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หลักการและวิธีการเทศนา 
พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 

เจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส 
หลักการและวิธีการเทศน 

ขอถวายความเคารพและแสดงความนับถือ แดพระเถรานุเถระผูรักในการเผยแผ และแสดงพระ
ธรรมเทศนาทุกรูป ผมไดสัญญากับทานทั้งหลายในครั้งที่แลววา เมื่อไปตางประเทศก็จะนําเอาเร่ืองที่ไป
เหลานั้นมาผสมผสานกันเทศนา เมื่อเชานี้ผมไดเทศนากัณฑอุโบสถ ไดเทศนถึงเรื่องใตหวัน ทานเจาคุณ
พระราชปฏิภาณมุนีบอกวาจะได ทําสําเนาแจก ทั้งนี้ก็เพราะวา ในการแสดงพระธรรมเทศนา มันจะตองมี
อะไรใหมันทันสมัย ตื่นเตน เราใจ  

เพราะฉะนั้น ทานก็จะตองเตรียมตัวในการเทศนทุกครั้งวา สมมติวาผมมีเร่ืองอยากจะเทศน แตจะ
เทศนดวยหัวขออะไร บาลีอุเทศตั้งนิกเขปบทวาอยางไร หัวขออะไรถึงจะสามารถดึงเรื่องประเทศใตหวัน
เขามาได มีวัตถุดิบก็คือเร่ืองประเทศใตหวัน แตบาลีที่จะตั้งเปนอุทเทสนิกเขปบท  คืออะไร ตองหาใหพบ 
หรือบางทีเจาภาพเขากําหนดเรื่องมาแลว สมมติวาใหเทศนเร่ืองกัมมกถา แลวเราจะหาเรื่องมาประกอบได
อยางไร ในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง หรือถาเทศนคูก็สองชั่วโมง สามชั่วโมง  

ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวา การจะเทศนทุกครั้ง ทานตองมีเร่ืองที่จะเทศน จะเปนเรื่อง ที่เขากําหนด
มาใหทานหรือเปนเรื่องที่ทานไปเห็นไปพบมา แลวนํามาเขากับบาลีหรือกถาที่ทานตองการ  

ทุกปผมก็จะมาบรรยายตรงนี้ และแตละปผมจะมีโอกาสเดินทางไปตางประเทศ อยางประเทศใตห
วันที่เพิ่งกลับมา แลวผมก็ยังไดไปที่อียิปต ซ่ึงไปครั้งที่สองแลว ผมก็อยากจะเอาเรื่องอียิปตนี่มาประกอบการ
บรรยายวันนี้  

ในการบรรยายเรื่องหลักการและวิธีการเทศนา ผมก็จะตองหาบาลีที่วานิกเขปบท บทใหมๆ ไมใช
บทเมื่อปที่แลว ปที่แลวผมเทศนเร่ืองกรรม ยกตัวอยางเรื่องกรรม กัมมกถา แลวก็ยกตัวอยางเหตุการณที่
เกี่ยวของกับปที่แลว รุนที่แลว แตปนี้บานเมืองเราขัดแยงกันเหลือเกิน มีปญหามากทั้งที่ภาคใต ทั้งที่ใน
เมืองกรุง เราอยากจะเทศนใหคนมันยอม ๆ กันและสามัคคีกัน ผมก็มานั่งคิดวาผมจะยกบาลีอุเทศเรื่องอะไร 
แลวสามารถเอาเรื่องอียิปตนี่มาสอดแทรกไดดวย เพื่อใหทานเกิดความสนใจ  
 
เตรียมตัวเทากับสําเร็จไปครึ่ง 

 
ส่ิงที่ผมนั่งคิดอยูตอนที่ผมลงปาฏิโมกขเสร็จแลว ผมก็ไปนั่งทําการบาน แลวก็เตรียมภาพตาง ๆ มา

เสนอพวกทาน แมผมจะบรรยายก็ตาม แตวาเรื่องมันมีเยอะมากไมสามารถจะพูดครอบคลุมไดในเวลาที่
กําหนด เพราะฉะนั้นผมก็ประหยัดเวลาในการพูดโดยการใชภาพ ถือตามภาษิตวา  

“ภาพ ๑ ภาพ มีคาเทากับคําพูด ๑,๐๐๐ คํา” 
 แทนที่ผมจะพูดยาวมาก ๆ   ผมหาภาพมาแสดง แลวประหยัดเวลาผมอาจจะเปนชั่วโมง ฉะนั้น ผม

ก็เสียเวลามาเรียงลําดับภาพที่กุฏิเปนชั่วโมง  ที่ผมมาพบกับทานมาลวงเลยกําหนดนิดหนอย  เพราะวาผมเอา
เวลาไปหาภาพ จากแฟมในคอมพิวเตอรผม มาจัดสรรเปนบรรณาธิการ ซ่ึงถาไปอยูบนธรรมาสน  ไม
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สามารถจะมาแสดงอยางนี้ได ผมก็จะมาเรียบเรียงเหตุการณเร่ืองราวแลวเอามานําเสนอ เหลานี้เรียกวาการ
เตรียมตัว   

กอนที่ผมจะพูดเรื่องการเตรียมตัวนี้ ที่อยูในหองนี้ ผมไดเห็นวามีโตะ มีเกาอี้ใหทานไดเขียน ก็
เพราะวาเราถือวา เรื่องจดจําเปนเรื่องสําคัญ จําไวดีกวาจด ถาจําไมหมด จดไวดีกวาจํา ขางนอกอาจจะ
เสียเปรียบนิดหนอย ภาพยังไมคอยชัด เดี๋ยวถามืดแลวก็จะชัดขึ้น   อยาเพิ่งกลับไปกอน 

ฉะนั้น เพื่อใหทานไดประโยชนไดสาระ เราก็อํานวยความสะดวกให เพื่อใหทานไดจดและก็จํา 
ส่ิงที่ผมไดอารัมภบทมา คือการเตรียมตัว  ผมจะมาพูดกับทานตรงนี้หรือแตละปผมก็จะคิดวา จะ

พูดอะไร ที่เปนอยางนอยเร่ือง หัวขอมันมีหลักการและวิธีการ 
หลักการนี่มันเหมือนกันหมด  แตวิธีการเปลี่ยนทุกป   เพราะเทาที่สังเกตทานก็หนาเดิม ๆ เขาใจวา

ขยับมาจาก เมื่อปที่แลวนั่งดานนอก ปนี้นั่งขางใน ชักจะเปนนกรู  ปตอไปคงมานั่งแถวหนา 
มีที่มาเรียนรุนกอน ๆ แลวก็มาชารจแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น อนุโมทนาดวย   เพราะไดมาพบปะครูบา

อาจารย หรือที่เขาเรียกวา มาชารจแบตเตอรี่หรือหมายถึงคติวา หินท่ีกล้ิงอยูเสมอ ตะไครน้ําไมจับ ถามันอยู
นิ่ง ๆ ตะไครจับ  หินที่มันอยูในน้ํา   แตถามันกลิ้งไปกลิ้งมา คือคนที่ทํางานอยูเสมอ ที่เทศนอยูเสมอ 
ความจําก็จะดีขึ้น ความคิดก็จะแหลมคม หาใครนิมนตเทศนไมได มาฝกเทศนที่วัดประยูรก็ยังดี   

บางรูปจบหลักสูตรไปแลว แตวาไมวาทานจะทําอะไรก็ตาม ทานจะตองเตรียมตัว   อยางที่ผมได
พูดวา ผมจะเทศนเมื่อเชานี้ ผมมีเร่ืองจากประเทศใตหวันเยอะเลย แลวผมก็ตอง  จะหาบาลีมาเปนบทตั้ง 
มิใชปาฐกถาจึงตองมีบาลี ตามแบบที่ผมจะพูดตอไปนี้ 

เพราะฉะนั้นก็โยงหากันใหพบใหเจอ  ผมก็เตรียมการทั้งคอมพิวเตอร ทั้งอะไรตาง ๆ เตรียมการมา
พรอมหมด  

การเตรียมพรอมนี่  ที่ผมพูดถึงนี่ มันหมายถึงคติที่วา   
จะปลูกพืชก็ตองเตรียมดิน  
จะกินตองเตรียมอาหาร  
จะเทศนาวาทการ ตองเตรียมตัว  
ทานจะพูดหรือจะเทศนทําวาทการ วาทศิลปหรืออะไรก็ตามตองเตรียมตัวอยูเสมอ  
หลักของนักพดูมีอยูวา อยาพูด อยาเทศน โดยไมมีการเตรียมตัว เปนเด็ดขาด ทานบังคับตัวเองเลย   

อยาดูถูกผูฟง โดยการสุกเอาเผากิน และพดูโดยไมมกีารเตรียมตัว แสดงวาทานไมใหความสําคัญแกเวลาที่
ผูฟงสละเวลามาหาทาน มาฟงทาน ทานก็ดูถูกผูฟง จึงพูดโดยไมไดเตรียมตัว แลวเขาก็ไมไดอะไรใหม นี่
เปนจรรยาของนักพูด   อยาพูดโดยไมมีการเตรียมตัว 

การที่ทานบังคบัใหตนเองเตรียมตัวอยูเสมอนั้น เทากับวาทานเปนหนิที่กล้ิงอยูเร่ือย ๆ ทานคนควา
อยูเร่ือย ๆ แมทานจะเทศนเรื่องเดิม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เทศนวัดเราวันนี้ พรุงนี้กไ็ปเทศน อตฺตา หิ อตฺต
โน นาโถ ที่วัดอื่นๆ แตนิทานตองเปลี่ยนบาง  เปลี่ยนนทิานบาง เปลี่ยนสุภาษิตรับบาง เปลี่ยนอะไรอยูเร่ือย 
ๆ จนกวาเราจะพอใจ แตจรงิ ๆ มีเรื่องใหมๆ แสดงวาสติปญญาทานงอกเงยขึ้น  ตามกาลเวลา ยิ่งเทศนยิ่งด ี
ยิ่งมีประสบการณ เพราะคนควาอานพระไตรปฎก อานคมัภีร อานอะไรตาง ๆ ยิ่งเทศนเปนสิบปแลวความรู
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ยังเทาเดิม แสดงวาทานไมไดเตรียมตวั  ถาทานเตรียมตวัทุกครั้งในการที่ทานจะไปเทศน ไปสอน ความรู
มันก็จะเพิ่มพนู ตลอดเวลา 
 
ยิ่งฝกยิ่งไดผล 
 เพราะฉะนั้น ที่ผมบรรยายวันนี้กับบรรยายรุนที่หนึ่ง รุนที่หนึ่งนี้อบรมกันที่นี่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑    
ตางกันมาก   ยี่สิบเอ็ด สามสิบเอ็ด ส่ีสิบเอ็ด หาสิบเอ็ด สามสิบป รุนที่หนึ่งนี่ สามสิบปมาโดยประมาณ   
วางเวนไปเพราะวาผมไดจัดในชวงที่ผมไปเรียนตางประเทศ และหลวงตาแพรเยื่อไม ก็มรณภาพ ก็กลับมา
ไดมารื้อฟนขึ้นอีก จากรุนที่ ๕ เปนตนมา  
 รุนที่ ๕ นับมาถึงปจจุบัน ตั้งแต ๒๕๔๐ มาจนถึงปจจุบัน ส่ิงที่ผมเปนวิทยากรบรรยาย ผมก็
เปลี่ยนไปทุกป เตรียมการใหมทุกครั้ง ทานจะเปนคนเดิมที่มาฟงในปกอนหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง  แต
สําหรับผมนั้นผมจะไดเตรียมการเรื่องใหม ๆ อยูเสมอ ไมตองการที่จะใหตะไครน้ํามันจับ   

เพราะฉะนั้น เมื่อเราเตรียมการอยูเสมอ  ผมก็ถือวาการเตรียมการ เหมือนกับทานเปน ไผเมาซู 
(Moso Bamboo) หรือวาไผเมาโซ   ฝร่ังเขาเรียกโมโซ  

ผมไปถายภาพนี้มาจากเมืองจีน   หาปปลูกแลวมันสูงแคนี้ แตหลังจากหาป มันโตวันละสองฟุตครึ่ง 
หาปแรกสูงไมถึงทวมหัวเลย  แตหลังจากหาปมันโตวันละสองฟุตครึ่ง สูงเต็มที่ ๗๕ ฟุต ภายใน ๖ สัปดาห 
นี่คือไผเมาซูในประเทศจีน  ทานจะตองเคยเห็นบางแหละ  ดูทีวี  เพราะนิยายกําลังภายในชอบไปฟนกันบน
ยอดไผนี้  ทําไมไปฟนบนยอดไผนี้ เพราะมันเปนไผยักษใหญที่สุดในโลก  หลังจากที่มันสูงเต็มที่ ๗๕ ฟุต 
มันไมสูงตอ มันจะขยายทางกวางใหญขึ้น ๆ เหมือนภาพนี้  ทานลองดูวาเทียบกับมือผมนี่มันใหญขนาด
ไหน ทานลองเอาไปคิดจินตนาการวา ถาเอาไปทําขาวหลาม ๑ กระบอกนี่ ฉันหมดไหม ไผยักษ  นิยายกําลัง
ภายในชอบไปฟนกันบนตนไผนี้ โตเร็วมาก แตปลูกที่ประเทศไทยไมขึ้น เพราะมันชอบอากาศหนาว ฝร่ัง
เอาไปปลูกไดแตก็ไมโตเทาที่ประเทศจีน  ประเทศหนาว ๆ   เรียกวาไผโมโซ  

คนสงสัย ทําไมปลูกตั้งหาปมันสูงนิดเดียว แตหลังจากหาปมันสูงพรวด ๆ ๆ วันละสองฟุตครึ่ง เกิด
อะไรขึ้น เขาก็ขุดลงไปใตดิน ไปดูรากมัน ก็พบวาใน ๕ ปแรก ที่มันไมโตขึ้นไปสูงขึ้นไปบนทองฟา  เพราะ
มันโตใตดิน รากมันงอกอยูใตดิน  ชอนไช วนเปนขนด ๆ   เพราะฉะนั้นมันจึงเปนไผเดียว สังเกตไหม  หนอ
มันจะไมไปเกิดขึ้นอยูขาง ๆ ไมเปนกอ   ไมเปนกอไผเหมือนบานเรา เพราะรอบ ๆ  เปนรากของมัน  วนอยู
อยางนี้อาณาจักรใครอาณาจักรมัน ยาวเทาไหร  ๕ ปนี่รากมันยาวประมาณ  เวลาเอามันขึงยาวออกไป  ๑ 
กิโลเมตรเห็นจะได  ยาวเปนกิโลเลย  มันชอนไชไปตรงโนนตรงนี้  

พอมันเตรียมความพรอมอยูหาป หลังจากนั้นนี่มันโตบนดิน  หลังจากโตใตดินซุม  เสือซุม  ซุมอยู
ใตดิน โตบนดิน รากมันดูดอาหาร โฮก โฮก โฮก โตพรวด ๆ วันละสองฟุตครึ่ง  สูงเต็มที่ ๗๕ ฟุตภายใน ๖ 
สัปดาห เหมือนพวกเราบางรูป  เปนเสือซุม  มาเตรียมความพรอมอยูที่วัดประยูร  ฝกอยูฝกไปฝกมากลับไป
แลว เจาอาวาสบอก ผิดฟอรมไปเลย  ไมใชธรรมดา ดังระเบิดเลย  แตกวาจะดัง  ทานจะตองทํารากใหมั่นคง
เหมือนไผ โมโซ เตรียมตัวใหพรอม ที่จะเปนนักพูดนักเทศนกะเขา  
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เพราะฉะนั้น ทานจะพูดไดดี ทานจะตองเก็บวัตถุดิบ ขอมูล สะสมบารมี ฝกหลายอยาง ถาทานจะ
พูด ถามวาทานมีเร่ืองที่จะพูดหรือยัง ไมใชใครใหเทศนก็เทศน โดยไมมีการเตรียมเรื่อง อยางที่ผมไดพูด
เร่ืองใตหวัน เร่ืองอียิปต เร่ืองอะไรตาง ๆ นี่ผมคิด เก็บสะสมเรื่อย ๆ  

ผมไปดูที่ใตหวันเปนรอย ๆ อยาง แตผมเอามาเทศนวันนี้เร่ืองสองเรื่อง แสดงวาเราจะตองคิดวา 
อะไรที่มันเหมาะกับประเทศไทยที่จะนํามาพูดได เตรียมเร่ือง   อานชาดกในพระไตรปฎก๕๔๗ เร่ือง แต
เร่ืองไหนที่ทานจะนํามาเทศน อบรมเด็กวันนี้  

เห็นไหม  เหมือนแมบานจะทําตมยํากุง ไปในตลาด ของเต็มตลาดหมดเลย แตจะซื้ออะไรมาทําตม
ยํากุง นั่นคือการเตรียม ของสําหรับปรุงเรื่อง  ไมใชมีอะไรก็จับใส ๆ กันไป ทานจะตองวางแผนวางพร็อ
ตเรื่อง คอย ๆ คิด หาขอมูลวัตถุดิบ เก็บสะสม วากันวา อับราฮัมลิงคอน ซ่ึงเปนนักพูดดังมากนี่ แกจะสวม
หมวกสูง  หมวกฝรั่งดูภาพมันจะสูงอยางนี้ ทําไมแกสวมหมวกสูง แกเปนประธานาธิบดีที่ใสหมวกสูง ใน
หัวแกนี่   แกเปนนักพูด มีมุขตลก แกเจอที่ไหนแกจด จดบันทึกเหมือนพวกเรานี่ จดบันทึกแลวเอาไปเก็บไว
ที่ไหน  เอาใสไวบนหัวเอาหมวกทับไว ไมไดใสกระเปา   ไวใตหมวก ใหมันซึมเขาสมอง ทานจะลองบางก็
ได สวนมากก็เก็บไวตรงนี้ ใกลหัวใจโยม ดึงเอามา เทศนไดทันที  ชวยลดแอรหนอยผมจะเทศนไดนานกวา
นี้   เสียงจะแหบตามทานเจาคุณพระราชปฏิภาณแลว นี้ก็เปนการเตรียมตัว   บางคนนี่พูดไมไดดูบรรยากาศ
เลย  นักเทศนที่ดี นักพูดที่ดี เขาจะไปกอนเวลา  ไปดูหนาดูตาคนฟงอยางนอยสัก ๑๕ นาที ดูวาไมคหอน
ไหม หมาเหาไหม แอรเย็นเกินไปไหม แตบังเอิญผมเปนเจาของที่  มาถึงก็พอบอกกันได แตถาเกรงใจกัน   
ทนหนาวพูดไปเดี๋ยวก็เปนหวัด    

เตรียมตัวอยางหนึ่ง  เตรียมการ เตรียมเรื่อง เตรียมตัว นุงสบง ครองจีวรใหเรียบรอย ก็เปนการ
เตรียมตัว แลวก็ดูบรรยากาศตาง ๆ อยางที่ผมวา  เตรียมความพรอม เตรียมเรื่อง แลวเตรียมตัว 

เตรียมตัวคืออะไร  ฝกซอม  หัดอานภาษาบาลีใหมันถูก บางทานออกเสียงภาษาบาลีไมถูก อานไม
เปน โยนิโสมนสิการ ไปอานเปน โยนิโสนมัสการ บางทานอานภาษาบาลีโดยเฉพาะเวลาตั้งบาลีนิกเขปบท
ที่ตองเติมอิติ  เชน กโรติ ตองลงทายดวย กโรตีติ อะไรทํานองนี้ มัน ๆ อะไรเยอะแยะหมด บาลีนี้มันจะมี
ลักษณะพิเศษ ทานจะตองศึกษาวา จะเติมอิติ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถติ” แตทานก็ไป “อตฺตา หิ อตฺตโน นา
โถตีติ ผิดแลว อันนี้ไมไดเตรียมตัว  

บางคนไมไดเตรียมตัว หนักเขาไปอีก  จริง ผมเคยเห็นคนที่จะกลาวเปดงาน  งานเปด ๒ ทุม  ที่
ตางประเทศ แลวไปปดเที่ยงคืน งานปใหม เพราะฉะนั้นเลขานุการ ก็ใหโพยมา ๒ ใบ ใบหนึ่งกลาวเปดงาน 
ใบหนึ่งกลาวปดงาน แกก็ใสกระเปาไว แกลืมวามันอยูกระเปาซาย กระเปาขวา พอขึ้นเวทีตองเปดงาน แก
ไปลวงผิด “ดิฉันขอปดงานแตเพียงเทานี้” ยังไมทันไดเปดเลย เพราะวาแกใสแวนหนา ๆ ไปตามโพย ยัง
ไมไดเปดเลยปดไดไง เตรียมตัวก็คือซักซอม บางคนซอมพูด ซอมแหล  นักเทศนแหล  แหลล่ันหองน้ําเลย  
เพื่อนปากุฏิ นั่น ซอม  อยาไปวาเขาเลย กวาจะดังกุฏิซอมไปหลายครั้ง นักรองก็ตองซอมใชไหม   

นี่คือการเตรียมตัว ทานมีเร่ืองอยูแลว แตบางทีประหมาอีก  เอ.. วันนี้เจาอาวาสมานั่งฟงดวย 
ประหมา ประหมาก็ลืม พูดถูก ๆ ผิด ๆ ไปเทศนงานศพ  เจาอาวาสนั่งเปนประธาน พระครูอีกองคมรณภาพ 
ไปเอยช่ือองคมรณภาพเปนเจาอาวาส  เราจะมรณภาพเอง  ไมไดซอมใหดี บางทีไมไดถามเลยวาใครตาย  นี่
คือไมไดเตรียมตัว  
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แลวอยางที่ผมวา  พอไปเจอผูใหญนั่งเปนประธาน  มันสั่น ทานไมไดเตรียมใจ ไมไดทําจิตใจ
ตนเองใหอาจหาญ บันลือสีหนาท พรอมที่จะพูด อยางนอยทานจะตองคิด  วา เร่ืองที่เราพูดนี่เรารูดีที่สุด 
เพราะเราเตรียมมาเยอะ ถาทานเตรียมตัวมาดี เตรียมเรื่องมาดี   ตอใหเจอนักปราชญราชบัณฑิตก็ไมประหมา 
เพราะทานคิดวา ทานอาจจะเกงเรื่องอ่ืน แตเร่ืองที่เราจะพูดวันนี้เรารูดีที่สุด เพราะเราคนมาเยอะ นอกจากนี้
ทานอาจจะตองเสกคาถาดวย  มีคาถาประจําตัว เอาละ บางทานก็จะมี  บางทานก็จะมี เตรียมคาถาอะไร พุท
โธ เม นาโถ ธมฺโม เม นาโถ สงฺโฆ เม นาโถ คุณพระชวย แปลงาย ๆ พระพุทธเจาเปนที่พึ่งของเรา พระ
ธรรมเปนที่พึ่ง พระสงฆเปนที่พึ่ง บางคนหนักเขาไปหนอย  อหํ  สีโห  ตฺวํ สูกโร  ขาพเจาคือราชสีห คนฟง
คือหมู ปลุกใจ (ฮึฮึ)  

ทีนี้ผมยอนมาเรื่องเตรียมเรื่อง   เตรียมตัวเตรียมการอะไรตาง ๆ นี่มันไปอยูในเร่ืองอะไร  ไปอยูใน
เร่ืองจรรยา ทานจะขึ้นธรรมาสน ถือคัมภีรยังไง อะไรตาง ๆ จรรยานักเทศนจะสอนทาน ผมจะพูดหลักการ
และวิธีการ  

เพราะฉะนั้น หลักการจะอยูในเรื่องเตรียมเรื่อง  เตรียมเรื่อง หลักการมีอยูวา คําวาหลักการคืออะไร  
หลักการคือกรอบกวาง ๆ สําหรับปฏิบัติที่จะเปนแนวใหเรายึด เชนเราจะเทศนเร่ืองอะไร ไปอานมาเยอะเลย 
เหมือนแมคาไปในตลาด จะทําตมยํากุง ไปซื้อมาทุกอยางเลย ไมมีประโยชน  ไปซื้อของเฉพาะที่จะทําตมยํา
กุง 
 
การเลือกเร่ืองที่สนใจ 

เราจะไปพูดใหคนฟง เราตองรูวาเขาอยากฟงเรื่องอะไร แลวก็เตรียมใหมันสอดคลองกับความ
สนใจของผูฟง บางทีเขาประกาศหัวขอเรื่องไปแลว  กัมมกถา สีลกถา ทานกถา คนหาแตเรื่องทานนี่แหละ 
อยาไปเอาเรื่องอื่น แลวก็ไมเทศนทุกเรื่องที่เราไปคนมา  เหมือนคนทําเรื่องวิจัยนั่นแหละ บางคนทําไมเรื่อง
วิจัยปริญญาโทไมจบ ทําวิจัยเรื่องฝนแลง  แตไปอานเรื่องน้ําทวม น้ําทวมไมเกี่ยว เราจะเทศนเรื่องนี้ ก็
จะตองคนในสวนที่มันเกี่ยวของ ไมเทศนทุกเรื่องที่เรารู   เทศนเรื่องที่เขาควรรูหรืออยากรู เขาอยากรูเร่ือง
อะไร เราลองคาดเดาซิ พระพุทธเจาเทศนทุกครั้งมีคนบรรลุเพราะวาอะไร เพราะพระพุทธเจาทรงมีเจโต
ปริญญาณ กําหนดรูใจของผูฟง เราไมไดกําหนดรูใจของผูฟง ก็ตองสุมบาง หรือถามคนที่มานิมนต  อยาก
ฟงเรื่องอะไร บางทีเขาใหเราตั้งเรื่องไปเอง เราก็ตองดูวาตอนนี้สถานการณในประเทศ  หรือในหมูบาน เขา
กําลังสนใจเรื่องอะไร พูดในเรื่องที่เขาควรจะรู เชนแตกความสามัคคีกันในบานเมือง ตองย้ําเรื่องความ
สามัคคีมาก ๆ  

อันนี้ก็คืออยาเทศนทุกเรื่องที่เรารู หมายความวาไง บางทานมาฝกอบรมที่นี่  รอนวิชา กลับไปสู
ปรมัตถเรื่องนิพพานไปเลย โยมหลับไปคอนศาลา คนเทศนมันจริง ๆ แตคนฟง เบลอ ๆ   กลับบานไมถูก 
โดนอัดเขาไป เทศนเร่ืองที่เขาควรรูและอยากรู เวลาทานไปพูดที่ศาลาวัดมีทั้งเด็กนักเรียน    โอโฮ เมื่อวาน
ผมไปพูดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หองประชุม 1,500 คน แลวหัวขอก็อยางดี “ภาษาธรรมภาษาไทย” ตอน
แรกก็อาจารยนั่งกัน  พระนั่ง แตที่วาง มีที่นั่งเยอะพอสมควร อีกสักพักหนึ่งนักเรียนมากันเต็มไปหมดเลย  
ตัวเล็กตัวนอย เณรนอยอีกตางหาก  เอ ไอที่เราจะมาพูดใหนักวิชาการฟงนี่ มันจะไมรอดแลว ทาน เณรนอย
ไมสนใจหรอก  ภาษาคนภาษาธรรมทานพุทธทาส  ผมตองเปลี่ยนเลย  เอาเณรนอยเปนเกณฑ เอาเด็ก
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นักเรียนเปนเกณฑ เพราะวาถาเราพูดใหผูใหญซ่ึงมีจํานวนนอยกวา  นักเรียนมันจะ..  เทศนเร่ืองที่นักเรียน
ก็อยากจะรู ผมก็เลย เปลี่ยนเปนปริศนาธรรมในทันที ภาษาไทยนําไปสูภาษาธรรม ผมก็ตั้งคําถามนักเรียน 
ใหนักเรียนตอบ ใหเณรตอบ เณรสนใจมาก ตอนแรกผมพูดปริศนาธรรม อะไรเอย ดําแลวกลับขาว คือพูด
ไปเรื่อย ๆ แตเราตองยกเรื่องให... พูดถึงเรื่องอนิจจัง อะไรเอยดําแลวกลับขาว ยังคิดไมออก ยาวแลวกลับสัน้ 
มั่นแลวกลับคลอน หยอนแลวกลับตึง  

ดําแลวกลับขาว เณรยังคิดไมออก ผมบอก “ผม เสนผม” ดําแลวกลับขาว แตบางทีขาวแลวกลับดํา
อีก ยอม   

ยาวแลวกลับสั้น ชักเดาทางออกใชไหม เณรชักเดาทางออก มีสวนรวมแลว กับนักเรียน “สายตา” 
มั่นแลวกลับคลอน ทีนี้รูแลว เดาทางถูก “ฟน”  
หยอนแลวกลับตึง ไมตองนั่นเลย “หู”  
เร่ิมสนใจแลว  ภาษา ผมถามใหม พญายักษตนหนึ่งนา  มีหนา ๓ หนา มีตา ๒ ขาง ขางหนึ่งสวาง 

ขางหนึ่งริบหร่ี มีปาก ๑๒ ปาก มีฟนไมมาก ปากละ ๓๐ ซ่ี  กลืนกินสัตวทั่วปฐพี พญายักษตนนี้คืออะไร  
กําลังจะกินพวกเรานี่ ขูไปดวย ตาลอยเลย “กาลเวลา”   

พญายักษตนหนึ่งมีหนา ๓ หนา ก็คือ ๓ ฤดู หนาว รอน ฝน  
มีตาสองขาง ขางหนึ่งสวาง ขางหนึ่งริบหรี่ ขางขึ้นขางแรม หรือกลางวันกลางคืน  
ปาก ๑๒ ปาก ก็สิบสองเดือนในหนึ่งป 
มีฟนไมมากปากละ ๓๐ ซ่ี ก็เดือนหนึ่งมี ๓๐ วัน  
กลืนกินสัตวทั่วปฐพี พญายักษตนนี้คือ “กาลเวลา” 
เปลี่ยนทันทีเลย  ที่เตรียม ๆ ไปคนละเรื่องเลย  เพราะฉะนั้น เทศนเรื่องที่เหมาะกับผูฟง วุฒิภาวะ 

ความสนใจ นั่นก็คือพระพุทธเจาสอนธรรมะกํามือเดียว อดีตก็ดี ปจจุบันก็ดี พระพุทธเจาตรัสวา เราสอนอยู
เร่ืองเดียวคือทุกขกับความดับทุกข อริยสัจ ๔    แตสอนชาวนาสอนอยางหนึ่ง สอนกษัตริยสอนอยางหนึ่ง 
สอนแพทย สอนอยางหนึ่ง สอนพราหมณสอนอยางหนึ่ง สรุปแลวเร่ืองอริยสัจ ๔   ๔๕ ป ยักยายถายเทไป
ตามพื้นความรู บารมี ความสนใจของผูฟง  

ทานเทศนอริยสัจ  ๔  กับนักเรียนเทศนยังไง  กับโยมศาลาวัดเทศนยังไง  กับครูบาอาจารย
มหาวิทยาลัย เทศนยังไง ไมเหมือนกัน   ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นั่นแหละ ไมเหมือนกัน พระพุทธเจา
เทศนอยางเดียว ๔๕ ปเรื่องเดียวนี้แหละ  ยักยายถายเทไปตามพื้นของผูฟง  

เพราะฉะนั้น ทานจะตองวิเคราะหผูฟงวา เรื่องอะไรถึงจะเหมาะกับผูฟง สรุปหลักการ   ทานตอง
ฝกวิเคราะหผูฟง แลวทานจะวิเคราะหผูฟงไดดีตอเมื่อไปฟงบอย ๆ    ทานลองไปฟงนักพูดที่เกง ๆ นักเทศน
ที่เกง ๆ แลวลองดูวาเขาพูดยังไงถึงเหมาะกับกลุมนั้น ถาทานตามฟงผมพูดแตละแหงแตละที่  ผมพูดไม
เหมือนกัน ในระดับนานาชาติ ระดับโลกก็พูดอยางหนึ่ง ใหมันเหมาะ ออกทีวี วิทยุ โทรทัศน อีกแบบหนึ่ง 
เทศนก็อีกแบบหนึ่ง  

เพื่อที่จะใหคนสนใจ  ทานจะตองใหเหมาะกับพื้นความรู ความสนใจ และเปนประโยชนตอผูฟง 
ฉะนั้น ธรรมะกํามือเดียวนี่มาจากไหน  ปาประดูลาย พระพุทธเจาเสด็จไปปาประดูลายพรอมกับภกิษจุาํนวน
มาก แลวหยิบใบไมมากํามือหนึ่ง ตรัสถามวา 
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“ภิกษุทั้งหลาย ใบไมในกํามือของเรา กับใบไมในปาอันไหนมากกวากัน”  
พระก็กราบทูลวา “ใบไมในกํามือของพระองค มีนอยกวา”  
“ใบไมในปามากกวา” พระพุทธเจาตรัสวา “ขอนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ที่วาใบไมในกํามือเรานอยกวา

ใบไมในปา ฉันใด ความรูที่เราตรัสรูเปนสัพพัญู มากมายมหาศาลประดุจดังใบไมในปา แตที่เรานํามา
สอนเธอทั้งหลาย นอยนิดประดุจดังใบไมกํามือเดียวเทานั้น เราไมสอนทั้งหมดที่เราไดตรัสรูเปนสัพพัญู 
เราสอนเฉพาะที่เปนไปเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับทุกข ที่เหมาะกับพวกเธอ” 

นี่คือกํามือเดียว  ทั้งปาที่พระพุทธเจาไดตรัสรูเปนสัพพัญู ไมไดเอามาเทศน   กํามือเดียวเทานั้น 
ในสีสปาณวรรค ในพระไตรปฎก ตรัสไวอยางนี้ เพราะฉะนั้น บางทาน บางคน รอนวิชา เตรียมการ
เหมือนกับเอาปาทั้งปามาเลย อัดใหโยมฟง โยมนั่งพิงเสาหลับ  ก็ไปโทษโยมวา โง ของดี ๆ ไมรูจักฟง สอน
พวกนี้เหมือนสีซอใหควายฟง คนไหนที่พูดอยางนี้ พระองคไหนที่พูดอยางนี้   แสดงวาสีซอไมเปน  ถาสี
เปน ควายตองฟง มีนักสีซอคนหนึ่ง  เปนศิลปนแหงชาติ แกนั่งสีซออยูบนคันนา ไมมีใครฟง  คนไมมีใคร
ฟง  มีควายเล็มหญาอยูตามคันนาตัวหนึ่ง แกก็วา เอ ที่วาสีซอแลวควายไมฟงจริงหรือเปลา  

แกเลยสีซอ เขมรไลควาย มันก็ไมไป 
ลองใหมซิ เราจะสิ้นชื่อแลวมั้ง เขยิบ เขยิบ เขามาสิ มันก็ไมมา  
ตอนหลัง  สีเปนเสียงยุงรอง หงิง หงิง หงิง หงิง   ควายกระดิกหูไลยุง  ปรับคลื่นแลว   
สีเปนเสียงสุนัขกัดกัน โหงงเงง โหงงเงง มันกลัวลูกหลงมองดู   ไดการละ ไดการละ 
ตอนหลังสีเปนเสียงลูกแงรอง ลูกควายรอง  มันหยุดกินหญามามองเลย  เหมือนตัวนี้เลย  นึกวาลูก

มันอยูแถวนั้น   
เห็นไหม  สีใหเปนเถอะ ควายฟง ถาสีแลวควายไมฟงตองอบรมกันอีก  มาฝกอบรมนักเทศนที่นี่

แหละ  ผมเรียกหลักสูตรนี้วา “หลักสูตรเทศนใหควายฟง ” ควายตองฟงรูเรื่อง  กลับไปเทศน ลูกเด็กเล็ก
แดงตองฟงรูเร่ืองหมด  กําลังรองไหงอแงนี่ พอ โมตัสสะ นี่ละก็ตาโตเลย  “หลักสูตรสีซอใหควายฟง”  
เพราะฉะนั้น สุภาษิต อุทานธรรมจึงสอนวา 

ถาพูดไปเขาไมรูอยาขูเขา 
วาโงเงางมเงอะเซอะนักหนา 
ตัวของเราทําไมไมโกรธา 
วาพูดจาใหเขาไมเขาใจ 
เขียนติดหองไวเลย  ถาเทศนไมดีอยาไปโทษคนฟง คนบอกไมชอบ ไมสนใจ แสดงวาไมใชคนฟง

โงหรอก  ถาเด็กปากมันเล็กเราปอนอาหาร สมัยเด็กปอนดวยกลวย เราโตมาดวยกลวยบดนี่   เอาปากเดก็เปน
เกณฑมันก็ปอนได เหมือนกับเตรียมธรรมะใหเหมาะกับผูฟง แตถาเอาปากเราเปนเกณฑ  คําใหญ ไปปอน
เด็กแลวมันหกออก เด็กมันไมกินแลวเราจะไปโทษวามันโงไมได   คนปอนโง  

ถาเราเทศนแลวคนไมสนใจ บางทีเราตองมองที่ตัวเราเอง  แกไขปรับปรุง   
 
การเทศนท่ีนาสนใจ 
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 ระดับสูง เปนแบบธรรมาธิษฐาน สอนธรรมะลวน ๆ ไมมีตัวอยาง ไมมีภาพประกอบ กับ
บุคลาธิษฐาน  
 สอนธรรมะดวยตัวอยาง ระดับสูง ระดับปรมัตถ ระดับครูบาอาจารยนี่   พูดกันธรรมะลวน ๆ  นี่เขา
มันดี  สะใจ ถูกใจ 
 แตถาระดับชาวบาน ระดับเด็กทานจะตองบุคคลาธิษฐาน สอนดวยตัวอยาง 
 การสอนแบบธรรมาธิษฐาน แบบธรรมะลวน ๆ คือสอนแบบอภิธรรมปฎก ๑๒ เลม ทานไปดูเลย  
พระพุทธเจาทรงสอนแบบอภิธรรมปฎก  นอกนั้นพระสุตตันตปฎก ๒๕ เลม บวกวินัยปฎก ๘ เลม เปน
บุคลาธิษฐาน คนสวนใหญชอบใหสอนแบบบุคลาธิษฐาน ถึงจะฟงรูเร่ือง  คือ ทานตองมีตัวอยาง ตองมี
นิทาน อยาสักแตวาเทศนธรรมะลวน ๆ สติ คืออะไร สติคือความระลึกได คือวา ไมลืม คือวา ไมหลง คือวา 
นึกได แลวเมื่อไรมันจะรูวา สติคืออะไร  
 เพราะฉะนั้น อธิบายธรรมะอยางเดียวไมได  ทานตองมีตัวอยาง วันนี้ผมจะพูดการเทศนแบบ
บุคลาธิษฐาน สอนธรรมะดวยตัวอยาง และเมื่อทานสอนธรรมะดวยตัวอยางนี้   ทานตองประเมินตัวเองดวย
วา เทศนแลวเปนอยางไง กอนที่ผมลงตัวอยาง   วิธีเทศน ผมใหเกณฑในการประเมินตัวทาน  
 
 การประเมินตัวทานจะมี ๔ เกณฑ   

 
๑. สันทัสสนา คือเทศนไดแจมแจง  ถาทานเทศนมีตัวอยางคนจะเขาใจงาย นี่คือเกณฑที่ ๑ ทานมา

ฝกบนนี้   เราจะดูวาทานเทศนไดแจมแจงไหม พูดไดชัดเจนไหม  
พระพุทธเจาเวลาเทศนแตละคร้ัง คนจะชม  “แจมแจงนัก แจมแจงนัก เหมือนกับหงายของท่ีควํ่า 

จุดไฟในที่มืด บอกทางแกคนหลงทาง” เวลาฟงพระพุทธเจาเทศนแลวเปนอยางนี้  
มีคนเคยอุทานอยางนี้ไหม เวลาทานเทศน “แจมแจงนักพระคุณเจา แจมแจงนัก เหมือนกับคว่ําของ

ท่ีหงาย ดับไฟจนมืดตื้อ” สวนมากจะเปนอยางนี้ ซะมากกวา   มันตองแจมแจง  
และเทศนนี่   แจมแจง เขาใจงายอยางเดยีวไมพอ   ตองจูงใจใหเกิดศรัทธา เวลาฟงทานเทศนแลว 

โอโห อยากเอาไปปฏิบัติ  สอนธรรมะไมเหมือนสอนคณิตศาสตร ไมเหมือนสอนประวัติศาสตร   ฟงแลวก็
แลวกนั  คณติศาสตร ประวัติศาสตร แตธรรมะ ฟงแลวตองตั้งใจฟง ตั้งใจจํา นําเอาไปปฏิบัติ และเขาจะ
นําไปปฏิบัติไดอยางไร  ทานตองมีขอ ๒   

๒. สมาทปนา  จูงใจ ใหเกิดศรัทธา โอ กรรมฐานดี โยม ตองปฏิบัติสิ ปฏิบัติอยางงี้ ๆ โยมฟงเฉย  
เทศนใหเหนื่อย  แตถาหากวาทานเทศนพดูจูงใจ อานิสงสของกรรมฐานเปนอยางนี้ ปฏิบัติแลวเปนอยางนี้ 
โยมไปปฏิบัติตาม นี่แหละ จูงใจ แกวกลาขอที่ ๓  

๓. สมุตเตชนา แกลวกลา  ฟงแลว ที่ทานสอนนี่ไมยากเกนิ โยมทําได แตไมใช ไปเทศน หามดื่ม
สุรา หามเลนการพนัน โยมกเ็ถียง ทานเปนพระทานก็ทําไดสิ ไมดื่มสุรา แตผม ตองเขาสังคม แลวก็เถียงอีก 
ที่ทานเทศน  ผมรูหมด แตมนัอดไมได ลองมาเปนอยางผมสิ ออ มันเถียงอีกแลว 
 ทานจะทํายังไงใหเขาเกิดแกลวกลาอาจหาญ อยากปฏิบัติตาม เปลี่ยนพฤติกรรมคน นั่นคือขอที่ ๓ 
ปลุกใจใหแกลวกลา และ 
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 ๔. สัมปหังสนา ราเริง ธรรมะบันเทิง ฟงธรรมะแลวมนัไมเครียด มอีรรถรส ไพเราะ เทศนานี้ไม
เหมือน ไมจําเปนตองโจก ตลกคาเฟ   แตฟงแลวมันเกิดความรูสึกชื่นบาน ธมฺมรโส สพฺพรสํ ชินาติ รสแหง
ธรรมะช รสทั้งปวง ฟงธรรมะแลว ช่ืนบาน สบายใจ ไมเครียดเหมือนไปฟงม็อบทีส่ะพานมัฆวาน แตบาง
รูปเทศนแลวเหมือนกับเพิ่งมาจากแถวสะพานมัฆวาน รอนยิ่งกวาโยมอีก   
 ฟงแลวใหเย็นใจ เกิดศรัทธา เกิดความรูสึก มีเมตตาแบบพระคุณเจา แลวสนุก อยากฟง ชวนติดตาม 
ไมเบื่อ แคนี้พอแลว   
 แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง ฝกตัวเองใหครบทั้ง ๔ ส. เรียกวา ๔ ส.  

มาอบรมที่วัดประยูรฯ  ตองใหครบทั้ง ๔ ส. ทํายังไงตองให แจมแจง ใหจูงใจ ใหแกลวกลา ใหรา
เริง นี่คือหลักการประเมินตนเอง เดี๋ยวผมจะตอบคําถามวาทําอยางไร อันนี้เปนเกณฑกอน ๔ ขอนี้ทานตองมี
ใหครบ  
 พอองคไหนมคีรบ ๔ ส. จบแลว ให A เลย  เกียรตินยิมจากวัดประยูร เทศนทั่วราชอาณาจักร ดไีหม  
ทานเจาคุณพระราชปฏิภาณมุนีรับรอง องคนี้ได ๔ ส. ได A ไดคะแนนเต็ม  
 บางองคไดแค ๓ ส. B ยังดีอยู   A นี่ดีที่สุด ดีเลิศ B  นี่ขั้นดี  
 ขั้น C พอใช  ๒ ส.     
 ขั้น D นี่ ๑ ส.นี่ใหผานดวยความเกรงใจ ที่จริงมันก็คือเกือบตก    แหมอุตสาหยังไดมา ไดมาสัก ส. 
หนึ่ง ชาตินีก้็ยงัพอเทศนได แตวาสงสารคนฟง 
 แตที่ไมควรเทศนเลย  พวกไมไดสัก ส. เดียว F   สอบตก  พวกนี้ผมวา หาเอาดีทางอื่น  ปลุกเสกเลข
ยันต อะไรไปเหอะ เคาะกะโหลกไปเหอะ อยาไปเทศนเลย  เห็นใจญาติโยมผูฟง ยงัเปดสาขาอื่นได  เอาดี
ทางอื่น  นั่งเปนเกจิอาจารย นั่งปลุกเสกพทุธาภิเษกไป  พอได  อยาไปพูดเลย เพราะพูดก็ไมเขาหคูน ไมได
สัก ส. หนึ่ง  
 หลัก  ๔ ส.   ประเมินตวัเองเอง แลววิทยากรก็ดี ทานเจาคุณพระราชปฏภิาณก็ดี อาจารยใหญ  
รวมถึงทุกทานนี่ จะย้ําถึงเรือ่งนี้อยูเร่ือย ๆ วันนี้ผมพดูหลักการ ทานจําไว แลวตอไปนี้ผมจะโยงกลับไปเรื่อย 
ๆ วา ผมพูดในเรื่องเหลานี้แลวมันได ส. อะไร    คอยจํา ๔ ขอไวใหดี   ทวนอีกทหีนึ่ง  
 แจมแจง คือสันทัสสนา ทานจะจําเปนภาษาไทยก็ได ภาษาบาลีก็ได สันทัสสนา เหมือนกับเหน็ดวย
ตา เห็นดวยตนเอง  

สมาทปนา มาจากสมาทาน  รับเอาไปปฏิบัติ จูงใจ 
 สมุตเตชนา แกลวกลา  อาจหาญ และก ็
 สัมปหังสนา ราเริง บันเทิง  
 แลวเรากจ็ะดวูา  คนไหนทีไ่ด ๔ ส.  เยีย่มมาก   แตวาถาไมไดครบ ๔ ส. ก็จะเหมือนเกาอ้ีตัวนี้  ทาน
วานั่งไดไหม นั่งไดไหม  ไมได  เพราะขาขาด ๑ ขาง  แตยัง ตัวสูงมาก  นี่  เทียบกบัผมดูสิ  พระบังเงาอยู ตัว
สูงอยูแคนี ้
 แสดงวาไมครบ ๔ ส.   ๔ สดมภ ๔ เสา นกัเทศนที่ไมครบ ๔ ส.เหมือนเกาอ้ีตวันี้  จาํไวใหติดตา นี่
แจมแจงไหม เปนเกาอ้ีที่.. ของจริง   อนุสาวรียเกาอ้ี ๓ ขาครึ่ง มีรถวงเวียนนีน่ี่ไมไดตอเติมเลย   รถวงเวยีนนี่
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วิ่งรอบเลย  ผมไปถายมากับมือ  แลวก็มีภาพผมดวย กลัววาทานจะวาเปนภากราฟฟค อยูที่ สํานักงานใหญ 
สหประชาชาต ิที่กรุงเจนวีา ประเทศสวิสเซอรแลนด  
 เขาสอนอะไรทานรูไหม ผมก็เอาไปใชเทศนใชสอนบอย ทานเห็นปุบ จะตองมีการเตรยีม  ก็เหมือน
ผมนี่แหละ ผมก็จะมีลักษณะการเตรียมตัวสอนเทศนอยูเรื่อย พอผมเหน็ครั้งที่หนึ่ง คบั รถมันไปเร็วมาก ผม
ไดความคิดแลว ผมจะเอาไปเทศนเร่ือง ๔ ส. รุงขึ้นผมใหรถกลับไป  เพื่อใหไปถายภาพนี้โดยเฉพาะ และผม
ก็มาใชพูดกับนักบริหาร วาหมายถึงอะไร เกาอ้ีตัวนี้  ระดับอธิบดี รองอธิบดี   เวลาเขามาสัมมนากัน เขาจะ
สัมมนากันหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือ วปอ.  เขาจะเขาเรยีนกนัประมาณ ๔ เดือน บางทีกป็หนึ่ง มา
กันนานมาก ผมก็พูดวา เหน็เกาอ้ีตวันี้นกึถึงอะไรรูไหม เอาไวสอนตวัเองวา อยาไปสัมมนาหรืออบรมที่
ไหนนาน ระวงัจะถูกเล่ือยขาเกาอ้ี  เวลาพูดกับคนเหลานีก้็แซวเขาบาง แตจริง ๆ หมายถึงอะไร นี่คอืปริศนา
ธรรม งาย ๆ   เกาอ้ีตัวนี้ มันอยูหนาสหประชาชาติ สหแปลวาอะไร พรอม แสดงวา ประชาชาติจะตองมี
ความสามัคคีมันจึงจะมีความเขมแข็ง ถาขาดประเทศใดประเทศหนึ่งไมรวมมือกัน มันจะเหมือนเกาอ้ีตัวนี ้ 
ขาดความมั่นคง หรือสันติภาพในโลก เขาจงึเตือนใจทัว่โลกวา มาเปนสหประชาชาต ิตอง United ยูไนเตด็ 
แปลวา สห คอืตองรวมมือกนั ใชไหม  งาย ๆ นี่แหละ เราเอาไปใชกรณีอ่ืนไดเลย ถามันมี ๔ ส. ทานตองให
ครบ ถาไมอยางนั้น งอนแงน  อนาคตการเทศนไมรุงเรือง  
 ผมจะพูดทหีลังวา ไมมีอะไรใชประกอบการสอนธรรมะไมได ทานจําภาพนี้ไว แลวผมจะยอนมาที
หลัง เราเห็นอะไรก็ตามที่มนันาสนใจเก็บเอาไว  เหมือนกับลิงคอนเอาใสไวในหวั ใสหมวก ผมเห็นอะไร
ผมจะเก็บ เก็บดวยภาพบาง บันทึกบาง อะไรบาง เหมือนทานนั่งฟงผม  มีคติ มีคํากลอนมีอะไรตาง ๆ บันทึก
ไว นัน่แหละ  รุงอรุณของความเปนนักเทศนเกิดขึน้แลว ในสัปดาหที่ ๒ มีแววแลว   
 
หลักการและวิธีการเทศน 
 ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือถึงหลักการ ภาษาอังกฤษเขาเรียกวา Principle หลักหมายถึงวาเราจับหลัก
เอาไว ไมมนัอยูตรงนี้   เวลาหัดวายน้ํานี่   วนมันอยูตรงนี้แหละ  เตรียมเร่ืองก็เอาใหคนมันสนใจ หลัก ๔ ส. 
นี่  เปนหลัก คือทําอะไรก็วนอยูกับหลัก เหมือนกับวัวพันหลัก วนมนัอยูอยางนัน้ จะเทศนใหมีอุเทศ ทาน
จะตองนกึถึงอะไร  จะเทศนตองใหมันแจมแจง ใหมันแกวกลา จูงใจ ราเริง ถาทานจะพดู ๕ นาท ีมันแกว
กลาไหม แจมแจงไหม จูงใจไหม ราเริงไหม หรือวาตองครึ่งชั่วโมง กว็นอยูกับหลักนี่แหละ  เห็นไหม  พอ
หลักทานบอกวาทํายังไงใหมันแจมแจง นีเ้รียกวาวิธีการ  หลักคือทานตองเทศนใหได ๔ ส. แจมแจง จูงใจ 
แกวกลา ราเริง แลวทําอยางไรละ ถึงจะเทศนได แจมแจง จูงใจ เปนตน เร่ิมแลว   
 
หลักการเทศน  
 ทานรูไหม วา ถาทานใช อุเทศไมเปนนิเทศไมเปน ปฏินิเทศ ไมเปน  ๔ ส. ทานไมไดแลว เชนตั้ง 
นโมไมเปน จบัคัมภีรไมเปน อยางนอยคนไมศรัทธาทานแลว นึกเอา จําได  ตัวอยางพระวดัเบญจมบพิตร  ที่
ทําผิด ตั้ง ๒๑ อยาง อยางนอยสมเด็จพระสังฆราชไมอยากฟงแลว  ไมเกิดศรัทธา เวลาทานจะพูดใหคน
สนใจฟง  เขาบอกวา หามออกตัว เพราะวาเวลาทานมาพูด    ถาทานไปออกตัวไปถอมตัวมาก  มันไปปด
เครื่องรับผูฟง เขาไมอยากฟง เชน พอขึ้นมา  ที่อาตมามาเทศนก็ไมไดเตรียมตวัเลยโยม นั่งถางหญาอยูตรง
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โนน เจาอาวาสสั่งใหเทศนกต็องมา แลวจะใหเทศนเร่ืองอะไร โยมก็คดิวาจะมาถางหญาหรือจะมาเทศน 
เทานี้ก็หมดแลว   
 เพราะฉะนั้น มันตองมีฟอรม ฟอรมก็คือ คนที่เห็นทานนี้   แลวเกิดศรทัธา เปดใจรับ ภาษาฝรั่งเขา
เรียกวา Tern on  เปดเครื่อง ถาเห็นหนาแลว ปด พระองคนี้ไมนาฟงเลย ไมนาเลื่อมใส คุยกันแลว  ฟอรมไม
ดี เห็นไหม แตถาขึ้นมาแลว องคนี่เขาทาเหลือเกิน นาเลื่อมใส มีความเชื่อมันตัวเอง แตไมใชเดนิมาสะดุด
สายไฟ พุงไปโนน  วันนี้มนัจะรอดหรือเปลา ตั้งนโมก็ส่ันแลว  (นะ.... โม.......) อยางกะมนตสิทธิ์   ลูกคอ  
โม..... แคนี้ก็แยแลว  หายไปหนึ่ง ส. แลว  พอคนไมศรัทธา  สมาทปนา ไมจูงใจ  พอคนไมตั้งใจฟง แลวมัน
ก็จะไมแจมแจง แลวทานจะทําอะไรเขาก็ไมสนใจจูงใจกไ็มได    
 เพราะฉะนั้นสิง่ที่เราเริ่มจริง ๆ นั่นก็คือจูงใจกอน เร่ิมตนใหจับใจ   เร่ิมตนใหจูงใจ เตะใจ เรียก
ความสนใจ ทาํยังไง 54.38 
 ๑. ทานจะตองครบเครื่อง รูขั้นตอนการเทศนทั้งหมด ใชอุเทศเปน ทํานิเทศได ปฏินเิทศ สรุปจบ
ใหจับใจ ทํายงัไง เลาไปทีละตอน  เวลาทีเ่ขาชมผูเทศน   เขาจะชมวา เทศนไดไพเราะ ไพเราะในภาษาบาลี 
คือ กัลยาณะ แปลวางาม ภาษาอังกฤษก็เรียกวา Beautiful song  นี่แปลวา เพลงที่ไพเราะ ไมใชเพลงที่งาม แต
คนไทยไปคดิวางาม ไมใช   อาทิกัลยาณงั ที่แสดงธรรมงามในเบื้องตน ตองบอกวา ไพเราะในเบื้องตน  ที่
แปลที่ถูก เพราะวาภาษาฝรั่งเขาใชคําวา Beautiful ไมใชเพลงที่งาม ตองแปลวาเพลงนี้ไพเราะ ภาษาอังกฤษ
ภาษาบาลีเขาเรียกวา ตระกูลเดียวกัน เขาเรยีกวา มีวภิัติ ปจจัย อินโดยูโรเปยน เขาจะคิดคลาย ๆ กนั แตเรานี่
มาแปลเปนคนไทย มนัก็เลยไมทราบซึ่ง   
 เทศนาจะตองไพเราะในเบื้องตน อาทิกัลยาณัง ดวยอะไร  อุเทศ คือยกหัวขอข้ึนแสดง ทานตอง
ยกหวัขอข้ึนแสดงใหงาม   อะไรบาง  
 มัชเฌกัลยาณัง ไพเราะในทามกลางดวยนิเทศ อธิบายขยายความ อธิบายขยายความไพเราะใน
ทามกลาง แลวสุดทาย   
 ปริโยสานกลฺยาณํ ปฏินิเทศ สรุปจบประทับใจ ก็คือ ไพเราะในที่สุด  
 ถามวาทั้ง ๓ ขั้นตอน  งามในเบื้องตนดวยอุเทศ งามในทามกลางดวยนิเทศ งามในที่สุดดวยปฏิ
นิเทศ 
 ทําอยางไร นีค่ือวิธีการเทศน   อุเทศ  (อุเทศ ตั้งนโนหาชั้น ภาษติ-บาลีนิกเขปบท อารัมภกถา) 
อุเทศ ที่แปลวายกหวัขอนี้   มันจะมี ๓ สวน  

1. ตั้งนโม 
2. บาลีนิกเขปบท 
3. อารัมภกถา คําปรารภ   เหมือนแตงเรียงความตองมีคําปรารภ ตองมีคําเริ่มตน 
ขอที่ ๑ นโม ทานตองตั้งนโม หาชั้น ใหเปน   
ขอที่ ๒ ทานตองมีบาลี  เวลาเทศนตองมีบาลีอาง เรียกวานิกเขปบท ตั้ง ยกพุทธศาสนสุภาษิตมา 

เปนภาษาบาลี 
ขอที่ ๓ ทานกจ็ะตองมีคําปรารภ ทองไวดวย  ทั้งหมดนี้ทานจะตองฝก    
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ถาเกิดพอทานขึ้นธรรมาสนแลวทานตั้งนโม ไมเปน ไมมีบาลีนิกเขปบท ไมมีอารัมภกถา เขา
ไมเรียกวา เทศนหรอก   
 
วิธีการเทศน 
 นโมสามชั้น คือนโมใหศีล ผมพูดแลว  ตอง ๓ จบ คือหยุดหายใจ ๓ คร้ัง เรียกวา นโมสามชั้น 
นโมใหศีล ทบทวนอีกที    

นโม ตสฺส ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นโม ตสฺส ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นโม ตสฺส ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
นี่คือนโมใหศลี  นโมใหศีล 
 โมหาชั้น  หยดุหายใจ ๕ คร้ัง 
-นโม ตสฺส ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส-  
-ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
-นโม ตสฺส ภควโต  
-อรโต สมฺมา- 
-สมฺพุทฺธสฺส 
เหมือนไหวครู   ถาตั้งนโมดี แสดงวาไหวครูดี พระครูโวธรรมจารย  ตั้งนโมดีมาก ขึน้ธรรมาสน 

ตั้งนโมเสียงกองกังวาน ไมตองมีไมคโคโฟนเลยสมัยนัน้   โยมกําลังตําหมากกนักอกแกก กอกแกก พอพระ
ครูโวตั้งนโม  วัดดาวดึงส  หยุดเลย  หันมามองเลย หมาที่นอนอยูใตธรรมาสนนี่ลุกหนีเลย  เสียงนี่มันกัดหู  
เห็นไหม ไดการแลว 

ผมเคยไปเทศนหนาพระที่นัง่ ถวายพระเจาอยูหวั มีอยูคร้ังหนึ่ง สมเดจ็พระสังฆราชเปนประธาน 
สมเด็จพระญาณสังวร นั่งเปนประธาน ผมก็ตองนั่งขึ้นธรรมาสนอยูถัดจากพระองค แลวก็พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา แลวก็สมเด็จพระบรมศานุวงศทุกพระองคมากันหมดเลย  ณ พระที่นั่งไกล
กังวล ไมรูจะเทศนยังไง ดูธรรมาสนสูงผิดปกติ เพราะวาอยูติดกับพระสังฆราช ปนขึ้นไปยังไง พอขึ้นไปได 
สงบสติอารมณ สงบสติอารมณแลวก็ตั้งนโม พอผมตั้งนโมเทศน ผมรูเลยวา วันนี้เทศนไดดีแน เพราะวา
ตั้งนโมไดดี วญิญาณนักเทศนกลับมาเต็มที่แลว วนันี้รูสึกตั้งนโมกระฉับกระเฉงดี หาชั้น   

-นโม ตสฺส ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส  
-ภควโต อรโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
-นโม ตสฺส ภควโต  
-อรโต สมฺมา- 
-สมฺพุทฺธสฺส 
แลวก็เดินคาถาบาลี พอตั้งนโมอยางนี้ ตองอยางนี้ใชได ถาวันไหนตั้งนโมหงองแหงง หงองแหงง  

มันก็เทศนอยางนั้นแหละ  ไมมีมูด ไมมอีารมณ ไมเกดิความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้น ทานจะตองฝกตั้งนโม   
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ผมจะไมสอนตั้งนโมวันนี้ คร้ังหนา  ทานเจาคุณพระราชปฏิภาณ ทานจะสอนตั้งนโม จับคัมภีร อะไรตาง 
ๆ รายละเอียด   ผมจะไปตอ มีอีกหลายประเด็น  

และเดนิคาถาภาษาบาลี  วนันี้ผมจะยกตวัอยางเทศนเร่ืองอธิปไตยกถา  
พอตั้งนโมเสร็จ ทานตองตั้งบาลีทันทีเลย  นี่  พอตั้งนโม ๕ ช้ัน   
ตีณิมานิ ภิกฺขเว อาธิปเตยยฺานิ  กตมานิ ตณิิ อตฺตาธิปเตยฺยํ   โลกาธิปเตยฺยํ ธมฺมาธิปเตยฺยยนฺต ิ
ติตัวสุดทายนีอ่อกเสียง ยันตี.....ติ  ลากเสียงนิดหนอย แตไมตองลูกคอยาวมาก   หรือจะยาวนิด

หนึ่ง ทําไมตองมีอิติ  ถารูภาษาบาลี ก็หมายความวาถอยคําเหลานี้ เปนคําอางมาจากพระไตรปฎก ไมไดคิด
ขึ้นเอง นักปราชญหรือพระพทุธเจาทานตรสัไวอยางนี้ แลวทานก็ตอดวยอารัมภกถา  นี้เปนแบบ   จาํไว  

ณ บัดนี้ อาตมภาพ (ไมใชอาตมา  อาตมาภาพ ก็ผิด) จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ใน
อธิปไตยกถา เพื่อเปนเคร่ืองประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปญญาบารมี เพิ่มกุศลบุญราศี ของทาน
พุทธศาสนิกชนท้ังหลายผูมาประชุมกัน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในพิธีบาํเพ็ญกุศล ใน
วันธัมมัสสวน  คือวันพระ ตามสมควรแกเวลาสืบตอไป  

อันนี้เปนแบบ ทานตองทอง ก็มีอยูในหนังสือคูมือวิชาการเทศนาแลว  แตทีนี้หลังจากแบบตรงนี้
แลว  การออกเสียง   ผมจะบอกเคล็ดไวอยางหนึ่ง เร่ิมตนนี่ทานทําเสียงใหชา และชัดอยางที่ผมวา เหมือน
รถไฟออกจากสถานี ใหม ๆ รถไฟออกจากสถานี คอย ๆ ออก คอย ๆ เคลื่อนขบวน แลวคอย ๆ เร็วขึ้น เร็ว
ขึ้น จนไปถึงสถานีปลายทางแลวคอย ๆ เบรค คอย ๆ ชาลง ชาลง แลวคอยจอด เพราะฉะนัน้ เวลาทานเริ่ม  
ยังไงก็ตองพูดชาและชัดกวาปกติ  
 
หลักการใชอุเทศ 

ณ บัดนี้ อาตมภาพ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ทําไมรับประทาน  ก็เวลางานหลวง  ใช
คําวา รับพระราชทาน ถวายวสัิชนาพระธรรมเทศนา ชาวบานก็คือ รับ อนุญาตนั่นเอง ขออนุญาตแสดงพระ
ธรรมเทศนาพูดกับญาตโยม ไมใชกิน   ประทานนี่คือการใหโอกาส ขอโอกาสในการแสดงพระธรรมเทศนา
ในเรื่องนี้เปนภาษาเกา    

ณ บัดนี้ อาตมภาพ จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ถางานหลวงวา ณ บัดนี้ อาตมภาพ จัก
รับพระราชทาน ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา  

ทอนที่สอง เหมือนกันคือ เพือ่ประคับประคองฉลองศรัทธา  
มีอยูทอนหนึ่ง  มีอยูคํา ๓ คํา คือ ศรัทธา ปญญา และกุศลบุญราศี   
แกใคร  ผูฟง ผูมาประชุมกนั พุทธศาสนิกชนผูมาประชุมกัน ที่ไหน ..ตามสมควรแกเวลา  
หลังจากที่เราไดหัวขอแลว   อธิปไตยกถา ไดอารัมภกถา เปนอุเทศแลว   ตอไปเปนนิเทศ  

 
หลักการใชนิเทศ 

นิเทศมีอยูแลวแตใครจะมีมากมีนอย   เสนอไวมีอยู ๖ ขอดวยกัน เทศนใหสนกุ เทศนใหม ี๔ ส. 
ดวย ๖ ขอนี้แหละ  เทศนยังไงใหแจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริงเหมือน อยูทีน่ิเทศ   สวนอุเทศไดอะไร จูง
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ใจ  องคนี้เทศนเปน  เปนมวย  ฟอรมดี  แตวา ฟอรมดแีลว เนื้อหาดดีวยหรือเปลา อยูที่นิเทศแลว  ไมใช
มาดดีแตไมมกีึ๋นเลย  ขางในใชไมได นั่นคือนิเทศ   

๑. อรรถาธิบาย 
๒. ขยายจําแนก 
๓. สอดแทรกภาษิต 
๔. ขอคิด-อุปมา 
๕. นิทาน-สาธก 
๖.  ยกสื่อ-อุปกรณ 
เทศนใหครบ ๖ ขอนี่แหละ  ทานจะได ๔ ส.เลย เพราะฉะนั้น มาฝกกันที่นี่  มาฝกอรรถาธิบาย 

ทานตีความธรรมะไดไหม ขยายจําแนกไหม ตีความพุทธภาษิตเปนไหมขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ สอดแทรกคติ
ธรรมภาษิต  

ขอคิดอุปมามีไหม ใชอุปมาสาธก ในการเทศน 
มีนิทานไหม มีนิทาน มีอารมณขันเวลาเลาไหม และ 
มีตัวอยางไหม 
ส่ือ-อุปกรณ ไมจําเปนจะตองนํามาแสดง   แตเดี๋ยวผมจะแนะใหดูวา เทคนิคในการยกสื่อ-

อุปกรณนั้นทาํอยางไร ใน ๖ ขอนี้ ทําอยางไร   
อรรถาธิบาย ทานจะตองเร่ิมดวยการนยิามความหมาย แลวก็อธิบายคํานิยามนั้น นี้ขอท่ี ๑    

อรรถาธิบาย นิยามก็คือใหคําจํากัดความ อธิปไตย แปลวาอะไร หรือคําแปลก็ได แลวอธิบายคาํแปล ผม
ยกตวัอยางเรื่องอธิปไตยกถา    

อธิปไตย คือความเปนใหญ 
ความเปนใหญนี้ มีความหมายเปน ๒ ทาง (นี้อธิบายอธิปไตย )  
๑. เปนแรงจูงใจในการทําความดี 
๒. เปนวิธีสรางความสัมพันธกับคนอื่น  
เวลาที่ทานจะเทศนนี่ทานจะตองตีความแลว อธิปไตย ที่เปนแรงจูงใจในการทําความดี นี้ เปน

ความหมายอยางหนึ่ง   และเปนวิธีสรางความสัมพันธกับคนอื่น ก็อีกความหมายหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสไว
คนละที่คนละสูตร แตเรามาอธิบายได ดูตวัอยาง    

แรงจูงใจในการทําความดี ขยายจําแนกเลย  มี ๓ อยาง  เชนที่ทานมาเทศน ทานเปนอตัตาธิปไตย 
ใชไหม ขยายจําแนก ตัวเองเปนใหญใชไหม หรือทานมาเทศนเพราะคนอื่นเปนใหญ  โลกาธิปไตย หรือ
ทานมาฝกที่วดัประยูร เพราะหลักการเปนใหญ ทานมาฝกเทศนวัดประยูรเพราะแรงจงูใจอะไร  

คนที่เปน อัตตาธิปไตย เอาตวัเองเปนใหญ มาเทศนที่วดัประยูร ถืออัตตาธิปไตย ตวัเองเปนใหญ 
ก็หมายความวา ผมอยากเทศนเกง ผมอยากเทศนแลวมีคนฟงเยอะ ๆ เอาผมเปนที่ตั้ง เพราะฉะนัน้ มาที่นี่ ทํา
ยังไงกไ็ดใหผมเทศนได เทศนดี เทศนเปน เอาตัวผมเปนที่ตั้ง นี่เปนอัตตาธิปไตย 
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พวกที่มาทีน่ี่เพราะโลกาธิปไตย แรงจูงใจเพราะอะไร  เจาอาวาสสงมา    เพื่อนชวนมา หรือไม
ก็ เคยไปเทศนแลว โยมหลับไปทั้งศาลา เพราะคนอื่น  เลยนึกได หรือเพราะบังเอิญจะรับตําแหนง   จะเปน
เจาอาวาส เทศนไมเปนอายเขา เอาคนอื่นเปนที่ตั้ง  นี่เปนโลกาธิปไตย คือเอาคนอื่น ชาวโลกเปนใหญ  

แตถาทานมาเพราะวา ผมอยากเทศนดี ผมอยากมีช่ือเสียง อยากเทศน.... (อยากไดกณัฑเทศนดวย) 
อัตตาธิปไตย   เอาตัวเองเปนที่ตั้ง  

อีกประการตองเห็นใจคนฟง ทรมานใจโยมมานานแลว ดวยวิธีเกา ๆ ของเรา ตอไปนี้ตองเทศน
ใหมันดีกวาเดมิ ตอนที่ผมเปนคณบดีบณัฑติวิทยาลัยมหาจุฬา   ทานเจาคุณที่วัดใหญแหงหนึ่งมาสมคัรเรียน 
ปกติทานเจาคณุเขาไมมาเรยีนปริญญาโทกันหรอก  สมยัโนน   รุนที ่๑ ผมสอบสัมภาษณผมก็ถามวา แลว
ทําไมทานมาเรียนละ  เปนผูชวยเจาอาวาสวัดใหญวัดโต เปนเจาคุณ ตอนนัน้ผมยงัเปนมหาอยูเลย ผมเปน
พระบานนอก เทศนแลว ไดแตโยมตามศาลาวัด พออบรมขาราชการในจังหวัด ตามอําเภอ ตามศาลากลาง 
เขาไมฟงผม เขาวาเชย ผมอยากเทศนเปนเหมือนคณบด ี ตอนนั้นผมเปนคณบดี ผมอยากเทศนเปนเหมือน
คณบดี  เลยมาเรียน ผมเลยรับเลย  ตอบดี ทานรูปนีต้อนหลังจบปรญิญาโทมหาจุฬาฯ ปจจุบนัเปนเจาคณะ
ภาค เปนพระราชาคณะชั้นธรรมคือ ทานเจาคุณพระธรรมปริยัติเวที  วัดพระปฐมเจดีย  ผมถามวา เปนยังไง 
เรียนจบแลว เทศนดีไหม  

“ตอนหลังที่ผมเรียนแลว   พวกศาลากลางทึ่ง องคนี้มามาดใหมแลว พดูภาษาไทยคํา อังกฤษคํา” 
ไปเจอใครพูดภาษาอังกฤษหมดเลย  กห็นักไปอีกหนอย  มาฝกเทศน มาเรียนมหาจุฬาฯ เพราะคน

อ่ืน เปนโลกาธิปไตย 
มาฝกเทศนทีน่ี่เพราะแรงจูงใจ ธรรมาธิปไตย เอาหลักการเปนใหญ เพราะทีน่ี่สอนถูกตองตาม

หลักการเทศนา เพราะอยากจะไดธรรมะ เอาไวไปบรรยาย เอาไวใชในชีวิตประจําวนั มาเพราะเลื่อมใสใน
ธรรมะ ในหลกัการ ในวิธีการ ของสํานักนี้ เปนประโยชนไพศาลตอไป เปนแบบอยางที่ถูกตองดงีาม ทาน
มาเพราะเกยีรติคุณอันนี้  

ไมไดมาเพราะวา ไดไปเทศนแลวไดกัณฑเทศนมาก  
ไมไดมาเพราะถูกโยมดาหรือเจาอาวาสสั่ง แตเพราะสํานกันี้ใหหลักการ ใหไดแบบแผนวิธีการที่

ถูกตอง ที่ดีงาม ทานจึงมา เปนธรรมาธิปไตย  นี่คือขยายจําแนก   เปนอะไร  เปนการอธิบายถึงแรงจูงใจ ใน
การทําความดี  

แตที่จะพูดในวันนี้ จะมุงวิธีสรางความสัมพันธกับคนอืน่ ถาทานจะสรางความสัมพันธกับคนอื่น 
ถาทานเปนอัตตาธิปไตย   ไมคอยดี เปนโลกาธิปไตย กไ็มคอยดี ...พระพุทธเจาทรงใชธรรมาธิปไตยในการ
สรางความสัมพันธกับคณะสงฆ กับคนอื่น เวลาพระพุทธเจาบัญญัติพระวินยันีไ่มไดเอาตวัเองเปนใหญ   
ตองถามคนอื่น จําได เวลาจะบญัญัติวา พระที่ลักของมีราคาเทาไรถึงจะพนจากความเปนพระภิกษ ุ
พระพุทธเจาไมใชอัตตาธิปไตย   เอาตวัเองเปนใหญ เอาเทานี้บาท เอาเทานี้มาสก ไมใช  พระพุทธเจาจะหัน
ไปถามผูพิพากษาวา ในทางบานเมือง โจรลักของมีราคาเทาไรจึงตัดมือหรือประหารชีวิต ๕ มาสก 
พระพุทธเจาจงึตรัสวา ผูใดลักของมีราคา ๕ มาสก ตองขาดจากความเปนพระเหมือนกับประหาร ออกไป
จากพระศาสนา สึกไป ถามกอน  เรียกวาเอาหลักการเปนที่ตั้ง เปนธรรมาธิปไตย  
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เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงถือวาการปกครองที่ดี การสรางความสัมพันธกบัคนอื่นนั้น 
จะตองไมเห็นแกตวั หนึ่งตองไมเห็นแกตวั เอาแตใจตัวเอง สองไมยอมคนอื่น โลกาธิปไตย เคยไหม  เปนครู
ไปคุมหองเรียน ใหยืนถือไมเรียวตลอด เด็กกระดิกไมไดเลย อัตตาธปิไตย เหี้ยมมาก เคยนั่งประชุมไหม  
ประธานนั่งมอง มองไปทางไหนลูกวัดหลบตาวูบวาบ รังสีอัมหิตออก อัตตาธิปไตย  

เคยไหม ประชุมแลวประธานนั่งเหมือนพระประธาน  พูดอยู ๒ คํา ๒ ประโยค “เปดประชุม” 
แลวกใ็หลูกนองเถียงกันไป สุดทายก็ “ปดประชุม” ไมพูด คือพวกโลกาธิปไตย ประเภทนี้อัตตาธิปไตย 
ประเภทที่ ใหลูกนองดใีจดีเหลือเกนิ คนก็อยากใหเปนกัน เปนหวัหนา เพราะวามันโงดี เหมอืนไดเปน
หัวหนาหอง  เอาไวใช เอาไอหมอนี่ไวใช ไอคนอื่นนกรู ไมเปน แตนี่เลือกประธานคนละแบบ  ประธาน
ตองเปนแบบธรรมาธิปไตย  หัวหนากลุมเปนพวกโลกาธิปไตยที่แบบสุภาพเรียบรอย เหมือนครูคมุนักเรียน
ไมอยู  จับปูใสกระดงยังไงยังงั้น นั่งเปนประธานแลวลูกนองเถียงกัน นั่งบนภูดูเสือกัดกนั อยาไปยุงเดีย๋วมนั
ดา ปลอยใหมนัเดี๋ยวมันเหนือ่ยมันกห็ยดุไปเอง หนัก ๆ เขามันไมยอมหยุด  ประธานก็เลย ประธานประเภท
ที่สอง  โลกาธิปไตย ชาวโลกเปนใหญ  คณุ ๆ ที่คุณแสดงความคิดเหน็ ใชได   เห็นดวย ๆ ไอฝายโนน 

 “ประธาน ไอโนนมันพูดไมไดเร่ืองทําไมไปเห็นดวยเลา มันไมถูกสักหนอย” 
“เออ ผมก็เห็นดวยกับคุณ  มเีหตุผลดี ”  
คนที่นั่งอยูตรงกลางบอก “ประธาน มันจะถูกทั้งสองฝายไดไง ทําไมประธานโลเล” 
“พูดถูกเหมือนกัน ”  
โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ อันนี้พูดถึงความสัมพันธ การบริหารการปกครอง ตองเปนขอที่ ๓   

ธรรมาธิปไตย ถาทานเปนธรรมาธิปไตย เปนอยางไร “ถูกตอง ไมจําเปนตองถูกใจ” พวกธรรมาธิปไตยนี ่ 
ธรรมะคือความถูกตองใชไหม  ถามันถูกตองแลวไมจําเปนตองถูกใจ  

ถามันถูกตองตองเปนเปนสิง่ถูกใจขาพเจาตลอดเวลา เปนขอที่ ๑ 
ถาถูกตองคือถูกใจคนทั้งวัด ทานกําลังเปนขอที่ ๒ ซ่ึงมันเปนไปไมได 
บางครั้ง ทานทํางาน ทานตองกลา   กลาแลวมันออกมาดี แมคนบางคนจะดาบาง ไมพอใจบาง 

เดี๋ยวเถอะ ดไูปสักพัก เขาจะตองยอม เพราะมันเปนความถูกตองดีงาม โดยหลักการ  
ตอนนี้   รัฐบาลเอานโยบาย ๖ ขอมาใช ลดราคาน้ํามัน รถเมลฟรี อะไรๆ ตาง ๆ  ทานลองดูวา ถา

ลดเพื่อหาเสียง เปนขอที่ ๒ โลกาธิปไตย แลวเงินไมมี ฟรีไปหมด สมมติวา ตอไปเงินไมมี พอถึงเวลาเงินไม
มีจะใช บานเมืองเสียหาย ทําเพราะโลกาธิปไตย ทําเพราะความสะใจของบางทาน ฉันทําได เปน
อัตตาธิปไตย  

แตทําเพราะหลักการ มันเปนหลักการที่ถูกตอง ดีงาม สนับสนุน ทําไมจะตองใหเดือดรอนตรงนี้ 
เพื่อใหกระตุนเศรษฐกิจ ใหคนออกมาใชสอย เมื่อคนใชเงินมาก ๆ   มันก็จะฉุดเศรษฐกิจใหโตขึ้น กลายเปน
วาเปนหลักเศรษฐกิจทีด่ีงาม นโยบายเปนทฤษฎีทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร อันหนึง่ เรียกวาทําเพราะขอ  ๓  
ใชไหม   

เวลาที่ทานตัดสินใจทําอะไรก็ตาม ทานตองดูวา ทําเพราะอะไร นี่พระพุทธเจาก็สอนไว   เวลาเรา
จะเทศน  เราจะเทศนแบบแรงจูงใจกไ็ด หรือจะเทศนโดยวิธีสรางความสัมพันธก็ได วันนี้  ผมจะอธิบาย
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แบบสรางความสัมพันธอยางที่พูดมา เราสัมพันธกับคนอื่นแบบอัตตาธิปไตย เรากม็ีอีโก  เกงอยูคนเดียว 
เวลาทานขึ้นธรรมาสน  ตองใหผูเทศนตกธรรมาสนตายไดมีความสุขหวัเราะกาก ๆ ทานเปนอัตตาธปิไตย 

ประการที่  ๑  ขึ้นธรรมาสนแลวตวัลีบปลอยใหเขาถลุงเอา ๆ เปนตลก เปนตัวอะไรก็ไมรู ตก
ธรรมาสน ทานเปนโลกาธิปไตย 

แตถาทานเปนธรรมาธิปไตย ถอยทีถอยอาศัยกัน เห็นไหม  มันไมใชใหฝายหนึ่งถลุงเราอยูฝาย
เดียว  

เพราะฉะนั้น ถาทานขึ้นธรรมาสน ถาเทศนคูเราชนะตลอด ตอนเขาจนตกธรรมาสนมรณภาพ 
สะใจ เราเปนอัตตาธิปไตย คราวหลังไมมใีครอยากเทศนดวยหรอก  จะเทศนดวยกต็องพกขวานไปดวย เจอ
กันหลังวัด องคนี้ แหม หักหนาเราตลอด เราชนะ  เขาแพ พวกอัตตาธิปไตย เทศนคูกัน  ตองเปนพระเอก
ตลอด  

ประเภทที่ ๒   ไดกณัฑเทศนก็บุญแลว ไมเคยเตรียมตวั ถามอะไรมา ตอบอยู ๒ อยาง ที่รูก็ตอบ
ได ที่รูก็ตอบวาไมรู ไมรูวาจะมาเทศนทําไม   เราแพ เขาชนะ   

ประเภทที่ ๓   ธรรมาธิปไตย ถอยทีถอยอาศัยกัน เรากไ็ด เขาก็ได ตางคนตางชนะ  อยางทาน
อบรมที่นี่   ถาวัดประยูร ใหพวกทานมา   ทานไดอยูฝายเดียว วัดไมไดอะไรเลย ผมวาจัดรุนเดยีวผมก็เลิก
แลว  ขาดทุนยอยยับ วัดไมไดอะไร มาฉนัน้ําปานะ อยางเดียว  เขาหองก็ไมมาก็ได มีอะไรแจก เอาไปหมด 
แตไมเขาฟง ทานได แตเราเสยี ทานเปนอตัตาธิปไตย 

โลกาธิปไตย  ทานมานี่ วิทยากรก็ไมรูอะไรเปนไร ไอที่ขึ้นปายวาจะมีองคนั้นองคนี้มา ไมมีเลย 
เคยไหม  มาวาจะมีคนนั้นพดูคนนี้เทศน ไมมีเลย นั่งรถมาตั้งไกล   อยูตางจังหวัด มาอบรมที่นี่ แลวไมได
อะไร ไดคือมาเสริมบารมีวัดประยูร หมั่นไส โลกาธิปไตย วัดประยูร ถือพวกทาน พวกทานเปนโลกาธิไตย 
แพ ฝายวัดไดตลอด 

สํานักวัดประยรูฯ นี้อยูไดมาตลอดเพราะเปนขอที่ ๓ ทานก็ได วดัก็ได พวกทานมาตองคุมคา  ผม
บอกกับทีมทั้งหลายวา เวลาทุกนาทีมีคาหมด ตองใหทานไดอะไรทุกนาที แลวยังลดแลกแจกแถมอีก   ทุก
อยาง นอกจากบรรยายแลว เราสัญญาวาจะนิมนตใครมาพูดมาบรรยาย ตองมาและเวลาวางตองมีคนมา
บรรยายเสริม แลวทานตองฝกจริง ๆ ทานถึงจะไดตลอด เราจึงมีระเบยีบเขมงวด เพื่อใหทานได เมือ่ทานก็
ได วัดไดอะไร  ที่ชัดเจนที่สุด วิทยากร ทีมงาน ไดฝกฝนตนเองตลอดเวลา เปนหนิที่กล้ิงตลอดเวลา พระก็
เรียนรู ทานรูไหม  ขณะที่ผมพูดนี่   ถายทอดไปตามกุฏิตาง ๆ นอนหลับไมได   เจาอาวาสพูดดังมาก  ไมมา
ฟงก็ตองฟง  วันหนึ่งวิญญาณนักเทศนจะเขาสิงเอง  ถึงหลับอยูที่กุฏิกต็าม สุนัขมันยังหอนเลย  วัดนีเ้รียน
แบบนักเทศนมหาชาติ  เปนกันทั้งวดัแหละ เณรก็เทศน พออบรมอยางนี้วัดก็ไดแลว  แตถาวา วดัไมจัด หวง
วิชา ไมใหทาน พวกที่อยูในวัดกไ็มมีโอกาสจะไดฟง ไมไดมีโอกาสมาทํางาน มาฝกฝน  

ทานทราบไหม  อบรมนักเทศนทั่วประเทศ ตองเอาวิทยากรจากวัดประยูรไป ทานเจาคุณพระราช
ปฏิภาณ ถาทานไปเรียนหลักสูตรนักเทศนที่วัดราชโอรส ที่ไหนก็ตาม ทานเจาคุณพระราชธรรมวาทีมีอะไร
ตาง ๆ ตองไปชวยทั้งนั้น เพราะที่นี่เราฝกมาประจํา เราก็ได ทานก็ได นี่ก็คือธรรมาธิปไตย  

แตอีกแบบหนึง่  ไมอยูที่พระพุทธเจาเทศน   เปนขอที่ ๔ ผมเติมเขามา  อนาธิปไตย  ไมมีใครได
เลย  เราก็ไมได เขากไ็มได จัดงานทหีนึ่งเจงหมดเลย  ทะเลาะกนั  วงแตกกลางคัน เคยไหม  ฝงลูกนิมิต จัด
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งานเสร็จนี่ เจาอาวาสตองหนเีจาหนี้   โคโยตี้เอาไปกินหมด  วัดไมได อันนี้เปนประเภทโลกาธิปไตย  แต
สําคัญดนตรีก็มาใหญโต เกบ็ไมไดไมมีคนดู  วัดก็ไมไดอีกตองจายอีก ตางคนตางไมไดอะไรเลย  เรากเ็สีย
เขาก็เสีย เอาทานลองดู   สูกันในประเทศเรานี่ ภาคใต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ถาเราเปนชาวพทุธ เปน
อัตตาธิปไตย  ชาวพุทธตองชนะ  ฝายศาสนาอื่นตองแพ ไลออกนอกประเทศใหหมด ซ่ึงมันเปนไปไมได 
อัตตาธิปไตย เขาก็ตอบโต  เปนโลกาธิปไตย ไลชาวพทุธออกใหหมด เขายดึ นั่นเปนขอที่ ๒ คนอื่นเปน
ใหญ  ขอแรกเราเปนใหญ เราชนะ  ขอที ่๒ คนอื่นเปนใหญ เราแพ เขาพยายามทําอยางนั้น  พระจําพรรษา
ไมได  ออกไป ออกไป จนกระทั่งตอนนี้สมเด็จพระนางเจาฯ ตองนิมนตพระไปอยูจําพรรษา เปนขอท่ี ๒  

ขอที่ ๓   อยูดวยกันอยางฉนัมิตร เคยอยูดวยกันมา มีความสงบสุขไมทะเลาะกนั เปนขอที่ ๓ อยู
ดวยกันอยางสันติ  

ขอที่ ๔   ฉันอยูไมได แกก็อยูไมได ฆากันรายวัน  มนักําลังเปนอนาธิปไตย   
๔ แบบ ๓ แบบแรก ทํางานสําเร็จบาง แตวาฝายใดฝายหนึ่งได  ขอที่  ๓ ดีที่สุด ขยายจําแนก 

 
สอดแทรกภาษิต    
 ถาทานอยากใหคนอื่นไดบาง คือตางฝายตางชนะ   เราชนะ เขาชนะ  แสดงวาเราตองยอมกันบาง 
ยอมคืออะไร  เคยไดยินภาษตินี้ไหม  “ชนะ ศึก แตแพสงคราม แพศึก แตชนะ สงคราม”  นี่เขาเรียกวาภาษิต   

คําวา “ชนะศึก แตแพสงคราม”  หมายความวาไง  หมายความวา ทานชนะ แนวรบยอย ๆ แตแพ
สงครามใหญ สมมติวาไทยรบกับพมา   สงคราม ๙ ทัพ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เราชนะ ศกึ ๔ ทัพ แตแพ ๕ เสีย
เมือง อยางนี้ เขาเรียกวาเราช นะศึกตอนตน แตแพสงคราม ตอยมวยกฬีาโอฬิมปค ม ี๔ ยก ๓ ยกแรกเราไล
ถลุงเขา ไดชนะ คะแนน เราชนะ ศึก แตยกที่ ๔ เราหมดแรงเราแพน็อก ชนะ ศกึแตแพสงคราม  

ใครที่ทําวิทยานิพนธ   ปริญญาตรี ปริญญาโท เขียนวิทยานิพนธ พอเขยีนเสร็จตองไปหาอาจารย
ที่ปรึกษา ชนะศึกคือเถียงชนะ อาจารยที่ปรึกษาแตสอบตก  เขาไมเซ็นตใหผาน   

เคยไหม  เถียงชนะ เจาอาวาส ยอมแพเลย  จับไมคทีไรเจาอาวาสเดินหนีเลย  องคนี้พดูเกง แตไม
เคยไดรับกจินมินตจากวัดเลย  มีตําแหนงอะไร เขาไมใหอะไรเลย  ธรรมาสนเขาก็ไมนิมนตขึ้น เพราะทาน
ชนะเจาอาวาสทุกครั้งไป เถียงชนะ  เพราะไปฝกเทศนวัดประยูรมาแลว สูยอมแพทานบางสิ  เจาอาวาส
เทศนก็ชมทานเจาอาวาสบาง องคนี้เทศนดี วันหลังนิมนตอีก ถาทานเทศนอภปิรายไมไววางใจทานเจา
อาวาสตลอด ไมปดไมคก็บญุแลว ชนะศกึแตแพสงคราม  สูยอมแพแตชนะดกีวา ถอยเพื่อชนะ  เขาเรียกวา
ธรรมาธปิไตย อยาเปนอัตตาธิปไตย คือชนะตลอด ทานคบกับเพื่อน ยอมใหเพื่อนบาง มิตรภาพก็คงอยู รัก
ยาวใหบั่นรกัสั้นใหตอ    

รักจะคบกับใครยาว ๆ บั่นคาํพูดลงบาง อยาไปเถียงมากนัก  
รักสั้นใหตอ รักจะคบกับใครสั้น ๆ ตอความยาว สาวความยืด เถียงคําไมตกฟาก เดี๋ยวกแ็ตกกัน 

เพื่อนกแ็ตก  
เพราะฉะนั้น หัดแพบาง แตทานจะชนะ นีค่ือธรรมาธิปไตย เรียกวาแพเปนพระ ชนะเปนมาร  
๒ ภาษิตแรก เปนภาษิตฝร่ัง   ภาษิตไทยคือประโยคที ่ ๓ สอดแทรกภาษติ “แพเปนพระ ชนะ

เปนมาร” บางคนบอก โอ ไมชอบเลยภาษตินี้ เปนพระกแ็พตลอด มารก็ชนะตลอด ความหมายที่แทจริง   ไป
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คนจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขาหมายอยางนี้ ยอมแพใหใครเปนพระในใจของคนที่ชนะ 
เรายอมแพใหใคร เราเปนพระในใจของคนที่ชนะเรา เราชนะ ใครตลอดเวลา เราเปนมารในใจของคนที่เรา
ชนะ  แพใหเขาเราเปนพระในใจของคนคนนั้น ชนะเขาตลอด  เราเปนมารของคนคนนั้น อยางทีผ่มพูดทาน
เอาชนะเจาอาวาสตลอด เจาอาวาสจําแมนเลย  มารจริง ๆ วันหลังนัดประชุมวนัที่มันไมอยู  สงมันไปประชุม
วัดประยูร แลวเราจะนัดประชุมเลย โหวตลับหลังเลย กลับไปกุฏินีโ่ดนรื้อไปแลว สะใจ สูทานยอมเจา
อาวาส โอ องคนี่ดีอยางพระ นี่  ดีเหลือเกนิ ยอมทํางานไมเถียง ไมอะไร ทานก็ให เพราะฉะนัน้ สมเด็จมหา
วีรวงศ ติสสมหาเถระ จึงแตงเปนกลอนไววา 

โงไมเปน เปนใหญยาก ฝากใหคิด 
ทางชีวิต จะรุงโรจน โสตถิผล 
ตองรูโง รูฉลาด ปราดเปรื่องตน 
โงสิบหน ดีกวาเบง เกงเดีย๋วเดียว 
ยิ่งมีภาษิตรองรับ ยิ่งนาเชื่อถือเห็นไหม  ผมจูงใจทานมาเรื่อย ๆ เร่ือย ๆ แจมแจง จูงใจ จูงใจดวย

ภาษิตเห็นไหม  ตอนแรกมันจะจริงหรือไมจริง ยอมแพ แตพอผมยกภาษตินี้ แลวมันแจมแจง แลวก็จงูใจ 
เออ จริง ๆ หนอ โงไมเปนเปนใหญยากใหคิด โงบาง แลวเขาจะยกยองทานใหเปนใหญ ไปเทศนใหม ๆ ก็
อยาไปพยายาม เถียงผูหลักผูใหญ ไมรูจกัที่ต่ําที่สูง คร้ังตอไป เขาไมนิมนตทานไปเทศนคูหรอก  ยอม ๆ 
ทานบาง ใหทานเปนพระเอก เพราะวาเวทเีปนของทาน แตตอไปเราจะไดเรียนรู เทศนคูกันบอย ๆ เราจะได
เรียนกลเมด็ อะไรตาง ๆ ตามทานไป เปนลูกไลไปกอน ยอมทานบาง แลวเราได ไดประสบการณ เห็นไหม  
ใชในชวีิตจริงเลย  
 
ขอคิดอุปมา 

อรรถาธิบาย ขยายจําแนก สอดแทรกภาษติ ผมพูดมาแลวโดยลําดับ   ทานดูดวย ตอไปนี้ผมจะพูด
ขอคิดอุปมา เร่ืองที่พูดมันจะตองมีอุปมาอุปไมย  ไมงั้นเขาใจยาก 

ขอคิดอุปมาอุปไมย  ที่สุดกค็ือ ยกตัวอยางที่ไมเขากับเรือ่งนี้   เรื่องดอกบัว  พระพทุธเจายอดเลย  
จิตของพระองคเหมือนดอกบัว  ปุณฺฑรีกํ ยถา อุทกํ ทําไมพระพุทธรูปเวลาสรางตองมีดอกบัวรองรับ  เพราะ
บาลีนี้  ยอดอุปมาจริง ๆ  ปุณฺฑรีกํ ยถา อุทกํ   เปนตน ซ่ึงแปลวาอยางนี้  ไมมีแปล  ผมแปลใหฟง ปุณฺฑรีก ํ
ยถา อุทกํ ดอกบัวโผลพนน้ําไมแปดเปอนน้ํา ฉันใด เราอยูในโลกก็ไมแปดเปอนดวยโลกธรรม ฉันนั้น 

 เพราะฉะนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา  นึกออกไหม  ดอกบัวอยูในน้ําไมแปดเปอนน้ํา ฉันใด เราอยู
ในโลกก็ไมแปดเปอนดวยโลกธรรม  ฉันนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา  

จิตของพระพทุธเจา เหมือนดอกบวั  ดอกบัวมันเกิดในโคลนตม ผานพนโคลนตม ชําแรกน้ําที่
เปอน โผลขึ้นมาพนน้ํา เบงบานเหมือนดอกบวั นี่คอืจิตพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงอยูในโลกแตไมจม
ปลักอยูกับความทุกขของชาวโลก เปรียบจิตของพระองคเหมือนดอกบัว นี่คือยอดอุปมา ทําใหคนทั่วโลก
สรางดอกบัวรองรับพระพุทธรูป  มีอิทธิพลอยางยิ่งเลย  วันวิสาขบูชา เราจึงเอาดอกบวับูชาพระ เวลาเราไหว
กันก็คือทํามือใหเหมือนกับดอกบัว ดอกบัวคือหัวใจ หนึ่งในหทัยทานก็เบิกบานคอืดอกบัว ราคีบพันพัว สุว
คนธกําจร ยอดอุปมาจริง ๆ   
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พระพุทธเจาเห็นชัดเลยดอกบัว แลวมีอิทธิพลตอชาวพุทธทั่วโลก สรางพระพุทธรูปตองมี
ดอกบัวรองรับมาจากบาลี  นีค่ืออุปมา  

อีกประการหนึ่ง  เปรียบจิตเหมือนลิง โดดเรื่องนั้นเรื่องนี้ จิตไมมีสมาธิ จิตเหมือนลิง นี่เห็นไหม  
เวลาวาดพระพุทธเจา ตองมีดอกบัว แทที่จริงพระพุทธเจาไมไดใชดอกบัวเปลือง   แตจิตของพระองค
ตางหากที่เหมอืนดอกบวั นีค่ือยอดอุปมา และมีอิทธิพลตอชาวพุทธทัว่โลก สรางพระพุทธรูปตองมีดอกบัว 
ไมไดหมายความวา พระพุทธเจาชอบนั่งบนดอกบวั  คืออุปมา 

ทีนี้ ผมจะอุปมาบาง ที่ผานมาอุปมาเรื่องอธิปไตย ๔ อธิปไตย ๓    เพิ่ม ๔ เขาไป คืออนาธิปไตย 
ไมมีอธิปไตยเลย พูดถึงความสัมพันธ ผมจะพดูถึงความสัมพันธของคนใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต โดย
เอาภาพนี้ประกอบ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวางชาวพุทธกับตางศาสนานี่ เราช  เขาแพ เขาอยูไมได 
เปนอัตตาธิปไตย ขอที่ ๒ เราแพ เขาไลเราออก เขายดึดนิแดนไปอีก ก็ยอมไมไดอีก เปนโลกาธปิไตย ขอที่ 
๓ อยูกนัอยางสงบ อยางที่เปนอยู เปนธรรมาธิปไตย และขอที่ ๔ ตางฝายตางก็อยูกันไมได ฆากนัตายหมด 
อนาธิปไตย  อันนั้นเปนเรื่องจริง เหมือนกับกรณีตอไปนี้ ดวนปนกนั เห็นภาพไหม ผมบอกแลววา ผมใช
ภาพ แตถาเทศนไมมีภาพเราจะทํายังไง  เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึง่ เพราะประหยัดเวลา ดวลปนกันยังไง 
เหตุการณเปนอยางนี้  เราเปนเจาของบาน นอนหลับอยูขางบน กลางคืนไดยนิเสียงกุกกกั กุกกักอยูขางลาง 
สงสัยขโมยขึ้นบาน ลงมาขาง ทานลางแลวมาเปดไฟ โจรมันกําลังคนของอยู พอทานเปดไฟ  ทานจําหนา
โจรได รูจักโจร โจรมันกลัวทานจะไปบอก มันยิงทานตาย เปนความสัมพันธแบบไหน โจรยิงทานตาย มี
บอยไป  สามเณร  พระเอามาเลี้ยงแท ๆ แลวมันมาลักของ ปนขึ้นขางบน เณร    ปนเพดานมาลง และก็มาลัก
ของ อายุสัก 14-15 พระรูปนั้นไปเอามาเลีย้งไวตั้งแตเล็ก ลักของ อาจารยตื่นขึ้นมา  ตอนที่เณรกําลังลักของ 
จําหนา รูวาเปนใคร เณรตี  คอนอยูแถวนัน้พอดี  มรณภาพเลย ลองใหเณรปนดูซิทํายังไง เณรก็ปน ผมก็รูจัก
พระรูปนั้น รูปที่มรณภาพ ไมมีการปองกันตัว ในกรณเีจาของบาน เจาทรัพยนี่โดนฆาตายบอย  

เพราะฉะนั้น บางคนก็มีอาวธุในมือ ถาจะลงมาตองถือปนมาดวย บุกลุก ใครก็ตาม ยงิใหไสแตก 
พอลงมา เจอโจร  ยิงเปรี้ยงเลย  เปนความสัมพันธอันไหน  เราชนะโจรแพ ขอที่ ๑   เจาของบานยิงโจรกอน 
โจรตาย เราชนะ  เขาแพ เปนอะไร  ในอธิปไตย ๓ อัตตาธิปไตย  อุปมาแปลวาอะไร เปรียบเทยีบไมใช
สถานการณจรงิ แตใหเหน็วา สมมติมันเปนอยางนี้ เราชนะเขาแพ ก็เหมอืนกับเราเจาของบานยิงโจรตาย เรา
ชนะ เขาแพ นี่คืออุปมา ขอ ๒ โจรยิงกอนเราตาย เปนอะไร  เราแพ เขาชนะ  เปนอะไรในอธิปไตย ๓ 
โลกาธิปไตย ไมใชเปนเรื่องจริง  ยกตวัอยาง คนอื่นชนะ เราตลอด ก็เหมือนกับโจรยิงเราเราตาย  

ขอที่ ๓ ตางฝายตางถอย โจรก็เห็นวาเรามปีนอยูในมือ เราก็เห็นวาโจรมีปนอยูในมือ อยายิงกัน
ดีกวา ตางฝายตางถอย โจรกห็นีไป เราก็ไมไปตามยุงกับมัน  ตางฝายตางชนะ ไมตาย ธรรมาธิปไตย  

ใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต ถาเรายิงเขาตายหมด เปนขอที่ ๑ อัตตาธิปไตย  
เขายิงเราตายหมด เปนขอที่ ๒ โลกาธิปไตย  
มีกําลังรักษาสันติภาพ ไมใหมีการยิงกันเกิดขึ้น ปลดอาวุธใหหมด มตีํารวจรักษาความสงบ เปน

อะไร  ธรรมาธิปไตย อยูกันอยางสันต ิ
แตทุกวันนีก้ลายเปน ตํารวจกับโจรเจอหนากันทําไง  ยิงสวนพรอมกันเลย ตายทั้งคู อนาธิปไตย  
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โจรมีจริง เจาของบานมีจริง แตเปรียบเทยีบใหเห็นความสัมพันธ ๔ แบบ ใน ๓ จังหวดั
ชายแดนภาคใต  อธิปไตย เดินขบวนกันทกุวันอยางนี้เศรษฐกิจพังหมด รัฐบาลก็อยูไมได  พันธมติรก็ไมได
อะไรขึ้นมา เศรษฐกิจพังลง ๆ เปนขอไหน  ขอ ๔ ทนัทีเลย ฝายใดฝายหนึ่งชนะ กเ็ปนขอที่ ๒ แตเราไม
ตองการขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ไมตองการใหเปนขอที่ ๔ ตองการใหเปนแบบขอที่ ๓ กลับมาอยูรวมกนัอยางคน
ไทยที่รักกนั ไมทะเลาะกนั นั่นคือธรรมาธิปไตย คืออุปมา โยงไปสถานการณจริง  
 
นิทานสาธก 

นิทานสาธกคืออะไร นิทานก็คือเร่ืองที่เลากันมา สาธกกค็ือเหตุการณจริงที่เอามาอางใหเห็น ทาน
จะใชนิทานกไ็ด นิทานก็คือเรื่องชาดกในอดีต ไมใชจริงเหมือนกับเตากับกระตายแขงกัน ในนทิานอีสป 
เร่ืองพญาหงส เร่ืองอะไรตาง ๆ ในนิทานชาดก เปนเรื่องที่เลาเอามาประกอบการเทศน หรือไมใชเร่ืองที่เลา  
เปนการสาธก สาธกแปลวา การยกขาวจากหนาหนังสือพมิพก็ได ขาวในหนาหนังสือพิมพวันนี้ เราเห็นแลว 
โอ คนฆาตัวตาย เพราะเหตนุั้น เราก็สอนคนวาอยาไปทาํลายชีวิตตวัเอง   

สาธกคือการยกตัวอยาง ผมก็มีเรื่องสาธกจากอธิปไตย เหตุการณใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต มี
เร่ืองอิสลาม ถาศาสนาพุทธกบัอิสลามคุยกัน ระดับหัวโจกคุยกนั บางทหีัวแถวไมสายหางก็ไมกระดกิ ก็เอา
หัวมาคยุกัน เพื่อใหเกิดธรรมาธิปไตย อยูรวมกันอยางสันติ ผมก็เลยเดนิทางไปอียิปต นั่นคือสาธก ที่ผมบอก
วาจะเลาเรื่องอียิปตนี่ ผมปูพืน้มาเรื่อย ๆ เร่ือย ๆ  

ทําไมผมจึงไปอียิปต เพื่อไปคุยกับฝายมุสลิม มุสลิมที่ผมไปคุยอันนีไ้มใชธรรมดาที่ปรามิด  และ
ผมก็ไมไดไปเอง  กระทรวงการตางประเทศนิมนต ทูตไทยในอียิปต เปนผูดําเนินการ ไปแลวไมไปเปลา  
ไปเยีย่มสฟงสดวย เทศนไดอีกหลายกณัฑ  เรื่องสฟงส  แตวนันี้ผมจะพูดเรื่องอธิปไตย เร่ืองที่ผมไปพูดกับ
ผูนําศาสนาอิสลาม ซ่ึงเปนสายกลาง ประเทศอียิปตเปนสายกลาง    รุนแรงตองเปนพวกลิเบีย อิรัก สายกลาง
คืออะไร สายกลางในประเทศอียิปตนี้ มมีุสลิมเปนใหญ ๘๗ ลาน  ๑๐ เปอรเซ็นตนับถือศาสนาคริสต อยูกับ
ศาสนาคริสตโดยไมทะเลาะกัน เห็นไหม เราไมรูเลยวา ในโลกอิสาลาม เขาสามารถอยูรวมกันกับศาสนา
คริสตไดโดยไมทะเลาะกนั อียิปตอยูได  และตําแหนงสูงสุดในศาสนาคริสตของอียิปต เรียกวา โปป โปป
คือสันตปาปา ไมขึ้นตอวาตกิัน   เพราะเขาถือวาเขาอยูมากอนวาตกิัน  

อยูกันยังไง ไมถูกอยูมากอนเปนพนั ๆ ปแลว มุสลิมมาทีหลัง เรามีสิบเปอรเซ็นตบนแผนดนินี ้ 
เกือบสิบลานคน แลวไมทะเลาะกันบางหรือ คุยเปนภาษาอังกฤษ  ไมทะเลาะกับทางมุสลิมบางหรือ ไม  ถา
เขาใจกนัผิดผมยกหูโทรศัพท ผมกับผูน้ําสูงสุดอิสลาม เปนเพื่อนกัน เปนคนอียิปตดวยกัน คุยกันรูเร่ือง ตอ
สายถึงกัน อยูได ผมก็ไปหาผูนําสูงสุดของอิสลาม เรียกวาแกนอหิมามเปนหวัหนามุสลิมทั่วโลก มีคนทั่ว
โลกเปนลูกศิษยเขา เหมือนกบัเปนโปปของมุสลิม ของนิกายซุนหนี่ เขามีลูกศิษย หนึง่พันลานคน รวมถึง ๓ 
จังหวดัชายแดนภาคใตก็นับถือซุนหนี่ มาเลเซีย ในอินโดนีเซีย นับถือทานผูนี้หมด ผมก็พบกับหวัหนาใหญ
สุดของอิสลาม แลวในประเทศของทาน  ทําไมไมกลืนศาสนาคริสต ผมถามตรง ๆ เลย ทําไมไมกลืนศาสนา
คริสต ทําไมใหเหลือทํายาอยู ที ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต อยูไมไดชาวพุทธ แตทีน่ี่อยูได ไปบอกพวกโนน
ใหทําเหมือนที่นี่เลย เหมือนอียิปต ทานอยูไดยังไง ทาํไมไมเปลี่ยนคนคริสต ใหเปนอิสลามใหหมด บอก 
“พระเจาไมไดส่ัง”  ทานวา “พระอัลเลาะหไมไดส่ังวาใหไปเปลี่ยนศาสนาคน ” ทานก็อางคัมภีรอังกุรอาน 
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ผมไปเช็คดูก็จริงตามนั้น ในคัมภีรอัลกุรอาน สอนวา “บทที่ ๕ โฉลกที่ ๕๑ ไปเปดดู ๕ ๕๑ ผมมดีวยเปน
ภาษาอังกฤษ แตไมอยากเอามาใหทานปวดหัว จะแปลใหฟง “ถาพระอัลเลาะหประสงคจะใหคนในโลกนี้
นับถือพระเจา ศาสนาเดียวคือศาสนาอิสลาม พระอัลเลาะหก็คงจะสรางโลกสรางมนุษย ใหคนเปนมุสลิม 
(คือมุสลิมแปลวานับถืออิสลาม) มาตั้งแตเกิด แตพระเจาไมไดสรางคนมาอยางงั้น แสดงวายังไง แสดงวา
พระอัลเลาะหประสงคจะใหคนนับถือศาสนาหลากหลาย ตาง ๆ กัน พทุธ คริสต อิสลาม  แลวใหแขงกันทํา
ความดี  

เมื่อพระอัลเลาะหไมประสงคจะใหนับถือศาสนาเดียว และก็ไมไดสรางใหคนนับถือศาสนาเดียว
มาอยางนี้  มนัก็อยูรวมกันหลายศาสนาได ในอียิปตจึงอยูรวมกนัได  ประโยคคําพดูนี้ในคัมภีรอัลกุรอาน 
เหมือนไบเบิ้ลของเขา  เหมือน ๆ พระไตรปฎกของเขา  ไมมีการสอนในประเทศไทย  อยูรวมกันกับคนใน
ศาสนาอื่น พอผมไปที่โนนผมก็รูแลว นี่คอืการอยูรวมกนันี่คืออะไร ธรรมาธิปไตย ไมใชวาเราตองชนะเขา
ตลอด  

ในธรรมาธิปไตยที่วาผมจะมาพูดถึงวัดประยูรอีก เรื่องธรรมาธิปไตย เจดียวดัประยูร
กระดํากระดาง  ยังไมไดซอมเลย แมน้ําเจาพระยา ๑ เมตร เพราะแกนขางในหกั  หนกัหลายสิบตันมาก เจดีย
เอียง ผมก็จะซอม ถาผมเอาแตใจตวัเอง ผมทําไง  ผมจะทาเปนสีทองใหหมด ไมใชทาเปนสีทอง  ผมจะขอ
อนุญาตไปที่กรมศิลป  ขออนุญาตใชโมเสกสีทอง ราคาแพงมาก จากอิตาลี ผมวางแผนอยางด ี เอาโมเสกสี
ทองแปะเขาไปเลย ถาไดดังใจ   ผมก็จะไดเจดยีสีทอง  เปนโมเสก ขออนุญาตไปที่กรมศิลป กรมศิลปไม
ยอม ถาบางวัดกไ็มตองไปสนใจ โมเสกสีทองทําไปเลย ทะเลาะกนัทีหลัง อัตตาธิปไตย ผมก็คิดอยู
เหมือนกนัจะทํายังไงดีอยากจะไดสีทอง  

จนกระทั่งวันหนึ่ง  ฉลอง ๖๐ ปในหลวง ครองราชย ทีวีถายทอดสด พลุ ถายทอดจากสะพานปน
เกลา มาวดัอรณุ มาที่พระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว แลวก็มีพลุยิงขึ้น นี ่  แลวก ็ เลยจากวัดพระแกว ผมก็
เห็นเจดียนี้  เหน็ไหม สีขาวนี ่เจดียวัดไหน  เดนกวาสีทอง  พอสองไฟกลางคืน   สีขาวนี่  อยูทีไ่หนก็เห็น  สี
ทองนี่ตองเพง  ภาพนี้อยูในหนา ๑ ของบางกอกโพสต ผมดูทีวีผมก็เห็นแลว ตอนแรกผมเห็นเจดียสีขาว วดั
ไหน อาววดัเราที่กรมศิลปไมใหทําสีทอง ถูกตองแลว เอาไฟมาฉายกลางคืน คับ อยูที่ไหนก็เหน็ วดัประยูร
คนเลยรูเลยวาอยูที่ไหน เพราะเจดียสีขาว ไมตองลงทุนอะไร  เอาไฟสองอยางเดียว แลวก็ทาสีขาว วัดก็ไม
ตองเสียเงินไปซื้อโมเสกมาจากอิตาลี ประหยัดไปเทาไหร  วัดก็ได เพราะโฆษณาเจดียสีขาว กรมศิลปก็ได
เพราะวดัไมไดไปทําลายแบบสีขาวซึ่งมีมาแตเดิม ตางฝายตางได เหน็ไหม  ผมกพ็อใจ กรมศิลปก็พอใจ  
ธรรมาธิปไตย ผมก็ทาสีตอไป  สีขาวเห็นไหม สีแสบตาเลย  เดี๋ยวออกไปก็จะไดเห็นแลว  ไฟสองสีขาวสวย 
ไมเอาแตใจตวัเอง  

ตอนแรกผมกผิ็ดหวัง  กรรมการบอก เอาสีทอง งั้นเอาอยางงี้   แลวเสร็จแลวพอซอมเจดีย   ผมก็ 
ที่เจดียของผมนี่ไมมีของศักดิ์สิทธิ์เลย พระบรมสารีริกธาตุก็ไมมี ผมก็ไปขอ ไมไดไปขอหรอกไปเยือนศรี
ลังกา ทานก็ใหมา เตรียมจะใสไวบรรจุที่เจดีย เอาไวทีว่หิารหลวงพอนาค ตอนนั้นมีองคเดียว  จากศรีลังกา 
ทานเชื่อไหม วันที่เราจะแหของศรีลังกามา   ฟาผาเจดีย พวกทานก็อยู บางรูปที่มารุนที่แลวนี่   สัมมนากัน
ที่นี่ พันกวารูป ฟาผา  เพราะรุงขึ้นเราจะแหพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา แหขบวนจากวดัอรุณมา  
กลางวันฟาผามา ๒ รอบ ไฟฟานี่   ชอต ไหมสํานักงานเจาคณะภาค ผมนั่งอยูดวย ฟาผานี่   ตองดับเพลิงกนั 
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ไฟดับทั้งวัดเลย แลวเครื่องเสียงเสียหมดเลย  ซอมเปนแสน โยมเห็นฟาผาเปนสายเลยมาที่เจดยีวดัประยูร 
มาจากตลาดนกกระจอกเห็นชัดเลย บอก โอย วัดประยรูจะดังใหญแลว จะดังไดยังไง ฟาผา  ดังเพราะวา
อะไร  พระธาตุมาปุป พระธาตุจะบรรจุทีไ่หนดี ในพระเจดยี เพราะตอนนั้นทํานั่งรานจะซอมเสร็จอยูแลว  
ตอนลอยกระทง ผมก็จําตองปนขึ้นไป  เพื่อไปหาที่บรรจุพระธาตุจากศรีลังกา ทานรูไหมจดุที่ผมไหวนี่อยู
ตรงไหน ใหเดาวาอยูตรงไหนจดุที่ผมขึ้นไป ตรงนี้  เจาอาวาสปนเอง  เพื่อหาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
บางคนบอกวาตั้งชั้นธรรม ปนขึ้นไป เดี๋ยวตําแหนงก็วาง บุญรักษา  พอผมปนขึ้นไป ผมมีความรูสึกวา ตอง
มีพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดยี กอนขึ้นผมไมนึกเลย พอผมอธิษฐาน  เหมือนมอีะไรมาดลใจ ใหรูวามี
พระบรมสารีริกธาตุ ลงมาวนันั้น รุงขึ้นผมใหคณะขึ้นไปหาเลย ไปคน  ไปเคาะหาดูวา วามีโพลงตรงไหน
บาง เชื่อไหม  เคาะอยู ๓ ช่ัวโมง วันที่ ๕ พฤศจิกายน เจออยูตรงนี้  เปนโพลงใหญ พบพระบรมสารีริกธาตุ  
เปนหองใหญอยางนี้เลย สูง๒ ศอก กวาง ๒ ศอก ตรงนี ้   มีพระบรมสารีริกธาตุอยู มีจารึก กระดานชนวน
ดวย วาบรรจุเมื่อไร เปนรอยปมาแลว  พระบรมสารีริกธาตุ และก็มีพระทองคํา มีพระบรมสารีริกธาตุ มีพระ
ทองคํา  มีของเปนพันชิน้ กรุวัดประยูร ทีวีทุกชองมาทําขาว หนังสือพิมพทุกฉบบัลงหนาหนึ่ง  เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ผมประกาศวา ของทุกอยางผมไมใหเชา  แตจะไวในพิพธิภัณฑตรงนี้ ทานจะมองไมเห็น เพราะ
เราซอมเกือบจะเสร็จแลว ซอมตรงนี้เปนพิพิธภัณฑ  ติดกับเจดีย ที่ทานเห็นยอดนี่ ทานไปขางเจดียทานจะ
เห็น ผมใชเงนิซอมตรงนี้ หาลานบาท เฉพาะตรงนี้  อายุ ๑๘๐ ป  ยังไมนับที่ซอมเจดยี  ๓๐ ลาน กอนผมเจอ
พระบรมสารีริกธาตุนี่ โยมยงัไมคอยทําบญุ พอตอนนี้   พระเจดยีมีพระบรมสารีริกธาตุ เอาลงมา   เอาไวอยู
ในวหิาร เกบ็รักษาอยางด ี คนมาทําบญุ ไมมีปญหาในเรื่องทีจ่ะซอมอีกแลว เหมือนกับบุญมาชวย 
งบประมาณ ๓๐ ลานไมมีปญหา จากที่ไมทาสีทอง   ทาสีขาว ดวยเจตนาที่เปนกุศล  และไมเอาสิ่งเหลานี้ที่
คนพบ ไปใหใครเชาเลย เกบ็ไวในพิพิธภณัฑอยางเดยีว คนมาชวย มาชวยวัด ทําใหผมไมมีปญหาในการที่
จะหาเงินมาซอมสราง เพราะจิตเจตนา  

เพราะผมถือวาวัดนี้ เปนวัดเผยแผ ไมใชเกจิ ถึงจะคนพบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ พบพระทองคํา บาง
องคนี่   เปนพระสมัยหริภุญชัย ลําพูน ๑,๒๐๐ ป เราก็เอาไวแสดงใหพวกทานไดเห็น ผมบอกวาถาเศรษฐีเชา
ไป เขาก็เห็นอยูคนเดยีว แตถาหากวาเอาไวตรงนี ้ คนยากจนชาวพทุธทั้งหลายก็ไดมาเห็น เปนพันองค 
เพราะวาเราม ี ๒ กรุ ผมใหกรมศิลปากรทําทะเบียนหมดแลว เหลือแตตรงนี้ซอมเสร็จภายในเดอืนกันยานี้   
เราก็จะเอามาแสดง  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เอาลงมา  
คืนไปขางบน แลวเปดพิพิธภัณฑ ในวันที ่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑   กรุที่แตกสวนใหญไมเหลือ อยางนอย
ทานจะไมเหน็เลย พระทองคําอะไรตาง ๆ ไปหมด แตอยู เราเอาไวใหดู เพราะวดัของเราเปนวดัเผยแผ ตอง
เปนการศึกษา ผมบอกแลววาวัดนี ้   เปนวดัที่ยืนหยดัอยูในอุดมการณเรื่องเผยแผ เร่ืองการสอน มาไหวพระ
มาฟงเทศน แตไมไดมาจําหนายเปนพุทธพาณิชย ไมใช  ทั้งหมดนี้เพราะเจตนาทีด่ี เราจึงพบกรุนี้ อยูมาเปน
รอย ๆ ป ไมมใีครรู  พูดแลวทานอยาไปเทีย่วลาสมบัติอะไร   อยาทําเปนขยันซอม  เจดียจะพังทับมรณภาพ 
ถาไมมีจิตที่เปนกุศล ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ เปนสื่ออุปกรณ   แสดงใหทานดูยกเปนตวัอยาง   

 
สื่อคืออุปกรณสําคัญ 
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ส่ือคืออะไร  ส่ือคือติดตอถึงกัน หรือชักนําใหรูจัก อันนี้ไมเกี่ยว   ความหมายของสื่อมี ๒ อยาง  
 เครื่องชวยใหเกิดความเขาใจ ผมหมายถึงส่ือคือเครื่องชวยใหเกิดความเขาใจ ทานเทศนตองมีส่ือ  
นักเทศนตองใชส่ือ ผมใชภาษิตวา ภาษิตโกเลง  นิยายกาํลังภายใน “กระบี่อยูอยูที่ใจ ไมมีอะไรที่ใชสอน
ธรรมะไมได ไมมีอะไรที่ใชสอนธรรมะไมได”  เพราะอะไร กระบี่อยูที่ใจ จอมกระบี่  ไปไหนไมตองพก
กระบี่  เจอคูตอสูหยิบกิ่งไมมาแผกําลังภายในลมปราณ  แข็งอยางกระบี่ รบได ใชตะเกยีบเปนอาวธุลับ เรา
สุดยอดของนกัเทศน  ไมจาํเปนจะตองมีของมาแสดง  แตใชสอนธรรมะได เราไมตองเตรียมหลอก  ไปก็. 
คําวาไมตองเตรียมคือ ยังไงเขาก็ไมใหทานถือคัมภีร   ทานจะมายกไมยกมืออยางนี้ไมได นี่ปาฐกถา   ไมใช
วา ณ บัดนี้  อาตมา จะเทศนใหฟง ฟง โยม ไมได จะฉายจอก็ไมได  พนมมือเขา แตทานใชส่ือได ส่ือยังไง  
คือเครื่องที่ส่ือไปถึงธรรมะ เชน เวลาที่ทานไปเทศนงานศพ  ทานจะเทศนสอนธรรมะ  มองกอน โลงตั้งอยูที่
ไหน ออ อยูตรงนี้ ส่ือละ  ณ บัดนี้อาตมภาพจกัแสดงพระธรรมเทศนา  ในอนิจตากถา วาดวยความไมเทีย่ง 
เนื่องในงานบาํเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ทานพระครูเจาอาวาส ในยามที่มีชีวิตอยูนั้น ทานพระครูก็
สอนเทศนญาติโยมทั้งหลาย บัดนี้ ทานมรณภาพไปแลว อยานึกวาทานหยดุสอน ขณะนี้ทานกก็าํลังสอน
ญาติโยมทั้งหลายดวยการนอนนิ่ง ๆ วาโยมทั้งหลาย ชีวิตก็เปนเชนนีเ้อง ไมเที่ยง เกิด แก เจ็บ ตาย ทุกคน
ตองเปนเหมือนอยางอาตมานี้ทุกคน ตอนนี้อาตมาลวงหนาไปกอน จะไปรอรับโยมในปรภพ  

 รางที่นอนในโลงอยูตรงหนา  
 แตกอนมาเขาก็เปนเหมือนเชนฉัน  
 อยางที่ทานนอนอยูไซรในโรงนั้น 
 ไมชาพลันฉันก็เปนเชนทานเอย 
โยมฟงไปก็มองโลงไปดวย   ไมหลับเลย   
อุปกรณ  ใชไหม  ?  

 ถาเทศนงานกฐินผาปา เขาก็มักจะตั้งตนผาปาไวขางหนา ทานก็มอง ใชไดแลว ตนผาปา เขาก็มา
เสียบ ๆ ๆ ติดกัณฑเทศนติดผาปา  วนันี้ทานเจาอาวาส จัดใหมกีัณฑเทศนทอดผาปาเพื่อซอมศาลาการ
เปรียญแหงนี้ ซอมไปแลวกจ็ะไดเปนกุศลเปนประโยชนใหญาติโยมไดใชเปนสมบัตพิระศาสนา เพราะนั้นก็
ชวยกันบริจาคคนละเล็กละนอย เพื่อซอมศาลาแหงนี้ ไวในพระบวรพทุธศาสนา อยางที่ญาติโยมทยอยกนั
มาติดตนผาปานี้แหละ เปนบญุเปนกุศล  
 แตอาตมภาพกไ็ดยนิแบงคยีสิ่บกับแบงคพนัมันคุยกัน  
 วาในชวงวันหยุดที่ผานมานีไ่ปเที่ยวทีไ่หน  
 แบงคยี่สิบกับแบงคพันมันถามกัน  
 แบงคพันกต็อบวาไปเทีย่วหางสรรพสินคา อยูในกระเปาเศรษฐี บางทีก็ไดไปตางประเทศ ไป
ปอยเปต ไปเขาบอนการพนนั  เที่ยวมาทั่วสารพัด  
 แลวกถ็ามแบงคยี่สิบวาไปเทีย่วที่ไหนมาบาง  
 แบงคยี่สิบบอก แหม อิจฉา พี่แบงคพันเหลือเกิน ผมไมไดไปไหนเลย  เขาแตวัดประจํา ติดแตตน
ผาปา โยม ใหแบงคพันมันเขาวัดบาง โยม มองไปมีแตแบงคยี่สิบ   
 ส่ืออุปกรณมันมีอยูตรงนี้  
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 หลวงพอปญญาเปนไง เวลาเทศนก็แบบนี้แหละ “ญาติโยมทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาฟงเทศนฟง
ธรรมแลว เพราะฉะนัน้ เราก็จะตองมีธรรมะ อยาไดอายสัตวมัน ไอดางนี่มันไมเคยคิดฆาตัวตาย” หันไปชี้
ไอดางอีกแลว หมาอยูแถวนัน้ก็หมา แมวเดินผานมากแ็มว  ไมมีอะไรจะบอก โยมนั่งใหเรียบรอยหนอย อยู
แถวหนา เดี๋ยวพระใจไมด ี  ยังจะไปยุงกับโยมสุภาพสตรีอีก คือไมใชหลับหหูลับตาเทศนทาน แตทาน
จะตองดวูาบรรยากาศเปนยังไง แลวกเ็อาบรรยากาศเหลานั้น เจาภาพเปนใคร ช่ือเจาภาพเราก็ตองเอย นี่คือ
อุปกรณ  โอ พระองคนี้ด ี รูจักใหพร ใหศีล เอยช่ือเจา ภาพถูก มนัคือการมีสวนรวม ไมใชพดูเปนนามธรรม
คือธรรมาธิษฐาน พูดถึงเจาอาวาสบาง เจาอาวาสองคนี้ ขยันขันแข็ง สรางวัดสรางวา แสดงวามีธรรมะอะไร 
ไดแลวธรรมะที่เจาอาวาสทํางาน ไมรูก็โยมที่ตายไปนี้ทอดกฐินผาปามีกุศลศรัทธา โยงไปหาผูตายอีก นี่คือ
ส่ือ มีขี้เมานอนอยูโนน อยาเมา  เมาแลวโนน บางคนกห็นักไป เหมือนหมา ขี้เมาลกุขึ้นมาอีก หลวงตาแพร
เยื่อไม  ไปเทศนดาขี้เมา ไปเทศนดาขี้เมา พอเทศนเสร็จ คนก็ขําไอขี้เมากันเฮฮา เฮฮา ไอขี้เมาก็ไปเอาขวาน
มาถวาย ตกใจ ทําไมละ เอาขวานมาถวายทําไมละ หลวงตาถาม ขวานนี้ดหีลวงตา มันถากแตไมอ่ืน แตมัน
ถากตัวเองไมได เหมือนพระบางองคไมสอนตัวเอง ดาเรานี่หวา คิดไดก็ด ี ขี้เมามันคิดออกไดยังไง 
เพราะฉะนั้น อันนี้มันคือส่ือทั้งนั้น  
 ถาทานเทศนเกี่ยวกับกอเจดยีทราย ทานตองหาธรรมะจากเจดยีทราย ทานเทศนเร่ืองการประชุม
ของประชาชน ทานจะตองเอา คนที่อยูในทีป่ระชุมที่เขามา ที่เขาแตงตัวหลากสีนี่เหมอืนกับเขาทําใหมีสีสัน 
ธรรมะอะไรกไ็ด โยงใหได  ตรงนี้แหละ ทีค่นมันตางกนั สมองไมเทากนั เทศนไดนาสนใจหรือไมนาสนใจ 
ถาทานดูพวกตลกหรือพวกแหล  เขาจะแหลเขากับเหตกุารณ เขาจะเอาเรื่องในเหตนุั้น  มาเลา มาพูด  
 อาจารยออน บุญพันธ เลานิทานเกงเพราะอะไร เขาเลานิทานเขากับเหตุการณตอนนั้นพอดี ไมรู
วาเอามาจากไหน กําลังมีเร่ืองกับใครก็ตาม อยากจะดา ก็เอานิทานมาดาได คนกไ็มโกรธ เพราะวาไมรูจะ
ฟองหมิ่นประมาทกับนิทานยังไง นิทานมนัดา  มันดาในเรื่อง   ทานจะอบรมผูหลักผูใหญ ทานอยาไปพดู
ตรง ๆ อาวุโสยังไมถึง อายุยงัไมถึง ทานตองเลานิทาน แลวก็จับใสปากนิทานใหมันดาแทน นี่คือเทคนิค   นี่
คือส่ือ อยางเมื่อกี้นี่   ผมอยากจะพูดเรื่องพวกทานมาอบรมนักเทศนที่นี่ (ผมพูด  ) อบรมไปก็เทานั้นแหละ 
ไมเคยเห็นเทศนไดสักองคหนึ่ง  ฝกก็ไมฝก ขี้เกียจจะตาย ไมได ทาน ผมเลานิทานดกีวา เลาเรื่องสุนัขจิ้งจอก
ตัวหนึ่ง เดิน อาด อาด อาด แมวเหน็เขา ถาม 

“พี่ พี่จิ้งจอก ทาํไมจุยเหลือเกนิ” 
จิ้งจอกชี้ เห็นไหม “โฮ อะไร ” “เหรียญทอง เพิ่งจบปริญญามาหมาด ๆ ทอป ไดเหรียญทอง ”   
ชวงนี้กําลังประสาทปริญญา เพิ่งรับปริญญามา  
รับมาจากไหนละ จบอะไรละ จบมาจากสถาบันปองกันตนเองของสุนัขจิ้งจอก  
ไมเคยไดยินเลย  รุนแรก ๆ ยังไมคอยดัง แลวเรียนอะไรละพี่ ไอโง ช่ือมันก็บอกอยูแลววา 

ปองกันตนเอง สถาบันแหงนีส้อนวิธีปองกนัตนเอง รอยแปดวิธี  
วิธีที่หนึ่ง ถาศัตรูจูโจม สอนใหสุนัขแกลงนอนตาย หางไมกระดิก ตัวแข็งทื่อ นั่นแหละจบ

ปริญญามา  
วิธีที่ ๒ ขึ้นตนไม  
วิธีที่ ๓ ดําน้ํา วายน้ํา  
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ไลมาเรื่อย แมวฟงบอกเลื่อมใสพี่ แสดงวาจบจริง แตถามหนอยเหอะ ไอที่ทองได  ทําเปนสัก
อยางไหม เฮยอยาดูถูกสถาบัน  ที่นี่มีภาคฝกเขม  ไมไดสอนแตทฤษฎี  เขาฝกจริง เหรอ งั้นสอนแมวสกั
หนอยไดไหม เอาไวปองกนัตนเองเวลาสนุัขไลกัด ไมเคยสอน  นารับแมวเปนปฐมสาวกหนอย จิ้งจอกเลย
ใจออน   เปดหลักสูตรติวเรงรัด ติวเขม ใกลทางเดินใกลตนไม ติวแมว  

 วิธีที่ ๑ ทําอยางงี้ อยางงี้ เรียนมาทองมาแมน  หลับตาทองใหแมวฟง แมวก็ฟงตาแปวตามประสา
แมว จดบางเล็กนอย ขณะที่กําลังเลคเชอรอยูนั่น นายพรานเดินมา สะพายธนูเต็มกระบอกเลย เห็นจิ้งจอก
กําลังสอนแมวอยู แหมมันจุยจริง ๆ นายพรานนึกในใจ จะยิงสักหนอยไอหมอนี่ ขึ้นธนูจะยงิจิ้งจอกจากขาง
หลัง แมวมันลืมตาฟง มันมองเห็นนายพรานจะยิงมา พรวดเดียวหลบไปอยูบนคาคบไม แมว จิ้งจอกหลับตา 
ถามมาแมวไมตอบ ลืมตามา  เอา แมวหาย หันลีหันขวาง เห็นนายพรานกําลังจะยิงมาที่ตัวเอง คิดใหญ ใชวิธี
ไหนดหีวา อาจารยอัดมาตั้งรอยแปด มึนไปหมดแลว ทวนใหญเลย  วิธีที่หนึ่ง ใหแกลงตาย มันจะไมทัน  
มันจะตายเอาเสียจริง ๆ วิธีที่ ๒ ขึ้นตนไม เดี๋ยวก็ชนแมวตกมาตายทัง้คู วิธีที่สามลงหลุม ยังหาหลุมไมเจอ 
วิธีที่ส่ีดําน้ํา ทวน  ลูกธนูมาแลว ไมหลบ  เพราะยังไมถึงทฤษฎีหลบ ลูกธนูเลยเสียบปกเขาขั้วหวัใจตายคาที่
เลย แมวมันลุนอยูขางบน  พอเห็นลูกศรเสียบปก ขนหัวลุกขึน้ตั้งชันเลย แมว แลวก็บนพึมพํา เฮย 
หวาดเสียว โชคดี ที่เรียนยังไมจบหลักสูตร ไมงั้นตายสนทิเหมือนไอหมอนั่นแน ๆ  เสียสถาบันเลยทานเอย  
 ถาจบไปแลวตกธรรมาสนตายตั้งแตวันแรก    เขาถามวาเรียนมาจากที่ไหนละ วดัประยูร แลวใคร
จะมาเรียนละ อยาบอก  วาจบจากวดัประยรู    

เห็นไหม  นีแ่จมแจง จูงใจ แกวกลา ราเริง  
บางคนถามวา ทําไมผม ใชส่ือเพาเวอรพอยท  ผมบอกพระพุทธเจากใ็ช นึกออกไหม เร่ืองนี้นึก

ออกไหม  ตอนที่พระพุทธเจาเทศนใหนางรูปนันทาฟง  เนรมิตผูหญิงใหมาถือพัดถวาย คนอื่นไมเห็น   
ภิกษณุีรูปนนัทาเห็นอยูองคเดียว รูปนันทา   มาบวช คนรักสวยรักงาม พระพุทธเจาเทศนเร่ือง อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แตภกิษุณไีปฟงทีไรชอบทุกที มาชมรูปนันทา ซ่ึงเปนคนสวยมาบวช  ก็เลยตองแอบไปฟง
พระพุทธเจา แตไมใหพระพุทธเจารู  กลัวจะเทศนดาเรือ่งความสวยความงาม พอเขาไป   ไปนั่งอยูขางทาย 
เห็นพระพุทธเจานั่ง แลวก็มคีนนั่งคอยถวายงานพดัอยูเปนสาวสวย แมคน   

รูปนันทานึกในใจ โอย ผูหญิงที่ถวายงานพัดพระพุทธเจาสวยจริง ๆ ไปหามาจากไหน  ใครวา
พระพุทธเจาไมชอบของสวยของงาม ไมจริงเลย เปลี่ยนทัศ เลย ไมจริง ขนาดเทศนยังมีหางเครื่องเลย โอ 
สวยจริง ๆ ผูหญิงคนนี้ คิว้สวย ปากสวย อายุ 15 หยก ๆ 16 หยอน ๆ นั่งชมอยู หารูไมวาผูหญิงคนนี้  
พระพุทธเจาเนรมิตขึ้นมาเปนสื่อ ไมใชผูหญิงจริง  คนอื่นมองไมเห็น เนรมิตขึ้นมาดวยกระแสจิตของ
พระพุทธเจา เปนโทรจิต มองเห็นคนเดียว  

พอรูวานางรูปนันทากําลังอินน  ชอบ พระพุทธเจากดรีโมทคอนโทรลฟอรเวิรด  กลายเปนจาก
ผูหญิงจากอาย ุ15-16 เปนอายุ 20 สาวเตม็ตวั สาวเต็มตวัยิง่สวยใหญเลย รูปนันทานึกในใจ 

สักพักหนึ่ง ฟอรเวิรดเปนหญิงอายุ 30 ภิกษุณีรูปนนัทาคิด  30 ยังแจว 
พักเดยีว 40 โอโฮ ทําไมมันแกเร็วจัง  
50 – 60 – 70 – 80 แกเลย  หนา แกไปแลว ลมลงชักดิ้นชักงอ ตายอยูตรงนั้นอีก พระพุทธเจาปด

โทรจิตเลย  พอรูปนันทาเบือ่แลว โอโหคนเรามันนาเกลียด พอแกแลว ตายแลวเปนอยางนี้  “รูปนันทา เธอ
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จงพิจารณาเหน็วา ผูหญิงคนนั้นเปนฉันใด ตัวเธอก็จกัเปนฉันนั้น รางกายของเธอมทีวารทั้ง ๙ ของเปอย
เนาไหลเขาไหลออก ”  พอฟงตรงนี้ไดดวงตาเห็นธรรม เพราะส่ือและอปุกรณ  

สมัยนี้เราไมมโีทรจิต เราก็เพาเวอรพอยท  “รูปนันทา เกิดมาเธอก็เปนเด็กแบเบาะ  โตขึ้นก็ไป
โรงเรียน  อนุบาล โตขึ้นก็ไปเรียนมหาวิทยาลัย จบแลวก็ไปทํางาน แตงงานมีครอบครัว อยูรวมกนั ถือไม
เทายอดทอง กระบองยอดเพชร เสร็จแลวกเ็ขาโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลก็วัดประยรู   รูปนันทาเอย”  

พระพุทธเจาใชมาแลวกับรูปนันทา ผมก็ใชเหมือนกนั เรียนแบบพระพุทธเจา ส่ือและอุปกรณ  
เพราะฉะนั้น คอมพิวเตอรมนับอกวาจบไดแลว สุดทาย   

 
การใชปฏินิเทศ  
 ปฏินิเทศ คือสรุปจบ  เชื่อมธรรมะเขากับเหตุการณในงานนั้น เทศนงานศพตองสอนวา ในที่สุด 
เราเทศนมาเรือ่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมเที่ยง เปนทกุข เปนอนัตตา ญาติโยมก็จะตองพิจารณาวา ไมเทีย่ง 
เปนทุกข เปนอนัตตา วาเปนอยางไร และใหนอมนําไปปฏิบัติ สรุปจบใหประทับใจ ญาติโยมนาํไปปฏิบัติ
กัน   เร่ืองอธิปไตย ๓ สามัคคีกัน  อยาเปนอัตตาธิปไตย อยาเอาตวัเองเปนใหญ อยาเปนโลกาธิปไตย ใหคน
อ่ืนเอาเปรียบ ตองเปนธรรมาธิปไตย ก็คือตางฝายตางได อยูรวมกันดวยถูกตองไมจําเปนตองถูกใจ ดัง
พรรณนามาพอสมควรแกเวลา ใหพรเลย  

เทศนาปริโยสาเน ในอวสานเปนที่สุด แหงพระธรรมเทศนานี้ ตรงนี้จะมแีบบใหพรอยู แลวลง
ทายดวย เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้ แลวอยาลืมเอวัง    
 
นักเทศน ๓ แบบ 

ถามวา ทั้งหมดที่บรรยายมา  ทานอยากเปนนักเทศนประเภทไหน มี ๓ แบบ   
นักเทศนแบบแครอท  
นักเทศนแบบไข   
นักเทศนแบบกาแฟ  
ทานอยากเปนนักเทศนประเภทไหน   จากที่ผมไดบรรยายมา ถาอยากเปนประเภทไหน ดู

ประเภทตอไปนี้   
นักเทศนมี ๓ ประเภท    แครอท ไข และกก็าแฟ 
ตมน้ําใหเดือด   ๓ หมอดวยกัน  แลวก็เอาของสามอยางใสลงไป แครอทใสหมอหนึง่ ไขใสหมอ

หนึ่ง กาแฟใสอีกหมอหนึ่ง ตมในน้ําเดือดหมอละ ๑๕ นาทีดวยกัน หลังจากตม ๑๕ นาทีไปแลว   เอาแครอ
ทออกมา ไขออกมา กาแฟออกมา เกิดอะไรขึ้น   

แครอท กอนตมแข็ง ตมแลวเปนไง  นิ่ม  
ไขกอนตม นิม่ ออน ตมแลวเปนไง  แข็ง 
กาแฟกอนตมเปนยังไง  เปนเม็ด พอตมแลวละลายน้ํา กลายเปนน้ํากาแฟสีดํา ๆ 

  มุมมองตางกัน  ทานมาฝกเทศนกันทีน่ี่ เปรียบเหมือนกับตมในหมอน้ํารอน  แลวแตทานจะเปน
แครอท เปนไข หรือเปนกาแฟ หองอบรมนี้เปนหมอน้ํารอน  
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ตอไปทานไปเทศนที่ไหน ธรรมาสนที่ทานฝกที่นี่ หรือธรรมาสนที่ทานเทศนทีโ่นน ก็เปน
เหมือนหมอน้าํรอน  

บางรูปเปนแครอท  ขึ้นธรรมาสน   ก็คือลงไปอยูในหมอน้ํารอน ไปฟอรมดี  เรียบจบจากวดั
ประยูรไป เขมแข็งมาก  กะวาจะตองเทศนอยางดีเลย  แตวาตกธรรมาสนมา ลงจากธรรมาสน หมดสภาพ  
รองไห จาก ๆ  รองไหจากเลย เลิกเลยไปเทศนคร้ังเดียว ไมเอาไหนเลย ไมเอาอีกแลว นักเทศนแบบแครอท  
ใจเสาะ 

อีกประเภทหนึ่ง  ประเภทไข  กลา ๆ กลัว ๆ   ออนยังไมทันตม ไปดวยความรักในญาติโยม แต
พอขึ้นธรรมาสน  ปากจัดกลายเปนไข  ทะเลาะกับเขาไปทั่ว กับผูเทศนบาง เจาอาวาสบาง อภิปรายไปทั่ว
หมด เปนไขตม  แข็งมาก ไมยอมแพใคร  นี่ประเภทที่ ๒   

ประเภทที่ ๓ คือกาแฟ  ฝกฝนอบรมตัวเอง อันไหนเทศนไมเกง อันไหนเทศนไมดี กพ็ัฒนา แกไข 
ปรับปรุง มาฝกอบรมที่นี่ เรียนที่นี่ เอาขอดีไปใชเหมือนกาแฟ  ละลายก็จริง แตเปลี่ยนน้ําใหเปนสกีาแฟ มี
รสชาติไปดวย มันไมไดหายไปไหน มีความนุมละมุน ความหอมหวาน อยูในน้ําเหมือนเราปรับตัว  จบแลว
ก็เทศนไดกลมกลอม    ไมออนเหมือนแครอท ไมแข็งเหมือนไข เราเจอปญหา เจออุปสรรค เทศน บางครั้ง
โดนไลตอนมาก็มาศึกษาเพิม่เติม มาเรียนความรูเพิ่มเตมิ ไปหาครูบาอาจารย หาความรู ตอไปก็เทศนดีขึ้น ๆ    
เปนยังไง  เทศนที่ไหนคนกช็อบฟงแลว เพราะมีการปรบัปรุงตัวเองอยูเร่ือยเหมือนกาแฟ  ปรับรสน้ําใหมีรส
อรอย   

เพราะฉะนั้น ความลมเหลวก็ยิ่งทําใหเรามคีวามเขมแข็ง  ทําใหเราแกปญหา ฝกฝน พัฒนา ใน
ที่สุดเปนยอดนักเทศน  เทศนเกง เทศนดี เทศนเปน  ซุปเปอรมังค   

ถามวา ทานอยากเปนนกัเทศนประเภทไหน 
เจอปญหาแลวยอมแพเหมือนนักเทศนแครอท  
หรือเจอปญหาแลวเหีย้มโหด เหมือนไข  
หรือปรับตัวเทศนใหดี ขึ้นเรือ่ย ๆ เหมือนกาแฟ  
ขอไดเปนนกัเทศนแบบกาแฟ ชงกาแฟรอไวแลว  ขอถวาย ใหทานฉันแลวจําใหไดวา เปน

นักเทศนแบบกาแฟ  
ขอทุกรูปประสบความสําเร็จในการศึกษาอบรมนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลความดีปกปก

รักษาใหทุกทานมีความเจริญ ในการฝกอบรมในการเทศนา นําไปใชเทศนา เปนประโยชนไพศาลแกสังคม 
ประเทศชาติ พระศาสนา มคีวามสําเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป งอกงามไพบูลยในรมธรรมแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจายิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญ 


