
 

 

สมเดไจอระอภทธโฆษรจรรฬ ์

  (ป. ธ. ปฬภตยโต) 

น. มฝหลักตรทจสธบสรม 
 
 เมื่อพูดอย่างรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบ ตนเอง 
ด้วยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓ ประการ คือ  
 ๑. สอนด้วยความรู้จริง รู้จริง ท าได้จริง จึง 
สอนเขา 
 ๒. สอนอย่างมีเหตุผล ให้เขาพิจารณาเข้าใจ 
แจ้งด้วยปัญญาของเขาเอง 
 ๓. สอนให้ได้ผลจริง ส าเร็จความมุ่งหมายของ 
เรื่องท่ีสอนนั้นๆ เช่น ให้เข้าใจได้จริง เห็นความจริง 
ท าได้จริง น าไปปฏิบัติได้ผลจริง เป็นต้น 

(องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖) 
 

จ. ท รหน้รทฝ่ครมต่ธถผษฬ์ 
 
 คือปฏิบัติต่อศิษย์ โดยอนุเคราะห์ตามหลัก 
ธรรมเสมือนเป็นทิศเบื้องขวา* ดังนี้ 
 ๑. แนะน าฝึกอบรมให้เป็นคนดี 
 ๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
 ๓. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
 ๔. ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถ 
ให้ปรากฏ 
 ๕. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึก 
ศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริงและรู้จักด ารงตนด้วยดี 
ที่จะเป็นประกันให้ด าเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความ 
สุขความเจริญ** 

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓) 
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ก. เป็นกัลฬรณมผตร 
 

  ประกอบด้วยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ปิโย น่ารัก คือมีเมตตากรุณา ใส่ใจคน และประ 
โยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจสร้างความรู้สึกสนิท สนม 
เป็นกันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 
 ๒. ครุ น่าเคารพ คือ เป็นผู้หนักแน่น ถือหลัก การ 
เป็นส าคัญ และมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ท าให้ 
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้และปลอดภัย 
 ๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิ 
ปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่ 
น่ายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้ศิษย์เอ่ยอ้างและร าลึก ถึง 
ด้วยความซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ 
 ๔. วตฺตา รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้ เข้าใจ 
รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร และคอยให้ค าแนะน า 
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
 ๕. วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะ 
รับฟังค าปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนค าล่วงเกิน 
และค าตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทน ฟังได้ 
ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์* 
 ๖.คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ คือ 
กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้งให้เข้าใจได้ และ 

สอน ศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 ๗. โน จฏฺฐาเน นโิยชเย ไม่ชกัน าในอฐาน คือ ไมช่กัจงู 
ไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่ สมควร                       

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓) 
 

ข. ตัน้ใจประสผทธผค์ทรมรม้  
 

 ตั้งอยู่ในธรรมของผู้แสดงธรรม(ธรรมเทศกธรรม) ๕ คือ 
 ๑. อนุบุพพิกถา สอนให้มีข้ันตอนถูกล าดบั คือ แสดง 
หลักธรรม หรือเนื้อหาตามล าดับความง่ายยากลุ่มลึก มีเหต ุ
ผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ 
 ๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดส าคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุ 
ผล คือ ชี้แจง ยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดเจนในแต่ละแง่ 
แต่ละประเด็น อธิบายยักเยื้องไปต่างๆ ให้มองเห็นกระจ่าง 
ตามแนวเหตุผล 
 ๓. อนุทยตา ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี 
คือ สอนด้วยจิตเมตตามุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับค าสอน 
 ๔. อนามิสันดร ไม่มีจิตเพ่งเล็งเห็นแก่อามิส คือสอน 
เขามิใช่มุ่งจะได้ลาภ สินจ้าง หรือผลประโยชน์ตอบแทน 
 ๕. อนุปหัจจ์* วางจิตตรง ไม่กระทบตนและผูอ่ื้น คอื 
สอนตามหลักตามเนื้อหา ไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มขี่ผู้อ่ืน 

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕) 

ค. มฝลฝลรครมครบทัน้สฝ่ 
 
 ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้ 
 ๑. สันทัสสนา ชี้ให้ชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจง แสดง 
เหตุผล แยกแยะอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง ดังจูงมือ 
ไปดู เห็นกับตา 
 ๒. สมาทปนา ชวนให้ปฏิบัติ คือสิ่งใดควรท า ก็ 
บรรยายให้มองเห็นความส าคัญและซาบซึ้งในคุณค่า เห็น 
สมจริง จนผู้ฟังยอมรับอยากลงมือท าหรือน าไปปฏิบัติ 
 ๓. สมุตเตชนา เร้าให้กล้า คือปลุกใจให้คึกคัก 
เกิดความกระตือรือร้น มีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจจะท าให้ 
ส าเร็จ ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากล าบาก 
 ๔. สัมปหังสนา ปลุกให้ร่าเริง คือ ท าบรรยากาศ 
ให้สนุกสดชื่น แจ่มใส เบิกบานใจ ให้ผู้ฟังแช่มชื่น มีความ 
หวัง มองเห็นผลดีและทางส าเร็จ 
 จ าง่ายๆ ว่า สอนให้ แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง 

(เช่น ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑) 


