล และมุงท่ีการปฏิบัติตน ให
ตนเองเปนศูนยกลางการปฏิบัติ เชนการรับศีลนั้น ทานถือวาเปนโทษ การรับศีลท่ีแทจริงคือการวิรัติ
(การงดเวน)นําไปปฏิบัติท่ีตน เม่ือตนปฏิบัติดี ตนก็เปนตัวศีล ศีลมีอยูในตนทุกคน ถาปฏิบัติตนก็

  



 94 

 
 

 

  ผลจากการปฏิบัตินั้นเพื่อใหระลึกได ระลึกไดวาเปนคน คนคือมีคุณงามความดี คุณงาม
ความดีทีไดปฏิบัติตนมานั้นเอง ทานไมใหพึ่งส่ิงภายนอก ใหพึ่งตน รักษาตนใหได นอกจากน้ัน
จุดมุงหมายสูงสุดเพื่อความดับทุกข คือพระนิพพาน  

  


