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เมืองไทยจะวิกฤต
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สั งคมไทยกาลังใช้ พระพุทธศาสนาเป็ นที่ถ่ายทุกข์
ทีนี ้ พอเลยจำกเรื่ องของวัดก็ ขยำยออกไปถึงเรื่ อง
ของพระศำสนำ จะเห็นได้ ว่ำเวลำนี ภ้ ัย อันตรำยของพระ
ศำสนำเกิดขึ ้นมำก อย่ำงเรื่ องที่เล่ำเมื่อกี ้นี ้ก็เป็ นภัยอันตรำย
อย่ำงหนึง่ ของพระศำสนำ เรื่ องคนปลอมเป็ นพระ ตลอดจน
คนแต่งตัวเป็ นชี เดี๋ยวนี ้คงจะมำก แล้ วก็มีพฤติกรรมต่ำงๆ
ซึ่งถ้ ำโยมแยกไม่ถูกก็จะทำให้ เอำตัวบุคคลนั ้นเป็ นตัวพระ
ศำสนำ แล้ ว ก็ ท ำให้ มี ค วำมรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ดี อำจถึ ง กั บ เสื่ อ ม
ศรัทธำ ถ้ ำแยกคนกับแยกพระศำสนำออกจำกกันไม่ได้ ก็ทำ
ให้ เสื่อมควำมเลื่อมใสต่อ พระศำสนำไปด้ วย อย่ำงเวลำนี ้ก็
จะมีพวกที่แต่งตัวเป็ นพระเข้ ำมำเรี่ ยไรในกรุ งเทพฯ จำนวน
มำก เพรำะถึ ง ฤดู แ ล้ งนี่ ช ำวชนบทเข้ ำมำหำรำยได้ ใน
กรุงเทพฯ เป็ นประจำทุกปี
ในบำงจังหวัดมีหมู่บ้ำนพระปลอม ซึง่ โยมบำงท่ำนก็
คงเคยได้ ยิน โดยเฉพำะที่ จัง หวัดชัย ภูมิ นี่มีข่ ำวชัดเจนมำ
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หลำยปี แล้ ว บำงหมู่บ้ ำนคนทัง้ หมู่ บ้ ำ นเป็ นพระปลอม
ชีปลอม เขำอยู่กันในหมู่บ้ำนก็เป็ นชำวบ้ ำนนี่แหละ แต่ใน
ฤดูแล้ ง เขำโกนผมศีรษะโล้ น แล้ วก็มีจีวรตำกไว้ ตำมระเบียง
บ้ ำน ตัวเองนุ่งกำงเกงใส่เสื ้อ พอถึงเวลำเหมำะในหน้ ำแล้ ง
นั ้นไม่ มีทำงทำมำหำกิ นก็ พำกันเข้ ำกรุ งเทพฯ แล้ วก็ ไปอยู่
รวมกันที่แหล่งหนึ่ง ถึงเวลำเช้ ำก็จะนัง่ รถปิ คอัพออกไปจ่ำย
ตัวตำมจุดต่ำงๆ แล้ วก็ออกไปบิณฑบำตพร้ อมทั ้งเรี่ ยไรไป
ด้ วย พฤติกำรณ์นี ้มีมำหลำยปี หนังสือพิมพ์ก็เอำมำเปิ ดเผย
แต่นำนๆ เข้ ำโยมก็ลืมไป
สภำพอย่ำงนี ้ ก็คือกำรที่วัดและพระศำสนำของเรำ
กลำยเป็ นที่ รั บ ระบำยทุก ข์ แ ละระบำยปั ญ หำของสัง คม
แทนที่จะเอำพระพุทธศำสนำไปบรรเทำดับทุกข์ ของสังคม
สังคมกลับเอำพระพุทธศำสนำเป็ นที่ถ่ำยทุกข์ของตน อะไร
ยุ่งยำก อะไรเป็ นปั ญหำ ของทิ ้ง ของเสีย ตัวเองแก้ ไขไม่ได้
จัดกำรไม่ ไ หว ก็ เ อำไปเท เอำไปทิ ง้ ปล่อ ยเข้ ำไปในพระ
ศำสนำ ชำวบ้ ำนที่ยำกจนมำเอำพระพุทธศำสนำเป็ นที่หำ
เลี ้ยงชีพ ช่วยชีวิตของตน แต่ถ้ำต้ องช่วยชำวบ้ ำนกันแบบนี ้
พระศำสนำก็ แ ย่ มี แ ต่จะทรุ ดจะเสื่ อมและหมดแรงลงไป
แล้ วก็จะไม่มีกำลังที่จะช่วยสร้ ำงสรรค์ประโยชน์สขุ แก่สงั คม
ตำมหน้ ำที่ที่ถกู ต้ องของตน

๓

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

สภำพที่ชำวบ้ ำน คนยำกไร้ คนด้ อยโอกำส คนด้ อย
กำรศึกษำ คนมี ปัญหำต่ำงๆ และคนหมดทำงไป มำอำศัย
วัดและพระศำสนำเป็ นที่ ทำมำหำเลี ย้ งชี พ และแสวงหำ
หนทำงอยู่รอดในสังคมนี ้ ยังมี อีกมำก ที่พูดมำนี ้เป็ นเพียง
ตัวอย่ำง บำงอย่ำงมีแต่โทษภัย บำงอย่ำงถ้ ำเรำรู้ ตระหนัก
ปั ญหำ และช่วยกันจัดให้ ดี ก็กลำยเป็ นประโยชน์ได้ แต่ถ้ำ
ไม่รับรู้ปัญหำ และปล่อยปละละเลยอยู่ในควำมประมำท ก็
มีแต่จะนำควำมเสื่อมควำมพินำศมำให้ เสื่อมแก่วดั และพระ
ศำสนำ และในที่ สุดสัง คมไทยทัง้ หมดนั่นแหละก็ จะต้ อ ง
ประสบวิบำกแห่งกรรม
ปี นี ้จะแล้ งมำกขึน้ เมื่ อแล้ งมำกขึน้ ปั ญหำอย่ำงนี ้ก็
จะยิ่ งมำกขึน้ เพรำะฉะนั ้น โยมก็เตรี ยมรั บสถำนกำรณ์ ได้
เลย เมื่อมีปัญหำอย่ำงนี ้เกิดขึ ้นอีก เรำก็ต้องรู้ เท่ำทัน แต่ทีนี ้
โยมก็ไม่คอ่ ยรู้หลัก บำงทีก็ไม่ร้ ู จะทำอย่ำงไร มีพระมำเรี่ ยไร
ก็เกรงใจ เห็นว่ำเป็ นพระ นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เกรงใจให้ ไป
บ้ ำง บำงทีก็ให้ พอให้ พ้นๆ ไป บำงคนก็หลงเชื่อให้ ไปมำกๆ
มันก็ ก ลำยเป็ นทำงทำมำหำเลี ย้ งชี พของคนเหล่ำนี ้ วัน ๆ
หนึ่ง เขำก็ได้ เยอะ จำกบ้ ำนนี ้นิดบ้ ำนโน้ นหน่อย บำงบ้ ำนก็
มำก บำงทีก็เอำถังไปวำงไว้ ร้ำนโน้ นถังหนึ่ง ร้ ำนนี ้ถังหนึ่ง
เอำไปตั ้งเพื่อให้ คนมำบริ จำคเป็ นต้ นผ้ ำป่ ำอะไรต่ำงๆ แล้ ว
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ถึงเวลำก็เดินมำเก็บไป
ทีนี ้ ถ้ ำเรำชำวพุทธรู้ ทัน เรำรู้ วินยั ของพระว่ำ พระนี่
เรี่ ยไรไม่ได้ ออกปำกขอชำวบ้ ำนก็ไม่ได้ พระสงฆ์นี่ท่ำนห้ ำม
ขอ ตำมศัพ ท์ ภิ กฺ ขุ แปลว่ ำ ผู้ข อ แต่ ต้ องขอตำมวิ นั ย
หมำยควำมว่ำพระไม่ได้ เลี ้ยงชีพด้ วยตนเอง ไม่ได้ ทำมำหำ
กิน แต่ทำ่ นมีอำชีพของท่ำน
อำชีพของพระ คือกำรรั กษำวินยั ประพฤติตนอยู่ใน
ศีล และบ ำเพ็ญ สมณธรรม พูดสัน้ ๆ ว่ำทำหน้ ำที่ข องพระ
เมื่ อทำหน้ ำที่ ข องพระโดยถู ก ต้ องแล้ ว ประชำชนมี ควำม
เลื่อมใสก็อปุ ถัมภ์บำรุง อย่ำงนี ้ถือว่ำเป็ นอำชีวะที่ถกู ต้ อง
ทีนี ้ ถ้ ำพระจะขอ ก็ออกปำกขอไม่ได้ พระจะบอกขอ
ได้ กบั คนที่เป็ นญำติ หรื อคนที่ปวำรณำไว้ เท่ำนั ้น
ปวารณาก็ คื อ คฤหั ส ถ์ ห รื อ โยมท่ ำ นนัน้ บอกเปิ ด
โอกำสหรื อนิมนต์ไว้ วำ่ ให้ ขอได้ บอกแก่พระองค์ใด องค์นั ้นก็
ขอได้ และขอได้ ใ นขอบเขตที่ โยมได้ ปวำรณำไว้ เช่น โยม
ปวำรณำว่ำถ้ ำท่ำนต้ องกำรในเรื่ องจีวรก็ขอให้ บอกโยม โยม
จะจัด ถวำย อย่ ำ งนี ถ้ ื อ ว่ำ ปวำรณำจี วร พระท่ำ นก็ ข อได้
เฉพำะจี วร ขออย่ ำงอื่ นไม่ ไ ด้ โยมปวำรณำอะไรก็ ข อได้
เฉพำะสิ่งนั ้น แต่โยมบำงท่ำนก็ปวำรณำทัว่ ไป คือ ปวำรณำ
กว้ ำงๆ ว่ำ ท่ำนมี ควำมต้ องกำรอะไรที่เหมำะสมกับพระก็
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ขอให้ บ อกโยม อย่ ำงนี ถ้ ื อ ว่ำ ปวำรณำทัง้ หมด พระท่ ำ น
ต้ องกำรอะไรที่เหมำะสมก็ขอได้ แต่จะออกปำกขอกับคนอื่น
ที่ไม่ใช่ญำติ และไม่ได้ ปวำรณำไว้ ไม่ได้ ผิดพระวินยั
เพรำะฉะนั ้น ถ้ ำเห็นคนแต่งตัวเป็ นพระมำขออะไร
โยมมีสิทธิ ที่จะไม่ยอม แล้ วก็ใช้ ปฏิภำณเอำเอง ในกำรที่จะ
ซักถำมเพื่อหำควำมจริ ง ถ้ ำโยมช่วยพระศำสนำได้ ก็ดี คือถ้ ำ
ช่วยกันเอำคนที่ไม่ใช่พระที่มำแสวงหำผลประโยชน์จำกพระ
ศำสนำออกไปได้ ก็เป็ นกำรช่วยพระศำสนำไปในตัว ฉะนั ้น
เรำต้ อ งนึก ในแง่ ที่ ว่ำ นี่ เ รำจะช่ วยพระศำสนำของเรำได้
อย่ำงไร เรำจะช่วยป้ องกันแก้ ไขเพื่อรั กษำควำมบริ สทุ ธิ์ ของ
พระศำสนำไว้ นี่ก็อีกเรื่ องหนึง่ ตกลงว่ำชำวพุทธเวลำนี ้อยู่ใน
สภำวกำรณ์ ที่มีปั ญหำต่อพระศำสนำที่เรำจะต้ องช่วยกัน
แก้ ไข

ชาวพุทธจะสอบผ่ านหรือไม่
หรือไม่ ได้แม้ เพียงเป็ นบทเรียน
ยิ่งระยะนี ้ก็มีข่ำวครำวอะไรต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งล้ วน
แล้ วแต่เ ป็ นเรื่ องไม่ดีไม่ง ำม ที่เ รำจะต้ องมี ควำมหนักแน่น
และตั ้งหลักให้ ดี มองไปให้ ดีเหตุกำรณ์ ร้ำยเหล่ำนี เ้ ป็ นบท
ทดสอบชำวพุทธว่ำจะสอบผ่ำนไหม ถ้ ำโยมไม่มีหลัก โยมก็
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สอบไม่ผ่ำน อำจจะสอบตกแล้ วก็หล่นจำกพระศำสนำไปก็
ได้ แต่ถ้ำเป็ นคนที่มีหลักดีก็สอบผ่ำน บททดสอบเหล่ำนี ้ก็จะ
ทำให้ เรำเข้ มแข็งยิ่ งขึน้ กลับเป็ นเรื่ องดีไป เพรำะเรำได้ บท
ทดสอบมำช่วยทำให้ เรำพัฒนำตัวเองดียิ่งขึ ้น
สำหรั บ บำงท่ ำน ถ้ ำ สอบไม่ ผ่ ำน ก็ อ ำจจะได้ เ ป็ น
บทเรี ยน คือเอำเป็ นบทเรี ยนสอนตัวเองว่ำ เออ เรำนี่ร้ ู ไม่เท่ำ
ทัน เรำพลำดไปแล้ ว ทีนี ้เรำก็ได้ บทเรี ยนในกำรที่จะวำงตัว
ให้ ดี ขึ น้ ในกำรที่ จ ะเข้ ำให้ ถึ ง หลัก พระศำสนำ ถ้ ำ ได้ เ ป็ น
บทเรี ยนอย่ำงนี ้ก็ยงั ดี
ตอนนี บ้ ททดสอบและบทเรี ย นก็ เ กิ ดขึ น้ อี ก แล้ ว ก็
ขอให้ เรำใช้ บททดสอบนี ้ให้ เป็ นประโยชน์ หรื อมิฉะนั ้นก็เอำ
เป็ นบทเรี ย นที่ ทำให้ เ รำได้ ค วำมรู้ และรู้ จัก ฝึ กฝนปฏิ บัติ
ตนเองในทำงพระศำสนำให้ ถกู ต้ องยิ่งขึ ้น
พระพุทธศำสนำของเรำนี ้เป็ นศำสนำที่มีหลัก เป็ น
ศำสนำที่มีเหตุผล พุทธศำสนิกชนจะต้ องยึดหลักให้ ได้ แล้ ว
เอำตัวพระศำสนำและเอำควำมรู้ในพระศำสนำเป็ นหลัก พอ
เรำรู้หลักพระศำสนำแล้ วเรำก็ไม่แกว่งไกว ที่ว่ำแกว่งไกวนั ้น
ก็คือแกว่งไกวไปตำมบุคคล และเสี ยงเล่ำข่ำวลือเกี่ ยวกับ
ควำมวิเศษ ฤทธิ์ เดชปำฏิหำริ ย์ หรื อควำมศักดิ์สิทธิ์ ต่ำงๆ ที่
ผูก ติ ดอยู่กับ บุคคล คนโน้ นดัง มำคนนี ด้ ัง มำมี เ สี ย งฮื อฮำ
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อย่ำงไรก็เฮกันไป เสร็ จแล้ วพอมี อะไรเกิ ดขึ น้ เรำก็เอำพระ
ศำสนำไปแขวนไว้ กั บ บุ ค คลนัน้ เสี ย แล้ ว บุ ค คลนัน้ เป็ น
อย่ำงไรไปเรำก็พลอยเป็ นไปด้ วย นี่เรี ยกว่ำไม่มีหลัก
ในทำงตรงข้ ำม ถ้ ำเรำมีหลักของเรำแล้ ว บุคคลโผล่
ขึ ้นมำ เรำก็เอำหลักเป็ นเครื่ องวัด ถ้ ำท่ำนประพฤติถูกหลัก
ทำตำมหลัก สอนตำมหลักดี เรำก็อนุโมทนำด้ วย ถ้ ำท่ำนมี
อันเป็ นไปอย่ำงไรเรำก็อยู่กบั หลักต่อไป บุคคลนั ้นก็ผำ่ นไป

รู้หลักแล้ว ศาสนาอยู่ที่ตัวเรา
ไม่ ต้องเอาศาสนาไปแขวนไว้กบั ใคร
อย่ ำ ว่ ำ แต่ บุ ค คลที่ เ กิ ด ขึ น้ ในยุ ค สมั ย หนึ่ ง ๆ เลย
แม้ แต่องค์พระพุทธเจ้ ำเองก็ไม่ผกู มัดใครและไม่ผกู ขำดอะไร
พระพุ ท ธเจ้ ำ ก็ ต รั ส ไว้ แ ล้ ว นี่ เรำฟั ง พระสวดอยู่ เ สมอว่ ำ
อุปฺปาทา วา ภิ กฺ ขเว ตถาคตานํ อนุ ปฺปาทา วา ตถาคตานํ
พระพุทธเจ้ ำตรัสบอกว่ำ ตถำคตคือพระพุทธเจ้ ำทั ้งหลำยจะ
เกิ ด ขึ น้ หรื อ ไม่ ก็ ต ำม หลัก ควำมจริ ง ก็ เ ป็ นอยู่ อ ย่ ำ งนัน้ ๆ
ตถำคตเพียงแต่ค้นพบควำมจริ งนั ้นแล้ วนำมำเปิ ดเผยแสดง
แนะนำ ทำให้ เข้ ำใจง่ำยว่ำควำมจริ งเป็ นอย่ำงนี ้ๆ
หน้ ำที่ข องพระพุทธเจ้ ำคือเป็ นผู้เปิ ดเผยควำมจริ ง
และด้ วยควำมสำมำรถก็ ทรงสอนแนะนำทำให้ เ รำเข้ ำใจ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘

หลักควำมจริ งนั ้น คือทรงพำให้ เรำเข้ ำถึงควำมจริ งที่มีเป็ น
ธรรมดำอยู่แล้ วนั ้นแหละ
ตัวควำมจริ งที่เป็ นอยู่ตำมธรรมดำนี่ซิสำคัญ แม้ แต่
พระพุทธเจ้ ำเกิ ดขึ น้ มำแล้ ว พระองค์ก็ ผ่ำนไป แต่ตัวหลัก
ควำมจริ งนั ้นก็คงอยู่ หมำยควำมว่ำ ควำมจริ งเป็ นธรรมชำติ
มี อยู่ตำมธรรมดำตลอดเวลำ พระพุทธเจ้ ำมำช่ว ยให้ เ รำ
เข้ ำถึงควำมจริ งนั ้น เรำเข้ ำถึงควำมจริ งแล้ วเรำก็อยู่กับควำม
จริ งนั ้น พระพุทธเจ้ ำทำหน้ ำที่ของพระองค์แล้ ว พระองค์ก็
ผ่ำนไป ควำมจริ งก็อยู่นั่น ไม่หำยไปไหน พระพุทธเจ้ ำไม่ได้
พำเอำควำมจริ งดับไปด้ วย เรำรู้ ควำมจริ งถึงควำมจริ งแล้ ว
ควำมจริ งก็อยู่กบั เรำ พระศำสนำก็อยู่กบั เรำ เป็ นของเรำ
ครู อำจำรย์ รุ่ นหลังนี ้ไม่ถึงพระพุทธเจ้ ำด้ วยซ ้ำ ท่ำน
เป็ นพระสำวกหรื อลูก ศิ ษ ย์ ข องพระพุทธเจ้ ำ ท่ำนมำช่วย
แนะนำให้ เรำรู้เข้ ำใจหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ ำสอนไว้ อำจจะ
เรี ยกว่ำมำพำเรำเข้ ำเฝ้ ำพระพุทธเจ้ ำ พระอำจำรย์ทำหน้ ำที่
พำเรำเข้ ำเฝ้ ำพระพุทธเจ้ ำเสร็ จก็หมดหน้ ำที่ เรื่ องของเรำก็
คือฟั งพระพุทธเจ้ ำต่อไป เมื่อฟั งพระพุทธเจ้ ำเสร็ จเรำเข้ ำถึง
หลักควำมจริ ง เรำก็ไปอยู่กบั หลักควำมจริ งนั ้น ก็จบ ตัวหลัก
ควำมจริ งนั ้นเป็ นมำตรฐำน เป็ นของจริ งแท้ แน่นอน เป็ นตัว
ธรรม เป็ นธรรมชำติ เมื่ อเรำจับหลักนี ้ได้ แล้ ว ก็ไม่แกว่งไม่
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ไกวไปไหน
เวลำนี ้คนไม่มีหลัก แกว่งไกวไปตำมกระแสข่ำวเล่ำ
ลือ และกระแสค่ำนิยม เอำตัวไปผูกติดไว้ กับบุคคลที่ผ่ำนไป
ผ่ำนมำ เอำศำสนำไปแขวนไว้ กับบุคคลนั ้น ก็เลยเลื่อนลอย
ไป หรื อถูกชักลำกไปเรื่ อยๆ พอบุคคลนั ้นมีอนั เป็ นไป ไม่ไช่
ของแท้ ของจริ งที่ มั่ น คง คนเหล่ ำ นี ก้ ็ ถู ก ซั ด เหวี่ ย งกลิ ง้
กระดอนกระทบกระแทกช ำ้ ชอกไป หรื อไม่ ก็ ห ล่ น หลุ ด
กระเด็นไปเลย
เป็ นอันว่ำเวลำนี ้พุทธศำสนิกชนได้ บทเรี ยน สำหรั บ
ท่ำนที่มีหลัก อยู่บ้ำงแล้ ว ก็ได้ บททดสอบ ถ้ ำหำกเรำรู้ จักใช้
เหตุก ำรณ์ นีใ้ ห้ เ ป็ นประโยชน์ มันก็ ก ลับ ดี เพรำะเป็ นกำร
กระแทกหรื อกระตุกอย่ำงแรงให้ เรำรู้ ตัวหรื อตื่นขึน้ มำ แล้ ว
หันมำหำหลัก มำเข้ ำสู่ทำงที่ถูกต้ อง ดีกว่ำจะช้ ำนำนไป จน
เตลิดกันไปไกล ซึ่งอำจจะสำยไปเสียแล้ ว อย่ำงน้ อยก็ทำให้
เรำมี ค วำมเข้ มแข็ ง มั่ น คงขึ น้ และรู้ จั ก ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต่ อ
พระพุทธศำสนำให้ ถกู ต้ อง
พระพุทธเจ้ ำตรั สนักหนำให้ เรำอยู่กับหลัก เช่นตรั ส
สอนไม่ ใ ห้ เ อำศรั ทธำไปขึ น้ ต่อบุคคล ถ้ ำศรั ทธำขึ น้ ต่อตัว
บุคคล บุคคลนั ้นมี อนั เป็ นไป เช่น ตำยบ้ ำง ต้ องอำบัติหนัก
บ้ ำง หรื อมีอนั เป็ นอะไรไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เขำก็จะไม่ยอม
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ฟั งใครแสดงธรรมอีกต่อไป แล้ วเขำก็จะพลำดจำกประโยชน์
ที่ควรจะได้
สำหรั บพระสงฆ์ พระพุทธเจ้ ำเตือนหนักยิ่ งกว่ำนั ้น
อี ก ทรงเตื อนว่ำ ถ้ ำพระประพฤติ ตัวไม่ ดีจะเป็ นมหำโจร
มหำโจรมี ๕ ประเภท๑ แต่อำตมภำพจะไม่นำมำแสดงในที่นี ้
เดี๋ยวจะกลำยเป็ นว่ำมำพูดอะไรที่ไม่เป็ นสิริมงคล ในโอกำส
นี ้ที่โยมอำจจะถือว่ำเป็ นเวลำมงคล โยมต้ องไปค้ นคว้ ำเอำ
เพรำะฉะนัน้ พระจะต้ อ งไม่ ป ระมำท ต้ อ งระวัง ตั ว ต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลัก ต้ องทำหน้ ำที่ของตัวให้ ถูกต้ อง
หน้ ำที่ของพระก็คือพำโยมให้ เข้ ำไปสู่หลักควำมจริ ง แล้ วตัว
ก็หมดหน้ ำที่ ถ้ ำมิ ฉะนั ้นก็จะเอำพระศำสนำมำแขวนไว้ กับ
ตัวเอง
พระพุทธเจ้ ำทรงสอนให้ เรำพึ่งตัวเองได้ ให้ เรำเป็ น
อิสระ พระพุทธเจ้ ำไม่ยอมให้ ใครมำขึ ้นต่อพระองค์ ตอนแรก
เรำอำจจะไปศรัทธำต่อพระองค์ เพื่อจะได้ ให้ พระองค์นำเรำ
เข้ ำสู่คำสอน เข้ ำสู่ควำมจริ ง แต่ในที่สดุ เรำจะต้ องพึ่ งตัวเอง
ได้ เป็ นอิสระ จะเห็นได้ ว่ำ ศรั ทธำไม่เป็ นคุณสมบัติของพระ
อรหันต์ ท่ำนเชื่อไหม
๑
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เห็นกับตา ไม่ ต้องถามว่าเชื่อไหม
ศรั ท ธำเป็ นคุ ณ สมบั ติ ข องพวกเรำ ที่ เ ป็ นพุ ท ธ ศำสนิกชนในเบื ้องต้ น แต่พระอรหันต์เป็ นบุคคลที่ไม่ต้องมี
ศรั ทธำ ศรั ทธำไม่เป็ นคุณสมบัติของพระอรหันต์ ท่ำนเรี ยก
พระอรหันต์ว่ำเป็ น อสฺสทฺโธ ด้ วยซ ้ำ ถ้ ำแปลตรงตำมศัพท์
ก็วำ่ ไม่มีศรัทธำ แต่ประเดี๋ยวจะแปลควำมหมำยผิด ที่ว่ำไม่
มีศรั ทธำนั ้นอย่ำงไร อย่ำเข้ ำใจเป็ นเรื่ องเสียหำย ในกรณี นี ้
คือพระอรหันต์นั ้นท่ำนขึ ้นถึงระดับปั ญญำ รู้ แจ้ ง ซึ่งเลยขัน้
ศรั ทธำไปแล้ ว ท่ำนมองเห็นสิ่งที่เรำศรั ทธำนั ้นด้ วยตัวท่ำน
เองแล้ ว ท่ำนจึงไม่ต้องอยู่ด้วยศรั ทธำ ไม่ต้องอำศัยศรั ทธำ
เป็ นผู้พ้นหรื ออยู่เหนือศรั ทธำ เพรำะฉะนั ้น ที่ว่ำพระอรหันต์
ไม่มีศรัทธำ ก็คือ ไม่ต้องมีศรัทธำ
ครั ง้ หนึ่งพระพุทธเจ้ ำตรั สถำมพระสำรี บุตรเกี่ยวกับ
หลักธรรม พระสำรี บุต รเป็ นพระอัครสำวก สำมำรถแสดง
ธรรมได้ เทียบเทียมพระพุทธเจ้ ำทีเดียว พระพุทธเจ้ ำทรงยก
ย่องท่ำนมำก พระพุทธเจ้ ำตรั สถำมว่ำ สำรี บุตร เธอเชื่อไหม
ว่ ำ อย่ ำ งนั น้ เป็ นอย่ ำ งนั น้ พระสำรี บุ ต รทู ล ตอบว่ ำ ข้ ำ
พระองค์ เ ห็ น ว่ ำ เป็ นอย่ ำ งนั น้ อย่ ำ งที่ พ ระองค์ ต รั ส
พระพุทธเจ้ ำก็ตรั สถำมว่ำ ที่ เธอกล่ำวว่ำดังนี ้ กล่ำวเพรำะ
เชื่ อ ต่ อ เรำหรื ออย่ ำ งไร พระสำรี บุ ต รกรำบทู ล ว่ ำ ที่ ข้ ำ
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พระองค์กล่ำวอย่ำงนี ้ มิใช่เพรำะเชื่อต่อพระองค์ แต่เพรำะ
ได้ เห็นควำมจริ งว่ำมันเป็ นอย่ำงนั ้น นี่คือลักษณะของพระ
อรหันต์ ที่ไ ม่ ต้อ งขึ น้ ต่อ ศรั ทธำ แต่ไ ม่ ใ ช่ว่ำ พระอรหันต์ ไ ม่
เคำรพพระพุทธเจ้ ำ ท่ำนเคำรพมำก เคำรพอย่ำงยิ่งเลย แต่
อันนี ้เป็ นเรื่ องของสัจจธรรม พระอรหันต์เป็ นผู้เห็นควำมจริ ง
พระพุทธเจ้ ำได้ เห็นควำมจริ งอะไรท่ำนก็เข้ ำถึงควำมจริ งนั ้น
เพรำะฉะนั ้น พระอรหันต์จึงไม่ต้องพูดไปตำมควำมเชื่อต่อ
พระพุทธเจ้ ำ แต่ไม่ใช่วำ่ ท่ำนไม่เชื่อพระพุทธเจ้ ำ
พระพุทธเจ้ ำต้ องกำรให้ เ รำเข้ ำถึ ง ควำมจริ งอย่ ำง
เดียวกับที่พระองค์เห็น แล้ วเรำก็จะเป็ นอิสระของเรำเอง ไม่
ต้ อ งขึ น้ ต่ อพระองค์ นี่ เ ป็ นลัก ษณะส ำคัญ อย่ ำงหนึ่ ง ของ
พระพุทธเจ้ ำ คือไม่ต้องกำรให้ สำวกขึ ้นต่อพระองค์ และให้
ทุกคนเป็ นไทแก่ตวั เอง เป็ นอิสระแก่ตนเอง เพรำะจุดหมำย
สูงสุดของพระพุทธศำสนำ คือ วิมตุ ติ อิสรภำพ ควำมหลุด
พ้ น ควำมเป็ นไท ควำมที่ไม่ต้องอยู่ด้วยศรั ทธำ แต่เป็ นกำร
เข้ ำถึงด้ วยปั ญญำ รู้ควำมจริ งแจ้ งประจักษ์
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ควรจะเตื อ นใจกั น ไว้ เล็ ก น้ อยว่ ำ
สำหรั บพวกเรำที่ยังไม่ร้ ู แจ้ งสัจจธรรมถึงที่สดุ นี ้ ยังจะต้ องมี
ทั ้งศรั ทธำและปั ญ ญำคู่กันไป ให้ ทั ้งสองอย่ ำงได้ ดุลกันไว้
สำหรั บคนเริ่ มแรก ศรั ทธำที่ถูกต้ องจะช่วยได้ ดีที่สดุ ศรั ทธำ
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ที่ ถูก ต้ องก็ คื อต้ อ งมี ปั ญ ญำช่ วยตรวจตรำ ถ้ ำปฏิ บัติไ ด้ ดี
ศรั ทธำจะช่วยให้ มี ทิศทำง จุดเน้ น และมี เ รี่ ย วแรงในกำร
แสวงปั ญ ญำ และสำหรั บ ผู้แสวงปั ญ ญำนัน้ บำงคนจะมี
ควำมโน้ ม เอี ยงที่จะเกิ ดควำมรู้ สึก ว่ำตนเป็ นผู้ร้ ู ผู้มี เหตุผล
แล้ วมี ท่ำทีอำกำรแบบภูมิลำพอง ท่ำนจึงให้ มีควำมสุภำพ
อ่อนน้ อมถ่อมตนประกบตัวไว้ เพรำะในกำรแสวงปั ญญำอยู่
เสมอนั ้น เรำไม่ควรมุ่งมองในแง่ที่ว่ำตนรู้ แล้ ว แต่ควรมอง
หนักไปในด้ ำนที่ตนยังไม่ร้ ู ซึง่ ควรจะรู้ตอ่ ไป

พึง่ ศรัทธา เพือ่ ได้ ปัญญาที่พาสู่ อสิ รภาพ
มี ป รำชญ์ ท่ ำนหนึ่ง พูดไว้ น่ำฟั ง ท่ำ นเปรี ย บเที ย บ
ระหว่ำงศรัทธำกับปั ญญำ หรื อระหว่ำงควำมเชื่อกับกำรเห็น
ควำมจริ ง เหมื อนอย่ำงว่ำ อำตมภำพนี ้ กำมือขึ ้นมำ แล้ วก็
ตัง้ คำถำมว่ ำ โยมเชื่ อ ไหม? ในมื อของอำตมำนี่ มี ด อก
กุหลำบอยู่ดอกหนึ่ง พออำตมำถำมอย่ำงนี ้ โยมก็คงจะคิด
ว่ำ เอ! เชื่อดีไหมหนอ บำงท่ำนก็วำ่ อ๋อ! องค์นี ้เรำนับถือ เชื่อ
ทันทีเลย ไม่ต้องคิด หรื ออำตมภำพอำจจะมีมือปื นไว้ บงั คับ
ว่ำ ถ้ ำไม่เชื่อจะยิงตำยเลย อย่ำงนี ้ก็จำใจ ใจเชื่อหรื อไม่เชื่อ
แต่ปำกก็บอกว่ำเชื่อ
ทีนี ้ สำหรั บบำงท่ำนก็จะคิดว่ ำ เออ! เชื่อได้ ไหมนะ
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ขอคิดดูก่อน ท่ำนองค์นี ้มี ประวัติมำอย่ำงไร เป็ นคนพูดจำ
ขล่อกแขล่กหรื อเปล่ำ น่ำเชื่อไหม อือ ! องค์นี ้ท่ำนไม่เคยพูด
เหลวไหลนะ เท่ำที่ฟังมำท่ำนก็พูดจริ งทุกที ท่ำจะน่ำเชื่อ นี่
เรี ยกว่ำเอำเหตุผลในแง่เกี่ ยวกับประวัติบุคคลมำพิจำรณำ
แต่ บ ำงท่ ำนก็ ม องในแง่ ข องเหตุผ ลแวดล้ อ มอย่ ำ งอื่ น ว่ ำ
เป็ นไปได้ ไหม มือแค่นี ้จะกำดอกกุหลำบได้ เอ! ก็เป็ นไปได้ นี่
แล้ วก็ พิ จ ำรณำต่ อ ไปอี ก ว่ ำ ท่ ำ นนั่ ง อยู่ ใ นที่ นี จ้ ะมี ด อก
กุหลำบมำให้ กำได้ หรื อเปล่ำ ท่ำนจะเอำมำจำกไหนได้ ไหม
ท่ำนเดิ นผ่ำ นที่ ไ หนมำบ้ ำง อะไรต่ำ งๆ ท ำนองนี ้ ก็ คิดไป
ในตอนนี ้ก็จะเป็ นกำรพิจำรณำด้ วยเหตุผลว่ำเป็ นไปได้ ไหม
ทั ง้ หมดนี จ้ ะเห็ น ว่ ำ ศรั ท ธำของคนหลำยคนนั น้
ต่ำงกัน ของบำงคนเป็ นศรั ทธำที่เชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยงม
งำย บอกให้ เชื่อก็เชื่อ บำงคนก็เชื่อเพรำะถูกบังคับ บำงคนก็
เชื่อโดยใช้ เหตุผล แต่กำรใช้ เหตุผลก็มำกบ้ ำงน้ อยบ้ ำง ไม่
เท่ำกัน แต่ทั ้งหมดนั ้นก็อยู่ในระดับของศรั ทธำหรื อควำมเชื่อ
ทั ้งนั ้น ไม่ว่ำจะแค่ไ หนก็ตำม ตอนนี ้ก็ อยู่ในขัน้ ที่ว่ำจะเชื่ อ
หรื อไม่เชื่อว่ำ อำตมภำพนี่มีดอกกุหลำบอยู่ในกำมือ โยมก็
คิดเอำเองว่ำจะเชื่อไหม
ทีนี ้ สุดท้ ำยอำตมภำพก็แบมือ พอแบมือออกมำแล้ ว
เป็ นอย่ำงไร โยมก็เห็นเลยใช่ไหม เห็นด้ วยตำของโยมเอง ว่ำ
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ในมื อของอำตมภำพนี่มีดอกกุหลำบหรื อไม่ ตอนนี ้ไม่ต้อง
พูดเรื่ องเชื่ อหรื อไม่เ ชื่ ออี ก แล้ ว ใช่หรื อเปล่ำ มันคนละขัน้
ปั ญหำควำมเชื่อมันอยู่ที่ตอนยังกำมืออยู่ แต่ตอนแบมือแล้ ว
เห็นด้ วยตำแล้ ว ไม่ต้องพูดเรื่ องควำมเชื่อ มันเป็ นเรื่ องของ
กำรประจักษ์ ว่ำมี หรื อไม่มี เพรำะฉะนั ้นจึงได้ บอกว่ำ พระ
อรหันต์ทำ่ นถึงขั ้นที่เห็นควำมจริ งประจักษ์เองแล้ ว จึงไม่ต้อง
อยู่ด้วยควำมเชื่อ แต่สำหรั บปุถุชนก็ยังต้ องอยู่กับควำมเชื่อ
จะต่ำงกันก็ตรงที่วำ่ เป็ นควำมเชื่อที่มีเหตุผลหรื อไม่มีเหตุผล
มีปัญญำประกอบหรื อไม่มี
สำหรั บพุทธศำสนิกชนนั ้น เรำต้ องกำรเข้ ำถึงควำม
จริ งที่ประจักษ์ ที่ไม่ต้องเชื่ออีกต่อไป แต่ระหว่ำงนี ้ ในขณะที่
เรำยังไม่เข้ ำถึงควำมจริ งนั ้น เรำใช้ ควำมเชื่อชนิดที่มีเหตุผล
มำเป็ นเครื่ องมือ เพื่อจะเข้ ำถึงควำมจริ งที่ไม่ต้องเชื่อต่อไป
เรำไม่ ต้องกำรควำมเชื่อชนิ ดที่ ง มงำย ฉะนั ้นเรำจะต้ องมี
หลัก เมื่อเรำมีหลักในใจแล้ วก็จะเป็ นคนมีเหตุผล ไม่งมงำย
ไม่ ตื่ น ตู ม แกว่ ง ไกวไป นี่ เ ป็ นลั ก ษณะของศรั ทธำใน
พระพุทธศำสนำ
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สงฆ์ และหลักการเป็ นฐานของบุคคล
บุคคลทาสงฆ์ ให้ งามเพราะทาตามหลักการ
พระพุทธเจ้ ำต้ องกำรให้ เรำเป็ นอิสระ พุทธศำสนำ
เป็ นศำสนำแห่งอิสรภำพเสรี ภำพ พุทธศำสนิกชนมีเสรี ภำพ
ในกำรใช้ ปัญญำ จนกระทั่งเป็ นอิสระไม่ต้องขึน้ แม้ ต่อองค์
พระพุทธเจ้ ำ แต่ในด้ ำนควำมสัมพันธ์เรำมีควำมเคำรพอย่ำง
สูงสุดทีเดียว เพรำะว่ำพระพุทธเจ้ ำเป็ นผู้มีคณ
ุ ควำมดี เป็ น
แบบอย่ำงแก่เรำ เรำเคำรพในคุณควำมดี เพียงแค่พระองค์
สอนมี เหตุผลน่ำเชื่อ ทำให้ เรำมี ศรั ทธำ เรำยัง เคำรพมำก
นี่พระองค์ทำให้ เรำมองเห็นควำมจริ งด้ วยตัวเอง จนไม่ต้อง
เชื่อ เรำก็ยิ่งซำบซึ ้งในพระคุณและเคำรพเต็มที่
แม้ แต่พระภิกษุ ที่เข้ ำมำบวชนี่ บำงทีหลำยท่ำนก็มี
คุณควำมดี น้อยกว่ำโยม โยมบำงคนบรรลุธ รรม เป็ นพระ
อริ ยบุคคล เช่นเป็ นพระโสดำบันเป็ นต้ น แต่พระที่เข้ ำมำใหม่
เพิ่งบวชวันนั ้น เป็ นปุถุชน ยังไม่ค่อยมีควำมรู้ อะไรคุณธรรม
ก็ ยัง น้ อย แต่เ รำก็ เ คำรพกรำบไหว้ ทำไมเรำจึง ให้ เ กี ย รติ
เคำรพนับถือ ก็เพรำะกำรเป็ นพระภิกษุนั ้น เป็ นกำรเข้ ำสู่วิถี
ชีวิตแห่งไตรสิกขำ เป็ นชีวิตแห่งกำรศึกษำที่จะต้ องฝึ กอบรม
พัฒนำตนอย่ำงจริ งจังเต็มที่ เรำถือว่ำผู้บวชเป็ นผู้ที่ยอมรั บ
กำรฝึ กและเข้ ำสู่แนวทำงที่ถูกต้ อง ตั ้งใจจะฝึ กฝนศึกษำใน
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คุณธรรม จะเดินเข้ ำสูม่ รรค เป็ นผู้ฝึกตน ในพระพุทธศำสนำ
นี ้เรำให้ ควำมยกย่องยอมรั บนับถือแก่บุคคลที่ฝึกฝนพัฒนำ
ตน เมื่อท่ำนยอมรับที่จะฝึ กฝนพัฒนำตน เรำก็ให้ เกียรติเลย
กรำบไหว้ ได้
อีกอย่ำงหนึ่ง พระภิกษุนั ้นได้ ชื่อว่ำเป็ นตัวแทนของ
สงฆ์ เป็ นตัวแทนแห่ง สถำบันที่ ธ ำรงรั ก ษำธรรมไว้ ใ ห้ แ ก่
สัง คม เรำเคำรพธรรม เรำจึงเคำรพสงฆ์ ที่รั ก ษำธรรมนัน้
และเคำรพพระภิกษุที่เป็ นองค์ประกอบและเป็ นตัวแทนของ
สงฆ์ เพรำะฉะนั ้น เรำก็เคำรพพระด้ วยเหตุผลนี ้ และกรำบ
ไหว้ เพื่อเตือนใจท่ำนให้ ระลึกตระหนักในหน้ ำที่ของท่ำนใน
กำรที่จะประพฤติปฏิบตั ิบำเพ็ญสมณธรรมและทำศำสนกิจ
สืบต่ออำยุพระศำสนำ รักษำธรรมไว้ ให้ แก่สงั คมต่อไป
เรำไม่ได้ นับถื อพระสงฆ์ เพรำะเห็นว่ำท่ำนเป็ นผู้มี
อำนำจศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี ฤ ทธิ์ เ ดช หรื อ เป็ นผู้วิเ ศษ ที่ จ ะมำดล
บันดำลอะไรให้ เรำ อันนั ้นเป็ นควำมนับ ถื อแบบลัทธิ ฤ ำษี
โยคีนอกพระพุทธศำสนำ มี มำแต่ก่อนพุทธกำล เป็ นเรื่ อง
ของกำรนับถือผู้วิเศษ เหมื อนคนเกรงกลัวผู้มีอำนำจ หรื อผู้
ยิ่งใหญ่ มีอิทธิ พล ไม่ใช่กำรนับถือแบบอริ ยะที่ถือธรรมเป็ น
หลัก
ในเมื่อพระอยู่ในฐำนะเป็ นตัวแทนของสงฆ์ส่วนรวม
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อย่ำงนี ้แล้ ว ก็โยงเรำมำสูห่ ลักกำรสำคัญอีกหลักหนึง่
เมื่ อกี น้ ี ้ได้ หลักหนึ่งแล้ ว คือที่ว่ำให้ ยึดหลัก กำร ถื อ
หลักควำมจริ ง และกำรที่เข้ ำถึงควำมจริ งแล้ วเป็ นอิสระ ไม่
ขึ น้ ต่ อ บุ ค คล ที นี ก้ ็ ม ำถึ ง อี ก หลั ก หนึ่ ง ที่ ว่ ำ พระสงฆ์ เ ป็ น
ตัวแทนของสงฆ์ส่วนรวม เพรำะฉะนั ้นพระทุกองค์หรื อภิกษุ
ทุกรู ปจะต้ องโยงตัวเองเข้ ำไปหำสงฆ์ เคำรพสงฆ์ ถื อสงฆ์
เป็ นใหญ่ มุ่ ง ประโยชน์ แ ก่ ส งฆ์ พระพุ ท ธเจ้ ำทรงให้
ควำมส ำคั ญ แก่ ส งฆ์ ไม่ ใ ห้ ควำมส ำคั ญ มำอยู่ ที่ บุ ค คล
พระพุทธเจ้ ำฝำกพระพุทธศำสนำไว้ แก่สงฆ์ ส่วนรวม มิ ไ ด้
ฝำกไว้ แก่บคุ คลผู้ใดผู้หนึง่
เมื่อจะปริ นิพพำนนั ้น พระพุทธเจ้ ำได้ ตรั สไว้ แล้ ว เรำ
ชำวพุทธต้ องนึก คิดให้ ดี เมื่ ออยู่บนเตี ยงปริ นิพพำน เรี ย ก
อย่ำงชำวบ้ ำนว่ำ ตอนที่สั่งเสีย พระพุทธเจ้ ำตรั สอะไรบ้ ำง
ชำวพุทธควรจะถื อเป็ นสำคัญ ตอนที่จะปริ นิพพำนนั ้นสิ่ ง
หนึ่งที่ พ ระพุทธเจ้ ำตรั ส ก็คือ เรื่ องกำรฝำกพระศำสนำไว้
เมื่ อพระพุทธเจ้ ำปริ นิพพำน คนทั ้งหลำยก็ต้องหวังแล้ วว่ำ
พระองค์จะตั ้งใครเป็ นศำสดำแทน ใครจะเป็ นทำยำทสืบต่อ
ต ำแหน่ ง พระศำสดำแทนพระองค์ แต่ ถ้ ำคิ ด อย่ ำ งนัน้ ก็
ผิดหวัง พระพุทธเจ้ ำไม่ได้ ตรั สอย่ำงนั ้นเลย ไม่ได้ ทรงตั ้งใคร
ให้ เป็ นศำสดำแทนพระองค์
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พระองค์ตรั สว่ำ “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย
จ เทสิโต ปญฺ ตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถา” แปลว่ำ ดูกร
อำนนท์ ในเวลำที่ เรำล่วงลับ ไปแล้ ว ธรรมและวิ นัย ที่ เ รำ
แสดงแล้ ว และบัญญัติแล้ ว แก่เธอทั ้งหลำย จักเป็ นศำสดำ
ของเธอทั ้งหลำย
พระพุทธเจ้ ำให้ ถือธรรมวินยั คือหลักธรรมและหลัก
วิ นั ย ที่ ท รงแสดงและบั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ นพระศำสดำ เป็ น
มำตรฐำนสื บ ต่ อ ไป ไม่ มี ใ ครเป็ นศำสดำแทนพระองค์
พระพุ ท ธเจ้ ำไม่ ไ ด้ มอบต ำแหน่ ง ไว้ แก่ บุ ค คลเลย ให้
มำตรฐำนอยู่ที่ตวั หลักธรรมวินยั และผู้ที่จะรั กษำธรรมวินยั
นี ้ไว้ ก็คือสงฆ์ส่วนรวม ไม่ใช่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง เพรำะฉะนั ้น
พุ ท ธพจน์ นี จ้ ึ ง มี ค วำมหมำยทั ง้ ให้ ถื อ ธรรมวิ นั ย คื อ ถื อ
หลัก กำร และให้ ถือสงฆ์ คือส่วนรวมเป็ นใหญ่ เมื่ อบุคคล
ปฏิบตั ิตำมหลักกำร ก็เป็ นส่วนร่ วมที่ทำสงฆ์ให้ งำมมี ควำม
มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยดี และประโยชน์ก็จะเกิ ดแก่แต่ละคนที่
เป็ นส่วนร่ วมในสงฆ์นั ้น
เพรำะฉะนั ้น ชำวพุทธจะต้ องเอำหลักธรรมวินยั เป็ น
พระศำสดำ พยำยำมศึกษำเล่ำเรี ยนให้ ร้ ู ให้ เข้ ำใจควำมจริ ง
แล้ วธรรมวินยั นี ้ก็จะมำเป็ นมำตรฐำนตัดสินบุคคล ไม่ใช่เอำ
พระศำสนำไปแขวนไว้ กับบุคคล หรื อกระทั่งบำงคนถึงกับ
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เอำบุคคลมำตัดสิ นพระศำสนำ ซึ่ง เป็ นกำรผิ ดหลัก อย่ ำง
เต็มที่ ส่วนพระภิกษุนอกจำกถือพระธรรมวินยั เป็ นหลักแล้ ว
ก็ต้องถือสงฆ์เป็ นใหญ่ เคำรพสงฆ์ ให้ ควำมสำคัญแก่สงฆ์
ทำกำรเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์สว่ นรวม

สงฆ์ และหลักการเป็ นมาตรฐาน
เพือ่ รักษาประโยชน์ สุขของแต่ ละคน
ฉะนั ้น ถ้ ำเรำรู้ หลักและปฏิบตั ิตำมพระพุทธเจ้ ำแล้ ว
ก็ไม่เสีย หลักธรรมวินยั นี ้เป็ นศำสดำอย่ำงไร และสงฆ์เป็ น
ใหญ่ อย่ ำงไร มี พระสูตรหนึ่ง แสดงไว้ ขอยกเป็ นตัวอย่ ำง
มหำอำมำตย์ ที่เป็ นเสนำบดี ผ้ ใู หญ่ บริ หำรรำชกำรแผ่นดิ น
ของแคว้ นมคธ ไปที่ วั ด ไปเจอพระอำนนท์ ตอนนั น้
พระพุท ธเจ้ ำปริ นิ พ พำนแล้ ว เสนำบดี ก็ ถ ำมว่ ำ นี่ ท่ ำ น!
พระพุ ท ธเจ้ ำก็ ป ริ นิ พ พำนไปแล้ ว เมื่ อ ตอนปริ นิ พ พำน
พระองค์ได้ ตั ้งใครเป็ นศำสดำแทน จะได้ มำบริ หำรกำรคณะ
สงฆ์
พระอำนนท์ตอบว่ำพระพุทธเจ้ ำไม่ได้ ตั ้ง เสนำบดีว่ำ
อ้ ำว! แล้ วท่ำนอยู่กันอย่ำงไรเล่ำ พระสงฆ์อยู่กันจำนวน
มำกมำย ไม่มีกำรบริ หำร ไม่มีหวั หน้ ำ จะอยู่กันอย่ำงไร พระ
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อำนนท์ก็ตอบว่ำ พระพุทธเจ้ ำทรงวำงหลักธรรมวินยั ไว้ เป็ น
ศำสดำเป็ นมำตรฐำนแล้ ว บุคคลผู้ใดมีคณ
ุ สมบัติตำมธรรม
วินยั นั ้น พวกเรำก็พร้ อมกันยกย่องขึ ้นเป็ นหัวหน้ ำ
หลัก ธรรมวิ นัย เป็ นศำสดำมำคู่กับ กำรที่ สงฆ์ เ ป็ น
ใหญ่ ดังจะเห็นว่ำวิธี ดำเนิ นกิ จกำรของสงฆ์ พระพุทธเจ้ ำ
ตรั ส ไว้ แล้ วในวิ นั ย เช่ น พระที่ จ ะท ำหน้ ำที่ นี ๆ้ ต้ องมี
คุณสมบัติดงั นี ้ๆ คุณสมบัตินี ้อยู่ในพระธรรมวินยั แล้ ว พระก็
ดูกนั เอำเอง องค์ไหนมีคณ
ุ สมบัติตำมนั ้น สงฆ์ก็พิจำรณำตก
ลงยกย่องขึน้ เป็ นหัวหน้ ำ เป็ นเจ้ ำกำร หรื อเป็ นผู้บริ หำรใน
เรื่ อ งนัน้ ๆ ในนำมของสงฆ์ จึ ง เรี ย กว่ ำสงฆ์ เ ป็ นผู้ดำเนิ น
กิจกำร นี ้เรี ยกว่ำถื อหลักกำร มี ธรรมวินัยเป็ นหลัก มี ธรรม
วิ นั ย เป็ นศำสดำ และมี ส งฆ์ เ ป็ นใหญ่ ไม่ ต้ องตั ง้ บุ ค คล
ตำยตัวไว้ ถ้ ำตั ้งบุคคลเดี๋ย วก็มำเปลี่ยนแปลงบัญญัติของ
พระพุทธเจ้ ำหมดเท่ำนั ้น ใช่ไหม พระพุทธเจ้ ำปริ นิพพำนไป
แล้ ว องค์ได้ รับที่ตั ้งเป็ นศำสดำแทนก็มำคิดว่ำ เอ! น่ำกลัว
เรำจะต้ องเอำใหม่ แล้ วที่พระพุทธเจ้ ำวำงไว้ เดี๋ยวก็เปลี่ยน
แก้ ใหม่ ก็ย่งุ กันใหญ่
เป็ นอันว่ำพระพุทธเจ้ ำได้ ทรงเตรี ยมไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ให้ พระธรรมวิ นัย เป็ นศำสดำแทน แล้ ว พระองค์ ก็ ใ ห้ พระ
ศำสนำอยู่ กับ สงฆ์ อยู่กั บ ส่ว นรวม ไม่ ขึ น้ อยู่กั บ บุค คล มี
แนวทำงและวิธีปฏิบตั ิมำกมำย ที่ให้ ระวังไม่ให้ ควำมสำคัญ
มำอยู่ที่บุคคล และให้ ก ระจำยอะไรต่ออะไรไปสู่สงฆ์ ดัง
ปรำกฏในหลั ก ธรรมหลั ก วิ นั ย ต่ ำ งๆ มำกมำย กำรที่
พระพุทธเจ้ ำทรงฝำกไว้ อย่ำงนี ้ จะเห็นว่ำ พระองค์ต้องกำร
ให้ พระศำสนำนี ้อยู่กับสงฆ์ส่วนรวม เพรำะถ้ ำควำมสำคัญ
ไปอยู่กับบุคคล บุคคลนั ้นไม่แน่นอน อำจมีอันเป็ นไป เสร็ จ
แล้ วพระศำสนำและประโยชน์สุขของประชำชนก็จะคลอน
แคลนร่ วงหล่ น ไปด้ วย จะขอยกตั ว อย่ ำ งหลั ก กำรที่
พระพุทธเจ้ ำทรงให้ ถือธรรมวินยั เป็ นหลัก และถื อสงฆ์เป็ น
ใหญ่ ไม่ให้ ติดยึดตัวบุคคล เช่น
หลัก ที่ หนึ่ง ก็ คือศรั ทธำที่ ยึ ดติ ดต่อตัวบุคคลที่ พูด
มำแล้ วข้ ำงต้ น ซึง่ มีผลเสียคือบุคคลนั ้นกลำยเป็ นตัวบังหลัก
หรื อกัน้ เรำไม่ ให้ เ ข้ ำถึง หลัก และถ้ ำบุคคลนัน้ มี อันเป็ นไป
อย่ำงไร ศรัทธำของเรำก็พลอยสิ ้นสลำยไปกับบุคคลนั ้นด้ วย
และตัว หลัก ก็ พ ลอยหล่ น หำยไป โดยที่ เ รำทิ ง้ ไปเสี ย เอง
เพรำะฉะนั ้น ศรั ทธำต่อบุคคลจะต้ องให้ เป็ นเครื่ องนำเข้ ำสู่

๒๓

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

ธรรม และอิงอยู่กับธรรม เพื่อให้ เรำเข้ ำถึงธรรมและอยู่กับ
ธรรมด้ วยปั ญญำต่อไป นัน่ ก็เป็ นประกำรหนึง่
อีกตัวอย่ำงหนึ่ง ก็คือ กำรอวดอุตริ มนุสธรรม กำร
บรรลุมรรคผลนิพพำนก็เป็ นจุดหมำยในพระศำสนำ แต่เสร็ จ
แล้ ว ท ำไม เมื่ อ บรรลุแ ล้ ว พระพุท ธเจ้ ำ กลับ มำห้ ำมอวด
เหตุผลก็คือเพรำะคุณสมบัติเหล่ำนี ้เป็ นของในใจ เป็ นสิ่งที่
คนอืน่ ไม่สำมำรถรู้ได้ นอกจำกผู้ที่บรรลุแล้ วด้ วยกัน และเมื่อ
อวดไปแล้ ว ก็จะเกิ ดกำรยึดตัวบุคคลเป็ นสำคัญ ไม่ต้องพูด
ถึงหลอกลวง แม้ แต่ถ้ำเป็ นจริ ง บุคคลนั ้นก็กลำยเป็ นจุดรวม
ของควำมสนใจ สงฆ์ก็จะหมดควำมหมำย พอพระศำสนำ
ไปฝำกอยู่กบั บุคคล เมื่อบุคคลนั ้นมีอนั เป็ นอะไรไป ประชำชน
ก็ไม่เอำใจใส่ต่อพระศำสนำ เพรำะฉะนั ้น พระพุทธเจ้ ำจึง
ไม่ให้ ควำมสำคัญมำอยู่ที่บคุ คล
ส่ วนตัวหมดกิเลสไร้ ทกุ ข์ ส่ วนรวมขวนขวายประโยชน์ สงฆ์

พระอรหันต์ คอื แบบอย่ างทั้งด้ านชีวติ และสังคม
พระพุ ท ธเจ้ ำเองนัน้ ตอนแรกพระองค์ ท ำหน้ ำ ที่
เดิ น ทำงสั่ง สอนธรรมไม่ ไ ด้ หยุด หย่ อน ทรงประกำศพระ
ศำสนำ ตั ้งคณะสงฆ์ขึน้ มำ พอสงฆ์เจริ ญขยำยตัวมี ขนำด
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ใหญ่ พระองค์ก็ทรงมอบอำนำจให้ สงฆ์ ต่อจำกนั ้นก็ให้ สงฆ์
เป็ นใหญ่ แต่ก่อนนั ้นพระองค์เคยบวชพระเอง ใครจะบวช
เมื่อมีคณ
ุ สมบัติถูกต้ องพระองค์ก็บวชให้ แต่พอให้ สงฆ์เป็ น
ใหญ่ แ ล้ ว พระองค์ ไ ม่ บ วชเลย ให้ สงฆ์ เ ป็ นผู้บ วช กิ จกำร
ต่ำงๆ ก็ให้ สงฆ์วินิจฉัย เพรำะฉะนั ้นควำมเคำรพสงฆ์ และ
กำรถื อสงฆ์ เป็ นใหญ่ จึงเป็ นหลัก กำรที่ สำคัญ มำกในพระ
ศำสนำ พระทุกองค์ต้องเคำรพสงฆ์ และถื อควำมสำมัคคี
ของส่วนรวมเป็ นเรื่ องใหญ่ แม้ แต่พระอรหันต์ก็อำจถูกสงฆ์
ลงโทษ
เมื่ อ มี เ หตุ ก ำรณ์ ส ำคั ญ ทำงพระศำสนำ มี เ รื่ อง
กระทบกระเทือนต่อส่วนรวมเกิดขึ ้น พระอรหันต์จะเป็ นผู้นำ
ในกำรเอำใจใส่ขวนขวำยแก้ ไ ขสถำนกำรณ์ จะอยู่นิ่ง เฉย
ไม่ได้ มี ตวั อย่ำงเรื่ อยมำตั ้งแต่พระพุทธเจ้ ำปริ นิพพำน เคย
เล่ำให้ โยมฟั งแล้ ว เอำมำเล่ำซ ้ำย ้ำอีก
มหำกัส สปะเป็ นพระอรหันต์ ผ้ ูชอบปลี ก หลี ก เร้ น
ท่ำนถื อธุดงค์อยู่ป่ำตลอดชีวิตเลย หลำยท่ำนคงนึกว่ำท่ำน
ปลีกตัวไม่ยุ่ง เกี่ ยวกับใคร แต่พระอรหันต์ที่ใ นชีวิตส่วนตัว
ชอบแสวงวิเวกอยู่สงัดอย่ำงนั ้น พอมำถึงเรื่ องกิ จของสงฆ์
ท่ำนไม่ทิ ้งเลย นอกจำกรั บผิดชอบเป็ นผู้อบรมพระสงฆ์หมู่
ใหญ่ แ ล้ ว ยัง เป็ นผู้น ำในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำเมื่ อมี เ รื่ องของ
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ส่วนรวมเกิดขึ ้นด้ วย
ในตอนที่พระพุทธเจ้ ำปริ นิพพำน มีพระองค์หนึ่งพูด
ไม่ ดีต่อกำรปฏิ บัติตำมพระธรรมวิ นัย น่ำเป็ นห่วงว่ำพระ
ศำสนำจะยืนยงหรื อไม่ พระอรหันต์กัสสปะได้ เป็ นผู้นำเรี ยก
ประชุม พระอรหันต์ แ ละชัก ชวนในกำรทำสัง คำยนำ เพื่ อ
ปกป้ องพระศำสนำ รักษำพระธรรมวินยั และเชิดชูประโยชน์
สุขของพหูชน
สมัยต่อๆ มำก็เหมื อนกัน เวลำมี เหตุกำรณ์ กระทบ
กระเทือนพระศำสนำเกิ ดขึน้ พระอรหันต์จะมำประชุมกัน
พิจำรณำหำทำงระงับปั ญหำแก้ ไขสถำนกำรณ์ ในกรณี นั ้น
ถ้ ำพระอรหันต์องค์ไหนขำดประชุม ก็อำจจะถูกลงโทษ เคย
มีพระอรหันต์บำงองค์ไปอยู่ในป่ ำ ในตอนที่พระอรหันต์ท่ ำน
อื่นมำประชุมพิจำรณำกิจกำรของส่วนรวม ที่ประชุมก็มีมติ
ลงโทษพระอรหันต์ที่ไม่ม ำประชุม เรี ยกว่ำ ทาทัณฑกรรม
แต่ท่ำนลงโทษด้ วยวิ ธี ม อบงำนให้ ทำ เป็ นกำรทำให้ ต้อ ง
เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม รวมควำมก็คือถือว่ำ
พระอรหันต์ต้องเป็ นผู้นำในเรื่ องกิจกำรของส่วนรวม
ในเมืองไทยนี่มีเรื่ องที่น่ำเป็ นห่วงมำกอย่ำงหนึ่ง คือ
ได้ เกิดท่ำทีที่ผิด โดยมีควำมเข้ ำใจว่ำพระหรื อใครก็ตำมที่ไม่
ยุ่ง ไม่เอำเรื่ องเอำรำวอะไรนี่ เป็ นพระหมดกิ เลส อันนี ้เป็ น
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อันตรำยต่อพระศำสนำอย่ำงยิ่ง ในประวัติพระพุทธศำสนำ
ของเรำไม่ ไ ด้ เป็ นเช่ น นี ้ พระอรหั น ต์ เ ป็ นผู้ น ำในกิ จ กำร
ส่ ว นรวมเป็ นประเพณี ใ นทำงธรรมมำโดยตลอด เมื่ อ มี
ปั ญหำอะไรเกิ ดขึน้ กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ ว พระ
อรหันต์และพระผู้ใหญ่จะต้ องเอำใจใส่เป็ นผู้นำทันที
ในประเทศศรี ลัง กำมี เ หตุก ำรณ์ ร้ ำยเกิ ด ขึ น้ บ่ อ ย
บำงครั ง้ สถำบันพระพุทธศำสนำถึ ง กับ สูญ สิ น้ เพรำะภัย
สงครำม เช่นภัยสงครำมจำกทมิ ฬในอินเดียตอนใต้ ยกมำ
และภัยลัทธิ อำณำนิ คมจำกชำติตะวันตก โดยเฉพำะพวก
โปรตุเกสมำปกครองทำให้ พระสงฆ์ถูกกำจัดหมดเลย ท่ำน
เล่ำไว้ ในคัมภีร์ถึงกำรรั กษำพระศำสนำว่ำ ในขณะที่ฉกุ ละหุก
ทั ้งประชำชนและพระสงฆ์เร่ งรี บหนีภยั กัน ตอนนั ้นบ้ ำนเมือง
อยู่ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ทุก คนต่ำงก็ ไ ปลงเรื อหนี แต่เ รื อไม่ พอ พระ
ผู้ใหญ่ ที่สูงอำยุ บอกว่ำเรำไม่นำนก็ตำย แต่พระหนุ่มบำง
องค์ที่มีคุณสมบัติจะต้ องรั กษำพระศำสนำต่อไป เรำจะไม่
ลงเรื อนี ้ เรำจะต้ องให้ ที่ในเรื อนี ้ แก่พระหนุ่มนั ้น อะไรทำนอง
นี ้ ท่ำนทำมำอย่ำงนี ้เป็ นแบบอย่ำง คือกำรถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็ นหลัก พระจะต้ องถื อสงฆ์ แ ละประโยชน์ ข อง
ส่วนรวมเป็ นสำคัญ
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ไม่ ให้ ความวิเศษหรือความดีพเิ ศษของบุคคล

มารอนประโยชน์ สงฆ์ และขวางการพัฒนาประชาชน
เพรำะฉะนั ้น กำรที่พระอวดอุตริ มนุสธรรม คือ บรรลุ
คุณ พิ เ ศษ ได้ ม รรคผลนิ พพำน เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระ
อริ ย ะนี่ แม้ จะเป็ นจริ ง ถ้ ำเอำมำอวดบอกญำติ โ ยม ก็ มี
ควำมผิด พระพุทธเจ้ ำปรั บอำบัติไว้ ๑ เพรำะอะไร เพรำะว่ำ
ท่ำนไม่ต้องกำรให้ เอำควำมเด่นไปไว้ ที่บุคคลเดียวแล้ วทำให้
สงฆ์เลื อนลับ หำย แต่ท่ำนต้ องกำรให้ สงฆ์อยู่ เมื่ อสงฆ์อยู่
พระศำสนำก็ อยู่ แล้ วประชำชนก็ต้องมำเอำใจใส่ช่วยกัน
ขวนขวำยว่ำจะทำอย่ำงไรให้ พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีคณ
ุ สมบัติ
ดี และมีควำมพร้ อมต่ำงๆ ที่จะรักษำพระศำสนำไว้ ได้
กำรที่ พระรู ป ใดมี คุณ สมบัติดีเ ด่นขึ น้ มำ ก็ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่สงฆ์ เพื่อจะได้ มำช่วยกันปรั บปรุ งสงฆ์ให้ ดีขึน้
ไม่ใช่ไปเอำเด่นเอำดีให้ มหำชนมำยึดติดเป็ นเครื่ องเชิดชูตัว
เมื่อเรำมี ควำมสำมำรถขึ ้นมำเรำต้ องเอำควำมสำมำรถนั ้น
ไปช่วยสงฆ์ ว่ำทำอย่ำงไรจะให้ คณ
ุ สมบัติสว่ นรวมดีขึ ้นมำได้
และให้ พระศำสนำอยู่ ให้ บุคคลดี โดยเอื ้อประโยชน์แก่สงฆ์
ให้ สงฆ์ดี เพื่อเกื อ้ กูลแก่กำรพัฒนำบุคคล ไม่ใช่ให้ บุคคลดี
๑

ดู พุทธบัญญัติ ใน ภาคผนวก
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เพื่ อดูดเอำประโยชน์ ไ ปจำกสงฆ์ และไม่ ใ ช่ใ ห้ สงฆ์ ดีเ พื่ อ
ผลประโยชน์ ข องบุคคล ตลอดจนอย่ ำ ให้ พระศำสนำล่ ม
หำยไปกั บ บุ คคล พระพุทธเจ้ ำ เองก็ เ ป็ นตัวอย่ ำ งมำแล้ ว
พระองค์ตั ้งพระศำสนำเสร็ จ พอสงฆ์พร้ อม พระองค์ก็มอบ
ให้ สงฆ์เป็ นใหญ่ เป็ นหลักของพระศำสนำสืบมำ
เหตุผลอื่นยังมีอีก อย่ำงที่ได้ พดู มำแล้ วว่ำ กำรบรรลุ
ธรรมเช่นควำมเป็ นพระอริ ยะนั ้น เป็ นสภำพที่เกิดขึ ้นภำยใน
เฉพำะตั ว คนอื่ น รู้ ไม่ ไ ด้ นอกจำกผู้ที่ บ รรลุ ธ รรมระดั บ
เดียวกันหรื อสูงกว่ำ ในสมัยพุทธกำลพระพุทธเจ้ ำพระองค์
เดียวจะเป็ นผู้รับรองว่ำใครได้ บรรลุแล้ ว สำหรับชำวบ้ ำนหรื อ
มหำชนผู้ไม่ มีควำมรู้ เพี ยงพอ บำงทีก็ มองกำรบรรลุธ รรม
ควำมเป็ นพระอรหันต์ ควำมเป็ นพระอริ ย ะ เหมื อนอย่ ำง
ควำมเป็ นผู้วิเศษหรื อควำมศักดิ์สิทธิ์ พอได้ ยินว่ำท่ำนผู้ใด
เป็ นอริ ยะ หรื อเป็ นพระอรหันต์ ก็พำกันตื่นเต้ นมำหลงตอม
ติดตำม หวังผลบุญจำกกำรระดมอุปฐำกบำรุ ง ซึ่งนอกจำก
ทำให้ มองข้ ำมสงฆ์ส่วนรวมแล้ วตัวชำวบ้ ำนเหล่ำนั ้นเองก็
ละเลยกิจในกำรฝึ กฝนพัฒนำตนยิ่งๆ ขึ ้นไป
ที่ร้ำยยิ่ งกว่ำนั ้นก็ คือ เพรำะเหตุที่ชำวบ้ ำนและหมู่
มหำชนนั ้นไม่อำจรู้ ควำมเป็ นพระอริ ยะหรื อควำมเป็ นพระ
อรหัน ต์ เ ป็ นต้ น ในตัว บุ ค คลที่ อ วดอ้ ำ งนัน้ ได้ ว่ ำ เป็ นจริ ง
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หรื อ ไม่ กำรอวดอ้ ำ ง จึ ง เป็ นช่ อ งทำงของกำรหลอกลวง
หลำยคนที่หลอกลวงจะเป็ นคนที่ฉลำด และเพรำะเหตุที่ตั ้ง
ใจจะหลอกลวง คนเหล่ำนี ้ ก็จะจัดแต่งเตรี ยมกำรปั น้ แต่ง
ท่ำทีให้ ดนู ำ่ ทึง่ น่ำเชื่อจูงควำมเลื่อมใสสนใจของมหำชนผู้ไม่
รู้ ให้ ไ ด้ ผลที่ สุด เช่น แสดงให้ เห็นว่ำเคร่ ง ครั ดขัดเกลำหรื อ
เข้ มงวดในกำรปฏิบัติต่ำงๆ จนเกิ นไปกว่ำที่เป็ นคุณสมบัติ
แท้ จริ งของพระอริ ยะหรื อพระอรหันต์เป็ นต้ นนั ้น ทำเกินพอดี
สำหรั บ ผู้ร้ ู เท่ำทัน แต่ก ลำยเป็ นน่ ำทึ่ง น่ ำอัศจรรย์ ส ำหรั บ
มหำชนที่ไม่ร้ ูเท่ำทัน พำกันหลงเลื่อมใสตำยใจเชื่อเหลือเกิน
จนพระอริ ยะหรื อพระอรหันต์จริ งๆ ที่ปฏิบตั ิไปตำมธรรมดำ
สภำวะของท่ำนก็ถูกมหำชนมองข้ ำม ไม่สนใจ หรื อถึงกับดู
แคลนเอำ สภำพอย่ำงนี ้มี แต่จะนำควำมเสื่อมมำให้ ทั ้งแก่
หมู่ชนนั ้นเอง แก่สงั คม แก่สงฆ์ และแก่พระศำสนำส่วนรวม
ทั ้งหมด
ในเมื่อไม่อำจรู้ได้ ว่ำสิ่งที่อวดจะเป็ นจริ งหรื อไม่ และ
คนส่วนมำกก็ไม่ค่อยรู้ เข้ ำใจหลักพระศำสนำที่จะเอำมำวัด
หรื อตรวจสอบ จึง มี ก ำรเอำอิ ทธิ ฤทธิ์ ค วำมขลัง หรื อควำม
เคร่ งครั ดเข้ มงวดมำหลอกกันได้ ท่ำนจึงไม่ให้ อวดอ้ ำงคุณ
พิเศษ แต่ท่ำนเปิ ดปล่อยไว้ ให้ ประชำชนใช้ สติปัญญำเท่ำที่
ตนมีอยู่ พิจำรณำด้ วยวิจำรณญำณ ตรวจดูตำมเหตุผล อัน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๐

เป็ นไปตำมหลั ก กำรในวิ สั ย ของตนเองว่ ำ ท่ ำ นผู้ ใดมี
พฤติกรรมอำกำรที่ไม่เป็ นที่ตั ้งแห่งโลภะ ไม่เป็ นที่ตัง้ แต่โทสะ
ไม่เป็ นที่ตั ้งแห่งโมหะ แล้ วเลื่อมใสศรั ทธำฟั งธรรมตลอดจน
อุปถัมภ์บำรุ งภำยในขอบเขตที่จะไม่กลำยเป็ นกำรเอำพระ
ศำสนำมำตันอยู่ที่ตวั บุคคล แต่ให้ บุคคลเป็ นเครื่ องนำเข้ ำสู่
พระศำสนำ และเป็ นจุดเริ่ มกระจำยสู่สงฆ์ ด้ วยกำรปฏิบัติ
อย่ำงนี ้ กิจกำรเพื่อควำมดำรงอยู่ของพระศำสนำก็จะดำเนิน
ไปอย่ำงสม่ำเสมอ ก็จะไม่ฮวบฮำบฮือฮำอยู่ชวั่ ครำว และตัว
ประชำชนนั ้นเองก็จะพัฒนำไปด้ วย

แยกให้ ชัดระหว่ างพระอริยะกับผู้วเิ ศษ
อีก ตัวอย่ ำงหนึ่ง นอกจำกห้ ำมพระอวดอุตริ ม นุส ธรรม ห้ ำมอวดคุณพิ เศษแม้ มีใ นตนแล้ ว ท่ำนยังห้ ำมอวด
ฤทธิ์ ห้ ำมแสดงอิทธิปำฏิหำริ ย์ด้วย พระได้ ปำฏิหำริ ย์ได้ ฤทธิ์
แล้ ว เอำมำอวดเอำมำแสดง แม้ เป็ นจริ ง ก็ ต้ อ งอำบัติ มี
ควำมผิด๑ ทำไมเป็ นอย่ำงนั ้น กำรแสดงฤทธิ์ มีโทษกี่อย่ำงก็
คล้ ำยกันกับ กำรอวดอุตริ ม นุสธรรมนั่นแหละ แต่มี แ ง่ มุม
บำงอย่ำงแปลกไปบ้ ำง ที่คล้ ำยกันก็จะพูดย่อ ที่แปลกไปก็
๑

ดู พุทธบัญญัติ ใน ภาคผนวก

๓๑
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จะขยำยออกสักหน่อย
๑. ดูดควำมสนใจไปรวมอยู่ที่บุคคลนั ้น ประชำชน
เลยไม่เอำใจใส่สงฆ์วำ่ เป็ นอย่ำงไร มีอะไรกระทบกระเทือนก็
ไม่เอำใจใส่
๒. กำรมีฤทธิ์ เป็ นคนละเรื่ องกันกับกำรหมดกิเลส
พระมี ฤทธิ์ ไม่จำเป็ นต้ องหมดกิ เลส และพระที่หมดกิเลสก็
ไม่จำเป็ นต้ องมี ฤทธิ์ ผู้มีฤทธิ์ บำงทียังมี กิเลสมำก และเอำ
ฤทธิ์มำใช้ สนองกิเลสของตน
จะพูดให้ เข้ ำใจง่ำย ก็ว่ำต้ องแยกระหว่ำงพระอริ ยะ
กับผู้วิเศษ ควำมเป็ นพระอริ ยะนั ้นอยู่ที่คุณธรรมควำมดี
โดยลดละกิ เลส มีโลภะ โทสะ โมหะ น้ อยลง จนกระทั่งละ
กิ เลสได้ หมด เป็ นผู้บริ สุทธิ์ มีคุณธรรมสมบูรณ์ ก็ เป็ นพระ
อรหันต์ ส่วนควำมเป็ นผู้วิเศษนั ้น เรำจะมองกันไปที่กำรมี
ฤทธิ์ มีอิทธิ ปำฏิหำริ ย์ ล่องหนหำยตัวได้ บันดำลอะไรต่ำงๆ
ได้ มีอำนำจจิตแรงกล้ ำ ล่วงรู้วำระจิตของผู้อื่น ทำยใจคนอื่น
ได้ ฯลฯ
ถ้ ำ พระอริ ย ะมี ฤ ทธิ์ มี ค วำมวิ เ ศษด้ ว ยก็ ยิ่ ง ดี เป็ น
คุณสมบัติเสริ ม ควำมสำมำรถให้ ทำอะไรๆ ได้ ดีขึน้ แต่ถ้ ำ
ผู้วิเศษไม่เป็ นอริ ยะ และมี กิเลสมำก ก็จะเป็ นภัยอันตรำย
ร้ ำยแรง เพรำะมีควำมสำมำรถที่จะทำควำมชั่วได้ มำกกว่ำ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๒

คนชั่วที่ไ ม่มี ฤทธิ์ จะเห็นได้ จำกตัวอย่ ำงในอดีต เช่น พระ
เทวทัต และรัสปูติน เป็ นต้ น
ปั จจุบันนี ้ ชักจะมี ควำมสับ สนมำกขึ น้ ในกำรเอำ
ควำมเป็ นพระอริ ยะกับควำมเป็ นผู้วิเศษมำปะปนกัน ที่หนัก
มำกก็คื อเอำควำมขลัง ศักดิ์ สิ ทธิ์ หรื อควำมมี ฤ ทธิ์ มำเป็ น
เครื่ องก ำหนดควำมเป็ นพระอรหันต์ พอเห็นหรื อได้ ยินว่ำ
พระองค์ไหนมี ฤทธิ์ ขลัง ก็บอกว่ำเป็ นพระอรหันต์ อันนี ้เกิ ด
จำกกำรไม่ร้ ู หลักพระพุทธศำสนำ ชำวพุทธจึงจะต้ องเรี ยนรู้
หลัก พระศำสนำกันให้ มำกขึน้ ก่อนที่จะเปลี่ ยนพระพุทธศำสนำไปเป็ นลัทธิผ้ วู ิเศษโดยไม่ร้ ูตวั
พระเทวทัตนัน้ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นพระอริ ย ะ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นพระ
อรหันต์เลย แต่แสนจะมีฤทธิ์ เก่งกำจ แล้ วก็หลงฤทธิ์ ก็เลย
ทำให้ กิ เ ลสฟู ขึ น้ มำ ท่ ำนก็ เ ลยใช้ ฤ ทธิ์ ใ นทำงร้ ำยหำลำภ
สั ก กำระ ต้ อง กำรผ ลปร ะโย ชน์ แ ละควำมยิ่ งใหญ่
เพรำะฉะนั ้นจึงเป็ นเครื่ องเตือนให้ ระวังว่ำ ถ้ ำพระที่มีฤทธิ์
เป็ นผู้วิเศษเกิดมีกิเลสมำก มีโลภะ โทสะ โมหะ มำก ก็จะใช้
ฤทธิ์ นั ้นหำลำภ หรื อทำลำยผู้อื่น แล้ วประชำชนก็จะตกเป็ น
เหยื่อ
ประชำชนที่ไปหลงฤทธิ์ ของผู้อื่นนั ้น ไม่มีควำมเป็ น
ตัวของตัวเอง ไปฝำกควำมหวังไว้ กับปั จจัยภำยนอก เป็ น

๓๓

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

กำรปฏิบตั ิที่ผิดหลักพระศำสนำ พระพุทธศำสนำต้ องกำรให้
เรำพั ฒ นำตนเอง ให้ ท ำกำรตำมหลัก เหตุ ผ ล ให้ บรรลุ
ควำมสำเร็ จด้ วยควำมเพียรพยำยำมของตน พัฒนำตัวเอง
ให้ ดีงำมสำมำรถยิ่งขึ ้นอยู่เสมอ
ถ้ ำเรำไปมัวหวังควำมสำเร็ จจำกกำรดลบันดำลของ
อำนำจหรื ออำนุภำพภำยนอก เรำเองก็ไม่ร้ ู จักทำอะไร และ
ไม่เป็ นอันทำอะไร ได้ แต่รอคอยฤทธิ์ มำช่วย รอคอยผลจำก
กำรดลบันดำลของท่ำนผู้มีฤทธิ์ พร้ อมกันนั ้นก็มีผลเสียแก่
ตัวบุคคลที่มีฤทธิ์ นั ้นเองด้ วย เพรำะถ้ ำยังไม่หมดกิ เลสก็จะ
เพลิดเพลินมัวเมำติดฤทธิ์ เช่นหลงเพลินลำภสักกำระ แล้ ว
ละเลยกำรปฏิบตั ิฝึกหัดขัดเกลำตัวเอง เพื่อบรรลุธรรมเบื ้อง
สูงขึ ้นไป ทำให้ พระบำงองค์ติดอยู่แค่นั ้น ไม่สำมำรถก้ ำวต่อ
ไปสูก่ ำรบรรลุมรรคผลนิพพำน เมื่อตนเองหลงลำภสักกำระ
แล้ ว ก็ไ ปล่อหลอกหำลำภสักกำระจำกประชำชนอีก ทำง
ฝ่ ำยประชำชนเองเมื่ อมัวแต่วุ่นวำยติดตำมผู้มีฤทธิ์ และรอ
คอยผลจำกกำรบันดำลด้ วยฤทธิ์ ของผู้อื่น ก็ไม่เป็ นอันทำกิจ
ทำกำรที่ ค วรทำให้ แ ข็ ง ขั นจริ ง จัง และละเลยกำรพัฒ นำ
ตัวเอง เป็ นอันว่ำ เกิดผลเสียทั ้งแก่ตวั ผู้อวดฤทธิ์ เอง ทั ้งแก่
ประชำชน แล้ วในที่ สุดผลเสีย นั ้นก็ตกแก่ พระศำสนำและ
สังคมส่วนรวม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๔

ฤทธิ์ทาคนให้ เป็ นพระอรหันต์ ไม่ ได้
หลักธรรมสำคัญอย่ำงหนึ่งที่จะช่วยให้ เข้ ำใจแยกใน
เรื่ องนี ้ได้ ดี ก็คือ เรื่ อง ปาฏิหาริ ย์ ๓ พระพุทธเจ้ ำตรั สไว้ ว่ำ
ปำฏิหำริ ย์ คือ กำรกระทำให้ เกิ ดผลอย่ำงอัศจรรย์ นั ้นมี ๓
อย่ำง คือ๑
๑. อิ ทธิ ปาฏิ หาริ ย์ ปำฏิหำริ ย์คือฤทธิ์ หรื อแสดง
ฤทธิ์ได้ เป็ นอัศจรรย์ เช่น เดินน ้ำ ดำดิน ล่องหน หำยตัวเหำะ
เหิน บันดำลอะไรต่ำงๆ
๒. อาเทศนาปาฏิ หาริ ย์ ปำฏิหำริ ย์คือกำรทำยใจ
หรื อ รู้ ใจคนอื่ น ได้ เ ป็ นอัศ จรรย์ รู้ ว่ ำ คนอื่ น ก ำลัง คิ ด อะไร
ต้ องกำรจะทำอะไรเป็ นต้ น
๓. อนุศาสนีปาฏิหาริ ย์ ปำฏิหำริ ย์คือคำสัง่ สอน หรื อ
สอนให้ ร้ ู เข้ ำใจและทำได้ จริ งเป็ นอัศจรรย์ ชี ้แจงอธิ บำย ทำ
ให้ ผ้ ฟู ั งเกิดปั ญญำรู้ถึงควำมจริ งได้ ด้วยตนเอง
ปำฏิหำริ ย์ ๒ อย่ำงแรก คือ ฤทธิ์ และกำรดักใจทำย
ใจได้ นั ้น พระพุทธเจ้ ำไม่ทรงสรรเสริ ญ ไม่ทรงสนับสนุน ทรง
สรรเสริ ญ แต่ ป ำฏิ ห ำริ ย์ ข้ อที่ ๓ คื อ อนุศ ำสนี ป ำฏิ ห ำริ ย์
ทำไมจึงเป็ นอย่ำงนั ้น
๑

ดู ปาฏิหาริย ์ ๓ ใน ภาคผนวก

๓๕
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ฤทธิ์ มีข้อเสียอย่ำงไร นอกจำกที่เคยพูดมำแล้ ว ขอ
สรุปให้ วำ่
ฤทธิ์ กำจัดกิเลสไม่ได้ ฤทธิ์ ไม่ทำให้ ควำมโลภ โกรธ
หลง ลดน้ อยลง ถ้ ำไม่ระวังจะทำให้ กิเลสฟูมำกขึ ้นด้ วยซ ้ำ
ฤทธิ์ไม่ทำให้ ร้ ู เข้ ำใจสัจจธรรม คือไม่ทำให้ เกิดปั ญญำ
ที่จะรู้เแจ้ งควำมจริ งของสิ่งทั ้งหลำย จึง ไม่สำมำรถทำใครให้
เป็ นพระอรหันต์ หรื อแม้ แต่เป็ นพระอริ ยะชั ้นใดๆ ได้
ในทำงตรงข้ ำม อนุศาสนี คือคำสอนที่แสดงธรรม
แสดงควำมจริ ง ทำให้ คนเกิดปั ญญำ รู้ควำมจริ ง เข้ ำถึงสัจจธรรมได้ ทำให้ คนละกิ เ ลสได้ ทำให้ ผ้ ฟู ั ง และนำไปปฏิ บัติ
บรรลุธรรม เป็ นพระอริ ยะ เป็ นพระอรหันต์ได้
คนมำดูเห็นฤทธิ์เห็นควำมขลัง ก็ได้ แต่ตื่นเต้ นทันตำ
แต่ตวั เองไม่ได้ อะไร ไม่มีอะไรพัฒนำขึ ้นในตัว อำจจะงงงันที่
ได้ เห็นควำมอัศจรรย์ แล้ วก็ไม่ร้ ูวำ่ มันคืออะไร ก็เลยกลำยเป็ น
มีโมหะมำกขึ ้น และตัวเองก็ทำสิ่งนั ้นไม่ได้ เลยต้ องเอำตัวไป
ฝำกไปขึ ้นกับผู้ที่ขลังมีฤทธิ์ เลยดีแก่ผ้ แู สดงฤทธิ์ ชำวบ้ ำนที่
ดู ยิ่งเชื่อก็ยิ่งหมดอิสรภำพในกำรกระทำของตัว
ตรงข้ ำมกับ อนุศำสนี ปำฏิ หำริ ย์ ซึ่งทำให้ ผ้ ฟู ั ง เกิ ด
ปั ญญำ รู้ควำมจริ ง ผู้สอนรู้อย่ำงไร ผู้ฟังเข้ ำใจก็ร้ ู ได้ อย่ำงนั ้น
และเอำควำมรู้ นั ้นไปทำอะไรให้ เกิ ดผลด้ วยตนเองได้ ผู้ฟัง
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๓๖

เป็ นผู้ได้ คือได้ ปัญญำ และปั ญญำนั ้นก็เป็ นของของเขำเอง
เขำจะไปไหนปั ญญำก็ไปด้ วย ผู้ฟังก็เป็ นอิสระ ไม่ต้องมำขึ ้น
ต่อผู้สอน ไม่ต้องคอยรอพึง่ ผู้สอนเรื่ อยไปเหมือนอย่ำงพวกที่
เชื่อฤทธิ์ เชื่อควำมขลัง ที่ตวั เองมืดมัว ต้ องรอให้ เขำบันดำล
ผลให้
อีกอย่ำงหนึง่ ผู้มีฤทธิ์กบั คนพึ่งฤทธิ์ มักจะมำพบกัน
ในระบบผลประโยชน์ โดยต่ำงก็ต้องกำรผลได้ บำงอย่ำงแก่
ตน คนที่มำหำผู้มีฤทธิ์ก็ต้องกำรโชคลำภจำกควำมขลัง หรื อ
กำรดลบันดำล ของผู้มีฤทธิ์ ผู้แสดงฤทธิ์ ก็หวังลำภสักกำระ
จำกคนที่ ม ำขอผล กลำยเป็ นควำมสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง กิ เ ลส
โดยเฉพำะกำรกระทำเพื่อสนองโลภะ
เมื่ อเรื่ องควำมขลังควำมศัก ดิ์สิ ทธิ์ เข้ ำมำแทรกใน
กำรทำบุญ ท ำทำนในพระศำสนำ ควำมวิ ป ริ ตผิ ดเพี ย้ นก็
เกิดขึ ้น ผู้ทำบุญหรื อผู้บริ จำคแทนที่จะบริ จำคทรั พย์ให้ ด้วย
มองเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่จะร่ วมสร้ ำงสรรค์ ว่ำจะเป็ น
กำรส่งเสริ มกิจกำรพระศำสนำ หรื อช่วยให้ เกิดประโยชน์สขุ
แก่สว่ นรวมอย่ำงนั ้นๆ ก็มองเหมือนกำรแลกเปลี่ยนซื ้อขำยที่
ตนจะได้ สิ่งตอบแทน คือมุ่งจะได้ ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั ้น จึง
เอำเงิ นมำบริ จำคให้ ใจก็ คิดแต่จะให้ ไ ด้ ข องนัน้ ตอบแทน
โดยไม่ได้ คำนึงว่ำผู้มีฤทธิ์หรื อผู้จดั ทำสิ่งขลังศักดิ์สิทธิ์ จะเอำ
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เงินนั ้นไปทำอะไรอย่ำงไร จึงเป็ นกำรผันแปรจำกกำรทำบุญ
บริ จำคด้ วยปั ญ ญำที่ พิ จำรณำเห็นคุณ ประโยชน์ ที่ตนจะ
ส่งเสริ ม พร้ อมกับกำรเสียสละละกิเลส และพัฒนำคุณธรรม
ขึ ้นในใจของตน กลำยมำเป็ นกำรจ่ำยเงินออกไปด้ วยโลภะ
ที่ม่งุ จะเอำของตอบแทน ภำยใต้ ควำมปกคลุมของโมหะ ที่
ไม่ร้ ูไม่คำนึงว่ำอะไรเพื่ออะไรและจะเป็ นไปอย่ำงไร
ผลร้ ำยที่สำคัญยิ่ งอีกอย่ำงหนึ่งของควำมไม่ร้ ู หลัก
พระศำสนำ ไม่ร้ ู จักแยกระหว่ำงพระอริ ย ะกับผู้วิเศษ ไม่ ร้ ู
ฐำนะของควำมขลังศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย์ว่ำเป็ นอย่ำงไร
ในพระศำสนำ นอกจำกทำให้ เขวออกไปจำกตัวแท้ ตัวจริ ง
ของพระศำสนำ และทำให้ พระพุทธศำสนำเลือนลำงลงไป
แล้ ว เพรำะควำมไม่เข้ ำใจแยกว่ำผู้วิเศษเป็ นคนละอย่ำงกับ
พระอริ ย ะ ไปฝำกควำมเป็ นพระอรหันต์ ไ ว้ กับ ควำมขลัง
ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย์ พอผู้วิเศษซึ่งยังมีกิเลสปรำกฏ
พฤติกรรมเสื่อมทรำม ก็คร่ ำครวญบ่นว่ำพระที่สูงเลิศก็ยัง
เป็ นถึ ง อย่ ำงนี ้ คงจะหำพระดีที่จะไหว้ อีก ไม่ ไ ด้ ซึ่งแท้ จริ ง
จะต้ องทบทวนพิ จำรณำตนเองใหม่ ว่ำ พระดี ไ ม่ มี ใ ห้ ไ หว้
หรื อคนไหว้ นบั ถือผิด จึงมองไม่เห็นพระดีที่จะไหว้ และทำให้
พระดีที่นำ่ ไหว้ คอ่ ยๆ ลดน้ อยลงไปจำกพระศำสนำ
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๓๘

เร่ งคิดและทาให้ สัมฤทธิ์
อย่ามัวนอนคอยฤทธิ์ จะผิดหลักชาวพุทธ
เพรำะฉะนั ้น ฤทธิ์ นี ้แม้ จะทำได้ ท่ำนก็ไม่สนับสนุน
ผลเสียที่วำ่ มำนี ้ก็เป็ นตัวอย่ำง ตกลงว่ำหลักพระศำสนำท่ำน
วำงไว้ ให้ แล้ ว เรำจะต้ องช่วยกันรักษำหลักพระศำสนำไว้ โดย
ปฏิ บัติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ให้ สมกั บ ที่ พ ระพุท ธเจ้ ำ ได้ ตรั ส แสดง
คุณสมบัติข องชำวพุทธไว้ ซึ่ง เรำควรจะนำมำเตือนกันให้
มำกๆ คุณสมบัติที่ว่ำนี ้ก็คือคุณสมบัติของอุบำสก อุบำสิกำ
ที่ดี ถ้ ำเรำเป็ นอุบำสกอุบำสิกำที่ดี มีคณ
ุ สมบัติที่ว่ำนี ้ ก็จะไม่
หลงออกไปนอกลูน่ อกทำง
อุบำสกอุบำสิกำที่ดีมีคณ
ุ สมบัติ ๕ ประกำร๑ ในห้ ำ
ประกำรนี ้ มีอยู่ข้อหนึ่งว่ำ ไม่ตื่นข่ำวมงคล ท่ำนแปลกันมำ
ว่ำ ไม่ ถือมงคลตื่ นข่ำว เรี ยกตำมภำษำบำลี ว่ ำ ไม่ เป็ นคน
ชนิด โกตุหลมังคลิกะ คนที่ตื่นข่ำวมงคลนั ้น เวลำมีเสียงเล่ำ
ข่ำวลือ เกี่ยวกับควำมขลังศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย์ เช่นว่ำมี
ผู้วิเศษเกิดขึ ้นที่ไหน ไม่วำ่ ที่โน่นที่นี่ ก็ตื่นตำมกันไป ถ้ ำเป็ นผู้
ตื่นข่ำวมงคลก็ไม่สำมำรถเป็ นอุบำสกอุบำสิกำที่ดีได้
ถ้ ำเป็ นอุบำสกอุบำสิก ำที่ ดี ไม่ เ ป็ นผู้ตื่นข่ ำวมงคล
๑

ดู คุณสมบัติ ๕ ของอุบาสกอุบาสิกา ใน ภาคผนวก
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แล้ ว ก็จะเป็ นคนมีเหตุมีผล ตั ้งอยู่ในหลักพระศำสนำ แล้ วก็
จะเอำใจใส่ถำมกันว่ำ เรำจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิอะไร สิ่งที่
เรำทำอยู่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องดีแล้ วไหม มีอะไรที่
เรำควรจะปฏิบตั ิต่อไปอีก แล้ วก็ยินดีอิ่มอกอิ่ มใจอยู่กับกำร
กระทำในสิ่งที่ดีที่ชอบนั ้น ไม่มัวไปยุ่งคิดฝั นหวังเพ้ อตื่นข่ำว
ที่โน่น ตื่นพระดังที่นนั่ เดี๋ยวดังที่โน่นเดี๋ยวดังที่นี่ ไม่เป็ นตัว
ของตัวเองเลย ไปโน่นทีไปนี่ที หมดเวลำไปเดือนหนึ่งไม่ต้อง
ทำอะไร ถ้ ำเอำเวลำนั ้นมำใช้ ตั ้งใจทำกำรตำมเหตุผลด้ วย
ควำมเพียรพยำยำมก็จะได้ กำรได้ งำนมำกมำย หรื อจะใช้ ใน
กำรฝึ กฝนพัฒนำตนเอง ก็เจริ ญก้ ำวหน้ ำพัฒนำไปได้ มำก
ถ้ ำอยำกมีฤทธิ์ ก็ฝึกตัวให้ มีฤทธิ์ เอง พระพุทธเจ้ ำตรั สไว้ แล้ ว
นี่ เธอก็ ทำได้ แล้ วทำไมจะต้ องไปรอให้ ค นอื่ นทำฤทธิ์ ใ ห้
เพรำะเรำก็ ค นเหมื อ นกั น นี่ เรำก็ พั ฒ นำตั ว เองได้ เรำ
อยำกจะเป็ นพระพุทธเจ้ ำ ยังมีสิทธิเลย
พระพุทธเจ้ ำไม่เคยหวงตำแหน่ง พระพุทธเจ้ ำไม่เคย
ผูกขำดตำแหน่ง ใครอยำกเป็ นพระพุทธเจ้ ำก็เอำเลย ตั ้งใจ
เข้ ำว่ำจะเป็ นพระโพธิ สตั ว์บำเพ็ญบำรมีไป พระพุทธเจ้ ำถื อ
ว่ำทุกคนมีศกั ยภำพ มีสิทธิทั ้งนั ้น ไม่ว่ำอะไรที่อยู่ในวิสยั ของ
มนุษ ย์ ย่ อมสำเร็ จได้ ด้วยกำรฝึ กหัดฝึ กฝนโดยพัฒ นำตน
ยิ่งขึน้ ไป เพรำะฉะนั ้น ถ้ ำเรำต้ องกำรมีฤทธิ์ เรำก็ฝึกตัวเอง
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๔๐

พัฒนำตัวเองให้ มีฤ ทธิ์ ได้ แต่ก็ข อให้ ทรำบว่ำพระพุทธเจ้ ำ
ไม่ได้ สรรเสริ ญในเรื่ องนี ้ เพรำะว่ำกำรมี ฤทธิ์ นั ้นไม่ได้ ทำให้
หมดกิเลส
ทำงแห่งกำรมีฤทธิ์ กับทำงแห่งกำรหมดกิเลส ไม่ใช่
ทำงเดียวกัน แต่ผ้ หู มดกิ เลสอำจจะมี ฤทธิ์ ด้วยก็ได้ หรื อผู้มี
ฤทธิ์ อำจจะยังมีกิเลสมำกก็ได้ ถ้ ำคนหมดกิเลสมีฤทธิ์ ก็เป็ น
ผลดี เพรำะท่ ำ นจะใช้ เ ทคโนโลยี แ ห่ ง ฤทธิ์ ใ นทำงที่ เ ป็ น
ประโยชน์ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ นั น้ เป็ นเหมื อ นเทคโนโลยี ใช้ เป็ น
เครื่ องมือหรื อเป็ นอุปกรณ์ในกำรทำงำนได้
เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมื อขยำยวิสัยแห่งอินทรี ย์ของ
มนุษย์ ช่วยให้ มนุษย์ทำอะไรๆ ได้ สำเร็ จมำกมำยและง่ำย
ยิ่ ง ขึ น้ ถ้ ำคนที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ นคนดี ก็ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี
ในทำงที่ดี ถ้ ำคนที่ใช้ เป็ นคนชัว่ ก็จะใช้ เทคโนโลยีในทำงร้ ำย
ฤทธิ์ ก็เป็ นเทคโนโลยี อีกระดับหนึ่ง จะดีหรื อร้ ำยก็อยู่ที่ผ้ ใู ช้
เพรำะฉะนัน้ พระที่ ท่ ำ นหมดกิ เ ลสแล้ ว ท่ ำ นไม่ ห วัง ลำภ
สัก กำระเพื่อตนเอง ท่ำนก็เ อำฤทธิ์ ไปใช้ ประโยชน์ ในกำร
ทำงำนพระศำสนำ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ฤทธิ์ นั ้นก็เป็ นของ
ท่ำน ไม่ใช่ของเรำ เรำเอำมำใช้ ไม่ได้ ไม่เหมื อนเทคโนโลยี
ทำงวัตถุที่ยื มใช้ กันได้ ถ้ ำผู้อื่นเอำฤทธิ์ มำช่วยเรำ เรำก็ไ ม่
เป็ นตัวของตัวเองในเรื่ องนั ้น และถ้ ำเรำมัววุ่นวำยอยู่กับเรื่ อง
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นี ้ ก็ จะเกิ ดผลเสี ย มำกกว่ำไม่ ค้ ุม ที่ ไ ด้ โดยเฉพำะจะหยุ ด
พัฒนำ ท่ำนจึงให้ เรำหวังผลจำกกำรกระทำด้ วยควำมเพียร
พยำยำมของตนเอง โดยใช้ สติปัญญำทำกำรให้ ตรงกับเหตุ
ปั จจัย ซึง่ เรำจะเป็ นตัวของตัวเอง และทำให้ เรำพัฒนำต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม คนจำนวนมำกยังมี จิตใจไม่เข้ มแข็ง
พอที่จะยื นอยู่และเดินหน้ ำไปด้ วยควำมเพียรและปั ญญำ
ของตนเอง จึงหวังอำนำจคุ้มครองช่วยเหลือจำกภำยนอก
ในกรณี อย่ ำงนี ้ ก็จะต้ องรู้ จัก ปฏิบัติให้ ถูกต้ อง อย่ำให้ เสี ย
หลัก ทั ้งในฝ่ ำยผู้มีฤทธิ์ และฝ่ ำยเรำผู้หวัง พึ่งฤทธิ์ สำหรั บ
ทำงด้ ำนพระขลังมีฤทธิ์นั ้น เรำก็ดวู ่ำท่ำนมุ่งหวังหรื อลุ่มหลง
ในลำภสักกำระ และให้ เรำหลงติดท่ำนหรื อไม่ ทำให้ ขึน้ ต่อ
บุคคลไหม และในด้ ำนของเรำก็ดูว่ำควำมสัมพันธ์ นี ้ทำให้
เรำเพียรพยำยำมทำกรรมดี เพื่อผลสำเร็ จที่ต้องกำรตำมเหตุ
ตำมผล หรื อว่ำทำให้ เ รำมัวรอหวัง ผลจำกกำรดลบันดำล
ของปั จจัยภำยนอก
ถ้ ำหำกว่ำมันทำให้ เรำเกิดกำลังใจ แล้ วมีควำมเพียร
ในกำรทำกำรตำมเหตุผลมำกยิ่งขึน้ ก็พอใช้ ได้ เพรำะเรำยัง
ไม่มีกำลังใจเข้ มแข็งพอ เรำยังไม่เข้ มแข็งขนำดเป็ นตัวของ
ตัวเองเต็มที่ เรำยังอยำกได้ สิ่งที่ชว่ ยเสริ มกำลังใจบ้ ำง แต่จดุ
ตัดสินก็คืออย่ำละทิ ้งหลักกรรม คือ กำรกระทำเป็ นอันขำด
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ต้ องทำๆ ตำมเหตุตำมผล ทำที่เหตุปัจจัย โดยใช้ ปัญญำสืบ
สำวหำเหตุปัจจัย แล้ วแก้ ไขที่เหตุปัจจัย และสร้ ำงสรรค์ทำ
ให้ สำเร็ จด้ วยกำรทำเหตุปัจจัย อย่ำงนี ้แหละจึงจะไม่ผิดหลัก
พระศำสนำ

นับถือพระโพธิสัตว์ อย่างไร จึงจะไม่ ผดิ เพีย้ น
หลักที่วำ่ นี ้จะโยงไปถึงเรื่ องพระโพธิ สตั ว์ด้วย ฉะนั ้น
อำตมภำพก็จะขอพูดต่อไปเสียเลย อย่ำงเวลำนี ้ก็มีกำรนับ
ถื อ พระโพธิ สัต ว์ แ บบมหำยำนเข้ ำมำ เช่ น นับ ถื อ เจ้ ำ แม่
กวนอิม
เจ้ ำแม่ก วนอิมนัน้ ตำมตำนำนว่ำเป็ นพระโพธิ สัตว์
ชื่อเดิมของท่ำนว่ำ พระอวโลกิ เตศวร ตอนที่อยู่ในอินเดียมี
ชื่อหนึ่ง แต่ไปเมืองจีนเปลี่ยนเป็ นอีกชื่อหนึ่ง พระอวโลกิเตศวร
นี่ เป็ นพระโพธิ สตั ว์ที่เด่นที่สดุ ในบรรดำพระโพธิ สตั ว์หลำย
องค์ของมหำยำน พระอวโลกิเตศวรมีชื่อทำงกรุ ณำ บำเพ็ญ
ควำมดีในกำรช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงไม่มีขอบเขต ก็ เลยเป็ นที่
นิยมมำก พอเข้ ำไปในจีนก็ไ ด้ ชื่อใหม่ เป็ นพระกวนอิม แต่
เดิมท่ำนเป็ นผู้ชำย เมื่อเข้ ำไปในจีนแล้ วกลำยเป็ นผู้หญิ ง ชื่อ
ก็เปลี่ยนเพศก็เปลี่ยน เปลี่ยนอย่ำงไรละ
มีเรื่ องเล่ำเป็ นตำนำน และอำจจะหลำยตำนำนด้ วย
ตำนำนหนึง่ บอกว่ำ พระรำชธิ ดำของพระเจ้ ำกรุ งจีนประชวร
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แล้ วก็ เ ป็ นโรคที่ ไ ม่ มี ใ ครรั ก ษำได้ หมอหลวง หมอรำษฎร์
ทั ้งหลำยไม่มีใครรักษำสำเร็ จ จึงร้ อนถึงพระโพธิ สตั ว์ อวโลกิเตศวรกวนอิมมำช่วย แต่จะเข้ ำในพระรำชวังฝ่ ำยในนี่เป็ น
ผู้ชำยเข้ ำไม่ได้ พระโพธิ สัตว์ก็ เลยต้ องแปลงร่ ำงเป็ นหญิ ง
แล้ วก็ เลยเข้ ำไปรั ก ษำพระรำชธิ ดำของพระเจ้ ำกรุ งจี นได้
จนกระทัง่ หำยประชวร ก็เป็ นอันสำเร็ จ เมื่อทำหน้ ำที่เสร็ จแล้ ว
เรื่ องก็บอกว่ำไม่ได้ กลับคืนเพศอีก ก็เลยเป็ นผู้หญิงสืบมำ
อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องของเจ้ ำแม่กวนอิม แต่เจ้ ำแม่กวนอิม
ซึง่ เป็ นเรื่ องในคติพระโพธิสตั ว์ จะมำโยงกันอย่ำงไร กับเรื่ อง
ที่อำตมภำพว่ำมำ
หลักพระพุทธศำสนำนั ้นสอนเรำให้ ถือหลักกรรม ไม่
ตื่นข่ำวมงคล ให้ หวังผลจำกกำรกระทำตำมเหตุผล โดยใช้
ปั ญญำศึก ษำเหตุปั จจัย แล้ วแก้ ไขจัดทำที่เหตุปัจจัย อันนี ้
เป็ นหลักสำคัญมำก ทีนี ้ พอมี พระโพธิ สัตว์แบบมหำยำนนี ้
มำก็ปรำกฏว่ำ มีกำรไปอ้ อนวอนขอควำมช่วยเหลือจำกพระ
โพธิ สตั ว์ เอ แล้ วพระโพธิ สตั ว์ตำมควำมหมำยที่แท้ จริ งของ
พระพุทธเจ้ ำคืออย่ำงไร ตอนนี ้เรำจะต้ องมำทำควำมเข้ ำใจ
กันนิดหน่อย คติพระโพธิ สตั ว์มีเรื่ องรำวเป็ นมำอย่ำงไร พระ
โพธิสตั ว์คือใคร
พระโพธิ สตั ว์ ก็คือท่ำนผู้บำเพ็ญบำรมี เพียรพยำยำม
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ประ พฤ ติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม อย่ ำง ยวดยิ่ ง เ พื่ อ จะ ได้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้ ำต่อไป คื อ ฝึ กฝนพัฒนำตนเองเต็ม ที่ อุทิศตัว
ให้ แ ก่ คุณ ธรรม และในกำรบ ำเพ็ญ ควำมดี อุทิศตัวให้ แ ก่
คุณธรรมนั ้น ก็ อุทิศตนให้ แก่ ผ้ อู ื่นโดยไม่มีควำมเห็นแก่ตัว
เลย เสี ย สละได้ แ ม้ แต่ ชี วิ ต ของตนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น มี
เรื่ องรำวมำกมำยที่พระพุทธเจ้ ำเมื่อครั ง้ เป็ นพระโพธิ สตั ว์ได้
อุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของมหำชน บำงชำติก็สละชีวิต
ยอมตำยเลยเพื่อประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น

แทนที่จะเสียสละทาความดีอย่างพระโพธิสัตว์
กลับเห็นพระโพธิสัตว์ เสี ยสละเลยไปขอความช่ วยเหลือ
ทีนี ้ เมื่ อพระโพธิ สัตว์ มีควำมหมำยเป็ นอย่ำงนี ้ คื อ
เป็ นผู้ที่จะมำเป็ นพระพุทธเจ้ ำ โดยบ ำเพ็ญ บำรมี อย่ ำงนี ้
แล้ วท่ำนตรั สเรื่ องพระโพธิ สัตว์ขึน้ มำทำไม? ก็ตรั สขึน้ มำ
เพื่อให้ เป็ นแบบอย่ำงแก่เรำ เรำจะได้ เอำอย่ำงพระโพธิ สตั ว์
คือพยำยำมบำเพ็ญคุณควำมดีต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ ไม่มีควำม
ระย่อท้ อถอย แม้ จะต้ องสละชีวิตก็ยอม
อีก ข้ อหนึ่ง พระพุทธเจ้ ำเป็ นพระโพธิ สัตว์ ม ำก่ อน
กว่ำจะตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ ำได้ ต้องบำเพ็ญเพียรอย่ำงยวด
ยิ่ง ไม่ใช่จะมำเป็ นพระพุทธเจ้ ำได้ ง่ำยๆ เพรำะฉะนั ้นก็เป็ น
เครื่ องเตื อนใจเรำว่ำ เรำจะบรรลุสิ่ง ที่ ดีง ำมประเสริ ฐ จะ
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เข้ ำถึงจุดหมำยที่สงู สุดได้ นี่เรำจะต้ องมีควำมขยันหมั่นเพียร
เข้ มแข็งอดทน เรำมีพระพุทธเจ้ ำตั ้งแต่ครั ง้ เป็ นพระโพธิ สตั ว์
เป็ นตั ว อย่ ำ ง เรำจะต้ องพยำยำมท ำให้ ไ ด้ อ ย่ ำ งนั น้ คื อ
จะต้ องเพียรพยำยำมเต็มที่ ไม่ยอมท้ อถอย คติเดิมก็คือพระ
โพธิสตั ว์เป็ นตัวอย่ำง เป็ นแบบอย่ำงให้ แก่เรำในกำรบำเพ็ญ
เพียรทำควำมดี
พร้ อมกันนั ้น เรำก็จะเกิ ดมี ควำมซำบซึ ้งในพระคุณ
ของพระพุทธเจ้ ำว่ำ โอ้ พระพุทธเจ้ ำของเรำนี ้ กว่ำพระองค์
จะเป็ นพระพุทธเจ้ ำได้ พระองค์ต้องบำกบั่นเสีย สละเพีย ร
พยำยำมทำควำมดีม ำมำกมำยเหลื อเกิ น ไม่ ใช่จะเป็ นได้
ง่ำยๆ เมื่อมีควำมซำบซึ ้งในพระคุณของท่ำน แล้ วก็จะทำให้
เกิดกำลังใจแก่เรำในกำรทำควำมดี เพรำะคนเรำที่ ทำควำม
ดีนี ้ บำงทีก็ยังไม่มีควำมเข้ มแข็งพอ ครั น้ ไปเจออุปสรรคเข้ ำ
ก็ท้อถอย บำงทีทำไปแล้ ว ไม่ได้ รับผลที่ต้องกำรทันเวลำที่
ต้ องกำร ก็เกิดควำมผิดหวังและท้ อใจ บำงทีก็ถึงกับร้ องทุกข์
บ่นคร่ ำครวญว่ำ เรำนี่ทำดีไม่ได้ ดี อุตส่ำห์ทำดีแทบตำย ไม่
เห็นได้ รั บ ผลดี เลย คนทำชั่ว ได้ ดีมี ถมไป หลำยคนจะโอด
ครวญร้ องทุกข์อย่ำงนี ้
ทีนี ้ พอระลึกถึงพระพุทธเจ้ ำ ไปเห็นประวัติของพระ
โพธิสตั ว์แล้ ว ก็จะเกิดกำลังใจขึ ้นว่ำ โอ เรำทำแค่นี ้จะมำท้ อ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔๖

ใจอะไร พระพุท ธเจ้ ำ เมื่ อ เป็ นพระโพธิ สัต ว์ พระองค์ ไ ด้
บำเพ็ญบำรมีมำยำกเย็นกว่ำเรำนักหนำ ต้ องสละแม้ แต่ชีวิต
บำงที ทั ้งชีวิตทำดี มำตลอดไม่ ร้ ู เท่ำไร เขำก็ไ ม่เ ห็นควำมดี
เอำพระองค์ไปฆ่ำก็มี แล้ วเรำทำควำมดีแค่นี ้จะไปท้ อทำไม
พอนึกถึง ประวัติของพระพุทธเจ้ ำ ตั ้งแต่เ ป็ นพระโพธิ สัตว์
บำเพ็ญเพี ยรบำรมี ม ำอย่ำงนี ้ เรำก็เกิ ดกำลังใจเข้ มแข็ง สู้
ต่อไป
นี่ คื อคติ ก ำรนับ ถื อพระโพธิ สัต ว์ ที่ ถูก ต้ อง ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์หลำยสถำน
๑. ให้ เกิดควำมซำบซึ ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้ ำ
๒. เป็ นเครื่ องเตื อนใจให้ เ รำระลึก ถึ ง หน้ ำที่ ข อง
มนุษย์ ในกำรพัฒนำศักยภำพของตน
๓. เป็ นแบบอย่ำงในกำรบำเพ็ญคุณควำมดี ให้ มี
ควำมเพียรอย่ำงยิ่งยวด
๔. ให้ เกิดกำลังใจโดยเฉพำะในยำมที่ท้อถอย ทำให้
เพียรพยำยำมต่อไป ไม่หยุดไม่หย่อน
รวมควำมว่ำ พระโพธิ สัตว์ เ ป็ นแบบอย่ ำ ง แต่ที นี ้
ต่อมำ คติมนั พลิกกลับ แทนที่จะคิดว่ำ พระพุทธเจ้ ำเป็ นพระ
โพธิ สัตว์ ทำควำมดี ม ำมำกมำย เรำต้ อ งทำควำมดี อ ย่ ำ ง
พระองค์บ้ำง พระโพธิ สัตว์ท่ำนเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น เรำ
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ต้ องเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงนั ้นบ้ ำง กลับคิดไปเสียอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ พระโพธิ สัตว์ท่ำนเสียสละเพื่อผู้อื่นท่ำนคอย
ช่วยเหลือสัตว์ ทั ้งหลำย เรำมี พ ระโพธิ สัตว์คอยช่วยเรำอยู่
แล้ ว เรำไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระโพธิ สตั ว์ดีกว่ำ นี่กลับ
ตรงข้ ำมเลยใช่ไหม?
ควำมหมำยกลำยไปแล้ ว คติ พลิกกลับตรงข้ ำมไป
เลย แทนที่จะทำอย่ำงพระโพธิ สตั ว์ ท่ำนเสียสละช่วยเหลือ
ผู้อื่นเต็มที่โดยไม่เห็นแก่ตวั เรำต้ องทำอย่ำงนั ้น แต่กลับพลิก
ไปว่ ำ พระโพธิ สัต ว์ ค อยช่ ว ยเรำอยู่ แ ล้ ว เรำไปขอควำม
ช่วยเหลือจำกพระโพธิ สตั ว์ดีกว่ำ เรำไม่ต้องทำอะไร ได้ แต่
นอนรอ สบำยไปเลย
เป็ นอั น ว่ ำ มั น เพี ย้ นมำอย่ ำ งนี แ้ ล้ ว เดี๋ ย วนี ม้ ั น
กลำยเป็ นอย่ ำงนี ไ้ ปแล้ ว กลำยเป็ นว่ำมี พระโพธิ สัตว์ คอย
ช่วยเรำ เพรำะฉะนัน้ เรำก็ ไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระ
โพธิ สัตว์ดีกว่ำ เรำก็เลยไม่ต้องทำอะไร ถ้ ำอย่ำงนี ค้ ติพระ
โพธิสตั ว์ก็เพี ้ยน สูญเสียควำมหมำยที่แท้ จริ งไปแล้ ว
ฉะนั ้น จะต้ องเตือนเรำชำวพุทธกันให้ มำก ว่ำหลัก
พระศำสนำกำลังจะเพี ้ยนไปหมด ทั ้งๆ ที่ตัวหลักเดิมนี่ก็อยู่
คำศัพท์เดิมก็อยู่ ชื่อเดิมก็อยู่ แต่ควำมหมำยมันไม่อยู่ แค่นี ้ก็
ไปแล้ ว มั น พลิ ก กั น นิ ด เดี ย วนี่ แ หละ เรำบอกได้ ว่ ำ
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๔๘

พระพุทธศำสนำยังอยู่ พระโพธิ สัตว์ยังอยู่ พระพุทธเจ้ ำ ยัง
อยู่ ถูก แต่เรำไม่ได้ นบั ถือในควำมหมำยที่ถูก พระโพธิ สตั ว์
อยู่ แต่เรำไปนับถือเสียอีกแบบหนึ่ง มันกลับตรงข้ ำมเลย นี่
เป็ นเรื่ องที่นำ่ กลัว

พระโพธิสัตว์ทาความดีด้วยมุ่งในปณิธาน
พระอรหันต์ ทาความดีเพราะเป็ นธรรมดาที่ท่านจะทา
ตกลงว่ ำ พระโพธิ สัต ว์ เ ป็ นแบบอย่ ำ งแก่ เ รำ เรำ
จะต้ องเอำอย่ำงพระโพธิ สตั ว์ ตั ้งปณิ ธำนในกำรทำควำมดี
ให้ เ ป็ นไปตำมคติพระโพธิ สัตว์ ที่ถูก ต้ อง แต่อย่ ำงไรก็ ตำม
พระโพธิ สัตว์ ก็มี จุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่ อง เป็ นข้ อหย่อนข้ อ
ขำดไป ๒ อย่ำง อ้ ำว! เรำรู้ กันว่ำพระโพธิ สตั ว์นี่ดีมำก ต่อไป
จะเป็ นพระพุทธเจ้ ำ ท่ำนบำเพ็ญเพียรเต็มที่ ช่วยเหลือคนอื่น
อย่ ำ งเดี ย ว พระโพธิ สัต ว์ ดี ข นำดนี ้ ทำไมเรำจึ ง ไม่ นับ ถื อ
สูงสุดอย่ำงพระพุทธเจ้ ำ ทำไมจึงว่ำพระโพธิ สัตว์มีจดุ อ่อน
สำคัญ ๒ ประกำร
จุด อ่ อ นหรื อข้ อหย่ อ นอะไร ๒ ประกำร (ในแง่ ที่
เกี่ยวกับกำรทำควำมดี)
๑. พระโพธิ สตั ว์ที่ทำควำมดีนั ้น ท่ำนทำด้ วยปณิ ธำน
ทำดีด้วยตั ้งใจบำเพ็ญบำรมี โดยตั ้งเป้ ำหมำยจะบรรลุธรรม
สูงสุด
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พระโพธิ สัตว์ ต้อ งกำรบรรลุนิพพำน ต้ องกำรเป็ น
พระพุทธเจ้ ำ ต้ องกำรจะหลุดพ้ น จึงต้ องบำเพ็ญคุณควำมดี
เหล่ำนั ้น โดยตั ้งปณิ ธำนคือตั ้งใจมั่นคงว่ำจะเพียรบำเพ็ญ
คุณ ควำมดี เ หล่ ำ นัน้ แล้ ว ก็ อ ยู่ ด้ ว ยปณิ ธ ำน ปณิ ธ ำนนัน้
เข้ มแข็งมำก ขนำดที่จะสละชีวิตเพื่อผู้อื่นได้ แต่รวมแล้ วก็
คือทำด้ วยปณิ ธำน ต่ำงจำกพระอรหันต์ เ ช่นพระพุทธเจ้ ำ
(พระพุทธเจ้ ำก็เป็ นพระอรหันต์ ) พระอรหันต์ทั ้งหลำยนั ้นทำ
ควำมดีโดยไม่ต้องอำศัยปณิ ธำน แต่ท่ำนทำควำมดีโดยเป็ น
ธรรมชำติของท่ำนอย่ำงนั ้นเอง จุดต่ำงกันอยู่ตรงนี ้
พระโพธิ สัตว์ ต้องอำศัย ปณิ ธำน ตั ้งแต่เ ริ่ ม ต้ นเลย
มุ่งหมำยจะเป็ นพระพุทธเจ้ ำก็ตั ้งปณิ ธำน จำกนั ้นก็ทำควำม
ดีและอยู่ด้วยปณิ ธำนเรื่ อยไป พระโพธิ สัตว์ท่ำนมุ่งมั่นแน่ว
แน่ในเป้ ำหมำย มี ควำมเข้ มแข็ง จิตมีพลังแรงมำกในกำรที่
จะทำตำมปณิ ธำนนั ้นให้ สำเร็ จ แต่พระอรหันต์เ ป็ นผู้บรรลุ
ประโยชน์ ต นแล้ ว ไม่ มี อ ะไรจะต้ องท ำเพื่ อ ตนเองอี ก
เพรำะฉะนั ้นกำรกระทำเพื่อผู้อื่นจึงเป็ นธรรมชำติของท่ำน
ท่ำนทำควำมดีอย่ำงเป็ นไปเอง
พระพุท ธเจ้ ำ ทรงพ้ น จำกภำวะที่ ถื อ ปณิ ธ ำนแล้ ว
เพรำะฉะนั ้นพระองค์จึงทำควำมดี คือกำรไปโปรดไปช่วย
สรรพสัต ว์ อ ย่ ำ งเต็ม ที่ เพรำะพระองค์ ไ ม่ ต้ องทำอะไรให้
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๕๐

พระองค์ เ อง ไม่ มี อ ะไรที่ จะต้ องทำให้ ตัวเองแล้ ว ท่ำนจึ ง
เรี ยกว่ำเป็ นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ ว ไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อ
ตนเองอีกต่อไป เพรำะฉะนัน้ ชีวิตที่เหลืออยู่นี่จะทำอะไร ก็
ทำสิ่งที่ควรทำที่เป็ นประโยชน์ คือบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่
ผู้อื่น แก่ สัง คม แก่ ป ระชำชำวโลก และท่ำนก็ ทำของท่ำน
เรื่ อยไปโดยไม่มีเรื่ องอะไรอื่นที่จะต้ องทำ นี่คือลักษณะของ
พระอรหันต์ พระอรหันต์ต่ำงกับพระโพธิ สตั ว์ตรงนี ้ ที่ว่ำทำ
ควำมดี บำเพ็ญประโยชน์โดยธรรมชำติของท่ำนเอง ไม่ต้อง
อำศัยปณิธำน แต่พระโพธิสตั ว์ต้องใช้ ปณิธำน

พระโพธิสัตว์ เป็ นยอดสุ ดของผู้ทาดีด้วยความยึดในความดี
เหนือกว่ านี้คอื พระอรหันต์ ผู้ทาความดีเพราะได้ เข้ าถึงธรรม
๒. พระโพธิ สัตว์ ที่ทำควำมดี นัน้ ท่ำนทำควำมดี
ตำมที่ยึดถือกันอยู่ อย่ำงที่เข้ ำใจกันว่ำสูงเลิศที่สดุ ตำมที่หมู่
มนุษ ย์ ตกลงยอมรั บ กัน ซึ่ง ยัง ใช่ควำมดี สูง สุด ที่ เ กิ ดจำก
ปั ญญำหยัง่ รู้สจั จธรรม
พระโพธิ สัตว์ยังอยู่ระหว่ำงบำเพ็ญบำรมี ยัง ไม่ไ ด้
บรรลุธรรมสูงสุด ยังไม่ได้ บรรลุปัญญำสูงสุด ยังไม่ได้ บรรลุ
โพธิ ฉะนั ้นปั ญญำของท่ำนจึงยังไม่ถึงสัจจธรรม ยังไม่ร้ ู ตัว
ควำมจริ งที่แท้ ถึงที่สุด เพรำะฉะนั ้นสิ่งที่ดีก็ว่ำตำมที่ยึดถื อ
หรื อตำมที่ตกลงกันในสังคมนั ้น ตำมที่สอนกันมำว่ำอันนี ้ดีก็
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ยึดถื อเป็ นควำมดี แม้ อำจจะเหนือกว่ำในบำงกรณี เพรำะ
พัฒนำปั ญญำมำมำกแล้ ว แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อยึดถือใน
ควำมดีใดท่ำนก็พยำยำมทำควำมดีนั ้นให้ เต็มที่ถึงที่สดุ ไม่มี
ใครทำได้ อย่ำงพระโพธิ สัตว์ เวลำทำควำมดีอันไหน แม้ แต่
พระพุทธเจ้ ำก็อำจจะไม่ทำเท่ำกับ พระโพธิ สัตว์ในควำมดี
เฉพำะข้ อนั ้น อ้ ำว! ทำไมเป็ นอย่ำงนั ้น เพรำะพระโพธิ สตั ว์
ท่ำนตั ้งใจทำควำมดีอย่ำงนั ้นๆ ด้ วยปณิ ธำน เวลำนั ้นท่ำนมี
ปณิ ธำนในเรื่ องนั ้น ท่ำนก็ทำของท่ำน จนกระทั่งเกินขนำด
ไปก็มี ควำมดีของพระโพธิ สตั ว์นั ้น ไม่สมบูรณ์ เพรำะเหตุว่ำ
เป็ นควำมดีตำมที่ยึดถือกัน เขำยึดถือมำรู้ กันมำอย่ำงไรก็ว่ำ
ไปตำมนั ้น และทำควำมดีนั ้นได้ สงู สุด
เพรำะฉะนั ้น เรำจะเห็นว่ำพระโพธิ สตั ว์ในหลำยชำติ
บรรลุฌำนสมำบัติ เพรำะฌำนสมำบัติเ ป็ นควำมดี สูง สุด
แล้ วในยุคสมัยนั ้น บำงชำติก็ได้ อภิญญำ ๕ เช่นในครั ง้ ที่เป็ น
สุเมธดำบส ในสมัยนั ้นก็ไม่มีใครได้ อภิญญำ ๕ เก่งเชี่ยวชำญ
อย่ ำงสุเ มธดำบส เป็ นอันว่ ำ พระโพธิ สัต ว์ ทำได้ สูง สุด ใน
ควำมดี ที่ เ ขำได้ กั น ในยุ ค นั น้ แต่ ฌ ำนสมำบัติ ต ลอดจน
อภิ ญญ ำทั ง้ ๕ นั น้ เมื่ อพ ระ โพ ธิ สั ต ว์ ไ ด้ ตรั สรู้ เ ป็ น
พระพุท ธเจ้ ำ แล้ ว ก็ ต รั สว่ ำ นี่ ยั ง ไม่ ใ ช่ ธ รรมสูง สุด ยั ง ไม่ ใ ช่
จุดหมำย ไม่เป็ นอิสรภำพ ถ้ ำใครขื นหลงติดในควำมวิเศษ
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๕๒

เหล่ำนี ้ก็เป็ นควำมผิดพลำดด้ วยซ ้ำไป แต่พระโพธิ สตั ว์ก็ไป
เอำจริ งเอำจังกับควำมดีนั ้น เพรำะอะไร เพรำะยังไม่หมด
กิเลส ยังไม่ถึงสัจจธรรม ยังไม่ถึงโพธิญำณ
ฉะนั ้น พระโพธิสตั ว์ก็อยู่กับควำมดีในระดับที่มนุษย์
จะรู้ กันนี่ถึ งขัน้ สูงสุดยอดเลย แต่ก็ ไม่ถึ งโพธิ ควำมดีของ
พระโพธิสตั ว์จงึ เป็ นควำมดี ตำมที่ยึดถือกันในโลกมนุษย์ แต่
พระพุทธเจ้ ำทรงพ้ นเลยจำกควำมยึ ดถื ออันนี ้ เพรำะรู้ ว่ำ
อะไรเป็ นควำมดีที่แท้ โดยสัมพันธ์กบั ตัวสัจจธรรม จนกระทัง่
อยู่พ้นบำปเหนือบุญได้ พระพุทธเจ้ ำและพระอรหันต์อื่นๆ
ทำควำมดีบริ สทุ ธิ์ ล้วนๆ เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ เพรำะ
ไม่ มี อะไรจะต้ องทำเพื่อตัวเองอี ก อย่ ำงที่ กล่ำวแล้ ว และ
เพรำะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ ทำควำมชัว่ เหลืออยู่เลย
สองประกำรนี ้คือข้ อหย่อนของพระโพธิ สตั ว์ สรุ ปว่ำ
พระโพธิสตั ว์ยงั ไม่ตรัสรู้ ยังไม่หลุดพ้ น จึง
๑. ทำควำมดีด้วยปณิธำน
๒. ยึดถื อควำมดีตำมที่ตกลงกันในหมู่มนุษย์ ไม่ใช่
ตัวธรรมที่เข้ ำถึงควำมจริ งของธรรมชำติโดยสมบูรณ์ ด้ วย
ปั ญญำอันสูงสุด
ส่วนพระพุทธเจ้ ำที่ประเสริ ฐ ก็เพรำะพระองค์ผ่ำน
กำรบำเพ็ญเพียรอย่ำงพระโพธิ สตั ว์มำแล้ วจนสมบูรณ์ แล้ ว
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ก็ทำควำมดีเพรำะเป็ นปกติธรรมดำของพระองค์เอง ไม่ต้อง
อำศัยปณิธำน
ที นี ้ คติ ทั ง้ หมดที่ อ ำตมภำพน ำมำพู ด ในวั น นี ้ ก็
เพื่อให้ เข้ ำใจว่ำเรำจะต้ องนับถือพระโพธิ สตั ว์ให้ ถูกต้ อง และ
รู้ขอบเขตของพระโพธิสตั ว์ กล่ำวคือ
ประกำรที่หนึ่ง ถ้ ำเรำจะนับ ถื อพระโพธิ สัตว์ เรำก็
ควรจะเอำแบบอย่ ำงพระโพธิ สัตว์ใ นกำรบ ำเพ็ญเพีย รทำ
ควำมดี ให้ เสี ยสละได้ อย่ ำงพระโพธิ สัตว์ ไม่ใ ช่ไ ปคอยขอ
ควำมช่วยเหลือจำกพระโพธิสตั ว์
ประกำรที่สอง ขอบเขตของพระโพธิ สัตว์ก็ คือพระ
โพธิสตั ว์ยงั ไม่บรรลุธรรมสูงสุด ยังไม่เข้ ำถึงปั ญญำตรั สรู้ จึง
ยังมีจดุ อ่อน แม้ แต่ในกำรบำเพ็ญควำมดีที่เป็ นสำระสำคัญ
ของพระโพธิสตั ว์นั ้นเอง คือท่ำนยังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ
ที่จะต้ องเป็ นพระพุทธเจ้ ำต่อไป จนกว่ำจะเป็ นพระพุทธเจ้ ำ
จึงเป็ นผู้ประเสริ ฐสูงสุด ดังที่กล่ำวมำ
เมื่อพุทธศำสนิกชนรู้ หลักอย่ำงนี ้แล้ ว ก็จะได้ นบั ถื อ
พระพุทธศำสนำและปฏิบตั ิต่อพระศำสนำได้ ถูกต้ อง เพรำะ
ควำมไม่ร้ ู นี่แหละ จึงทำให้ เรำเชื่อถื อและปฏิบัติคลำดเคลื่อน
ไปต่ำงๆ
ทัง้ หมดนี เ้ ป็ นหลัก กำรบำงอย่ ำ งที่ อ ำตมภำพนึ ก
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ขึ ้นมำได้ ก็พูดไป ที่จริ งมี เรื่ องรำวอะไรที่ควรจะพูดต่อไปอีก
มำกมำย แต่ตอนนี ้อยำกจะโยงเรื่ องมำหำตัวโยม

ฝึ กทาความดีให้ ชินจนเป็ นธรรมดา
นั่นแหละจะเป็ นคนที่เรียกว่ามีวาสนาดี
เป็ นอันว่ำอย่ำงน้ อยพระโพธิ สตั ว์ท่ำนก็เก่งมำกแล้ ว
เรำคงไม่ ถึ งขัน้ พระพุทธเจ้ ำ เพรำะเรำก็ ยัง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นพระ
อรหันต์ ยังไม่ถึงขัน้ ที่จะทำดีอย่ำงเป็ นธรรมดำของเรำเอง
ถ้ ำจะทำได้ บ้ำง พอจะเรี ยกว่ำเป็ นกำรทำดีโดยธรรมชำติได้
ในแง่หนึ่ง ก็คือทำด้ วยกำรฝึ กตัวเองมำจนชิน เป็ นเรื่ อ งติด
ตัว ไม่ใช่เป็ นไปโดยธรรมดำแท้ ๆ ถ้ ำเรำทำอะไรให้ จริ งจัง
ฝึ กฝนท ำอยู่ เ สมอ ก็ จ ะสะสมติ ด ตั ว จนเรี ยกได้ ว่ ำ เป็ น
ธรรมดำของเรำ ในควำมหมำยแบบของมนุษย์ปถุ ชุ น
ฉะนัน้ สิ่ งสำคัญอย่ำงหนึ่ง ในหมู่มนุษย์ ก็ คือทำให้
จริ ง ถ้ ำจะทำควำมดีอะไรแล้ วทำให้ จริ ง ทำให้ เป็ นลักษณะ
ประจำตัว ทำให้ เป็ นนิสยั ทำให้ เป็ นวำสนำ
เอำอีกแล้ ว คำว่ำ วาสนานี ้ ก็ต้องทำควำมเข้ ำใจกัน
อีก แต่วนั นี ้จะไม่พดู ยำว เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ วำสนำนี่ไม่ได้ มี
ควำมหมำยอย่ำงที่เข้ ำใจกันในภำษำไทย วำสนำนั ้นที่จริ ง
คือลักษณะประจำตัวที่แต่ล ะคนได้ส่ังสมอบรมมำจนเคยชิ น
เช่นเป็ นคนที่มีท่ำ ทำงเดิ นอย่ำงนี ้ มี ท่วงทำนองพูดอย่ำงนี ้

๕๕

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

ชอบพูดคำอย่ำงนี ้ มีควำมสนใจแบบนี ้เป็ นต้ น อันนี ้เรี ยกว่ำ
วาสนา
วาสนา คือควำมเคยชินที่สั่งสมอบรมมำจนเป็ น
ลักษณะประจำตัวนี ้ เป็ นตัวกำกับและกำหนดวิถีชีวิตของ
คนเป็ นอย่ ำ งมำก ท่ ำ นจึ ง ถื อ ว่ ำ วำสนำเป็ นเรื่ องส ำคั ญ
คนเรำนี ้ เมื่อมีลกั ษณะประจำตัวที่จะแสดงออกอย่ำงไรแล้ ว
ก็จะปรำกฏแก่ผ้ อู ื่นแล้ วมีผลย้ อนกลับต่อชีวิตของตัวเอง เช่น
เรำมี ลกั ษณะกำรพูดอย่ำงนี ้ คนอื่นเขำได้ ยินคำพูดของเรำ
เขำก็มีท่ำทีเป็ นปฏิกิริยำตอบย้ อนกลับมำ บำงคนนี ้พูดแล้ ว
คนอื่นชอบฟั ง บำงคนพูดแล้ วคนอื่นอยำกหนี บำงคนพูด
แล้ ว คนอื่ นอยำกตี จะเดิ นก็ เหมื อนกัน บำงคนเดิ นคนอื่ น
ชอบดู บำงคนเดิ นคนอื่ นชื่ น ชมนับ ถื อ บำงคนเดิ นคนอื่ น
ระคำยใจ ไม่ ว่ำจะเดิน จะยื น จะทำอะไรก็ ตำม ต่ำงคนก็
ต่ำงกันไปหมด นี ้เป็ นวำสนำ วำสนำอยู่ที่ตวั เรำ ไม่ใช่เป็ นสิ่ง
ที่ลอยมำจำกฟำกฟ้ำ วำสนำอยู่ที่ตวั เรำ แล้ วมันก็กำหนดวิ ถี
ชีวิตของเรำ
แต่ละคนมี วำสนำไม่เหมื อนกัน เพรำะสั่งสมอบรม
มำไม่ เ หมื อ นกั น ที นี ใ้ นกำรที่ จ ะท ำควำมดี ใ ห้ ติ ด ตั ว
จนกระทัง่ เรำรู้ สึกเหมื อนเป็ นธรรมชำติของเรำนั ้น ก็คือทำ
จนเป็ นวำสนำ ต้ องทำด้ วยควำมจงใจคัดเลือกควำมดีที่จะ
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ทำ และทำให้ จ ริ ง จัง ถ้ ำเรำปล่ อ ยเรื่ อ ยเปื่ อยเรำก็ จ ะได้
วำสนำที่ไม่ดี เพรำะฉะนั ้นต้ องตั ้งใจว่ำ อะไรที่ดี ก็ตั ้งใจฝึ ก
ทำให้ สม่ำเสมอ ทำให้ ชิน
โดยเฉพำะผู้ที่มีลกู หลำนจะต้ องระลึกไว้ ว่ำ คนเรำนี ้
จะอยู่ด้วยควำมเคยชิ นเป็ นส่วนมำก กิ ริย ำ มำรยำท กำร
วำงตัว กำรพูดจำอะไรต่ำงๆ ที่เป็ นลักษณะประจำตัวของแต่
ละคนนัน้ เริ่ มต้ นก็ เกิ ดจำกกำรทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก่อน
แล้ วก็ทำอย่ำงนั ้นๆ จนชิน เพรำะฉะนั ้นถ้ ำเรำปล่อยให้ กำร
กระทำอย่ำงใดเกิ ดขึน้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นแล้ ว ต่อไปก็มักจะชิน
อย่ ำงนัน้ และเมื่ อ ชิ น แล้ ว ก็ จ ะแก้ ยำกที่ สุด ฉะนัน้ พ่อ แม่
จะต้ องชิงให้ เขำได้ ควำมเคยชินที่ดี แล้ วเขำก็จะได้ วำสนำที่
ดี เพรำะฉะนัน้ จะต้ องเอำใจใส่คอยใช้ โ อกำส ตั ้งแต่ตอน
แรกให้ เขำได้ ควำมเคยชินที่ ดี เป็ นวำสนำติดประจำตัวไป
แล้ วควำมเคยชินที่เป็ นวำสนำนั ้นก็จะเป็ นโชคเป็ นลำภของ
เขำในอนำคต เพรำะฉะนั ้น ควำมสำเร็ จจึงอยู่ที่เรำจะทำให้
ควำมประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงำม กลำยเป็ นควำมเคยชินของเขำ
เมื่อเรำฝึ กตัวเองให้ ดี พยำยำมทำให้ เคยชินในเรื่ อง
นัน้ ๆ ต่ อไปกำรกระทำหรื อ ควำมประพฤติ อ ย่ ำงนัน้ ก็ จ ะ
เป็ นไปเองโดยเรำไม่ ร้ ู สึกตัวเลย กำรทำจนชินหรื อวำสนำ
อย่ำงนี ้ถ้ ำเรำจะเรี ยกว่ำธรรมชำติหรื อธรรมดำของเรำก็พอ
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ได้ แต่ธรรมชำติระดับนี ้ ไม่ ใช่ธรรมชำติแ บบพระพุทธเจ้ ำ
เป็ นเพียงธรรมชำติแบบเคยชิน

จะก้าวหน้ าดีในการปฏิบัติ เมื่อเอาวัตรมาเสริมศีล
กำรที่อำตมภำพยกเอำหลักในเรื่ องคติพระโพธิ สตั ว์
ขึ น้ มำพูดนัน้ ก็ เ ข้ ำกั นกับ เรื่ องนี ้ คื อ ในกำรทำควำมดี นัน้
จะต้ องมี แนวทำงหรื อมีจุดเน้ นบ้ ำง จึงต้ องตั ้งเป้ ำไว้ ว่ำ เรำ
จะเอำอย่ำงไร ไม่ใช่ว่ำประพฤติปฏิบตั ิควำมดีพร่ ำไปหมด
ต้ องเอำเป็ นข้ อๆ อย่ำงน้ อยทีละข้ อ ทีละเรื่ องหรื อสองสำม
เรื่ องก็พอ เพรำะฉะนัน้ นอกจำกมี ศีลแล้ วท่ำนจึง ให้ มีวัตร
ด้ วย
ศีลเป็ นควำมประพฤติสำมัญที่ควรปฏิบัติเสมอกัน
สำหรั บทุกคน ในโลก ในสังคม ในชุมชน หรื อในหมู่ชนนั ้นๆ
แล้ วแต่กรณี เช่น ในหมู่ม นุษย์ ทัง้ หมด คนเรำอยู่ในสังคม
ด้ วยกัน ก็ไม่ควรละเมิดต่อกัน ไม่ควรเบียดเบียนกัน เมื่อต่ำง
คนพำกันประพฤติ อ ย่ ำงนี ้ ก็ อยู่กั นดี เมื่ อ ประพฤติ กันได้
อย่ำงนี ้เป็ นปกติก็เป็ นคนมี ศีล
ที นี ้ นอกเหนื อ จำกควำมประพฤติ ที่ ทุก คนควรมี
เหมื อนๆ กั น เป็ นปกติ ที่ เ รี ย กว่ำ ศี ล นี แ้ ล้ ว หรื อเหนื อ จำก
ควำมประพฤติดีขั ้นพื ้นฐำนนี ้แล้ ว เรำก็ต้องกำรจะทำควำม
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ดีพิเศษบำงอย่ำงเพิ่มขึน้ อีก ควำมประพฤติพิเศษ นั่นท่ำน
เรี ยกว่ำวัตร อย่ำงพระนี่มีศีล ท่ำนให้ มีศีลเหมือนกันทุกองค์
แต่นอกจำกศีล อำจจะถื อธุดงค์ข้อนั ้นข้ อนี ้ นี่เรี ยกว่ำ วัตร
เป็ นข้ อปฏิบัติพิเศษ เพื่ อฝึ กตนให้ ดียิ่งขึ ้น อันนี ้เหมื อนเป็ น
เคล็ดลับ
เพรำะฉะนั ้น ถ้ ำเรำจะทำควำมดีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรื อบำงอย่ำงให้ ได้ ผล ก็เอำมำถือเป็ นวัตรซะเลย พระท่ำน
จึงมีกำรสมำทำนวัตร เพรำะฉะนั ้น เมื่อเรำคิดพิจำรณำด้ วย
เหตุผลแล้ ว เห็นว่ำกำรกระทำหรื อกำรปฏิบตั ิอนั นี ้ถ้ ำถือแล้ ว
จะเป็ นประโยชน์แก่เรำ ไม่ว่ำจะเป็ นประโยชน์ในทำงลบก็
ตำม ในทำงบวกก็ตำม ก็ตั ้งใจสมำทำน คือถื อปฏิบัติด้วย
ควำมเจำะจงจำนงใจ
ในทำงลบ เช่น ต้ องกำรจะแก้ นิสยั บำงอย่ำง รู้ สึกว่ำ
ตัวเรำนี ้เป็ นคนมีนิสยั เสียในเรื่ องชอบกินจุกกินจิก คิดขึ ้นมำ
ว่ำอย่ำงนี ้ไม่ดีนะ ถ้ ำแก้ ได้ จะดี กว่ำ เรำก็สมำทำนวัตรกินไม่
จุกไม่จิก หรื อถื อวัตรในข้ อว่ำ ทำนอำหำรวันละเท่ำนั ้นมื อ้
เฉพำะเมื่อตรงเวลำเท่ำนั ้นเท่ำนี ้ จะสมำทำนแม้ แต่ทำนมื อ้
เดียวก็ได้ แล้ วแต่พิจำรณำให้ เ หมำะกับตนหรื อเป้ ำหมำย
ของตน อย่ำงนี ้เรี ยกว่ำเป็ นวัตรทั ้งนั ้น พอเรำตกลงกับใจของ
เรำได้ มนั่ ใจแล้ วก็สมำทำนเลย ถือเป็ นวัตร แล้ วตกลงว่ำ เรำ
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จะถื อข้ อปฏิบัติอย่ ำงนี เ้ ป็ นเวลำเท่ำนัน้ เท่ำนี ้ วัตรนี จ้ ะถื อ
จำกัดเวลำก็ได้ ไม่จำกัดเวลำก็ได้ คือเป็ นเรื่ องยื ดหยุ่น แต่
เมื่อตกลงสมำทำนให้ จริ ง เมื่อเอำมำตั ้งเป็ นวัตรแล้ ว ทำเป็ น
ข้ อเจำะจงอย่ำงนี ้ก็จะประสบควำมสำเร็ จ
เพรำะฉะนั น้ ในเรื่ องของข้ อปฏิ บั ติ เรื่ องควำม
ประพฤติ เรื่ องพฤติกรรมต่ำงๆ ถ้ ำจะให้ สำเร็ จต้ องทำเป็ น
วัตร ใครจะเลิกเหล้ ำเลิกบุหรี่ ก็สมำทำนวัตรซะ ก็มีทำงแก้ ไข
ได้ สำเร็ จ นี่คือเคล็ดลับในกำรฝึ กคน ท่ำนจึงให้ หลักไว้ สอง
ชั ้น ไม่ใช่อยู่แค่ศีลแต่ต้องมีวตั รด้ วย ศีลนี่เรำมีเหมือนกับคน
อื่นแล้ ว ควำมประพฤติของเรำอยู่ในระดับปกติดีแล้ ว ต่อไป
เรำก็ถือวัตรเพื่อจะแก้ ไขอะไรบำงอย่ำง หรื อทำอะไรพิเศษ
ยิ่งๆ ขึ ้นไป
ในทำงบวก เมื่ อจะทำควำมดีบำงอย่ำง เช่น จะฝึ ก
ให้ เป็ นคนมีเมตตำกรุ ณำชอบช่วยเหลือผู้อื่น ก็สมำทำนวัตร
ในกำรช่วยเหลือคน เรำได้ ฟังพระท่ำนสอนว่ำกินคนเดียวไม่
เป็ นสุข เรำก็ อำจจะสมำทำนวัตรที่ เ กี่ ยวกับ กำรไม่ กิ นคน
เดียว เรื่ องนี ้มี ตวั อย่ำงพระโพธิ สตั ว์ในชำติหนึ่งท่ำนถือ วัตร
ว่ำไม่ยอมกิ นอะไรก่อนให้คนอื ่น ท่ำนสมำทำนวัตรว่ำแต่ละ
วันเมื่ อตื่นขึ น้ มำ จะยัง ไม่ยอมกิ นอะไร จนกว่ำจะได้ ให้ แ ก่
ผู้อื่นแล้ วก่อน ญำติโยมจะถือวัตรขึ ้นมำอย่ำงนี ้ก็ดีเหมือนกัน
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พอถื อวัตรในข้ อที่จะต้ องให้ แ ก่ผ้ ูอื่นก่ อนแล้ ว ในวันหนึ่ง ๆ
เมื่อตื่นขึ ้นมำก็ต้องหำทำงไปให้ คนอื่น ไม่ร้ ู จะให้ ใครก็ถวำย
พระ ไปตักบำตร ก็เป็ นอันว่ำได้ ให้ แล้ ว จำกนั ้นตัวเองจึงจะ
กินข้ ำว อย่ำงนี ้ก็ได้ สมำทำนวัตรแล้ ว เป็ นตัวอย่ำงหนึง่

จะพัฒนาได้ผลดี ต้ องเป็ นคนมีปณิธาน
ที นี ต้ ่ อไป ในทำงจิ ต ใจที่ สูง กว่ ำ นัน้ ก็ ท ำปณิ ธ าน
อย่ำงพระโพธิสตั ว์ ปณิธำนมีคณ
ุ ค่ำก็เพรำะเหตุผลนี ้ คือกำร
ที่ จะทำควำมดี พิเ ศษอะไรอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ง นี ้ ถ้ ำ เรำไม่
ตั ้งใจเอำจริ งเอำจังเฉพำะอย่ำงหรื อเป็ นเรื่ องๆ เป็ นข้ อๆ ไป
แล้ ว มันก็จะพร่ ำไปหมด จับจุดไม่ได้ ดังนั ้นเรำก็ตั ้งปณิ ธำน
ขึ ้นมำ พระโพธิ สัตว์ในชำติหนึ่งๆ ท่ำนก็ตั ้งปณิ ธำนหนักใน
บำรมี อย่ำงหนึ่งอย่ำงเดียวใช่ไหม ท่ำนไม่ได้ ทำทีเดียวสิ บ
บำรมี ในชำติที่เป็ นพระมโหสถ ก็เอำทำงปั ญญำ ในชำติเป็ น
พระมหำชนกก็เอำทำงควำมเพียร ในชำติเป็ นพระเวสสันดร
ก็เอำทำงทำน เรี ยกว่ำมีปณิธำนเต็มที่ในเรื่ องนั ้นๆ
เพรำะฉะนัน้ โยมเองนี ก้ ็ เ หมื อ นกั น ถ้ ำจะฝึ กฝน
ตนเองทำควำมดีอะไรบำงอย่ำงให้ สำเร็ จและให้ ก้ำวหน้ ำ ก็
ตั ้งปณิ ธำนเลย ว่ำจะทำควำมดีอันนี ้ให้ เป็ นพิเศษ แล้ วก็จะ
ส ำเร็ จ ด้ วยปณิ ธ ำนนั น้ เป็ นกำรด ำเนิ น ตำมอย่ ำ งพระ
โพธิสตั ว์
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เรำยอมรับว่ำเรำยังไม่ถึงขั ้นของพระอรหันต์ ที่จะทำ
ควำมดีอย่ำงเป็ นไปเองโดยธรรมชำติ เพรำะฉะนั ้นวัตรกับ
ปณิ ธ ำนนี่ จ ะช่ ว ยเรำมำกในกำรที่ จ ะก้ ำวหน้ ำ ไปในกำร
บำเพ็ญไตรสิกขำ หรื อในกำรประพฤติปฏิบตั ิตำมหลักพระ
ศำสนำ
คนที่ ไ ด้ หลั ก อย่ ำ งนี แ้ ล้ ว ได้ ส มำทำนวั ต ร ได้ ถื อ
ปณิ ธำนในกำรทำควำมดีอย่ำงนี ้แล้ ว จะไม่แกว่งไกวไปกับ
เรื่ องมงคลตื่นข่ำว เรื่ องขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์ เดช ดังที่นั่น ดัง
ที่นี่ เขำว่ำที่โน้ นที่นั ้นดีอย่ำงนั ้นอย่ำงโน้ น ไม่ว่ำอะไรก็ไม่ตื่น
ไม่เขว เรำมีหลักของเรำแล้ ว สิ่งเหล่ำนี ้ก็เป็ นเรื่ องประกอบ
ผ่ำนเข้ ำมำแล้ วก็ผ่ำนออกไป ถ้ ำเรำรู้ เข้ ำใจและปฏิบตั ิอย่ำง
นี แ้ ล้ ว เรำก็ อ ยู่กับ หลัก ที่ เ ป็ นเนื อ้ ตัวของพระพุทธศำสนำ
เหตุกำรณ์ อะไรต่ออะไรแบบนี ้เกิดขึน้ แล้ วมันก็ผ่ำนไป มัน
ไม่อยู่ยั่งยื น เมื่ อมันผ่ำนแล้ ว พระพุทธศำสนำของเรำก็ไ ม่
กระทบกระเทือน เพรำะพระศำสนำอยู่ที่ตวั เรำเอง
ตกลงว่ำ เมื่อปฏิบตั ิถูกต้ องพระศำสนำก็อยู่ที่ตวั เรำ
เอง เรำไม่ต้องไปทำอะไร ตัวเรำนี่แหละเป็ นที่สืบพระศำสนำ
เพรำะว่ำพระธรรมมำอยู่ในตัวเรำแล้ ว ตัวเรำเดิ นไปพระ
ธรรมก็เดินไป ตัวเรำอยู่พระศำสนำก็อยู่ เรำก็ทำหน้ ำที่สืบ
ต่อรั กษำพระศำสนำอยู่ตลอดชีวิตของเรำ ด้ วยกำรที่เรำทำ
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ควำมดีนั ้นเอง นี่เรี ยกว่ำพุทธศำสนิกชนได้ หลักแล้ ว
เพรำะฉะนั ้นจึงขอเชิญชวน ขอให้ พวกเรำมำเรี ยนรู้
ให้ เ ข้ ำใจหลักพระศำสนำ แล้ วประพฤติ ปฏิ บัติใ ห้ ถูก ต้ อง
อย่ ำงน้ อยก็ใ ห้ พุทธศำสนิ ก ชนเป็ นอุบ ำสกอุบำสิ ก ำที่ ดี มี
คุณสมบัติเป็ นอุบำสกแก้ ว อุบำสิกำแก้ ว อย่ำงที่ท่ำนเรี ยกไว้
เรำก็จะเอำใจใส่ฝึกฝนพัฒนำชีวิต มำฟั งธรรม ศึกษำธรรม
เรี ยนรู้ หลักทั ้งพระวินยั และคำสอนพื ้นฐำนของพระพุทธเจ้ ำ
แล้ ว ยึ ดถื อหลัก กรรม เอำกำรกระทำเป็ นเครื่ องนำมำซึ่ ง
ผลสำเร็ จ ด้ วยกำรใช้ สติปัญญำแล้ วเพียรพยำยำมให้ ตรงกับ
เหตุปั จ จัย ไม่ ตื่ น ข่ ำ วมงคล ไม่ เ อำพระศำสนำไปขึ น้ ต่ อ
บุคคล แล้ วก็ไม่แกว่งไม่ไกว มีหลักอยู่กับตัวและพระศำสนำ
ก็อยู่กบั เรำ ตัวเรำก็เกื ้อต่อพระศำสนำ พระศำสนำก็ช่วยเรำ
ตัวเรำกับ พระศำสนำก้ ำวหน้ ำไปด้ วยกัน ก็ จะเป็ นควำม
เจริ ญมั่นคง เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขทั ้งแก่ชีวิตของเรำเอง
และแก่สงั คม
วันนี ้อำตมภำพได้ พดู มำยืดยำวนำน ถ้ ำหำกว่ำยำว
เกิ นไป ก็ต้องขออภัยโยมด้ วย แต่ถ้ำเป็ นประโยชน์ก็ขอให้
เอำมำช่วยกันประพฤติปฏิบตั ิ จะได้ สืบพระศำสนำกันต่อไป
ขออนุโมทนำโยมญำติมิตรทุกท่ำนอีกครั ง้ หนึ่ง และ
ในโอกำสนี ้ ด้ วยกำรที่โยมมีควำมตั ้งใจดี มีน ้ำใจประกอบด้ วย
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เมตตำและไมตรี ธรรม พร้ อมด้ วยมุทิตำธรรมต่ออำตมภำพ
ก็ขอให้ ควำมตั ้งใจดีนั ้น ซึ่งเป็ นธรรมอยู่ในตัว จงเกิดเป็ นพร
ขึ ้นมำ ซึ่งจะอำนวยผลเป็ นอำนิสงส์ ให้ เกิ ดควำมสุขควำม
เจริ ญ
พร้ อมนี ข้ ออ้ ำงอิ ง คุณ พระรั ตนตรั ย อวยชัย ให้ พ ร
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ด้ วยเดชำนุภำพคุณพระ
รั ตนตรั ย พร้ อมทั ้งบุญกุศลที่โยมได้ บำเพ็ญแล้ ว มี ศรั ทธำ
และเมตตำเป็ นต้ น ที่ตั ้งขึน้ ในใจของโยมเอง จงเป็ นปั จจัย
อันมี กำลังอภิบำลรั กษำ ให้ ทกุ ท่ำนเจริ ญด้ วยจตุรพิธพรชัย
มีควำมก้ ำวหน้ ำงอกงำม ในกำรดำเนินชีวิต ในกำรประกอบ
กิจอำชีพกำรงำน และในกำรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ ำ
ให้ ป ระสบควำมสำเร็ จ มี ควำมร่ ม เย็นเป็ นสุข ในชี วิต และ
ช่วยกันทำสังคมนี ้ให้ มีควำมสงบสุขร่ มเย็น โดยทัว่ กัน ตลอด
กำลนำน

บทพิเศษ ๑
พระอริยะ กับ ผู้วเิ ศษ๑
อำตมำได้ รับนิมนต์มำที่วดั สวนแก้ วอีกครั ง้ ที่มำนี่ก็
พอดีประจวบกับมีเหตุกำรณ์ ที่ชำวไทยหรื อพุทธศำสนิกชน
ก ำลัง สนใจมำกเป็ นพิ เ ศษ บำงคนเลยอำจเข้ ำใจผิ ด ว่ ำ
อำตมำมำเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี ด้ ้ วย แต่ ที่ จ ริ ง ไม่ เ กี่ ย วกั น คื อ
อำตมำได้ รับนิมนต์ไว้ นำนแล้ ว ได้ รับหนังสือนิมนต์จำกพระ
อำจำรย์ พยอม กลฺยำโณ ตั ้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๓๖
ตอนนั ้นก็ยงั ไม่มีเหตุกำรณ์นี ้
วัน นี อ้ ำตมำไม่ ไ ด้ คิ ด จะพูด อะไรที่ เ ป็ นเรื่ อ งหลั ก
สำคัญเป็ นพิเศษ จะมำพูดกับโยมในเรื่ องที่สบำยๆ แทนที่จะ
บรรยำยธรรม ก็อยำกจะให้ เป็ นกำรตั ้งคำถำม และแทนที่จะ
ให้ โยมถำม อำตมำกลับเป็ นฝ่ ำยถำมโยม เพรำะฉะนั ้นวันนี ้
จะตั ้งคำถำมให้ โยมตอบ ทีนี ้ ถ้ ำจะให้ โยมตอบจริ งๆ ก็คงใช้
เวลำมำกจะวุ่นวำยสับสน ฉะนั ้นอำตมำถำมไปแล้ วก็ให้ คิด
และลองตอบดูวำ่ จะตรงกันหรื อเปล่ำ
๑

ธรรมกถา แสดงในงานเสริมธรรม-เสริมปัญญา ณ วัดสวนแก้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๓๗ (ปรับปรุงจากที่ตพี มิ พ์ในมติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗)
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คำถำมที่จะถำมก็อย่ำงที่ว่ำข้ ำงต้ น คือวันนี ้จะพูด
แบบสบำยๆ ไม่ใช่ถำมเรื่ องหลักธรรมที่ลึกซึ ้งอะไร ถำมเรื่ อง
ง่ำยๆ ที่เรำควรจะรู้ควรจะสนใจ โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับสภำพ
ปั จจุบนั
อำตมำมำนึกว่ำเวลำนี ้เรำควรจะให้ ควำมสนใจแก่
หลัก พระศำสนำให้ ม ำก คื อมำสัง เกตว่ำประชำชนหรื อ ที่
เรี ยกว่ำชำวพุทธในปั จจุบนั นี ้มีควำมแกว่งไกวมำก แกว่งไกว
ไปตำมเหตุกำรณ์ เรื่ องรำว หรื อบุคคล ไม่ไ ด้ หลัก ถ้ ำหำก
เป็ นคนที่ มี ห ลัก รู้ หลัก พระศำสนำดี แ ล้ ว ก็ ยื นอยู่กั บ หลัก
เหตุกำรณ์ เรื่ องรำวอะไรต่ำงๆ ผ่ำนมำเรำยืนอยู่กับหลักแล้ ว
ก็ไม่หวัน่ ไหว เรำอำจจะมอง เรำอำจจะเห็นแล้ วสิ่งนั ้นก็ผ่ำนไป
ยิ่ งกว่ำนัน้ ถ้ ำเรำมี หลักแล้ ว เรำสำมำรถวิ นิจฉัยได้
ด้ วยซำ้ ว่ำสิ่งที่ เกิ ดขึ น้ กำรกระทำต่ำงๆ นัน้ ถูกต้ องหรื อไม่
แทนที่จะฟั งทำงโน้ นทีทำงนี ้ที แล้ วก็หวั่นไหวไป ถ้ ำหำกว่ำ
ดำรงตัวไม่ดี ดีไม่ดีก็หล่นไปจำกพระพุทธศำสนำเลย
ตกลงว่ ำวันนี ย้ ำ้ ควำมสำคัญ เรื่ องหลัก ที นีห้ ลัก ที่
สัมพันธ์ กับเหตุกำรณ์ ปัจจุบัน ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่หลักธรรม
สำคัญอะไรนักหรอก เป็ นเรื่ องง่ ำยๆ แต่บำงทีไม่ ได้ คิดกัน
ฉะนั ้นตอนนี ้อำตมำจะตั ้งคำถำมเล็กๆ น้ อยๆ ตั ้งไว้ สกั ๔-๕
ข้ อก่อน
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ค าถามข้ อที่ ห นึ่ ง ว่ ำ ยุ ค นี เ้ ขำเรี ย กว่ ำ เป็ นยุ ค
ข่ ำ วสำรข้ อ มูล คุณ สมบัติ ข องชำวพุทธข้ อไหน ที่ ส ำคัญ
สำหรับยุคปั จจุบนั ที่เรี ยกว่ำ ยุคข่ำวสำรข้ อมูล ขอให้ นึกดู จะ
ตอบได้ ก็ต้องรู้วำ่ ชำวพุทธมีคณ
ุ สมบัติอะไร
ข้ อที่สอง ถำมว่ำ กำรนับถือพระโพธิ สตั ว์ที่ถูกต้ อง
คือนับถื ออย่ำงไร อันนี ้ถำมเกี่ ยวกับคติพระโพธิ สัตว์แ ล้ วก็
ถำมเนื่ องออกไปว่ำ ระหว่ำงพระโพธิ สัตว์ กับ พระอรหันต์
นั ้นมีควำมต่ำงกันอย่ำงไรในกำรทำควำมดี
ต่ อไปข้ อที่สาม พระอริ ยะกับผู้วิเศษเหมือนกันหรื อ
ต่ำงกันอย่ำงไร และก็อำจจะถำมเนื่องเข้ ำไปด้ วยกับข้ อนี ้ว่ำ
ใครจะรู้ หรื อตัดสินได้ ว่ำผู้ใดเป็ นพระอริ ยะตลอดจนกระทั่ง
เป็ นพระอรหันต์
ข้ อที่สี่ ถำมว่ำ ปำฏิหำริ ย์มีกี่อย่ำง ต่ำงกันอย่ำงไร
ในพระพุทธศำสนำ ท่ำนให้ นบั ถือปำฏิหำริ ย์หรื อเปล่ำ
(ไม่ใช่ตอบตำมลำดับคำถำม แต่ตอบตำมเนื ้อหำที่
โยงกัน)
ที นี อ้ ำตมำจะเริ่ มตั ง้ แต่ ค ำถำมข้ อที่ ห นึ่ ง ที่ ว่ ำ
คุณ สมบัติ ข องชาวพุท ธข้ อ ไหนมี ความส าคัญ เป็ นพิ เ ศษ
สาหรับยุคปั จจุบนั ทีเ่ รี ยกว่า เป็ นยุคข่าวสารข้อมูล
โยมจะตอบก็ ต้ องทรำบว่ ำ ชำวพุท ธมี คุณ สมบั ติ
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อะไรบ้ ำง อำตมำขอทวนว่ำ องค์ธรรมของอุบำสกอุบำสิกำ
ที่ถือกันเป็ นหลักสำคัญทัว่ ไปมี ๕ ประกำร
๑. มีศรั ทธำมั่นในคุณพระรั ตนตรั ย เชื่อมีเหตุผล ไม่
งมงำย
๒. มีศีล คือมีควำมประพฤติดีงำมสุจริ ต ตั ้งอยู่ในศีล
๕ เป็ นอย่ำงน้ อย
๓. ไม่ตื่นข่ำวมงคล หวังผลจำกกรรม ไม่หวังผลจำก
มงคล
๔. ไม่ แสวงหำทักขิ ไณย์ ภำยนอกหลัก คำสอนของ
พระพุทธเจ้ ำ
๕. เอำใจใส่ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น กิ จ กำรพระพุ ท ธ ศำสนำ
อันนี ้โยมฟั งแล้ วเห็นว่ำข้ อไหนสำคัญมำกสำหรั บยุค
ปั จจุบนั (มีญำติโยมตอบว่ำไม่ถือมงคลตื่นข่ำว)
บอกแล้ วว่ำยุคข่ำวสำรข้ อมูล คำว่ำไม่ตื่นข่ำวก็ตรง
อยู่แล้ ว เพรำะฉะนั ้น ข้ อที่ ๓ ถือว่ำเป็ นข้ อที่สำคัญเป็ นพิเศษ
ในยุคนี ้ ขอแปลว่ำไม่ตื่นข่ำวมงคล คือได้ ยินว่ำมี ขลังที่โน่น
ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ มีฤทธิ์ที่นนั่ พระดังที่โน้ น ก็ตื่นกันไป ไปโน่นไป
นี่ จนกระทั่งว่ำไม่เป็ นอันได้ ทำกิจหน้ ำที่กำรงำน ไม่เป็ นอัน
ได้ ฝึกฝนพัฒนำตน ไม่เป็ นอันได้ ปฏิบตั ิธรรม เพรำะฉะนั ้นก็
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ไม่มีหลัก ถ้ ำเป็ นคนตื่นข่ำวมงคลก็ไม่มีหลัก
สำหรั บชำวพุทธผู้อยู่ในหลักที่ถูก ต้ อง ก็จะหวังผล
จำกกรรม เชื่อกรรม ก็คือหวังผลจำกกำรกระทำด้ วยควำม
เพียรพยำยำมของตนโดยใช้ สติปัญญำพิจำรณำจัดทำตำม
เหตุตำมผล อันนี ้ก็จะเป็ นทำงให้ เรำพัฒนำตัวเองได้
ชำวพุทธเชื่อกรรม ฉะนั ้นหลักกรรมเป็ นเรื่ องที่สำคัญ
มำก ถ้ ำเรำจะเชื่ อ อะไรที่ เ ป็ นพิ เ ศษออกไป สิ่ ง นัน้ จะมำ
ขัดขวำงหลัก กรรมไม่ ได้ มี แ ต่จะต้ องให้ ม ำสนับสนุนหลัก
กรรม สนับ สนุนอย่ ำงไร ก็ คื อจะต้ องมำทำให้ เ รำมี ควำม
มัน่ คง มีกำลังใจเข้ มแข็งในกำรกระทำสิ่งที่ควรจะทำ ในกำร
ทำหน้ ำที่หรื อทำควำมดีนั ้นให้ หนักแน่นยิ่ งขึน้ มิฉะนั ้นแล้ ว
จะกลำยเป็ นคนนั่ง นอนรอคอยโชค หวัง ผลจำกกำรดล
บันดำล ถ้ ำมัวหวังผลจำกกำรดลบันดำลนัง่ นอนรอคอยโชค
ก็เ ป็ นอันว่ำผิ ดหลัก กรรมไป อันนี เ้ ป็ นเรื่ องสำคัญ จะต้ อง
ตรวจสอบตัวเองแล้ วก็ยึดในหลักนี ้ไว้ ให้ มั่น
ทีนี ้เลยไปข้ อปำฏิหำริ ย์ ในพระพุทธศาสนานี ้ท่าน
สอนให้เชือ่ ในปาฏิ หาริ ย์หรื อเปล่า
ข้ อนี ้ตอบไม่ดีอำจผิด ต้ องแยกแยะก่อน ปำฏิหำริ ย์
พระพุทธเจ้ ำสอนไว้ มี ๓ อย่ำง คือ
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๑. อิท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์ เป็ นปำฏิหำริ ย์ ใ นเรื่ องฤทธิ์ คื อ
กำรแสดงฤทธิ์ หรื อควำมเป็ นผู้วิเศษ ดลบันดำล
อะไรต่ำงๆ เหำะเหินเดินอำกำศ หูทิพย์ ตำทิพย์
เป็ นต้ น
๒. อาเทศนาปาฏิหาริ ย ์ คือกำรทำยใจโยมได้
๓. อนุศาสนี ปาฏิหาริ ย ์ คือคำสอนที่เป็ นอัศจรรย์ คำ
สอนที่แสดงควำมจริ งให้ ผ้ ทู ี่ฟั งรู้ เข้ ำใจ มองเห็น
ควำมจริ งเป็ นอั ศ จรรย์ แล้ วก็ ส ำมำรถน ำไป
ประพฤติปฏิบตั ิตำมได้ ผลจริ งเป็ นอัศจรรย์ อันนี ้
คือให้ โยมเกิดปั ญญำรู้ควำมจริ ง
ในปำฏิหำริ ย์ ๓ อย่ำงนี ้ พระพุทธเจ้ ำไม่สรรเสริ ญ
ปำฏิหำริ ย์สองอย่ำงแรก คือ อิทธิ ปำฏิหำริ ย์และอำเทศนำ
ปำฏิ ห ำริ ย์ แต่ ท รงสรรเสริ ญ ข้ อที่ ส ำม ได้ แก่ อนุศ ำสนี
ปำฏิหำริ ย์
ทีนี ้ ลองมำดูกัน เอำง่ำยๆ ๒ ข้ อแรกเป็ นเรื่ องเกี่ ยว
กับฤทธิ์ เนื่องกับควำมสำมำรถพิเศษทำงจิต ก็แยกข้ อ ๑-๒
เป็ นพวกหนึง่ ข้ อ ๓ เป็ นพวกหนึ่ง ทีนี ้พระพุทธเจ้ ำสรรเสริ ญ
ข้ อที่ ๓ ก็เป็ นอันว่ำ ข้ อที่ ๑-๒ นี่เป็ นเรื่ องที่พระพุทธเจ้ ำไม่
ยกย่อง ทำไมพระพุทธเจ้ ำจึงไม่ยกย่อง เรำจะมองเห็นควำม
แตกต่ำงระหว่ำงปำฏิหำริ ย์ ๒ แบบนี ้
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ปำฏิ หำริ ย์ป ระเภทฤทธิ์ นี่เ วลำแสดง คนที่ ดูที่ฟั ง ๆ
เสร็ จแล้ วก็งงไปเลย ดูวำ่ ตัวผู้แสดงนั ้นเก่ง แต่ตวั โยมเองไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง อยู่เท่ำเดิม อำจจะแย่ลงเพรำะว่ำงง เดิม
ยังไม่งง พอดูท่ำนผู้แสดงฤทธิ์ เสร็ จงงไปเลย งงนี่ต้องระวัง
เดี๋ยวจะกลำยเป็ นโง่ไป คือกลำยเป็ นโมหะ ทีนี ้กลำยเป็ นว่ำ
พอเห็นฤทธิ์ ท่ำนแสดงฤทธิ์ ให้ ดเู สร็ จตัวเองกลับมีโมหะมำก
ขึ ้น ทีนี ้ไปดีที่ไหน ก็ไปดีที่คนแสดง
คนแสดงก็เด่นยิ่งขึ ้น ตกลงเรำก็ต้องไปหวังพึ่งท่ำนผู้
แสดงฤทธิ์อยู่เรื่ อยเลย ไม่เป็ นอันทำอะไรแล้ ว คอยรอหวังผล
ว่ำท่ำนจะทำอะไรให้
ครำวนี ้มำดูอนุศำสนีปำฏิหำริ ย์ข้อที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้ ำยกย่อง พอแสดงอนุศำสนีปำฏิหำริ ย์เสร็ จอะไรเกิดขึ ้นใน
ใจของผู้ฟั ง ปั ญญำเกิ ด ขึ น้ พอปั ญญำเกิ ด ขึ น้ แล้ วเป็ น
อย่ ำงไร เป็ นของผู้นัน้ เอง ที นีผ้ ้ ูฟั ง ได้ คื อ ได้ ปั ญ ญำ พอ
ปั ญ ญำเกิ ดแล้ ว ปั ญ ญำอยู่กับ ตัว ไปไหนก็ พำปั ญ ญำไป
ด้ วยใช่ไหม ทีนี ้ไม่ต้องมัวพึง่ ผู้ที่แสดงปำฏิหำริ ย์แล้ ว ฉะนั ้นผู้
ที่ได้ คือผู้ฟัง ท่ำนที่แสดงก็แสดงของท่ำนไป ท่ำนก็มีควำม
ชำนำญมำกขึ ้นในสิ่งที่แสดง
แต่วำ่ ผู้ฟังสิได้ จริ งๆ แล้ วก็เป็ นอิสระคือได้ แล้ วตัวเอง
ก็ร้ ู ก็เข้ ำใจเป็ นปั ญญำของตัว ท่ำนผู้แสดงนั ้นแสดงให้ เห็น
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ควำมจริ งอะไร ผู้ฟังก็ได้ เห็นควำมจริ งนั ้น ผู้ฟังก็เป็ นอิสระแก่
ตัวเอง ก็จบ
ต่อไปจะถำมคำถำมที่ต่อเนื่องกันคือ พระอริ ยะกับ
ผูว้ ิ เศษต่างกันอย่างไร
ถ้ ำเรำเข้ ำใจข้ อ นี แ้ ล้ ว เรำก็ จะอยู่ ใ นสถำนกำรณ์
ปั จจุบนั ได้ ดีขึ ้น เพรำะประชำชนในปั จจุบนั นี่สบั สนมำก มัก
เอำควำมเป็ นผู้วิเศษกับควำมเป็ นพระอริ ยะเป็ นอันเดียวกัน
เสีย ถ้ ำอย่ำงนี ้หลักพระศำสนำก็จะสับสนแล้ วก็เสื่อมด้ วย
ผู้วิเ ศษคืออะไร เรำมักจะเรี ยกคนมี ฤทธิ์ นัน้ เองว่ำ
เป็ นผู้วิ เ ศษ เช่ น โยคี ฤำษี ดำบส ก่ อ นพุท ธกำล ก่ อ นที่
พระพุทธเจ้ ำจะอุบัติขึน้ ก็มีโยคี ฤำษี ดำบส เยอะอยู่ในป่ ำ
ได้ ฌำนสมำบัติ ได้ โลกียอภิญญำ มีฤทธิ์ มีปำฏิหำริ ย์ หูทิพย์
ตำทิพย์ อะไรต่ำงๆ เหล่ำนี ้ เรำเรี ยกได้ ว่ำเป็ นผู้วิเศษ คือผู้มี
ฤทธิ์นนั่ เอง
ส่วนควำมหมำยของพระอริ ยะ คืออะไร พระอริ ยะ
คือท่ำนผู้ไกลจำกกิเลส เป็ นผู้ประเสริ ฐเพรำะไกลจำกกิเลส
ไกลจำกกิเลสก็คือ หมดจำกโลภะ โทสะ โมหะ หรื อว่ำกำจัด
ควำมโลภ โกรธ หลง ให้ ลดน้ อยเบำบำงลง กิเลสน้ อยลงไปๆ
จนกระทั่ง ว่ ำเป็ นอริ ย ะสูง สุดก็ คือ เป็ นพระอรหันต์ หมด
โลภะ โทสะ โมหะ
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ผู้วิ เ ศษไม่ จำเป็ นต้ อ งเป็ นอริ ย ะ แต่ ก็ มี พ ระอริ ย ะ
หลำยองค์ พระอรหันต์ หลำยองค์ ท่ำนได้ ฤทธิ์ ได้ ฌ ำนได้
สมำบัติ ที นี ถ้ ้ ำท่ำนได้ นี่ ก็ เ ป็ นควำมรู้ พิ เ ศษของท่ำน เป็ น
ควำมสำมำรถที่ เ อำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรประกำศพระ
ศำสนำได้
พวกฤทธิ์ พ วกควำมวิ เศษนี่ ถ้ ำไปอยู่กับ คนชั่วก็ใ ช้
ในทำงร้ ำย เอำไปหำลำภสักกำระเพื่อตนเอง เอำไปทำร้ ำย
เบียดเบียนผู้อื่น เอำไปหลอกลวงประชำชน ถ้ ำเป็ นคนที่ดี
ท่ำนก็เอำมำใช้ ในกำรทำงำนพระศำสนำ
ท่ ำ นที่ ใ ช้ ในทำงที่ ถู ก ต้ องจะไม่ ล่ อ ให้ ป ระชำชน
หลงใหล เพรำะพระพุทธเจ้ ำตรั สไว้ แล้ ว จะใช้ ใ ห้ เ ป็ นทำง
เพี ย งเพื่ อ ให้ โ ยมเกิ ด ปั ญ ญำ ฉะนัน้ โยมต้ อ งแยกให้ ถู ก
ระหว่ำงผู้วิเศษกับพระอริ ยะ
ควำมวิเศษไม่ใช่เครื่ องตัดสินควำมเป็ นพระอรหันต์
หรื อควำมเป็ นพระอริ ยะ ฉะนั ้น พระอริ ยะหรื อพระอรหันต์
บำงท่ำน ท่ำนไม่มีหรอกเรื่ องควำมวิเศษที่จะให้ โยมได้ เห็น
ฤทธิ์ อะไร เวลำท่ ำนไปไหนท่ ำ นก็ ไ ปธรรมดำๆ โยมก็ ไ ม่
ตื่นเต้ น ตรงกันข้ ำมกับเห็นผู้วิเศษ ฉะนั ้นต้ องแยกกันให้ ถูก
ถ้ ำรู้หลักพระศำสนำแล้ วก็แยกได้ หมดปั ญหำ
ทีนี ้ก็ตอบคำถำมที่เนื่องกันไปนิดหน่อยว่ำ ก็แล้ วจะรู้
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ว่าใครเป็ นพระอริ ยะ หรื อใครเป็ นพระอรหันต์ ใครเป็ นผู้
ตัดสิ น
ผู้ที่จะรู้ ได้ ว่ำใครเป็ นอริ ยะ ก็ต้องเป็ นอริ ยะเองก่อน
พระอรหันต์จึงจะรู้ ว่ำใครเป็ นพระอรหันต์ คือ ต้ องเป็ นคน
ระดับเดียวกัน หรื อสูงกว่ำ อันนี ้เป็ นหลักทัว่ ไป เอำแค่หลัก
ทัว่ ไปก่อน
อันนี ้ต้ องระวัง ประชำชนปั จจุบนั มีควำมโน้ มเอียงใน
กำรที่จะไปเที่ยวตั ้งพระองค์โน้ นเป็ นพระอรหันต์ ตั ้งพระองค์
นี ้เป็ นพระอริ ยะ ระวังเถอะ มันเป็ นเรื่ องที่จะทำให้ เสียหลัก
พระศำสนำ
แต่เรำมีสิทธิ์ที่จะพิจำรณำด้ วยปั ญญำ เรำมีหลักเรำ
ก็ดูและตรวจสอบได้ ว่ำ พระองค์นีม้ ี ควำมประพฤติ ดีง ำม
ตั ง้ อยู่ ใ นหลั ก พระธรรมวิ นั ย ปฏิ บั ติ ต ำมค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ ำ น่ำเลื่อมใสหรื อไม่ เรำอำจจะสันนิษฐำนอะไรก็
อยู่ในใจของเรำ แต่อย่ำเพิ่งไปวินิจฉัยตัดสิน

บทพิเศษ ๒
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์๑
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย์กำลังเกร่ อเหลือเกิน
ถ้ ำปฏิบตั ิไม่ถกู เสียหลักเมื่อไรก็ไปเลย คือทำให้ ตกจำกพระ
ศำสนำ ตัวเองก็พลัดตกจำกพระพุทธศำสนำ พร้ อมกันนั ้นก็
พำให้ เกิดผลเสียแก่สงั คมส่วนรวม พุทธศำสนำเองก็จะเสื่อม
โทรม ดังนั ้นจะต้ องมีหลักที่จะปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
คนสมัยพระพุทธเจ้ ำเชื่อถึงขนำดเอำฤทธิ์ มำวัดกัน
ว่ำ ควำมเป็ นพระอรหันต์อยู่ที่มีฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย์ พระองค์จึง
ต้ องทำลำยควำมเข้ ำใจผิดของมนุษย์เสียใหม่ พระองค์ทรง
ใช้ ฤทธิ์ปรำบฤทธิ์ ปรำบเสร็ จ เข้ ำสู่อนุศำสนีปำฏิหำริ ย์ (คือ)
คำสอนที่เป็ นจริ ง ทำให้ เห็นควำมจริ ง ปฏิบตั ิก็พบควำมจริ ง
แห่งควำมพ้ นทุกข์
หลักพระพุทธศำสนำ ต้ องกำรพัฒ นำคนให้ เจริ ญ
งอกงำมขึ ้นในศีล สมำธิ ปั ญญำ คนยังไม่พัฒนำ ก็ลุ่มหลง
๑

สรุปความ จากหนังสือ “สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ ์ เทวฤทธิป์ าฏิหารย์” ของพระธรรมปิ ฏก
จัดทาโดยกลุม่ ขันธ์ ๕ เพื่อถวายเป็ นมุทติ าจิตแด่พระธรรมปิ ฎก ในวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๓๗
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มัวเมำในฤทธิ์ หรื อหวังผลจำกฤทธิ์ เรำทำอย่ำงไรจะพำเขำ
ให้ ก้ำวจำกจุดยืนนี ้ไป เรำจะต้ องปฏิบตั ิให้ เหมำะควรกับเหตุ
ปั จจัยของแต่ละคน
คนจำนวนมำกยังไม่แ ว่วเสีย งธรรม ถ้ ำจะยอมละ
เว้ นกำรประพฤติตำมอำเภอใจ เพรำะเชื่อถื อและเกรงกลัว
ต่ออำนำจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บำงอย่ำง ก็ยงั ดีกว่ำปล่อยให้ เขำเคว้ ง
คว้ ำงไม่ มีหลักอะไร ข้ อสำคัญ ก็คือ อย่ ำหยุดจมกันอยู่กับ
ควำมเชื่อแบบปฐมกัปเรื่ อยไป หรื อเอำควำมศักดิ์สิทธิ์ นั ้นไป
รับใช้ สนองกิเลสของเขำ ล่อให้ เขำหำลำภให้ แก่ตวั แทนที่จะ
ช่วยยกเขำให้ ขยับขึ ้นมำ
“ผู้สอน” ต้ องรู้ก่อนว่ำ หลักพระพุทธศำสนำคืออะไร
สอนให้ ร้ ู หลัก ผู้สำมำรถพอ สอนแป๊ บเดียว ผู้ฟังก็ก้ำวเข้ ำ
มำถึงจุดที่ต้องกำรได้ เลย พระพุทธเจ้ ำปกติไม่ทรงใช้ ฤทธิ์ ใช้
วิธี เ ขี่ ย ผงในตำ ผู้ไ ม่ สำมำรถใช้ อนุศำสนี ปำฏิ หำริ ย์ ใ ห้ ถึ ง
ควำมจริ งได้ ก็อำศัยฤทธิ์ เป็ นสื่อเพื่อจูงคนขึน้ มำ แต่ต้องมี
เป้ ำหมำยที่ชัดเจนว่ำ เพื่อดึงเขำก้ ำวต่อ ไม่ใช่ดึงตัวเข้ ำไป
หมกอยู่ให้ เขำหลงยิ่ งขึ ้น ตัวเองหลงลำภสักกำระ แทนที่จะ
มุ่ ง ประโยชน์ แ ก่ เ ขำ ก็ ก ลำยเป็ นมุ่ ง จะไปเอำจำกเขำ
กลำยเป็ นหลอกลวงเขำไป
จะพำเขำเดินก้ ำวหน้ ำ เริ่ มต้ น ตัวเองต้ องมี เจตนำ
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บริ สุทธิ์ ก่อน ต้ องมี เมตตำกรุ ณำ ปรำรถนำดีต่อเขำ ไม่คิด
หลอกลวงหำลำภสักกำระจำกเขำ ต่อจำกนั ้นต้ องปฏิบตั ิให้
ถูกหลักกำร ๓ อย่ำง
หลัก การที ่ ๑ หลั กกรรม คื อ กำรที่ จะเชื่ อสิ่ ง
ศักดิ์ สิทธิ์ อภินิหำรจะต้ องไม่ ให้ เสี ยหลักกรรม เชื่อในหลัก
เหตุผล ได้ แก่ควำมเป็ นไปตำมเหตุปัจจัย เชื่อในกำรกระทำ
ของมนุษย์ ว่ำ ผลที่ ต้องกำรสำเร็ จด้ วยกำรกระทำ เมื่ อเรำ
หวังผลสำเร็ จเรำต้ องทำ และจะต้ องทำเหตุดี เพื่อให้ เกิดผล
ดี นี ้คื อหลักควำมเชื่ อที่ สำคัญ ถ้ ำทำให้ คนรอคอยกำรดล
บันดำลของสิ่ งศัก ดิ์สิ ทธิ์ แล้ ว ผิ ดหลัก กรรมทันที คื อว่ำผิ ด
จำกควำมเป็ นพุทธศำสนิกชนเลย
หลักการที ่ ๒ หลักสิกขา คือฝึ กฝนพัฒนำตนขึ ้นไป
เรื่ อยๆ ต้ องก้ ำวต่อไป ไม่ใช่มัวเพลินหยุดนิ่ง พระจะต้ องจูง
ให้ เ ขำเดิ น หน้ ำ ตอนแรกอำจจะเชื่ อถื อ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป็ น
ก ำลั ง ใจก่ อ น แต่ พ ฤติ ก รรมที่ วุ่น วำยพึ่ ง พำอำศัย ปั จจั ย
ภำยนอกนั ้น จะต้ องเบำบำงลดน้ อยลงไปตำมลำดับ ถ้ ำต้ อง
มัวปลอบขวัญกันอยู่ ก็ไม่ร้ ูจกั เติบโตเป็ นผู้ใหญ่สกั ที กลับยิ่ง
เสี่ยงภัยหนักขึน้ ไปอีก เพรำะเป็ นภัยในควำมเพลินเพลินที่
เกิดจำกควำมหลง และควำมประมำทของตัวเอง ถ้ ำจะหำที่
พัก พิ ง อย่ ำงนี บ้ ้ ำง ก็ เ อำพอช่วยให้ สดชื่ นมี ก ำลัง วัง ชำขึ น้
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แล้ วรี บลุกขึ น้ เดินทำงมุ่ง หน้ ำต่อไป จนในที่ สุด จะไม่ต้อง
อำศัยสิ่งเหล่ำนี ้ไปเอง เพรำะควำมเชื่อไม่ผิดหลักกรรม กำร
ปฏิบตั ิไม่ผิดหลักสิกขำ
หลักการที ่ ๓ คือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์
ประวัติเทพเจ้ ำมี แต่เรื่ องวุ่นวำยแย่งชิ งรบรำฆ่ำฟั นกัน คื อ
ฤทธิ์ จะควบมำกับ กิ เ ลส ในพุทธศำสนำ ควำมหมำยของ
ควำมศักดิ์สิทธิ์ ค่อยๆ โน้ มมำสู่ปัญญำ ควำมบริ สุทธิ์ และ
คุณธรรม
ฤทธิ์ อะไรก็ ส้ ูฤ ทธิ์ แห่งควำมจริ ง ควำมดีแ ละควำม
บริ สทุ ธิ์ไม่ได้ ควำมศักดิ์สิทธิ์ทั ้งหมดมำสูงสุดที่ควำมบริ สทุ ธิ์
ปั ญ ญำ และคุณ ธรรม เรำสร้ ำงพระพุท ธรู ป เป็ นมนุษ ย์
ธรรมดำนัง่ งำมสง่ำด้ วยธรรมะ ไม่ต้องแผลงฤทธิ์ สงบเย็นมี
เมตตำ ยิ ้มแย้ มให้ คนอุ่นใจ สบำยใจ มีควำมสุข นี่คือควำม
ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้
ควำมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์เดชปำฏิหำริ ย์ของเทพเจ้ ำ
ตลอดจนเรื่ องไสยศำสตร์ เป็ นเครื่ องบ ำรุ ง ขวั ญ ให้ อุ่นใจ
มั่นใจขึน้ มำ แต่ถ้ำหลงเพลินอยู่ ก็จะปล่อยตัวปล่อยใจ ไม่
คิ ดท ำอะไรๆ ที่ ค วรทำตำมเหตุต ำมผล ทอดทิ ง้ เรื่ องเหตุ
ปั จจัยเสีย เอำควำมหวังกล่อมใจจมอยู่ในควำมประมำท ไม่
อยู่กบั ควำมเป็ นจริ ง ก็คือหลอกตัวเองนัน่ เอง
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ถ้ ำควำมศักดิ์สิทธิ์ อยู่ในควำมหมำย ที่ลอยพ้ นกิเลส
หั น สู่ คุ ณ พระรั ต นตรั ย ซึ่ ง มี ค วำมศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด จำก
คุณธรรม มีควำมบริ สทุ ธิ์ มีปัญญำ มีกรุ ณำเป็ นหลัก ก็ใช้ ได้
เมื่อนับถือความศักดิ์ สิทธิ์ ที่ถูกต้ องแล้ ว ก็ปฏิบตั ิตำมหลัก
คือ หลักกรรม ให้ หวังผลจำกกำรกระทำด้ วยควำมเพีย ร
พยำยำม โดยใช้ ปัญญำทำที่เหตุปัจจัย และหลักสิ กขา ให้
ฝึ กฝนพัฒนำตน ก้ ำวหน้ ำในวิถีทำงแห่งธรรมยิ่งขึ ้นไป

ภาคผนวก
อุบาสกธรรม (คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิ กา) ๕
๑. มีศรัทธำ เชื่อมีเหตุผล มัน่ ในคุณพระรัตนตรัย
๒. มีศีล อย่ำงน้ อยดำรงตนได้ ในศีล ๕
๓. ไม่ตื่นข่ำวมงคล เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล มุ่งหวัง
ผลจำกกำรกระทำ มิใช่จำกโชคลำง ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์
๔. ไม่เแสวงหำทักขิไณย์นอกหลักคำสอนนี ้
๕. เอำใจใส่ทำนุบำรุงและช่วยกิจกำรพระพุทธศำสนำ
ชำวพุทธที่มีคณ
ุ สมบัติทั ้ง ๕ นี ้ ท่ำนเรี ยกว่ำเป็ น อุบาสกรัตน์
อุบาสิ การัตน์ (อุบำสกแก้ ว อุบำสิกำแก้ ว)

(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

มหาโจร ๕
มหาโจรพวกที่ ๑ ผู้มีพฤติกรรมเหมือนกับมหำโจรที่รวบรวม
พวกได้ บริ วำรจำนวนร้ อยจำนวนพันเข้ ำไปก่ อควำม
เดือดร้ อน ฆ่ำ ปล้ น เอำไฟเผำในคำม นิคม รำชธำนี
ได้ แ ก่ ภิ ก ษุ บำงรู ปที่ พ ำภิก ษุ จำนวนร้ อยจำนวนพัน
เป็ นบริ วำรจำริ กไปในคำม นิคม รำชธำนี ให้ คฤหัสถ์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๐

และบรรพชิต สักกำระ เคำรพ นับถือ บูชำ อ่อนน้ อม
พร้ อมทั ้งได้ ปัจจัยสี่
มหาโจรพวกที่ ๒ ได้ แก่ ภิกษุชวั่ ทรำมบำงรูป ผู้เล่ำเรี ยนพระ
ธรรมวินยั ที่ตถำคตประกำศแล้ ว กล่ำวอ้ ำงว่ำเป็ นของ
ตนรู้เอง (เพื่อยกชูตวั ขึ ้นไป)
มหาโจรพวกที่ ๓ ได้ แ ก่ ภิ กษุ ชั่วทรำมบำงรู ป ผู้ใ ส่ควำม
กำจัดเพื่ อนพรหมจำรี ผ้ ูบ ริ สุ ทธิ์ ด้ วยข้ อกล่ำวหำว่ำ
ประพฤติผิดพรหมจรรย์ อันไม่มีมลู
มหาโจรพวกที่ ๔ ได้ แก่ ภิกษุชวั่ ทรำมบำงรู ป ผู้เอำของสงฆ์
ที่ เ ป็ นครุ ภัณ ฑ์ ครุ บ ริ ข ำร เช่น อำรำม พื น้ ที่ อำรำม
วิหำร พื น้ ที่วิหำร เตี ยงตั่ง สิ่ งของเครื่ องใช้ ต่ำงๆ ไป
สงเครำะห์ ประจบเกลี ้ยกล่อมคฤหัสถ์
มหาโจรพวกที่ ๕ ได้ แก่ ภิกษุผ้ อู วดคุณพิเศษที่ไม่มีจริ ง ไม่
เป็ นจริ ง ภิกษุนี ้จัดว่ำเป็ นยอดมหำโจรในโลก เพรำะ
บริ โภคก้ อนข้ ำวของรำษฎร ด้ วยอำกำรแห่งขโมย
(วิ นย.๑/๒๓๐/๑๖๙)

๘๑

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

ปาฏิหาริย์ ๓
ข้ ำพเจ้ ำได้ สดับมำอย่ำงนี ้
สมัย หนึ่ง พระผู้มี พ ระภำคเจ้ ำ ประทับ อยู่ ณ สวน
มะม่ วงของปำวำริ ก เศรษฐี ใ กล้ เ มื องนำลันทำ ครั ง้ นัน้ เก
วัฏฏะบุตรคฤหบดีเข้ ำไปเฝ้ ำพระผู้มีพระภำคเจ้ ำถึงที่ประทับ
ครั น้ เข้ ำไปเฝ้ ำแล้ วถวำยบังคมพระผู้มีพระภำคเจ้ ำนั่ง ณ ที่
ควรข้ ำงหนึง่
เมื่ อนั่งเรี ยบร้ อยแล้ ว เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีได้ กรำบ
ทูลพระผู้มีพระภำคเจ้ ำว่ำ ข้ ำแต่พระองค์ เมื องนำลันทำนี ้
เป็ นเมื องมั่ง คั่ง สมบูรณ์ มี ผ้ คู นมำก คับ คั่ง ไปด้ วยมนุษย์
เลื่ อมใสในพระผู้มี พระภำคเจ้ ำเป็ นอย่ ำงยิ่ ง ขอประทำน
โอกำสเถิ ดพระเจ้ ำข้ ำ ขอพระผู้มีพระภำคเจ้ ำทรงบัญชำให้
ภิกษุรูปหนึ่งกระทำอิทธิ ปำฏิหำริ ย์ อันเป็ นธรรมยิ่งยวดของ
มนุษย์ โดยอำกำรอย่ำงนี ้ ชำวเมืองนำลันทำ จักเลื่อมใสใน
พระผู้มีพระภำคเจ้ ำเป็ นอย่ำงยิ่งสุดที่จะประมำณได้
เมื่ อเกวัฏฏะกรำบทูลอย่ำงนี ้แล้ ว พระผู้มีพระภำค
เจ้ ำจึงตรัสกะเกวัฏฏะบุตรคฤหบดีวำ่ ดูก่อนเกวัฏฏะ เรำมิได้
แสดงธรรมแก่ภิกษุทั ้งหลำยอย่ำงนี ้ว่ำ ดูก่อนภิกษุทั ้งหลำย
มำเถิด พวกเธอจงกระทำอิทธิปำฏิหำริ ย์อนั เป็ นธรรมยิ่งยวด
ของมนุษย์แก่คฤหัสถ์ . . .

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๒

พระผู้ มี พระภำคเจ้ ำตรั สว่ ำ ดู ก่ อ นเกวั ฏ ฏะ
ปำฏิหำริ ย์ ๓ อย่ำงนี ้ เรำประจักษ์แจ้ งด้ วยปั ญญำอันยิ่งด้ วย
ตนเองแล้ ว จึ ง ประกำศให้ รู้ ปำฏิ ห ำริ ย์ ๓ อย่ ำ งคื อ
อิทธิปำฏิหำริ ย์ อำเทศนำปำฏิหำริ ย์ อนุศำสนีปำฏิหำริ ย์
ดูก่ อ นเกวัฏ ฏะ อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ เป็ นไฉน ภิ ก ษุ ใ น
ธรรมวิ นัยนี ้ย่อมแสดงฤทธิ์ ได้ หลำยอย่ำง คื อคนเดี ยวเป็ น
หลำยคนก็ได้ หลำยคนเป็ นคนเดียวก็ได้ ทำให้ ปรำกฏก็ได้
ทำให้ หำยไปก็ได้ ทะลุฝำกำแพงภูเขำไปไม่ติดขัดเหมือนไป
ในที่วำ่ งก็ได้ ผุดขึ ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน ้ำก็ได้ เดินบน
น ้ำไม่แยกเหมื อนเดินบนแผ่นดินก็ได้ . . . เรำเห็นโทษใน
อิทธิปำฏิหำริ ย์ . . . จึงเอียน ระอำ รังเกียจอิทธิปำฏิหำริ ย์
ดูก่อนเกวัฏฏะ ก็ อาเทศนาปาฏิ หาริ ย์ เป็ นไฉน ภิกษุ
ในธรรมวิ นั ย นี ย้ ่ อ มทำยใจ ทำยควำมรู้ สึ ก ในใจ ทำย
ควำมคิด ทำยควำมไตร่ ตรองของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ . .
. เรำเห็นโทษในอำเทศนำปำฏิหำริ ย์ จึงเอียน ระอำ รั งเกียจ
อำเทศนำปำฏิหำริ ย์
ดูก่อนเกวัฏฏะ อนุศาสนี ปาฏิ หาริ ย์ เป็ นไฉน ดูก่อน
เกวัฏฏะ ภิกษุในธรรมวินยั นี ้ ย่อมพร่ ำสอนอย่ำงนี ้ว่ำ ท่ำนจง
คิ ด อย่ ำ งนี ้ อย่ ำ คิ ด อย่ ำ งนั น้ จงมนสิ ก ำรอย่ ำ งนี ้ อย่ ำ
มนสิกำรอย่ำงนั ้น จงละสิ่งนี ้ จงบำเพ็ญสิ่งนี ้ . . .

๘๓

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

ดูก่อนเกวัฏฏะ เรื่ องเคยมีมำแล้ ว ภิกษุรูปใดรู ปหนึ่ง
ในหมู่ภิกษุนี ้เอง ได้ เกิดควำมคิดคำนึงอย่ำงนี ้ว่ำ มหำภูตรู ป
๔ คือ ปฐวีธำตุ อำโปธำตุ เตโชธำตุ วำโยธำตุ เหล่ำนี ้ ย่อม
ดับไม่มีเหลือในที่ไหนหนอ ลำดับนั ้น ภิกษุได้ เข้ ำสมำธิ ชนิด
ที่เมื่ อจิตตั ้งมั่นแล้ วทำงไปสู่เทวโลกก็ปรำกฏ ครั น้ แล้ วภิกษุ
เข้ ำไปหำพวกเทวดำชัน้ จำตุม หำรำชถึง ที่ อยู่ ได้ ถ ำมพวก
เทวดำเหล่ำนั ้นว่ำ ท่ำนทั ้งหลำย มหำภูตรู ป ๔ . . . ย่อมดับ
ไม่มีเหลือในที่ไหน . . . พวกเทวดำชั ้นจำตุมหำรำชกล่ำวว่ำ
แม้ พวกข้ ำพเจ้ ำก็ไม่ทรำบ . . . ต่อแต่นั ้น ภิกษุได้ เข้ ำไปหำ
หมู่พรหม . . .

. . ภิกษุ นั ้นก็ไ ด้
กล่ำวกะท้ ำวมหำพรหมว่ำ ข้ ำพเจ้ ำมิได้ ถำมท่ำนอย่ำงนั ้น . .
. ข้ ำพเจ้ ำถำมท่ำนว่ำมหำภูตรู ป ๔ . . . ย่อมดับไม่มีเหลือใน
ที่ไหน ต่ำงหำก
ดูก่ อ นเกวัฏ ฏะ ล ำดับ นัน้ ท้ ำ วมหำพรหมจับ แขน
ภิก ษุ นั ้นนำไป ณ ที่ควรข้ ำงหนึ่ง แล้ วกล่ำวกะภิ ก ษุ นัน้ ว่ำ
ท่ำนภิกษุ หมู่พรหมเหล่ำนี ้ รู้ จักข้ ำพเจ้ ำว่ำ อะไร ๆ ที่พรหม
ไม่ร้ ู ไม่เห็น ไม่เข้ ำใจ ไม่แจ่มแจ้ ง เป็ นอันไม่มี เพรำะฉะนั ้น

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๔

ข้ ำพเจ้ ำจึงไม่ตอบต่อหน้ ำเทวดำเหล่ำนั ้นว่ำ แม้ ข้ำพเจ้ ำก็ไม่
ทรำบที่ ดับไม่มี เหลื อแห่งมหำภูตรู ป
...

(เกวัฏฏสูตร, ที .สี.๙/๓๓๙/๒๗๓)

(สาระสาคัญว่า แม้จะมี ฤทธิ์ มากมาย แต่ก็ไม่อาจรู้
ความจริ งของสิ่ งทัง้ หลาย ไม่สามารถแก้ข้อสงสัยในใจของ
ตนได้ ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งอาศัยอนุศาสนีปาฏิ หาริ ย์จึงได้ปัญญารู้
ความจริ ง)

พุ ทธบัญญัติหำ้ มภิกษุ อวดอุตริ มนุ สธรรมและห้ำมแสดงฤทธิ์
“ภิ ก ษุ ใ ด ไม่ ร้ ู ประจัก ษ์ กล่ำ วอวดอุตริ มนุส ธรรม
(เช่น ว่าตนได้บรรลุมรรค ผล นิ พพาน เป็ นพระอริ ยะ เป็ น
พระอรหันต์ เป็ นต้น) . . . โดยน้ อมเข้ ำมำในตน . . . ภิกษุนี ้
เป็ นปำรำชิก ”
(วิ นย.๑/๒๓๑/๑๗๒)

“ภิกษุใด บอกอุตริ มนุสธรรมแก่อนุปสัมบัน (ผูม้ ิ ใช่
ภิ กษุ หรื อภิ กษุณี เช่น บอกแก่คฤหัสถ์ ) ถ้ ำมีจริ ง ต้ องอำบัติ
ปำจิตตีย์”

(วิ นย.๒/๓๐๕/๒๑๑)

๘๕

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

“ภิกษุไม่พงึ แสดงอิทธิปำฏิหำริ ย์ ซึง่ เป็ นอุตริ มนุสธรรมแก่คฤหัสถ์ทั ้งหลำย ภิกษุใดแสดง ต้ องอำบัติทกุ กฏ”

(วิ นย.๗/๓๓/๑๖)

“ภิ ก ษุ ไ ม่ พึง เรี ย นติ รั จฉำนวิ ช ำ ภิ ก ษุ ใ ดเรี ย น ต้ อ ง
อำบัติทกุ กฏ . . . ภิกษุไม่พึงสอนติรัจฉำนวิชำ ภิกษุใดสอน
ต้ องอำบัติทกุ กฎ”

(วิ นย.๗/๑๘๓-๔/๗๑)

พุ ทธพจน์ให้นับถื อพระธรรมวินัยเป็ นพระศำสดำแทนพระองค์
“ดูกรอำนนท์ ธรรมและวินยั ที่เรำได้ แสดงแล้ ว
บัญญัติแล้ ว แก่เธอทั ้งหลำย จักเป็ นศำสดำของพวกเธอ
เมื่อเรำล่วงลับไปแล้ ว”
(ที .ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

พุ ทธพจน์ให้เคำรพสงฆ์
“เรำสักกำระ เคำรพ อำศัยธรรมที่เรำได้ ตรัสรู้ นั ้นเอง
อยู่ และเมื่อใดสงฆ์เติบใหญ่ขึ ้นแล้ ว เมื่อนั ้นเรำย่อมมีควำม
เคำรพแม้ ในสงฆ์”
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๑/๒๗)

๘๖

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พุทธบัญญัติห้ามพระภิกษุขอ
“ภิกษุใดขอจีวรต่อคฤหัสถ์ชำยหรื อหญิ ง ผู้มิใช่ญำติ
มิใช่ปวำรณำ (คือผู้ไม่ได้ นิมนต์หรื อพูดเปิ ดโอกำสไว้ ให้ ขอ)
ได้ มำ ต้ องอำบัตินิสสัคคิยปำจิตตีย์ เว้ นแต่สมัย คือจีวรถูก
ลักไปหรื อสูญหำย”
(วิ นย.๒/๕๔/๓๘)

“ภิกษุใดขอด้ ำยมำเอง ให้ ชำ่ งหูกทอเป็ นจีวร ต้ อง
อำบัตินิสสัคคิยปำจิตตีย์”
(วิ นย.๒/๑๕๓/๑๓๓)

“ภิกษุใด ไม่อำพำธ ขอโภชนะประณีต อันมีเนยใส
เนยข้ น น ้ำมัน น ้ำผึ ้ง น ้ำอ้ อย ปลำ เนื ้อ นมสด นมส้ ม เอำมำ
ฉัน ต้ องอำบัติ ปำจิตตีย์”
(วิ นย.๒/๕๑๗/๓๔๑)

“ภิกษุไม่อำพำธ พึงยินดีกำรปวำรณำด้ วยปั จจัย
เพียง ๔ เดือน เว้ นแต่เขำปวำรณำอีก หรื อปวำรณำเป็ นนิตย์
ถ้ ำเธอยินดีเกินกว่ำนั ้น ต้ องอำบัติปำจิตตีย์ ”
(วิ นย.๒/๕๕๖/๓๗๑)

๘๗

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

“ภิกษุพงึ สำเหนียกว่ำ เรำไม่อำพำธ จักไม่ขอกับแกง
หรื อข้ ำวสุก เพื่อประโยชน์แก่ตน มำฉัน (ถ้ ำขอต้ องอำบัติทกุ
กฎ)”
(วิ นย.๒/๘๓๖/๕๔๗)

พุทธบัญญัติป้องกันมิให้ ความสัมพันธ์ กบั สตรี
เป็ นไปในทางที่จะเกิดความเสื่อมเสีย
“ภิกษุใดเสพเมถุน โดยที่สดุ แม้ ในสัตว์ดิรัจฉำน เป็ น
ปำรำชิก”
(วิ นย.๑/๒๒/๔๐)
“ภิกษุ ใดมีควำมกำหนัดอยู่ จับต้ องกำยหญิ ง . . .
ต้ องสังฆำทิเสส”
(วิ นย.๑/๓๗๕/๒๕๓)

“ภิกษุใดมีควำมกำหนัดอยู่ พูดเกี ้ยวหญิ ง . . . ต้ อง
สังฆำทิเสส”
(วิ นย.๑/๓๙๗/๒๗๔)

“ภิกษุใดมีควำมกำหนัดอยู่ พูดล่อให้ หญิ งบำเรอตน
ด้ วยกำม . . . ต้ องสังฆำทิเสส”
(วิ นย.๑/๔๑๔/๒๘๘)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๘

“ภิกษุใดชักสื่อชำยหญิ งให้ สมสู่กัน . . . แม้ แต่กับ
หญิงโสเภณีที่อยู่ร่วมเพียงชัว่ ขณะ ต้ องสังฆำทิเสส”
(วิ นย.๑/๔๒๖/๓๐๒)

“ภิกษุใด นัง่ ในที่ลบั ตำพอจะทำกรรมได้ กับหญิ งตัว
ต่อตัว ถ้ ำอุบำสิกำผู้มีวำจำควรเชื่อได้ เห็นแล้ วมำพูดขึ ้น เข้ ำ
กั บ อำบั ติ ๓ อย่ ำ ง คื อ ปำรำชิ ก หรื อสั ง ฆำทิ เ สส หรื อ
ปำจิตตีย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภิกษุรับอย่ำงใด พึงปรั บอย่ำง
นั ้น หรื ออุบำสิกำนั ้นว่ำอย่ำงใด พึงปรับอย่ำงนั ้น”

(วิ นย.๑/๖๓๒/๔๓๓)

“ภิ ก ษุ ใ ด นั่ง ในที่ ลับ หูที่ พ อจะพูด เกี ย้ วกั น ได้ กั บ
หญิงตัวต่อตัว ถ้ ำอุบำสิกำผู้มีวำจำควรเชื่ อได้ เห็นแล้ วมำพูด
ขึ น้ เข้ ำกับ อำบัติ ๒ อย่ ำง คื อ สัง ฆำทิ เ สส หรื อปำจิ ตตี ย์
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภิกษุ รับอย่ำงใด พึงปรั บอย่ำงนั ้น หรื อ
อุบำสิกำนั ้นว่ำอย่ำงใด พึงปรับอย่ำงนั ้น”

(วิ นย.๑/๖๔๔/๔๓๙)

“ภิกษุใด นอนในที่มงุ ที่บงั อันเดียวกันกับผู้หญิ ง แม้
เพียงเริ่ มรำตรี ต้ องปำจิตตีย์”

(วิ นย.๒/๒๙๔/๒๐๑)

๘๙

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริ ต

“ภิ ก ษุ ใ ด แสดงธรรมแก่ ผ้ ูหญิ ง เกิ นกว่ ำ ๕-๖ ค ำ
ต้ องปำจิตตีย์ เว้ นแต่มีบรุ ุษผู้ร้ ูเดียงสำอยู่ด้วย”
(วิ นย.๒/๓๐๐/๒๐๖)

“ภิกษุใด นัง่ ในอำสนะปกปิ ดในที่ลบั กับผู้หญิ ง (ไม่มี
บุรุษผู้ร้ ูเดียงสำอยู่เป็ นเพื่อน) ต้ องปำจิตตีย์”

(วิ นย.๒/๕๓๙/๓๕๖)

“ภิกษุใด นัง่ ในที่ลบั ตัวต่อตัวกับผู้หญิง ต้ องปำจิตตีย์”
(วิ นย.๒/๕๔๓/๓๕๙)

“ภิ ก ษุ ใ ด ชวนผู้ห ญิ ง เดิ นทำงด้ วยกัน แม้ ชั่วระยะ
หมู่บ้ำนหนึง่ ต้ องปำจิตตีย์ (เว้ นแต่ทำงมีอนั ตรำย)”

(วิ นย.๒/๖๕๙/๔๒๙)

“ภิก ษุ ป ระกอบด้ วยองค์ ๕ จะเป็ นภิ ก ษุ ชั่วทรำมก็
ตำม จะเป็ นภิกษุที่สิ ้นกิเลสแล้ วก็ตำม ย่อมเป็ นที่ระแวง เป็ น
ที่รังเกี ยจ คือ ไปมำหำสู่(โคจร)หญิ งแพศยำ ๑ ไปมำหำสู่
หญิงหม้ ำย ๑ ไปมำหำสูส่ ำวเทื ้อ ๑ ไปมำหำสู่กระเทย ๑ ไป
มำหำสูภ่ ิกษุณี ๑”
(วิ นย.๘/๙๗๙/๓๒๕)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๐

ภิกษุ เป็ นผู้อโคจร (ไปมำหำสู่บุคคลและสถำนที่อัน
ไม่สมควรแก่ภิกษุ) (๘) คือ ไปมำหำสูห่ ญิงแพศยำ . . . หญิ ง
หม้ ำย . . . สำวเทื ้อ . . . กระเทย . . . ภิกษุณี . . . ร้ ำนสุรำ
คลุกคลีกับคฤหัสถ์อย่ำงไม่สมควร . . . คบหำตระกูลที่ม่งุ
ร้ ำยไม่ศรัทธำต่อภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ
(อภิ .วิ .๓๕/๖๐๔/๓๓๒)

พุทธบัญญัติบางอย่างที่ควรทราบ
เกี่ยวกับการแต่งกายของภิกษุ
“ภิกษุไม่พงึ ไว้ ผมยำว รูปใดไว้ ต้ องอำบัติทกุ กฎเรำ
อนุญำตให้ ไว้ ผมได้ ๒ เดือน หรื อยำว ๒ องคุลี”
(วิ นย.๗/๑๓/๖)

“ภิกษุไม่พงึ แต่งหนวด ไม่พึงไว้ หนวด ไม่พึงไว้ เครำ .
. . รูปใดทำ ต้ องอำบัติทกุ กฎ”
(วิ นย.๗/๑๕๐/๖๐)

“ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้ ำอย่ำงคฤหัสถ์ . . . รู ปใดนุ่ง ต้ อง
อำบัติทกุ กฎ”
“ภิกษุไม่พึงห่มผ้ ำอย่ำงคฤหัสถ์ . . . รู ปใดห่ม ต้ อง
อำบัติทกุ กฎ”

(วิ นย.๗/๑๖๙-๑๗๐/๖๖)

