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บทที่ 4 
       

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิจัยบทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

ที่มีผลตอการสรางความมั่นคงทางสังคม แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  

 ตอนที่ 2 วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  

 ตอนที่ 3 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  

 

บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  

   

 ผลการวิจัยพบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

คือเปนผูจัดตั้งโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส จัดการอบรมและสงเสริม

กิจกรรมการเทศน สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้ง

กองทุนมูลนิธิตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 การจัดตั้งโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส   

 โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2512 โดยพระ

พุทธวรญาณ เพื่อใชเปนที่ศึกษาของบรรดาพระภิกษุสามเณร และเยาวชนทั่วไป โดยเปดใหมีการ

สอน 2 แผนก ดังนี้ คือ การศึกษาแผนกปริยัติธรรม และโรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย  

 การศึกษาแผนกปริยัติธรรม (ธรรม-บาลี) เปดใหมีการสอนทั้งแผนกนักธรรมและแผนก

บาลี แผนกนักธรรม เปดสอนตั้งแตนักธรรมช้ันตรี ชั้นโท และช้ันเอก แผนกบาลี เปดสอนตั้งแตชั้น

บาลีไวยากรณ ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค การเปดสอนพระปริยัติธรรมนี้เปนที่สนใจของบรรดา

พระภิกษุสามเณร ทั้งในวัดและตางวัด ในแตละปจะมีพระภิกษุสามเณรสอบไดเปนจํานวนมาก 

นับวาเปนสํานักเรียนที่มีชื่อเสียงมากสํานักเรียนหนึ่ง พระภิกษุและสามเณร สํานักเรียนวัดประยุร

วงศาวาส  สอบไดเปรียญธรรม  9 ประโยคหลายรูป อาทิ เชน พระมหาพิศิษฐ สุจิตฺโต พระมหาเรง 

อุณสิริ  พระมหาถวิล ปฺญาธโร พระมหาพูนชัย ปฺญาธโร สามเณรประยูร มีฤกษ พระมหาวิชิต 
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อิสฺสโร พระมหาเฉลียว เปสโร สามเณรวิชัย ใจมุง สามเณรสมหวัง แกวสุฟอง สามเณรผดุง แปง  

การิยา พระมหาศฤงคาร สุเมธาวี สามเณรสมเจตน ผิงทองงาม สามเณรประสูติ เรียบเรียง  สามเณร

สัญญา โปรงใจ พระมหากรุงสุขวิลัย ภทฺทาภิภู สามเณรวิรัติ ณุศรีจันทร และสามเณรอัฐ รัตนวัน 

เปนตน  

 โรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือมีชื่อยอวา พอ.ป. ไดเปด

ทําการสอนเมื่อปการศึกษา 2516  โดยมีพระพุทธวรญาณ เปนเจาสํานักเรียน เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

เกิดศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา สามารถนอมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิต

ของตนในอนาคต  แบงการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ชั้นตน (ประถมศึกษาปที่ 3-6) ชั้นกลาง 

(มัธยมศึกษาปที่ 1-3) และชั้นสูง (มัธยมศึกษาปที่ 4-6) วิชาที่สอนมี 4 วิชา คือ วิชาหลักการดําเนิน

ชีวิต วิชาพุทธประวัติ  วิชาพุทธศาสนา และวิชาศาสนพิธีและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปนแหลงเผยแผพุทธศาสนาแหลง

ใหญแหงหนึ่งที่มีคุณคาแกสังคมและประเทศชาติอยางยิ่ง 

 การจัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน  

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนผูเทศนมหาชาติไดไพเราะในลักษณะสาลิกาปอน

เหยื่อ  โดยเฉพาะกัณฑวนปเวสน ซ่ึงทานไดเรียนกับพระครูสุตธนวัฒน (เปรื่อง เขมจาโร) และได

ฝกสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะกับพระมหาอรรถ รณรื่น ไดเปนพระสงฆผูทรงพระปาฏิโมกข ทาน

จึงใหความสําคัญกับการฝกอบรมการเทศน จึงจัดตั้งโรงเรียนอบรมวิชาเทศนาของวัดประยุรวงศา

วาส โดยทานเปนทั้งประธาน และผูอํานวยการโรงเรียน นอกจากนี้ไดสนับสนุนจัดโครงการ

สงเสริมกิจกรรมการเทศน เพื่อฝกฝนพระภิกษุสามเณรใหมีความสามารถในการแสดงพระธรรม

เทศนา ระยะเวลาสอนอยูในระหวางเทศกาลเขาพรรษาชวงวันโกนและวันพระ ผลงานจากโครงการ

นี้ทําใหมีพระนักเทศนที่มีทักษะความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนาที่ไดรับการยกยองจาก

โครงการนี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อาทิ พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต มีฤกษ) และพระ

ราชธรรมวาที เปนตน 

 นอกจากนี้ทานยังไดรับเปนพระวิทยากรสภาธรรมกถึกถวายความรูแกพระสังฆาธิกา

สวนกลางและสวนภูมิภาค เปนวิทยากรอบรมพระอุปชฌาย และรับอาราธนาเปนวิทยากรในสํานัก

เรียนของวัดอื่น ๆ ไดรับยกยองสรรเสริญจากพุทธศาสนิกชน และบุคคลท่ัวไปวามีความสามารถ มี
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ปฏิภาณโวหารในการแสดงพระธรรมเทศนาเปนพิเศษ จึงไดรับอาราธนาใหแสดงพระธรรมเทศนา

เปนประจําทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยตลอดมา ตั้งแต ป พ.ศ. 2477  สารัตถะของ

พระธรรมเทศนา มุงอบรมสั่งสอนใหผูฟงเกิดสติมีกําลังใจ มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต และ

สามารถนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใชแกปญหาชีวิตของตน ทั้งยังไดนําหลักธรรมมา

ประยุกตเขากับเหตุการณปจจุบัน และพิมพมอบใหแกสาธุชน พุทธบริษัทเปนธรรมบรรณาการเปน

ประจํา  

 การสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา   

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ไดจัดใหมีกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาเปนประจํา

ทุกป ในแตละครั้งที่จัด จะมีพุทธศาสนิกชนมารวมประกอบพิธีดวยไมนอยกวา 1,000 คนขึ้นไป 

พิธีกรรมทางศาสนานี้จะจัดใหมีในวันสําคัญทางศาสนา อาทิ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐ

มีบูชา วันอาสาฬหบูชา 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ 13 วัด

นี้เปนวัดเกาแกสรางมาแลวเกือบ 200 ป มีศิลปกรรม โบสถ วิหารเกาแก กุฏิและศาลาชํารุดทรุด

โทรม ทานจัดใหมีการปฏิสังขรณ ซอมแซม และสรางขึ้นใหม นอกจากนี้ทานไดเห็นความสําคัญ

ของระบบสาธารณูปโภค จึงสรางหองสุขา ระบบวางทอน้ํา และทางเดินในวัด ดังนี้ 

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระอุโบสถในสวนหลังคา 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางพระวิหารคต สิ้นเงิน 990,000 บาท  

  พ.ศ.2518 เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระวิหารหลวงพอพระพุทธนาคนอย 

สิ้นเงิน 6,000,000 บาท  

  พ.ศ.2521 เปนประธานดําเนินการซอมพระเจดียและวิหารหลวงพอแกว  

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณภูเขาจําลอง หรือภูเขาเตา ส้ินเงิน 2,000,000 บาท  

  พ.ศ.2533 เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระอุโบสถวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

สิ้นเงิน 30,000 บาท  

  พ.ศ.2534 ไดบริจาคทรัพยจํานวน 1,100,000 บาท รวมปฏิสังขรณ พระอุโบสถวัด

ประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน 892,868 บาท  
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  เปนประธานดําเนินการจัดสรางซุมประตูวัดประยุรวงศาวาส ดานทิศตะวันออก สิ้น

เงิน 700,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาสุภาพ เกตุมวง ส้ินเงิน 1,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณพระบรมธาตุเจดียองคใหญ ส้ินเงิน 1,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาปฏิบัติธรรม (หอภาวนา) สิ้นเงิน 1,500,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมศาลาสาธรอุปถัมภ สิ้นเงิน 528,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาปริวัติธรรม ในภูเขาเตา ส้ินเงิน 140,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมธรรมาสนบุษบกบนศาลาการเปรียญ สิ้นเงิน 400,000 

บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางซุมประตูหนาวัดดานทิศเหนือ ส้ินเงิน 558,026 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางฌาปนสถานจากระบบเตาถานเปนระบบน้ํามันไฟฟา 

สิ้นเงิน 2,500,000 บาท 

 นอกจากการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวัดบางเกาะเทพศักดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง

ทานเคยพํานักอยูเมื่อสมัยเปนสามเณร ดังนี้  

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณอุโบสถวัดบางเกาะเทพศักดิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม  

สิ้นเงิน 3,000,000 บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกําแพงวัดดานทิศเหนือ ส้ินเงิน 1,200,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิสงฆ 10 หลัง ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 

2,000,000 บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหอสวดมนตและหอฉัน ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ส้ินเงนิ 

1,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหอระฆัง ท่ีวัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 200,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณศาลาการเปรียญวัดโบสถ จังหวัดสมุทรสงคราม 

สิ้นเงิน 700,000 บาท 

  เปนประธานดําเนินการปฏิสังขรณมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทและจิตรกรรมฝา

ผนัง ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ส้ินเงิน 1,800,000 บาท  
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  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิคูหาแกวแบบทรงไทย 2 ไทย ที่วัดบางเกาะเทพ

ศักดิ์ ส้ินเงิน 4,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกําแพงรั้วลอมรอบเขตสังฆาวาสที่วัดบางเกาะเทพ

ศักดิ์ ส้ินเงิน 200,000 บาท  

 สรางหองสุขา 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา สิ้นเงิน 

250,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา ศาลา 4 ส้ินเงิน 222,200 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา 4 หอง หลังพระอุโบสถ สิ้นเงิน 250,000 

บาท  

  เปนประธานดําเนินการบูรณะหองน้ําขางศาลาการเปรียญ 7 หอง 100,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขาดานหลังศาลา 1 จํานวน 7 หอง สิ้นเงิน 

250,000 บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางสุขา จํานวน 4 หอง ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ สิ้นเงิน 

200,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขา จํานวน 3 หอง ขางศาลา 2 สิ้นเงิน 80,320 

บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางหองสุขาขางศาลา 4 จํานวน 10 หอง หองใตดิน 6 

หอง ส้ินเงิน 1,500,000 บาท 

 สรางและซอมแซมกุฏิ  

  เปนประธานดําเนินการสรางกุฏิตึกแถว 2ชั้น จํานวน 7 หอง ที่คณะ 3  

  พ.ศ.2506 เปนประธานดําเนินการสรางกุฏิเรือนแพ ศาลาศิริพงษ ศาลายิ่งกลิ่นดอกไม 

และศาลาอนุสรณริมเขาเตา  

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 7 และคณะ 8  

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 11 และคณะ 12  
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  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 5 คณะ 13 และคณะ 8 สิ้นเงิน 6,000,000 

บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิพระประกาศสหกรณและคุณหญิง สิ้นเงิน 

2,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆคณะ 9 ส้ินเงิน 1,200,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิพระยาอภิบาลราชไมตรี  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิประชาสามัคคี หลังตึกศิริพงษ คณะ 2 สิ้นเงิน 

120,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 3 ส้ินเงิน 300,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 ส้ินเงิน 3,430,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิ 80 ปรําลึก ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์  สิ้นเงิน 

1,700,000 บาท 

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางกุฏิพระฉัตรไชย คณะ 1 ส้ินเงิน 3,000,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมตึกศิริพงษ  คณะ 2 สิ้นเงิน 570,000 บาท  

 สรางและซอมแซมศาลา 

  เปนประธานจัดสรางศาลาหาสอบสามรําลึก พ.ศ.2508  

  เปนประธานจัดสรางศาลาครามสกุลไทย พ.ศ. 2509  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลา 60 ป 

  เปนประธานจัดสรางศาลาภูมมะภูติ พ.ศ. 2516 

  พ.ศ.2519 เปนประธานดําเนินการกอสรางศาลาฉัตรมนตเย็น บุนนาค และศาลา 7 

  เปนประธานดําเนินการสรางกุฏิสุริยา สิ้นเงิน 750,000 บาท  

  พ.ศ.2523 เปนประธานดําเนินการซอมและดัดแปลงโรงเรียนทองคราม เปนหองสมุด

ประชาชน  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาแนบนิมิต ส้ินเงิน 2,381,931 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลา อภินัน รักสัจจะ สิ้นเงิน 2,300,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซอมศาลาสาธรอุปถัมภ สิ้นเงิน 528,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาศิริพงษ (ศาลา 2 ) สิ้นเงิน 1,700,000 บาท  
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  เปนประธานดําเนินการจัดสรางศาลาปยไพชยนต ที่ภูเขาเตา ส้ินเงิน 250,000 บาท  

 วางระบบสาธารณูปโภค 

  เปนประธานดําเนินการเทพ้ืนถนนคอนกรีตภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พรอม

ทั้งวางระบบทอระบายน้ําใหม ท้ังหมดสิ้นเงิน 1,500,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการปรับพื้นถมที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณวัด ที่วัดบางเกาะ

เทพศักดิ์ ส้ินเงิน 1,000,000 บาท  

 การจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ     

  พ.ศ.2513 เปนประธานเปดอาคารเรียนโรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 

มีนาคม ไดดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิ “โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา” 

  กอตั้งมูลนิธิใหโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

  ไดบริจาคทรัพย จํานวน 1,000,000 บาท ตั้งมูลนิธิ “เทพประสิทธิคุณ” 

  ไดรวมบริจาคตั้งทุนนิธิ “พระครูสังฆรักษสุรินทร  กิตฺติภทฺโท” จํานวนเงิน 10,000 

บาท  

  ไดบริจาคทรัพยตั้งมูลนิธิ “วัดบางเกาะเทพศักดิ์” จํานวนเงิน 1,000,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิ “โรงพยาบาลสงฆ” เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพย จํานวน 1,301,000 บาท แกมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศ

ไทย 

  ไดบริจาคทรัพยตั้งมูลนิธิ “พระธรรมวิสุทธาจารย” ที่วัดโพธิ์รัตนาราม อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี จํานวนเงิน 10,000 บาท  

  นอกจากการตั้งมูลนิธิแลวทานยังไดบริจาคทรัพยจํานวนมาก ดังนี้ 

  ไดบริจาคทรัพย จํานวน 700,000 บาท สรางศาลาการเปรียญวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

  ไดบริจาคทรัพย จํานวน 10,000 บาท เริ่มกอตั้งมูลนิธิใหโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

  ไดบริจาคทรัพยซอมมณฑป และสรางเขื่อนหนาวัด ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์  

  พ.ศ.2522 บริจาคทรัพยสรางศาลาริมทางหลวงสายธนบุรี – ปากทอ 1 หลัง สิ้นเงิน 

90,000 บาท  
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  ไดบริจาคทรัพย จํานวน 310,000 บาท สรางศาลาทาน้ําวัดปรกสุธรรมาราม จังหวัด

สมุทรสงคราม 

  พ.ศ.2528 ไดบริจาคทรัพยสรางศาลาริมทางหลวงสายบานโปง ราชบุรี บริเวณปาก

ทางเขาศูนย การศึกษานอกโรงเรียน สิ้นเงิน 100,000 บาท 

  พ.ศ.2534 ไดบริจาคทรัพยจํานวน 1,100,000 บาท รวมปฏิสังขรณ พระอุโบสถวัด

ประยุรวงศาวาส 

  ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช จํานวนเงิน 3,000,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนเงิน 1,000,000 

บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลกุยบุรี จํานวนเงิน 10,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวนเงิน 10,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพยใหมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม เปนจํานวนเงิน 1,031,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพยซอมกุฏิสงฆ คณะ 13 จํานวนเงิน 60,500 บาท 

  ไดบริจาคทรัพย สรางศาลาการเปรียญวัดโบสถหลังใหม จํานวน 500,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพยสมทบทุนมูลนิธิ “พระเทพสุวรรณมุนี” วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี 

เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพยรวมสรางที่ทําการอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สิ้นเงิน 

500,000 บาท 

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหลานภาลัย อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวนเงิน 1,000,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลนภาลัย อําเภอบางคณที  จังหวัดสมุทรสงคราม 

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยใหโรงพยาบาลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน

เงิน 1,000,000 บาท 

  พ.ศ.2544 ไดบริจาคทรัพยและเปนประธานดําเนินการจัดสรางมหาวิหารพระพุทธวร

ญาณ ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส้ินเงิน 19,000,000 บาท 
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  พ.ศ.2547 ไดบริจาคทรัพยสรางปอมยามตํารวจ สถานีตํารวจอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวนเงิน 500,000 บาท  

  พ.ศ.2548 ไดบริจาคทรัพยสรางปอมยามตํารวจ สถานีตํารวจอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จํานวนเงิน 400,000 บาท  

  เปนประธานดําเนินการซื้อที่ดินจํานวน 1 ไร 3 ตาราวา ถวายวัดบางเกาะเทพศักดิ์ 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส้ินเงิน 2,300,000 บาท  

  ไดบริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบภัย “คลื่นสึนามิ” ใน 6 จังหวัดภาคใต สิ้นเงิน 

10,000 บาท  

  เปนประธานทอดผาปามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ ปรารภมงคลสมัยอายุวัฒนมงคล 94 ป 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ จํานวนเงิน 46,540 บาท 

  นอกเหนือจากบทบาทดังกลาวขางตนทานยังเปนผูบริหาร เปนนักแสดงธรรมเทศนา 

ดังนี้ 

  พ.ศ.2500 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการองคการเผยแผธนบุรี 

  พ.ศ.2501 ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาส 

  พ.ศ.2515 ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนเจาคณะภาค 15 ปกครองคณะสงฆในเขต

จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรขีันธ 

  พ.ศ.2520 ไดประกาศใชระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆวัดประยุรวงศาวาส พ.ศ.2520 

แบงการบริหารภายในวัดออกเปน 4 องคการ คือ 

    1. องคการปกครอง มีพระเขมสุตาจารย (เปรื่อง เขมจาโร) เปนประธาน 

    2. องคการศึกษา มีพระศรีวิสุทธิดิลก (เรง อุณสิริ) เปนประธาน 

    3. องคการเผยแผ มีพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน กฺจนิโก) เปนประธาน 

    4.  องคการสาธารณูปการ มีพระครูปลัดเล่ือน ถาวรธมฺโม  

  เปนประธานรณรงคใหพระภิกษุสามเณรและศิษยวัด คนงานวัดงดสูบบุหรี่ ไดมอบ

เกียรติบัตรแกพระภิกษุในวัดที่เลิกสูบบุหรี่ไดเปนครั้งแรก จํานวน 3 รูป คือ พระสุรินทร กิตฺติภทฺ

โท พระสุขุม ปภาธโร และพระชลิต โชติโก  

  ไดออกประกาศฉบับแรกใหพระภิกษุสามเณรและศิษยวัด และทานที่อยูในวัดงดสูบ

บุหรี่และไดกําหนดใหผูท่ีมาอุปสมบทจะตองงดสูบบุหรี่ 
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  พ.ศ.2479 เปนกรรมการนําขอสอบประโยคบาลีสนามหลวงไปเปดสอบที่ตางจังหวัด  

  เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พ.ศ.2480  

  พ.ศ.2507 เปนกรรมการนําขอสอบธรรมสนามหลวงไปเปดสอบ ณ รัฐเคดาห 

ประเทศมาเลเซีย  

  เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงรัฐปนัง 

  ไดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสิงคโปร 

  พ.ศ.2483 – 2496 ชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เปนพระวิทยากรของสภาพระธรรมกถกึ 

โดยออกไปบรรยายธรรมอบรมประชาชนตามจังหวัดตางๆ คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร ระนอง 

สุรินทร บุรีรัมย ระยอง จันทบุรี ตราด  

  เปนพระวิทยากรถวายความรูในการประชุมพระสังฆาธิการสวนกลางและสวนภมูภิาค 

เปนพระอุปชฌายในการอบรมพระอุปชฌาย 

  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศฝรั่ ง เศศ อังกฤษ อิตาลี  ออสเตรียและ

สวิตเซอรแลนด 

  พ.ศ.2532 ไดกําหนดใหมีการมอบทุนการศึกษาเปนรางวัลแกผูสอบบาลีนักธรรมได

ในแตละชั้น ตลอดจนผูที่ศึกษาจบพุทธศาสตรบัณฑิตที่ไดปฏิบัติศาสนกิจชวยงานวัดมาอยาง

ตอเนื่อง 

 

วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  

 

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ทําการเผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จเปน

อยางดีนั้นตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลายประการ โดยรูไดจากผลของการศึกษารูปแบบ 

กลวิธีการเผยแผธรรมของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)และผลจากการสัมภาษณทั้งบรรพชิต

และคฤหัสถทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเผยแผ 2 ประการ คือ 1) ปจจัยดาน

องคประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม หมายถึง ผูแสดงหรือผูบรรยาย เนื้อหา ผูฟง 2) ปจจัย

ดานทางสังคม หมายถึง ความนิยมของผูฟง เปนตน 
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 1. ปจจัยดานองคประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรม 

                  การเผยแผพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)มีทั้งการแสดงธรรม การ

บรรยายและการปาฐกถา เปนการใชสื่อบุคคลในการเผยแผ สื่อบุคคลเปนสิ่งที่มีอิทธิพล

คอนขางมากในเรื่องของการโนมนาวและชักจูงใจ จากการศึกษาพบวา ประสบความสําเร็จดานการ

พูดเปนอยางยิ่ง ธรรมะที่แสดงไดกลายเปนบรรทัดฐานแกสาธารณชน ในการนํามาใชเปนหลักใน

การดําเนินชีวิตประจํา การแสดงธรรมเปนกระบวนการที่สรางความรวมกัน อันไดแกความรูสึกนึก

คิด ขอมูลขาวสาร อารมณของบุคคลสองฝาย คือ ผูแสดงและผูฟง โดยผูแสดงไดถายทอดความรูสึก

นึกคิด เนื้อหา ความตองการ อารมณ ซึ่งเราอาจหมายถึง ตัวเนื้อหาสาระ(Massage) ที่ผูแสดงธรรม

ตองการใหผูฟงเกิดความเขาใจรวมกัน จึงอาจสรุปถึงองคประกอบที่สําคัญ ๆ ของการแสดงธรรมที่

ทําใหพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ประสบผลสําเร็จในการเผยแผธรรมะมี 4 ประการ คือ 

  1.1 ผูแสดงหรือบรรยายธรรม 

              พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ผูทําหนาที่แสดงหรือบรรยายธรรมถือวา มี

ความ สัมพันธตอองคประกอบอื่นๆ ทั้งในการเลือกเนื้อหา วิธีการ รวมถึงการพิจารณาถึงกลุมผูฟง 

เปาหมายสําคัญก็เพื่อการแสดงธรรมไปยังผูฟง เพื่อสามารถนําธรรมะไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน อันจะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดีของคนในสังคม ใหมี

พฤติกรรมที่ดีขึ้น ในการแสดงธรรมนั้นผูแสดงจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว สิ่งสําคัญ

ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูแสดงธรรม ประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสงผลตอการเผยแผ

พระพุทธศาสนาคุณสมบัติเฉพาะที่ทําใหสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความสําเร็จในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะหไดตามหลักเกณฑตาง ๆ มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ 

   (1) ความนาเชื่อถือ (Credibility) กระบวนการถายทอดไมวาจะเปนการพูดหรือการ

เขียน สิ่งสําคัญคือความนาเชื่อถือในตัวผูพูดมีผลตอการพูด เพราะถาหากผูฟงมีความรูสึกวาผูพูด

เปนบุคคลที่นาเชื่อถือไววางใจได การยอมรับก็เกิดขึ้นไดงาย พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

เปนพระนักเผยแผท่ีสามารถสรางความนาเช่ือถือในตัวเองไดอยางดี ทั้งนี้ความนาเช่ือถืออาจมาจาก

ความรูความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคนโดยทั่วไป 

ดานความนาเชื่อถือของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)นี้ ผูที่รูจักและนับถือ ไดพูดถึงความ

นาเชื่อถือดังมีขอความวา เมื่อมีโอกาสเห็นการสนทนากับบุคคลอื่น เมื่อไดสนทนาแลว เห็นไดวา

เปนคนพูดจาฉะฉานจริงใจและมีความเปนกันเอง เมื่อถึงเวลาที่จะแสดงถึงความถูกตองหรือ
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ความผิดในเรื่องใด ก็จะยกเหตุผลมาอธิบายอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังไดทําทุกสิ่งทุกอยางให

สําเร็จเปนรูปธรรมตามอุดมการณที่ไดตั้งใจไวทุกเรื่อง สิ่งที่แสดงออกมายอมเปนการสรางความ

นาเชื่อถือใหปรากฏ 

   (2) ความรูความสามารถดานการเผยแผ (Knowledge and Ability) พระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูมีความรูแตกฉานในเรื่องหลักพุทธศาสนาและเปนที่ปรากฏชัดแกผูพบ

เห็นโดยทั่วไป เปนที่ยอมรับโดยเฉพาะความรูความสามารถในการนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย

และสอดแทรกดวยคติธรรม น้ําเสียงดี อักขระชัดเจนสละสลวย รูเรื่องความเปนไปของสังคม เปน

นักเทศนมีความชํานาญในการประยุกตหลักธรรมะใหเขากับสถานการณปจจุบันไดดี สามารถ

นําเสนอธรรมะไดอยางชัดเจนแจมแจง ชวนใหประพฤติปฏิบัติ ทําใหผูฟงสนุกสนานชอบใจและ

ตั้งใจฟง ตลอดถึงภูมิธรรมที่ศึกษาเลาเรียนมา มีผลงานทั้งการพูดและงานเขียนหนังสือธรรมะหลาย

เลม ส่ิงเหลานี้สามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานนี้จริง 

   (3) มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส (Personality) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

เปนบุคคลผูท่ีมีบุคลิกลักษณะดี มีความดึงดูดใจ ยอมเปนเครื่องกระตุนใหผูฟงเกิดความสนใจและ      

พึงพอใจ เหมือนกับการโฆษณาสินคา มักนิยมเอาดาราภาพยนตร ศิลปนเพลง หรือนักกีฬาที่มี

ชื่อเสียงมาเปนผูแสดงโฆษณา ทั้งๆที่บุคคลเหลานี้อาจจะไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง

สินคานั้นเลย แตเพียงมีบุคลิกลักษณะดีเปนที่ดึงดูดใจ ก็ทําใหคนเกิดความสนใจไดเชนกัน เปนผู

หนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะดี การนุงหมเปนระเบียบเรียบรอย การยืน การเดิน การขึ้นธรรมาสนทุกอยาง

ถูกฝกฝนมาเปนอยางดี ทาทีในการพูดก็สงางาม ลีลาการเทศนนาสนใจ จึงรวมเปนองคประกอบที่

นาเล่ือมใสศรัทธาของผูฟงเปนอยางยิ่ง ดานบุคลิกภาพนี้มีผูที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดคนหนึ่งที่คุนเคย

กับไดกลาววามีความเคารพและศรัทธาพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีบุคลิกลักษณะนา

เล่ือมใสมาก เชน เวลายืนสนทนากับบุคคลทั่วไปจะสํารวมกายยืนในทาตรงที่สงางาม โดยเฉพาะ

เรื่องการขึ้นธรรมาสนแสดงธรรมนั้น จะนุงหมจีวรมีผารัดอกอยางเปนระเบียบเรียบรอยและนั่ง

แสดงธรรมตัวตรงเสมอ จะไมยอมนั่งตัวเอียงเปนอันขาด 

   (4) สถานภาพและบทบาท (Status and Role) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มี

สถานภาพและบทบาทโดยตรงตอการเปนพระสงฆนักเผยแผธรรมะ สถานภาพ เปนเจาอาวาสวัด

ประยูรวงศาวาส เจาคณะภาค 15 พระอุปชฌาย ตลอดทั้งเปนพระธรรมทูตและมีบทบาทมากมายใน

งานพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางดานเผยแผ มีทั้งการบรรยาย การปาฐกถา อภิปรายและ
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เขียนหนังสือธรรมะ ดังนั้น สถานภาพและบทบาท เปนตัวชี้ชัดลงไปวา เปนผูที่เหมาะสมกับงาน

เผยแผอยางแทจริง ทําใหผูฟงเกิดความเช่ือม่ันและตั้งใจพรอมที่จะรับเนื้อหาสาระไดอยางเต็มที่ 

   (5) ความเปนกนัเอง เมื่อผูพูดเริ่มการพูดถือไดวาเปนเบื้องตนแหงการนําเสนอ ดัง

คําที่คนมกักลาวกนัวา “เริ่มตนที่ด ีมีชัยไปกวาครึ่ง” การพดูที่มีความเปนกันเองจะทําใหเกดิความ

สนิทสนมใกลชิดซึ่งมีผลตอใจของผูฟง ทําใหผูฟงเกิดความสบายใจและเปนกนัเองกับผูพูด เมื่อ

เปนเชนนี้จะทําใหผูพูดสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดงายขึน้  

   (6) การสรางสารที่งาย เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร หรือสิ่งที่เราพูดรวมเปนตวัสาร

(Message) ถาเปนสารที่งายจะทําใหผูฟงเขาใจไดเรว็และงายขึ้น การสรางสารที่งาย ผูพูดจะเปนผู

กําหนดแตสิ่งนีก้็เปนตวักําหนดถึงประสิทธิภาพของผูพูดดวยเชนกนั ถาผูพูดมีความสามารถทําสาร

ที่ยากใหงายแกการเขาใจ การสื่อสารระหวางกนัก็มีโอกาสที่จะสําเร็จไดงายขึ้น แตถาเนื้อหาสารที่

สงไปเปนสารที่เขาใจยาก หรือผูฟงมีความรูในเรื่องนั้นนอยก็อาจทําใหการสื่อสารลมเหลวได

เชนกัน ตัวอยางเชน ผูฟงไมรูเรื่องบาลีเลยแตผูพูดอธิบายธรรมะนําเสนอแตคําบาลีเปนสวนใหญ ทํา

ใหผูฟงไมรูและไมเขาใจในสารนั้นเลย การสื่อสารก็ไมบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การสรางสารที่งาย

เหมาะสมกับผูฟงก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่จะทําใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได สามารถพูดเรื่องยากให

เปนเรื่องที่เขาใจงาย  

   (7) การสรางบรรยากาศ บรรยากาศในระหวางการสื่อสารเปนส่ิงสําคัญ ผูพูดเปนผู

กําหนดวาจะใหบรรยากาศในระหวางการพูดของตัวเองเปนเชนไร บรรยากาศจะตองเขากับเรื่องที่

เราจะพูด แตถาหากไมตรงกันอาจทําใหการสื่อสารไมบรรลุตามตองการได เชนผูพูดพูดเรื่องไมเปน

มงคลในงานมงคล หรือผูพูดพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาในงานศพ เปนตน ดังนั้น การสรางบรรยากาศ

ใหเหมาะกับสถานที่และเรื่องที่จะพูดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการพูดประสบความสําเร็จ ผูพูด

จําตองรูวาตนเองตองการจะพูดอะไร อยางไรและควรใหบรรยากาศเปนเชนไร พระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) เปนนักพูดที่สามารถสรางบรรยากาศในการพูดไดดีเยี่ยม  

   (8) มีความทุมเทในการเผยแผ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูทุมเทใน

การทํางานเปนอยางมาก เปนนักเผยแผท่ีมีความเสียสละ มีใจรัก มีความบริสุทธิ์ใจ มีแรงจูงใจและมี

ความตั้งใจในการทํางานดานการเผยแผอยางเต็มเปยม เห็นไดจากผลงานการเขียนหนังสือ ไดรับ

การพิมพเปนหนังสือแจกใหกับผูสนใจจํานวนมากและการคิดคนผลิตสื่ออุปกรณการเผยแผธรรม

อยูตลอดเวลา ส่ิงตางๆเหลานี้ อาจเปนสิ่งท่ีไดฝกฝนมาจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญชํานาญการ ตลอด
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ถึงประสบการณที่ผานเวทีการพูด เปนทั้งนักแสดงธรรมนักบรรยายธรรมและปาฐกถาธรรม 

นอกจากนั้นก็ไดรับเชิญไปพูดในโอกาสตาง ๆ อยูเสมอ สิ่งทั้งหมดนี้ไดรวมเปนปจจัยที่ทําให

ประสบความสําเร็จในการพูดอยางแทจริง 

   (9) ความเปนผูมีอุดมการณ พระพุทธวรญาณ (มงคล วโิรจโน) เปนผูมีอุดมการณ

ในการเผยแผที่ชัดเจนสามารถสรุปได 3 ขอ คือ 1. เมื่ออยูในศาสนาตองทําประโยชนสวนรวมให

มากที่สุด 2. ตองปฏิบัติธรรมใหถึงความดับทกุขพนทุกขใหได และ 3) ถาทําไมไดในสองขอตนนี้

อยาอยูใหรกศาสนาเลย 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนผูมีความตั้งใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา

ตามอุดมการณ โดยมีความมุงหมายเพื่อตองการอนุเคราะห เพื่อประโยชนและความสุขแก

ประชาชนโดยทั่วไป มุงมั่นในการแสดงหลักธรรมใหเห็นถึงเหตุและผลของการปฏิบัติตามธรรมะ

ขอนั้นๆ อันจะทําใหสังคมโดยสวนรวมเกิดความสงบเรียบรอยและทําใหพระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุงเรืองสืบไป 

 

 2. ปจจัยดานสังคม 

                    พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีความตั้งใจทํางานเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากการมี

วิริยะอุตสาหะในการเทศน บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม การใชส่ือในการประกอบการแสดงธรรม     

การเขียนหนังสือจํานวนมากกวาสิบเลมและการบันทึกเสียงการบรรยายธรรมในสถานที่ตาง ๆ อีก

จํานวนนับพันแผนดังที่ไดอางไวในบทที่แลว ความตั้งใจทํางานของนับวาเปนประโยชนตอ

ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และความ

เขาใจในการสรางคุณคาใหแกชีวิตตนและครอบครัว ทําใหรูจักหลักในการดําเนินชีวิตที่ถกูตองตาม

หลักพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาการทํางานเผยแผที่ยาวนานจึงทําใหเปนที่รูจักของสังคม

โดยทั่วไป 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนผูที่ไดรับการยกยองจากสังคมวา เปนผูที่มี

สติปญญาความรูความสามารถและมีประสบการณในการทํางานเผยแผมาก จนไดรับการยกยองจาก

หนวยงาน องคกรและสถาบันตาง ๆ ในสังคมอยูเสมอ  
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  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระเถระที่มีความเสียสละและอดทนในการ

เผยแผพระพุทธศาสนา มีความจริงใจและยึดมั่นในอุดมการณ พรั่งพรอมดวยความรูความสามารถ

และพยายามทําตนเปนแบบอยางแกพระภิกษุรุนใหมไดเห็นวิธีการทํางานเผยแผ จะตองทุมเททั้ง

กําลังกายและใจ ไมมีความยอทอตอความเหน็ดเหนื่อย มีแตความปติใจเมื่อไดทํางานเพื่อ

พระพุทธศาสนา ดวยอัตลักษณและทวงทาลีลาการแสดงธรรมของที่ไดแสดงออกเปนที่ปรากฏแก

สายตาประชาชนนั้น ทําใหเห็นวาเปนพระสงฆที่เปยมไปดวยเมตตา ตองการที่จะใชธรรมะ

สงเคราะหแกทุกคน จึงทําใหไดรับความนิยมและไดรับอาราธนาไปเทศน บรรยาย ปาฐกถาตาม

หนวยงาน องคกร สถาบันและสถานที่ตางๆอยูบอยครั้งและสื่อประเภทสิ่งพิมพ เชนหนังสือ ที่ได

เขียนและพิมพแจกเปนธรรมทานก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่ง 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ในฐานะพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนา มี

ความทุมเทเสียสละ ตั้งมั่นในอุดมการณ เปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในการเผยแผ 

ธรรมะตามกลวิธีทั้ง 4 รูปแบบ ดวยบุคลิกภาพที่เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจกับทุกคน 

เนื้อหาของธรรมะมีความถูกตองตามหลักธรรม ชัดเจน เขาใจงายและมีความเพลิดเพลินตอการฟง 

สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได ความพรอมในการแสดงธรรมและ

เนื้อหาธรรมะก็อํานวยประโยชนแกผูฟง จึงทําใหพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ไดรับความ

ศรัทธาเล่ือมใสจากประชาชนทั่วไป ในองคประกอบทางดานสถานภาพทางสังคมเปนผูมีตนแบบ

กัลยาณมิตรที่ดี มีความตั้งใจทํา งาน สังคมทั่วไปยอมรับในความรูความสามารถ มียศและตําแหนง

ในฐานะผูปกครองสงฆ ดวยปจจัยดังกลาวนี้จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน) ประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

  หลักธรรมที่ใชในการเผยแผ 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนพระสงฆที่มีเชี่ยวชาญในการทํางานเผยแผเชิง

รุก การแสดงธรรม บรรยายธรรมและปาฐกถาธรรมของทานประกอบดวยวาทการที่หนักแนน 

จริงใจ มีเหตุผล เหมาะสมกับยุคสมัย ใชภาษาที่เขาใจงาย ทําใหสาธุชนทุกเพศทุกวัยเกิดความความ

เขาใจในพุทธธรรมถูกตอง เกิดศรัทธาและนอมนําไปปฏิบัติไดโดยไมยาก สิ่งที่ทานสอนโดยมาก

เปนหลักธรรมท่ีเนนที่การแกปญหาชีวิต โดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารชีวิตของสามัญชน

ทั่วไป เพราะทานเห็นวา สังคมโลกทุกวันนี้เพียบพรอมบริบูรณอาหารกาย แตขาดแคลนอาหารใจ 

คือคุณธรรมภายในที่เรียกวาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม1 หมายความวา ผูคนสวนใหญกําลัง
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ดําเนินชีวิตไปตามกระแสโลกและสังคม แสวงหาเฉพาะวัตถุนิยม ไมสนใจใยดีตออํานาจของความ

ดีและความถูกตอง ปลอยใจไปตามอํานาจของกิเลส ไมรูจักหนาที่ของตน การไมรูจักเทคนิคการ

ครองเรือนและการไมรูจักโลก ทําใหการดําเนินชีวิตตองลมเหลวและจมอยูในกองทุกขนานัปการ 

ดังนั้น พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) จึงไดเผยแผธรรมะเขาถึงหัวใจประชาชน โดยคํานึงถึง

ประโยชน 3 ประการเปนเบื้องตน คือ ประโยชนปจจุบัน(ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน) ประโยชนเบื้อง

หนา (สัมปรายิกัตถประโยชน) และประโยชนสูงสุด (ปรมัตถประโยชน) ชักนํามหาชนใหมองเห็น

ปญหาชีวิต ใหรูจักตนเอง ใหรูจักหนาที่ของตน ใหรูจักสรางประโยชนระดับปจเจกและสงัคมทัง้ใน

ปจจุบันและอนาคต อันเปนแนวทางการเผยแผธรรมของทานตั้งแตนั้นเปนตนมาหลักธรรมในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาของทาน แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1. ดานสงเสริมการดํารงชีวิตดีงาม 2. ดาน

สงเสริมการปฏิบัติธรรม 

  1) ดานหลกัธรรมสงเสริมการดํารงชีวิตดีงาม 

        หลักธรรมที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ที่ใชในการแสดงธรรม บรรยาย

ธรรมหรือปาฐกถาธรรมแกพุทธบริษัทและบุคคลท่ัวไปนั้น เมื่อไดศึกษาจากเอกสารงานเขียนและ

เทปบันทึกเสียงของทานทั้งหมดพบวา หลักธรรมที่ทานใชในการแสดงธรรมนั้นเปนหลักธรรมที่

เกี่ยวของกับหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาบุคคล ครอบครัว การทํางานสังคม

และอื่นๆ อันเปนการดํารงชีวิตที่ดีงามตามวิถีพุทธ ผูวิจัยไดคัดเลือกนําเอาหัวขอธรรมที่นาสนใจ

และพบวาเปนธรรมะที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดใชในการเผยแผบอยครั้งหรือมากที่สุด 

โดยไดจัดเขาเปนหมวด ๆ ดังนี้ 

   หมวดที ่1 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

   หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่ใชปูพื้นฐานใหผูฟงเขาใจใน

พระพุทธศาสนาเปนเบ้ืองตน พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ทานไดสอนหลักธรรมเหลานี้ในที่  

ตาง ๆ หมวดหลักธรรมที่สําคัญในพุทธศาสนานี้มีหลักธรรมที่ทานใชบอย มีดังนี้ 

   (1) พระรัตนตรัย หมายถึง หลักที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ผูที่จะเปน

พุทธศาสนิกชนหรือเปนพุทธมามกะก็คือ ผูที่ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง ที่ระลึกของตน 

ฉะนั้น เรื่องพระรัตนตรัยจึงเปนเรื่องใหญ กวางขวางมาก องคแหงพระรัตนตรัยมี 3 ประการ คือ     

1) พระพุทธเจา คือ พระผูตรัสรูเองและสอนผูอื่นใหรูตาม 2) พระธรรม คือคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ 3) พระสงฆ คือ หมูสาวกผูปฏิบัติตามคําสั่ง
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สอนของพระพุทธเจา ดังนั้น สิ่งท่ีควรระลึก สวนที่หนึ่ง คือ พระพุทธเจาทรงประกอบดวยคุณ คือ 

1) พระปญญาธิคุณ มีความรอบรูในสิ่งทั้งหลาย ตามความเปนจริง จึงไดชื่อวาสัพพัญู รูสิ่งทั้งปวง

2) พระบริสุทธิคุณ คือ เปนผูมีจิตใจสะอาด สวาง สงบ เปนผูมีจิตใจที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศรา

หมองทั้งหลายมี โลภ โกรธ หลง เปนตน 3) พระมหากรุณาธิคุณ แมพระองคจะตรัสรูแลวก็ไมได

นิ่งอยูเฉย ไดเที่ยวออกสั่งสอนสัตวโลกโดยมิไดเห็นแกเหน็ดเหนื่อยและความลําบาก ออกเผยแผ

พระธรรมคําสอนมาถึงพวกในวันนี้ นี่คือสิ่งที่ควรระลึกถึงพระปญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณและ

พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทําใหไดรับธรรมะในทางพระพุทธศาสนา สวนที่ 2 คือ พระธรรม     

คําสอนของพระพุทธเจาตองระลึกถึงและนํามาปฏิบัติ ตองมีธรรมะอยูที่จิตใจตลอดเวลา ธรรมะ คือ 

ความถูกตอง ความดีงามหมายเอาส่ิงที่ควรนํามาประพฤติ ปฏิบัติตามจนทําใหมีความสุข ฉะนัน้ควร

ระลึกถึงพระธรรมตลอดเวลา เกิดขึ้นมาจากพระธรรม อยูไดดวยพระธรรม อยางนอยตัวก็คือธรรมะ

สองอยางคือ กายก็คือรูปธรรม สวนใจก็คือนามธรรม ธรรมะอยูที่ตัวสองอยางทั้งรูปธรรมและ

นามธรรมใหระลึกถึงอยูเสมอวา ตองมีธรรมะ ตองปฏิบัติธรรมะ ตองบูชาธรรมะเปนสรณะ ไมบูชา

กิเลส ไมบูชาอบายมุข ไมบูชาสิ่งเหลวไหล  สวนที่ 3 คือ พระสงฆ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา 

ควรระลึกเพราะวาพระสงฆมีคุณธรรม 4 อยาง ไดแก 1) สุปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติดี 2) อุชุปฏิปนโน 

เปนผูปฏิบัติตรง 3) ญายปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติเพื่อรูธรรมเปนเครื่องออกจากทุกข และ 4) สามี       

จิปฏิปนโน เปนผูปฏิบัติสมควร นี่เปนบุคคลท่ีควรระลึกนึกถึง เพื่อจะเอาคุณเหลานี้มาใสใจ เพื่อให

ตัวเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข ผูปฏิบัติสมควร นี่คือพระสงฆที่ควรระลึกนึก

ถึงก็ครบสามอยาง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

   (2) ไตรสิกขา คือ ขอที่ปฏิบัติที่จะตองศึกษาหรือจะเรียกวา หลักแหงการศึกษา

อบรม 3 หลัก ดังนี้ 1) หลักศีล คือ หลักที่มุงใหคนมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย 2) หลักสมาธิ คือ 

หลักที่มุงใหคนมีจิตใจหนักแนนมั่นคง 3) หลักปญญา คือ หลักที่มุงทําใหคนฉลาดในเหตุผล ศีล 

ตามภาษาของคนฉลาดนั้น นอกจากจะรวมเอาศีล 5  ศีล 8  ศีล 10  ศีล 227 แลวยังรวมเอาปริสุทธิศีล 

4 ดวย คือ 1) ปาติโมกขสังวร การสํารวมในปาติโมกข เวนขอที่พระพุทธเจาหาม ทําตามขอที่

พระองคอนุญาต 2) อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหเกิดการยินดียิน

รายในเวลาเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองสัมผัส รูธัมมารมณทางใจ ใหเปนเพียงการ

กระทบหรือเปนเพียงรูปและนามเทานั้น 3) อาชีวปาริสุทธิ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรม ไม

หลอกลวงเขาเล้ียงชีวิต 4) ปจจยปจจเวกขณะ พิจารณาเสียกอนจึงบริโภคปจจัย 4 คือ จีวร บณิฑบาต 
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เสนาสนะและเภสัช ไมบริโภคดวยกิเลสตัณหา นี่คือศีลที่สามารถที่จะทําลายกิเลสตัณหาลงได 

เพราะศีลชนิดนี้เปนไปเพื่อการทําลายความยึดมั่นถือมั่นวามีตัวตนของตนไดจริง สวน สมาธิ ตาม

ภาษาคนฉลาดนั้น หมายถึง การทําจิตใจใหสงบปราศจากกิเลสโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออุบายใดอุบาย

หนึ่ง เพื่อจะไดรับความสงบสุขจากสมาธินั้นและเพื่อใชจิตที่เปนสมาธิคือตั้งมั่นบริสุทธ์ิ วองไวควร

แกการพิจารณาธรรมนั้น ไปพิจารณาธรรมคือกายกับใจใหเห็นตามความเปนจริงวามันไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนัตตา เปนตนปญญา ของภาษาคนฉลาดนั้น หมายถึง ปญญาที่รูแจงเห็นจริงในธรรมคือ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาและอริยสัจสี่ ที่เปนไปเพื่อการดับทุกขโดยตรง ซึ่งเรียกวา อธิปญญา คือ 

ปญญาที่เกิดขึ้นดวยการเจริญหรือพิจารณาเห็นรูปเปนรูป เห็นนามเปนนามและเห็นรูปนามนี้เปนสิง่

ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมมีตัวตนตลอดทั้งการรูแจงอริยสัจส่ี ปฏิจจสมุปบาท และ อิทัปปจจ

ยตาอยางแจมแจงจนดับทุกขได นี่คือปญญาอันยิ่ง เปนไปเพื่อความดับทุกขอยางเดียวจะไมเปนไป

เพื่อความเอาเปรียบหรือกอบโกยเอาผลประโยชนของผูอื่นเพื่อตน หรือเปนปญญาที่มีไว เพื่อ

อวดอางใครอยางปญญาของคนโง 

   (3) อริยสัจสี่  คือ ความจริงอันประเสริฐ ถือวาเปนหลักธรรมสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เพราะเปนเครื่องยืนยันวาพระพุทธเจาไดตรัสรูจริง มี 4 ขอ ดังนี้ คือ 1) ทุกข 

หมายถึง ความทุกข,สภาพที่ทนไดยาก 2) ทุกขสมุทัย หมายถึง เหตุเกิดแหงทุกข 3) ทุกขนิโรธ 

หมายถึง ความดับทุกข   4) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายถึง ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข 

อริยสัจสี่ ตามความหมายของภาษาคนโงนั้น หมายถึง อริยสัจสี่ที่สอนกัน ทองไดจําไดติดปาก แบบ

นกแกวนกขุนทองวา “ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค” แตไมรูไมเขาใจซึมซาบ และไมเห็นแจงดวย

ปญญาอันยิ่งจริง ๆ เปนเพียงจําได สอนคนอื่นได แตดับทุกขแกตนเองไมได ยังมีโลภ โกรธ หลง 

ยังมีความทุกขอยู ท้ังที่ตัวเองยังสอนเรื่องทุกข เรื่องเหตุแหงทุกขความดับทุกขและทางดําเนินใหถึง

ความดับทุกขแกผูอ่ืนอยู ตัวเองก็ยังไมเคยรูอริยสัจส่ีวาเปนอยางไร ก็เลยกลายเปนคนขายยา แตไม

เคยกินยารักษาโรคใหแกตนเอง สวนอริยสัจสี่ตามภาษาของคนฉลาดนั้น หมายถึงการรูแจงแทง

ตลอดในอริยสัจสี่ ดวยจิตใจที่มีปญญาอันยิ่งจริงๆ ไมไดเห็นดวยการคิดคํานวณ แตเกิดจากการเห็น

แจงขึ้นมาดวยปญญาอันยิ่ง ที่ไดอบรมมาดวยศีล สมาธิ ปญญา 
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  หมวดที ่2 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคล 

  หลักธรรมเพื่อการพัฒนาบคุคล หมายถึงการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนา

บุคคล จากการศกึษาพบวา พระพุทธวรญาณ (มงคล วโิรจโน)ใชหลักธรรม ซ่ึงสามารถจัดเขาใน

หมวดการพัฒนาทางดานบุคคลได โดยหลักธรรมเหลานี้จะทําใหบุคคลเปนคนดีมีคุณภาพ เปน

ทรัพยากรมนุษยทีด่ีมีคณุคาของสังคม ซึ่งหลักธรรมในหมวดนี ้มีตัวอยางดังนี ้คือ 

   (1) เบญจศีล คือการรักษากายวาจาของตนใหเรียบรอย มี 5 ขอ ดังนี้ คือ 1) ปาณา

ติปาตา เวระมณี เจตนางดเวนจากการฆาสัตว  2) อทินนาทานา เวระมณี เจตนางดเวนจากการลัก

ทรัพย 3) กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี เจตนางดเวนจากการผิดประเวณี 4) มุสาวาทา เวระมณี เจตนา

งดเวนจากการกลาวเท็จ 5) สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี เจตนางดเวนจากดื่มน้ําเมา 

ชีวิตของคนถาขาดศีล ชีวิตก็ไมเจริญกาวหนา ไมสามารถจะอยูรวมกับสังคมของคนทั่วไปได ไม

สามารถอยูกับพอแม ญาติพี่นองและเพื่อนฝูงได หากคนขาดศีลมาก ๆ ก็จะตองไปอยูในที่คุมขัง ใน

คุกตะรางไมไดอยูกับสังคมทั่วไป ดังนั้น ศีลหาจึงเรียกวา มนุษยธรรม การนําเสนอหลักธรรมของ

พระพุทธ   วรญาณ (มงคล วิโรจโน)ในหมวดนี้ เปนหลักธรรมที่มีเนื้อหาในการพัฒนาบุคคล เปน

หลักธรรมที่เม่ือผูปฏิบัตินําไปใช ก็จะมีความเจริญรุงเรืองทั้งในสวนตัว นอกจากนั้นยังสงผลไปถึง

ครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม 

   (2) เบญจธรรม คือ ธรรมอันทําใหผูประพฤติปฏิบัติเปนคนดีงาม หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา กัลยาณธรรม ธรรมอันทําใหผูประพฤติดีงาม ซึ่งใชคูกันกับเบญจศีลมี 5 ประการดังนี้ คือ 1)

เมตตากรุณา คือ ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 2) สัมมาอาชีวะ คือ ตั้งใจทํามาหากินในทางสุจริต ไม

คดโกงผูอ่ืน 3) กามสังวร คือ ระมัดระวังในเรื่องรักใครทางกาม 4) สัจวาจา คือ กลาววาจาใหเปนแต

ความจริง 5) สติสัมปชัญญะ คือ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอ ฝกฝนตนเปนคนรูจักยั้งคิด เบญจธรรม 5 

ประการนี้ เรียกวากัลยาณธรรมหมายถึงธรรมของคนดี ธรรมที่ทําใหผูประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมนี้เปนคนดีงาม ซ่ึงเปนธรรมคูกันกับเบญจศีล ที่จะตองประพฤติรวมกันคือจะตองปฏิบัติ

ทั้งธรรมะ ทั้งวินัย คือ ศีล 5 จึงจะไดชื่อวาเปนผูมีศีลธรรมเพราะศีล 5 เปนขอหามเทานั้น ยังไมได

ประพฤติในคุณงามความดี เมื่อไดปฏิบัติตามเบญจธรรม 5 ประการดังกลาวนั้น จึงจะชื่อวาได

ประกอบคุณธรรมใหมีแกตัว 
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  หมวดที ่3 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาครอบครัว 

  ในทางศาสนาทานแบงคนออกเปนสองพวกตามลักษณะการดํารงชีวิต คือ อาคาริยะ 

คนมีเรือน กับอนาคาริยะ คนไมมีเรือน พวกอาคาริยะนั้นบางแหงทานเรียกวา ฆราวาสและคฤหัสถ 

ซึ่งแปลวาคนครองเรือน คนมีเรือน คนประเภทนี้ คือคนที่ไมไดบวช ดํารงชีพอยางชาวบาน สวน

พวกอนาคาริยะ หมายถึงพวกสละเหยาเรือน ออกไปบวชเปนบรรพชิต12 คนทั้งสองประเภท การ

ดํารงชีวิตไมเหมือนกัน บรรพชิตคือผูที่สละทุกสิ่งทุกอยางหลีกเรนตัวเองออกไปเพื่อแสวงหาความ

สงบ เพ่ือทําลายกิเลส สวนผูครองเรือนคือผูที่ยังมีกิเลส ยังตองดํารงชีวิตแบบคฤหัสถ การใชชีวิต

แบบคฤหัสถจึงประสบกับปญหามากมาย ซึ่งปญหาชีวิตเหลานี้เกิดขึ้นเพราะการใชชีวิตโดยไมมี

เครื่องนําทาง สิ่งที่จะชวยประคับประคองหรือเปนเครื่องนําทางในชีวิตของฆราวาสวิสัยนั้นก็คือ 

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช เพื่อพัฒนาครอบครัวใหมีความรมเย็นเปนสุข 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) กลาววา คนที่ไมรูจักเรื่องของการครองเรือน จะทาํ

ใหคนผูนั้นลมเหลวในการดําเนินชีวิต จากคําดังกลาวชี้ใหเห็นวาการครองเรือนเปนเรื่องสําคัญ ที่ผู

อยูครองเรือนจะตองเรียนรูและศึกษาใหดี ทานจึงสอนเรื่องการครองเรือน โดยการนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาไปใช จะทําใหชีวิตการครองเรือนประสบกับความสุขมากยิ่งขึ้น สําหรับ

หลักธรรมที่เกี่ยวของกับการครองเรือน ที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนํามาเผยแผนั้น 

ผูวิจัยไดรวบรวมไวในหมวดนี้ ดังมีหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการครองเรือน ดังนี้ 

   (1) ฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับฆราวาสหรือธรรมสําหรับการครองเรือน ชีวิต

คฤหัสถจะประสบความสุขไดนั้นจะตองอาศัยธรรมสี่ประการนี้ คือ 1) สัจจะ ความจริงใจ 2) ทมะ 

ความขมใจ 3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น และ 4) จาคะ ความเสียสละในทางฆราวาสจะเห็นวา

พระพุทธเจาสอนวาฆราวาสควรดําเนินชีวิตอยางไร ตองมีสัจจะความจริงใจตอกัน ไมหนาไหวหลงั

หลอก ตองเปนคนซื่อสัตยสุจริต เปนคนเที่ยงธรรม เปนคนเที่ยงตรง มีสัจจะ พูดจริงทําจริง ปฏิบัติ

จริงๆ ขอท่ีสองตองมีทมะความขมใจบังคับใจตนเอง เอาใจเขามาใสใจ ขอท่ีสาม ตองมีความอดทน

อดกลั้นสูง เพราะตองทํามาหากิน ตองอาบเหงื่อตางน้ํา ขอที่สี่ตองมีจาคะเสียสละซึ่งกันและกัน 

เอ้ือเฟอเผื่อแผแกกันได นี้เปนพื้นฐานของฆราวาส เปนหลักสรางความสุขใหเกิดใหมีในฆราวาส

วิสัย 

   (2) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือประโยชนในปจจุบัน การดําเนินชีวิตที่จะสามารถ

แสวงหาความสุขในปจจุบันไดนั้น พระพุทธเจาทานสอนวาเปนฆราวาสแลวควรปฏิบัติตนอยางไร
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ชีวิตจึงจะดีและเจริญกาวหนา พระพุทธเจาทรงตรัสวาฆราวาสจะมีชีวิตที่ดี ตองประกอบดวย

ธรรมะ 4 ขอ คือ 1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร 2) อารักขสัมปทา รูจักรักษา

ทรัพยสมบัติ 3) กัลยาณมิตตตา มีเพื่อนที่ดีงาม 4) สมชีวิตา ถึงพรอมดวยการเลี้ยงชีวิตใหสม่ําเสมอ 

อันนี้เปนธรรมพื้นฐานของฆราวาสที่จะตองม ี 

   (3) ทิศ 6 คือ บุคคลประเภทตางๆ ที่ตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคม มี 6 ประเภท 

คือ 1) ปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก บิดามารดา 2) ทักษิณทิศ ทิศเบื้องขวา คือ 

ทิศใต ไดแก ครูอาจารย 3) ปจฉิมทิศ ทิศเบ้ืองหลัง คือ ทิศตะวันตก ไดแก บุตรภรรยา 4) อุตตรทิศ 

ทิศเบื้องซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหาย 5) เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องลาง ไดแก คนรับใชและคนงาน 

6) อุปริมทิศ ทิศเบื้องบน ไดแก สมณพราหมณ คือ พระสงฆ หลักธรรมในเรื่องทิศ 6 นี้ เปน

หลักธรรมที่ควรนอมนํามาประพฤติปฏิบัติ เนื่องจากเปนหลักธรรมที่เปนขอปฏิบัติระหวางตัวกับ

ผูอื่น ดุจทิศที่อยูรอบตัว  การปฏิบัติตามหลักทิศทั้ง 6 จึงถือวาเปนหลักธรรมที่ดีงามของ

พระพุทธศาสนา ดังที่ไดกลาวไวในสิงคาลกสูตรที่สอนแตกตางจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ

ในครั้งนั้นในการสอนใหไหวทิศทั้ง 6 จะเห็นวาการสอนใหไหวทิศทั้ง 6 ในทางพระพุทธศาสนา

นั้น เปนการพัฒนาชีวิตและสังคม อันจะทําใหไดรับประโยชนจากบุคคลอื่นๆ อยางเหมาะสมแก

การปฏิบัติ ที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกันและการอยูรวมกันในสังคม 

  หมวดที ่4 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน 

  หลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน หมายถึง การนําหลักพุทธธรรมไปใชในการ

พัฒนาการทํางาน ส่ิงที่คนโดยทั่วไปตองการคือการมีอาชีพ การมีงานทํา เพราะการมีงานทํานํามา

ซึ่งความสุขอื่น ๆ แตเมื่อไดงานทําแลว ไมแนนักวาคนผูนั้นจะประสบความสําเร็จในงานนั้นเสมอ

ไป มีคนจํานวนมากประสบความลมเหลวจากการทํางาน สาเหตุอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ หลาย

ปจจัย เชน ความเกียจคราน ความเห็นแกตัว ความเบื่อหนาย ความขัดแยงกันระหวางผูรวมงาน   

เปนตน ปญหาท้ังหมดนี้ มีสาเหตุมาจากการขาดหลักธรรมในการทํางาน การนําหลักธรรมมาชวย

ประคับประคองการทํางาน ก็เปนวิธีหนึ่ง ที่จะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จได  

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักพุทธธรรมที่ชวยพัฒนาการทํางานมา

สอนจุดประสงคเพื่อใหบุคคลรูจักวิธีการทํางานอยางถูกตองและประสบความสําเร็จจากการทํางาน

อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตัวผูทํางานเอง ยังสงผลถึงสวนรวมอีกสวนหนึ่งดวย แมตัวทาน

เองก็ไดนําหลักธรรมเหลานี้มาใชในการทํางานเชนเดียวกัน โดยหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการ
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ทํางานที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ใชในการแสดงธรรมหรือในการเผยแผนั้น ผูวิจัยไดจัด

เขาไวในหมวดนี้ ดังมีตัวอยางดังนี้ คือ 

   (1) อิทธิบาทสี่ อิทธิบาทสี่เปนธรรมที่ทําใหเกิดความสําเร็จทุกอยาง มีดังนี้ 1) 

ฉันทะ ความพึงพอใจ 2) วิริยะ ความพากเพียร 3) จิตตะ ความเอาใจจดจอ 4) วิมังสา ความใคร

ครวญหาเหตุผล ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งนั้น ทําอะไรก็ใหพอใจ ทํางานก็ใหพอใจในการทํางาน

นั้น เรียนหนังสือ อานหนังสือก็ใหพอใจในการเรียนการอาน ปฏิบัติธรรมก็ใหพอใจในการปฏิบัติ

ธรรม เหมือนบุคคลพึงพอใจในแกวที่มีคุณคามีราคาฉันใด ก็มีฉันทะความพอใจในสิ่งนั้น เมื่อ

บุคคลทําอะไรดวยความรัก ความพอใจก็มีความสุข สนุกกับการทํางาน งานนั้นก็จะดี วิริยะ คือ 

ความเพียรความบากบั่นในสิ่งนั้น ทําซ้ํา ๆ บอย ๆ คําวาความเพียรความบากบั่นก็คือทําบอย ๆ 

ปฏิบัติธรรมบอย ๆ นั่งสมาธิบอย ๆ เดินจงกรมบอย ๆ ทําอะไรบอย ๆ จนสําเร็จ จิตตะ คือการเอาใจ

ใสจดจอแนวแนมั่นคง นักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติไมไดผลก็เพราะไมมีจิตตะ คือ จิตเลื่อนลอยไปโนน

ไปนี่ จิตไมจดจออยูที่รูปกับนาม ทําใหสมาธิไมดี จะพิจารณาอะไรก็ไมเกิดการเห็นแจงรูจริงขึ้นมา 

เพราะไมจดจอ ไมแนวแนมั่นคง ดังนั้นจะตองมีสมาธินั่นเอง สมาธิมีองคสาม 1) สมาหิโต ตั้งมั่น 2) 

ปริสุทโธ จิตบริสุทธิ์ 3) กัมมนิโย ออนโยนวองไว วิมังสา เปรียบดวยตัวปญญาคือการพิจารณา

ใครครวญสอดสอง เม่ือพิจารณาใครครวญทุกเวลา ยอมทําใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริง 

   (2) ทศพิธราชธรรม คือ หลักแหงการบริหาร การปกครองและการทํางาน สําหรับ

ผูที่มีอํานาจวาสนาไดเปนใหญในหมูคณะในชุมชน พึงตั้งอยูในธรรม 10 ประการนี้ คือ 1) ทาน การ     

ใหปนแกผูอื่น 2) ศีล เปนคนมีศีลมีธรรม 3) ปริจจาคะ การเสียสละเพื่อสวนรวม 4) อาชวะ ซื่อตรง 

5) มัททวะ มีความสุภาพออนโยน 6) ตบะ ความทรงเดช คือแผดเผากิเลสตัณหามิใหเขามาครอบงํา

จิต 7) อักโกธะ ไมโกรธฉุนเฉียว 8) อวิหิงสา ไมเบียดเบียนผูอื่น 9) ขันติ มีความอดทน อดกลั้น     

10) อวิโรธนะ ไมทําผิดลุแกอํานาจอคติ  

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดแสดงหลักธรรมทั้ง 10 ประการซึ่งเปนหลักแหง

การบริหารงาน บริหารตนและบริหารบุคคลได โดยเฉพาะการปกครองคนเปนจํานวนมาก จะตองมี

หลักดังกลาวนี้เปนเครื่องประคับประคอง งานจึงจะดําเนินไปดวยความเรียบรอยและดีงาม 

นอกจากนั้นทานยังปาฐกถาธรรมทศพิธราชธรรมนี้ในโอกาสวันสําคัญของประเทศชาติ เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันแมแหงชาติ เปนตน เพื่อใหรูจัก

คุณธรรมของพระเจาแผนดินที่ทรงอาศัยทศพิธราชธรรมปกครองประชาชนของพระองคใหอยูเย็น
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เปนสุข หรือใหรูจักคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี เพื่อเปนการปลูกฝงใหพสกนิกรไทยมีความ

จงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยและแสดงความกตัญูตอแผนดิน 

  กลาวไดวา หลักธรรมที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เผยแผนั้น เปนหลักธรรมที่

เกี่ยวของการพัฒนาบุคคล ครอบครัว การทํางาน เปนตน อันเปนการดํารงชีวิตที่ดีงามตามวิถีพุทธ 

อันเปนจุดหมายใหผูปฏิบัติตามสามารถมีความสุขไดตามอัตภาพของตนและเปนพื้นฐานสําคัญใน

การสรางตนและสังคมใหสงบสุข 

  2) ดานสงเสริมการปฏิบัตธิรรม 

          หลักธรรมที่สงเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงการดับทุกขอันเปนเปาหมายสูงสุด

ทางพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ทานพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดแสดงธรรม บรรยาย

ธรรม หรือประพันธหนังสือท่ีเกี่ยวของตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับสูงเปนจํานวนไมนอย ซึ่งผูวิจัยเมื่อ

ไดศึกษาพบวา หลักธรรมที่ทานใชในการแสดงธรรมนั้น มีตั้งแตแนวทางปฏิบัติธรรมจนถึงธรรม

สูงสุด  

   ภาวนา/กรรมฐาน  คือ การเจริญ การฝกจิตใจทางพระพุทธศาสนา มี 2 ประการ คอื 

1) สมถะ การฝกอบรมจิตใหเกิดความสงบ, การฝกสมาธิ 2) วิปสสนา การฝกอบรมปญญาใหเกิด

ความรูแจงตามเปนจริง, การเจริญปญญา สองอยางนี้เปนธรรมที่พึงใหเจริญใหมาก 

   สติปฏฐาน 4  คือ ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตาม

ความเปนจริงมี 4 ประการ คือ 1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย 2) 

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา  3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้ง

สติกําหนดพิจารณาจิต 4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม พระพุทธเจา

เสด็จมาแสดงสติปฏฐานที่นั่น เพราะเห็นวาชาวเมืองนี้เปนคนรูปรางใหญผิวขาว และเปนคนขยัน

มาก พระพุทธเจาตองการอนุเคราะหแกชนชาวกุรุจึงแสดงสติปฏฐานสูตรที่นี่ซึ่งมีเนื้อความโดยยอ

วา สติปฏฐาน 4 อันบุคคลเจริญใหมากทําใหมากแลว ยอมมีอานิสงสใหญมีผลใหญ ยอมทําใหจิตใจ

ของผูเจริญสติปฏฐาน 4 ลาดไป เอียงไป เทไปเพื่อพระนิพพานฯ เพราะเหตุนี้ตถาคตจึงเรียกสติปฏ

ฐาน 4 วาเอกายนมรรค แปลวา ทางที่จะนําไปสูความดับทุกขโดยสวนเดียว จึงไดรูวาธรรมะของ

พระพุทธเจาทานตรัสไวเปนจริงทุกอยางทุกประการ อาตมาก็เจริญสติปฏฐาน 4 มาตลอดเพราะเชื่อ

วาปฏิบัติไดผลจริง ญาติ โยมก็มีเวลาท่ีจะปฏิบัติได 
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   โพชฌงค 7 (ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู) โพชฌงค 7 แปลวา ธรรมที่เปนเครื่อง

ตรัสรู หรือองคแหงธรรมที่เปนเครื่องตรัสรู ถาอยากจะรูแจงเห็นจริงใหเจริญโพชฌงค 7 มีดังนี้ 1) 

สติสัมโพชฌงค สติจะตองเปนองคธรรมที่เริ่มตนกอน คือ นั่ง นอน ยืน เดิน คู เหยียด เคลื่อนไหวก็

จะตองมีสติ คือ ใหมีสติรูสึกตัวทั่วพรอมอยู นั่งอยูก็กาย นอน ยืน เดิน กระดุกกระดิก กลืนน้ําลาย 

กระพริบตาก็กาย สุข ทุกขก็เวทนา รูสึกนึกคิดก็จิตกําหนดรูก็สติ เห็นก็ปญญา กิเลสเกิดขึ้นมาก็

พิจารณาวาอกุศลธรรมหรือนิวรณธรรม ตัวไมมีใหมีสติรูสึกตัวทั่วพรอมอยูเสมอ สวนปุถุชนคนมี

สติบางไมมีบาง บางทีก็ขาดบางทีก็หายไป 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ ใหสอดสองในธรรม 

พิจารณาในธรรม ธรรมอยูที่ไหน ธรรม 84,000 ขอ ยอลงก็อยูที่กายกับใจ อยูท่ีรูปกับนาม ฉะนั้นให

มีสติใหเห็นธรรมอยูตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เปนรูปธรรม สุข ทุกข รอนหนาว เรียกวา เวทนา

ก็เปนนามธรรม ความรูสึกนึกคิดทั้งหลายซึ่งเรียกวาจิตก็เปนนามธรรม ที่เขาชอบพูดวากิเลสพันหา

ตัณหารอยแปดนี่ก็เปนอกุศลธรรม สติกําหนดดูก็เปนสติธรรม ปญญาเห็นแจงก็เปนปญญาธรรม สิง่

ที่เรียกวาคน สัตว เขา ไมมี นี่เรียกวาธัมมวิจยะ การสอดสองดูธรรม 3) วิริยะสัมโพชฌงค คือ มี

ความเพียรบากบั่นสม่ําเสมอ ทั้งกลางวันกลางคืน เพียรในสี่อิริยาบถ ไมใหกิเลสเกิดขึ้น เพียรละ

กิเลสที่เกิดขึ้นแลว เพียรใหกุศลเกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 4) ปติ    

สัมโพชฌงค ปติ คือ การซาบซานไปทั่วกาย ทําใหไมเหน็ดเหนื่อย ไมหิวกระหาย ทําใหไมเจ็บไม

ปวด ยืน เดิน นั่ง นอน ก็สบาย ไปไหนก็สบาย ปติเปนกําลังอยางหนึ่งท่ีทําใหนั่งสมาธิไมเหนื่อย ไม

ปวดขา ถาปติเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจะหายไป5) ปสสัทธิสัมโพชฌงค การสงบระงับ

กิเลส สงบระงับราคะ โทสะ โมหะ ไมใหมีในจิตใจ เรียกวา ปสสัทธิ ความสงบระงับของกิเลส                  

6) สมาธิสัมโพชฌงค คือ จิตผองใส สงบ สมาธิมีองคสาม คือ สมาหิโต จิตตั้งมั่น, ปริสุทโธ จิต

บริสุทธิ์ไมขุนมัวเศราหมอง ไมมีกิเลสนิวรณ จิตเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผองใส และ กัมมนิโย 

คลองแคลววองไวออนโยนควรแกการงานนี้คือจิตที่เปนสมาธิ เรียกวา สัมมาสมาธิ เปนจิตที่ผองใส 

เปนเอกัคคตามีอารมณเปนหนึ่งเดียว 7) อุเบกขาสัมโพชฌงค กิเลสสงบระงับไปแลว จิตก็เปนสมาธิ

จนเขาสูอุเบกขา ไมยินดี ยินราย ไมดีใจ ไมเสียใจ นี่คือทางสายกลาง คือมีจิตเปนกลาง ดังนั้น ทั้ง 7 

ขอที่เรียกวาสัมโพชฌงค จึงเปนอุปกรณเปนเครื่องหนุนใหผูปฏิบัติเปนไปเพื่อความเจริญสวนเดียว 

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดใชหัวขอธรรมนี้แสดงธรรมเมื่อสอนถึงเรื่องการปฏิบัติสมถ 

วิปสสนากัมมัฏฐาน เพราะองคธรรมของหมวดนี้เปนไปเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติไปตามขั้นตอน

และแสดงในโอกาสทั่วไปดวย สวนมากก็จะแสดงกับพระภิกษุและนักปฏิบัติธรรมผูแสวงหาความ
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สงบและความพนทุกข หลักธรรมขอนี้อาจจะเปนธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเกินกวานักเรียน นักศึกษา

ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่จะเขาใจ 

   การเผยแผพระพุทธศาสนาไดดีและถูกตองจนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ผูเผยแผ

ตองผานการเรียนรูและเขาใจพระพุทธศาสนามากพอสมควร เพราะผูฟง ผูอานที่เคยผานการศึกษา

และเขาใจพระพุทธศาสนาก็มี ผูที่ยังไมไดศึกษาเขาใจถองแทก็มี หากผูเผยแผอธิบายความหมาย

ผิดเพี้ยนไป ยอมถูกผูรูทวงติงหรือตําหนิได สวนผูที่กําลังศึกษาพระพุทธศาสนาแตยังไมเขาใจ

หลักธรรมอยางถองแท เมื่อฟงผิดยอมเกิดความไขวเขวเขาใจหลักธรรมผิดเพี้ยนจากความหมายเดิม

และนําไปประพฤติปฏิบัติไมถูกตอง ยอมเปนเหตุใหเกิดความเสียหายได ดังนั้น ผูเผยแผ

พระพุทธศาสนาจําตองศึกษาเรียนรูใหเขาใจในประเด็นเนื้อหา ขอบเขต กฎเกณฑ และหลักการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักธรรม จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปดวยดี ไมขาดตกบกพรอง 

   พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)เปนพระสงฆที่มีทั้งความรูและประสบการณที่

เกิดขึ้นจากการไดทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตการบวชของทาน ความรูในดานปริยัตไิด

ศึกษาจนจบนักธรรมเอกและเปรียญ 5 ประโยค สวนในดานการปฏิบัติก็ไดไปเขารับการอบรมกับ

พระสุปฏิปนโน ซึ่งทานเคารพเปนครูอาจารย ไดแนะนําสั่งสอนจนทานมีความเขาใจในเรื่องธรรม

ปฏิบัติไดดี นอกจากนั้นทานยังไดรับการปลูกฝงใหมีใจรักในการเผยแผธรรมอีกดวย หลังจากที่

ทานไดรับการอบรมความรูทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติพอควรแลว ทานก็ไดเริ่มทํางานเผยแผอยาง

จริงจัง ดวยการอาศัยเทคนิค รูปแบบ หรือกลวิธีการในการเผยแผตามความรูความสามารถของทาน 

เชน ไดแสดงธรรมแกประชาชนทั่วไป ไมเลือกชั้นวรรณะ และในบางโอกาสก็ไดรับอาราธนาไป

แสดงปาฐกถาธรรมในหนวยงานองคกรและสถาบันการศึกษาอยูเสมอ นอกจากนั้นทานยังไดมีงาน

เขียนขอความและหนังสือธรรมะ โดยในงานเขียนหรืองานประพันธนั้นพบวาทานจะมีวิธีการ

สอดแทรกพุทธศาสนสุภาษิตบาง สุภาษิตบาง คําโคลงและคํากลอนบาง ทําใหงานเขียนของทาน

เมื่ออานแลว ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมเบ่ือ มีเนื้อหาสาระดี ทานตั้งใจทํางานเผยแผ

พระพุทธศาสนาอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแสดงธรรมนั้น ไดยึดหลักการของ

พระพุทธเจาเปนสําคัญ ทานพยายามดําเนินตามหลักองคแหงธรรมกถึก 5 ประการ คือ 1) จักกลาว

ไปตามลําดับ 2) จักชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 3) จักแสดงดวยอาศัยความเมตตา 4) จักไม

แสดงเพราะเห็นแกอามิส และ5) จักแสดงไปโดยไมกระทบตนและคนอื่น ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับเนื้อหาของธรรมแลว ผูเผยแผจะตองมีความสามารถใน
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การใหการอบรมสั่งสอนดวยจึงจะประสบความสําเร็จ ความสามารถก็คือเทคนิคและกลวิธีการ

ตางๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้น การเผยแผที่จะเราใหผูฟงผูอาน เกิดความรูความเขาใจและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดี นักเผยแผจะตองมีกลวิธีในการเผยแผที่ดี ไมเชนนั้นอาจจะไมประสบ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร 

 จากการศึกษาวิจัยกลวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

ไดพบวา สิ่งที่ทําใหทานประสบความสําเร็จในการแสดงธรรม ปาฐกถาธรรมและบรรยายธรรมนั้น

เพราะวาทานไดใชเทคนิคหรือกลวิธีการของทาน เปนอุปกรณหรือองคประกอบที่สําคัญ ชวยใน

การแสดงธรรมเพื่อใหเกิดความนาสนใจฟง เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิงใจกับการฟง

ธรรม และเปนการซึมซับธรรมะแบบงายๆ กลวิธีการดังกลาวมี 6 วิธี ดังนี้ 

 1. การนําเสนอโดยตรง  

 2. การนําเสนอโดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน   

 3. การนําเสนอโดยการยกบุคคลตัวอยางมาประกอบ  

 4. การนําเสนอโดยการอุปมาอุปมัย   

 5. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ  

 6. การนําเสนอโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอนมาประกอบ 

 

 1.  การนําเสนอโดยตรง 

    การอธิบายเนื้อหา หมายถึง การใหความหมายธรรมโดยตรงหรืออธิบายเนื้อหาธรรม

ดวยขอความส้ัน ๆ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย มุงเนนใหผูฟงไดอรรถรสของภาษาเหมาะสําหรับ

ชีวิตประจําวัน ดังหัวขอธรรมะที่ทานนําเสนอตอไปนี้  

  “ผูตองการความเปนที่นิยมของคนทั่วไป พึงประพฤติตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 

ประการ ดังนี้  

   (1) เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีตอผูอื่น ไมมีเลหเหล่ียม ดูไดจาก

สีหนาที่บงบอกคือยิ้มแยมแจมใสและดูจากการกระทําที่มุงหวังใหผูอ่ืนไดดี 

   (2)  กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจตอเพื่อนมนุษยรวมโลก ยามผูอื่นมี

ความลําบากก็ทนอยูไมได ตองแสดงออกมาดวยการชวยเหลือเจือจุน ดวยความเต็มใจเสมอ ใน

ทํานองยามสุขก็สุขดวย ยามทุกขก็ทุกขดวยนั่นเทียว  
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   (3)  มุทิตา ความชื่นชมยินดีในความสําเร็จสมหวังของผูอื่น ไมแสดงความอิจฉา

ริษยา เพราะทนดูทนเห็นคนที่เขาไดดีกวาตัวไมได ดูไดจากการไปแสดงไมตรีจิตตอบุคคลอ่ืน หรือ

ชื่นชมตอความสําเร็จของผูอ่ืนไดโดยไมตองบังคับใจ  

   (4)  อุเบกขา ความวางเฉยในเมื่อไมอาจจะชวยเหลือเขาได ไมทับถมซ้ําเติมเมื่อ

ผูอื่นผิดพลาด หรือไดรับความวิบัติไป ไมแสดงอาการสมน้ําหนาสะใจเมื่อเขาผิดหวังพลั้งพลาด 

ผูใดมีคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ในหัวใจและแสดงออกมาใหปรากฏได ผูนั้นทานเรียกวา “พระ

พรหม” ทั้งนั้น พอแมหรือพระในบานของเราเปนบุคคลแรกที่มีคุณธรรมทั้งหมดนี้อยางเปยมลน 

โดยเฉพาะมีตอเราผูเปนลูก ทานทั้งคูจึงควรจะไดรับการขนานนามวาเปน “พระพรหม” ของลูก

อยางแทจริง”  

  เรื่อง “ธรรมะของผูครองเรือน” ตองการสอนใหผูครองเรือนรูจักประพฤติดีมี

คุณธรรมประจําจิตใจดังขอความวา “ธรรมสําหรับผูครองเรือนขางตนนั้นอาจจัดแบงไดเปน 20 

ประการ ดังนี้คือ  

  (1)  ไมพึงประพฤติผิดในภรรยาของผูอ่ืน  

  (2)  ไดโภชนะทีด่ีมีรสอรอย เมื่อยังไมใหแกคนอื่น ไมพึงบริโภคผูเดียว  

  (3)  ไมพึงเกาะเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท เพราะมีแตจะทําใหติดใจ  

  (4)  พึงเปนผูรักษาศีล 5 เปนเนืองนิตย  

  (5)  พึงประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมและกฎหมายของบานเมือง  

  (6)  ไมพึงประมาทเลินเลอในการประกอบกุศลธรรม  

  (7)  พึงปฏิบัติกิจดวยปญญาเลือกเฟนใหเห็นประจกัษ  

  (8)  พึงเปนผูออนนอมถอมตน ไมเยอหยิ่งจองหอง 

  (9)  พึงเปนผูไมตระหนี่ถ่ีเหนียว มีความเอื้อเฟอเผื่อแผผูอื่นเปนปกติวิสัย  

  (10)  พึงเปนผูประกอบดวยโสรัจจะเสงี่ยมงามอยูเสมอ  

  (11)  พึงเปนผูมีถอยคําอันควรดื่มไวในใจไมรูลืม  

  (12)  พึงเปนผูไมหยาบคายทางกาย ทางวาจา และทางใจ  

  (13)  พึงเปนผูทําการสงเคราะหเหลากัลยาณมิตรตามความเหมาะสม  

  (14)  พึงเปนผูจําแนกแจกทานแกบรรพชิตและคนยากจนเปนตน  

  (15)  พึงเปนผูฉลาดในการจดัแจงกิจการทุกอยาง  
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  (16)  พึงเปนผูอุปถัมภบํารุงสมณะพราหมณดวยขาวและน้าํตามตองการ  

  (17)  พึงเปนผูรักและหวงแหนประเพณีธรรมและสุจรติธรรม  

  (18)  พึงทําตนใหเปนที่รองรับความรูดวยการศกึษาเลาเรียน การฟงเปนตน  

  (19)  พึงหมั่นเขาไปไตถามสมณะพราหมณราชบัณฑิตสม่าํเสมอ  

  (20)  พึงคบหาสมาคมกับผูทรงศีลทรงธรรม เปนพหูสูต” 

  เรื่อง “พระในบาน” หลักคําสอนมุงใหลูกไดรูจักปฏิบัติตอพอแม ดังมีหลักคําสอน

ตอไปนี้ “พระ หมายถึง ผูประเสริฐ ผูยอดเยี่ยม เพราะเปนผูมีคุณสมบัติที่ประเสริฐยอดเยี่ยมอยูใน

ตัว และทําความดีตอผูอื่นโดยมิไดมุงหวังการตอบแทน ทําดวยดวงใจอันเปยมลนดวยความรัก 

ความปรารถนาดีและความสงสารเปนที่ตั้ง หากผูใดทําไดดังนี้ ไมวาผูนั้นจะครองเพศแบบไหน 

และอยูในวัยไหน ชาวโลกยอมแซซองสรรเสริญผูนั้นวาเปน “พระ"” ในสายตาของเขา และพรอมที่

จะยกมือทั้งสองขึ้นไหวบูชา ยอมกมศีรษะหรือยอมนอมกายลงหมอบราบกราบกรานดวยความเต็ม

ใจ และก็คงไมมีใครออกมาคัดคานหรือปฏิเสธวา “พอแม” ไมไดเปน “พระ” หากวา ผูนั้นเปนคนดี

มีความคิดและความยุติธรรม ทั้งเปนคนที่มองโลกในแงดีแงที่ถูกตองตามความเปนจริง เหตุที่ทาน

ทั้งสองไดนามวาเปนพระนั้น เพราะทานมี “ความเปนพระ” คือมีคุณธรรมมีความดีอยูในตัว และได

ปฏิบัติภารกิจอันเปนหนาที่ของทานมาอยางครบถวนบริบูรณ” 

  เรื่อง “หลักการพัฒนาตน” หลักธรรมที่ตองการนําเสนอ คือการพัฒนาบุคคลใหมี

ความเจริญรุงเรืองในชีวิต ดังหลักคําสอนที่วา “การพัฒนาบุคคลอันเปนหลักการพัฒนาสังคม

เบื้องตนขั้นพื้นฐานนั้น จะตองมุงไปที่พัฒนาบุคลิกภาพภายใน คือ พัฒนาดานอุปนิสัยใจคอ ดาน

ความคิดและดานอารมณ มิใชมุงไปเพ่ือใหบุคคลอยูดีกินดีเพียงอยางเดียว นั่นก็คือพัฒนามุงไปที่ใจ

คนเปนสําคัญ เพราะธรรมดาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ใจเทานั้นเปนใหญ ใจเทานั้นเปนประธาน สิ่ง

ตางๆ สําเร็จลงไดเพระใจเปนตนเหตุ บุคคลท่ีมีใจดี (ไดรับการพัฒนาแลว) จะทําก็ตาม จะพูดก็ตาม 

(ยอมทํา ยอมพูดแตสิ่งที่อํานวยประโยชน) สุขจึงติดตาม(ใหผล)แกบุคคลนั้น) คนที่พัฒนาใจดีแลว

นั้นยังเปนคนวางาย สอนงายปกครองงาย มีเหตุผลมีความรูความเขาใจในหลักเกื้อกูลสังคมและ

ปฏิบัติเปนกันเองกับธรรมชาติเขากับธรรมชาติไดดี  

  ฉะนั้นจึงสรุปไดวา เมื่อตองการพัฒนาสังคมจําตองพัฒนาปจเจกบุคคลซึ่งแตละคน

ตางก็เปนหนวยหนึ่งของสังคมเชนกันใหมีคุณภาพเสียกอน โดยพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม มี

หลักธรรมทางศาสนาเปนพื้นฐานรองรับเปนเบื้องตน คุณธรรมที่กลาวนั้นจะคอยกระตุนหรือคอย
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ชักนําใหบุคคลกระทํากิจตาง ๆ อันเปนการพัฒนาตนเองในการอยูรวมกับสังคม และพัฒนาสังคม

เปนการสวนรวมและจะคอยกระตุนใหมีความสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตลอดเวลา เพราะ

เปนคุณธรรมที่สงเสริมบุคลิกภาพ ดานจิตใจ ดานอุปนิสัย และอารมณของบุคคล”  

  เรื่อง “การควบคุมตนเอง” หลักคําสอนที่ทานตองการเสนอคือมุงใหบุคคลฝกปฏิบัติ

ควบคุมตนเองใหอยูในกรอบตามหลักธรรม ดังคําสอนตอไปนี้ “การควบคุมตนเอง ในที่นี้หมายถึง

การควบคุมจิตใจตนเองจึงเปนหนาที่ตนเองโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาไดเสนอแนะหลักธรรม

สําหรับพัฒนาบุคคลใหควบคุมตนเองไวหลายประการดวยกัน เชน  

  ศีล คือ เจตนา หรือความตั้งใจในอันที่จะประพฤติปฏิบัติในทางดี ในสิ่งที่ดีอันเปน

ประโยชนแกตนเอง โดยงดเวนจากปาณาติบาต เปนตน (เจตนา สีลํ)  

  ศีล คือ คุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจในอันที่จะไมเพงเล็งเพราะอยากได ไมพยาบาทปอง

รายเขาและมีความเห็นถูกตองตามคลองธรรม (เจตสิกํ สีลํ) 

  ศีล คือ ความสํารวมระวังปดกั้นหลีกเวนมิใหความชั่วเกิดขึ้นในตน (สํวโร สีลํ)  

  ศีล คือ ความคิดไมลวงละเมิดระเบียบกฎเกณฑ หรือวินัยของหมูที่กําหนดวางไวเปน

หลักปฏิบัติกันในหมูนั้น ไมลวงละเมิดในอธิปไตยของผูอื่น คือไมคิดเบียดเบียนผูอื่น (อวีติกฺกโม 

สีลํ)  

  วินัย คือ กฎหรือระเบียบสําหรับฝกกาย วาจา ใจ ปองกันกีดกันมิใหลวงละเมิดศีลหรือ

ลวงละเมิดอกุศลธรรม เปนแบบแผนหรือขอบังคับที่บัญญัติไวหรือกําหนดไวสําหรับกํากับความ

ประพฤติของสมาชิกในหมูคณะนั้น โดยสอดคลองกับความคิดเห็น หรือความยอมรับของหมูคณะ

นั้น โดยเฉพาะเมื่อผูใดลวงละเมิดยอมมีความผิดตามอาณาของหมูและไดรับโทษตามที่กําหนดกัน

ขึ้นไว” 

  “อนึ่ง หากจะนอมมาเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคคล เพื่อฝกใหสามารถควบคุม

ตนเองได ก็สามารถทําไดดังนี้  

   (1) ฝกใหเปนคนมีสติระวังตัว ไมทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบของหมูคณะ ไมเปน

คนเอาแตใจตัวเองและไมมักงาย เพราะจะทําใหลืมตัวทําผิดระเบียบไดงาย  

   (2) ฝกใหเปนคนมีสติระวังตัว มิใหตกเปนทาสของสิ่งที่ผานทางประสาท ทางตา 

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางสัมผัส และทางความนึกคิดจนเกินไป เพราะหากควบคุมใจมิได ก็

ยอมจะหลงระเริงและทําผิดไดงาย  
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   (3) ฝกใหเปนคนไมเห็นแกปากทอง เห็นแกไดจนเกินขอบเขต ฝกหากินในทาง

สุจริตและซื่อสัตยในอาชีพของตนเสมอ  

   (4) ฝกใหเปนคนมีสติระวังในเรื่องราวการบริโภคปจจัย 4 ไมผลีผลามบริโภคใช

สอยดวยความระมัดระวัง มีสติยั้งคิดเสมอ เพราะผูขาดสติลืมตัวมักตกเปนทาสของปจจัย 4 

เหลานั้น จะขาดความพอดีทั้งในการหา ท้ังในการรักษา และในการใชสอย” 

  เรื่อง “การทํางาน” หลักธรรมที่ตองการเสนอคือ มุงสอนใหบุคคลทํางานใหเปน ดังคํา

สอนที่วา “นักทํางานที่จัดวาเปนชั้นยอดนั้น ตองทํางานดวย 3 ลักษณะ คือ  

  (1)  ดวยมือ  

  (2) ดวยสมอง  

  (3) ดวยปฏิภาณ  

  ทํางานดวยมือ คือลงมือทํางานเอง ใชความรูความสามารถของตัวเต็มที่ แมจะใชเขา

ทํางาน ก็ตองใชเอง ทํางานดวยสมอง คือทํางานไปใชสมองคิดไป ใชสติปญญา ใชความคิดในเวลา

ทํางานเสมอ คิดใหรอบ คือคิดถึงผลไดผลเสีย คิดใหไกล คือคิดถึงอนาคต คิดยอนกลับถึงอดีต คิด

ใหกวาง คือคิดหาทางแกทางปองกันไวกอน  

  ทํางานดวยปฏิภาณ คือทํางานดวยมีไหวพริบ ตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดฉับไว 

โดยไมตองเสียเวลาคิด ติดขัดอยางไรแกปญหาไดทันที ทําใหงานนั้นคลองตัวไมหยุดชะงัก 

คนทํางานดวยมือ คือไดแตทุมกําลังทําอยางเดียว บุกเดินหนาทาเดียว ไมไดใชสมองปฏิภาณอะไร 

เขาใหยกก็ยก เขาใหแบกก็แบก อยางนี้มักจะตองทํางานหนักและไดรับคาตอบแทนต่ํา ไมกาวหนา

เทาที่ควร สวนคนทํางานดวยสมองนั้น ทํางานไมหนักแรงแตหนักสมอง ยอมมีคาตอบแทนสูงกวา

ผูทํางานดวยมือซึ่งหนักแรง แตไมหนักสมอง  

  สําหรับผูทํางานดวยปฏิภาณนั้น จัดเปนยอดคนที่หาไดไมงายนัก แตยอมฝกฝนได 

ปฏิภาณไหวพริบนั้นสอนกันโดยตรงบอกกันโดยตรงไมได จะเกิดขึ้นไดโดยอัตโนมัติจากการ

ทํางาน จากประสบการณ จากความผิดพลาดแลว ๆ มา ผูมีประสบการณมากมีความสังเกตดีและใช

สมองคิดบอย ๆ ยอมจะมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถคิดอะไรไดฉับไว โดยเฉพาะเมื่อถึงคราวคับ

ขัน คราวเจอปญหาเฉพาะหนาสามารถจะพางานใหรอดพางานใหพนอุปสรรคได” 
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  เรื่อง “ปากเปนเอก” หลักธรรมท่ีตองการนําเสนอ คือสอนใหมนุษยรูจักใชปากใหเปน

ประโยชน ดังคําสอนวา “แนวปฏิบัติในการพูดนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนอัจฉริยะจริง 

ๆ หาผูใดเสมอเหมือนไดยาก พระดํารัสของพระองคทุกคําทุกประโยคสวนมากจะถูกจารึกเปน

หลักฐานและเลาเรียนสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้ พระองคมีแนวปฏิบัติสําหรับพระองคดังที่

พระองคตรัสไววา  

   (1) วาจาใด ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ทั้งไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบ

ใจของคนอื่น ตถาคตจะไมพูดวาจานั้น (คําพูดที่ไมถูกธรรม ไมถูกใจ ทรงเวนเสีย ไมตรัสเด็ดขาด)  

   (2) วาจาใด จริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน ทั้งไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ

ของคนอื่น ตถาคตยอมรูจักกาลเทศะในอันที่จะพูดวาจานั้น (คําพูดที่ถูกธรรมแตไมเกิดประโยชน

แกผูฟง และไมถูกใจผูฟงดวย ทรงเลือกเวลาและสถานที่กอนจะตรัส)  

   (3) วาจาใด จริง แท ประกอบดวยประโยชน แตไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของ

คนอื่น ตถาคตยอมรูจักกาลเทศะในอันที่จะพูดวาจานั้น (คําพูดที่ถูกธรรม แตไมถูกใจ ทรงเลอืกเวลา

และสถานที่กอนจะตรัส)  

   (4) วาจาใด ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แมจะเปนที่รักเปนที่ชอบใจ

ของผูอ่ืน ตถาคตก็จะไมพูดวาจานั้น (คําพูดที่ไมถูกธรรม แมจะถูกใจ ก็ไมตรัสเด็ดขาด เพราะไมเกดิ

ประโยชน)  

   (5) วาจาใด แมจริง แท แตไมประกอบดวยประโยชน แมจะเปนที่รักเปนที่ชอบใจ

ของผูอ่ืน ตถาคตก็ไมตรัสวาจานั้น (คําพูดที่ถูกธรรมแตไมเปนประโยชน แมจะถูกใจ ก็ทรงเวนเสีย

ไมตรัส)  

   (6) วาจาใด จริง แท ประกอบดวยประโยชน ทั้งเปนที่รักเปนที่ชอบใจของคนอื่น 

ตถาคตยอมรูจักกาลเทศะในอันที่จะใชวาจานั้น (คําพูดแมถูกธรรมและถูกใจ ก็ทรงเลือกเวลาและ

สถานที่กอนจะตรัส เพื่อปองกันการพูดมาก)” 

  เรื่อง “ความรับผิดชอบ” หลักธรรมที่นําเสนอ คือสอนใหรูจักรับผิดชอบ ดังหลักคํา

สอนตอไปนี้ “ความรับผิดชอบนั้น เปนคํากลาวรวมของลักษณะการดําเนินภารกิจตางๆ เริ่มตั้งแต

จิตใจไปจนกระทั่งงานสําเร็จ ดังนั้นลักษณะของความรับผิดชอบที่วานั้น คือ  

  (1) มีความซื่อตรงตอหนาท่ีภารกิจ  

  (2) มีความสํานึกในใจถึงฐานะและภาวะของตวัอยูเสมอ  
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  (3) มีการวางแผนและดําเนนิการอยางมรีะเบียบ  

  (4) มีความตั้งใจใชความรูความสามารถปฏิบัติภารกจิตาง ๆ ดวยด ี 

  (5) มีความพยายามปฏิบัติงานใหสําเร็จ รวดเร็ว เรียบรอย  

  (6) มีความพยายามปรับปรุงแกไขการปฏิบัตภิารกจิที่บกพรองใหสมบูรณขึน้  

  (7) มีความเคารพในสิทธิความคิดเห็นของผูอ่ืนในการปฏิบตัิกิจเปนปกตวิิสัย  

  (8) มีความยอมรับผลสําเร็จและความลมเหลวในการกระทําทุกประการ” 

  เรื่อง “ความไมประมาท” หลักธรรมท่ีตองการเสนอคือ สอนใหไมประมาทในชีวิต ดัง

คําสอนที่วา “ความไมประมาท ความไมเลินเลอเผลอไผล ไมปลอยใจไปตามอารมณหรือตาม

สิ่งแวดลอมที่มาทําใหเกิดความคิดหันเหไปนอกทาง เปนลักษณะของใจที่หนักแนนมั่นคง มี

สติสัมปชัญญะคอยควบคุมใหเกิดสํานึกในภาวะ และหนาที่อยูตลอดเวลา อัปปมาทะ เปนธรรมฝาย

ดีที่คูกับปมาทะซึ่งเปนธรรมฝายต่ํา และทานจัดวาอัปปมาทะนั้น เปนยอดแหงธรรมทุกอยางตาม

พระบาลีวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปทชาต (รอยเทา) ทั้งหลายของเหลาสัตวผูทองเท่ียว

ไปบนแผนดิน บรรดามีทั้งหมดดวยกัน ยอมถึงการรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางจัดวาเปน

ยอดปทชาตทั้งหลายเหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนรอยใหญ ฉันใด ฉันนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย กุศล

ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งบรรดามี กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมดมีความไมประมาทเปนมูล (เหตุ) รวมลง

ในความไมประมาท จัดวาเปนยอดแหงธรรมทั้งหลายเหลานั้น” 

  เรื่อง “ความซื่อตรง” หลักธรรมที่ตองการเสนอคือ สอนใหบุคคลรูจักปฏิบัติตนใหมี

ความซ่ือตรง ดังมีหลักคําสอนตอไปนี้ “อนึ่ง ความซื่อตรงนี้เปนเรื่องของความนึกคิด ซึ่งพัฒนาให

เกิดขึ้นไดจากหลักธรรมขอหนึ่ง คือ กุศลวิตก มี 3 ประการ คือ  

   (1) เนกขัมมวิตก ความนึกคิดในทางเสียสละ ความนึกคิดที่ปลอดโปรงจากโลภะ 

จากความเห็นแกตัว ไมสาละวนอยูแตกับการปรนเปรอสนองความอยากของตน ไมหมกมุนพัวพัน

อยูแตในเรื่องเหลานี้ ความนึกคิดเชนนี้เปนเหตุใหบุคคลไมยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

จนเกินไป ตรงขามความนึกคิดเอาแตจะได หมกมุนพัวพันอยูแตเรื่องกามารมณและสิ่งปรนเปรอ

ความสุขตาง ๆ ยอมเปนตัวสื่อนําใหบุคคลหันเขาหาทางผิดโดยประพฤติทุจริตตางๆ ได  

   (2) อพยาบาทวิตก หมายถึงความนึกคิดที่ไมมีความมุงรายผูอื่น ความนึกคิดที่

ปราศจากความเคียดแคนชิงชัง หรือเพงมองอยางประสงคราย ไดแก ความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ

นั่นเอง ความนึกคิดเชนนี้เปนเหตุใหบุคคลไมมองผูอื่นในแงรายจนเกินไป ทําใหเขากับผูอื่นไดดี 
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เมื่อถูกกระทบกระทั่งบาง ประสบอารมณรายจากผูอ่ืนบาง ก็ไมถือสา ไมใสใจนํามาคิดเคียดแคนทํา

ใหดํารงความประพฤติสุจริตอยูได หากทนไมได เมื่อถูกกระทบเชนนั้นก็ยากที่จะพนจากความ

ประพฤติทุจริตไปได  

   (3) อวิหิงสาวิตก ความนึกคิดที่ไมเบียดเบียนคนอื่น ไมคอยแตจะทําลายหรือเอารัด

เอาเปรียบผูอ่ืน ไมนึกแตจะทําความเดือดรอนแกผูอ่ืน ความนึกคิดเชนนั้นเปนเหตุใหบุคคลมีกรุณา

ความสงสารเห็นอกเห็นใจเขา นึกถึงอกเขาอกเราอยูเสมอ เปนเหตุใหกระตือรือรนที่จะชวยเหลือเขา 

เมื่อเขาประสบความเดือดรอน  

  ความนึกคิด 3 ประการนี้แหละ หากไดปลูกฝงเพาะใหเจริญในจิตใจบุคคลใดแลวก็

เปนเหตุใหผูนั้นมีความซื่อตรงตลอดกาลได รวมความแลว สัจจะก็ดี กุศลวิตก 3 ประการนี้ก็ดี เปน

หลักธรรมที่พัฒนาบุคคลในดานความซื่อตรง ความซ่ือสัตย ความสุจริต ความยุติธรรมไดทั้งส้ิน ถือ

วาเปนหลักธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ความนึกคิดของบุคคลขั้นพื้นฐานอันจะกอใหเกิดความรวมมือ

ปฏิบัติกิจของกันและกันหรือประโยชนสวนรวมใหเปนไปอยางเรียบรอยดีงาม” 

  เรื่อง “สัจจะ” หลักธรรมที่ตองการนําเสนอคือ สอนใหบุคคลมีวาจาสัตยและรูจกัรกัษา

คําพูดของตน เพื่อหลีกเวนความเส่ือมเสียทางวาจา ดังมีขอความวา “...ผูมีศีลบริสุทธ์ิ จะพึงยินดีตาย

มากกวาที่จะทําบาปแมเพียงเล็กนอย เพราะเห็นแกชีวิต ผูมีบาปกรรมยอมมีชีวิตอยูอยางนาตําหนิ 

ชีวิตเชนนั้นไมประเสริฐอะไรเลย นรชนกลาวคําเท็จเพราะเหตุแหงสิ่งใด สิ่งนั้นจะปองกันนรชน

นั้นจากทุคติหาไดไม สหาย โปริสาทเอย แมลมก็อาจจะพัดภูเขาใหเอนลงได ดวงจันทรและดวง

อาทิตยก็อาจจะหลนลงมาบนแผนดินได หรือแมน้ําทั้งหมดก็อาจจะไหลยอนขึ้นไปได แตเราพูด

เท็จไมไดหรอกนะสหาย อนึ่งเลา ทองนภากาศอาจแตกได ทะเลอาจแหงได แผนดินนี้อาจพลิกได 

เขาพระสุเมรุก็อาจถอนรากขึ้นได แตเราไมอาจจะพูดเท็จไดแนนอน” 

  เรื่อง “การทําบุญ” หลักธรรมที่ตองการนําเสนอคือสอนใหบุคคลรูจักสรางกุศลใหเกิด

กับตนเองและสังคม ดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม ดังมีคําสอนวา “คนที่ทําบุญดวยตัวเอง

จะไดโภคสมบัติเปนอานิสงสตอบแทน คนที่ชักชวนคือบอกบุญคนอื่น ยอมจะไดบริวารสมบัติ

ตอบแทน คนที่ทําเองดวยบอกบุญเขาดวย จะไดสมบัติทั้งสอง สวนคนที่ไมเคยทําบุญและไมเคย

บอกบุญใครก็จะไมไดสมบัติทั้งสองเลย ที่วาจะไดโภคสมบัตินั้น คือจะไดอานิสงสอยางนี้  

  (1) จะไดเกิดในตระกูลที่ร่ํารวย มีทรัพยสมบัติมาก  

  (2) แมจะเกิดในตระกูลที่ยากจน ก็จะร่ํารวยในภายหลัง  
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  (3) จะรักษาทรัพยสมบัติไวได  

  (4) ทรัพยสมบัติจะไมวิบัติงาย  

  (5) จะไดใชสอยทรัพยสมบัติที่มีอยูอยางเต็มอ่ิม  

  (6) ทรัพยสมบัติที่มีอยูจะไมกอความเดือดรอนได  

  สวนที่วาจะไดบริวารสมบัตินั้น คือจะไดรับผลอยางนี้  

  (1) จะมีแตเพื่อนแทที่พึ่งพาอาศัยได  

  (2) จะไดเพื่อนผูรูใจกนั  

  (3) จะมีพวกพอง มีคนชวยเหลือมาก 

  (4) ถึงคราวคับขนั จะเอาตัวรอดไดเสมอ  

  (5) ไปที่ไหนจะไมตกอับ ศัตรูทําอันตรายไมได  

  (6) จะคิดจะทาํส่ิงใดก็สําเร็จรวดเร็ว เพราะอาศัยพวกพอง  

  เรื่องอยางนี้คนที่เขาชอบทําบุญ เขาจะเชื่อเพราะเขาไดรับผลดวยตัวเขาเอง แตคนที่ไม

ชอบทําบุญหรือไมเคยทําบุญ เขาจะไมเชื่อและยังชอบตอวาคนที่เขาทําวา เปนคนโงเสียอีก คน

เชนนี้แหละท่ีไมไดอานิสงสบุญเด็ดขาด รูอานิสงสการบอกบุญอยางนี้แลว จะทอใจไปทําไม ดคูนที่

เขาใจแคบทําอะไรไมคอยบอกใคร ถึงคราวคับขันเขาจริง ๆ จะมีคนมาชวยเขาสักกี่คน”  

  เรื่อง “พรหมวิหารธรรม 4 ประการ” หลักธรรมที่นําเสนอคือ สอนใหบุคคลประพฤติ

ปฏิบัติตนในหลักธรรมคือพรหมวิหาร ดังมีคําสอนวา “พรหมวิหารธรรม แปลวา ธรรมของผูใหญก็

ได ธรรมของผูเปนใหญก็ได ที่แปลวาธรรมของผูใหญนั้น หมายความวา เปนธรรมที่ผูใหญ

ทั้งหลายควรจะไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติเปนแนวทางในการปกครองผูอื่นหรือในการอยูรวมกันกับ

ผูนอย ท่ีแปลวาธรรมของผูใหญนั้น หมายถึง เปนธรรมของผูประเสริฐ(พรหม) คือมีใจประเสริฐ มี

ใจกวางขวาง ยิ่งใหญดวยคุณธรรม...และธรรมท่ีรองรับพรหมวิหารธรรมในขั้นปฏิบัติการซึ่งไดแก

สังคหวัตถุธรรมนั้นเอง มีดังนี้  

   (1) เมตตา ความรักใคร ปรารถนาจะใหเปนสุข หมายถึง ความมีไมตรี มีความรัก มี

ความหวังดีปรารถนาดี มีความเห็นอกเห็นใจเขาใจดีตอกัน มีลักษณะตองการจะเสริมสราง

ประโยชนสุขใหแกกันเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลายไมเลือกหนา เปนอาการของจิตที่ปราศจาก

ความพยาบาท  
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   (2) กรุณา ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข หมายถึง ความตองการที่จะชวยใหเขา

พนจากความทุกขยาก ความลําเค็ญตาง ๆ มีลักษณะตองการจะนําทุกขนั้นออกไปเสีย ในเมื่อไดพบ

เห็นเพื่อนมนุษยหรือสัตวทั้งหลายประสบความทุกข หรือไดรับความวิบัติตาง ๆ มีแตเจตนาที่

บริสุทธ์ิคิดจะชวยเหลือเขาใหพนจากสภาพนั้นเสีย  

   (3) มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี หมายถึง ความชื่นชมโสมนัสใจในเมื่อรู

หรือประสบวา เพื่อนมนุษยหรือสัตวทั้งหลายไดรับผลสําเร็จหรือมีความสุข หรือไดมีอยางใดอยาง

หนึ่ง เปนอาการของจิตที่ปราศจากความอิจฉาริษยา ความหึงหวง ความไมพอใจเมื่อคนอื่นไดดี  

   (4) อุเบกขา ความวางเฉย ไมดีใจไมเสียใจเมื่อผูอื่นถึงความวิบัติ หมายถึง ความ

วางใจเปนกลาง เสมอกันในทุกบุคคลเมื่อเขาประสบความวิบัติ เปนอาการของจิตที่ไมคิดเยาะเยย

ถากถาง ไมคิดสมน้ําหนา หรือสาปแชงทับถมสง เมื่อผูอื่นโดยเฉพาะผูที่ไมชอบกันถึงความวิบัติ

หรือประสบเคราะหกรรมอยางใดอยางหนึ่ง รักใหปรารถนาดีคิดชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ” 

 

 2. การนําเสนอโดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน   

  วิธีเช่ือมโยงเหตุการณและสถานการณจริงในปจจุบันมาประกอบการสอน เปนอีกวิธี

หนึ่งที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ใช เพราะเหตุการณหรือสถานการณจริงเปนสิ่งที่คน

สนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น ดังตัวอยาง  

 

  ......เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระองคทรงตรัสเลาใหพสกนิกรไดทราบวา ผาน

พระปฐมเจดียทุกครั้ง ก็อธิษฐานขอใหแข็งแรง จะไดไปชวยเหลือประชาชนที่เขายังยากจนอยู 

พระองคตรัสไววา “ความยากจน.. ไมใชสิ่งนาละอาย ความชั่วคดโกงนั่นแหละเปนสิ่งที่นาละอาย

อยางยิ่ง  ธรรม 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยอมมีแกบุคคลผูใหความสวัสดี ดังนั้น ความ

สวัสดีจึงเปนของดี ของดีประการแรก คือ อายุ หมายถึง อายุยืนยาว ปนี้หลาย ๆ คนตางปริวิตกวา

โลกจะแตก แผนดินจะสลาย บางก็เชื่อมงคลตื่นขาววามีปญหาจะเกิดภัยพิบัติ น้ําจะทวม เขื่อนจะพงั 

หากเชื่อพระพุทธเจาแลวก็ไมเกิดปญหาโลกแตก เพราะพระพุทธองคทรงพยากรณไววา ศาสนาของ

พระองคจะธํารงอยูไดถึง 5,000 ป หรือตราบใดที่คนยังประพฤติธรรมปฏิบัติตนอยูในทํานองคลอง

ธรรม ก็อยูนานกวานั้น ดังนั้นภายใน 5,000 ปนี้ โลกไมแตกแนนอน นี่เราชาวพุทธควรเชื่ออยางนี้ 

เชื่ออยางมีวิจารณญาณ ทําปจจุบันใหดีที่สุดก็พอแลว..”. 
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  พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงเทศนาใหเราไดปฏิบัติกันในวันมาฆบูชานี้ ความ

จริง เราก็เรียกวาเปนวันแหงความรักได ความรักในพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาเปนความรักที่

พระพุทธเจาใหดวยความเปนหวง หมายความวา ใหดวยคําสอนนําไปปฏิบัติ  

  ขอที่ 1 พระพุทธเจาใหความรัก ดวยการไมใหทําบาป เพราะทราบวาทําบาปแลวมัน

เกิดความทุกข ถาเกิดความทุกขและสงสาร พระพุทธเจาก็เลยหาม ถาใครไปทําบาปเขา ก็จะเปน

ความทุกข เกิดความเดือดรอน พอแมทุกทานที่รักลูก ก็ตองสอนลูกอยางเดียวกันนี้วา อยาทาํบาป ถา

ใครไปทําบาปเขา ก็จะเกิดความเดือดรอน การสอนอยางนี้ ก็เพราะความรัก ความรักลูก จึงสอน

ไมใหทําความชั่ว แคนี้ก็พอแลว ในความหมาย การละความชั่วคือ การไมเบียดเบียนชีวิตกัน 

เบียดเบียนทรัพยกัน เบียดเบียนครอบครัวกัน เบียดเบียนดวยการหลอกลวงกัน เบียดเบียนตัวเอง

ดวยการดื่มสุราเมรัย เปนสิ่งไมดีทั้งนั้น แลวยิ่งในปจจุบันนี้  

  เรื่อง วันวิสาขบูชา... ป พ.ศ. 2542 วันที่ 15 ธันวาคม องคกรยูเนสโก สหประชาชาตไิด

ประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลก พระพุทธเจาทรงเปลงอภิสมวาจาตั้งแตวันประสตูวิา 

อคฺโคหสฺมิ โลกสฺมึ วาเราเปนเลิศในโลก ในสมัยของพระองคนั้น พระพุทธศาสนาไปแคไหน ก็

พอจะมีประวัติใหทราบ โดยมากก็จะวกเวียนไปแถวประเทศอินเดียมาสูประเทศลังกาบาง ตาม

ประวัติเขาวา พระพุทธเจาเสด็จมาประเทศไทยก็มี มาเหยียบรอยพระบาทไว ที่จังหวัดสระบุรี ตาม

ประวัติวาอยางนั้น ก็ยังไมทั่วโลก ดูแลวยังไมทั่วโลก แตปจจุบันนี้ ชาวโลกทั้งหมดมัน 348 

ประเทศ หรืออยางไรนี่แหละ รวมกันประชุมที่สหประชาชาติ แลวก็ยกวา วันวิสาขบูชานี้ เปนวันที่

ยอดเยี่ยม ชาวโลกควรจะตองยกยองวา ไมมีศาสดาไหน ทประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานในวันเดียวกัน 

มีพระพุทธเจาเราเทานั้น นี่เขาประกาศมาตั้งแต ป พ.ศ. 2542 มหาเถรสมาคมก็มาประกาศใหคณะ

สงฆท่ัวประเทศ ไดทําพิธีในวันวิสาขบูชานี้ใหเต็มที่ คือ บูชาพระพุทธเจาใหเต็มที่เลย ชักชวนญาติ

โยมเขาวัด ทําบุญ ตักบาตรและเวียนเทียนกัน บางแหงก็ประกาศขึ้นปาย ทางสถานีวิทยุโทรทศันทกุ

ชอง ก็ประกาศวา วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ขอใหชาวพุทธไปทําบุญตักบาตรเวียนในสถานที่ตาง ๆ 

ตามวัดวาอารามตาง ๆ เพื่อเปนการยกยองบูชาพระพุทธเจา ใหสมกับที่พระองคเปลงอภิสมวาจาวา 

เราจะเปนเลิศในโลก... 

  เรื่อง ออกพรรษา-ปวารณา... การปวารณาจึงเปนเรื่องสําคัญ พระสงฆทั่วทั้งสังฆ

มณฑล เมื่อถึงวันออกพรรษา ทานจึงปวารณากัน สวนญาติโยมก็ควรปวารณากันได ผูใหญกับ

ผูนอยก็ปวารณากันได สามีภรรยาก็ปวารณากันและกัน พอแมก็ปวารณากันได ทุกสังคมปวารณา
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กันได ก็คือตักเตือนกันไดนั้น แตอยาลืมวา ถาไมไดปวารณากันไว อยาไปตักเตือนเขา เมื่อไป

ตักเตือน เขาจะโกรธทันที เพราะเปนของดีที่คนไมชอบ คือ คําเตือนที่ไมไดปวารณาไว จะทําของดี

ที่คนไมชอบ ใหกลายมาเปนของดีที่คนชอบเสียกอน คือ ปวารณาซึ่งกันและกันไวเสียกอนก็จะ

ไดรับของดี ที่เปนของชอบตลอดไป สังคมทั่วไปมีมากมาย แตสังคมที่สําคัญที่สุด คือ สังคมภายใน

ครอบครัว สังคมครอบครัวในประเทศไทย สมมติเอาวา มีอยู 10 ลานครอบครัว ๆ ละ 6 คนก็จะเปน 

60 ลานคน ถานับเอาเฉพาะสามีภรรยา 10 ลานครอบครัว ๆ ละ 2 คน ก็จะเหลือเพียง 20 ลานคน ถา

สามีภรรยาทั้ง 20 คน ไดปวารณากันไววา ถาพี่ผิด นองชวยเตือนดวยนะ ฝายภรรยาก็ปวารณาวา ถา

นองผิด พี่ชวยเตือนดวยนะ ถามีปวารณากันไวอยางนี้ ก็จะมีแตความเรียบรอย ดีงาม ดังนั้น จึง

ขอใหสังคมทุกหมูเหลา จงปวารณากันไวเถิด จะไดเกิดพลังอันดีงาม... 

 

 3.  นําเสนอโดยการยกบคุคลตัวอยางมาประกอบ  

  ประเภทนี้ ทานจะยกบุคคลตัวอยางของบุคคลที่ประสบความลมเหลว ความกลัว 

ความผิดหวัง ปญหาและอุปสรรคในชีวิต ภายหลังกลับตอสูและเอาชนะปญหาและอุปสรรคนั้นไป

ได ซึ่งเรื่องที่ทานนํามาเปนตัวอยาง บางครั้งก็เปนเรื่องในชาดก เรื่องในอดีตที่นาสนใจ ที่มีคติ

เตือนใจแฝงแงคิดไวในตัว บางครั้งทานยกบุคคลตัวอยางที่มีช่ือเสียง เปนที่เคารพและเปนทีรู่จกัของ

บุคคลท่ัวไป ทั้งยังมีชีวิตอยูหรือไดเสียชีวิตไปแลว บุคคลเหลานั้นมีการดําเนินชีวิตอยางไร ทานได

ใชธรรมะอะไร มีเนื้อหาดังนี้คือ 

 

   “สมัยหนึ่งพระเจาเสือเสด็จประทับเรือพายพระที่นั่งประพาสตนในคลองแหงหนึ่ง 

ทหารฝพายทายเรือเมื่อพายนาน ๆ เขาก็รูสึกเหนื่อยจึงบนกับเพื่อนวา “พวกเราแย พายเรือมานาน 

อายุปูนนี้แลวในหลวงยังไมโปรดสักที นาจะโปรดใหเปนมหาดเล็กขางที่นานแลว ดูมหาดเล็กคน

นั้นสิรับราชการมาทีหลังตั้งหลายป เขาสบายไปแลวเปนมหาดเล็กใกลชิด ไดแตเสนอหนา ไมตอง

ทํางานออกแรง ในหลวงทรงโปรดปรานคนอยางนี้” พระเจาเสือทรงไดยินแวว ๆ แตไมตรัสอะไร 

พอค่ําก็เสด็จประทับแรมคืนที่พลับพลาขางทางเสด็จที่สรางไวชั่วคราว ตอนเชารับสั่งใหเรียกฝพาย

คนที่บนมาเฝา ฝพายคนนั้นตกใจคิดวาตายแนคราวนี้ แตเมื่อเขาเฝาแลว เห็นในหลวงพระพักตร

แจมใสจึงคอยเบาใจหนอย พระเจาเสือรับสั่งถามวา “เมื่อคืนนอนหลับดีไหม” เขาทูลวา “ดี พะยะ

คะ” “ฉันนอนไมคอยหลับ ไมรูอะไรมันดังกุกกักอยูใตพลับพลาทั้งคืน แกลงไปดูทีซิ” ฝพายโดด
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ผลุงลงไปดูขึ้นมาทูลวา “สุนัขมันตกลูก พะยะคะ” “เออ ! มันมีกี่ตัวกันวะ” โดดผลุงลงไปดูขึ้นมา

ทูลวา “5 ตัว พะยะคะ” “เออ ! แลวมีตัวผูกี่ตัวตัวเมียกี่ตัว” โดดลงไปอีกขึ้นมากราบทูลวา “ตัวผู 3 

ตัว ตัวเมีย 2 ตัว พะยะคะ” “แลวมันสีอะไรบางเลา” โดดลงไปดูอีกสักพักก็ขึ้นมาทูลตามที่เห็นมา 

ในหลวงทรงยิ้ม ๆ รับส่ังใหนั่งอยูกอนแลวรับสั่งใหมหาดเล็กคนที่ถูกฝพายนินทามาเฝาพลางรับสั่ง

ถามทีละคําถามเหมือนถามฝพาย แตมหาดเล็กโดดลงไปเพียงครั้งเดียว พิจารณาจนรอบคอบแลว

ขึ้นมากราบทูลตามคําถามไดทุกคํา โดยไมติดขัด ฝพายก็ฟงอยูดวย สุดทายพระเจาเสือทรงรับสั่ง

ถามฝพายวา  “เมื่อรูตัววาเปนอยางนี้แลวคิดวา เราพอจะเปนมหาดเล็กไดหรือยัง” 

 

   “มีพราหมณคนหนึ่งชื่อราธะ เปนคนศรัทธาอยากจะบวชจึงไปอาศัยอยูในวัด แต

ไมมีพระองคใดยอมบวชให ทั้งนี้ เพราะธรรมเนียมของพระมีอยูวา รูปใดเปนอุปชฌายบวชพระ

ใหมจะตองรับภาระพระใหมอยางนอยก็ 5 ป จะตองพาไปไหนตอไหนดวย จะทิ้งจะขวางไมได 

จะตองหาเล้ียงจะตองสอนหนังสือสอนกรรมฐานให เจ็บไขจะตองพยาบาลรักษา นับวาเปนภาระที่

หนักจึงไมมีใครบวชให ราธะพราหมณเสียใจมากที่ไมไดบวช ถึงกับกินไมไดนอนไมหลับ เรื่องถึง

พระพุทธเจาจึงประชุมสงฆตรัสถามอาสาสมัครที่จะใหราธะบวช พระสารีบุตรทูลรักอาสา ทรงถาม

วาพราหมณคนนี้เปนญาติหรือเปนคนรูจักกัน พระสารีบุตรทูลวา ไมไดเปนญาติหรือไมไดเปนคน

รูจักกัน แตจําไดวาเมื่อหลายปมาแลว พราหมณคนนี้เคยใสบาตรใหทัพพีหนึ่ง คิดถึงบุญคุณขอนี้

ของพราหมณคนนี้จึงรับอาสาจะบวชให พระพุทธองคทรงอนุโมทนา และตรัสสรรเสริญพระสารี

บุตรวา เปนพระเถระยอดกตัญู ราธะพราหมณเลยไดบวช เพราะอาศัยอานิสงสขาวสุกที่ใสบาตร

เพียงทัพพีเดียวและแรงกตัญูแท ๆ” 

 

   “ในสมัยราชวงศอาวฮั่น ระหวางปพุทธศักราช 568-762 ที่เมืองฮอไหล มีชายคน

หนึ่งชื่อ  เต็งล้ัง เปนผูมีความกตัญูกตเวทียากที่จะหาผูเปรียบได แมวาผูบังเกิดเกลาจะสิ้นชีพไป

นานแลว แตเขาก็มิวายระลึกถึงพระคุณของทานทุกวันคืน ไดใหชางแกะสลักรูปบิดามารดาขึ้น

ประดิษฐานบนแทนบูชาไวกราบไหวแทนตัว ทุกเชาค่ําจะนําน้ําอุนไปลูบเช็ดจัดอาหารไวเซนไหว 

ปรนนิบัติเสมือนหนึ่งทานทั้งสองยังมีชีวิตอยู  
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   วันหนึ่งเต็งลั้งออกไปธุระนอกบาน เตียซกเพื่อนบานมาขอยืมเครื่องใชบางอยาง 

ภริยา    เต็งล้ังเห็นวาจะใหไปก็ควรที่จะไดรับอนุญาตจากผูเปนใหญในเรือนเสียกอน จึงจุดธูปเทยีน

ขึ้นที่หนาแทนบูชา อธิษฐานเสี่ยงทายเชิงถามวาจะควรใหยืมไปหรือไม ผลการเสี่ยงทายปรากฏวา

ไมควร เตียซกกําลังเมาสุราไดฟงดังนั้นก็โกรธ ถลันเขาไปยังแทนบูชาดาและเอาไมตีรูปสลัก เมื่อ

เต็งล้ังกลับมาบานเห็นรูปสลักเศราหมองจึงสอบถามสาเหตุ ภริยาเลาความจริงทั้งสิ้นใหฟง เต็งลั้ง

โกรธแคนยิ่งนักฉวยกระบี่ไดวิ่งตามไปแทงเตียซกลมลง ยังไมสาแกใจหมายจะแทงซ้ําใหสาสมกับ

ที่หม่ินผูบังเกิดเกลาของเขา บังเอิญญาติมิตรเขามาขวางเอาไวเสียกอน 

   วันรุงขึ้นเตียซกนําเรื่องไปรองเรียนกรมการเมือง เจาหนาที่เห็นเตียซกมีบาดแผล

สมคําฟอง ก็ใหพนักงานไปเกาะกุมตัวเต็งลั้งมา เต็งลั้งวิงวอนขอนุญาติเจาพนักงานวา “ไหน ๆ จะ

เอาตัวไปแลว ก็ขอใหไดบอกกลาวคารวะบิดามารดากอนเถิด” เมื่อเต็งลั้งเขาไปคํานับรูปสลัก เจา

พนักงานติดตามเขาเขาไปดวย ไดเห็นเบาตารูปสลักทั้งสองมีน้ําตาไหลรินออกมาเปนที่อัศจรรย 

เมื่อนําตัวเต็งลั้งสงมอบก็รายงานเหตุการณที่ประจักษแกตาตนเองใหทราบดวย เจาเมืองมีความ

ประหลาดใจ จึงไปยังที่อยูของเต็งล้ังพิเคราะหดูรูปสลักดวยตนเองก็เห็นคราบน้ําตาปรากฏสมจริง 

จึงตัดสินปรับเตียซกใหไปขอขมารูปเคารพและปลอยเต็งลั้งพนขอหาไป เตียซกพรอมดวยญาติ

ผูใหญก็จัดสิ่งของเครื่องคํานับไปเซนไหวขอขมา และกลาวสรรเสริญเต็งลั้งวาเปนผูมีความกตัญู

กตเวทียากจะหาผูใดเสมอเหมือน”  

 

   “มีชนบทแหงหนึ่งในประเทศจีน ตองอยูเชิงเขาเปนภูมิประเทศที่สงบ อุดม

สมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหาร มีลําธารใสไหลผานหมูบาน ตนไมทุกตนใบเขียวสดขจี ในทุงนาก็

สะพรั่งดวยตนขาวที่ชูรวงเปนสีทอง ตัดกับทองฟาสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นฉ่ําเจริญตา ชาว

ชนบทสวนใหญมีอาชีพออกไปทําไรทํานา ผูอยูเรือนก็ปนฝายทอผา ตางมีความสุข มีฐานะมั่นคง 

เหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุฏิพระภิกษุอยูจําศีลภาวนา  

   เชิงเขามีกระทอมนอยหลังหนึ่ง เปนที่อยูของสองแมลูก แมนั้นแมอายุจะยางเขาสู

วัยชรา แตนางก็ยังแข็งแรงพอท่ีจะรับจางเขาทํางานหาเลี้ยงลูกได บุตรของนางเปนเด็กรุนหนุมใหญ

ไมเอาการเอางาน ดื้อดานไมเชื่อถอยฟงคํามารดา ไมสนใจในความเหนื่อยยากของแมที่ตรากตรํา

ทํางานหนัก เอาแตเท่ียวเตรเลนสนุก ถึงกระนั้นนางก็รักเขาอยางสุดสวาทขาดใจ คอยเอาอกเอาใจมิ

ใหอนาทรเดือดรอน วันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูป ก็นึกในใจวาการที่เพื่อนของเขามี
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ฐานะดีคงเปนเพราะหมั่นกราบไหวพระ เย็นวันนั้นเขาจึงขึ้นไปบนเขา เขาไปนมัสการขอ

พระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พํานักอยูบนยอดเขา เพื่อเอาไปไวบูชาท่ีเรือน หวังจะไดมั่งคั่งเหมือนคน

ทั้งหลาย พระภิกษุไดฟงก็กลาววา “ฟงกอนเหม็งเอย เจาจะแกจนดวยการกราบไหวพระนั้นไม

สําเร็จดอก ปวยการเลาในเมื่อที่เรือนของเจาก็มีพระอยูแลว จงเคารพบูชาทานเถิด เจาจะจําเริญ” 

เหม็งไดฟงก็ฉงน อุทานวา “ที่บานของกระผมไมเคยมีพระสักองค กระผมยากจนนักหนา จึงอยาก

ไดไปไวบูชากับเขาบาง” พระภิกษุยังคงยืนกรานวา “กลับไปเถิดเหม็ง พระเฝารออยูที่บานแลว กลบั

ถึงบานคืนนี้ เมื่อเจาเคาะประตู ทานจะออกมาเปดรับเจาอยางรีบรอน ผลีผลามเสียจนใสรองเทา

กลับขาง เส้ือท่ีสวมก็กลับดานนอกอยูขางใน”  

   เหม็งไดฟงดังนั้น ก็สนเทหยิ่งนัก นมัสการลาพระภิกษุรีบกลับ ฝาลมหนาวและ

ละอองน้ําคางมาตลอดทาง กวาจะถึงบานก็เปยกโชกไปทั้งตัว ทันที่ที่เขาเคาะประตูบานผูที่เปด

ประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเอง เหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเทากลับขาง เสื้อที่ใสก็กลับ พอ

เห็นลูกชายนางก็เอยขึ้นวา “เหม็ง...ลูกหายไปไหนมา แมเปนหวงกลัวลูกจะไปเปนอันตราย แมตั้ง

ตาคอยตั้งแตหัวค่ําจนดึก อาวนั่น...ลูกเปยกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผาเสียแลวไปผิงไฟที่

หนาเตา เจาหิวไหม แมจะไปเอาขาวมาใหกิน”  

   กระแสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุมนวลนัก เปยมดวยความรักความหวงใย ความ

เมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจ เขาหวนระลึกถึงคําของพระภิกษุบนยอดเขา ก็ประจักษแจมแจงในบัด

นั้นเองวา มีพระอยูใกลตัวมาแตออนแตออก แตเขาเองละเลยไมเคยคิดเอาใจใส แมเทานั้นที่จะ

เสียสละใหลูกไดทั้งชีวิตและเลือดเนื้อ มุงหวังแตจะใหลูกมีความสุขความเจริญ แมเปนผูมีแตให ไม

หวังส่ิงตอบแทน ตัวเรานี่สิมีแตจะรับเอาทาเดียว นับแตนั้นมา เขาก็บําเพ็ญตนอยูในโอวาท เทิดทูน

เคารพบูชามารดาของเขาเหนือส่ิงใด ๆ ในโลก 

   จะเห็นไดวา การนําเสนอพุทธธรรมวิธีนี้ ทานมักจะยกบุคคลตัวอยางใน

ประวัติศาสตรซึ่งเปนบุคคลสําคัญ นิทานชาดกมากลาวถึงเพื่อเปนเครื่องเตือนจิตสะกิดใจ ไมให

หลงลืมตนเอง และหรือเปนกําลังใจเชิดชูสงเสริมใหอุตสาหะพากเพียรในการตอสูกับชีวิต ปฏิบัติ

ตนใหอยูในกรอบศีลธรรมอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูฟงไดขบคิดและนําไปประพฤติปฏิบัติ

เปนแบบอยางที่ดีของชีวิต 
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 4.  การเปรียบเทยีบดวยคําอุปมาอุปไมย 

  การนําเสนอหลักพุทธธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับยกนิทานหรือยก

อุทาหรณ เปนวิธีการที่ทานพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ใชในการเทศนหรือบรรยายธรรม ใน

หัวขอธรรมที่ยากแกการเขาใจเปนสวนใหญ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูฟงมองภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นทานจะ

เปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยใหเห็นภาพชัดเจน หลังจากอธิบายหลักพุทธธรรมไปแลว วิธีการ

เชนนี้จึงเหมาะกับกลุมบุคคลที่มีการศึกษา พระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาอันใหญหลวงแสดง

ธรรมใหฟง “เมื่อใด เธอเมื่อเห็นรูปก็สักแตวาเห็น เมื่อฟงเสียงก็สักแตวาฟง เมื่อรับรูอารมณ ที่ได

รับรูก็สักแตวารับรู เม่ือรูแจงธรรมารมณที่รูแจงก็สักแตวารูแจง เมื่อนั้น เธอก็จะไมมี เมื่อใด เธอไม

มีเม่ือนั้น เธอก็จะไมยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อใด เธอไมยึดติดในสิ่งนั้น เมื่อนั้น เธอจักไมมีในโลกนี้ ไมมี

ในโลกอื่น ไมมีในระหวางโลกทั้งสอง นี้เปนที่สุดแหงทุกข” พระพุทธเจาตรัสแคนี้ทานก็ไดบรรลุ

ธรรมเปนพระอรหันต เพราะวาทานมีทุนมากมีศรัทธามากเดินทางทั้งวันทั้งคืน ไมหลับไมนอน มี

สติและมีสมาธิมาก จึงสามารถรูธรรมไดเร็ว ตางจากพวกในปจจุบันมีศรัทธานอย ความเพียรก็นอย

กวาจะมาปฏิบัติการที่ยกเอาขอความมาเปนตัวอยางแสดงใหเห็นกลวิธีการเผยแผแบบการยก

อุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบนั้น ทําใหผูฟงเกิดความปติปราโมทย รื่นเริงบันเทิงใจและสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาสาระแหงธรรมที่ไดฟง ทําใหอิ่มเอมใจในผัสสาหาร อารมณที่ไดสัมผัส

หรือกระทบทางโสตประสาทหรือทางหูนั่นเอง ทานเปนผูมีความรูความสามารถและมีความชาญ

ฉลาดในการแสดงธรรมเชนนี้ จึงเปนส่ิงยืนยันไดวาเมื่อทานแสดงธรรมในสถานที่ใดก็ตามสามารถ

ทําใหผูฟงมีความตั้งใจที่จะฟงธรรมถึงแมจะใชเวลานานเพียงใด 

  นอกจากนี้ยังมีการสอนธรรมเปรียบเทียบกับสิ่งตาง ๆ เพื่อทําใหเขาใจลึกซึ้งชัดเจน 

อีกทั้งทําใหผูฟงมองเห็นหรือพิจารณาตามเนื้อหาแลว เขาใจไดงาย ทําใหเนื้อหานาสนใจมากยิ่งขึ้น 

เปนการเสริมความคิดอีกทางหนึ่งดวย ตัวอยาง ดังนี้ 

 

   “ลูกรัก ใครก็ตามถาเขาสามารถใหวิชาความรูพิเศษที่หาไดยากแกเราได เราก็ควร

ยินดีไปเรียนกับเขา ไมควรไปตั้งแงรังเกียจถึงชาติตระกูลรูปราง หรือความประพฤติของเขา เขาจะ

เปนคนยากจนพิกลพิการ หรือมีความประพฤติไมดีอยางไรก็เปนเรื่องสวนตัวเขา เขาสอนใหเรา

ฉลาดหรือมีวิชาพิเศษนั้นไดก็พอแลว ครูอาจารยที่สอนเรามาก็ใชวาจะร่ํารวยหรือมีความประพฤติดี

ทุกคนไป แตเราควรเคารพนับถือทานวาเปนครูอาจารยของเราได เพราะเราไมไดคํานึงถึงพื้นเพและ
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ความประพฤติของทานมากนัก ถาเรามัวไปตั้งแงรังเกียจสิ่งนอกตัวที่ไมดีของทานแลวไมยอมรับ

ความรูที่ทานให เราก็จะไมไดความรูอะไรมากมาย  

   ทํานองเดียวกัน ขอธรรมหรือคําพูดที่มีคติเตือนใจซึ่งแมจะออกมาจากปากของ

นักบวชผูประพฤติไมเรียบรอยหรือคนที่ต่ําตอย หากเปนประโยชนตอเราก็ไมควรรังเกียจ ควร

ศึกษาและประพฤติตามเพื่อประโยชนแกตัวเราเอง เหมือนเมื่อเราตองการดอกบัว เราลงไปในสระ

น้ําเห็นดอกบัวแลวก็เด็ดเอาแตดอกบัวมาเทานั้น ไยจะมัวคํานึงถึงที่เกิดของดอกบัววามาจากโคลน

ตมไหน ไดดอกบัวมาก็เปนอันสมประสงค ดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมที่เนาเหม็นจะสกปรกเนา

เหม็นไปดวยก็หาไม” 

   “ลูกรัก ตนไมที่เกิดบนภูเขาซึ่งมีขนาดเล็กและเตี้ยแคระอยางไรก็ยังสูงกวาตนไม

ใหญ ๆ ที่ขึ้นอยูเชิงเขา ถึงอยางนั้นก็ตาม ตนไมใหญเชิงเขานั้นอาจมีคุณคามากกวาตนไมบนภูเขาก็

ได ที่ยกเรื่องตนไมมาพูดก็เพื่อใหขอสังเกตแกลูกวา อันความทะเยอทะยานคิดทําตัวใหสูงเดนเทียบ

ผูที่เขามียศศักดิ์ มีความมั่งคั่งมั่นคงมาโดยชาติตระกูลนั้น เปนเหตุใหเกิดความทุกขความเสียใจใน

เมื่อไมสมหวัง ลูกไมควรคิดอยางนั้น เพราะความคิดใฝสูงเกินตัวทําใหเราลืมตัว กลาทําชั่วทําผิด

และไดรับทุกขโทษมานักตอนักแลว  

   แตการที่คนเรามีความมุมานะสรางฐานะ สรางเนื้อสรางตัวใหมีฐานะมั่นคง ใหมี

ความดีงามมากกวาคนอื่น คือทําตัวใหเหมือนตนไมใหญเชิงเขานั้นยอมเปนการชอบ ไมมีขอเสีย

หายหรือขอนาตําหนิแตประการใด ลูกควรทําตัวอยางนี้ดีกวาจะไปทําตัวใฝสูงเกินตัวซึ่งเปนไปได

ยาก มีตนไมเชิงเขาไมกี่ตนหรอกลูกที่ถูกเคลื่อนยายไปปลูกบนยอดเขาแลวเบงบานรัศมีอยูได 

ตนไมธรรมดาเอากันแคโตใหเต็มที่อยูเชิงเขานั่นแหละเปนดีที่สุด ที่แยที่สุดก็คือตนไมที่เกิดอยูบน

พื้นราบซ่ึงก็เตี้ยอยูแลว แตไมยอมเจริญเติบโตแตกกิ่งกานออกดอกออกผลอีก ก็มีแตจะถูกเหยยีบถกู

ย่ําร่ําไปแหละลูก” 

   “ธรรมดาตนไมกระถาง เชนพวกบอน พวกวาน ตอนแรก ๆ เจาของมันจะดูแลเอา

ใจใสอยางดีเทาเทียมกัน แตตอมาตนใดพยายามเจริญเติบโต ใหกิ่งใหใบที่สวยงาม ไมมีตําหนิเรง

เจริญเติบโตจนคับกระถาง เจาของก็จะโยกยายตนไมนั้นไปใสกระถางใบใหมที่ใหญกวา และ

บํารุงรักษาพิเศษกวาตนที่ไมยอมเจริญเติบโตหรือเติบโตชา ทั้งกิ่งกานใบดอกก็ไมเปนไปตามใจ

เจาของ เจาของก็บํารุงรักษาอยางธรรมดา ความคิดที่จะยายไปไวในกระถางใบใหมที่ใหญกวายอม
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ไมมี ดังนั้น ตนไมใดตองการจะไดอยูในกระถางใบใหมที่ใหญกวา ก็เปนหนาที่ของตนไมนั้นที่

จะตองชวยตัวเอง ปรับปรุงตัวเองใหเจริญเติบโตเต็มที่จนเจาของสะดุดตา” 

   “อํานาจเปนดาบสองคมที่ประหัตประหารคนอื่นก็ได ประหัตประหารตัวเองก็ได 

นัยตรงขาม ดาบนั้นสามารถจะใหคุณแกผูอื่นและตัวเองก็ได อันนี้อยูที่ตัวผูใช เพราะอํานาจไมมคีณุ

ไมมีโทษในตัวมันเอง เหมือนมีดไมมีคุณไมโทษในตัว ใครนําไปใชในทางดีก็มีคุณ ใครนําไปใช

ในทางทําลายก็มีโทษ อํานาจก็เชนกัน หากใชไปในทางสรางสรรคในทางเปนธรรมก็กอประโยชน

ใหแกตัวผูใชและสังคมไดอยางดี แตถาใชไปในทางทําลาย ในทางผิดธรรม ก็กอความวิบัติใหทั้งแก

ตนเองและสังคมสวนรวมอยางมหันต”  

   “ธรรมดาความเย็นยอมเก็บอะไรไวไมใหเสีย ไมใหเนาได ไมวาอาหาร ปลา เนื้อ 

ผักชนิดไหน หากเก็บไวในที่เย็น ๆ ก็จะอยูไดไมเนาไมเสีย และความเย็นนั้นใคร ๆ ก็ชอบ เชนชอบ

อยูในหองเย็น ๆ ชอบคําพูดที่เย็น ๆ ชอบปลูกบานอยูในที่มีลมพัดเย็น ๆ ชอบอยูตามริมน้ําลําคลอง

ที่มีน้ําเย็น ๆ ดูจะชอบกันทั้งนั้น ไมเฉพาะคนเทานั้นที่ชอบเย็น ถึงตนไมและสัตวก็ชอบเย็นเชนกัน 

อยาวาแตสิ่งมีชีวิตเชนคนหรือสัตวจะชอบเย็นกันเลย ถึงสมบัติตาง ๆ ก็ชอบอยูในที่เย็น ๆ ชอบอยู

กับคนเย็น ๆ เชนกัน ใครเย็นมากสมบัติก็อยูมากและอยูนาน ใครเย็นนอยสมบัติก็อยูนอยและอยูไม

นาน” 

 

  จากเนื้อหาขางตนจะเห็นไดวา ทานจะเสนอธรรมหรืออธิบายธรรมเปรียบเทียบกับสิ่ง

ตาง ๆ เพื่อใหจินตนาการไดชัดเจน มองเห็นภาพตามความเปนจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรู

สํานึกในหนาที่ของตนใหสมบูรณ และเพื่อใหมีความรับผิดชอบตอตนเองครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติ 

 

 5. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ  

  การยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ เปนกลวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถชวย     

ทําใหผูฟงเขาใจความหมายไดชัดเจน จําไดงายและแมนยํา มีการสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ทํา

ใหเกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลินในการฟง ทําใหเนื้อหาธรรมะนาสนใจยิ่งขึ้น นิทานเปน

เรื่องเลาสืบตอกันมาแฝงไปดวยขอคิดตางๆ ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสอนใหเปนคนดี นิทานนัน้

อาจมีกําเนิดขึ้นพรอมกับมนุษยชาติ ในยุคแรกนิทานคงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแลวเลาสูกันฟงตอ ๆ 
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มา ภายหลังมีการเพิ่มเติมเสริมแตงใหพิสดารมากยิ่งขึ้น จนหางไกลจากเรื่องจริงกลายเปนนิทานไป 

สวนคําวา นิทาน ในพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่กลาวถึงเรื่องตนเหตุยอนหลังไปนานมากจน

บางอยางที่เคยมีในยุคนั้นไมปรากฏใหคนในยุคนี้ไดพบเห็นอีกแลว ทานจึงอนุโลมเอาศัพทมาใช

เทียบกับนิยายปรัมปราใหเรียกวา นิทาน ไปดวยพระพุทธเจาทรงใหอุทาหรณและนิทาน

ประกอบการสอนอยูเสมอ คําวา นิทาน ที่มาจากพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงเรื่องที่เคยมีอยูจริง

เทานั้น ไมใชเรื่องที่แตงขึ้นแตประการใด ดังที่ปรากฏในคัมภีรตางๆ โดยเฉพาะคัมภีรชาดกอยาง

เดียวก็มีนิทานชาดกถึง 550 เรื่อง พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดใชกลวิธีการในการเผยแผ 

โดยการยกอุทาหรณและเลานิทาน แลวจึงใชหลักธรรมเปนบทสรุปใหเกิดความเขาใจภายหลัง การ

แสดงธรรมแบบใชปฏิภาณไมอานจากใบลานแบบสมัยเดิมนั้น ทําใหผูฟงสนใจในการฟงธรรมมาก

ขึ้น เพราะไมเกิดความเบื่อหนาย ฟงธรรมแบบสนุกสนาน มีอารมณแจมใส นิทานที่ทานนํามาเลา

ประกอบนั้นมีหลายประเภท เชน นิทานจากธรรมบท นิทานชาดก นิทานพื้นบาน นิทานเชิง

ประวัติศาสตร นิทานประยุกตธรรมะ เมื่อทานนําอุทาหรณหรือนิทานมาประกอบกับการบรรยาย

ธรรมหรืองานเขียน ใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาทําใหมองเห็นเปนรูปธรรมผูอาน

ขอความธรรมะและไดฟงการบรรยายของทาน นอกจากจะไดความเพลิดเพลินแลวยังไดขอคิดอัน

เปนธรรมะอีกดวย ผูวิจัยขอนําเสนอการเลานิทานของทานสวนหนึ่งเปนตัวอยางใหเปนที่ประจักษ 

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ทานมีไหวพริบปฏิภาณในการเลานิทานเปนอยางดี ไมเบื่อฟง

เพราะเปนเรื่องที่สนุกสนาน นาสนใจ กลวิธีการเผยแผแบบยกอุทาหรณและเลานิทานนี้ถือวามี

ประโยชนมาก ทําใหผูฟงไมเบื่อ ชวนใหติดตาม สามารถสอดแทรกธรรมะเขาไปในจิตใจของผูฟง

ไดงาย ดังเชน แบบที่ยกแตหลักธรรมมาบรรยายไปเรื่อย ๆ ไมมีนิทานหรืออุทาหรณเปนรูปธรรม

ชวนใหติดตาม 

 

 6.  การยกพุทธศาสนสภุาษิต สุภาษิต คําคม โคลงกลอน 

  วิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คําคม โคลงกลอน บทประพันธมาประกอบกับ

ขอความหรือการบรรยายธรรม เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนามีประเด็น

ชัดเจน หรือสรางความนาสนใจใหแกผูฟงผูอานมากขึ้น พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ใช

วิธีการนี้บอยและมากที่สุด ขอความหรือการบรรยายของทานแตละครั้งมีคําเหลานี้เชื่อมแทรกหรือ

ลงทายอยูเสมอซึ่งสามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้ 
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  การยกพุทธศาสนสุภาษิต การนําเสนอธรรมะในรูปแบบตางๆ ยกเวนการเทศนที่เปน

ธรรมเนียมอยูแลวที่ตองยกพุทธศาสนสุภาษิต อยางอื่นไมมีกฎเกณฑบังคับ ในการบรรยาย ปาฐกถา 

สนทนาและเขียนขอความ เปนตน พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดยกพุทธศาสนสุภาษิตขึ้น

เปนบทตั้งบาง แทรกตามขั้นตอนบาง ใชเปนบทสรุปบาง แลวแตความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการ

นําเสนอมีความหนักแนนชัดเจน เพราะมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะพุทธศาสน

สุภาษิตที่ทานยกขึ้นมานั้นมาจากพระไตรปฎก สวนอัตโนมติก็มีบาง ดังขอความตัวอยางตอไปนี้ 

ในปนี้ก็เลยบอกกลาววาถาเปนวันที่ครบรอบวันเกิดก็เปนวันที่กินอาหารทางใจกัน ที่ขาดกันมาก

พระพุทธเจาทานตรัสเปนสุภาษิตวา “ผูอิ่มเอิบในธรรมมีใจผองใสยอมอยูเปนสุข” ถาคนมีใจเอิบอิม่

ดวยธรรมะ นอนก็เปนสุข นั่งก็เปนสุข ทํางานก็เปนสุข ถาตองการใหชีวิตมีความสุข ก็ตองมากิน

อาหารธรรมะหรืออาหารใจ เอาพระธรรมเขาไปไวในใจมากๆ เพราะวาเม่ือคนมีธรรมะยอมเปนคน

ที่อดได ทนได เปนคนที่เย็นไดสงบได เปนคนรูจักปลอยวางได ถามีธรรมะแลวจะดีหมดทุกอยาง

ทุกประการ ส่ิงที่ขาดแคลนก็คืออาหารใจ เมื่อขาดอาหารใจคนก็จะหิวอะไรก็จะเอาหมด ไดมาเปน

ภูเขาก็จะบอกวายังไมพอ ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา  “แมน้ําเสมอดวยความอยากไมมี”  แมน้ํา

ใหญขนาดไหนก็ยังรูจักเต็ม บางทีก็ลนจนทวมบานทวมเมือง แตความอยากคนนี้ไมเต็ม ไมมีวันอิ่ม 

สิ่งที่จะทําใหชีวิตอิ่ม ชีวิตเต็มไดแกอาหารใจคือธรรมะ ถามีธรรมะในจิตใจแลว ความอยากความ

กระหายความทะเยอทะยานก็เกิดขึ้นจากตัณหาก็จะหมดไปสิ้นไป จะเหลือแตความอิ่มความพอ นี่

แหละเปนความสุขของชีวิต ถาใครมีความอิ่ม อิ่มใจในทรัพยสินเงินทอง บุตร ภรรยา สามี ที่ตนมี

อยูก็มีความสุขใจ ถารูจักอิ่ม รูจักพอ จะมีความสุข นี่แหละคือธรรมะ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวา “ความ

สันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง”  ความพอใจที่ตนมีอยูนั่นแหละคือทรัพยอยางยิ่ง ทรัพยที่ประเสริฐ 

ทรัพยที่สูงสุด หากไมมีความพอใจแลว ตอใหโลกเต็มไปดวยขาวของเงินทอง เต็มไปดวยทรัพยสิน

ตางๆ แตก็ไมทําใหพอใจ คือ ความอยากใหเต็มได แตเมื่อใดทําความพอใจในความเปนอยูในสิ่งท่ีมี

อยู ก็จะมีความสุขวาวันนี้มีเทานี้ก็พอใจแลว การแสดงธรรมทานไดยกพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเปนคาํ

ที่พระพุทธเจาทรงตรัสสอนแกภิกษุและพุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาล สิ่งที่ทรงนํามาสอนนั้น

เปนความจริงมาประกอบการแสดงธรรมเพื่อใหผูฟงไดเขาใจชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดอางถึง

พระพุทธองคเปนพยานยืนยันในเนื้อหาธรรมนั้น มิไดยกตัวอยางที่ปราศจากเหตุผลหรือสิ่งที่เกิน

ความจริง ทําใหผูฟงเกิดความเชื่อมั่นในธรรม ถึงแมการแสดงธรรมนั้นอาจจะใชอัตโนมติความ

คิดเห็นสวนตัวทานบางแตก็สอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิต ทานก็จะยกขึ้นมาประกอบเพื่อใหเกิด
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ความสละสลวยเกิดความนุมนวลในเนื้อหาธรรม ไมแข็งกระดางไมชวนฟง นอกจากนั้นยังทําให

ผูฟงเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ ทานนิยมที่จะยกมาประกอบการแสดงธรรมเสมอ เพื่อเปนการแสดง

ความเคารพในพระพุทธองค พระบรมศาสดาเปนผูกอตั้งพระพุทธศาสนา สวนพวกเปนอนุพุทธะ 

คือผูรูตามภายหลัง ดังนั้น การแสดงธรรมแตละครั้งทานไดแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณตอพระ

พุทธองคถือวาเปนการเคารพครู ไมละทิ้งบรมครูผูเปนเจาของคําสั่งสอนและการยกพุทธศาสน

สุภาษิตถือวาเปนเสนห ทําใหผูแสดงธรรมไดรับความเช่ือถือจากผูฟง ในบทประพันธของทานลวน

แลวมีพุทธศาสนสุภาษิตสอดแทรกอยูทุกเลม ทําใหบทประพันธมีความนาเชื่อถือและมีความเปน

มาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสังคมภายนอกทั่วไป 

  การยกสุภาษิต คําคม การบรรยายหรือปาฐกถาธรรมแตละครั้งพระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) จะใชสุภาษิต คําคม ประกอบการบรรยายเพื่อใหผูฟงเขาใจในประเด็นเนื้อหาอยาง

แจมแจง เชน “คนจนมั่งมี เศรษฐียากไร ของหาไดแตไมมี” คําวาคนจนมั่งมีนี้ คนแมจะไมรวยลน

ฟา ไมไดเปนมหาเศรษฐี แตรูจักใหทานเปน รูจักรักษาศีลเปน รูจักเจริญภาวนาเปนนี่ ก็ยังชื่อวาเปน

คนไมจน อยางนอยก็ยังมีอริยทรัพยคือทรัพยภายใน ทรัพยคือทาน ทรัพยคือศีล ทรัพยคือ

หิริโอตตัปปะ ทรัพยคือพหุสัจจะ ทรัพยคือปญญา อยางนอยก็ตองมี แมทรัพยภายนอกไมไดร่ํารวย

อะไรมากมายแตก็ยังมีทรัพยภายใน ทรัพย คือ ทาน การรูจักจาคะเสียสละแบงปนสิ่งของ ทรัพยคือ 

ศีล เปนคนตั้งอยูในศีลในธรรมอันดีงาม ทรัพย คือ หิริโอตตัปปะ เปนคนรูจักละอายในการทําบาป

ทําชั่วกลัวผลบาป ผลกรรมติดตามมาภายหลัง ทรัพย คือ พหุสัจจะ เปนคนชอบไดยิน ไดฟง พระ

เทศนที่ไหนแสดงธรรมที่ไหนก็ฟง ในวิทยุ ทีวี พระเทศนที่ไหนก็ชอบฟง เมื่อฟงไปฟงมาก็เปน

พหูสูต เปนคนไดยินไดฟงมาก เรียกวา พหุสัจจะ คือ เปนคนไดยินไดฟงมาก ชอบฟงสิ่งโนน สิ่งนี้ 

การที่ไดยินไดฟงมาก ทําใหเกิดปญญา มีความรูมีความเขาใจ ซึ่งตรงกันขามกับคนบางคนที่ไมชอบ

ฟงเสียงพระเทศนทางวิทยุ พอพระตั้งนะโมก็ปดเลย เห็นพระเทศนทางทีวีก็เปลี่ยนชองไมฟง ทีนี้

ไปฟงอะไรฟงเสียงเพลงเขาเตนกัน เสียงเพลงเสียงหมอลําเสียงดนตรี ไมฟงเฉยเตนใสดวยเขา

เรียกวา อันนี้ไมไดเปนพหูสูต คือ ไมใชคนที่ไดยินไดฟงมาก เพราะฟงแลวไมเกิดปญญา เกิดความ

โงความหลง การไดยินไดฟงมากก็เปนทรัพยอีกอยางหนึ่งเรียกวาพหุสัจจะ ทรัพย คือ ปญญา เมื่อ

ฟงบอยไดยินบอยจากคนโนนจากคนนี้ ฟงไปฟงมาก็เกิดสติปญญา เกิดความรูความเขาใจในชีวิต 

ในธรรมะคําส่ังสอนของ    พระพุทธเจา ก็จะเปนผูมีสติปญญาถึงแมจะไมร่ํารวยไมมีเงินทองมาก แต

มีคุณธรรมมาก พระพุทธเจาเรียกวาเปนคนไมจนและเปนคนโชคดีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยไดพบ
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พระพุทธศาสนา ควรจะดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ในขอความนี้ทานไดนําสุภาษิตหรือคําคมมา

แสดงใหเขาใจถึงเรื่องบุคคลท่ีถึงแมจะเกิดมาเปนคนจน แตเปนผูรูจักใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 

เปนคนมีคุณธรรมถือวามีอริยทรัพยอยูภายใน พระพุทธเจาเรียกวาไมจน แตตรงกันขามถึงแมเปน

เศรษฐีมั่งมีเงินทอง แตไมรูจักใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนาก็ถือวายังเปนคนจนอยู คือยากจนดาน

คุณธรรม ไรอริยทรัพยอยูภายใน “นกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ํา ไสเดือนไมเห็นดิน คนไมเห็นโลก ” 

นกบินอยูบนฟาก็ไมรูวาฟาคืออะไร เหมือนกับนั่งเครื่องบินนึกวาจะเห็นฟา ที่ไหนไดมีแตกอนเมฆ 

มีแตปุยเมฆเต็มไปหมดไมมีฟาเลย นกบินอยูบนฟาก็เหมือนกันไมเห็นฟาเลย ปลาที่อาศัยอยูในน้ําก็

ไมเห็นน้ําเลย ไมรูวาน้ําคืออะไร ไสเดือนไมเห็นดินไสเดือนอยูอาศัยในดิน ตายในดิน กินดิน แตไม

รูวาดินคืออะไร คนไมเห็นโลก คนอยูในโลก เกิดบนโลก จมอยูในโลก ตายก็ตายอยูบนโลก แตก็

ไมเคยรูวาโลกคืออะไร ไมเห็นทุกขวาทุกขของโลกคืออะไร เปนอยางไร คําวา โลก คือ ส่ิงที่จะตอง

แตกดับสลายไป อีกอยางหนึ่งโลกหมายถึงความทุกข ทานเปนผูฉลาดในการนําสุภาษิตหรือคําคม

มาประกอบการแสดงธรรม เพื่อใหการฟงธรรมนั้นนาสนใจและชวนใหติดตามวาสิ่งท่ีทานสอนนัน้

มีความหมายอยางไร นับวาเปนกลวิธีในการเผยแผอยางหนึ่งท่ีทําใหทานประสบความสําเร็จ 

  การยกโคลง กลอน โคลง กลอน เปนสวนประกอบในการพูด หรือเขียนขอความ ทํา

ใหการพูดของบุคคลนั้นนาฟง นาติดตาม เปนการเสริมคําพูด หรือเรื่องที่พูดใหมีความนาเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น ในการพูด หรือเขียนขอความของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีโคลง กลอน 

แทรกหรือสรุปทายเสมอ ทานอางโคลง กลอน ที่ผูอ่ืนแตงไวบาง แตงขึ้นเองบาง สําหรับคําแปลบท

ภาษาบาลี บางครั้งทานก็แตงเปนคํากลอน ทําใหนาฟง นาอานยิ่งขึ้นการยกคําโคลงคํากลอนมา

ประกอบการแสดงธรรมถือวา เปนเสนหอีกประการหนึ่งทําใหผูแสดงธรรมหรือบรรยายธรรม

ไดรับความเช่ือถือจากผูฟงวามีองคความรู เปนพหูสูต ผูศึกษามากเรียนรูมาก ทรงจํามาก สมควรที่

จะเปนผูที่ทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาจริง 

 

ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 

 

ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธวรญาณ  (มงคล วิโรจโน) กอใหเกิดประโยชน

ตอการสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานสังคม และดานศาสนา ดังนี้ 
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 ผลประโยชนที่เกิดกับบุคคล 

 พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดรับการยอมรับนับถือ เชื่อถือและศรัทธาจาก

ประชาชนวาสามารถโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติตามไดงาย หลักธรรมที่สอนและวิธีการเผยแผ

พระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดผลแกบุคคลในหลายดาน ดังนี้ 

  1)  ดานความรู พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดแสดง บรรยาย ปาฐกถาและ

เขียนหนังสือ ทําใหผูฟงเกิดความรูโดยเฉพาะความรูเรื่องโลกและชีวิต การทําดี ทําชั่ว การดําเนิน

ชีวิตที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่องความรูนี้มีการสอนหลากหลายประการ ยึดการสอน

ตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสอนเปนหลัก นอกจากนั้นยังตอบปญหาเพื่อใหผูฟงหมดสงสัยใน

เรื่องที่ตนเองของใจ เปนการคลายสงสัย กอใหเกิดความรูแกผูฟงและผูอานได และเมื่อผูฟงมีความรู

ก็เกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักแหงพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง ดังเชน มีผูถาม

ปญหาเรื่องพระควรฉันเนื้อสัตวหรือไม พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ตอบโดยวิธีการทําใหผู

ถาม ผูฟงและผูอาน ไดรับความรูความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องนี้ ดังขอความที่พระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน) ไดนําขอความที่พระพุทธเจาแสดงในพระไตรปฎก ชีวกสูตรมากลาววา 

 

   “พระศาสดาทรงแสดงแกหมอชีวกโกมารภัจ ผูเขาไปทูลถามพระพุทธเจาถึง

ถอยคําที่เขากลาวหาวา ทั้งๆที่พระพุทธองคทรงทราบอยูก็ยังเสวยเนื้อที่เขาเจาะจงฆาถวายวาเปน

ความจริงประการใด พระพุทธองคไดตรัสถึงเนื้อที่ภิกษุไมควรบริโภค 3 ประการ คือ 1. เนื้อที่ตน

เห็นวาเขาฆาเพื่อตน 2. เนื้อที่ตนไดยินวาเขาฆาเพื่อตน 3. เนื้อที่ตนรังเกียจหรือไมแนใจวา เขา

เจาะจงทําเพื่อตนหรือไม นอกจากนั้นยังทรงบัญญัติหามภิกษุฉันเนื้อที่ไมควรฉัน 10 ชนิด คือ 1. 

เนื้อมนุษย 2. เนื้อชาง 3. เนื้อมา 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้องู 6. เนื้อราชสีห 7.เนื้อเสือโครง 8. เนื้อเสือเหลือง 

9. เนื้อเสือดาว  10. เนื้อหมี”   

 

  พระพุทธองคทรงแสดงธรรมวา พระองคและสาวกไมเบียดเบียนสัตว มีปกติเมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา แกสัตวทั้งหลายทุกหมูเหลา เหตุใดจึงจะเปนดังคํากลาวหา พระสูตรนี้บงชี้วา

ไมมีปญหาวาพระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธองคฉันเนื้อสัตวหรือไม หลักฐานปรากฏชัดวา

พระองคและพระสาวกฉันเนื้อ ฉันปลาได แตขอใหเปนเนื้อและปลาที่พนจากเงื่อนไข 3 ประการ

ดังกลาวขางตน 
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  นอกจากนั้นยังมีคนถามอีกวาการกินเนื้อสัตวถึงแมไมรูสงสัยวาเขาฆาเจาะจงตนเองก็

นาจะไมถูกตอง เพราะเปนการสนับสนุนใหคนฆาสัตวทางออม พูดไปไกลถึงขนาดวา “ถาคุณไม

กินเขาก็ไมฆา” ชาวพุทธบางหมูเหลาจึงงดกินเนื้อกินปลา หันมาทานมังสวิรัติ กินผักแทนดวยคิดวา

ทําใหจิตบริสุทธ์ิ ศีลบริสุทธ์ิ ถึงนิพพานเร็วจริงหรือนาจะไตรตรองดูใหถี่ถวน หลวงพอพุทธทาส

ภิกขุกลาวไววา ถาพูดถึงการกินเนื้อเปนสาเหตุใหฆา การกินผักหรือกินขาวก็เปนสาเหตุใหฆา

เชนกัน ขาวในจานกวาจะมาเปนขาวในจานใหคุณไดกิน อยางอรอยปากนั้น ผืนนามันเปอนเลือด

แดงฉานไปเทาไหร ไสเดือน กิ้งกือ หรือสัตวเล็กนอยถูกฆาตายขณะชาวนาเขาไถเขาคราดเพื่อ

หวานกลาดํานานั้นกี่พันกี่หมื่นชีวิต ผักที่คนกินนั้นกวาจะมาเปนผักเขียวสดนากินในจานนั้น พวก

แมลงตองตายเพราะยาฆาแมลงไปกี่พันตัวกี่หมื่นตัว ทั้งผัก ทั้งขาวก็เปนสาเหตุใหมีการฆาสัตวตัด

ชีวิตทั้งนั้น ถาจะเอามาตรฐานนี้มาตัดสินก็ไมพนบาป ทางที่จะพนไดมีทางเดียว คือ อยากินอะไร 

อยากินอะไรในความหมาย ก็คือ กินดวยความไมสําคัญมั่นหมายวา นี้เนื้อสัตว นี้ผัก นี้ขาว แตกิน

สักวาเปนอาหาร นี้พูดโดยนัยอยางสูงสุด ถาทําไดอยางนี้ก็นับวาดีที่สุด นี่เปนตัวอยางการตอบ

ปญหา คําตอบของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ทําใหผูฟงเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

โดยอางถึงพระพุทธเจาวาสอนไวเชนนี้ ครูอาจารยก็ใหแงคิดไวอยางนี้ ก็สอนไปตามนั้นซึ่งไมได

ผิดแปลกไปจากหลักของพระพุทธศาสนา จึงทําใหบุคคลท่ีไดฟงวิธีสอนมีความศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้น

และสามารถยึดถือเปนหลักในการดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงพุทธศาสนาไดอยางไมผิดพลาด 

  2) ดานความเชื่อ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีบทบาทในการทําใหประชาชน

ทั่วไปมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะวาความเชื่อหรือความ

ศรัทธานั้นตองอาศัยปญญา ปญญาจะทําหนาที่ควบคุมไมใหเกิดความหลง งมงายกับสิ่งที่ไมมีเหตุ

ผลไดสั่งสอนใหประชาชนมีความเชื่อที่ถูกตองตามหลักแหงพระพุทธศาสนาและถามีเรื่องใด ที่

อาจจะทําใหประชาชนเกิดความเช่ือท่ีผิด หรือเปนเรื่องงมงายไรสาระไมกอใหเกิดประโยชน ก็จะ

แสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมใหประชาชนมีความเชื่อที่ถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนาดัง

เรื่อง “พระอริยบุคคล” การที่จะเปนพระอริยบุคคลเปนไดอยางไร เปนไดดวยการรูแจงเห็นจริงใน

ธรรม คําสอนของพระพุทธเจาจนไดชื่อวาดวงตาเห็นธรรม เรียกวา เกิดธรรมจักขุ ดวงตาที่เห็น

ธรรม ปญญาจักขุ ปญญาที่เห็นธรรม เกิดญาณจักขุ จักขุคือญาณ จึงจะเปนพระอริยบุคคลได แตทุก

วันนี้พระสงฆเปนพระอริยบุคคลได เพราะลูกศิษยบางหนังสือพิมพและหนังสือตาง ๆ เขียนแตงตั้ง

ใหเปนบาง เรียกวาเปนอริยบุคคลแตงตั้ง ทําอยางนี้ไมถูก ฉะนั้นคนที่จะเปนพระอริยบุคคลได ก็
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เพราะอาศัยการปฏิบัติธรรมจนรูแจงเห็นจริงในธรรมจึงเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระ

อนาคามี พระอรหันตได ไมใชวาอยูดี ๆ ก็มาประกาศวาเรานี่แหละเปนพระอรหันต เมื่อหลายป

กอนมีพระภิกษุเปนบารูปหนึ่ง ประกาศตนเปนพระอรหันตอยูเขตภาคอีสาน มีการโฆษณาทางแผน

พับ ชวนคนไปฟงเทศน อาตมาจึงสงพระลูกศิษยรูปหนึ่งไปสังเกตดูวา หนาตาพระอรหันตวาเปน

ยังไง เมื่อกลับมาก็มาเลาใหฟงวา พระรูปนี้อยูที่จังหวัดขอนแกน เวลาขึ้นเทศนจะประกาศเลยวา 

“ใครอยากจะเห็นพระอรหันตก็ใหดู นั่งอยูบนธรรมาสนนี้แหละวาเปนพระอรหันต” นี่เปนการ

อุปโลกนวาตัวเองเปนพระอรหันต ตอมาพระที่เคยอยูดวยกันกับอาตมา ไปอยูกับพระที่โฆษณา

ชวนเชื่อวาเปนอรหันตรูปดังกลาว ปรากฏวาเมื่อพระลูกศิษยกลับมา มีตะกรุดพวงใหญแขวนเตม็คอ

เลย นี่แหละพระอรหันตตะกรุด พระที่จะเปนอรหันตหรือไมนั้น พระพุทธเจาไมใหประกาศ ถาเปน

จริงแลวประกาศตอหนาญาติโยมก็ตองอาบัติปาจิตตีย แตถาไมจริงตองอาบัติปาราชิกขาดจากความ

เปนพระเลย แตถาเปนพระอริยบุคคลจริงๆ เปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระ

อรหันตจริง พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)จะไมบอก เพราะเปนความลับสุดยอดที่บอกไมได 

ยิ่งเปนอรหันตแลวไมประกาศเลย เพราะไมมีกิเลสเปนเหตุใหยกหูชูหางวาตนเปนคนดี คนเดน คน

ดังกวาเขา สมัยกอนนี้มีพระพุทธเจาทรงพยากรณหรือรับรองก็ประกาศได แตเดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาที่

จะรับรองหรอก นอกจากหนังสือพิมพและหนังสือตางๆรับรองใหเทานั้น หรือก็เปนลูกศิษย ฉะนั้น

การที่จะเปนพระอริยบุคคลนี้ตองไดดวงตาเห็นธรรม ตองเห็นอริยสัจสี่ เห็นทุกข เห็นเหตุแหงทุกข 

เห็นความดับทุกข เห็นทางดําเนินไปสูการดับทุกข จากเรื่องดังกลาวทําใหพระพุทธวรญาณ (มงคล 

วิโรจโน) สามารถแกขอกังขาของคนสวนใหญใหรูจักสิ่งที่เปนความจริงกับสิ่งที่โกหกหลอกลวง 

บางเรื่องเปนสิ่งที่หลอกลวง ทําใหมีคนหลงเชื่อ จึงทําใหตกเปนเหยื่อของคนโกง ที่อาศัยความ

ศรัทธาของประชาชน เปนเครื่องมือในการทํามาหากิน การเผยแผธรรมนั้น มีสวนชวยอธิบายใหทุก

คนรูจักความถูกตอง ในระหวางการเกิดวิกฤตการแหงความเช่ือ บุคคลบางคนเกิดความเชื่อที่งมงาย

ในเรื่องที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา เพราะถาหากคนในศาสนามีความเชื่อถือในเรื่องที่ผิดๆ มากๆ 

จะทําใหหลักธรรมคําสอนของศาสนาคลาดเคลื่อนตามความเช่ือของคนเหลานั้นไปดวยเชนกัน 

  3) ดานทัศนคติ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระที่มีความสามารถในการ 

เผยแผธรรมจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นได จากผูไมมีศรัทธาใหกลับกลายมาเปนผูที่มี

ศรัทธา มีศรัทธานอยทําใหมีศรัทธามากขึ้น หรือผูมีทัศนคติลบใหเกิดทัศนคติบวก สังเกตไดจาก

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางจากนักเทศนทั่วไป คือ มีความ
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เชี่ยวชาญการเทศนหรือการบรรยาย ทําใหผูฟงเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อในการฟงธรรม ทําให

ไดรับอาราธนาไปบรรยายธรรมในหนวยงาน องคกร หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ บอยที่สุด และ

เมื่อผูวิจัยมีโอกาสไดทํา งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธ   

วรญาณ (มงคล วิโรจโน) แลวยิ่งทําใหผูวิจัยเกิดทัศนคติที่ดีมากขึ้นตามลําดับ คือ เกิดความความ

เคารพและศรัทธาในฐานะเปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีความเมตตากรุณา กลาหาญ เด็ด

เดี่ยว เสียสละ จริงใจกับทุกคน มีความรูและความสามารถในการบรรยายธรรมทุกรูปแบบแกคนทกุ

ชนชั้นทุกเพศทุกวัย ไมวาจะเปนเด็กนักเรียน หนุมสาว ผูใหญ คนชราหรือขาราชการ ซึ่งกลาวไดวา

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เปนพระนักเผยแผธรรมที่ครบเครื่อง 

 4) ดานพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได ผูนั้นจะตองมีความเชื่อและ

ศรัทธา และมีทัศนคติในทางใดทางหนึ่งกอน การเผยแผธรรมะของทาน สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูอ่ืนได หลังจากไดรับฟงธรรมจากปาฐกถา การบรรยายและแมแตงานเขียน ในที่นี้

จะยกตัวอยางที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) พูดเรื่อง “บุญ”ตามภาษาคนโงนั้นไดแกความ

เพลิดเพลินสนุกสนานจากการไปทําบุญ เปนตนวาไดกินเหลาฟรีจากการไปทําบุญ ไดเลนการพนัน 

ไดดูมหรสพ มีหนัง ลิเก หมอลํา ดนตรี รําวง มีนุงนอยหมนอย หรือการแกผาเปลือยกาย ดังนั้น คํา

วา บุญของคนโง จึงหมายถึง ความสนุกสนานสําราญเฮฮา บาบออะไรตาง ๆ ทุกวันนี้จึงมีแตบุญ

ของคนโงมากขึ้น ๆ บุญของคนโง คือหลงไปทางมัวเมามากขึ้น ทุกวันนี้เกือบจะทุกวัดชอบมแีตบญุ

ของคนโง คนหลงงมงายเปนบุญจริง ๆ นั้นมีนอย สิ่งเหลานั้นเปนอบายมุขตางหาก ไมใชบุญที่

แทจริง ยกตัวอยางจัดงานวัดหรืองานตางๆที่เรียกวางานบุญนั้น จะตองมีมหรสพ คือ มวย รําวง 

ดนตรี ลิเก ภาพยนตร หมอลํา เปนตน ตั้งวงการพนันเพื่อหาเงินเขาวัด บางวัดจึงกลายเปนโรง

มหรสพทางเนื้อหนัง สิ่งเหลานี้เปนอบายมุขทางเนื้อหนัง บางคนก็ทําบุญเพื่ออวดคนบาง ทําบุญเอา

หนาบาง ทําบุญเพื่อจะไดร่ํารวยบาง เพื่อไดสวรรควิมานบางนี้คือการทําบุญของคนโงคนหลงคําวา 

“บุญ” ตามภาษาของคนฉลาด หมายถึง ส่ิงชําระลางบาปในจิตใจได ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ความ

ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงนั้นแหละคือบุญ บาปคือ ความโลภความโกรธ ความหลง ถายังโลภ โกรธ 

หลงอยูก็ไมใชบุญ บุญแทตองไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง จึงรูจักใหทานเพื่อกําจัดความโลภ ความ

ตระหนี่ ความเห็นแกตัว ใหรูจักรักษาศีลเพื่อกําจัดหรือควบคุมความโกรธ คือ ใหอยูในสภาพปกติ 

อยาใหผิดปกติคือโกรธ ใหรูจักเจริญภาวนาเพื่อกําจัดความโงความหลงไมรูจริง ดังนั้น บุญแท คือ 

จิตใจไมมีความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงตางกันกับบุญของคนโง พระพุทธวรญาณ (มงคล 
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วิโรจโน) ไดนําเรื่องบุญของคนโงกับคนฉลาดมาเปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นวาทุกวันนี้เปนเรื่องที่

เรียกวา ปากวาตาขยิบ เปนมลทินในจิตใจของชาวพุทธมานาน ในเรื่องของการเขาใจในเรื่อง

เกี่ยวกับการทําบุญในพระพุทธศาสนา ตรึกตรองดูแลวถาใชนโยบายนิ่งกันตอไป โดยไมแตะตอง

เสียบาง ก็อาจจะทําใหศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธตองเสื่อม

สลายไป หรืออาจเปล่ียนคานิยมไปตามกระแสสังคมอยางแนนอน ก็อาจจะทําใหประชาชนทั่วไป

เขาใจพระพุทธศาสนาอยางไขวเขว จึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป พระ

พุทธ      วรญาณ (มงคล วิโรจโน) วา หากมีชาวบานมาอาราธนาไปแสดงธรรมหรือเจริญพระพุทธ

มนต และถาหากปรากฏวาบานของเจาภาพมีการเลี้ยงสุราในงาน ก็จะเทศนตักเตือนสติบาง หรือ

บางครั้งอาจจะแสดงธรรมเพียงเล็กนอยและกลับวัดทันที เมื่อกระทําดังกลาวบอยครั้ง จึงเปนที่รูจัก

กันของประชาชนทั่วไป และมีการบอกกลาวซึ่งกันและกัน หากไปอาราธนามาแสดงธรรมหรือ

เจริญพระพุทธมนตที่บาน อยาไดนําสุรามาเลี้ยงในงาน หลังจากที่ไดพยายามนําเสนอเรื่องบุญของ

คนโงกับคนฉลาด และการตําหนิติเตียนเรื่องการเลี้ยงสุราในงาน ปรากฏวาทําใหชาวพุทธหรือ

ประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีความเขาใจในเรื่องบุญมากขึ้น ไม

ลุมหลงในการทําบุญ มีความเขาใจวาการทําบุญ เปนการทําเพื่อชําระจิตใจใหสะอาดหมดจดจาก

กิเลสมีโลภโกรธ หลง การนําเสนอเชนนี้อยางนอยก็เปนการเตือนสติชาวพุทธ ซึ่งก็ไดผลในระดับ

หนึ่งและมีผลอันดีมาถึงจนทุกวันนี้ 

 

ผลประโยชนที่เกิดกับสงัคม 

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหา

สังคมที่เกิดขึ้นจากความเจริญทางดานวัตถุและความซับซอนของสังคม โดยเฉพาะปญหาเรื่องการ

ละเมิดศีลธรรมดีงาม อันจะกอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาสังคมปญหา

เศรษฐกิจและปญหาทางการเมือง เปนตน โดยปญหาตางๆเหลานี้สามารถแยกออกพิจารณาได ดังนี้ 

  1)  ปญหาเรื่องความเชื่อ ปญหาในเรื่องความเชื่อนี้เปนเรื่องความเชื่อที่ผิดหลักคําสั่ง

สอนทางศาสนา เชน เชื่อเรื่องคุณไสย เรื่องเวทมนตรคาถา เรื่องการเสกน้ําหมากเปาน้ํามนตและ

เครื่องรางของขลัง เปนตน ความเชื่อเหลานี้ยังคงมีอิทธิพลตอชาวบานเปนอยางมาก ความเชื่อ

เหลานี้เปนความเช่ือท่ีมีแตความศรัทธาเทานั้น แตขาดตัวปญญาเปนเครื่องกลั่นกรองความถูกตอง 

จนถึงขั้นที่อาจกลาวไดวาเปนความงมงายไปก็มี อยางเชนมีคําอธิบายในเรื่องที่พระพุทธวรญาณ 
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(มงคล วิโรจโน) พูดไวหลายเรื่อง เชน เรื่องพระอริยบุคคล  เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องความขลัง 

เรื่องพระพุทธ ปญหาเหลานี้อาจถูกมองวาเปนปญหาตอสังคมนอย แตถาพิจารณาดีๆก็จะเห็นไดวา

ทําใหคนหลงเชื่อในเรื่องผิดทํานองคลองธรรม ทําใหเหินหางจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ใน

ทางแกไขปญหานอกจากพยายามพิสูจนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เพื่อนําความจริงมาเปดเผย ยังไดนําเสนอ

หลักธรรมคําสั่งสอนในเรื่องความเชื่อ โดยยึดหลักในบาลีเรียกวา เกสปุตติยสูตร หรือ กาลามสูตร 

ที่พระพุทธเจาทรงสอนไวสําหรับเปนหลักแหงความเชื่อของชาวพุทธ ดังนี้ คือ 

(1) อยาพ่ึงเชื่อเพราะฟงตามกันมา 

(2) อยาพ่ึงเชื่อเพราะนับถือสืบกันมา 

(3) อยาพ่ึงเชื่อเพราะขาวเลาลือ 

(4) อยาพ่ึงเชื่อเพราะมีอางไวในตํารา 

(5) อยาพ่ึงเชื่อเพราะตรรกะ 

(6) อยาพ่ึงเชื่อเพราะอนุมาน (คือการสรุปจากขอเท็จจริงทีป่รากฏ) 

(7) อยาพ่ึงเชื่อเพราะคิดตรองตามอาการที่ปรากฎ 

(8) อยาพ่ึงเชื่อเพราะเขากับความเห็นของตน 

(9) อยาพ่ึงเชื่อเพราะรูปลักษณะนาเชื่อถือ 

(10) อยาพ่ึงเชื่อเพราะเห็นวาผูพูดเปนครูของตน 

  จากพระพุทธวจนะนี้ มิไดไมใหเชื่อถืออะไรเลย แตใหใชปญญาไตรตรองกอนจึงคอย

เชื่อ เมื่อทาไดแสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมแกประชาชนหรือชาวพุทธทั่วไป โดยยึดหลักคําสอน

ของพระพุทธเจาเปนขออางวา จะตองเชื่อดวยการใชปญญาหรือการปฏิบัติใหรูจริง เห็นจริงดวย

ตนเองกอน จึงคอยเชื่อ เมื่อพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) สอนเชนนี้ก็ทําใหหลักธรรมที่

ถูกตองถูกนําออกมาเผยแผ ก็สามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในสังคมได 

  2) ปญหาทางดานความเจริญทางวัตถุ ปญหานี้มักเกิดเฉพาะในเมืองหลวงเปน

สวนมาก ความเจริญทางดานวัตถุ ความจริงแลวเปนสิ่งที่ดี แตความเจริญทางดานนี้ ไดนําพาเอาสิ่ง

ที่ประเทืองแกกิเลสเขามาดวยมากมาย เชน มีโรงหนัง ผับ บาร ไนทคลับ คาเฟสถานเริงรมยตางๆ 

เปนตน สิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดปญหาทางดานการละเมิดศีลธรรมอันดี เชน การกออาชญากรรม 

การคาประเวณี การคายาเสพติด เปนตน เมื่อความเจริญเขามามากเทาใดแหลงบันเทิงก็จะมีมาก

เทานั้น ทําใหผูคนหันหลังใหกับพระศาสนา ผูคนก็จะไปกระจุกกันหมดอยูแตในแหลงบันเทิงตางๆ 
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เหลานั้น เมื่อผูคนไมเขาวัดทําใหหางไกลจากศีลธรรม เมื่อผูคนไมมีศีลธรรม ก็จะกอใหเกิดปญหา

สังคมอื่นๆตามมาอีกมากพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ไดแกปญหาเหลานี้เปนกรณีๆ ไป ดวย

หลักธรรมทางพุทธศาสนา แตตนเหตุคือคนไมเขาวัดนั้น ปญหาไมไดอยูที่เรื่องนี้ทั้งหมด แตปญหา

อยูท่ี เมื่อคนเขาวัดมาแลวเขาจะไดอะไรจากวัดไปบาง โดยพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เสนอ

เปนหลักเกณฑในการแกปญหานี้ เปนขอ ๆ ดังนี้ คือ 

   (1) อาคารสถานที่ภายในวัด เรื่องสถานที่และอาคารภายในวัดจะตองจัดใหสะอาด 

มีระเบียบเรียบรอย ทําใหคนเขามาวัดแลวมีความสบายตาสบายใจ สามารถใหประชาชนใชเปน

สถานที่พักผอนหยอนใจ ไมใชเขามามีแตสิ่งปฏิกูล สกปรก นารังเกียจขยะแขยง เชน บางวัดมีคน

เรรอน กรรมกรเขาไปพํานักเต็มไปหมด ทิ้งเศษอาหารเกลื่อนและปสสาวะสงกลิ่นเหม็นโฉ ทําให

ทัศนียภาพภายในวัดไมนาเขาเลย 

   (2) คนของวัด ในที่นี้หมายถึง ลูกศิษยวัดและคนที่อาศัยอยูในวัด การที่ศิษยวัด

ไมไดใสใจมารยาทสังคม ชอบพูดคําหยาบ แตงตัวสกปรก ผมรุงรัง มีโรคหิด กลาก เกลื้อน นา

เกลียด ทําใหคนหางวัดไดมากที่สุด เพราะชาวบานเห็นวาวัดคือโรงงาน พระเปนชาง ศิษยวัดเปน

ผลิตภัณฑหรือสินคาเกี่ยวโยงไปถึงกันหมด การแกไขวัดจะตองเปล่ียนแปลงระบบและดูแลศิษยวัด

ทั้งในเรื่องมารยาท ความสะอาดตลอดถึงการใหการศึกษาที่ดี ไมใชเปนเพียงผูรับใชพระสงฆ

เทานั้น 

   (3) การเผยแผธรรมะ ทุกวันนี้คนบนกันมากวาฟงเทศนไมรูเรื่อง ที่เปนเชนนี้ 

เนื่องจากผูแสดงเล็งจุดผูฟงสูงเกินไปก็มี คิดวาผูฟงคงเขาใจแตความจริงไมเขาใจ เพราะภาษาชาว

วัดกับภาษาชาวบาน แมพูดไทยเหมือนกันแตรสชาติก็ตางกัน ผูฟงอาจจะไมสามารถตีความได ทํา

ใหเกิดปญหาได ทางแก คือ จะตองแสดงธรรมอยูในระดับที่คนทั่วไปฟงและเขาใจได ไมใชคําสูง

หรือภาษาเฉพาะจนเกินไปเม่ือแกจุดปญหาทั้งสามขอตามหลักที่พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)

เสนอไว ก็จะทําใหมีคนเขาวัดมากยิ่งขึ้น อันเปนการแกปญหาในยุคนั้น แตในปจจุบันปญหานี้ยิ่งมี

ความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีเจริญมากยิ่งขึน้ ทาํใหคน

หันหลังใหวัดมากยิ่งขึ้น การนําวิธีการนี้มาใชเปนอีกแนวหนึ่งในการแกปญหาทางดานความเจริญ

ทางวัตถุ 
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  3) ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจทําใหผูคนอดอยาก ไมมีงาน ไมมีอาชีพ 

การดํารงชีวิตเกิดความลําบากจากสภาพตางๆเหลานี้ ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาการกอ

อาชญากรรม ปญหาการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด คาประเวณี เปนตน การ

แกปญหาทางดานเศรษฐกิจนี้ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักธรรมะที่เกี่ยวของกับ

การสรางฐานะความเปนอยูตามหลักแหงพุทธศาสนา หลักนี้เรียกวาหลักแหงการมีทรัพย ตามที่

พระพุทธเจาทรงสอนไว 4 ขอ คือ 

  (1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมัน่ 

  (2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรกัษา 

  (3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร 

  (4) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม 

  หลักธรรมทั้ง 4 ประการ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ใชสอนในเรื่องการสราง

ฐานะ เปนหลักธรรมท่ีสามารถชวยประคับประคองชีวิตตัวเองในชวงเกิดปญหาเศรษฐกิจและเปน

หลักที่จะชวยสรางฐานะใหมั่นคงได 

  4) ปญหาทางดานการเมืองการปกครอง โดยปญหาเรื่องการเมืองนั้นเกิดทุกยุคทุกสมัย 

ซึ่งอาจเกิดจากความเห็นทางการปกครองไมตรงกัน แตอยางไรก็ตามปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ทํา

ใหการพัฒนาประเทศตองหยุดชะงักและกอปญหาอื่น ๆ ตามมา ทําใหคนในชาติเกิดความแตก

สามัคคีและเพื่อแกปญหานี้พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดนําหลักธรรมทางศาสนามาสอน

เปนหลักศีลธรรม ขอยกตัวอยางตอนหนึ่งในเรื่องความกตัญูกตเวที เพื่อใหเกิดความสามัคคีของ

คนในชาติ ดังขอความวา 

 

   “ประโยชนสวนตน คือ ทําหนาที่ของตนใหดี บุตรธิดาทําหนาที่ของบุตรธิดาใหดี 

ศิษยทําหนาที่ของศิษยใหดี บิดามารดาก็ทําหนาที่ของบิดามารดาใหดี สามีภรรยาทําหนาที่ของสามี

ภรรยาใหดี ครูอาจารยทําหนาที่ของครูอาจารยใหดี เมื่อทําไดอยางนี้จึงชื่อวาทําประโยชนของตนให

ดี จึงจะเปนคนมีคุณคาเปนคนมีคุณประโยชน อีกประการหนึ่ง คือ ประโยชนสวนรวม เชน ทํา

ประโยชนแกประเทศชาติ...ใหพวกเราดูประเทศเพื่อนบานไดเคยเสียเอกราชมาแลวทั้งสิ้น แมใน

ประเทศของเราก็เคยชวยเหลือดูแล เชน พวกลาวอพยพ ญวนอพยพ พมาอพยพ ประเทศเราเคยสราง

คายอพยพดูแลพวกเขามาแลว ในชวงนั้นทําใหพวกเขาไมมีที่อยู ตองหนีรอนมาพึ่งเย็น อพยพจาก
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บานเมืองเขาเขามาอาศัยอยูในบานเรา เราก็มีเมตตาตอพวกเขา พวกเราโชคดีกวาพวกเขา พวกเขาไม

มีชาติ เรามีชาติเรามีบานเรือนอยูอาศัย ดังนั้น พวกเราทุกคนตองสรางความสมานฉันทและความ

สามัคคีตอกันในประเทศชาติ อยาแตกเปนหมู เปนคณะ เปนกก เปนเหลา แบงพรรคแบงพวก เปน

ฝกเปนฝาย จะทําใหประเทศชาติยอยยับได” 

 

 ผลประโยชนที่เกิดกับศาสนา 

 ผลที่เกิดจากงานเผยแผของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ทั้งการเผยแผดวยการพดูแล

งานเขียน ผลงานทั้งหมดยอมเกิดประสิทธิผลแกพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนั้น 

ประสิทธิผลที่เกิดจากงานเผยแผธรรมะของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ทั้งหมด สามารถแบง

ไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

  1) ดานพัฒนา การพัฒนางานทางดานศาสนา พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มี

บทบาทและผลงานหลายดาน ทั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เปนนักเผยแผธรรมะอยูแลว จึงทําใหเปนผู

ริเริ่มโครงการหลายโครงการ เชน โครงการปฏิบัติธรรมเขาอยูปริวาสกรรมแกภิกษุ อุบาสกและ

อุบาสิกา โครงการอบรมพระธรรมทายาท โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมแกครู นักเรียนและ

เยาวชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด งานทอดเทียนเขาพรรษาประจําป งานปฏิบัติธรรมวันลออายุประจาํป 

เปนตน โครงการเหลานี้ทั้งหมดนั่นแสดงถึงประสิทธิผลในตัวผูเผยแผเองและโครงการทั้งหมดก็จะ

เปนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานพระศาสนาโดยตรง ในที่นี้จะยกตัวอยางโครงการบาง

โครงการใหเห็นเปนตัวอยาง เชน 

  โครงการอบรมพระธรรมทายาท เปนโครงการที่เปนผลงานที่ทําใหงานเผยแผ

พระพุทธศาสนาเจริญมากที่สุดโครงการหนึ่ง ซ่ึงเปนการเผยแผตามแบบสมัยครั้งพุทธกาล โดยการ

เผยแผศาสนาของพระสงฆเทาที่มีมาตั้งแตสมัยครั้งพุทธกาล อาจกลาวไดวา มีอยู 2 แบบ คือ แบบ

พระธรรมทายาทกับแบบพระธรรมกถึก ความจริงแลวการทํางานทั้งสองแบบก็มุงผลอยางเดียวกัน 

คือ การหยิบยื่นพระธรรมคําสอนของศาสนาใหแกผูควรไดรับ จะตางกันก็แตวิธีการปฏิบัติ คือ

ในทางปฏิบัติพระธรรมทายาทพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) จะเปนผูพิจารณาดูเองวาควรจะ

ประกาศพระธรรมแกใคร ที่ไหน แลวก็บุกบั่นเดินไปหาผูนั้นยังที่หมาย แมวาผูนั้นจะยังไมเลื่อมใส 

ยังไมตองการพระธรรม ฝายพระธรรมทายาทก็จะพยายามหาลูทางทําความเขาใจกับผูนั้น โดย

ทางตรงบาง ทางออมบาง จนกระทั่งผูนั้นเกิดความสนใจที่จะรับเอาพระธรรมคําสอน สถานที่พระ
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ธรรมทายาทจะไปแสดงจึงเอาแนไมไดอาจจะเปนวัดหรือในบาน ในปา กลางทุงนา หรือแมแตใน

คุกในตะราง อยางเชน ตัวอยางพระพุทธองคเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวกถึงในสวมสาธารณะ เสด็จ

ไปโปรดจอมโจรแหงเมืองอาฬวีถึงในซองโจรและโปรดใหพระมหาโมคคัลลานะรวมกับพระองค

ในการกลับใจอัคคิทัตถึงรังงูพิษของเขา เปนตน ซึ่งพระพุทธเจาก็ทรงเผยแผแบบพระธรรมทายาท

มากอนแลว สวนพระธรรมกถึก ใชวิธี คือ คอยแสดงธรรมแกผูที่เลื่อมใสศรัทธา เขาอยากฟงธรรม

จึงแสดงใหเขาฟง ดังจะเห็นไดวาเวลาพระธรรมกถึกจะเทศนในที่ใดๆก็ตาม จะตองมีคฤหัสถผูหนึง่

อาราธนาเทศนขึ้นกอน เพื่อขอใหกรุณาแสดงธรรมใหฟง วิธีการนี้เปนวิธีของพระธรรมกถึก แต

การประกาศพระศาสนาทั้งสองแบบนี้ ก็เปนวิธีที่มีมาแตสมัยครั้งพุทธกาลแลวโดยมีจุดมุงหมาย

เปนอยางเดียวกันเพื่อแสดงธรรมโปรดประชาชนนั่นเองการเผยแผธรรมแบบธรรมทายาทไดขาด

ชวงไป โดยมากจะเปนการเผยแผธรรมแบบธรรมกถึก คือพระสงฆจะอยูที่วัดและเมื่อจะมีการเทศน

จะตองมีผูอาราธนา และที่สําคัญจะตองมีเครื่องกัณฑดวย ความเขาใจนี้ เปนความเขาใจที่

คลาดเคลื่อน ซ่ึงปกคลุมอยูในวงการพุทธศาสนิกชนมากขึ้นจนถึงปจจุบัน จากการที่พระพุทธวร

ญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดไปเขารับการอบรมจากพระพรหมมังคลาจารย(ปญญานันทภิกขุ) และได

เห็นงานการอบรมโครงการพระธรรมทายาทมีประโยชนตองานเผยแผพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนงาน

ที่รักเปนชีวิตจิตใจอยูแลว จึงตองการที่จะสรางงานพระธรรมทายาทขึ้นในทางภาคอีสาน ดังนั้น 

งานพระธรรมทายาทจึงไดถูกรื้อฟนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) มี

จุดประสงคเพื่อที่จะทํางานเผยแผในเชิงรุก บุกเบิกงานประกาศพระศาสนาออกไป ดังคําของพระ

พุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) พูดถึงโครงการนี้วา ขาพเจามีเหตุผลหลายอยาง ถึงเวลาอันสมควร

แลวที่จะฟนฟูงานพระธรรมทายาทขึ้น แตเห็นวาการฟนฟูเรื่องนี้เปนงานใหม คําวา พระธรรม

ทายาท เปนคําที่แปลกใหมสําหรับวงการคณะสงฆและในความรูสึกของประชาชน งานเชนนี้

จะตองหาทางทดลองทําดูกอน จะไดหาความชํานาญเพื่อขยายตอไปไดสะดวกและโดยที่ในระยะ

เริ่มแรก พ.ศ.2531 นั้น พระสงฆที่ทานจาริกออกบําเพ็ญสมณธรรมเปนกิจวัตรอยูแลว คือ พระ

กัมมัฏฐาน ซึ่งมีอยูมากพอสมควร พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดจัดหลักสูตรระยะเวลาใน

การอบรมรุนละ 6 เดือน ปฏิบัติภาวนา 4 เดือน ฝกงานและภาควิชาการ 2 เดือน ดําเนินงานมาแลว 

21 รุนๆ ละ 20 – 40 รูป รวมทั้งหมดที่อบรมผานไปแลวประมาณ 250 รูป ทั้งที่อบรมผานไปแลวได

กลับไปเผยแผงานศาสนาที่วัดของตนเองและท่ีพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดสงไปประจํา

วัดตางๆ ทั่วประเทศพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ในฐานะที่เปนพระสงฆนักเผยแผ เห็นวา
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ความเขาใจดังกลาวเปนภัยตอศาสนา อันจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อน

และจะนําความวุนวายมาสูชาวพุทธโดยตรง แตก็จะชี้แจงดังเชนเรื่องตัวอยางที่ยกมากลาวขางตน 

เพราะเกรงวาชาวพุทธทั้งหลายจะพากันละทิ้งการปฏิบัติธรรมดวยการไปยึดถือสิ่งที่มิใชเปนแกน

ของพระพุทธศาสนากันเสียหมด เปนการบิดเบือนคําสั่งสอนพระพุทธศาสนา หรือมีความเขาใจ

คําสั่งสอนในทางที่ผิดอาจทําใหศาสนาเสื่อมโดยเร็ว ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองปองกัน

พระพุทธศาสนาดวยการใชความรู สติปญญาและความรอบคอบอยางสูงในการแสดงหรือบรรยาย

ธรรมในสิ่งที่ถูกตองแกชาวพุทธ 

  2) ดานเผยแผ งานเผยแผที่มากมายทั้งดานการพูดและการเขียนหนังสือ นั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผ การเผยแผของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) เนนที่การเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากผลงานการพูดและการพูดโดยผานสื่อ เชน ผานสื่อวิทยุ 

เปนตน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลทางการพูดของผูเผยแผโดยตรง สวนงานทางดานการเขียน ก็

ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนจํานวนมาก งานเขียนของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)  ที่

จัดพิมพเปนรูปเลม มีทั้งหมด 13 เลม นอกจากนั้นยังมีงานเขียน เปนบทความ บทวิจารณ สารคดี

ธรรม อ่ืน ๆ ดังทัศนะของสหธรรมมิกผูเคยอยูในสํานักของพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ที่ได

กลาวถึง และยกยองทานวา เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่โดดเดนทุกดาน เปนคนมีจิตใจ

มั่นคงตองานเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ๆ จากที่เคยไดรวมงานมาในอดีตไดเห็นความ เปนพระ

นักเทศนที่มีชื่อเสียง เสียงดังฟงชัด เทศนไดสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเนื้อหาสาระมากมาย ชวนให

ผูฟงอาจหาญราเริงในการนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เทศนไดทุกสภาวะ ทุกสถานการณ เปนผูมี

ผลงานการแสดงธรรมมากรูปหนึ่ง มีผูมาอาราธนาไปเทศนหลายจังหวัด เมื่อแสดงธรรม ก็จะมีการ

บันทึกเสียงการแสดงธรรมทุกครั้ง ทําใหมีผลงานการแสดงธรรม บันทึกในแผนซีดีจํานวนหลาย

พันแผน และนํามาแจกจายใหกับประชาชนผูสนใจ นอกจากนั้นยังดําเนินโครงการเผยแผพระ

ศาสนาที่สําคัญๆอีกมากมาย เพื่อความสุขความเจริญแกประชาชนทั่วไป เปนผูนําในการพัฒนาทั้ง

วัตถุและจิตใจอยางไมหยุดยั้ง โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยปฏิปทาในเรื่องเผยแผธรรมะ หรือมี

วิญญาณเปนนักเผยแผพระศาสนา  ไดใหสัมภาษณความในใจไวตอนหนึ่งวา “ขาพเจาอุทิศชีวิตทั้ง

ชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาและสวนรวมเพียงอยางเดียว ดังนั้น ถาหากสามารถจะชวยเหลือและ

พัฒนาอันใดใหแกสังคม ก็ยินดีจะทําสุดความสามารถและขาพเจามีปณิธาน หรืออุดมคติของชีวิต

ในการทํางานอยู 3ประการ 13 คือ 
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   (1) เมื่อเราบวชอยูในพระศาสนา จะตองอุทิศตนทํางานเพ่ือประโยชนของพระ 

ศาสนาและสังคมใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได 

   (2) เมื่อเราบวชอยูในพระศาสนา จะตองพยายามทําตนเองใหพนทุกขดับกิเลส 

ตัณหาทํานิพพานใหแจงใหได 

   (3) ถาเราบวชอยูไมสามารถทําประโยชนทั้ง 2 ประการขางตนนีใ้หบริบูรณได ก็ 

ไมควรอยูในศาสนาใหมัวหมองตอไป 

  ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานดานการเผยแผของพระครูพิศาลธรรมภาณ ีจึงหมายรวม 

เอาผลงานการเผยแผท้ังหมดทั้งที่เปนการพดูและงานเขียน งานวรรณกรรมทางศาสนาที่ออกสู

สายตาประชาชน ซ่ึงผลงานเหลานี้เปนที่ประจักษแกสังคมในทกุวงการ โดยผานผลงาน 

ทั้งหมดนั่นเอง 

  3) ดานปกปองพระพุทธศาสนา การปองกันเปนอีกงานหนึ่งที่พระพุทธวรญาณ 

(มงคล วิโรจโน)  มีบทบาทหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบางชวงจะมีผูที่เขาใจและตีความหลักธรรม  

ผิด ๆ หรือ มีขอกลาวหาพาดพิงมาจากลัทธิศาสนาอื่นๆ ในฐานะเปนผูเผยแผหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาจากการศึกษาแลวพบวา มีบทบาทในฐานะนักเผยแผชวยปองกันและแกขอกลาวหาให

พระพุทธศาสนาในหลายเรื่อง ในที่จะยกตัวอยางเพียงบางเรื่องมาพอสังเขป ดังนี้ 

 

 เรื่อง “พระพุทธ” มีคนจํานวนมากเขาใจวาพระพุทธรูปคือพระพุทธเจา คนโงจึงชอบบูชา

เพราะเขาใจวาเปนพระพุทธเจา เขาใจวาพระพุทธรูปที่เขาทําดวยทอง เงิน หรือโลหะตาง ๆ ตลอด

ทั้งทําดวยผงรอยแปดนั่นคือพระพุทธเจา ในที่สุดก็ถูกคนขี้โกงหลอกเอาเงินไป พระพุทธรูป

กลายเปนสินคา มีการโฆษณาความดีเดน ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปหรือหลวงพอ

ตางๆกันอยางโจงครึ่มทางโทรทัศน หนังสือพิมพ ตลอดทั้งรายการวิทยุ สิ่งนี้คือความเขาใจของคน

โง ความจริงพระพุทธรูปเปนสัญลักษณหรือรูปเปรียบเทานั้นหาใชพุทธะจริงหรือพระพุทธเจาองค

จริงไม อีกพวกหนึ่งเขาใจวาพระพุทธรูป หมายถึง พระพุทธเจาที่เปนเนื้อหนังจริงๆ เที่ยวสั่งสอน

สัตวอยูในประเทศอินเดีย เมื่อสมัย 2,500 กวาป ซึ่งพระองคไดปรินิพพานไปแลวสําหรับคนที่ฉลาด

มีปญญาเขาใจคําวา “พุทธะ หรือ พระพุทธ” หมายถึงความสะอาด สวาง สงบ ซึ่งเรียกวาพระ

ปญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่มีอยูในจิตใจของพระพุทธเจา คือ มีความรู ความ

ตื่น ความเบิกบาน จึงไดนามวาพุทธะ ไมไดหมายเอาสวนรางกายซึ่งเปนรางกายเดิมของเจาชาย
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สิทธัตถะ ดังนั้น ตัวพุทธะที่แทจริงนั้นหมายถึง ความสะอาด สวาง สงบ ความเบงบานแหงปญญาที่

มีในใจ ฉะนั้นตัวพุทธะที่แทจริงนั้น จึงไมตายมีอยูเปนอนันตกาล ดังพระพุทธองคเคยตรัสไววา 

“ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม” ซึ่งไมไดตรัสวาผูใดเห็นพระพุทธรูป

หรือเห็นรางกาย ทานผูนั้นเห็นธรรม แตวาผูใดเห็นธรรม คือ เห็นอริยสัจสี่ เห็นปฏิจจสมุปบาท 

เห็นอิทัปปจจยตา จึงชื่อวาเห็นตัวตนที่แทจริง เพราะบุคคลผูเห็นธรรมเหลานี้ยอมมีจิตใจ สะอาด 

สวาง สงบ เหมือนพระพุทธองค ความหมายมันจึงตางกันดังนี้” 

 

  พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ในฐานะที่เปนพระสงฆนักเผยแผ เห็นวาความ

เขาใจดังกลาวเปนภัยตอศาสนา อันจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนและจะ

นําความวุนวายมาสูชาวพุทธโดยตรง แตก็จะชี้แจงดังเชนเรื่องตัวอยางที่ยกมากลาวขางตน เพราะ

เกรงวาชาวพุทธทั้งหลายจะพากันละทิ้งการปฏิบัติธรรมดวยการไปยึดถือสิ่งที่มิใชเปนแกนของ

พระพุทธศาสนากันเสียหมด เปนการบิดเบือนคําสั่งสอนพระพุทธศาสนา หรือมีความเขาใจคํา     

สั่งสอนในทางที่ผิดอาจทําใหศาสนาเส่ือมโดยเร็ว ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองปองกันพระพุทธศาสนา

ดวยการใชความรู สติปญญาและความรอบคอบอยางสูงในการแสดงหรือบรรยายธรรมในสิ่งที่

ถูกตองแกชาวพุทธเพื่อใหเขาใจวาคําส่ังสอนเปนเชนไร 

 


