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บทที่ 4 
       

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผลการวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของ

พระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ แบงเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 บทบาท และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ 

 ตอนที่ 2 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ  ปาละพันธ 

 

บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 
 

 บทบาทและวิธกีารเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

 ผลการวิจัยพบวา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ

คือเปนผูสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม จัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน สงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งกองทุนมูลนิธิตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม 

 โรงเรียนสงเสริมพระพุทธศาสนา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนที่

ศึกษาของบรรดาพระภิกษุสามเณร และเยาวชนทั่วไป โดยเปดใหมีการสอน 2 แผนก ดังนี้ คือ 

การศึกษาแผนกปริยัติธรรม และโรงเรียนพุทธศาสนา วันอาทิตย  

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย แบงการศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ชั้นตน (ประถมศึกษาปที่ 

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

หลักการดําเนินชีวิต วิชาพุทธประวัติ  วิชาพุทธศาสนา และวิชาศาสนพิธีและขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนแหลงเผยแผพุทธศาสนาแหลงใหญ

แหงหนึ่งที่มีคุณคาแกสังคมและประเทศชาติอยางยิ่ง 

 การจัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศน  

 พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนผูเทศนมหาชาติไดไพเราะ  โดยเฉพาะกัณฑชูชก 

และกัณฑมหาราช ทานจึงใหความสําคัญกับการฝกอบรมการเทศน จึงสนับสนุนจัดตั้งโรงเรียน

อบรมวิชาเทศนาของวัดตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด นอกจากนี้ไดสนับสนุนจัด
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โครงการสงเสริมกิจกรรมการเทศน เพื่อฝกฝนพระภิกษุสามเณรใหมีความสามารถในการแสดง

พระธรรมเทศนา ระยะเวลาสอนอยูในระหวางเทศกาลเขาพรรษาชวงวันโกนและวันพระ ผลงาน

จากโครงการนี้ทําใหมีพระนักเทศนที่มีทักษะความสามารถในการแสดงพระธรรมเทศนาที่ไดรับ

การยกยองจากโครงการนี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 

 นอกจากนี้ทานยังไดรับเปนพระวิทยากรสภาธรรมกถึกถวายความรูแกพระสังฆาธิกา

สวนกลางและสวนภูมิภาค และรับอาราธนาเปนวิทยากรในสํานักเรียนของวัดอื่น ๆ ไดรับยกยอง

สรรเสริญจากพุทธศาสนิกชน และบุคคลท่ัวไปวามีความสามารถ มีปฏิภาณโวหารในการแสดงพระ

ธรรมเทศนาเปนพิเศษ จึงไดรับอาราธนาใหแสดงพระธรรมเทศนาเปนประจําทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยตลอดมา สารัตถะของพระธรรมเทศนา มุงอบรมสั่งสอนใหผูฟง

เกิดสติมีกําลังใจ มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใช

แกปญหาชีวิตของตน ทั้งยังไดนําหลักธรรมมาประยุกตเขากับเหตุการณปจจุบัน  

 การสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา   

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง

ศาสนาเปนประจําทุกป ในแตละครั้งที่จัด จะมีพุทธศาสนิกชนมารวมประกอบพิธีดวยไมนอยกวา 

1,000 คนขึ้นไป พิธีกรรมทางศาสนานี้จะจัดใหมีเทศนมหาชาติในวันสําคัญทางพุทธศาสนา อาทิ 

เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันเขาพรรษา เปนตน 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดนี้

เปนวัดเกาแกสรางมาแลวกวา 200 ป มีศิลปกรรม โบสถ วิหารเกาแก กุฏิและศาลาชํารุดทรุดโทรม 

ทานจัดใหมีการปฏิสังขรณ ซอมแซม และสรางขึ้นใหม นอกจากนี้ทานไดเห็นความสําคัญของ

ระบบสาธารณูปโภค จึงสนับสนุนใหมีการปรับปรุงหองสุขา ระบบวางทอน้ํา และทางเดินในวัด 

เปนตน  

 วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 

 พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทําการเผยแผพระพุทธศาสนาประสบผลสําเร็จเปน 

อยางดีนั้นตองอาศัยปจจัยหรือองคประกอบหลายประการ โดยรูไดจากผลของการศึกษารูปแบบ 

กลวิธีการเผยแผธรรมของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ และผลจากการสัมภาษณทั้งบรรพชิต

และคฤหัสถทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการเผยแผ 2 ประการ คือ 1) ปจจัยดาน

องคประกอบของการแสดงหรือบรรยายธรรม หมายถึง ผูแสดงหรือผูบรรยาย เนื้อหา ผูฟง 2) ปจจัย

ดานทางสังคม หมายถึง ความนิยมของผูฟง เปนตน 
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 1. ปจจัยดานองคประกอบการแสดงหรือการบรรยายธรรม 

                  การเผยแผพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ มีทั้งการแสดงธรรม การ

บรรยายและการเทศนสอน 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

ทําใหพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ประสบผลสําเร็จในการเผยแผธรรมะมี 4 ประการ คือ 

  1.1 ผูแสดงหรือบรรยายธรรม 

              พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธผูทําหนาที่แสดงหรือบรรยายธรรมถือวา มีความ 

สัมพันธตอองคประกอบอื่นๆ ทั้งในการเลือกเนื้อหา วิธีการ รวมถึงการพิจารณาถึงกลุมผูฟง 

เปาหมายสําคัญก็เพื่อการแสดงธรรมไปยังผูฟง เพื่อสามารถนําธรรมะไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน อันจะเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมดีของคนในสังคม ใหมี

พฤติกรรมที่ดีขึ้น ในการแสดงธรรมนั้นผูแสดงจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว สิ่งสําคัญ

ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผูแสดงธรรม ประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสงผลตอการเผยแผ

พระพุทธศาสนาคุณสมบัติเฉพาะที่ทําใหสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความสําเร็จในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะหไดตามหลักเกณฑตาง ๆ มี 9 ประการ ดังตอไปนี้ 

   (1) ความนาเช่ือถือ (Credibility) กระบวนการถายทอดไมวาจะเปนการพูดหรือการ

เขียน สิ่งสําคัญคือความนาเชื่อถือในตัวผูพูดมีผลตอการพูด เพราะถาหากผูฟงมีความรูสึกวาผูพูด

เปนบุคคลที่นาเช่ือถือไววางใจได การยอมรับก็เกิดขึ้นไดงาย พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปน

พระนักเทศนเผยแผที่สามารถสรางความนาเชื่อถือในตัวเองไดอยางดี ทั้งนี้ความนาเชื่อถืออาจมา

จากความรูความสามารถ สถานภาพ บุคลิกลักษณะและคุณธรรมที่มีเปนที่ประจักษแกผูคน

โดยทั่วไป ดานความนาเชื่อถือของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ นี้ ผูท่ีรูจักและนับถือ ไดพูดถึง

ความนาเชื่อถือดังมีขอความวา เมื่อมีโอกาสเห็นการสนทนากับบุคคลอื่น เมื่อไดสนทนาแลว     

เห็นไดวาเปนคนพูดจาฉะฉานจริงใจและมีความเปนกันเอง เมื่อถึงเวลาที่จะแสดงถึงความถูกตอง

หรือความผิดในเรื่องใด ก็จะยกเหตุผลมาอธิบายอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังไดทําทุกสิ่งทุกอยางให

สําเร็จเปนรูปธรรมตามอุดมการณที่ไดตั้งใจไวทุกเรื่อง สิ่งที่แสดงออกมายอมเปนการสรางความ

นาเชื่อถือใหปรากฏ 
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   (2) ความรูความสามารถดานการเผยแผ (Knowledge and Ability) พระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธ เปนผูมีความรูแตกฉานในเรื่องหลักพุทธศาสนาและเปนที่ปรากฏชัดแกผูพบเห็น

โดยทั่วไป เปนที่ยอมรับโดยเฉพาะความรูความสามารถในการนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงายและ

สอดแทรกดวยคติธรรม น้ําเสียงดี อักขระชัดเจนสละสลวย รูเรื่องความเปนไปของสังคม เปน

นักเทศนมีความชํานาญในการประยุกตหลักธรรมะใหเขากับสถานการณปจจุบันไดดี สามารถ

นําเสนอธรรมะไดอยางชัดเจนแจมแจง ชวนใหประพฤติปฏิบัติ ทําใหผูฟงสนุกสนานชอบใจและ

ตั้งใจฟง ตลอดถึงภูมิธรรมที่ศึกษาเลาเรียนมา มีผลงานทั้งการพูดและงานเขียนหนังสือหลายเลม สิ่ง

เหลานี้สามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา เปนผูที่มีความรูความสามารถในดานนี้จริง 

   (3) มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส (Personality) พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปน

บุคคลผูที่มีบุคลิกลักษณะดี มีความดึงดูดใจ ยอมเปนเครื่องกระตุนใหผูฟงเกิดความสนใจและ      

พึงพอใจ เหมือนกับการโฆษณาสินคา มักนิยมเอาดาราภาพยนตร ศิลปนเพลง หรือนักกีฬาที่มี

ชื่อเสียงมาเปนผูแสดงโฆษณา ทั้ง ๆ ที่บุคคลเหลานี้อาจจะไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง

สินคานั้นเลย แตเพียงมีบุคลิกลักษณะดีเปนที่ดึงดูดใจ ก็ทําใหคนเกิดความสนใจไดเชนกัน พระครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนผูหนึ่งที่มีบุคลิกลักษณะดี การนุงหมเปนระเบียบเรียบรอย การยืน 

การเดิน การขึ้นธรรมาสนทุกอยางถูกฝกฝนมาเปนอยางดี ทาทีในการพูดก็สงางาม ลีลาการเทศน

นาสนใจ จึงรวมเปนองคประกอบที่นาเล่ือมใสศรัทธาของผูฟงเปนอยางยิ่ง ดานบุคลิกภาพนี้มีผูที่มา

ปฏิบัติธรรมที่วัดคนหนึ่งที่คุนเคยกับผูวิจัย ไดกลาววามีความเคารพและศรัทธาพระครูวินัยธร 

มานพ  ปาละพันธ มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใสมาก เชน เวลายืนสนทนากับบุคคลทั่วไปจะสํารวม

กายยืนในทาตรงที่สงางาม โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นธรรมาสนแสดงธรรมนั้น จะนุงหมจีวรมีผารัดอก

อยางเปนระเบียบเรียบรอยและนั่งแสดงธรรมตัวตรงเสมอ จะไมยอมนั่งตัวเอียงเปนอันขาด 

   (4) สถานภาพและบทบาท (Status and Role) พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมี

สถานภาพและบทบาทโดยตรงตอการเปนพระสงฆนักเผยแผธรรมะทางดานการเทศนมหาชาติ 

สถานภาพ เปนผูชวยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตลอดทั้งเคยเปนพระธรรมทูตและมี

บทบาทมากมายในงานพระศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทางดานเผยแผการเทศนมหาชาติ มีทั้ง

การเทศน การบรรยาย การปาฐกถา และอภิปรายและเขียนหนังสือเผยแผการเทศนมหาชาติ ดังนั้น 

สถานภาพและบทบาท เปนตัวชี้ชัดลงไปวา เปนผูที่เหมาะสมกับงานเผยแผอยางแทจริง ทําใหผูฟง

เกิดความเชื่อมั่นและตั้งใจพรอมที่จะรับเนื้อหาสาระไดอยางเต็มที่ 

   (5) ความเปนกันเอง เมื่อผูพูดเริ่มการพูดถือไดวาเปนเบื้องตนแหงการนําเสนอ ดัง

คําที่คนมักกลาวกันวา “เริ่มตนที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง” การพูดที่มีความเปนกันเองจะทําใหเกิดความ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

129 
 

สนิทสนมใกลชิดซึ่งมีผลตอใจของผูฟง ทําใหผูฟงเกิดความสบายใจและเปนกันเองกับผูพูด เมื่อ

เปนเชนนี้จะทําใหผูพูดสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดงายขึ้น  

   (6) การสรางสารที่งาย เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร หรือสิ่งที่เราพูดรวมเปนตัวสาร

(Message) ถาเปนสารที่งายจะทําใหผูฟงเขาใจไดเร็วและงายขึ้น การสรางสารที่งาย ผูพูดจะเปน     

ผูกําหนดแตสิ่งนี้ก็เปนตัวกําหนดถึงประสิทธิภาพของผูพูดดวยเชนกัน ถาผูพูดมีความสามารถทํา

สารที่ยากใหงายแกการเขาใจ การสื่อสารระหวางกันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จไดงายขึ้น แตถาเนื้อหา

สารที่สงไปเปนสารที่เขาใจยาก หรือผูฟงมีความรูในเรื่องนั้นนอยก็อาจทําใหการสื่อสารลมเหลวได

เชนกัน ตัวอยางเชน ผูฟงไมรูเรื่องบาลีเลยแตผูพูดอธิบายธรรมะนําเสนอแตคําบาลีเปนสวนใหญ ทํา

ใหผูฟงไมรูและไมเขาใจในสารนั้นเลย การสื่อสารก็ไมบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การสรางสารที่งาย

เหมาะสมกับผูฟงก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่จะทําใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได สามารถพูดเรื่องยากให

เปนเรื่องที่เขาใจงาย  

   (7) การสรางบรรยากาศ บรรยากาศในระหวางการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ ผูพูดเปน  

ผูกําหนดวาจะใหบรรยากาศในระหวางการพูดของตัวเองเปนเชนไร บรรยากาศจะตองเขากับเรื่องท่ี

เราจะพูด แตถาหากไมตรงกันอาจทําใหการสื่อสารไมบรรลุตามตองการได เชนผูพูดพูดเรื่องไมเปน

มงคลในงานมงคล หรือผูพูดพูดเรื่องสนุกสนานเฮฮาในงานศพ เปนตน ดังนั้น การสรางบรรยากาศ

ใหเหมาะกับสถานที่และเรื่องที่จะพูดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการพูดประสบความสําเร็จ ผูพูด

จําตองรูวาตนเองตองการจะพูดอะไร อยางไรและควรใหบรรยากาศเปนเชนไร พระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธเปนนักพูดที่สามารถสรางบรรยากาศในการพูดไดดีเยี่ยม  

   (8) มีความทุมเทในการเผยแผ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนผูทุมเทในการ

ทํางานเปนอยางมาก เปนนักเผยแผที่มีความเสียสละ มีใจรัก มีความบริสุทธิ์ใจ มีแรงจูงใจและมี

ความตั้งใจในการทํางานดานการเผยแผอยางเต็มเปยม เห็นไดจากผลงานการเขียนหนังสือ ไดรับ

การพิมพเปนหนังสือแจกใหกับผูสนใจจํานวนมากและการคิดคนผลิตสื่ออุปกรณการเผยแผธรรม

อยูตลอดเวลา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ อาจเปนสิ่งที่ไดฝกฝนมาจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญชํานาญการ 

ตลอดถึงประสบการณที่ผานเวทีการพูด เปนทั้งนักเทศน นักแสดงธรรม นักบรรยายธรรมและ

ปาฐกถาธรรม นอกจากนั้นก็ไดรับเชิญไปพูดในโอกาสตาง ๆ อยูเสมอ สิ่งทั้งหมดนี้ไดรวมเปน

ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จในการพูดอยางแทจริง 

   (9) ความเปนผูมีอุดมการณ พระครูวนิัยธร มานพ ปาละพนัธเปนผูมีอุดมการณใน

การเผยแผท่ีชัดเจนสามารถสรุปได 3 ขอ คือ 1. เมื่ออยูในศาสนาตองทําประโยชนสวนรวมใหมาก

ที่สุด 2. ตองปฏิบัติธรรมใหถึงความดับทุกขพนทกุขใหได และ 3) ถาทําไมไดในสองขอตนนี้อยา

อยูใหรกศาสนาเลย 
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  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนผูมีความตั้งใจในการเผยแผพระพุทธศาสนาตาม

อุดมการณ โดยมีความมุงหมายเพื่อตองการอนุเคราะห เพื่อประโยชนและความสุขแกประชาชน

โดยทั่วไป มุงมั่นในการแสดงหลักธรรมใหเห็นถึงเหตุและผลของการปฏิบัติตามธรรมะขอนั้นๆ 

อันจะทําใหสังคมโดยสวนรวมเกิดความสงบเรียบรอยและทําใหพระพุทธศาสนามีความ

เจริญรุงเรืองสืบไป 

 2. ปจจัยดานสังคม 

                    พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมีความตั้งใจทํางานเปนอยางยิ่ง เห็นไดจากการมีวิริยะ

อุตสาหะในการเทศน บรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม การใชสื่อในการประกอบการแสดงธรรม     

การเขียนหนังสือจํานวนมากกวาสิบเลมและการบันทึกเสียงการบรรยายธรรมในสถานที่ตาง ๆ อีก

จํานวนนับพันแผนดังที่ไดอางไวในบทที่แลว ความตั้งใจทํางานของนับวาเปนประโยชนตอ

ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม และความ

เขาใจในการสรางคุณคาใหแกชีวิตตนและครอบครัว ทําใหรูจักหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตาม

หลักพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาการทํางานเผยแผที่ยาวนานจึงทําใหเปนที่รูจักของสังคม

โดยทั่วไป 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนผูที่ไดรับการยกยองจากสังคมวา เปนผูที่มี

สติปญญาความรูความสามารถและมีประสบการณในการทํางานเผยแผมาก จนไดรับการยกยองจาก

หนวยงาน องคกรและสถาบันตาง ๆ ในสังคมอยูเสมอ  

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนพระเถระที่มีความเสียสละและอดทนในการ   

เผยแผพระพุทธศาสนา มีความจริงใจและยึดมั่นในอุดมการณ พรั่งพรอมดวยความรูความสามารถ

และพยายามทําตนเปนแบบอยางแกพระภิกษุรุนใหมไดเห็นวิธีการทํางานเผยแผ จะตองทุมเททั้ง

กําลังกายและใจ ไมมีความยอทอตอความเหน็ดเหนื่อย มีแตความปติใจเมื่อไดทํางานเพื่อ

พระพุทธศาสนา ดวยอัตลักษณและทวงทาลีลาการแสดงธรรมของที่ไดแสดงออกเปนที่ปรากฏแก

สายตาประชาชนนั้น ทําใหเห็นวาเปนพระสงฆที่เปยมไปดวยเมตตา ตองการที่จะใชธรรมะ

สงเคราะหแกทุกคน จึงทําใหไดรับความนิยมและไดรับอาราธนาไปเทศน บรรยาย ปาฐกถาตาม

หนวยงาน องคกร สถาบันและสถานที่ตางๆอยูบอยครั้งและสื่อประเภทสิ่งพิมพ เชนหนังสือ ที่ได

เขียนและพิมพแจกเปนธรรมทานก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดียิ่ง 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ในฐานะพระสงฆนักเผยแผพระพุทธศาสนา มีความ

ทุมเทเสียสละ ตั้งมั่นในอุดมการณ เปนผูมีความรูความสามารถและความชํานาญในการเผยแผ

ธรรมะตามกลวิธีทั้ง 4 รูปแบบ ดวยบุคลิกภาพที่เปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจกับทุกคน 

เนื้อหาของธรรมะมีความถูกตองตามหลักธรรม ชัดเจน เขาใจงายและมีความเพลิดเพลินตอการฟง 
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สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได ความพรอมในการแสดงธรรมและ

เนื้อหาธรรมะก็อํานวยประโยชนแกผูฟง จึงทําใหพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดรับความ

ศรัทธาเล่ือมใสจากประชาชนทั่วไป ในองคประกอบทางดานสถานภาพทางสังคมเปนผูมีตนแบบ

กัลยาณมิตรที่ดี มีความตั้งใจทํา งาน สังคมทั่วไปยอมรับในความรูความสามารถ มียศและตําแหนง

ในฐานะผูปกครองสงฆ ดวยปจจัยดังกลาวนี้จึงทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

  หลักธรรมที่ใชในการเผยแผ 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ เปนพระสงฆที่มีเชี่ยวชาญในการทํางานเผยแผเชิงรุก 

การแสดงเทศนมหาชาติของทานประกอบดวยวาทการที่หนักแนน จริงใจ มีเหตุผล เหมาะสมกับยุค

สมัย ใชภาษาที่เขาใจงาย ทําใหสาธุชนทุกเพศทุกวัยเกิดความความเขาใจในพุทธธรรมถูกตอง เกิด

ศรัทธาและนอมนําไปปฏิบัติไดโดยไมยาก สิ่งที่ทานสอนโดยมากเปนหลักธรรมที่เนนที่การ

แกปญหาชีวิต โดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารชีวิตของสามัญชนทั่วไป เพราะทานเห็นวา 

สังคมโลกทุกวันนี้เพียบพรอมบริบูรณอาหารกาย แตขาดแคลนอาหารใจ คือคุณธรรมภายในที่

เรียกวาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม หมายความวา ผูคนสวนใหญกําลังดําเนินชีวิตไปตาม

กระแสโลกและสังคม แสวงหาเฉพาะวัตถุนิยม ไมสนใจใยดีตออํานาจของความดีและความถูกตอง 

ปลอยใจไปตามอํานาจของกิเลส ไมรูจักหนาที่ของตน การไมรูจักเทคนิคการครองเรือนและการไม

รูจักโลก ทําใหการดําเนินชีวิตตองลมเหลวและจมอยูในกองทุกขนานัปการ ดังนั้น พระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธจึงไดเผยแผธรรมะเขาถึงหัวใจประชาชน โดยคํานึงถึงประโยชน 3 ประการเปน

เบื้องตน คือ ประโยชนปจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน) ประโยชนเบื้องหนา (สัมปรายิกัตถ

ประโยชน) และประโยชนสูงสุด (ปรมัตถประโยชน) ชักนํามหาชนใหมองเห็นปญหาชีวิต ใหรูจัก

ตนเอง ใหรูจักหนาที่ของตน ใหรูจักสรางประโยชนระดับปจเจกและสังคมทั้งในปจจุบันและ

อนาคต อันเปนแนวทางการเผยแผธรรมของทานตั้งแตนั้นเปนตนมาหลักธรรมในการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของทาน แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1. ดานสงเสริมการดํารงชีวิตดีงาม 2. ดาน

สงเสริมการปฏิบัติธรรม 

  1) ดานหลกัธรรมสงเสริมการดํารงชีวิตดีงาม 

        หลักธรรมที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ที่ใชในการแสดงธรรม บรรยาย

ธรรมหรือปาฐกถาธรรมแกพุทธบริษัทและบุคคลทั่วไปนั้น เมื่อไดศึกษาจากการเทศนมหาชาติ

เอกสารงานเขียน และเทปบันทึกเสียงของทานทั้งหมดพบวา หลักธรรมที่ทานใชในการแสดงธรรม

นั้นเปนหลักธรรมที่เกี่ยวของกับหลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาบุคคล ครอบครัว 

การทํางานสังคมและอื่น ๆ อันเปนการดํารงชีวิตที่ดีงามตามวิถีพุทธ ผูวิจัยไดคัดเลือกนําเอาหัวขอ
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ธรรมที่นาสนใจและพบวาเปนธรรมะที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดใชในการเผยแผ

บอยครั้งหรือมากที่สุด โดยไดจัดเขาเปนหมวด ๆ ดังนี้ 

   หมวดที ่1 หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

   หลักธรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่ใชปูพื้นฐานใหผูฟงเขาใจใน

พระพุทธศาสนาเปนเบ้ืองตน พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธทานไดสอนหลักธรรมเหลานี้ในที่  

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

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 ฉะนั้นควร

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 
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   (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 บิณฑบาต 

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
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เคยกินยารักษาโรคใหแกตนเอง สวนอริยสัจสี่ตามภาษาของคนฉลาดนั้น หมายถึงการรูแจงแทง

ตลอดในอริยสัจสี่ ดวยจิตใจที่มีปญญาอันยิ่งจริงๆ ไมไดเห็นดวยการคิดคํานวณ แตเกิดจากการเห็น

แจงขึ้นมาดวยปญญาอันยิ่ง ที่ไดอบรมมาดวยศีล สมาธิ ปญญา 

  หมวดที ่2 หลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคล 

  หลักธรรมเพื่อการพัฒนาบุคคล หมายถึงการนําหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนา

บุคคล จากการศึกษาพบวา พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชหลักธรรม ซึ่งสามารถจัดเขาใน

หมวดการพัฒนาทางดานบุคคลได โดยหลักธรรมเหลานี้จะทําใหบุคคลเปนคนดีมีคุณภาพ เปน

ทรัพยากรมนุษยที่ดีมีคุณคาของสังคม ซึ่งหลักธรรมในหมวดนี้ มีตัวอยางดังนี้ 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

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธในหมวดนี้ 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 ออกไปบวชเปนบรรพชิต คนทั้งสองประเภท การ

ดํารงชีวิตไมเหมือนกัน บรรพชิตคือผูที่สละทุกสิ่งทุกอยางหลีกเรนตัวเองออกไปเพื่อแสวงหาความ

สงบ เพ่ือทําลายกิเลส สวนผูครองเรือนคือผูที่ยังมีกิเลส ยังตองดํารงชีวิตแบบคฤหัสถ การใชชีวิต

แบบคฤหัสถจึงประสบกับปญหามากมาย ซึ่งปญหาชีวิตเหลานี้เกิดขึ้นเพราะการใชชีวิตโดยไมมี

เครื่องนําทาง สิ่งที่จะชวยประคับประคองหรือเปนเครื่องนําทางในชีวิตของฆราวาสวิสัยนั้นก็คือ 

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช เพื่อพัฒนาครอบครัวใหมีความรมเย็นเปนสุข 

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธกลาววา คนที่ไมรูจักเรื่องของการครองเรือน จะทํา

ใหคนผูนั้นลมเหลวในการดําเนินชีวิต จากคําดังกลาวชี้ใหเห็นวาการครองเรือนเปนเรื่องสําคัญ ที่ผู

อยูครองเรือนจะตองเรียนรูและศึกษาใหดี ทานจึงสอนเรื่องการครองเรือน โดยการนําหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาไปใช จะทําใหชีวิตการครองเรือนประสบกับความสุขมากยิ่งขึ้น  

  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  

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนําหลักพุทธธรรมที่ชวยพัฒนาการทํางานมาสอน

จุดประสงคเพื่อใหบุคคลรูจักวิธีการทํางานอยางถูกตองและประสบความสําเร็จจากการทํางานอัน

จะกอใหเกิดประโยชนสุขทั้งแกตัวผูทํางานเอง ยังสงผลถึงสวนรวมอีกสวนหนึ่งดวย แมตัวทานเอง

ก็ไดนําหลักธรรมเหลานี้มาใชในการทํางานเชนเดียวกัน โดยหลักธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางานที่

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชในการแสดงธรรมหรือในการเผยแผนั้น ผูวิจัยไดจัดเขาไวใน

หมวดนี้ ดังมีตัวอยางดังนี้ คือ 

   (1) อิทธิบาทสี่ อิทธิบาทสี่เปนธรรมที่ทําใหเกิดความสําเร็จทุกอยาง มีดังนี้           

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



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

136 
 

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 จิตบริสุทธ์ิ 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  

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดแสดงหลักธรรมทั้ง 10 ประการซึ่งเปนหลักแหง

การบริหารงาน บริหารตนและบริหารบุคคลได โดยเฉพาะการปกครองคนเปนจํานวนมาก จะตองมี

หลักดังกลาวนี้เปนเครื่องประคับประคอง งานจึงจะดําเนินไปดวยความเรียบรอยและดีงาม 

นอกจากนั้นทานยังปาฐกถาธรรมทศพิธราชธรรมนี้ในโอกาสวันสําคัญของประเทศชาติ เชน วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันแมแหงชาติ เปนตน เพื่อใหรูจัก

คุณธรรมของพระเจาแผนดินที่ทรงอาศัยทศพิธราชธรรมปกครองประชาชนของพระองคใหอยูเย็น

เปนสุข หรือใหรูจักคุณสมบัติของนักปกครองที่ดี เพื่อเปนการปลูกฝงใหพสกนิกรไทยมีความ

จงรักภักดีตอสถาบันกษัตริยและแสดงความกตัญูตอแผนดิน 

  กลาวไดวา หลักธรรมที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเผยแผนั้น เปนหลักธรรมที่

เกี่ยวของการพัฒนาบุคคล ครอบครัว การทํางาน เปนตน อันเปนการดํารงชีวิตที่ดีงามตามวิถีพุทธ 

อันเปนจุดหมายใหผูปฏิบัติตามสามารถมีความสุขไดตามอัตภาพของตนและเปนพื้นฐานสําคัญใน

การสรางตนและสังคมใหสงบสุข 
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  2) ดานสงเสริมการปฏิบัตธิรรม 

          หลักธรรมที่สงเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงการดับทุกขอันเปนเปาหมายสูงสุด

ทางพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ทานพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดแสดงธรรม บรรยาย

ธรรมท่ีเกี่ยวของตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับสูง เมื่อไดศึกษาพบวา หลักธรรมที่ทานใชในการแสดง

ธรรมนั้น มีตั้งแตแนวทางปฏิบัติธรรมจนถึงธรรมสูงสุด  

   ภาวนา/กรรมฐาน  คือ การเจริญ การฝกจิตใจทางพระพุทธศาสนา มี 2 ประการ คือ 

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 การ

ตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต 4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม 

พระพุทธเจาเสด็จมาแสดงสติปฏฐานที่นั่น เพราะเห็นวาชาวเมืองนี้เปนคนรูปรางใหญผิวขาว และ

เปนคนขยันมาก พระพุทธเจาตองการอนุเคราะหแกชนชาวกุรุจึงแสดงสติปฏฐานสูตรที่นี่ซึ่งมี

เนื้อความโดยยอวา สติปฏฐาน 4 อันบุคคลเจริญใหมากทําใหมากแลว ยอมมีอานิสงสใหญมีผล

ใหญ ยอมทําใหจิตใจของผูเจริญสติปฏฐาน 4 ลาดไป เอียงไป เทไปเพื่อพระนิพพานฯ เพราะเหตุนี้

ตถาคตจึงเรียกสติปฏฐาน 4 วาเอกายนมรรค แปลวา ทางที่จะนําไปสูความดับทุกขโดยสวนเดียว จึง

ไดรูวาธรรมะของพระพุทธเจาทานตรัสไวเปนจริงทุกอยางทุกประการ อาตมาก็เจริญสติปฏฐาน 4 

มาตลอดเพราะเชื่อวาปฏิบัติไดผลจริง ญาติ โยมก็มีเวลาท่ีจะปฏิบัติได 

   โพชฌงค 7 (ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู) โพชฌงค 7 แปลวา ธรรมที่เปนเครื่อง

ตรัสรู หรือองคแหงธรรมที่เปนเครื่องตรัสรู ถาอยากจะรูแจงเห็นจริงใหเจริญโพชฌงค 7 มีดังนี้      

1) สติสัมโพชฌงค สติจะตองเปนองคธรรมที่เริ่มตนกอน คือ นั่ง นอน ยืน เดิน คู เหยียด 

เคลื่อนไหวก็จะตองมีสติ คือ ใหมีสติรูสึกตัวทั่วพรอมอยู นั่งอยูก็กาย นอน ยืน เดิน กระดุกกระดิก 

กลืนน้ําลาย กระพริบตาก็กาย สุข ทุกขก็เวทนา รูสึกนึกคิดก็จิตกําหนดรูก็สติ เห็นก็ปญญา กิเลสเกิด

ขึ้นมาก็พิจารณาวาอกุศลธรรมหรือนิวรณธรรม ตัวไมมีใหมีสติรูสึกตัวทั่วพรอมอยูเสมอ สวน

ปุถุชนคนมีสติบางไมมีบาง บางทีก็ขาดบางทีก็หายไป 2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ ใหสอดสองใน

ธรรม พิจารณาในธรรม ธรรมอยูที่ไหน ธรรม 84,000 ขอ ยอลงก็อยูที่กายกับใจ อยูที่รูปกับนาม 

ฉะนั้นใหมีสติใหเห็นธรรมอยูตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน ก็เปนรูปธรรม สุข ทุกข รอนหนาว 

เรียกวา เวทนาก็เปนนามธรรม ความรูสึกนึกคิดทั้งหลายซึ่งเรียกวาจิตก็เปนนามธรรม ที่เขาชอบพูด

วากิเลสพันหาตัณหารอยแปดนี่ก็เปนอกุศลธรรม สติกําหนดดูก็เปนสติธรรม ปญญาเห็นแจงก็เปน
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ปญญาธรรม ส่ิงที่เรียกวาคน สัตว เขา ไมมี นี่เรียกวาธัมมวิจยะ การสอดสองดูธรรม 3) วิริยะสัม

โพชฌงค คือ มีความเพียรบากบั่นสม่ําเสมอ ทั้งกลางวันกลางคืน เพียรในสี่อิริยาบถ ไมใหกิเลส

เกิดขึ้น เพียรละกิเลสที่เกิดขึ้นแลว เพียรใหกุศลเกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป 4) ปติ    สัมโพชฌงค ปติ คือ การซาบซานไปทั่วกาย ทําใหไมเหน็ดเหนื่อย ไมหิวกระหาย 

ทําใหไมเจ็บไมปวด ยืน เดิน นั่ง นอน ก็สบาย ไปไหนก็สบาย ปติเปนกําลังอยางหนึ่งที่ทําใหนั่ง

สมาธิไมเหนื่อย ไมปวดขา ถาปติเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจะหายไป5) ปสสัทธิ

สัมโพชฌงค การสงบระงับกิเลส สงบระงับราคะ โทสะ โมหะ ไมใหมีในจิตใจ เรียกวา ปสสัทธิ 

ความสงบระงับของกิเลส  6) สมาธิสัมโพชฌงค คือ จิตผองใส สงบ สมาธิมีองคสาม คือ สมาหิโต 

จิตตั้งมั่น ปริสุทโธ จิตบริสุทธิ์ไมขุนมัวเศราหมอง ไมมีกิเลสนิวรณ จิตเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์  

ผองใส และกัมมนิโย คลองแคลววองไวออนโยนควรแกการงานนี้คือจิตที่เปนสมาธิ เรียกวา 

สัมมาสมาธิ เปนจิตที่ผองใส เปนเอกัคคตามีอารมณเปนหนึ่งเดียว 7) อุเบกขาสัมโพชฌงค กิเลส

สงบระงับไปแลว จิตก็เปนสมาธิจนเขาสูอุเบกขา ไมยินดี ยินราย ไมดีใจ ไมเสียใจ นี่คือทาง       

สายกลาง คือมีจิตเปนกลาง ดังนั้น ทั้ง 7 ขอที่เรียกวาสัมโพชฌงค จึงเปนอุปกรณเปนเครื่องหนุนให

ผูปฏิบัติเปนไปเพื่อความเจริญสวนเดียว พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)ไดใชหัวขอธรรมนี้

แสดงธรรมเมื่อสอนถึงเรื่องการปฏิบัติสมถ วิปสสนากัมมัฏฐาน เพราะองคธรรมของหมวดนี้

เปนไปเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติไปตามขั้นตอนและแสดงในโอกาสทั่วไปดวย สวนมากก็จะแสดง

กับพระภิกษุและนักปฏิบัติธรรมผูแสวงหาความสงบและความพนทุกข หลักธรรมขอนี้อาจจะเปน

ธรรมท่ีละเอียดลึกซึ้งเกินกวานักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาง 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 

   พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนพระสงฆที่มีทั้งความรูและประสบการณที่

เกิดขึ้นจากการไดทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตการบวชของทาน ความรูในดานปริยัติได

ศึกษาจนจบนักธรรมเอก สวนในดานการปฏิบัติก็ไดไปเขารับการอบรมกับพระสุปฏิปนโน ซึ่งทาน

เคารพเปนครูอาจารย ไดแนะนําสั่งสอนจนทานมีความเขาใจในเรื่องธรรมปฏิบัติไดดี นอกจากนั้น
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ทานยังไดรับการปลูกฝงใหมีใจรักในการเผยแผธรรมอีกดวย หลังจากที่ทานไดรับการอบรมความรู

ทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติพอควรแลว ทานก็ไดเริ่มทํางานเผยแผอยางจริงจัง ดวยการอาศัยเทคนิค 

รูปแบบ หรือกลวิธีการในการเผยแผตามความรูความสามารถของทาน เชน ไดแสดงธรรมโดยการ

เทศนมหาชาติแกประชาชนทั่วไป ไมเลือกชั้นวรรณะ และในบางโอกาสก็ไดรับอาราธนาไปแสดง

ปาฐกถาธรรมในหนวยงานองคกรและสถาบันการศึกษาอยูเสมอ นอกจากนั้นทานยังไดมีงานเขียน

ขอความและหนังสือเกี่ยวกับเทศนมหาชาติ โดยในงานเขียนหรืองานประพันธนั้นพบวาทานจะมี

วิธีการสอดแทรกพุทธศาสนสุภาษิตบาง สุภาษิตบาง คําโคลงและคํากลอนบาง ทําใหงานเขียนของ

ทานเมื่ออานแลว ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมเบื่อ มีเนื้อหาสาระดี ทานตั้งใจทํางาน

เผยแผพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการเทศนมหาชาตินั้น ไดยึดหลักการของ

พระพุทธเจาเปนสําคัญ ทานพยายามดําเนินตามหลักองคแหงธรรมกถึก 5 ประการ คือ 1) จักกลาว

ไปตามลําดับ 2) จักชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 3) จักแสดงดวยอาศัยความเมตตา 4) จักไม

แสดงเพราะเห็นแกอามิส และ 5) จักแสดงไปโดยไมกระทบตนและคนอื่น ในการเผยแผ

พระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับเนื้อหาของธรรมแลว ผูเผยแผจะตองมีความสามารถใน

การใหการอบรมสั่งสอนดวยจึงจะประสบความสําเร็จ ความสามารถก็คือเทคนิคและกลวิธีการ

ตางๆ นั่นเอง เพราะฉะนั้น การเผยแผที่จะเราใหผูฟงผูอาน เกิดความรูความเขาใจและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดี นักเผยแผจะตองมีกลวิธีในการเผยแผที่ดี ไมเชนนั้นอาจจะไมประสบ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร 

 จากการศึกษาวิจัยกลวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ

ไดพบวา สิ่งที่ทําใหทานประสบความสําเร็จในการแสดงเทศนมหาชาติ การแสดงธรรม ปาฐกถา

ธรรมและบรรยายธรรมนั้นเพราะวาทานไดใชเทคนิคหรือกลวิธีการของทาน เปนอุปกรณหรือ

องคประกอบที่สําคัญ ชวยในการแสดงธรรมเพื่อใหเกิดความนาสนใจฟง เกิดความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน บันเทิงใจกับการฟงธรรม และเปนการซึมซับธรรมะแบบงายๆ กลวิธีการดังกลาวมี 5 

วิธี ดังนี้ 

 

 1. การนําเสนอโดยตรง การนําเสนอโดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน   

 2. การนําเสนอโดยการยกบุคคลตัวอยางมาประกอบ  

 3. การนําเสนอโดยการอุปมาอุปมัย   

 4. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ  

 5. การนําเสนอโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอนมาประกอบ 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

140 
 

 1.  การนําเสนอโดยตรง  การนําเสนอโดยการเชือ่มโยงกบัสถานการณปจจุบัน  

  การนําเสนอโดยตรง   

    การอธิบายเนื้อหา หมายถึง การใหความหมายธรรมโดยตรงหรืออธิบายเนื้อหาธรรม

ดวยขอความส้ัน ๆ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย มุงเนนใหผูฟงไดอรรถรสของภาษาเหมาะสําหรับ

ชีวิตประจําวัน ดังหัวขอธรรมะที่ทานนําเสนอตอไปนี้  

 

อานิสงสของการฟงธรรม 

 

        การฟงเทศนฟงธรรมมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลแลว มีเรื่องในชาดกเลาไววา ครั้งหนึ่งขณะ 

ที่พระพุทธเจากําลังทรงแสดงธรรมอยูนั้น ปรากฏวาคนฟงมีพฤติกรรมแปลก ๆ เชน นั่งหลับ 

บาง มองทองฟาหรือแหงนดูดาวบาง แหยเพื่อน ๆ ขีดเขียนดินเลนบาง ฟงธรรมดวยความ 

เคารพบางหลังจากจบพระธรรมเทศนา มีอุบาสกคนหนึ่งเขาไปทูลถามพระพุทธเจาเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมคนเหลานี้  พระพุทธองคตรัสวา คนที่นั่งหลับเวลาฟงธรรม ชาติกอนเคยเกิดเปนงู 

เหลือม เพราะงูเหลือมหลังจากกินอาหารเต็มอิ่มแลวก็จะหลับ คนที่มองทองฟาหรือแหงนดู 

ดาว ชาติกอนเคยเกิดเปนหมอดู หรือนักพยากรณดวงชะตาราศี คนที่ชอบแหยเพื่อนเลนชาติ กอน

เคยเกิด เปนลิงจึ งอยู ไม เปนสุข  แหยคนโนนทีคนนี้ทีตามสัญชาตญาณเดิมที่ติดตัวม า 

คนที่ขีดเขียนดินเลน ชาติกอนเคยเกิดเปนไสเดือนจึงมีอาการแสดงออกคลายจะหาที่อยู 

เดิม ของตน สวนคนที่ฟงธรรมดวยความเคารพ ชาติกอนเคยเกิดเปนนักปราชญราชบัณฑิต จึง

สนใจ และเอาใจจดจออยูกับการฟงตลอดเวลา มีความกระตือรือรนในทางกาวหนาอยู 

เสมอ จึงฟงดวยความสุขใจ เอิบอ่ิมใจอยางยิ่ง 

 การฟงธรรมมีอานิสงส 5 อยาง คือ 

1. อัสสุตัง สุณาติ ไดฟงส่ิงที่ยังไมเคยฟงและไดเรียนรูสิ่งที่ยังไมเคยเรียนรู 

2. สุตัง ปะริโยทะเปติ ส่ิงที่เคยไดฟงแลวก็จะทําใหเขาใจชดัเจนแจมแจงยิ่งขึ้น 

3. กังขัง วิหะนะติ สามารถแกขอของใจ บรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้น ๆ ได 

4. ทิฏฐิง อุชุง กะโรติ ทําความเห็นใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

5. จิตตะมัสสะ ปะสีทะติ จิตใจยอมผองใส คือสะอาด สงบ และสวาง 

 การฟงธรรมเปนการทําบุญอยางหนึ่ง เรียกวา ธัมมัสสวนมัย คือบุญสําเร็จไดดวยการ 

ฟงธรรม ขอใหลองสํารวจดูตัวเองวา เวลาฟงเทศนฟงธรรม เรามีพฤติกรรมอยางไรในบรรดา 

พฤติกรรมเหลานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น อันจะเปนเหตุใหไดรับ 

อานิสงส แหงการฟงธรรมอยางสมบูรณ 
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 อานิสงสการฟงเทศนมหาชาติ   

 การตั้งใจฟงเทศนมหาชาติใหจบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ  ทั้ง 13 กัณฑจะเปนเหตุให

สําเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 

           1.  เมื่อตายจากโลกนี้แลว  จะมีโอกาสไดพบพระพุทธเจา  พระนามวา  ศรีอริยเมตไตย ใน

อนาคต 

           2. เม่ือดับขันธไปเกิดในสุคติโลกสวรรค  จะเสวยทิพยสมบัติมโหฬาร 

3. เมื่อตายไปแลวจะไมตกนรก 

4. เมื่อถึงยุคพระพุทธเจาพระนามวา  ศรีอริยเมตไตย  จะไดจุติไปเกิดเปนมนุษย 

 5. ไดฟงธรรมตอหนาพระพักตรของพระพุทธองค  จะไดดวงตาเห็นธรรมเปนพระ

อริยบุคคล 

 อานิสงสการฟงธรรมตามกาล  

  1. เปนการเพิ่มพูนความรูใหม เพราะผูแสดงธรรมยอมจะศกึษา คนควา ขบคิด นําขอ

ธรรมะตางๆ มาแสดง ทําใหเราไดยนิไดฟงธรรมะที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอน  

 2. เปนการทบทวนความรูเดิม คือ ถาหัวขอธรรมที่ผูแสดงนํามาแสดงนั้น ตรงกับสิ่งที่เรา

เคยศึกษามาแลว ก็จะทําใหเราไดทบทวนความรูเดิม ใหเกิดความเขาใจแตกฉาน สามารถจดจําได

แมนยํายิ่งขึ้น   

3. เปนการปลดเปล้ืองความสงสัยเสียได คือ ถาผูฟงยังมีความลังเลสงสัยในการละความชั่ว

บางอยาง หรือการทําความดีบางอยาง เมื่อไดฟงธรรมะเพิ่มเติมแลว จะทําใหความลังเลสงสัยนั้น

หมดไป ตัดสินใจละความชั่วทําความดีงายขึ้น  

4. เปนการปรับความเห็นใหตรง คือ ในระหวางการดําเนินชีวิตสูจุดหมายของคนเรานั้น เรา

จะถูกมาร คือ กิเลสและสิ่งแวดลอมไมดีตางๆ ทําใหมีความคิดเห็นผิดๆ เกิดขึ้นได แลวทําใหการ

ดําเนินชีวิตวกวน เฉไฉผิดเปาหมายไป การฟงธรรมจะชวยใหเราเกิดความสํานึกตัววา ความคิดเห็น

ของเราไดบิดเบือนไปอยางไรแลวจะไดเลิกความเห็นที่ผิดเสียประคองความเห็นที่ถูกไว  

5. เปนการฝกอบรมจิตใจใหสูงขึ้น คือ การฟงธรรมจะเปนเครื่องเตือนสติเรา ทําใหใจของ

เราเลิกละจากความคิดฟุงซานในเรื่องกาม ความคิดพยาบาทอาฆาต ความคิดเบียดเบียนผูอื่น และ

สอดสองชี้ใหเราเห็นถึงจุดออนขอบกพรองในตัว ซึ่งจะตองปรับปรุแกไข ยกระดับจิตใจของเราให

สูงขึ้นๆ จนกระทั่งสามารถขจัดขอบกพรองไดเด็ดขาด บรรลุมรรคผลนิพพานไดในที่สุด   
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"ดูกอน ทานผูเห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย สมัยใด พระอริยสาวกฟงธรรม ฟงใหจดระดกู ฝงไวใน

ใจ รวบรวมกําลังใจทั้งหมดมา เงี่ยหูลงมาฟงจริงๆ ในสมัยนั้น นิวรณ 5 ของเธอยอมไมมี และ

โพชฌงค 7 ก็จะถึงซึ่งความสมบูรณเต็มเปยม เพราะอํานาจแหงภาวนา " 

 บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ ส่ิงอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ หรือกลาวอยางงายๆวา การ

กระทําที่เกิดเปนบุญ เปนกุศล แกผูกระทําดังตอไปนี้ 

 1. บุญสําเร็จไดดวยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแตทรัพย สิ่งของ เงิน

ทอง ตลอดจนกําลังกาย สติปญญา ความรูความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นโดยสวนรวม 

รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเปนสิ่งมีคาที่สุดเพื่อ

การปฏิบัติธรรม 

 2. บุญสําเร็จไดดวยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไมให

ละเมิดศีล ไมวาจะเปนศีล 5 หรือศีล 8 ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 ของสามเณร หรือ 227 ขอของ

พระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ใหบริสุทธ์ิสะอาด พนจากกายทุจริต 4 ประการ คือ ละเวนจาก

การฆาสัตว ละเวนจากการลักทรัพย ละเวนจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา 

อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท วจีทุจริต 4 ประการ คือไมพูดสอเสียด ไมพูดปด ไมพูดเพอเจอ และ

ไมพูดคําหยาบ มโนทุจริต 3 ประการ คือ ไมหลงงมงาย ไมพยาบาท ไมหลงผิดจากทํานองคลอง

ธรรม  

 3. บุญสําเร็จไดดวยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแตขั้น

หยาบไป จนถึงกิเลสอยางละเอียด ยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นโดยใชสมาธิปญญา รูทางเจริญและทาง

เส่ือม จนเขาใจอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค เปนทางไปสูความพนทุกข บรรลุมรรค 

ผล นิพพานไดในที่สุด  

 4. บุญสําเร็จไดดวยการประพฤติออนนอมถอมตนตอผูใหญ (อปจายนมัย) คือการให

ความเคารพ ผูใหญและผูมีพระคุณ 3 ประเภท คือ ผูมี วัยวุฒิ ไดแกพอแม ญาติพี่นองและผูสูงอายุ ผู

มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ไดแก ครูบาอาจารย พระภิกษุสงฆ และผูมี ชาติวุฒิ ไดแกพระมหากษัตริย 

และเชื้อพระวงศ  

 5. บุญสําเร็จไดดวยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทําส่ิงที่เปน

คุณงามความดี ที่เกิดประโยชนตอคนสวนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เชน การชักนํา

บุคคลใหมาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เปนตน ในฝายสัมมาทิฎฐิ  

 6. บุญสําเร็จไดดวยการใหสวนบุญ (ปตติทานมัย) คือ การอุทิศสวนบุญกุศลที่ไดกระทํา

ไว ใหแกสรรพสัตวทั้งปวง การบอกใหผูอ่ืนไดรวมอนุโมทนาดวย ทั้งมนุษยและอมนุษย ไดทราบ

ขาวการบุญการกุศลที่เราไดกระทําไป  
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 7. บุญสําเร็จไดดวยการอนุโมทนา (ปตตานุโมทนามัย) คือ การไดรวมอนุโมทนา เชน 

กลาววา “สาธุ” เพื่อเปนการยินดี ยอมรับความดี และขอมีสวนรวมในความดีของบุคคลอ่ืน ถึงแมวา

เราไมมีโอกาสไดกระทํา ก็ขอใหไดมีโอกาสไดแสดงการรับรูดวยใจปติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญ

ก็จะเกิดแกบุคคลท่ีไดอนุโมทนาบุญนั้นเองดวย  

 8. บุญสําเร็จไดดวยการฟงธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟงธรรมที่ไมเคยไดฟงมา

กอน หรือท่ีเคยฟงแลวก็รับฟงเพื่อไดรับความกระจางมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทําความเห็น

ใหถูกตองยิ่งขึ้น จนเกิดปญญาหรือความรูก็พยายามนําเอาความรูและธรรมะนั้นนําไปใชใหเกิด 

ประโยชน สูหนทางเจริญตอไป 

 9. บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไมวาจะเปนรูปของ

การกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองคพระศาสดา 

ใหเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอ่ืน หรือการนําธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูอ่ืน ใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมตอไป  

 10. บุญสําเร็จไดดวยการทําความเห็นใหตรง (ทิฏฐชุกัมม) คือ ความเขาใจในเรื่อง บาป 

บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เปนแกนสารสาระหรือที่ไมใชแกนสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม สิ่งอันควร

ประพฤติสิ่งอันควรละเวน ตลอดจนการกระทําความคิดความเห็นใหเปนสัมมาทิฏฐิอยูเสมอ  

บุญ กิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการนี้ ผูใดไดปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ 10 ประการแลว 

ผลบุญยอมเกิดแกผูไดกระทํามากตามบุญที่ไดกระทํา ยิ่งไดมีการเตรียมกาย วาจา ใจ ใหสะอาด

บริสุทธิ์ ตั้งใจจรดเขาสูศูนยกลางกาย หยุดในหยุด เขาไปแลวก็ยิ่งไดรับบุญมหาศาลตามความ

ละเอียดประณีตที่เขาถึงยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

  การนําเสนอโดยตรงอาจใชการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน   

  วิธีนําเสนอโดยตรงโดยการเชื่อมโยงเหตุการณและสถานการณจริงในปจจุบันมา

ประกอบการสอน เปนอีกวิธีหนึ่งที่พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใช เพราะเหตุการณหรือ

สถานการณจริงเปนสิ่งที่คนสนใจอยูแลว เมื่อหยิบยกมาพูด ทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งขึ้น ดัง

ตัวอยาง  
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อานิสงสประจํากัณฑ 

 

  กัณฑทศพร 

              ผูบูชากัณฑทศพร จะไดรับทรัพยสมบัติดังปรารถนา ถาเปนสตรีจะไดสามีเปนที่ชอบ

เนื้อเจริญใจ ถาเปนบุรุษจะไดภรรยาเปนที่ตองประสงค ทั้งจะไดบุตรหญิงชาย เปนคนวานอนสอน

งาย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบรอยทุกประการ 

  กัณฑหิมพานต 

        ผูบูชากัณฑหิมพานต ยอมไดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายไปแลวจะไดไป

บังเกิดในสุคติโลกสวรรค เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดลอมบํารุงบําเรออยูเปนนิตย ครั้นจุติ

จากสวรรคแลวจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณมหาศาลอันบริบูรณ

ดวยทรัพยศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ เชน โค กระบือ ชาง มา รถ ยานพาหนะ นับ

ประมาณมิได ประกอบดวยความสุขกายสบายใจทุกๆอิริยาบถ 

  กัณฑทานกัณฑ 

                  ผูบูชากัณฑทานกัณฑ จะบริบูรณดวยแกวแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตวสองเทาสี่

เทา ครั้นตายแลวจะไดไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค มีนางเทพอัปสรแวดลอมมากมาย เสวยสุขอยูใน

ปราสาทแลวดวยแกว 7 ประการ 

  กัณฑวนประเวสน 

                  ผูบูชากัณฑวนประเวสน จะไดรับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา จะไดเปนบรม

กษัตริยในชมพูทวีปเปนผูทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูใหยอยยับไป 

  กัณฑชูชก   

                 ผูบูชากัณฑชูชก จะไดบังเกิดในตระกูลกษัตริย ประกอบดวยสมบัติอันงดงามกวาชน

ทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แมจะไดสามีภรรยาและบุตรธิดา ก็ลวนแตมีรูปทรง

งดงามสอนงาย 

  กัณฑจุลพน 

                ผูบูชากัณฑจุลพน แมจะบังเกิดในภพใดๆ จะเปนผูสมบูรณดวยทรัพยบริวาร จะมี

อุทยานอันดารดาษดวยดอกไมหอมตลบไป แลวจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปดวยปทุมชาติ ครั้นตาย

ไปแลวก็ไดเสวยทิพยสมบัติในโลกหนาสืบไป 
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  กัณฑมหาพน 

                 ผูบูชากัณฑมหาพน จะไดเสวยสมบัติในดาวดึงสเทวโลก และจะไดลงมาเกิดเปน

กษัตริยมหาศาล มีทรัพยศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเปนที่ประพาส เปนผู

บริบูรณดวยศักดานุภาพเฟองฟุงไปท่ัวชมพูทวีป อีกจักไดเสวยอาหารทิพยเปนนิตยนิรันดร 

  กัณฑกุมาร   

                 ผูบูชากัณฑกุมาร ยอมประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปไดเกิดใน

ฉกามาพจรสวรรค ในสมัยที่พระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติก็จะไดพบศาสนาของพระองค จะไดถือ

ปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย ตลอดจนไดสดับตรับฟงพระสัทธรรมเทศนาของพระองคแลวบรรลุพระ

อรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ดวยบุญราศีที่ไดอบรมไว 

  กัณฑมัทรี 

                ผูบูชากัณฑมัทรี เกิดในโลกหนาจะเปนผูมั่งคั่ง สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ เปนผูมีอายุ

ยืนยาว ทั้งประกอบดวยรูปโฉมงดงามกวาคนทั้งหลาย จะไปในที่ใดๆก็จะมีแตความสุขทุกแหงหน 

  กัณฑสักกบรรพ 

                ผูบูชากัณฑสักกบรรพ จะไดเปนผูเจริญดวยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 ประการ 

ไดแก อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล 

  กัณฑมหาราช 

                ผูบูชากัณฑมหาราช จะไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเปน

มนุษยจะไดเปนพระราชา เม่ือจากโลกมนุษยไปก็จะไดไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค มี

นางเทพอัปสรเปนบริวาร ครั้นบารมีแกกลาก็จะไดนิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติชรา พยาธิ 

มรณะ พนจากโอฆะทั้งสาม มีการโมฆะ เปนตน 

  กัณฑฉกษัตริย 

  ผูบูชากัณฑฉกษัตริย จะไดเปนผูเจริญดวยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ทุกๆชาติแล 

  กัณฑนครกัณฑ 

  ผูบูชากัณฑนครกัณฑ จะไดเปนผูบริบูรณดวยวงศาคณาญาติ ขาทาสชายหญิง ภรรยา

สามี หรือบิดามารดา เปนตน อยูพรอมหนากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทําการ

ใดๆก็พรอมเพรียงกัน ยังการงานนั้นๆใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 2.  นําเสนอโดยการยกบคุคลตัวอยางมาประกอบ  

  ประเภทนี้ ทานจะยกบุคคลตัวอยางของบุคคลที่ประสบความลมเหลว ความกลัว 

ความผิดหวัง ปญหาและอุปสรรคในชีวิต ภายหลังกลับตอสูและเอาชนะปญหาและอุปสรรคนั้นไป
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ได ซึ่งเรื่องที่ทานนํามาเปนตัวอยาง บางครั้งก็เปนเรื่องในชาดก เรื่องในอดีตที่นาสนใจ ที่มีคติ

เตือนใจแฝงแงคิดไวในตัว บางครั้งทานยกบุคคลตัวอยางที่มีชื่อเสียง เปนที่เคารพและเปนที่รูจักของ

บุคคลท่ัวไป ทั้งยังมีชีวิตอยูหรือไดเสียชีวิตไปแลว บุคคลเหลานั้นมีการดําเนินชีวิตอยางไร ทานได

ใชธรรมะอะไร มีเนื้อหาดังนี้คือ 

           

   แหลประวัติมหาชาต ิ

 

    โยมมุงหวังในทางบุญ             เพื่อเกื้อนุกูลพระศาสนา    

   มีจิตจาคะสละโภคา                           โยมรับฎีกากันคนละกัณฑสองกัณฑ   

   โยมรับฎีกาศรัทธาเปนทุน        หวานเนื้อนาบุญไปทั่วทุกบาน   

   ฎีกากัณฑเทศนตนเหตุของทาน    บอกบุญทั่วบานปดประตูอบาย   

   คุณโยมมีจิตคิดศรัทธา             สละโภคาขาวของทั้งหลาย   

   สละแบงกสิบกันคนละหลายหลายใบ ไมคิดเสียดายเพราะความยินดี   

   วาไดทําบุญเปนทุนภายหนา           ยึดพระศาสนากันเสียวันนี้   

   การสรางสมบุญเปนมูลพิธี       โยมก็จัดใหมีธรรมเทศนา   

   คุณโยมตั้งจิตกันมาแตบานชอง    ชวนพี่ชวนนองกันมาพรอมหนา   

   พนมมือนั่งฟงเทศนา           โยมมีศรัทธาดวยความจริงใจ   

   สาธุศรัทธานานาจิตตัง       คุณโยมผูฟงก็มามากหลาย    

   เบื้องหนาเบื้องกลางขางหลังขวาซาย คุณโยมเขาใจตามเจตนา   

   โยมอยาเพิ่งคิดเปนอนิฏฐารมณ  ติชอบหรือชมปฏิปทา   

   จะมีบางก็อยางวา                        แตพวกที่หาความสําเริง   

   นอกเหนือกวานี้ถึงจะมีก็นอย     บรรดาที่ปลอยใหอารมณเหลิง   

   มองเห็นสําราญเกิดความสําเริง            ปลอยใหอารมณเหลิงจนลืมสําราญ   

   ฉันขอยอนกลับมาโฆสัปมา        ฉลองศรัทธาของปวงทาน   

   ที่มีมโนปณิธาน                          แสวงในการฟงเทศนา   

   ในธรรมรสโดยพจนัง                 เวสสันตรังองคราชา   

   จากเมื่อสมัยอยุธยา                   นับราชสืบมาไดเกาพระองค  

   ถึงองคที่สิบพระโลกนาถ             เสวยราชสันตติวงศ   

   พระเกียรติยศอันยิ่งยง               คือผูดํารงพระธรรมวินัย   

   ปฎกตํานานประทานสมบัติ          เปนจอมกษัตริยผูยิ่งใหญ   
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   ปกครองแวนแควนแผนดินไทย  ไดรวบรวมไวตํารับตํารา    

   ทั้งโคลงฉันทและกาพยกลอน        เนื้อถอยสุนทรที่รจนา    

   ประจวบครั้งนั้นอยุธยา                   นักปราชญมากหนามีหลายนาย    

   ก็ทรงประดิษฐเรื่องเวสสันดร         แปลศัพทอักษรเปนภาษาไทย   

   มีสัมผัสนอกและสัมผัสใน         เปนทํานองรายโฆสัปมา   

   สิบสามกัณฑถวนสํานวนที่เทศน     ยกศัพทแปลเสร็จหมดภาษา  

   สี่ตัวบาทตามอรรถคาถา                  แปลออกมาเปนคําไทย    

   ทั้งสิบสามกัณฑสืบสานทํานอง      สําเนียงเสียงรองใหเดินสามสาย   

   อักษรสามหมูควบคูกันไป               แตทํานองในนั้นวาตางกัน   

   เสียงเล็กเสียงใหญจัดไวเปนหมู    กลอนคี่กลอนคูอุโฆษขาน   

   ฟงแลวสําเริงเกิดความสําราญ       เสียงออนเสียงหวานรองไหมีฮา   

   การสรางกุศลเปนอนุสรณ              เรื่องเวสสันดรองคราชา   

   ขออานิสงสที่โยมอุตสาห              เมื่อโยมส้ินชนมาขอใหไปสูวิมาน.      

   ผูฟงก็ไดผูใหก็ดี                            แตคาถามีอยูหนึ่งพัน  

   ขอกลาวแตยอใหพอแกการ              ประจวบครั้งนั้นอยุธยา    

   เกิดวิปลาสบังอาจเอกอุ           คนไทยเกิดมุไปรบกับพมา   

   เพียรรบกันไปเพียรไลกันมา             นับเปนเวลาเกาสิบหกป   

   ตางคนก็แนคูแคกันมานาน            ผลัดเปล่ียนเวียนกันมีคนดี    

   มาตอนทายสุดไทยเสียกรุงศรี           เปนคราวครั้งที่ขาดดวงชะตา   

   แตวากรุงศรีคนดียังไมสูญ              มีผูใจบุญยกศาสนา   

   คือพระยาตากขอฝากฉายา             ตีตอนพมาใหกลับคืนธานินทร    

   จึงสถาปนาใหพระยาตาก            สามารถดีมากคือพระเจาตากสิน   

   กรุงธนบุรีเดี๋ยวนี้เปนถ่ิน                พระเจาตากสินผูสรางเดิมที    

   เรื่องเวสสันดรเมื่อตอนรบกัน          เงียบหายไปนานเสียหลายสิบป   

   จําเปนอยูเองหนอเรื่องนี้                  แตวาของดีตกไปไหนไมนาน   

   พระเจากรุงธนฯ ขุดคนขึ้นมาได   พอดีมาหายในกัณฑหิมพานต    

   พระทรงแกไขในคราวครั้งนั้น       ไปแปลตํานานจากเมืองลังกา    

   อันที่จริงเรื่องเวสสันดร            ทุกวรรคทุกตอนในเนื้อหา   

   มีศีลมีทานการบูชา                      ฟงแลวก็นาระทึกใจ   

   มีทั้งพอแทแมที่ถูก                 หนาที่ของลูกจะเปนไฉน   
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   มีทั้งผัวดีมิดีอยางไร                       ภรรยาเขาจึงไดปฏิบัติบูชา   

   แตวาเมียดีเขาคงมีอะไร                ผัวจึงมอบใหสมบัติหา     

   ฟงแลวจะเห็นเรื่องเปนมา                   ในเรื่องพระยาเวสสันดร   

   จากเมื่อสมัยพระเจากรุงธน            ก็ขามฝงพนมาพระนคร   

   แตความนิยมยังไมยอหยอน             ถัดมาอีกตอนก็ชักเส่ือมลง   

   คือผูแสดงคงจะแรงไปหนอย             น้ําลายเปนฝอยจนลนขวดแมโขง 

   ทําความนิยมใหทรุดโทรมลง      พระเทศนเลยคงหลักธรรมพุทธา   

   พอจบจุณณียบางองควาแหล             ออกมอญทะแยสิบสองภาษา   

   บางองควาพรกลายเปนเสภา       ฟงแลวก็นาแสยงใจ  

   เถระสมาคมทานไมนิยมจึงหาม        ทานวาเส่ือมทรามรัตนตรัย    

   ใหเพียงชาดกที่ยกใหไว                  ถานอกทางไปเปนถูกปพพา   

   เพราะฉะนั้นเรื่องเวสสันดร         ความนิยมหยอนก็เพราะอยางวา   

   เรื่องเวสสันดรแตกอนนี้มา              สรางโบสถศาลามาหลายรอยราย   

   นับเปนประโยชนกับศาสนา                ตลอดมาก็หลายสมัย   

   ผูใดฟงจําแลวนําเอาไป                ปฏิบัติคงไดสมเจตนา   

   จะเห็นลูกแทแมที่ดี                ใหดูชาลีแกวกัณหา   

   จะดูคนเขลาหรือวาเจาปญญา         เขาใหดูตา...ตาชูชกชี   

   เทาที่ทายกและทานสมภาร          ไดจัดงานใหมีเทศนนี้   

   ก็เพื่อฟนฟูประเพณี                       ใหคงที่เหมือนอยางเดิม   

   อีกดวยคุณโยมทีไ่ปนิมนตฉันไซร      ที่มีใจชวยสงชวยเสริม   

   หลายคนหลายแรงชวยริเริ่ม          ชวยสงเสริมประเพณี   

   อีกดวยคุณโยมที่เปนเจาของกัณฑ    มารวมงานสามัคค ี

   นิมนตหลวงนา หลวงอา หลวงพี่         มาเทศนวันนี้ดวยจิตศรัทธา   

   สิตถิมัตถุ  อิทัง พลัง                     กุศลที่ตั้งที่โยมปรารถนา   

     ขออานิสงสที่โยมอุตสาห              เมื่อโยมส้ินพระชนมาขอใหไปสูวิมาน 

 

 3.  การเปรียบเทยีบดวยคําอุปมาอุปไมย 

  การนําเสนอหลักพุทธธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนกับยกนิทานหรือยก

อุทาหรณ เปนวิธีการที่ทานพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชในการเทศนหรือบรรยายธรรม ใน

หัวขอธรรมที่ยากแกการเขาใจเปนสวนใหญ ซึ่งวิธีการนี้ทําใหผูฟงมองภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นทานจะ
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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 ดังตัวอยาง  

 
   นี่เปนคําตอบสุดทายคําตอบสุดทาย  วาแสนอาลัยจริงจริงโยมจา 

  จริงใจมิใชไกกา จริงใจมิใชไกกา   ไมแสแสรงแกลงวานี่พูดจริงจากใจ 

  ลาแฟนพันธุแทพอแมท่ีนั่ง    พระขอรองส่ังดวยความหวงใย 

  หวงนักหวงหนาตองลาจากไกล   จนจิตจนใจตองขอลาที 

  ลากอนแลวนะโยมจา      ที่นั่งซายขวาหนาหลังทั้งนองและพี่ 

  จะขอใหพรจะไปตอนนี้     ขอใหโชคดีสุขกายสุขใจ 

  ทานโกทันวัตรทานโกทันวัตร   ทานรับพรจากพระวัดโพธิ์นั้นจงตั้งใจ 

  อายุอยางนอยไดรอยปปลาย    ทรัพยสินมากมายเจริญวัฒนา 

  ใหงามสงามีราศี       ใหมองดูดีสมเนื้อสมหนา 

  ชื่อเสียงปรากฏพรอมดวยยศถา   ขึ้นชื่อลือชาทั่วเมืองไทย 

  พละกําลังนี้ใหเหมือนชางสาร   ดังพญาฉัตรทันตผูยิ่งใหญ 

  วรรณะผิวพรรณนั้นใหงามผองใส   สุขกายสุขใจอยูตลอดเวลา 

  ใหโยมเจาภาพสุขสมบูรณเพิ่มพูนดวยทรัพย ใหนั่งนับนอนนับกันเชียวนะโยมหนา 

  คิดเงินใหไดทองกองอยูตรงหนา   ไหลมาเทมากันทุกคืนวัน 

  ใหโยมถูกหวยรวยเปนเศรษฐี   เงินทองนั้นมากมีอยางที่ฝน 
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  ใหโยมสดชื่นกันทุกคืนวัน   มีรถยนตยวดยานกันใหมากมี 

  อยากไดอะไรก็ใหสมใจนึก   ใหมีแบงคพันกันเปนปกๆ  

  ขอใหทุกคนเปนเศรษฐี    อยาเจ็บอยาจนขอใหทุกคนโชคดี   

  ขอโยมจงสุขขี สุขขี แลวก็สุขี ถูกล็อตเตอรี่กันหมดทุกคน 

   

 4. การนําเสนอโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ  

  การยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ เปนกลวิธีการอยางหนึ่งที่สามารถชวย     

ทําใหผูฟงเขาใจความหมายไดชัดเจน จําไดงายและแมนยํา มีการสอดแทรกแนวคิด คติสอนใจ ทํา

ใหเกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลินในการฟง ทําใหเนื้อหาธรรมะนาสนใจยิ่งขึ้น นิทานเปน

เรื่องเลาสืบตอกันมาแฝงไปดวยขอคิดตางๆ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อตองการสอนใหเปนคนดี นิทานนั้น

อาจมีกําเนิดขึ้นพรอมกับมนุษยชาติ ในยุคแรกนิทานคงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแลวเลาสูกันฟงตอ ๆ 

มา ภายหลังมีการเพิ่มเติมเสริมแตงใหพิสดารมากยิ่งขึ้น จนหางไกลจากเรื่องจริงกลายเปนนิทานไป 

สวนคําวา นิทาน ในพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่กลาวถึงเรื่องตนเหตุยอนหลังไปนานมากจน

บางอยางที่เคยมีในยุคนั้นไมปรากฏใหคนในยุคนี้ไดพบเห็นอีกแลว ทานจึงอนุโลมเอาศัพทมาใช

เทียบกับนิยายปรัมปราใหเรียกวา นิทาน ไปดวยพระพุทธเจาทรงใหอุทาหรณและนิทาน

ประกอบการสอนอยูเสมอ คําวา นิทาน ที่มาจากพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงเรื่องที่เคยมีอยูจริง

เทานั้น ไมใชเรื่องที่แตงขึ้นแตประการใด ดังที่ปรากฏในคัมภีรตางๆ โดยเฉพาะคัมภีรชาดกอยาง

เดียวก็มีนิทานชาดกถึง 550 เรื่อง พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดใชกลวิธีการในการเผยแผ โดย

การยกอุทาหรณและเลานิทาน แลวจึงใชหลักธรรมเปนบทสรุปใหเกิดความเขาใจภายหลัง การ

แสดงธรรมแบบใชปฏิภาณไมอานจากใบลานแบบสมัยเดิมนั้น ทําใหผูฟงสนใจในการฟงธรรมมาก

ขึ้น เพราะไมเกิดความเบื่อหนาย ฟงธรรมแบบสนุกสนาน มีอารมณแจมใส นิทานที่ทานนํามาเลา

ประกอบนั้นมีหลายประเภท เชน นิทานจากธรรมบท นิทานชาดก นิทานพื้นบาน นิทานเชิง

ประวัติศาสตร นิทานประยุกตธรรมะ เมื่อทานนําอุทาหรณหรือนิทานมาประกอบกับการบรรยาย

ธรรมหรืองานเขียน ใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาทําใหมองเห็นเปนรูปธรรมผูอาน

ขอความธรรมะและไดฟงการบรรยายของทาน นอกจากจะไดความเพลิดเพลินแลวยังไดขอคิดอัน

เปนธรรมะอีกดวย ผูวิจัยขอนําเสนอการเลานิทานของทานสวนหนึ่งเปนตัวอยางใหเปนที่ประจักษ 

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทานมีไหวพริบปฏิภาณในการเลานิทานเปนอยางดี ไมเบื่อฟง

เพราะเปนเรื่องที่สนุกสนาน นาสนใจ กลวิธีการเผยแผแบบยกอุทาหรณและเลานิทานนี้ถือวามี

ประโยชนมาก ทําใหผูฟงไมเบื่อ ชวนใหติดตาม สามารถสอดแทรกธรรมะเขาไปในจิตใจของผูฟง
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ไดงาย ดังเชน แบบที่ยกแตหลักธรรมมาบรรยายไปเรื่อย ๆ ไมมีนิทานหรืออุทาหรณเปนรูปธรรม

ชวนใหติดตาม 

 5.  การยกพุทธศาสนสภุาษิต สุภาษิต คําคม โคลงกลอน 

  วิธีการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต คําคม โคลงกลอน บทประพันธมาประกอบกับ

ขอความหรือการบรรยายธรรม เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนามีประเด็น

ชัดเจน หรือสรางความนาสนใจใหแกผูฟงผูอานมากขึ้น พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชวิธีการ

นี้บอยและมากที่สุด ขอความหรือการบรรยายของทานแตละครั้งมีคําเหลานี้เชื่อมแทรกหรือลงทาย

อยูเสมอซ่ึงสามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้ 

  การยกพุทธศาสนสุภาษิต การนําเสนอธรรมะในรูปแบบตางๆ ยกเวนการเทศนที่เปน

ธรรมเนียมอยูแลวที่ตองยกพุทธศาสนสุภาษิต อยางอื่นไมมีกฎเกณฑบังคับ ในการบรรยาย ปาฐกถา 

สนทนาและเขียนขอความ เปนตน พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ไดยกพุทธศาสนสุภาษิตขึ้น

เปนบทตั้งบาง แทรกตามขั้นตอนบาง ใชเปนบทสรุปบาง แลวแตความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการ

นําเสนอมีความหนักแนนชัดเจน เพราะมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะพุทธศาสน

สุภาษิตที่ทานยกขึ้นมานั้นมาจากพระไตรปฎก สวนอัตโนมติก็มีบาง พระพุทธเจาทานตรัสเปน

สุภาษิตวา “ผูอิ่มเอิบในธรรมมีใจผองใสยอมอยูเปนสุข” ถาคนมีใจเอิบอ่ิมดวยธรรมะ นอนก็เปนสุข 

นั่งก็เปนสุข ทํางานก็เปนสุข ถาตองการใหชีวิตมีความสุข ก็ตองมากินอาหารธรรมะหรืออาหารใจ 

เอาพระธรรมเขาไปไวในใจมากๆ เพราะวาเม่ือคนมีธรรมะยอมเปนคนที่อดได ทนได เปนคนที่เย็น

ไดสงบได เปนคนรูจักปลอยวางได ถามีธรรมะแลวจะดีหมดทุกอยางทุกประการ สิ่งที่ขาดแคลนก็

คืออาหารใจ เมื่อขาดอาหารใจคนก็จะหิวอะไรก็จะเอาหมด ไดมาเปนภูเขาก็จะบอกวายังไมพอ 

ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา  “แมน้ําเสมอดวยความอยากไมมี”  แมน้ําใหญขนาดไหนก็ยังรูจักเต็ม 

บางทีก็ลนจนทวมบานทวมเมือง แตความอยากคนนี้ไมเต็ม ไมมีวันอิ่ม ส่ิงที่จะทําใหชีวิตอิ่ม ชีวิต

เต็มไดแกอาหารใจคือธรรมะ ถามีธรรมะในจิตใจแลว ความอยากความกระหายความทะเยอทะยาน

ก็เกิดขึ้นจากตัณหาก็จะหมดไปส้ินไป จะเหลือแตความอิ่มความพอ นี่แหละเปนความสุขของชีวิต 

ถาใครมีความอ่ิม อ่ิมใจในทรัพยสินเงินทอง บุตร ภรรยา สามี ที่ตนมีอยูก็มีความสุขใจ ถารูจักอิ่ม 

รูจักพอ จะมีความสุข นี่แหละคือธรรมะ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวา “ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง”  

ความพอใจที่ตนมีอยูนั่นแหละคือทรัพยอยางยิ่ง ทรัพยที่ประเสริฐ ทรัพยที่สูงสุด หากไมมีความ

พอใจแลว ตอใหโลกเต็มไปดวยขาวของเงินทอง เต็มไปดวยทรัพยสินตางๆ แตก็ไมทําใหพอใจ คือ 

ความอยากใหเต็มได แตเมื่อใดทําความพอใจในความเปนอยูในสิ่งที่มีอยู ก็จะมีความสุขวาวันนี้มี

เทานี้ก็พอใจแลว การแสดงธรรมทานไดยกพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเปนคําที่พระพุทธเจาทรงตรัส

สอนแกภิกษุและพุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาล สิ่งที่ทรงนํามาสอนนั้นเปนความจริงมา
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ประกอบการแสดงธรรมเพื่อใหผูฟงไดเขาใจชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดอางถึงพระพุทธองคเปน

พยานยืนยันในเนื้อหาธรรมนั้น มิไดยกตัวอยางที่ปราศจากเหตุผลหรือสิ่งที่เกินความจริง ทําใหผูฟง

เกิดความเชื่อมั่นในธรรม ถึงแมการแสดงธรรมนั้นอาจจะใชอัตโนมติความคิดเห็นสวนตัวทานบาง

แตก็สอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิต ทานก็จะยกขึ้นมาประกอบเพื่อใหเกิดความสละสลวยเกิด

ความนุมนวลในเนื้อหาธรรม ไมแข็งกระดางไมชวนฟง นอกจากนั้นยังทําใหผูฟงเกิดความรื่นเริง

บันเทิงใจ ทานนิยมที่จะยกมาประกอบการแสดงธรรมเสมอ เพื่อเปนการแสดงความเคารพในพระ

พุทธองค พระบรมศาสดาเปนผูกอตั้งพระพุทธศาสนา สวนพวกเปนอนุพุทธะ คือผูรูตามภายหลัง 

ดังนั้น การแสดงธรรมแตละครั้งทานไดแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณตอพระพุทธองคถือวาเปน

การเคารพครู ไมละทิ้งบรมครูผูเปนเจาของคําสั่งสอนและการยกพุทธศาสนสุภาษิตถือวาเปนเสนห 

ทําใหผูแสดงธรรมไดรับความเชื่อถือจากผูฟง ในบทประพันธของทานลวนแลวมีพุทธศาสน

สุภาษิตสอดแทรกอยูทุกเลม ทําใหบทประพันธมีความนาเชื่อถือและมีความเปนมาตรฐาน เปนที่

ยอมรับของสังคมภายนอกทั่วไป 

  การยกสุภาษิต คําคม การบรรยายหรือปาฐกถาธรรมแตละครั้งพระครูวินัยธร มานพ 

ปาละพันธจะใชสุภาษิต คําคม ประกอบการบรรยายเพื่อใหผูฟงเขาใจในประเด็นเนื้อหาอยางแจม

แจง เชน อริยทรัพยคือทรัพยภายใน ทรัพยคือทาน ทรัพยคือศีล ทรัพยคือหิริโอตตัปปะ ทรัพยคือ

พหุสัจจะ ทรัพยคือปญญา อยางนอยก็ตองมี แมทรัพยภายนอกไมไดร่ํารวยอะไรมากมายแตก็ยังมี

ทรัพยภายใน ทรัพย คือ ทาน การรูจักจาคะเสียสละแบงปนส่ิงของ ทรัพยคือ ศีล เปนคนตั้งอยูในศีล

ในธรรมอันดีงาม ทรัพย คือ หิริโอตตัปปะ เปนคนรูจักละอายในการทําบาปทําชั่วกลัวผลบาป ผล

กรรมติดตามมาภายหลัง ทรัพย คือ พหุสัจจะ เปนคนชอบไดยิน ไดฟง พระเทศนที่ไหนแสดงธรรม

ที่ไหนก็ฟง ในวิทยุ ทีวี พระเทศนที่ไหนก็ชอบฟง เมื่อฟงไปฟงมาก็เปนพหูสูต เปนคนไดยินไดฟง

มาก เรียกวา พหุสัจจะ คือ เปนคนไดยินไดฟงมาก ชอบฟงสิ่งโนน ส่ิงนี้ การที่ไดยินไดฟงมาก ทํา

ใหเกิดปญญา มีความรูมีความเขาใจ  ก็จะเปนผูมีสติปญญาถึงแมจะไมร่ํารวยไมมีเงินทองมาก แตมี

คุณธรรมมาก พระพุทธเจาเรียกวาเปนคนไมจนและเปนคนโชคดีที่ไดเกิดมาเปนมนุษยไดพบ

พระพุทธศาสนา ควรจะดําเนินชีวิตใหถูกตองดีงาม ในขอความนี้ทานไดนําสุภาษิตหรือคําคมมา

แสดงใหเขาใจถึงเรื่องบุคคลท่ีถึงแมจะเกิดมาเปนคนจน แตเปนผูรูจักใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 

เปนคนมีคุณธรรมถือวามีอริยทรัพยอยูภายใน พระพุทธเจาเรียกวาไมจน แตตรงกันขามถึงแมเปน

เศรษฐีมั่งมีเงินทอง แตไมรูจักใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนาก็ถือวายังเปนคนจนอยู คือยากจนดาน

คุณธรรม ไรอริยทรัพยอยูภายใน ทานเปนผูฉลาดในการนําสุภาษิตหรือคําคมมาประกอบการแสดง

ธรรม เพื่อใหการฟงธรรมนั้นนาสนใจและชวนใหติดตามวาสิ่งท่ีทานสอนนั้นมีความหมายอยางไร 

นับวาเปนกลวิธีในการเผยแผอยางหนึ่งท่ีทําใหทานประสบความสําเร็จ 
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  การยกโคลง กลอน โคลง กลอน เปนสวนประกอบในการพูด หรือเขียนขอความ ทํา

ใหการพูดของบุคคลนั้นนาฟง นาติดตาม เปนการเสริมคําพูด หรือเรื่องที่พูดใหมีความนาเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น ในการพูด หรือเขียนขอความของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมีโคลง กลอน แทรก

หรือสรุปทายเสมอ ทานอางโคลง กลอน ที่ผูอ่ืนแตงไวบาง แตงขึ้นเองบาง สําหรับคําแปลบทภาษา

บาลี บางครั้งทานก็แตงเปนคํากลอน ทําใหนาฟง นาอานยิ่งขึ้นการยกคําโคลงคํากลอนมา

ประกอบการแสดงธรรมถือวา เปนเสนหอีกประการหนึ่งทําใหผูแสดงธรรมหรือบรรยายธรรม

ไดรับความเช่ือถือจากผูฟงวามีองคความรู เปนพหูสูต ผูศึกษามากเรียนรูมาก ทรงจํามาก สมควรที่

จะเปนผูที่ทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ดังตัวอยาง 

 

    พราหมณแปดนายมาทูลขอชางปจจัยนาค  

 

         พระสุริโยก็โผลพลุง   จวนจะรุงอรุณรังสี 

     พระเวสสันดรองคพระภูมี    เสด็จไปที่ซึ่งโรงทาน 

     แลวโปรยปรายซึ่งแกวแหวน   ไมหวงแหนหมายเจือจาน 

     ทั้งเงินทองปองใหทาน     ประจวบครั้งนั้นพราหมณทั้งแปดนาย 

     เขามากราบทูลมูลคดี     สิบนิ้วชุลีกมกราบไหว 

     พระโพธิสัตวจึงตรัสปราศรัย   วาประสงคส่ิงใดเลาพอพราหมณ 

          ฝายวาพราหมณทั้งแปดนาย   ฟงนโยบายตรัสทูลถาม 

     จึงทูลตอเปนขอความ     ขาพระบาทเปนพราหมณตั้งใจมา 

     จากกลิงคบุรีที่ยากจน     มีแตผูคนจนอนาถา 

     จะทําไรและไถนา      จะขายคามันก็ไมดี 

     อันชาวนครกลิงคราฐ     ชะตาเมืองขาดไมมีสุขี 

     ฝนฟาไมตกทุกขโศกทวี    ตลอดบุรีเดือดรอนเปนไฟ 

     พากันเปนทุกขกินบุกกินกลอย  ลูกเล็กเด็กนอยกินหนอไม 

     กินเผือกกินมันพอไดกันความตาย สมสูกลูกไมนาเวทนา 

     พระเถรเณรชีหลวงพี่หลวงพอ   บางวัดนั้นหนอพอปฏิปทา 

     เที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงอาตมา    โปรดญาติกาพอประทังกาย 

     แมเจาประคุณเคยทําบุญลนบาตร  หวานคาวไมขาดดวยจิตเลื่อมใส 

     แตพอฝนแลงขาวแพงเหลือใจ   ขันขาวขาดหายไปหลายทัพพี 

     บุญและทานคาวหวานเลยลด   พากันกําสรดทั้งนองและพ่ี 
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     ไดทราบเรื่องที่เมืองสีพี     เจานายเขาดีเมตตาจังเลย 

     ไดทราบขาวเรื่องกระเดื่องฟุง   ขาบาทก็มุงหวังมาชมเชย 

     อยากจะชมบุญพระคุณเจาเอย   ขาอยากชมเชยพระบารมี 

     ขอใหพระองคนั้นจงสําเร็จ    เปนสรอยสรรเพชญในครั้งนี้ 

     ใหลุลวงจากบวงโลกีย     เสวยยังที่พระพุทธัง 

     ไดโปรดคนจนทุพพลภาพ    จะมาขอลาภจากพระองคบาง 

     จะมาทูลขอพระยาชาง     เสวกที่นั่งของพระองคไป 

          พระเวสสันดรองคราชา    ไดฟงเขาวาผูคนยากไร 

     พระโพธิสัตวจึงตรัสปราศรัย   วาไมเปนไรหรอกทานพราหมณ 

     ทานประสงคที่ตรงคชา     ตัวอาตมาไมหวงหาม 

     หวงตัณหานี้ลึกเรานึกเกรงขาม  เราอยากจะขามไปพระโพธิญาณ 

     ขอใหเรานั้นจงไดสําเร็จ    เปนสรอยสรรเพชญยอดอรหันต 

     หากเราลวงลับดับสังขาร    ใหพนบวงมารเกาะแกงโลกีย 

     แลวเสด็จลงจากหลังคชา    จูงงวงงามาทันที 

     แลวหลอหล่ังอุทกวารี     ใหตกยังที่เหนือมือพราหมณ” 

 

    ชูชกขอทาน 

 

       ลูกคือเฒาชรา  ตาชูชกตัวสั่นงันงงยาจกเข็ญใจ 

     ลูกเรรอนจอนจัดมาถึงวัดนี้หนาเขามาศาลาเห็นโยมมากหลาย 

     เห็นโยมนั่งฟงธรรมจําจะขอทานบอกโยมทุกทานทั้งหญิงชาย 

     มีเศษสตางคเชิญมาติดเทียนจะหาเหรียญสิบเหรียญก็ไมเปนไร 

     ถาหากเงินเหรียญของโยมนั้นหายากก็ขอเชิญโยมควักเอาแมแบงกใบใหญ 

     ถาเปนแบงกรอยชูชกก็มีทอนถาแบงกเกชากอนมันใชไมได 

     ใครทําบุญกับชูชกแลวไมตกยากจะร่ํารวยมากมากเปนเศรษฐีใหญ 

     ถาใครขี้เหนียวใหกินกวยเตี๋ยวติดคอกินบะหมี่ละก็ขอใหพันลําไส 

     คุณโยมผูหญิงจะคุณโยมผูชายจาโปรดเถิดเมตตาอยาใหชูชกอดตาย 

     มีเงินบางไหมแบงใหชูชกใชบางชูชกขอใบบางบางสักคนละใบ” 
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ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ 
 

ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธกอใหเกิดประโยชนตอ

การสรางความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานสังคม และดานศาสนา ดังนี้ 

 ผลประโยชนที่เกิดกับบุคคล 

 พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดรับการยอมรับนับถือ เชื่อถือและศรัทธาจาก

ประชาชนวาสามารถโนมนาวใหบุคคลปฏิบัติตามไดงาย หลักธรรมที่สอนและวิธีการเผยแผ

พระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดผลแกบุคคลในหลายดาน ดังนี้ 

  1)  ดานความรู พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดแสดงเทศนมหาชาติ บรรยาย 

ปาฐกถาและเขียนหนังสือ ทําใหผูฟงเกิดความรูโดยเฉพาะความรูเรื่องโลกและชีวิต การทําดี ทําชั่ว 

การดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เรื่องความรูนี้มีการสอนหลากหลายประการ ยึด

การสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสอนเปนหลัก นอกจากนั้นยังตอบปญหาเพื่อใหผูฟงหมด

สงสัยในเรื่องที่ตนเองของใจ เปนการคลายสงสัย กอใหเกิดความรูแกผูฟงและผูอานได และเมื่อ

ผูฟงมีความรูก็เกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักแหงพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง 

ดังเชน มีผูถามปญหาเรื่องพระควรฉันเนื้อสัตวหรือไม พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธตอบโดย

วิธีการทําใหผูถาม ผูฟงและผูอาน ไดรับความรูความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องนี้  

  2) ดานความเชื่อ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมีบทบาทในการทําใหประชาชน

ทั่วไปมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะวาความเชื่อหรือความ

ศรัทธานั้นตองอาศัยปญญา ปญญาจะทําหนาที่ควบคุมไมใหเกิดความหลง งมงายกับสิ่งที่ไมมี    

เหตุผลไดสั่งสอนใหประชาชนมีความเชื่อที่ถูกตองตามหลักแหงพระพุทธศาสนาและถามีเรื่องใด ที่

อาจจะทําใหประชาชนเกิดความเช่ือท่ีผิด หรือเปนเรื่องงมงายไรสาระไมกอใหเกิดประโยชน ก็จะ

แสดงธรรมหรือปาฐกถาธรรมใหประชาชนมีความเชื่อที่ถูกตองตามหลักของพระพุทธศาสนา      

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมีความสามารถแกขอกังขาของคนสวนใหญใหรูจักสิ่งที่เปน  

ความจริงกับสิ่งที่โกหกหลอกลวง บางเรื่องเปนสิ่งท่ีหลอกลวง ทําใหมีคนหลงเชื่อ จึงทําใหตกเปน

เหยื่อของคนโกง ที่อาศัยความศรัทธาของประชาชน เปนเครื่องมือในการทํามาหากิน การเผยแผ

ธรรมนั้น มีสวนชวยอธิบายใหทุกคนรูจักความถูกตอง ในระหวางการเกิดวิกฤตการแหงความเชื่อ 

บุคคลบางคนเกิดความเชื่อที่งมงายในเรื่องที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา เพราะถาหากคนในศาสนามี

ความเช่ือถือในเรื่องท่ีผิดๆ มากๆ จะทําใหหลักธรรมคําสอนของศาสนาคลาดเคลื่อนตามความเชื่อ

ของคนเหลานั้นไปดวยเชนกัน 
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  3) ดานทัศนคติ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนพระที่มีความสามารถในการ  

เผยแผธรรมจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นได จากผูไมมีศรัทธาใหกลับกลายมาเปนผูที่มี

ศรัทธา มีศรัทธานอยทําใหมีศรัทธามากขึ้น หรือผูมีทัศนคติลบใหเกิดทัศนคติบวก สังเกตไดจาก

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางจากนักเทศนทั่วไป คือ มีความ

เชี่ยวชาญการเทศนหรือการบรรยาย ทําใหผูฟงเกิดความสนุกสนาน ไมเบื่อในการฟงธรรม ทําให

ไดรับอาราธนาไปบรรยายธรรมในหนวยงาน องคกร หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ บอยที่สุด และ

เมื่อผูวิจัยมีโอกาสไดทํา งานวิจัยเกี่ยวกับชีวิตและผลงานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระ ครู

วินัยธร มานพ ปาละพันธ แลวยิ่งทําใหผูวิจัยเกิดทัศนคติที่ดีมากขึ้นตามลําดับ คือ เกิดความความ

เคารพและศรัทธาในฐานะเปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีความเมตตากรุณา กลาหาญ      

เด็ดเดี่ยว เสียสละ จริงใจกับทุกคน มีความรูและความสามารถในการบรรยายธรรมทุกรูปแบบแก

คนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัย ไมวาจะเปนเด็กนักเรียน หนุมสาว ผูใหญ คนชราหรือขาราชการ ซึ่ง

กลาวไดวาพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเปนพระนักเผยแผธรรมที่ครบเครื่อง 

 4) ดานพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได ผูนั้นจะตองมีความเชื่อและ

ศรัทธา และมีทัศนคติในทางใดทางหนึ่งกอน การเผยแผธรรมะของทาน สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผูอื่นได หลังจากไดรับฟงธรรมจากปาฐกถา การบรรยายและแมแตงานเขียน        

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเห็นวาทุกวันนี้   การเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญใน

พระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่ยังคลาดเคลื่อนอยู ตรึกตรองดูแลวถาใชนโยบายนิ่งกันตอไป โดยไม

แตะตองเสียบาง ก็อาจจะทําใหศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

ตองเสื่อมสลายไป หรืออาจเปล่ียนคานิยมไปตามกระแสสังคมอยางแนนอน อาจจะทําใหประชาชน

ทั่วไปเขาใจพระพุทธศาสนาอยางไขวเขว จึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั่วไป 

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ วา หากมีชาวบานมาอาราธนาไปแสดงธรรมหรือเจริญพระพุทธ

มนต และถาหากปรากฏวาบานของเจาภาพมีการเลี้ยงสุราในงาน ก็จะเทศนตักเตือนสติบาง หรือ

บางครั้งอาจจะแสดงธรรมเพียงเล็กนอยและกลับวัดทันที เมื่อกระทําดังกลาวบอยครั้ง จึงเปนที่รูจัก

กันของประชาชนทั่วไป และมีการบอกกลาวซึ่งกันและกัน หากไปอาราธนามาแสดงธรรมหรือ

เจริญพระพุทธมนตที่บาน อยาไดนําสุรามาเลี้ยงในงาน ทําใหชาวพุทธหรือประชาชนทั่วไป มี

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีความเขาใจในเรื่องบุญมากขึ้น ไมลุมหลงในการ

ทําบุญ มีความเขาใจวาการทําบุญ เปนการทําเพื่อชําระจิตใจใหสะอาดหมดจดจากกิเลสมีโลภโกรธ 

หลง การนําเสนอเชนนี้อยางนอยก็เปนการเตือนสติชาวพุทธ ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่งและมีผลอันดี

มาถึงจนทุกวันนี้ 
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ผลประโยชนที่เกิดกับสงัคม 

พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนําหลักธรรมในพุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหา

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 อยางเชนมีคําอธิบายในเรื่องที่พระครูวินัยธร 

มานพ ปาละพันธพูดไวหลายเรื่อง เชน เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องความขลัง เรื่องพระพุทธ ปญหา

เหลานี้อาจถูกมองวาเปนปญหาตอสังคมนอย แตถาพิจารณาดีๆก็จะเห็นไดวาทําใหคนหลงเชื่อใน

เรื่องผิดทํานองคลองธรรม ทําใหเหินหางจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ในทางแกไขปญหา

นอกจากพยายามพิสูจนสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เพื่อนําความจริงมาเปดเผย ยังไดนําเสนอหลักธรรมคําสั่ง

สอนในเรื่องความเชื่อ โดยยึดหลักในบาลีเรียกวา เกสปุตติยสูตร หรือ กาลามสูตร ที่พระพุทธเจา

ทรงสอนไวสําหรับเปนหลักแหงความเชื่อของชาวพุทธ 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
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ตนเองกอน จึงคอยเช่ือ เมื่อพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธสอนเชนนี้ก็ทําใหหลักธรรมที่ถูกตอง

ถูกนําออกมาเผยแผ 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 

เหลานั้น เมื่อผูคนไมเขาวัดทําใหหางไกลจากศีลธรรม เมื่อผูคนไมมีศีลธรรม ก็จะกอใหเกิดปญหา

สังคมอื่นๆตามมาอีกมากพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดแกปญหาเหลานี้เปนกรณีๆ ไป ดวย

หลักธรรมทางพุทธศาสนา แตตนเหตุคือคนไมเขาวัดนั้น ปญหาไมไดอยูที่เรื่องนี้ทั้งหมด แตปญหา

อยูท่ี เมื่อคนเขาวัดมาแลวเขาจะไดอะไรจากวัดไปบาง โดยพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเสนอ

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
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ความรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยีเจริญมากยิ่งขึ้น ทาํใหคน

หันหลังใหวัดมากยิ่งขึ้น การนําวิธีการนี้มาใชเปนอีกแนวหนึ่งในการแกปญหาทางดานความเจริญ

ทางวัตถุ 

  3) ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาเศรษฐกิจทําใหผูคนอดอยาก ไมมีงาน ไมมีอาชีพ 

การดํารงชีวิตเกิดความลําบากจากสภาพตางๆเหลานี้ ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาการกอ

อาชญากรรม ปญหาการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด คาประเวณี เปนตน การ

แกปญหาทางดานเศรษฐกิจนี้ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนําหลักธรรมะที่เกี่ยวของกับการ

สรางฐานะความเปนอยูตามหลักแหงพุทธศาสนา หลักนี้เรียกวาหลักแหงการมีทรัพย ตามที่

พระพุทธเจาทรงสอนไว 4 ขอ คือ 

  (1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมัน่ 

  (2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรกัษา 

  (3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร 

  (4) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม 

  หลักธรรมทั้ง 4 ประการ พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธใชสอนในเรื่องการสราง

ฐานะ เปนหลักธรรมท่ีสามารถชวยประคับประคองชีวิตตัวเองในชวงเกิดปญหาเศรษฐกิจและเปน

หลักที่จะชวยสรางฐานะใหมั่นคงได 

  4) ปญหาทางดานการเมืองการปกครอง โดยปญหาเรื่องการเมืองนั้นเกิดทุกยุคทุกสมัย 

ซึ่งอาจเกิดจากความเห็นทางการปกครองไมตรงกัน แตอยางไรก็ตามปญหาเหลานี้เปนปญหาที่ทํา

ใหการพัฒนาประเทศตองหยุดชะงักและกอปญหาอื่น ๆ ตามมา ทําใหคนในชาติเกิดความแตก

สามัคคี และเพื่อแกปญหานี้พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธไดนําหลักธรรมทางศาสนามาสอน

เปนหลักศีลธรรม เพื่อใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติ  

 ผลประโยชนที่เกิดกับศาสนา 

 ผลที่เกิดจากงานเผยแผของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทั้งการเผยแผดวยการพูด

และงานเขียน ผลงานทั้งหมดยอมเกิดประสิทธิผลแกพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนั้น 

ประสิทธิผลที่เกิดจากงานเผยแผธรรมะพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ ทั้งหมด สามารถแบงได

เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

  1) ดานพัฒนา การพัฒนางานทางดานศาสนา พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธมี

บทบาทและผลงานหลายดาน ทั้งนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เปนนักเผยแผธรรมะอยูแลว จึงทําใหเปน   

ผูริเริ่มโครงการหลายโครงการ เชน โครงการฝกอบรมวิธีการเทศนมหาชาติใหแกพระที่สนใจเทศน

มหาชาติ โครงการอบรมการจัดพิธีเทศนมหาชาติ โครงการอบรมศีลธรรม จริยธรรมแกครู นักเรียน
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และเยาวชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด เปนตน โครงการเหลานี้ทั้งหมดนั่นแสดงถึงประสิทธิผลในตัวผู

เผยแผเองและโครงการทั้งหมดก็จะเปนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนางานพระศาสนาโดยตรง ใน

ที่นี้จะยกตัวอยางโครงการบางโครงการใหเห็นเปนตัวอยาง เชน 

  2) ดานเผยแผ งานเผยแผที่มากมายทั้งดานการพูดและการเขียนหนังสือ นั่นแสดงถึง

ประสิทธิผลในตัวผูเผยแผ การเผยแผของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธเนนที่การเผยแผ

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากผลงานการพูดและการพูดโดยผานสื่อ เชน ผานสื่อวิทยุ 

เปนตน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลทางการพูดของผูเผยแผโดยตรง สวนงานทางดานการเขียน ก็

ไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีงานเขียน เปนบทความ บทวิจารณ 

สารคดีธรรม อ่ืน ๆ มีผูกลาวถึง และยกยองทานวา เปนพระนักเผยแผพระพุทธศาสนาที่โดดเดนทุก

ดาน เปนคนมีจิตใจมั่นคงตองานเผยแผพระพุทธศาสนาจริง ๆ จากที่เคยไดรวมงานมาในอดีตได

เห็นความ เปนพระนักเทศนที่มีชื่อเสียง เสียงดังฟงชัด เทศนไดสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเนื้อหา

สาระมากมาย ชวนใหผูฟงอาจหาญราเริงในการนําไปประพฤติปฏิบัติตาม เทศนไดทุกสภาวะ ทุก

สถานการณ เปนผูมีผลงานการแสดงธรรมมากรูปหนึ่ง มีผูมาอาราธนาไปเทศนหลายจังหวัด เมื่อ

แสดงธรรม ก็จะมีการบันทึกเสียงการแสดงธรรมหลายครั้ง ทําใหมีผลงานการแสดงธรรม บันทึก

ในแผนซีดีจํานวนมาก และนํามาแจกจายใหกับประชาชนผูสนใจ นอกจากนั้นยังดําเนินโครงการ

เผยแผพระศาสนาที่สําคัญๆอีกมากมาย เพื่อความสุขความเจริญแกประชาชนทั่วไป เปนผูนําในการ

พัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจอยางไมหยุดยั้ง โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยปฏิปทาในเรื่องเผยแผ

ธรรมะ หรือมีวิญญาณเปนนักเผยแผพระศาสนา  ไดใหสัมภาษณความในใจไวตอนหนึ่งวา 

“ขาพเจาอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาและสวนรวมเพียงอยางเดียว ดังนั้น ถาหาก

สามารถจะชวยเหลือและพัฒนาอันใดใหแกสังคม ก็ยินดีจะทําสุดความสามารถและขาพเจามี

ปณิธาน หรืออุดมคติของชีวิตในการทํางานอยู 3ประการ  คือ 

   (1) เมื่อเราบวชอยูในพระศาสนา จะตองอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของพระ 

ศาสนาและสังคมใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได 

   (2) เมื่อเราบวชอยูในพระศาสนา จะตองพยายามทําตนเองใหพนทุกขดับกิเลส 

ตัณหาทํานิพพานใหแจงใหได 

   (3) ถาเราบวชอยูไมสามารถทําประโยชนทั้ง 2 ประการขางตนนี้ใหบริบูรณได ก็ 

ไมควรอยูในศาสนาใหมัวหมองตอไป 

  ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานดานการเผยแผของพระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธ จึงหมาย

รวมเอาผลงานการเผยแผท้ังหมดทั้งที่เปนการพูดและงานเขียน งานวรรณกรรมทางศาสนาที่ออกสู
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สายตาประชาชน ซึ่งผลงานเหลานี้เปนที่ประจักษแกสังคมในทุกวงการ โดยผานผลงานทั้งหมด

นั่นเอง 

  3) ดานปกปองพระพุทธศาสนา การปองกันเปนอีกงานหนึ่งที่พระครูวินัยธร มานพ 

ปาละพันธ มีบทบาทหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบางชวงจะมีผูที่เขาใจและตีความหลักธรรม  ผิด ๆ 

หรือ มีขอกลาวหาพาดพิงมาจากลัทธิศาสนาอื่นๆ ในฐานะเปนผูเผยแผหลักธรรมทางพุทธศาสนา

จากการศึกษาแลวพบวา มีบทบาทในฐานะนักเผยแผชวยปองกันและแกขอกลาวหาให

พระพุทธศาสนาในหลายเรื่อง  

  พระครูวินัยธร มานพ ปาละพันธในฐานะที่เปนพระสงฆนักเผยแผ เห็นวาความเขาใจ

ดังกลาวเปนภัยตอศาสนา อันจะเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนและจะนํา

ความวุนวายมาสูชาวพุทธโดยตรง จะชี้แจงขอเท็จจริง  เพราะเกรงวาชาวพุทธทั้งหลายจะพากัน    

ละท้ิงการปฏิบัติธรรมดวยการไปยึดถือส่ิงที่มิใชเปนแกนของพระพุทธศาสนากันเสียหมด เปนการ

บิดเบือนคําส่ังสอนพระพุทธศาสนา หรือมีความเขาใจคําส่ังสอนในทางที่ผิดอาจทําใหศาสนาเสื่อม

โดยเร็ว ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองปองกันพระพุทธศาสนาดวยการใชความรู สติปญญาและความ

รอบคอบอยางสูงในการแสดงหรือบรรยายธรรมในสิ่งที่ถูกตองแกชาวพุทธเพื่อใหเขาใจวาคําสั่ง

สอนเปนเชนไร 

 


