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เมืองไทยจะวิกฤต 

ถา้คนไทยมีศรทัธาวิปรติ 

 

 
สังคมไทยก าลงัใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ 

 ทีนี ้พอเลยจำกเร่ืองของวัดก็ขยำยออกไปถึงเร่ือง
ของพระศำสนำ จะเห็นได้ว่ำเวลำนีภ้ัยอันตรำยของพระ
ศำสนำเกิดขึน้มำก อย่ำงเร่ืองท่ีเล่ำเม่ือกีนี้ก้็เป็นภยัอนัตรำย
อย่ำงหนึง่ของพระศำสนำ เร่ืองคนปลอมเป็นพระ ตลอดจน
คนแต่งตัวเป็นชี เด๋ียวนีค้งจะมำก แล้วก็มีพฤติกรรมต่ำงๆ 
ซึ่งถ้ำโยมแยกไม่ถูกก็จะท ำให้เอำตัวบุคคลนัน้เป็นตัวพระ
ศำสนำ แล้วก็ท ำให้มีควำมรู้สึกท่ีไม่ดี อำจถึงกับเส่ือม
ศรัทธำ ถ้ำแยกคนกบัแยกพระศำสนำออกจำกกันไม่ได้ ก็ท ำ
ให้เส่ือมควำมเล่ือมใสต่อพระศำสนำไปด้วย อย่ำงเวลำนีก้็
จะมีพวกท่ีแต่งตวัเป็นพระเข้ำมำเร่ียไรในกรุงเทพฯ จ ำนวน
มำก เพรำะถึงฤดูแล้งน่ีชำวชนบทเข้ำมำหำรำยได้ใน
กรุงเทพฯ เป็นประจ ำทกุปี 
 ในบำงจงัหวดัมีหมู่บ้ำนพระปลอม ซึง่โยมบำงท่ำนก็
คงเคยได้ยิน โดยเฉพำะท่ีจังหวัดชัยภูมิน่ีมีข่ำวชัดเจนมำ
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หลำยปีแล้ว บำงหมู่บ้ำนคนทัง้หมู่ บ้ำนเป็นพระปลอม        
ชีปลอม เขำอยู่กันในหมู่บ้ำนก็เป็นชำวบ้ำนน่ีแหละ แต่ใน
ฤดแูล้ง เขำโกนผมศีรษะโล้น แล้วก็มีจีวรตำกไว้ตำมระเบียง
บ้ำน ตวัเองนุ่งกำงเกงใส่เสือ้ พอถึงเวลำเหมำะในหน้ำแล้ง
นัน้ไม่มีทำงท ำมำหำกินก็พำกันเข้ำกรุงเทพฯ แล้วก็ไปอยู่
รวมกนัท่ีแหล่งหนึ่ง ถึงเวลำเช้ำก็จะนัง่รถปิคอพัออกไปจ่ำย
ตวัตำมจุดต่ำงๆ แล้วก็ออกไปบิณฑบำตพร้อมทัง้เร่ียไรไป
ด้วย พฤติกำรณ์นีมี้มำหลำยปี หนงัสือพิมพ์ก็เอำมำเปิดเผย 
แตน่ำนๆ เข้ำโยมก็ลืมไป 
 สภำพอย่ำงนี ้ก็คือกำรท่ีวัดและพระศำสนำของเรำ
กลำยเป็นท่ีรับระบำยทุกข์และระบำยปัญหำของสังคม 
แทนท่ีจะเอำพระพุทธศำสนำไปบรรเทำดับทุกข์ของสังคม 
สงัคมกลบัเอำพระพทุธศำสนำเป็นท่ีถ่ำยทกุข์ของตน อะไร
ยุ่งยำก อะไรเป็นปัญหำ ของทิง้ ของเสีย ตัวเองแก้ไขไม่ได้ 
จัดกำรไม่ไหว ก็เอำไปเท เอำไปทิง้ ปล่อยเข้ำไปในพระ
ศำสนำ ชำวบ้ำนท่ียำกจนมำเอำพระพุทธศำสนำเป็นท่ีหำ
เลีย้งชีพ ช่วยชีวิตของตน แต่ถ้ำต้องช่วยชำวบ้ำนกันแบบนี ้
พระศำสนำก็แย่ มีแต่จะทรุดจะเส่ือมและหมดแรงลงไป 
แล้วก็จะไม่มีก ำลงัท่ีจะชว่ยสร้ำงสรรค์ประโยชน์สขุแก่สงัคม
ตำมหน้ำท่ีท่ีถกูต้องของตน 
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 สภำพท่ีชำวบ้ำน คนยำกไร้ คนด้อยโอกำส คนด้อย
กำรศึกษำ คนมีปัญหำต่ำงๆ และคนหมดทำงไป มำอำศัย
วัดและพระศำสนำเป็นท่ีท ำมำหำเลีย้งชีพ และแสวงหำ
หนทำงอยู่รอดในสังคมนี ้ยังมีอีกมำก ท่ีพูดมำนีเ้ป็นเพียง
ตวัอย่ำง บำงอย่ำงมีแต่โทษภัย บำงอย่ำงถ้ำเรำรู้ตระหนัก
ปัญหำ และช่วยกันจดัให้ดี ก็กลำยเป็นประโยชน์ได้ แต่ถ้ำ
ไม่รับรู้ปัญหำ และปล่อยปละละเลยอยู่ในควำมประมำท ก็
มีแตจ่ะน ำควำมเส่ือมควำมพินำศมำให้ เส่ือมแก่วดัและพระ
ศำสนำ และในท่ีสุดสังคมไทยทัง้หมดนั่นแหละก็จะต้อง
ประสบวิบำกแหง่กรรม 
 ปีนีจ้ะแล้งมำกขึน้ เม่ือแล้งมำกขึน้ปัญหำอย่ำงนีก้็
จะย่ิงมำกขึน้ เพรำะฉะนัน้ โยมก็เตรียมรับสถำนกำรณ์ได้
เลย เม่ือมีปัญหำอย่ำงนีเ้กิดขึน้อีก เรำก็ต้องรู้เท่ำทนั แต่ทีนี ้
โยมก็ไม่คอ่ยรู้หลกั บำงทีก็ไม่รู้จะท ำอย่ำงไร มีพระมำเร่ียไร 
ก็เกรงใจ เห็นว่ำเป็นพระ นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เกรงใจให้ไป
บ้ำง บำงทีก็ให้พอให้พ้นๆ ไป บำงคนก็หลงเช่ือให้ไปมำกๆ 
มันก็กลำยเป็นทำงท ำมำหำเลีย้งชีพของคนเหล่ำนี ้วันๆ 
หนึ่ง เขำก็ได้เยอะ จำกบ้ำนนีนิ้ดบ้ำนโน้นหน่อย บำงบ้ำนก็
มำก บำงทีก็เอำถังไปวำงไว้ร้ำนโน้นถังหนึ่ง ร้ำนนีถ้ังหนึ่ง 
เอำไปตัง้เพ่ือให้คนมำบริจำคเป็นต้นผ้ำป่ำอะไรต่ำงๆ แล้ว
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ถึงเวลำก็เดินมำเก็บไป 
 ทีนี ้ถ้ำเรำชำวพทุธรู้ทนั เรำรู้วินยัของพระว่ำ พระน่ี
เร่ียไรไม่ได้ ออกปำกขอชำวบ้ำนก็ไม่ได้ พระสงฆ์น่ีท่ำนห้ำม
ขอ ตำมศัพท์ ภิกฺขุ แปลว่ำผู้ ขอ แต่ต้องขอตำมวินัย 
หมำยควำมว่ำพระไม่ได้เลีย้งชีพด้วยตนเอง ไม่ได้ท ำมำหำ
กิน แตท่ำ่นมีอำชีพของทำ่น 

อำชีพของพระ คือกำรรักษำวินยั ประพฤติตนอยู่ใน
ศีล และบ ำเพ็ญสมณธรรม พูดสัน้ๆ ว่ำท ำหน้ำท่ีของพระ 
เม่ือท ำหน้ำท่ีของพระโดยถูกต้องแล้ว ประชำชนมีควำม
เล่ือมใสก็อปุถมัภ์บ ำรุง อย่ำงนีถื้อวำ่เป็นอำชีวะท่ีถกูต้อง  
 ทีนี ้ถ้ำพระจะขอ ก็ออกปำกขอไม่ได้ พระจะบอกขอ
ได้กบัคนท่ีเป็นญำติ หรือคนท่ีปวำรณำไว้เทำ่นัน้ 
 ปวารณาก็คือ คฤหัสถ์หรือโยมท่ำนนัน้บอกเปิด
โอกำสหรือนิมนต์ไว้วำ่ให้ขอได้ บอกแก่พระองค์ใด องค์นัน้ก็
ขอได้ และขอได้ในขอบเขตท่ีโยมได้ปวำรณำไว้ เช่น โยม
ปวำรณำวำ่ถ้ำทำ่นต้องกำรในเร่ืองจีวรก็ขอให้บอกโยม โยม
จะจัดถวำย อย่ำงนีถื้อว่ำปวำรณำจีวร พระท่ำนก็ขอได้
เฉพำะจีวร ขออย่ำงอ่ืนไม่ ได้ โยมปวำรณำอะไรก็ขอได้
เฉพำะส่ิงนัน้ แต่โยมบำงท่ำนก็ปวำรณำทัว่ไป คือ ปวำรณำ
กว้ำงๆ ว่ำ ท่ำนมีควำมต้องกำรอะไรท่ีเหมำะสมกับพระก็
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ขอให้บอกโยม อย่ำงนีถื้อว่ำปวำรณำทัง้หมด พระท่ำน
ต้องกำรอะไรท่ีเหมำะสมก็ขอได้ แตจ่ะออกปำกขอกับคนอ่ืน
ท่ีไม่ใชญ่ำติ และไม่ได้ปวำรณำไว้ไม่ได้ ผิดพระวินยั  
 เพรำะฉะนัน้ ถ้ำเห็นคนแต่งตัวเป็นพระมำขออะไร 
โยมมีสิทธิท่ีจะไม่ยอม แล้วก็ใช้ปฏิภำณเอำเอง ในกำรท่ีจะ
ซกัถำมเพ่ือหำควำมจริง ถ้ำโยมชว่ยพระศำสนำได้ก็ดี คือถ้ำ
ชว่ยกนัเอำคนท่ีไม่ใชพ่ระท่ีมำแสวงหำผลประโยชน์จำกพระ
ศำสนำออกไปได้ ก็เป็นกำรช่วยพระศำสนำไปในตัว ฉะนัน้ 
เรำต้องนึกในแง่ท่ีว่ำ น่ีเรำจะช่วยพระศำสนำของเรำได้
อย่ำงไร เรำจะช่วยป้องกันแก้ไขเพ่ือรักษำควำมบริสทุธ์ิของ
พระศำสนำไว้ น่ีก็อีกเร่ืองหนึง่ ตกลงวำ่ชำวพทุธเวลำนีอ้ยู่ใน
สภำวกำรณ์ท่ีมีปัญหำต่อพระศำสนำท่ีเรำจะต้องช่วยกัน
แก้ไข 

ชาวพุทธจะสอบผ่านหรือไม่ 
หรือไม่ได้แม้เพยีงเป็นบทเรียน 

ย่ิงระยะนีก้็มีข่ำวครำวอะไรต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นเร่ืองไม่ดีไม่งำม ท่ีเรำจะต้องมีควำมหนักแน่น
และตัง้หลักให้ดี มองไปให้ดีเหตุกำรณ์ร้ำยเหล่ำนีเ้ป็นบท
ทดสอบชำวพทุธว่ำจะสอบผ่ำนไหม ถ้ำโยมไม่มีหลกั โยมก็
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สอบไม่ผ่ำน อำจจะสอบตกแล้วก็หล่นจำกพระศำสนำไปก็
ได้ แตถ้่ำเป็นคนท่ีมีหลกัดีก็สอบผ่ำน บททดสอบเหล่ำนีก้็จะ
ท ำให้เรำเข้มแข็งย่ิงขึน้ กลับเป็นเร่ืองดีไป เพรำะเรำได้บท
ทดสอบมำชว่ยท ำให้เรำพฒันำตวัเองดีย่ิงขึน้  
 ส ำหรับบำงท่ำน ถ้ำสอบไม่ผ่ำน ก็อำจจะได้เป็น
บทเรียน คือเอำเป็นบทเรียนสอนตวัเองว่ำ เออ เรำน่ีรู้ไม่เท่ำ
ทนั เรำพลำดไปแล้ว ทีนีเ้รำก็ได้บทเรียนในกำรท่ีจะวำงตัว
ให้ดีขึน้ ในกำรท่ีจะเข้ำให้ถึงหลักพระศำสนำ ถ้ำได้เป็น
บทเรียนอย่ำงนีก้็ยงัดี  
 ตอนนีบ้ททดสอบและบทเรียนก็เกิดขึน้อีกแล้ว ก็
ขอให้เรำใช้บททดสอบนีใ้ห้เป็นประโยชน์ หรือมิฉะนัน้ก็เอำ
เป็นบทเรียนท่ีท ำให้เรำได้ควำมรู้ และรู้จักฝึกฝนปฏิบัติ
ตนเองในทำงพระศำสนำให้ถกูต้องย่ิงขึน้  
 พระพุทธศำสนำของเรำนีเ้ป็นศำสนำท่ีมีหลัก เป็น
ศำสนำท่ีมีเหตผุล พทุธศำสนิกชนจะต้องยึดหลกัให้ได้ แล้ว
เอำตวัพระศำสนำและเอำควำมรู้ในพระศำสนำเป็นหลกั พอ
เรำรู้หลกัพระศำสนำแล้วเรำก็ไม่แกว่งไกว ท่ีว่ำแกว่งไกวนัน้ 
ก็คือแกว่งไกวไปตำมบุคคล และเสียงเล่ำข่ำวลือเก่ียวกับ
ควำมวิเศษ ฤทธ์ิเดชปำฏิหำริย์ หรือควำมศกัด์ิสิทธ์ิต่ำงๆ ท่ี
ผูกติดอยู่กับบุคคล คนโน้นดังมำคนนีด้ังมำมีเสียงฮือฮำ
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อย่ำงไรก็เฮกันไป เสร็จแล้วพอมีอะไรเกิดขึน้เรำก็เอำพระ
ศำสนำไปแขวนไว้กับบุคคลนัน้เสียแล้ว บุคคลนัน้เป็น
อย่ำงไรไปเรำก็พลอยเป็นไปด้วย น่ีเรียกวำ่ไม่มีหลกั  
 ในทำงตรงข้ำม ถ้ำเรำมีหลกัของเรำแล้ว บุคคลโผล่
ขึน้มำ เรำก็เอำหลักเป็นเคร่ืองวัด ถ้ำท่ำนประพฤติถูกหลัก 
ท ำตำมหลกั สอนตำมหลกัดี เรำก็อนโุมทนำด้วย ถ้ำท่ำนมี
อนัเป็นไปอย่ำงไรเรำก็อยู่กบัหลกัตอ่ไป บคุคลนัน้ก็ผำ่นไป  
 
รู้หลกัแล้ว ศาสนาอยู่ที่ตัวเรา 
ไม่ต้องเอาศาสนาไปแขวนไว้กบัใคร  

อย่ำว่ำแต่บุคคลท่ีเกิดขึน้ในยุคสมัยหนึ่งๆ เลย 
แม้แตอ่งค์พระพทุธเจ้ำเองก็ไม่ผกูมดัใครและไม่ผกูขำดอะไร 
พระพุทธเจ้ำก็ตรัสไว้แล้วน่ี เรำฟังพระสวดอยู่ เสมอว่ำ       
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ 
พระพทุธเจ้ำตรัสบอกวำ่ ตถำคตคือพระพทุธเจ้ำทัง้หลำยจะ
เกิดขึน้หรือไม่ก็ตำม หลักควำมจริงก็เป็นอยู่อย่ำงนัน้ๆ 
ตถำคตเพียงแต่ค้นพบควำมจริงนัน้แล้วน ำมำเปิดเผยแสดง 
แนะน ำ ท ำให้เข้ำใจง่ำยวำ่ควำมจริงเป็นอย่ำงนี ้ๆ   
 หน้ำท่ีของพระพุทธเจ้ำคือเป็นผู้ เปิดเผยควำมจริง 
และด้วยควำมสำมำรถก็ทรงสอนแนะน ำท ำให้เรำเข้ำใจ
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หลักควำมจริงนัน้ คือทรงพำให้เรำเข้ำถึงควำมจริงท่ีมีเป็น
ธรรมดำอยู่แล้วนัน้แหละ  
 ตวัควำมจริงท่ีเป็นอยู่ตำมธรรมดำน่ีซิส ำคัญ แม้แต่
พระพุทธเจ้ำเกิดขึน้มำแล้ว พระองค์ก็ผ่ำนไป แต่ตัวหลัก
ควำมจริงนัน้ก็คงอยู่ หมำยควำมว่ำ ควำมจริงเป็นธรรมชำติ 
มีอยู่ตำมธรรมดำตลอดเวลำ พระพุทธเจ้ำมำช่วยให้เรำ
เข้ำถึงควำมจริงนัน้ เรำเข้ำถึงควำมจริงแล้วเรำก็อยู่กับควำม
จริงนัน้ พระพุทธเจ้ำท ำหน้ำท่ีของพระองค์แล้ว พระองค์ก็
ผ่ำนไป ควำมจริงก็อยู่นั่น ไม่หำยไปไหน พระพุทธเจ้ำไม่ได้
พำเอำควำมจริงดับไปด้วย เรำรู้ควำมจริงถึงควำมจริงแล้ว 
ควำมจริงก็อยู่กบัเรำ พระศำสนำก็อยู่กบัเรำ เป็นของเรำ 
 ครูอำจำรย์รุ่นหลังนีไ้ม่ถึงพระพุทธเจ้ำด้วยซ ำ้ ท่ำน
เป็นพระสำวกหรือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ำ ท่ำนมำช่วย
แนะน ำให้เรำรู้เข้ำใจหลกัธรรมท่ีพระพทุธเจ้ำสอนไว้ อำจจะ
เรียกวำ่มำพำเรำเข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำ พระอำจำรย์ท ำหน้ำท่ี
พำเรำเข้ำเฝ้ำพระพทุธเจ้ำเสร็จก็หมดหน้ำท่ี เร่ืองของเรำก็
คือฟังพระพทุธเจ้ำต่อไป เม่ือฟังพระพทุธเจ้ำเสร็จเรำเข้ำถึง
หลกัควำมจริง เรำก็ไปอยู่กบัหลกัควำมจริงนัน้ ก็จบ ตวัหลกั
ควำมจริงนัน้เป็นมำตรฐำน เป็นของจริงแท้แน่นอน เป็นตัว
ธรรม เป็นธรรมชำติ เม่ือเรำจับหลักนีไ้ด้แล้ว ก็ไม่แกว่งไม่
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ไกวไปไหน  
 เวลำนีค้นไม่มีหลกั แกว่งไกวไปตำมกระแสข่ำวเล่ำ
ลือ และกระแสคำ่นิยม เอำตวัไปผกูติดไว้กับบุคคลท่ีผ่ำนไป 
ผ่ำนมำ เอำศำสนำไปแขวนไว้กับบุคคลนัน้ ก็เลยเล่ือนลอย
ไป หรือถูกชกัลำกไปเร่ือยๆ พอบุคคลนัน้มีอนัเป็นไป ไม่ไช่
ของแท้ของจริง ท่ีมั่นคง คนเหล่ำนีก้็ถูกซัดเหว่ียงกลิง้
กระดอนกระทบกระแทกช ำ้ชอกไป หรือไม่ก็หล่นหลุด
กระเดน็ไปเลย 
 เป็นอนัว่ำเวลำนีพ้ทุธศำสนิกชนได้บทเรียน ส ำหรับ
ท่ำนท่ีมีหลกัอยู่บ้ำงแล้ว ก็ได้บททดสอบ ถ้ำหำกเรำรู้จักใช้
เหตุกำรณ์นีใ้ห้เป็นประโยชน์ มันก็กลับดี เพรำะเป็นกำร
กระแทกหรือกระตกุอย่ำงแรงให้เรำรู้ตัวหรือต่ืนขึน้มำ แล้ว
หนัมำหำหลกั มำเข้ำสู่ทำงท่ีถูกต้อง ดีกว่ำจะช้ำนำนไป จน
เตลิดกนัไปไกล ซึ่งอำจจะสำยไปเสียแล้ว อย่ำงน้อยก็ท ำให้
เรำมีควำมเข้มแข็งมั่นคงขึ น้  และ รู้จัก ท่ีจะปฏิบัติต่อ
พระพทุธศำสนำให้ถกูต้อง  
 พระพทุธเจ้ำตรัสนกัหนำให้เรำอยู่กับหลกั เช่นตรัส
สอนไม่ให้เอำศรัทธำไปขึน้ต่อบุคคล ถ้ำศรัทธำขึน้ต่อตัว
บุคคล บุคคลนัน้มีอนัเป็นไป เช่น ตำยบ้ำง ต้องอำบัติหนัก
บ้ำง หรือมีอนัเป็นอะไรไปอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เขำก็จะไม่ยอม
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ฟังใครแสดงธรรมอีกตอ่ไป แล้วเขำก็จะพลำดจำกประโยชน์
ท่ีควรจะได้  
 ส ำหรับพระสงฆ์ พระพทุธเจ้ำเตือนหนกัย่ิงกว่ำนัน้
อีก ทรงเตือนว่ำ ถ้ำพระประพฤติตัวไม่ดีจะเป็นมหำโจร  
มหำโจรมี ๕ ประเภท๑ แตอ่ำตมภำพจะไม่น ำมำแสดงในท่ีนี ้
เด๋ียวจะกลำยเป็นว่ำมำพดูอะไรท่ีไม่เป็นสิริมงคล ในโอกำส
นีท่ี้โยมอำจจะถือว่ำเป็นเวลำมงคล โยมต้องไปค้นคว้ำเอำ 
เพรำะฉะนัน้พระจะต้องไม่ประมำท ต้องระวังตัว ต้อง
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลัก ต้องท ำหน้ำท่ีของตัวให้ถูกต้อง 
หน้ำท่ีของพระก็คือพำโยมให้เข้ำไปสู่หลกัควำมจริง แล้วตวั
ก็หมดหน้ำท่ี ถ้ำมิฉะนัน้ก็จะเอำพระศำสนำมำแขวนไว้กับ
ตวัเอง  
 พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้เรำพึ่งตวัเองได้ ให้เรำเป็น
อิสระ พระพทุธเจ้ำไม่ยอมให้ใครมำขึน้ต่อพระองค์ ตอนแรก
เรำอำจจะไปศรัทธำต่อพระองค์ เพ่ือจะได้ให้พระองค์น ำเรำ
เข้ำสู่ค ำสอน เข้ำสู่ควำมจริง แต่ในท่ีสดุเรำจะต้องพึ่งตวัเอง
ได้ เป็นอิสระ จะเห็นได้ว่ำ ศรัทธำไม่เป็นคณุสมบติัของพระ
อรหนัต์ ทำ่นเช่ือไหม  

                                                         
๑ ดู มหาโจร ๕ ใน ภาคผนวก 
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เห็นกบัตา ไม่ต้องถามว่าเช่ือไหม 

ศรัทธำเป็นคุณสมบัติของพวกเรำ ท่ีเป็นพุทธ -      
ศำสนิกชนในเบือ้งต้น แต่พระอรหันต์เป็นบุคคลท่ีไม่ต้องมี
ศรัทธำ ศรัทธำไม่เป็นคณุสมบติัของพระอรหันต์ ท่ำนเรียก
พระอรหันต์ว่ำเป็น อสฺสทฺโธ ด้วยซ ำ้ ถ้ำแปลตรงตำมศัพท์   
ก็วำ่ ไม่มีศรัทธำ แตป่ระเด๋ียวจะแปลควำมหมำยผิด ท่ีว่ำไม่
มีศรัทธำนัน้อย่ำงไร อย่ำเข้ำใจเป็นเร่ืองเสียหำย ในกรณีนี ้
คือพระอรหันต์นัน้ท่ำนขึน้ถึงระดับปัญญำ รู้แจ้ง ซึ่งเลยขัน้
ศรัทธำไปแล้ว ท่ำนมองเห็นส่ิงท่ีเรำศรัทธำนัน้ด้วยตัวท่ำน
เองแล้ว ท่ำนจึงไม่ต้องอยู่ด้วยศรัทธำ ไม่ต้องอำศยัศรัทธำ 
เป็นผู้ พ้นหรืออยู่เหนือศรัทธำ เพรำะฉะนัน้ ท่ีว่ำพระอรหนัต์
ไม่มีศรัทธำ ก็คือ ไม่ต้องมีศรัทธำ 
 ครัง้หนึ่งพระพทุธเจ้ำตรัสถำมพระสำรีบุตรเก่ียวกับ
หลักธรรม พระสำรีบุตรเป็นพระอัครสำวก สำมำรถแสดง
ธรรมได้เทียบเทียมพระพทุธเจ้ำทีเดียว พระพทุธเจ้ำทรงยก
ย่องทำ่นมำก พระพทุธเจ้ำตรัสถำมว่ำ สำรีบุตร เธอเช่ือไหม
ว่ำอย่ำงนัน้ เป็นอย่ำงนัน้ พระสำรีบุตรทูลตอบว่ำ ข้ำ
พระอง ค์ เห็นว่ ำ เ ป็นอย่ ำงนัน้  อย่ ำ ง ท่ีพระอง ค์ต รั ส 
พระพุทธเจ้ำก็ตรัสถำมว่ำ ท่ีเธอกล่ำวว่ำดังนี ้กล่ำวเพรำะ
เช่ือต่อเรำหรืออย่ำงไร พระสำรีบุตรกรำบทูลว่ำ ท่ีข้ำ
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พระองค์กล่ำวอย่ำงนี ้มิใช่เพรำะเช่ือต่อพระองค์ แต่เพรำะ
ได้เห็นควำมจริงว่ำมันเป็นอย่ำงนัน้ น่ีคือลักษณะของพระ
อรหันต์ท่ีไม่ต้องขึน้ต่อศรัทธำ แต่ไม่ใช่ว่ำพระอรหันต์ไม่
เคำรพพระพทุธเจ้ำ ท่ำนเคำรพมำก เคำรพอย่ำงย่ิงเลย แต่
อนันีเ้ป็นเร่ืองของสจัจธรรม พระอรหนัต์เป็นผู้ เห็นควำมจริง 
พระพทุธเจ้ำได้เห็นควำมจริงอะไรท่ำนก็เข้ำถึงควำมจริงนัน้ 
เพรำะฉะนัน้ พระอรหันต์จึงไม่ต้องพดูไปตำมควำมเช่ือต่อ
พระพทุธเจ้ำ แตไ่ม่ใชว่ำ่ทำ่นไม่เช่ือพระพทุธเจ้ำ 
 พระพุทธเจ้ำต้องกำรให้เรำเข้ำถึงควำมจริงอย่ำง
เดียวกบัท่ีพระองค์เห็น แล้วเรำก็จะเป็นอิสระของเรำเอง ไม่
ต้องขึน้ต่อพระองค์ น่ีเป็นลักษณะส ำคัญอย่ำงหนึ่งของ
พระพทุธเจ้ำ คือไม่ต้องกำรให้สำวกขึน้ต่อพระองค์ และให้
ทกุคนเป็นไทแก่ตวัเอง เป็นอิสระแก่ตนเอง เพรำะจดุหมำย
สงูสดุของพระพุทธศำสนำ คือ วิมตุติ อิสรภำพ ควำมหลุด
พ้น ควำมเป็นไท ควำมท่ีไม่ต้องอยู่ด้วยศรัทธำ แต่เป็นกำร
เข้ำถึงด้วยปัญญำ รู้ควำมจริงแจ้งประจกัษ์ 
 อย่ำงไรก็ตำม ควรจะเตือนใจกันไว้เล็กน้อยว่ำ 
ส ำหรับพวกเรำท่ียังไม่รู้แจ้งสจัจธรรมถึงท่ีสดุนี ้ยังจะต้องมี
ทัง้ศรัทธำและปัญญำคู่กันไป ให้ทัง้สองอย่ำงได้ดุลกันไว้ 
ส ำหรับคนเร่ิมแรก ศรัทธำท่ีถูกต้องจะช่วยได้ดีท่ีสดุ ศรัทธำ
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ท่ีถูกต้องก็คือต้องมีปัญญำช่วยตรวจตรำ ถ้ำปฏิบัติได้ดี 
ศรัทธำจะช่วยให้มีทิศทำง จุดเน้น และมีเร่ียวแรงในกำร
แสวงปัญญำ และส ำหรับผู้ แสวงปัญญำนัน้ บำงคนจะมี
ควำมโน้มเอียงท่ีจะเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเป็นผู้ รู้ผู้ มีเหตุผล 
แล้วมีท่ำทีอำกำรแบบภูมิล ำพอง ท่ำนจึงให้มีควำมสุภำพ
ออ่นน้อมถ่อมตนประกบตวัไว้ เพรำะในกำรแสวงปัญญำอยู่
เสมอนัน้ เรำไม่ควรมุ่งมองในแง่ท่ีว่ำตนรู้แล้ว แต่ควรมอง
หนกัไปในด้ำนท่ีตนยงัไม่รู้ ซึง่ควรจะรู้ตอ่ไป 

พึง่ศรัทธา เพือ่ได้ปัญญาที่พาสู่อสิรภาพ  

มีปรำชญ์ท่ำนหนึ่งพูดไว้น่ำฟัง ท่ำนเปรียบเทียบ
ระหวำ่งศรัทธำกบัปัญญำ หรือระหว่ำงควำมเช่ือกับกำรเห็น
ควำมจริง เหมือนอย่ำงว่ำ อำตมภำพนี ้ก ำมือขึน้มำ แล้วก็
ตัง้ค ำถำมว่ำ โยมเช่ือไหม? ในมือของอำตมำน่ีมีดอก
กุหลำบอยู่ดอกหนึ่ง พออำตมำถำมอย่ำงนี ้โยมก็คงจะคิด
วำ่ เอ! เช่ือดีไหมหนอ บำงทำ่นก็วำ่ ออ๋! องค์นีเ้รำนบัถือ เช่ือ
ทนัทีเลย ไม่ต้องคิด หรืออำตมภำพอำจจะมีมือปืนไว้บงัคบั
ว่ำ ถ้ำไม่เช่ือจะยิงตำยเลย อย่ำงนีก้็จ ำใจ ใจเช่ือหรือไม่เช่ือ
แตป่ำกก็บอกวำ่เช่ือ  
 ทีนี ้ส ำหรับบำงท่ำนก็จะคิดว่ำ เออ! เช่ือได้ไหมนะ 
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ขอคิดดูก่อน ท่ำนองค์นีมี้ประวัติมำอย่ำงไร เป็นคนพูดจำ  
ขล่อกแขล่กหรือเปล่ำ น่ำเช่ือไหม อือ! องค์นีท้่ำนไม่เคยพดู
เหลวไหลนะ เท่ำท่ีฟังมำท่ำนก็พูดจริงทุกที ท่ำจะน่ำเช่ือ น่ี
เรียกว่ำเอำเหตุผลในแง่เก่ียวกับประวติับุคคลมำพิจำรณำ 
แต่บำงท่ำนก็มองในแง่ของเหตุผลแวดล้อมอย่ำงอ่ืนว่ำ
เป็นไปได้ไหม มือแคนี่จ้ะก ำดอกกุหลำบได้ เอ! ก็เป็นไปได้น่ี 
แล้วก็พิจำรณำต่อไปอีกว่ำ ท่ำนนั่งอยู่ ในท่ีนีจ้ะมีดอก
กุหลำบมำให้ก ำได้หรือเปล่ำ ท่ำนจะเอำมำจำกไหนได้ไหม 
ท่ำนเดินผ่ำนท่ีไหนมำบ้ำง อะไรต่ำงๆ ท ำนองนี ้ก็คิดไป 
ในตอนนีก้็จะเป็นกำรพิจำรณำด้วยเหตผุลวำ่เป็นไปได้ไหม  
 ทัง้หมดนีจ้ะเห็นว่ำศรัทธำของคนหลำยคนนัน้
ต่ำงกัน ของบำงคนเป็นศรัทธำท่ีเช่ือโดยไม่มีเหตผุลเลยงม
งำย บอกให้เช่ือก็เช่ือ บำงคนก็เช่ือเพรำะถูกบงัคบั บำงคนก็
เช่ือโดยใช้เหตุผล แต่กำรใช้เหตุผลก็มำกบ้ำงน้อยบ้ำง ไม่
เทำ่กนั แตท่ัง้หมดนัน้ก็อยู่ในระดบัของศรัทธำหรือควำมเช่ือ
ทัง้นัน้ ไม่ว่ำจะแค่ไหนก็ตำม ตอนนีก้็อยู่ในขัน้ท่ีว่ำจะเช่ือ
หรือไม่เช่ือว่ำ อำตมภำพน่ีมีดอกกุหลำบอยู่ในก ำมือ โยมก็
คิดเอำเองวำ่จะเช่ือไหม  
 ทีนี ้สดุท้ำยอำตมภำพก็แบมือ พอแบมือออกมำแล้ว
เป็นอย่ำงไร โยมก็เหน็เลยใชไ่หม เห็นด้วยตำของโยมเอง ว่ำ
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ในมือของอำตมภำพน่ีมีดอกกุหลำบหรือไม่ ตอนนีไ้ม่ต้อง
พูดเร่ืองเช่ือหรือไม่เช่ืออีกแล้ว ใช่หรือเปล่ำ มันคนละขัน้ 
ปัญหำควำมเช่ือมนัอยู่ท่ีตอนยงัก ำมืออยู่ แต่ตอนแบมือแล้ว 
เห็นด้วยตำแล้ว ไม่ต้องพูดเร่ืองควำมเช่ือ มันเป็นเร่ืองของ
กำรประจักษ์ว่ำมีหรือไม่มี เพรำะฉะนัน้จึงได้บอกว่ำ พระ
อรหนัต์ทำ่นถึงขัน้ท่ีเหน็ควำมจริงประจกัษ์เองแล้ว จึงไม่ต้อง
อยู่ด้วยควำมเช่ือ แต่ส ำหรับปถุุชนก็ยังต้องอยู่กับควำมเช่ือ 
จะตำ่งกนัก็ตรงท่ีวำ่เป็นควำมเช่ือท่ีมีเหตผุลหรือไม่มีเหตผุล 
มีปัญญำประกอบหรือไม่มี 
 ส ำหรับพทุธศำสนิกชนนัน้ เรำต้องกำรเข้ำถึงควำม
จริงท่ีประจกัษ์ ท่ีไม่ต้องเช่ืออีกต่อไป แต่ระหว่ำงนี ้ในขณะท่ี
เรำยังไม่เข้ำถึงควำมจริงนัน้ เรำใช้ควำมเช่ือชนิดท่ีมีเหตผุล 
มำเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือจะเข้ำถึงควำมจริงท่ีไม่ต้องเช่ือต่อไป 
เรำไม่ต้องกำรควำมเช่ือชนิดท่ีงมงำย ฉะนัน้เรำจะต้องมี
หลกั เม่ือเรำมีหลกัในใจแล้วก็จะเป็นคนมีเหตผุล ไม่งมงำย 
ไม่ ต่ืนตูมแกว่ง ไกวไป น่ี เ ป็นลักษณะของศรัทธำใน
พระพทุธศำสนำ  
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สงฆ์และหลกัการเป็นฐานของบุคคล 

บุคคลท าสงฆ์ให้งามเพราะท าตามหลกัการ 

พระพุทธเจ้ำต้องกำรให้เรำเป็นอิสระ พุทธศำสนำ
เป็นศำสนำแห่งอิสรภำพเสรีภำพ พทุธศำสนิกชนมีเสรีภำพ
ในกำรใช้ปัญญำ จนกระทั่งเป็นอิสระไม่ต้องขึน้แม้ต่อองค์
พระพทุธเจ้ำ แตใ่นด้ำนควำมสมัพนัธ์เรำมีควำมเคำรพอย่ำง
สงูสดุทีเดียว เพรำะว่ำพระพุทธเจ้ำเป็นผู้ มีคณุควำมดี เป็น
แบบอย่ำงแก่เรำ เรำเคำรพในคณุควำมดี เพียงแค่พระองค์
สอนมีเหตุผลน่ำเช่ือ ท ำให้เรำมีศรัทธำ เรำยังเคำรพมำก    
น่ีพระองค์ท ำให้เรำมองเห็นควำมจริงด้วยตวัเอง จนไม่ต้อง
เช่ือ เรำก็ย่ิงซำบซึง้ในพระคณุและเคำรพเตม็ท่ี 
 แม้แต่พระภิกษุ ท่ีเข้ำมำบวชน่ี บำงทีหลำยท่ำนก็มี
คุณควำมดีน้อยกว่ำโยม โยมบำงคนบรรลุธรรม เป็นพระ
อริยบคุคล เชน่เป็นพระโสดำบนัเป็นต้น แต่พระท่ีเข้ำมำใหม่
เพ่ิงบวชวนันัน้ เป็นปถุุชน ยังไม่ค่อยมีควำมรู้อะไรคณุธรรม
ก็ยังน้อย แต่เรำก็เคำรพกรำบไหว้ ท ำไมเรำจึงให้เกียรติ
เคำรพนบัถือ ก็เพรำะกำรเป็นพระภิกษุนัน้ เป็นกำรเข้ำสู่วิถี
ชีวิตแหง่ไตรสิกขำ เป็นชีวิตแห่งกำรศึกษำท่ีจะต้องฝึกอบรม
พฒันำตนอย่ำงจริงจงัเต็มท่ี เรำถือว่ำผู้บวชเป็นผู้ ท่ียอมรับ
กำรฝึกและเข้ำสู่แนวทำงท่ีถูกต้อง ตัง้ใจจะฝึกฝนศึกษำใน
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คณุธรรม จะเดินเข้ำสูม่รรค เป็นผู้ ฝึกตน ในพระพทุธศำสนำ
นีเ้รำให้ควำมยกย่องยอมรับนบัถือแก่บุคคลท่ีฝึกฝนพฒันำ
ตน เม่ือทำ่นยอมรับท่ีจะฝึกฝนพฒันำตน เรำก็ให้เกียรติเลย
กรำบไหว้ได้  
 อีกอย่ำงหนึ่ง พระภิกษุนัน้ได้ช่ือว่ำเป็นตวัแทนของ
สงฆ์ เป็นตัวแทนแห่งสถำบันท่ีธ ำรงรักษำธรรมไว้ให้แก่
สังคม เรำเคำรพธรรม เรำจึงเคำรพสงฆ์ท่ีรักษำธรรมนัน้ 
และเคำรพพระภิกษุท่ีเป็นองค์ประกอบและเป็นตวัแทนของ
สงฆ์ เพรำะฉะนัน้ เรำก็เคำรพพระด้วยเหตผุลนี ้และกรำบ
ไหว้เพ่ือเตือนใจท่ำนให้ระลึกตระหนักในหน้ำท่ีของท่ำนใน
กำรท่ีจะประพฤติปฏิบติับ ำเพ็ญสมณธรรมและท ำศำสนกิจ
สืบตอ่อำยพุระศำสนำ รักษำธรรมไว้ให้แก่สงัคมตอ่ไป  
 เรำไม่ได้นับถือพระสงฆ์ เพรำะเห็นว่ำท่ำนเป็นผู้ มี
อ ำนำจศักด์ิสิทธ์ิ มีฤทธ์ิเดช หรือเป็นผู้ วิเศษ ท่ีจะมำดล
บันดำลอะไรให้เรำ อันนัน้เป็นควำมนับถือแบบลัทธิฤำษี 
โยคีนอกพระพุทธศำสนำ มีมำแต่ก่อนพุทธกำล เป็นเร่ือง
ของกำรนบัถือผู้ วิเศษ เหมือนคนเกรงกลวัผู้ มีอ ำนำจ หรือผู้
ย่ิงใหญ่มีอิทธิพล ไม่ใช่กำรนบัถือแบบอริยะท่ีถือธรรมเป็น
หลกั 
 ในเม่ือพระอยู่ในฐำนะเป็นตวัแทนของสงฆ์ส่วนรวม
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อย่ำงนีแ้ล้ว ก็โยงเรำมำสูห่ลกักำรส ำคญัอีกหลกัหนึง่  
 เม่ือกีนี้ไ้ด้หลักหนึ่งแล้ว คือท่ีว่ำให้ยึดหลักกำร ถือ
หลกัควำมจริง และกำรท่ีเข้ำถึงควำมจริงแล้วเป็นอิสระ ไม่
ขึน้ต่อบุคคล ทีนีก้็มำถึงอีกหลักหนึ่ง ท่ีว่ำพระสงฆ์เป็น
ตวัแทนของสงฆ์ส่วนรวม เพรำะฉะนัน้พระทกุองค์หรือภิกษุ
ทกุรูปจะต้องโยงตัวเองเข้ำไปหำสงฆ์ เคำรพสงฆ์ ถือสงฆ์
เป็นใหญ่  มุ่ งประ โยชน์แก่สง ฆ์  พระพุทธ เจ้ำทรงใ ห้
ควำมส ำคัญแก่สงฆ์ ไม่ใ ห้ควำมส ำคัญมำอยู่ ท่ีบุคคล 
พระพุทธเจ้ำฝำกพระพุทธศำสนำไว้แก่สงฆ์ส่วนรวม มิได้
ฝำกไว้แก่บคุคลผู้ใดผู้หนึง่  
 เม่ือจะปรินิพพำนนัน้ พระพทุธเจ้ำได้ตรัสไว้แล้ว เรำ
ชำวพุทธต้องนึกคิดให้ดี เม่ืออยู่บนเตียงปรินิพพำน เรียก
อย่ำงชำวบ้ำนว่ำ ตอนท่ีสั่งเสีย พระพุทธเจ้ำตรัสอะไรบ้ำง 
ชำวพุทธควรจะถือเป็นส ำคัญ ตอนท่ีจะปรินิพพำนนัน้ส่ิง
หนึ่งท่ีพระพุทธเจ้ำตรัส ก็คือ เร่ืองกำรฝำกพระศำสนำไว้ 
เม่ือพระพุทธเจ้ำปรินิพพำน คนทัง้หลำยก็ต้องหวังแล้วว่ำ 
พระองค์จะตัง้ใครเป็นศำสดำแทน ใครจะเป็นทำยำทสืบต่อ
ต ำแหน่งพระศำสดำแทนพระองค์ แต่ถ้ำคิดอย่ำงนัน้ก็
ผิดหวงั พระพทุธเจ้ำไม่ได้ตรัสอย่ำงนัน้เลย ไม่ได้ทรงตัง้ใคร
ให้เป็นศำสดำแทนพระองค์  
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 พระองค์ตรัสว่ำ “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย 
จ เทสิโต ปญฺ ตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถา”  แปลว่ำ ดกูร
อำนนท์ ในเวลำท่ีเรำล่วงลับไปแล้ว ธรรมและวินัย ท่ีเรำ
แสดงแล้ว และบญัญัติแล้ว แก่เธอทัง้หลำย จกัเป็นศำสดำ
ของเธอทัง้หลำย  
 พระพทุธเจ้ำให้ถือธรรมวินยั คือหลกัธรรมและหลกั
วินัย ท่ีทรงแสดงและบัญญั ติไ ว้ เ ป็นพระศำสดำ เป็น
มำตรฐำนสืบต่อไป ไม่ มีใครเป็นศำสดำแทนพระองค์ 
พระพุทธ เจ้ำไม่ ไ ด้มอบต ำแหน่งไ ว้แก่บุคคลเลย ใ ห้
มำตรฐำนอยู่ท่ีตวัหลกัธรรมวินยั และผู้ ท่ีจะรักษำธรรมวินยั
นีไ้ว้ ก็คือสงฆ์ส่วนรวม ไม่ใช่บุคคลผู้ ใดผู้หนึ่ง เพรำะฉะนัน้
พุทธพจน์นีจ้ึงมีควำมหมำยทัง้ให้ถือธรรมวินัย คือถือ
หลักกำร และให้ถือสงฆ์ คือส่วนรวมเป็นใหญ่ เม่ือบุคคล
ปฏิบติัตำมหลกักำร ก็เป็นส่วนร่วมท่ีท ำสงฆ์ให้งำมมีควำม
มั่นคง ด ำรงอยู่ด้วยดี และประโยชน์ก็จะเกิดแก่แต่ละคนท่ี
เป็นสว่นร่วมในสงฆ์นัน้ 
 เพรำะฉะนัน้ ชำวพทุธจะต้องเอำหลกัธรรมวินยัเป็น
พระศำสดำ พยำยำมศึกษำเล่ำเรียนให้รู้ให้เข้ำใจควำมจริง 
แล้วธรรมวินยันีก้็จะมำเป็นมำตรฐำนตดัสินบุคคล ไม่ใช่เอำ
พระศำสนำไปแขวนไว้กับบุคคล หรือกระทั่งบำงคนถึงกับ
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เอำบุคคลมำตัดสินพระศำสนำ ซึ่งเป็นกำรผิดหลักอย่ำง
เตม็ท่ี สว่นพระภิกษุนอกจำกถือพระธรรมวินยัเป็นหลกัแล้ว
ก็ต้องถือสงฆ์เป็นใหญ่ เคำรพสงฆ์ ให้ควำมส ำคัญแก่สงฆ์ 
ท ำกำรเพ่ือประโยชน์แก่สงฆ์สว่นรวม 

สงฆ์และหลกัการเป็นมาตรฐาน 

เพือ่รักษาประโยชน์สุขของแต่ละคน 

ฉะนัน้ ถ้ำเรำรู้หลกัและปฏิบติัตำมพระพทุธเจ้ำแล้ว
ก็ไม่เสีย หลักธรรมวินยันีเ้ป็นศำสดำอย่ำงไร และสงฆ์เป็น
ใหญ่อย่ำงไร มีพระสูตรหนึ่งแสดงไว้ ขอยกเป็นตัวอย่ำง 
มหำอ ำมำตย์ท่ีเป็นเสนำบดีผู้ ใหญ่บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของแคว้นมคธ  ไปท่ีวัด ไปเจอพระอำนนท์  ตอนนัน้
พระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้ว เสนำบดีก็ถำมว่ำ น่ีท่ำน ! 
พระพุทธเจ้ำก็ปรินิพพำนไปแล้ว เ ม่ือตอนปรินิพพำน 
พระองค์ได้ตัง้ใครเป็นศำสดำแทน จะได้มำบริหำรกำรคณะ
สงฆ์ 

พระอำนนท์ตอบวำ่พระพทุธเจ้ำไม่ได้ตัง้ เสนำบดีว่ำ 
อ้ำว! แล้วท่ำนอยู่กันอย่ำงไรเล่ำ พระสงฆ์อยู่กันจ ำนวน
มำกมำย ไม่มีกำรบริหำร ไม่มีหวัหน้ำ จะอยู่กันอย่ำงไร พระ
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อำนนท์ก็ตอบว่ำ พระพทุธเจ้ำทรงวำงหลกัธรรมวินยัไว้เป็น
ศำสดำเป็นมำตรฐำนแล้ว บุคคลผู้ ใดมีคณุสมบติัตำมธรรม
วินยันัน้ พวกเรำก็พร้อมกนัยกย่องขึน้เป็นหวัหน้ำ  
 หลักธรรมวินัยเป็นศำสดำมำคู่กับกำรท่ีสงฆ์เป็น
ใหญ่ ดังจะเห็นว่ำวิธีด ำเนินกิจกำรของสงฆ์ พระพุทธเจ้ำ
ตรัสไว้แล้วในวินัย เช่น พระ ท่ีจะท ำหน้ำท่ีนี ้ๆ  ต้อง มี
คณุสมบติัดงันี ้ๆ  คณุสมบติันีอ้ยู่ในพระธรรมวินยัแล้ว พระก็
ดกูนัเอำเอง องค์ไหนมีคณุสมบติัตำมนัน้ สงฆ์ก็พิจำรณำตก
ลงยกย่องขึน้เป็นหัวหน้ำ เป็นเจ้ำกำร หรือเป็นผู้บริหำรใน
เร่ืองนัน้ๆ ในนำมของสงฆ์ จึงเรียกว่ำสงฆ์เป็นผู้ ด ำเนิน
กิจกำร นีเ้รียกว่ำถือหลักกำร มีธรรมวินัยเป็นหลัก มีธรรม
วินัยเป็นศำสดำ และมีสงฆ์เป็นใหญ่ ไม่ต้องตัง้บุคคล
ตำยตัวไว้ ถ้ำตัง้บุคคลเด๋ียวก็มำเปล่ียนแปลงบัญญัติของ
พระพทุธเจ้ำหมดเท่ำนัน้ ใช่ไหม พระพทุธเจ้ำปรินิพพำนไป
แล้ว องค์ได้รับท่ีตัง้เป็นศำสดำแทนก็มำคิดว่ำ เอ! น่ำกลัว
เรำจะต้องเอำใหม่ แล้วท่ีพระพทุธเจ้ำวำงไว้ เด๋ียวก็เปล่ียน
แก้ใหม่ ก็ยุ่งกนัใหญ่  
 เป็นอนัวำ่พระพทุธเจ้ำได้ทรงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
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ให้พระธรรมวินัยเป็นศำสดำแทน แล้วพระองค์ก็ให้พระ
ศำสนำอยู่กับสงฆ์ อยู่กับส่วนรวม ไม่ขึน้อยู่กับบุคคล มี
แนวทำงและวิธีปฏิบติัมำกมำย ท่ีให้ระวงัไม่ให้ควำมส ำคญั
มำอยู่ท่ีบุคคล และให้กระจำยอะไรต่ออะไรไปสู่สงฆ์ ดัง
ปรำกฏในหลักธรรมหลักวินัยต่ำงๆ มำกมำย กำร ท่ี
พระพทุธเจ้ำทรงฝำกไว้อย่ำงนี ้จะเห็นว่ำ พระองค์ต้องกำร
ให้พระศำสนำนีอ้ยู่กับสงฆ์ส่วนรวม เพรำะถ้ำควำมส ำคัญ
ไปอยู่กับบุคคล บุคคลนัน้ไม่แน่นอน อำจมีอันเป็นไป เสร็จ
แล้วพระศำสนำและประโยชน์สุขของประชำชนก็จะคลอน
แคลนร่วงหล่นไปด้วย จะขอยกตัวอย่ ำงหลักกำร ท่ี
พระพุทธเจ้ำทรงให้ถือธรรมวินยัเป็นหลัก และถือสงฆ์เป็น
ใหญ่ ไม่ให้ติดยึดตวับคุคล เชน่ 
 หลักท่ีหนึ่ง ก็คือศรัทธำท่ียึดติดต่อตัวบุคคลท่ีพูด
มำแล้วข้ำงต้น ซึง่มีผลเสียคือบุคคลนัน้กลำยเป็นตวับงัหลกั 
หรือกัน้เรำไม่ให้เข้ำถึงหลัก และถ้ำบุคคลนัน้มีอันเป็นไป
อย่ำงไร ศรัทธำของเรำก็พลอยสิน้สลำยไปกับบุคคลนัน้ด้วย 
และตัวหลักก็พลอยหล่นหำยไป โดยท่ีเรำทิง้ไปเสียเอง 
เพรำะฉะนัน้ ศรัทธำต่อบุคคลจะต้องให้เป็นเคร่ืองน ำเข้ำสู่
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ธรรม และอิงอยู่กับธรรม เพ่ือให้เรำเข้ำถึงธรรมและอยู่กับ
ธรรมด้วยปัญญำตอ่ไป นัน่ก็เป็นประกำรหนึง่  
 อีกตัวอย่ำงหนึ่ง ก็คือ กำรอวดอุตริมนุสธรรม กำร
บรรลมุรรคผลนิพพำนก็เป็นจดุหมำยในพระศำสนำ แต่เสร็จ
แล้วท ำไม เม่ือบรรลุแล้วพระพุทธเจ้ำกลับมำห้ำมอวด 
เหตผุลก็คือเพรำะคณุสมบติัเหล่ำนีเ้ป็นของในใจ เป็นส่ิงท่ี
คนอ่ืนไม่สำมำรถรู้ได้นอกจำกผู้ ท่ีบรรลแุล้วด้วยกัน และเม่ือ
อวดไปแล้ว ก็จะเกิดกำรยึดตวับุคคลเป็นส ำคัญ ไม่ต้องพูด
ถึงหลอกลวง แม้แตถ้่ำเป็นจริง บุคคลนัน้ก็กลำยเป็นจดุรวม
ของควำมสนใจ สงฆ์ก็จะหมดควำมหมำย พอพระศำสนำ
ไปฝำกอยู่กบับคุคล เม่ือบคุคลนัน้มีอนัเป็นอะไรไป ประชำชน
ก็ไม่เอำใจใส่ต่อพระศำสนำ เพรำะฉะนัน้ พระพุทธเจ้ำจึง
ไม่ให้ควำมส ำคญัมำอยู่ท่ีบคุคล  

ส่วนตัวหมดกิเลสไร้ทกุข์ ส่วนรวมขวนขวายประโยชน์สงฆ์ 

พระอรหันต์คอืแบบอย่างทั้งด้านชีวติและสังคม  

พระพุทธเจ้ำเองนัน้ ตอนแรกพระองค์ท ำหน้ำท่ี
เดินทำงสั่งสอนธรรมไม่ได้หยุดหย่อน ทรงประกำศพระ
ศำสนำ ตัง้คณะสงฆ์ขึน้มำ พอสงฆ์เจริญขยำยตัวมีขนำด
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ใหญ่ พระองค์ก็ทรงมอบอ ำนำจให้สงฆ์ ต่อจำกนัน้ก็ให้สงฆ์
เป็นใหญ่ แต่ก่อนนัน้พระองค์เคยบวชพระเอง ใครจะบวช
เม่ือมีคณุสมบติัถูกต้องพระองค์ก็บวชให้ แต่พอให้สงฆ์เป็น
ใหญ่แล้ว พระองค์ไม่บวชเลย ให้สงฆ์เป็นผู้ บวช กิจกำร
ต่ำงๆ ก็ให้สงฆ์วินิจฉัย เพรำะฉะนัน้ควำมเคำรพสงฆ์ และ
กำรถือสงฆ์เป็นใหญ่ จึงเป็นหลักกำรท่ีส ำคัญมำกในพระ
ศำสนำ พระทุกองค์ต้องเคำรพสงฆ์ และถือควำมสำมัคคี
ของส่วนรวมเป็นเร่ืองใหญ่ แม้แต่พระอรหนัต์ก็อำจถูกสงฆ์
ลงโทษ  
 เ ม่ือมีเหตุกำรณ์ส ำคัญทำงพระศำสนำ มีเ ร่ือง
กระทบกระเทือนตอ่สว่นรวมเกิดขึน้ พระอรหนัต์จะเป็นผู้น ำ
ในกำรเอำใจใส่ขวนขวำยแก้ไขสถำนกำรณ์ จะอยู่น่ิงเฉย
ไม่ได้ มีตวัอย่ำงเร่ือยมำตัง้แต่พระพทุธเจ้ำปรินิพพำน เคย
เลำ่ให้โยมฟังแล้ว เอำมำเลำ่ซ ำ้ย ำ้อีก 
 มหำกัสสปะเป็นพระอรหันต์ผู้ ชอบปลีกหลีกเร้น 
ท่ำนถือธุดงค์อยู่ป่ำตลอดชีวิตเลย หลำยท่ำนคงนึกว่ำท่ำน
ปลีกตัวไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร แต่พระอรหันต์ท่ีในชีวิตส่วนตัว
ชอบแสวงวิเวกอยู่สงัดอย่ำงนัน้ พอมำถึงเร่ืองกิจของสงฆ์
ท่ำนไม่ทิง้เลย นอกจำกรับผิดชอบเป็นผู้อบรมพระสงฆ์หมู่
ใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้ น ำในกำรแก้ไขปัญหำเม่ือมีเร่ืองของ
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สว่นรวมเกิดขึน้ด้วย  
 ในตอนท่ีพระพทุธเจ้ำปรินิพพำน มีพระองค์หนึ่งพดู
ไม่ดีต่อกำรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย น่ำเป็นห่วงว่ำพระ
ศำสนำจะยืนยงหรือไม่ พระอรหนัต์กัสสปะได้เป็นผู้น ำเรียก
ประชุมพระอรหันต์และชักชวนในกำรท ำสังคำยนำ เพ่ือ
ปกป้องพระศำสนำ รักษำพระธรรมวินยั และเชิดชปูระโยชน์
สขุของพหชูน 
 สมัยต่อๆ มำก็เหมือนกัน เวลำมีเหตุกำรณ์กระทบ  
กระเทือนพระศำสนำเกิดขึน้ พระอรหันต์จะมำประชุมกัน
พิจำรณำหำทำงระงับปัญหำแก้ไขสถำนกำรณ์ ในกรณีนัน้ 
ถ้ำพระอรหนัต์องค์ไหนขำดประชมุ ก็อำจจะถูกลงโทษ เคย
มีพระอรหนัต์บำงองค์ไปอยู่ในป่ำ ในตอนท่ีพระอรหนัต์ท่ำน
อ่ืนมำประชมุพิจำรณำกิจกำรของส่วนรวม ท่ีประชมุก็มีมติ
ลงโทษพระอรหันต์ท่ีไม่มำประชุม เรียกว่ำ ท าทัณฑกรรม 
แต่ท่ำนลงโทษด้วยวิธีมอบงำนให้ท ำ เป็นกำรท ำให้ต้อง
เหนด็เหน่ือยเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม รวมควำมก็คือถือว่ำ
พระอรหนัต์ต้องเป็นผู้น ำในเร่ืองกิจกำรของสว่นรวม  
 ในเมืองไทยน่ีมีเร่ืองท่ีน่ำเป็นห่วงมำกอย่ำงหนึ่ง คือ
ได้เกิดทำ่ทีท่ีผิด โดยมีควำมเข้ำใจว่ำพระหรือใครก็ตำมท่ีไม่
ยุ่ง ไม่เอำเร่ืองเอำรำวอะไรน่ี เป็นพระหมดกิเลส อันนีเ้ป็น
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อนัตรำยต่อพระศำสนำอย่ำงย่ิง ในประวติัพระพทุธศำสนำ
ของเรำไม่ได้เป็นเช่นนี  ้พระอรหันต์เป็นผู้ น ำในกิจกำร
ส่วนรวมเป็นประเพณีในทำงธรรมมำโดยตลอด เม่ือมี
ปัญหำอะไรเกิดขึน้กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมแล้ว พระ
อรหนัต์และพระผู้ใหญ่จะต้องเอำใจใสเ่ป็นผู้น ำทนัที  
 ในประเทศศรีลังกำมีเหตุกำรณ์ร้ำยเกิดขึน้บ่อย 
บำงครัง้สถำบันพระพุทธศำสนำถึงกับสูญสิน้ เพรำะภัย
สงครำม เช่นภัยสงครำมจำกทมิฬในอินเดียตอนใต้ยกมำ 
และภัยลัทธิอำณำนิคมจำกชำติตะวันตก โดยเฉพำะพวก
โปรตุเกสมำปกครองท ำให้พระสงฆ์ถูกก ำจดัหมดเลย ท่ำน
เลำ่ไว้ในคมัภีร์ถึงกำรรักษำพระศำสนำว่ำ ในขณะท่ีฉกุละหกุ 
ทัง้ประชำชนและพระสงฆ์เร่งรีบหนีภยักนั ตอนนัน้บ้ำนเมือง
อยู่ไม่ได้แล้ว ทุกคนต่ำงก็ไปลงเรือหนี แต่เรือไม่พอ พระ
ผู้ ใหญ่ท่ีสูงอำยุ บอกว่ำเรำไม่นำนก็ตำย แต่พระหนุ่มบำง
องค์ท่ีมีคุณสมบติัจะต้องรักษำพระศำสนำต่อไป เรำจะไม่
ลงเรือนี ้เรำจะต้องให้ท่ีในเรือนี ้แก่พระหนุ่มนัน้ อะไรท ำนอง
นี ้ทำ่นท ำมำอย่ำงนีเ้ป็นแบบอย่ำง คือกำรถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก พระจะต้องถือสงฆ์และประโยชน์ของ
สว่นรวมเป็นส ำคญั 
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ไม่ให้ความวเิศษหรือความดพีเิศษของบุคคล  
มารอนประโยชน์สงฆ์และขวางการพฒันาประชาชน 

 เพรำะฉะนัน้ กำรท่ีพระอวดอตุริมนสุธรรม คือ บรรลุ
คุณพิเศษ ได้มรรคผลนิพพำน เป็นพระอรหันต์ เป็นพระ
อริยะน่ี แม้จะเป็นจริง ถ้ำเอำมำอวดบอกญำติโยม ก็มี
ควำมผิด พระพทุธเจ้ำปรับอำบติัไว้๑ เพรำะอะไร เพรำะว่ำ
ทำ่นไม่ต้องกำรให้เอำควำมเด่นไปไว้ท่ีบุคคลเดียวแล้วท ำให้
สงฆ์เลือนลับหำย แต่ท่ำนต้องกำรให้สงฆ์อยู่ เม่ือสงฆ์อยู่ 
พระศำสนำก็อยู่ แล้วประชำชนก็ต้องมำเอำใจใส่ช่วยกัน
ขวนขวำยวำ่จะท ำอย่ำงไรให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีคณุสมบติั
ดี และมีควำมพร้อมตำ่งๆ ท่ีจะรักษำพระศำสนำไว้ได้  
 กำรท่ีพระรูปใดมีคุณสมบัติดีเด่นขึน้มำ ก็ให้เป็น
ประโยชน์แก่สงฆ์ เพ่ือจะได้มำช่วยกันปรับปรุงสงฆ์ให้ดีขึน้ 
ไม่ใช่ไปเอำเด่นเอำดีให้มหำชนมำยึดติดเป็นเคร่ืองเชิดชตูัว 
เม่ือเรำมีควำมสำมำรถขึน้มำเรำต้องเอำควำมสำมำรถนัน้
ไปชว่ยสงฆ์ วำ่ท ำอย่ำงไรจะให้คณุสมบติัสว่นรวมดีขึน้มำได้ 
และให้พระศำสนำอยู่ ให้บุคคลดี โดยเอือ้ประโยชน์แก่สงฆ์ 
ให้สงฆ์ดี เพ่ือเกือ้กูลแก่กำรพัฒนำบุคคล ไม่ใช่ให้บุคคลดี

                                                         
๑ ดู พทุธบญัญตั ิใน ภาคผนวก 
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เพ่ือดูดเอำประโยชน์ไปจำกสงฆ์ และไม่ใช่ให้สงฆ์ดีเพ่ื อ
ผลประโยชน์ของบุคคล ตลอดจนอย่ำให้พระศำสนำล่ม
หำยไปกับบุคคล พระพุทธเจ้ำเองก็เป็นตัวอย่ำงมำแล้ว 
พระองค์ตัง้พระศำสนำเสร็จ พอสงฆ์พร้อม พระองค์ก็มอบ
ให้สงฆ์เป็นใหญ่ เป็นหลกัของพระศำสนำสืบมำ  
 เหตผุลอ่ืนยงัมีอีก อย่ำงท่ีได้พดูมำแล้วว่ำ กำรบรรลุ
ธรรมเชน่ควำมเป็นพระอริยะนัน้ เป็นสภำพท่ีเกิดขึน้ภำยใน
เฉพำะตัว คนอ่ืนรู้ไม่ได้ นอกจำกผู้ ท่ีบรรลุธรรมระดับ
เดียวกันหรือสูงกว่ำ ในสมัยพทุธกำลพระพุทธเจ้ำพระองค์
เดียวจะเป็นผู้ รับรองวำ่ใครได้บรรลแุล้ว ส ำหรับชำวบ้ำนหรือ
มหำชนผู้ ไม่มีควำมรู้เพียงพอ บำงทีก็มองกำรบรรลุธรรม 
ควำมเป็นพระอรหันต์ ควำมเป็นพระอริยะ เหมือนอย่ำง
ควำมเป็นผู้ วิเศษหรือควำมศักด์ิสิทธ์ิ พอได้ยินว่ำท่ำนผู้ ใด
เป็นอริยะ หรือเป็นพระอรหนัต์ ก็พำกันต่ืนเต้นมำหลงตอม
ติดตำม หวงัผลบุญจำกกำรระดมอปุฐำกบ ำรุง ซึ่งนอกจำก
ท ำให้มองข้ำมสงฆ์ส่วนรวมแล้วตัวชำวบ้ำนเหล่ำนัน้เองก็
ละเลยกิจในกำรฝึกฝนพฒันำตนย่ิงๆ ขึน้ไป 
 ท่ีร้ำยย่ิงกว่ำนัน้ก็คือ เพรำะเหตุท่ีชำวบ้ำนและหมู่
มหำชนนัน้ไม่อำจรู้ควำมเป็นพระอริยะหรือควำมเป็นพระ
อรหันต์เป็นต้น ในตัวบุคคลท่ีอวดอ้ำงนัน้ได้ว่ำเป็นจริง
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หรือไม่ กำรอวดอ้ำง จึงเป็นช่องทำงของกำรหลอกลวง 
หลำยคนท่ีหลอกลวงจะเป็นคนท่ีฉลำด และเพรำะเหตท่ีุตัง้
ใจจะหลอกลวง คนเหล่ำนี ้ก็จะจัดแต่งเตรียมกำรปัน้แต่ง
ทำ่ทีให้ดนูำ่ทึง่นำ่เช่ือจงูควำมเล่ือมใสสนใจของมหำชนผู้ ไม่
รู้ให้ได้ผลท่ีสุด เช่น แสดงให้เห็นว่ำเคร่งครัดขัดเกลำหรือ
เข้มงวดในกำรปฏิบัติต่ำงๆ จนเกินไปกว่ำท่ีเป็นคณุสมบัติ
แท้จริงของพระอริยะหรือพระอรหนัต์เป็นต้นนัน้ ท ำเกินพอดี
ส ำหรับผู้ รู้เท่ำทัน แต่กลำยเป็นน่ำทึ่งน่ำอัศจรรย์ส ำหรับ
มหำชนท่ีไม่รู้เทำ่ทนั พำกันหลงเล่ือมใสตำยใจเช่ือเหลือเกิน 
จนพระอริยะหรือพระอรหนัต์จริงๆ ท่ีปฏิบติัไปตำมธรรมดำ
สภำวะของท่ำนก็ถูกมหำชนมองข้ำม ไม่สนใจ หรือถึงกับดู
แคลนเอำ สภำพอย่ำงนีมี้แต่จะน ำควำมเส่ือมมำให้ทัง้แก่
หมู่ชนนัน้เอง แก่สงัคม แก่สงฆ์ และแก่พระศำสนำส่วนรวม
ทัง้หมด 
 ในเม่ือไม่อำจรู้ได้ว่ำส่ิงท่ีอวดจะเป็นจริงหรือไม่ และ
คนส่วนมำกก็ไม่ค่อยรู้เข้ำใจหลักพระศำสนำท่ีจะเอำมำวัด
หรือตรวจสอบ จึงมีกำรเอำอิทธิฤทธ์ิควำมขลังหรือควำม
เคร่งครัดเข้มงวดมำหลอกกันได้ ท่ำนจึงไม่ให้อวดอ้ำงคุณ
พิเศษ แต่ท่ำนเปิดปล่อยไว้ให้ประชำชนใช้สติปัญญำเท่ำท่ี
ตนมีอยู่ พิจำรณำด้วยวิจำรณญำณ ตรวจดตูำมเหตผุล อนั



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๓๐ 

เ ป็นไปตำมหลักกำรในวิสัยของตนเองว่ำท่ำนผู้ ใดมี
พฤติกรรมอำกำรท่ีไม่เป็นท่ีตัง้แหง่โลภะ ไม่เป็นท่ีตัง้แต่โทสะ 
ไม่เป็นท่ีตัง้แห่งโมหะ แล้วเล่ือมใสศรัทธำฟังธรรมตลอดจน
อปุถัมภ์บ ำรุงภำยในขอบเขตท่ีจะไม่กลำยเป็นกำรเอำพระ
ศำสนำมำตนัอยู่ท่ีตวับุคคล แต่ให้บุคคลเป็นเคร่ืองน ำเข้ำสู่
พระศำสนำ และเป็นจุดเร่ิมกระจำยสู่สงฆ์ ด้วยกำรปฏิบัติ
อย่ำงนี ้กิจกำรเพ่ือควำมด ำรงอยู่ของพระศำสนำก็จะด ำเนิน
ไปอย่ำงสม ่ำเสมอ ก็จะไม่ฮวบฮำบฮือฮำอยู่ชัว่ครำว และตวั
ประชำชนนัน้เองก็จะพฒันำไปด้วย 

แยกให้ชัดระหว่างพระอริยะกบัผู้วเิศษ  

อีกตัวอย่ำงหนึ่ง นอกจำกห้ำมพระอวดอุตริมนุส -
ธรรม ห้ำมอวดคุณพิเศษแม้มีในตนแล้ว ท่ำนยังห้ำมอวด
ฤทธ์ิ ห้ำมแสดงอิทธิปำฏิหำริย์ด้วย พระได้ปำฏิหำริย์ได้ฤทธ์ิ
แล้วเอำมำอวดเอำมำแสดง แม้เป็นจริงก็ ต้องอำบัติ มี
ควำมผิด๑ ท ำไมเป็นอย่ำงนัน้ กำรแสดงฤทธ์ิมีโทษก่ีอย่ำงก็
คล้ำยกันกับกำรอวดอุตริมนุสธรรมนั่นแหละ แต่มีแง่มุม
บำงอย่ำงแปลกไปบ้ำง ท่ีคล้ำยกันก็จะพดูย่อ ท่ีแปลกไปก็
                                                         
๑ ดู พทุธบญัญตั ิใน ภาคผนวก 
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จะขยำยออกสกัหนอ่ย  
               ๑. ดดูควำมสนใจไปรวมอยู่ท่ีบุคคลนัน้ ประชำชน
เลยไม่เอำใจใสส่งฆ์วำ่เป็นอย่ำงไร มีอะไรกระทบกระเทือนก็
ไม่เอำใจใส ่
               ๒. กำรมีฤทธ์ิเป็นคนละเร่ืองกันกับกำรหมดกิเลส 
พระมีฤทธ์ิ ไม่จ ำเป็นต้องหมดกิเลส และพระท่ีหมดกิเลสก็
ไม่จ ำเป็นต้องมีฤทธ์ิ ผู้ มีฤทธ์ิบำงทียังมีกิเลสมำก และเอำ
ฤทธ์ิมำใช้สนองกิเลสของตน 
 จะพดูให้เข้ำใจง่ำย ก็ว่ำต้องแยกระหว่ำงพระอริยะ 
กับผู้วิเศษ ควำมเป็นพระอริยะนัน้อยู่ท่ีคุณธรรมควำมดี 
โดยลดละกิเลส มีโลภะ โทสะ โมหะ น้อยลง จนกระทั่งละ
กิเลสได้หมด เป็นผู้บริสุทธ์ิมีคุณธรรมสมบูรณ์ ก็เป็นพระ
อรหันต์ ส่วนควำมเป็นผู้ วิเศษนัน้ เรำจะมองกันไปท่ีกำรมี
ฤทธ์ิมีอิทธิปำฏิหำริย์ ล่องหนหำยตัวได้ บันดำลอะไรต่ำงๆ 
ได้ มีอ ำนำจจิตแรงกล้ำ ลว่งรู้วำระจิตของผู้ อ่ืน ทำยใจคนอ่ืน
ได้ ฯลฯ  
 ถ้ำพระอริยะมีฤทธ์ิมีควำมวิเศษด้วยก็ย่ิงดี เป็น
คุณสมบัติเสริมควำมสำมำรถให้ท ำอะไรๆ ได้ดีขึน้ แต่ถ้ำ
ผู้ วิเศษไม่เป็นอริยะ และมีกิเลสมำก ก็จะเป็นภัยอันตรำย
ร้ำยแรง เพรำะมีควำมสำมำรถท่ีจะท ำควำมชั่วได้มำกกว่ำ
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คนชั่วท่ีไม่มีฤทธ์ิ จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงในอดีต เช่น พระ
เทวทตั และรัสปติูน เป็นต้น  
 ปัจจุบันนี ้ชักจะมีควำมสับสนมำกขึน้ ในกำรเอำ
ควำมเป็นพระอริยะกบัควำมเป็นผู้ วิเศษมำปะปนกัน ท่ีหนกั
มำกก็คือเอำควำมขลังศักด์ิสิทธ์ิหรือควำมมีฤทธ์ิ มำเป็น
เคร่ืองก ำหนดควำมเป็นพระอรหันต์ พอเห็นหรือได้ยินว่ำ
พระองค์ไหนมีฤทธ์ิขลงั ก็บอกว่ำเป็นพระอรหันต์ อันนีเ้กิด
จำกกำรไม่รู้หลกัพระพทุธศำสนำ ชำวพทุธจึงจะต้องเรียนรู้
หลักพระศำสนำกันให้มำกขึน้ ก่อนท่ีจะเปล่ียนพระพุทธ -
ศำสนำไปเป็นลทัธิผู้ วิเศษโดยไม่รู้ตวั 
 พระเทวทัตนัน้ไม่ได้เป็นพระอริยะ ไม่ได้เป็นพระ
อรหนัต์เลย แต่แสนจะมีฤทธ์ิเก่งกำจ แล้วก็หลงฤทธ์ิ ก็เลย
ท ำให้กิเลสฟูขึน้มำ ท่ำนก็เลยใช้ฤทธ์ิในทำงร้ำยหำลำภ
สักกำ ระ  ต้อง กำรผลปร ะ โยช น์และควำม ย่ิ ง ใหญ่ 
เพรำะฉะนัน้จึงเป็นเคร่ืองเตือนให้ระวังว่ำ ถ้ำพระท่ีมีฤทธ์ิ
เป็นผู้ วิเศษเกิดมีกิเลสมำก มีโลภะ โทสะ โมหะ มำก ก็จะใช้
ฤทธ์ินัน้หำลำภ หรือท ำลำยผู้ อ่ืน แล้วประชำชนก็จะตกเป็น
เหย่ือ  
 ประชำชนท่ีไปหลงฤทธ์ิของผู้ อ่ืนนัน้ ไม่มีควำมเป็น
ตัวของตัวเอง ไปฝำกควำมหวังไว้กับปัจจัยภำยนอก เป็น
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กำรปฏิบติัท่ีผิดหลกัพระศำสนำ พระพทุธศำสนำต้องกำรให้
เรำพัฒนำตนเอง ให้ท ำกำรตำมหลักเหตุผล ให้บรรลุ
ควำมส ำเร็จด้วยควำมเพียรพยำยำมของตน พฒันำตวัเอง
ให้ดีงำมสำมำรถย่ิงขึน้อยู่เสมอ  
 ถ้ำเรำไปมวัหวงัควำมส ำเร็จจำกกำรดลบนัดำลของ
อ ำนำจหรืออำนภุำพภำยนอก เรำเองก็ไม่รู้จกัท ำอะไร และ
ไม่เป็นอนัท ำอะไร ได้แต่รอคอยฤทธ์ิมำช่วย รอคอยผลจำก
กำรดลบันดำลของท่ำนผู้ มีฤทธ์ิ พร้อมกันนัน้ก็มีผลเสียแก่
ตวับุคคลท่ีมีฤทธ์ินัน้เองด้วย เพรำะถ้ำยังไม่หมดกิเลสก็จะ
เพลิดเพลินมัวเมำติดฤทธ์ิ เช่นหลงเพลินลำภสักกำระ แล้ว
ละเลยกำรปฏิบติัฝึกหดัขัดเกลำตวัเอง เพ่ือบรรลธุรรมเบือ้ง
สงูขึน้ไป ท ำให้พระบำงองค์ติดอยู่แค่นัน้ ไม่สำมำรถก้ำวต่อ
ไปสูก่ำรบรรลมุรรคผลนิพพำน เม่ือตนเองหลงลำภสกักำระ
แล้ว ก็ไปล่อหลอกหำลำภสักกำระจำกประชำชนอีก ทำง
ฝ่ำยประชำชนเองเม่ือมัวแต่วุ่นวำยติดตำมผู้ มีฤทธ์ิและรอ
คอยผลจำกกำรบนัดำลด้วยฤทธ์ิของผู้ อ่ืน ก็ไม่เป็นอนัท ำกิจ
ท ำกำรท่ีควรท ำให้แข็งขันจริงจัง และละเลยกำรพัฒนำ
ตวัเอง เป็นอันว่ำ เกิดผลเสียทัง้แก่ตวัผู้อวดฤทธ์ิเอง ทัง้แก่
ประชำชน แล้วในท่ีสุดผลเสียนัน้ก็ตกแก่พระศำสนำและ
สงัคมสว่นรวม 
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ฤทธิ์ท าคนให้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ 

หลกัธรรมส ำคญัอย่ำงหนึ่งท่ีจะช่วยให้เข้ำใจแยกใน
เร่ืองนีไ้ด้ดี ก็คือ เร่ือง ปาฏิหาริย์ ๓ พระพทุธเจ้ำตรัสไว้ว่ำ 
ปำฏิหำริย์ คือ กำรกระท ำให้เกิดผลอย่ำงอัศจรรย์ นัน้มี ๓ 
อย่ำง คือ๑ 
               ๑. อิทธิปาฏิหาริย์ ปำฏิหำริย์คือฤทธ์ิ หรือแสดง
ฤทธ์ิได้เป็นอศัจรรย์ เชน่ เดินน ำ้ ด ำดิน ล่องหน หำยตวัเหำะ
เหิน บนัดำลอะไรตำ่งๆ  

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์ ปำฏิหำริย์คือกำรทำยใจ 
หรือรู้ใจคนอ่ืนได้เป็นอัศจรรย์ รู้ว่ำคนอ่ืนก ำลังคิดอะไร
ต้องกำรจะท ำอะไรเป็นต้น 

๓. อนุศาสนีปาฏิหาริย์ ปำฏิหำริย์คือค ำสัง่สอน หรือ
สอนให้รู้เข้ำใจและท ำได้จริงเป็นอศัจรรย์ ชีแ้จงอธิบำย ท ำ
ให้ผู้ฟังเกิดปัญญำรู้ถึงควำมจริงได้ด้วยตนเอง 
 ปำฏิหำริย์ ๒ อย่ำงแรก คือ ฤทธ์ิและกำรดักใจทำย
ใจได้นัน้ พระพทุธเจ้ำไม่ทรงสรรเสริญ ไม่ทรงสนบัสนนุ ทรง
สรรเสริญแต่ปำฏิหำริย์ข้อท่ี ๓ คือ อนุศำสนีปำฏิหำริย์ 
ท ำไมจงึเป็นอย่ำงนัน้ 

                                                         
๑ ดู ปาฏหิาริย ์๓ ใน ภาคผนวก 
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 ฤทธ์ิมีข้อเสียอย่ำงไร นอกจำกท่ีเคยพดูมำแล้ว ขอ
สรุปให้วำ่ 
 ฤทธ์ิก ำจดักิเลสไม่ได้ ฤทธ์ิไม่ท ำให้ควำมโลภ โกรธ 
หลง ลดน้อยลง ถ้ำไม่ระวงัจะท ำให้กิเลสฟมูำกขึน้ด้วยซ ำ้  
 ฤทธ์ิไม่ท ำให้รู้เข้ำใจสจัจธรรม คือไม่ท ำให้เกิดปัญญำ
ท่ีจะรู้เแจ้งควำมจริงของส่ิงทัง้หลำย จึงไม่สำมำรถท ำใครให้
เป็นพระอรหนัต์ หรือแม้แตเ่ป็นพระอริยะชัน้ใดๆ ได้  
 ในทำงตรงข้ำม อนุศาสนี คือค ำสอนท่ีแสดงธรรม 
แสดงควำมจริง ท ำให้คนเกิดปัญญำ รู้ควำมจริง เข้ำถึงสจัจ-
ธรรมได้ ท ำให้คนละกิเลสได้ ท ำให้ผู้ ฟังและน ำไปปฏิบัติ
บรรลธุรรม เป็นพระอริยะ เป็นพระอรหนัต์ได้  
 คนมำดเูหน็ฤทธ์ิเห็นควำมขลงั ก็ได้แต่ต่ืนเต้นทนัตำ 
แตต่วัเองไม่ได้อะไร ไม่มีอะไรพฒันำขึน้ในตวั อำจจะงงงันท่ี
ได้เหน็ควำมอศัจรรย์ แล้วก็ไม่รู้วำ่มนัคืออะไร ก็เลยกลำยเป็น
มีโมหะมำกขึน้ และตวัเองก็ท ำส่ิงนัน้ไม่ได้ เลยต้องเอำตวัไป
ฝำกไปขึน้กับผู้ ท่ีขลงัมีฤทธ์ิ เลยดีแก่ผู้แสดงฤทธ์ิ ชำวบ้ำนท่ี
ด ูย่ิงเช่ือก็ย่ิงหมดอิสรภำพในกำรกระท ำของตวั 
 ตรงข้ำมกับอนุศำสนีปำฏิหำริย์ ซึ่งท ำให้ผู้ ฟังเกิด
ปัญญำ รู้ควำมจริง ผู้สอนรู้อย่ำงไร ผู้ฟังเข้ำใจก็รู้ได้อย่ำงนัน้ 
และเอำควำมรู้นัน้ไปท ำอะไรให้เกิดผลด้วยตนเองได้ ผู้ ฟัง
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เป็นผู้ได้ คือได้ปัญญำ และปัญญำนัน้ก็เป็นของของเขำเอง 
เขำจะไปไหนปัญญำก็ไปด้วย ผู้ ฟังก็เป็นอิสระ ไม่ต้องมำขึน้
ตอ่ผู้สอน ไม่ต้องคอยรอพึง่ผู้สอนเร่ือยไปเหมือนอย่ำงพวกท่ี
เช่ือฤทธ์ิ เช่ือควำมขลงั ท่ีตวัเองมืดมัว ต้องรอให้เขำบนัดำล
ผลให้  
 อีกอย่ำงหนึง่ ผู้ มีฤทธ์ิกบัคนพึ่งฤทธ์ิ มักจะมำพบกัน
ในระบบผลประโยชน์ โดยต่ำงก็ต้องกำรผลได้บำงอย่ำงแก่
ตน คนท่ีมำหำผู้ มีฤทธ์ิก็ต้องกำรโชคลำภจำกควำมขลงั หรือ
กำรดลบนัดำล ของผู้ มีฤทธ์ิ ผู้แสดงฤทธ์ิ ก็หวงัลำภสกักำระ
จำกคนท่ีมำขอผล กลำยเป็นควำมสัมพันธ์ในเชิงกิเลส 
โดยเฉพำะกำรกระท ำเพ่ือสนองโลภะ 
 เม่ือเร่ืองควำมขลังควำมศักด์ิสิทธ์ิเข้ำมำแทรกใน
กำรท ำบุญท ำทำนในพระศำสนำ ควำมวิปริตผิดเพีย้นก็
เกิดขึน้ ผู้ท ำบุญหรือผู้บริจำคแทนท่ีจะบริจำคทรัพย์ให้ด้วย
มองเห็นคณุประโยชน์ของส่ิงท่ีจะร่วมสร้ำงสรรค์ ว่ำจะเป็น
กำรสง่เสริมกิจกำรพระศำสนำ หรือช่วยให้เกิดประโยชน์สขุ
แก่สว่นรวมอย่ำงนัน้ๆ ก็มองเหมือนกำรแลกเปล่ียนซือ้ขำยท่ี
ตนจะได้ส่ิงตอบแทน คือมุ่งจะได้ของขลงัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ินัน้ จึง
เอำเงินมำบริจำคให้ ใจก็คิดแต่จะให้ได้ของนัน้ตอบแทน 
โดยไม่ได้ค ำนงึวำ่ผู้ มีฤทธ์ิหรือผู้จดัท ำส่ิงขลงัศกัด์ิสิทธ์ิจะเอำ



๓๗ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

เงินนัน้ไปท ำอะไรอย่ำงไร จึงเป็นกำรผนัแปรจำกกำรท ำบุญ
บริจำคด้วยปัญญำท่ีพิจำรณำเห็นคุณประโยชน์ท่ีตนจะ
สง่เสริม พร้อมกบักำรเสียสละละกิเลส และพฒันำคณุธรรม
ขึน้ในใจของตน กลำยมำเป็นกำรจ่ำยเงินออกไปด้วยโลภะ 
ท่ีมุ่งจะเอำของตอบแทน ภำยใต้ควำมปกคลุมของโมหะ ท่ี
ไม่รู้ไม่ค ำนงึวำ่อะไรเพ่ืออะไรและจะเป็นไปอย่ำงไร  
 ผลร้ำยท่ีส ำคัญย่ิงอีกอย่ำงหนึ่งของควำมไม่รู้หลัก
พระศำสนำ ไม่รู้จักแยกระหว่ำงพระอริยะกับผู้ วิเศษ ไม่รู้
ฐำนะของควำมขลงัศกัด์ิสิทธ์ิฤทธ์ิปำฏิหำริย์ว่ำเป็นอย่ำงไร 
ในพระศำสนำ นอกจำกท ำให้เขวออกไปจำกตัวแท้ตัวจริง
ของพระศำสนำ และท ำให้พระพุทธศำสนำเลือนลำงลงไป
แล้ว เพรำะควำมไม่เข้ำใจแยกว่ำผู้ วิเศษเป็นคนละอย่ำงกับ
พระอริยะ ไปฝำกควำมเป็นพระอรหันต์ไว้กับควำมขลัง
ศกัด์ิสิทธ์ิอิทธิฤทธ์ิปำฏิหำริย์ พอผู้ วิเศษซึ่งยังมีกิเลสปรำกฏ
พฤติกรรมเส่ือมทรำม ก็คร ่ ำครวญบ่นว่ำพระท่ีสูงเลิศก็ยัง
เป็นถึงอย่ำงนี ้คงจะหำพระดีท่ีจะไหว้อีกไม่ได้ ซึ่งแท้จริง
จะต้องทบทวนพิจำรณำตนเองใหม่ว่ำ พระดีไม่มีให้ไหว้ 
หรือคนไหว้นบัถือผิด จงึมองไม่เหน็พระดีท่ีจะไหว้ และท ำให้
พระดีท่ีนำ่ไหว้คอ่ยๆ ลดน้อยลงไปจำกพระศำสนำ 
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เร่งคดิและท าให้สัมฤทธิ์ 
อย่ามัวนอนคอยฤทธ์ิ จะผดิหลกัชาวพุทธ 

 เพรำะฉะนัน้ ฤทธ์ินีแ้ม้จะท ำได้ ท่ำนก็ไม่สนบัสนุน 
ผลเสียท่ีวำ่มำนีก้็เป็นตวัอย่ำง ตกลงว่ำหลกัพระศำสนำท่ำน
วำงไว้ให้แล้ว เรำจะต้องชว่ยกนัรักษำหลกัพระศำสนำไว้โดย
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สมกับท่ีพระพุทธเจ้ำได้ตรัสแสดง
คุณสมบัติของชำวพุทธไว้ ซึ่งเรำควรจะน ำมำเตือนกันให้
มำกๆ คณุสมบติัท่ีว่ำนีก้็คือคุณสมบติัของอบุำสก อบุำสิกำ 
ท่ีดี ถ้ำเรำเป็นอบุำสกอบุำสิกำท่ีดี มีคณุสมบติัท่ีว่ำนี ้ก็จะไม่
หลงออกไปนอกลูน่อกทำง 
 อบุำสกอบุำสิกำท่ีดีมีคณุสมบติั ๕ ประกำร๑ ในห้ำ
ประกำรนี ้มีอยู่ข้อหนึ่งว่ำ ไม่ต่ืนข่ำวมงคล ท่ำนแปลกันมำ
ว่ำ ไม่ถือมงคลต่ืนข่ำว เรียกตำมภำษำบำลีว่ำ ไม่เป็นคน
ชนิด โกตุหลมังคลิกะ คนท่ีต่ืนข่ำวมงคลนัน้ เวลำมีเสียงเล่ำ
ข่ำวลือ เก่ียวกับควำมขลงัศกัด์ิสิทธ์ิฤทธ์ิปำฏิหำริย์ เช่นว่ำมี
ผู้ วิเศษเกิดขึน้ท่ีไหน ไม่วำ่ท่ีโนน่ท่ีน่ี ก็ต่ืนตำมกันไป ถ้ำเป็นผู้
ต่ืนข่ำวมงคลก็ไม่สำมำรถเป็นอบุำสกอบุำสิกำท่ีดีได้  
 ถ้ำเป็นอุบำสกอุบำสิกำท่ีดี ไม่เป็นผู้ ต่ืนข่ำวมงคล

                                                         
๑ ดู คุณสมบตัิ ๕ ของอุบาสกอุบาสกิา ใน ภาคผนวก 
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แล้ว ก็จะเป็นคนมีเหตมีุผล ตัง้อยู่ในหลกัพระศำสนำ แล้วก็
จะเอำใจใส่ถำมกันว่ำ เรำจะต้องประพฤติปฏิบติัอะไร ส่ิงท่ี
เรำท ำอยู่เป็นข้อประพฤติปฏิบติัท่ีถกูต้องดีแล้วไหม มีอะไรท่ี
เรำควรจะปฏิบติัต่อไปอีก แล้วก็ยินดีอ่ิมอกอ่ิมใจอยู่กับกำร
กระท ำในส่ิงท่ีดีท่ีชอบนัน้ ไม่มัวไปยุ่งคิดฝันหวังเพ้อต่ืนข่ำว
ท่ีโน่น ต่ืนพระดงัท่ีนัน่ เด๋ียวดังท่ีโน่นเด๋ียวดงัท่ีน่ี ไม่เป็นตัว
ของตวัเองเลย ไปโนน่ทีไปน่ีที หมดเวลำไปเดือนหนึ่งไม่ต้อง
ท ำอะไร ถ้ำเอำเวลำนัน้มำใช้ ตัง้ใจท ำกำรตำมเหตุผลด้วย
ควำมเพียรพยำยำมก็จะได้กำรได้งำนมำกมำย หรือจะใช้ใน
กำรฝึกฝนพัฒนำตนเอง ก็เจริญก้ำวหน้ำพัฒนำไปได้มำก 
ถ้ำอยำกมีฤทธ์ิ ก็ฝึกตวัให้มีฤทธ์ิเอง พระพทุธเจ้ำตรัสไว้แล้ว
น่ี เธอก็ท ำได้ แล้วท ำไมจะต้องไปรอให้คนอ่ืนท ำฤทธ์ิให้ 
เพรำะเรำก็คนเหมือนกันน่ี เรำก็พัฒนำตัวเองได้  เรำ
อยำกจะเป็นพระพทุธเจ้ำ ยงัมีสิทธิเลย  
  พระพทุธเจ้ำไม่เคยหวงต ำแหนง่ พระพทุธเจ้ำไม่เคย
ผกูขำดต ำแหน่ง ใครอยำกเป็นพระพทุธเจ้ำก็เอำเลย ตัง้ใจ
เข้ำว่ำจะเป็นพระโพธิสตัว์บ ำเพ็ญบำรมีไป พระพทุธเจ้ำถือ
วำ่ทกุคนมีศกัยภำพ มีสิทธิทัง้นัน้ ไม่ว่ำอะไรท่ีอยู่ในวิสยัของ
มนุษย์ ย่อมส ำเร็จได้ด้วยกำรฝึกหัดฝึกฝนโดยพัฒนำตน
ย่ิงขึน้ไป เพรำะฉะนัน้ ถ้ำเรำต้องกำรมีฤทธ์ิ เรำก็ฝึกตวัเอง 
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พัฒนำตัวเองให้มีฤทธ์ิได้ แต่ก็ขอให้ทรำบว่ำพระพุทธเจ้ำ
ไม่ได้สรรเสริญในเร่ืองนี ้เพรำะว่ำกำรมีฤทธ์ินัน้ไม่ได้ท ำให้
หมดกิเลส  
 ทำงแห่งกำรมีฤทธ์ิกับทำงแห่งกำรหมดกิเลส ไม่ใช่
ทำงเดียวกัน แต่ผู้หมดกิเลสอำจจะมีฤทธ์ิด้วยก็ได้ หรือผู้ มี
ฤทธ์ิอำจจะยังมีกิเลสมำกก็ได้ ถ้ำคนหมดกิเลสมีฤทธ์ิก็เป็น
ผลดี เพรำะท่ำนจะใช้เทคโนโลยีแห่งฤทธ์ิในทำงท่ีเป็น
ประโยชน์ อิทธิฤทธ์ินัน้เป็นเหมือนเทคโนโลยี ใ ช้เป็น
เคร่ืองมือหรือเป็นอปุกรณ์ในกำรท ำงำนได้  
 เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือขยำยวิสัยแห่งอินทรีย์ของ
มนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ท ำอะไรๆ ได้ส ำเร็จมำกมำยและง่ำย
ย่ิงขึน้ ถ้ำคนท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นคนดี ก็จะใช้เทคโนโลยี
ในทำงท่ีดี ถ้ำคนท่ีใช้เป็นคนชัว่ก็จะใช้เทคโนโลยีในทำงร้ำย 
ฤทธ์ิก็เป็นเทคโนโลยีอีกระดับหนึ่ง จะดีหรือร้ำยก็อยู่ท่ีผู้ ใช้ 
เพรำะฉะนัน้ พระท่ีท่ำนหมดกิเลสแล้วท่ำนไม่หวังลำภ
สักกำระเพ่ือตนเอง ท่ำนก็เอำฤทธ์ิไปใช้ประโยชน์ในกำร
ท ำงำนพระศำสนำ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม ฤทธ์ินัน้ก็เป็นของ
ท่ำน ไม่ใช่ของเรำ เรำเอำมำใช้ไม่ได้ ไม่เหมือนเทคโนโลยี
ทำงวัตถุท่ียืมใช้กันได้ ถ้ำผู้ อ่ืนเอำฤทธ์ิมำช่วยเรำ เรำก็ไม่
เป็นตวัของตวัเองในเร่ืองนัน้ และถ้ำเรำมวัวุ่นวำยอยู่กับเร่ือง
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นี ้ก็จะเกิดผลเสียมำกกว่ำไม่คุ้ มท่ีได้ โดยเฉพำะจะหยุด
พฒันำ ท่ำนจึงให้เรำหวงัผลจำกกำรกระท ำด้วยควำมเพียร
พยำยำมของตนเอง โดยใช้สติปัญญำท ำกำรให้ตรงกับเหตุ
ปัจจยั ซึง่เรำจะเป็นตวัของตวัเอง และท ำให้เรำพฒันำตอ่ไป 
 อย่ำงไรก็ตำม คนจ ำนวนมำกยังมีจิตใจไม่เข้มแข็ง
พอท่ีจะยืนอยู่และเดินหน้ำไปด้วยควำมเพียรและปัญญำ
ของตนเอง จึงหวังอ ำนำจคุ้มครองช่วยเหลือจำกภำยนอก 
ในกรณีอย่ำงนี ้ก็จะต้องรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง อย่ำให้เสีย
หลัก ทัง้ในฝ่ำยผู้ มีฤทธ์ิ และฝ่ำยเรำผู้หวังพึ่งฤทธ์ิ ส ำหรับ
ทำงด้ำนพระขลงัมีฤทธ์ินัน้ เรำก็ดวู่ำท่ำนมุ่งหวงัหรือลุ่มหลง
ในลำภสักกำระ และให้เรำหลงติดท่ำนหรือไม่ ท ำให้ขึน้ต่อ
บุคคลไหม และในด้ำนของเรำก็ดูว่ำควำมสัมพันธ์นีท้ ำให้
เรำเพียรพยำยำมท ำกรรมดี เพ่ือผลส ำเร็จท่ีต้องกำรตำมเหตุ
ตำมผล หรือว่ำท ำให้เรำมัวรอหวังผลจำกกำรดลบันดำล
ของปัจจยัภำยนอก  
  ถ้ำหำกวำ่มนัท ำให้เรำเกิดก ำลงัใจ แล้วมีควำมเพียร
ในกำรท ำกำรตำมเหตผุลมำกย่ิงขึน้ก็พอใช้ได้ เพรำะเรำยัง
ไม่มีก ำลงัใจเข้มแข็งพอ เรำยังไม่เข้มแข็งขนำดเป็นตวัของ
ตวัเองเตม็ท่ี เรำยงัอยำกได้ส่ิงท่ีชว่ยเสริมก ำลงัใจบ้ำง แต่จดุ
ตดัสินก็คืออย่ำละทิง้หลักกรรม คือ กำรกระท ำเป็นอนัขำด 
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ต้องท ำๆ ตำมเหตตุำมผล ท ำท่ีเหตปัุจจยั โดยใช้ปัญญำสืบ
สำวหำเหตุปัจจยั แล้วแก้ไขท่ีเหตุปัจจยั และสร้ำงสรรค์ท ำ
ให้ส ำเร็จด้วยกำรท ำเหตปัุจจยั อย่ำงนีแ้หละจึงจะไม่ผิดหลกั
พระศำสนำ 

นับถือพระโพธิสัตว์อย่างไร จึงจะไม่ผดิเพีย้น 

 หลกัท่ีวำ่นีจ้ะโยงไปถึงเร่ืองพระโพธิสตัว์ด้วย ฉะนัน้
อำตมภำพก็จะขอพดูต่อไปเสียเลย อย่ำงเวลำนีก้็มีกำรนับ
ถือพระโพธิสัตว์แบบมหำยำนเข้ำมำ เช่น นับถือเจ้ำแม่
กวนอิม  
 เจ้ำแม่กวนอิมนัน้ตำมต ำนำนว่ำเป็นพระโพธิสัตว์ 
ช่ือเดิมของท่ำนว่ำ พระอวโลกิเตศวร ตอนท่ีอยู่ในอินเดียมี
ช่ือหนึ่ง แต่ไปเมืองจีนเปล่ียนเป็นอีกช่ือหนึ่ง พระอวโลกิเตศวร
น่ี เป็นพระโพธิสตัว์ท่ีเด่นท่ีสดุในบรรดำพระโพธิสตัว์หลำย
องค์ของมหำยำน พระอวโลกิเตศวรมีช่ือทำงกรุณำ บ ำเพ็ญ
ควำมดีในกำรช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่ำงไม่มีขอบเขต ก็เลยเป็นท่ี
นิยมมำก พอเข้ำไปในจีนก็ได้ช่ือใหม่เป็นพระกวนอิม แต่
เดิมทำ่นเป็นผู้ชำย เม่ือเข้ำไปในจีนแล้วกลำยเป็นผู้หญิง ช่ือ
ก็เปล่ียนเพศก็เปล่ียน เปล่ียนอย่ำงไรละ  
 มีเร่ืองเลำ่เป็นต ำนำน และอำจจะหลำยต ำนำนด้วย 
ต ำนำนหนึง่บอกวำ่ พระรำชธิดำของพระเจ้ำกรุงจีนประชวร 
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แล้วก็เป็นโรคท่ีไม่มีใครรักษำได้ หมอหลวง หมอรำษฎร์
ทัง้หลำยไม่มีใครรักษำส ำเร็จ จงึร้อนถึงพระโพธิสตัว์อวโลกิ- 
เตศวรกวนอิมมำช่วย แต่จะเข้ำในพระรำชวงัฝ่ำยในน่ีเป็น
ผู้ชำยเข้ำไม่ได้ พระโพธิสัตว์ก็เลยต้องแปลงร่ำงเป็นหญิง 
แล้วก็เลยเข้ำไปรักษำพระรำชธิดำของพระเจ้ำก รุงจีนได้ 
จนกระทัง่หำยประชวร ก็เป็นอนัส ำเร็จ เม่ือท ำหน้ำท่ีเสร็จแล้ว 
เร่ืองก็บอกวำ่ไม่ได้กลบัคืนเพศอีก ก็เลยเป็นผู้หญิงสืบมำ  
 อนันีก้็เป็นเร่ืองของเจ้ำแม่กวนอิม แต่เจ้ำแม่กวนอิม
ซึง่เป็นเร่ืองในคติพระโพธิสตัว์ จะมำโยงกันอย่ำงไร กับเร่ือง
ท่ีอำตมภำพวำ่มำ  
 หลกัพระพทุธศำสนำนัน้สอนเรำให้ถือหลกักรรม ไม่
ต่ืนข่ำวมงคล ให้หวงัผลจำกกำรกระท ำตำมเหตผุล โดยใช้
ปัญญำศึกษำเหตุปัจจัยแล้วแก้ไขจัดท ำท่ีเหตุปัจจัย อันนี ้
เป็นหลักส ำคัญมำก ทีนี ้พอมีพระโพธิสัตว์แบบมหำยำนนี ้
มำก็ปรำกฏวำ่ มีกำรไปอ้อนวอนขอควำมช่วยเหลือจำกพระ
โพธิสตัว์ เอ แล้วพระโพธิสตัว์ตำมควำมหมำยท่ีแท้จริงของ
พระพทุธเจ้ำคืออย่ำงไร ตอนนีเ้รำจะต้องมำท ำควำมเข้ำใจ
กนันิดหนอ่ย คติพระโพธิสตัว์มีเร่ืองรำวเป็นมำอย่ำงไร พระ
โพธิสตัว์คือใคร  
 พระโพธิสตัว์ ก็คือท่ำนผู้บ ำเพ็ญบำรมี เพียรพยำยำม
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ประพฤ ติป ฏิบั ติ ธ ร รมอย่ ำง ยวด ย่ิ ง  เ พ่ื อจะ ไ ด้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้ำต่อไป คือ ฝึกฝนพัฒนำตนเองเต็มท่ี อุทิศตัว
ให้แก่คุณธรรม และในกำรบ ำเพ็ญควำมดีอุทิศตัวให้แก่
คุณธรรมนัน้ ก็อุทิศตนให้แก่ผู้ อ่ืนโดยไม่มีควำมเห็นแก่ตัว
เลย เสียสละได้แม้แต่ชีวิตของตนเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน มี
เร่ืองรำวมำกมำยท่ีพระพทุธเจ้ำเม่ือครัง้เป็นพระโพธิสตัว์ได้
อุทิศชีวิตเพ่ือประโยชน์สุขของมหำชน บำงชำติก็สละชีวิต
ยอมตำยเลยเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 

แทนที่จะเสียสละท าความดอีย่างพระโพธิสัตว์ 

กลบัเห็นพระโพธิสัตว์เสียสละเลยไปขอความช่วยเหลอื 

ทีนี ้เม่ือพระโพธิสัตว์มีควำมหมำยเป็นอย่ำงนี ้คือ
เป็นผู้ ท่ีจะมำเป็นพระพุทธเจ้ำ โดยบ ำเพ็ญบำรมีอย่ำงนี ้
แล้วท่ำนตรัสเร่ืองพระโพธิสัตว์ขึน้มำท ำไม? ก็ตรัสขึน้มำ
เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงแก่เรำ เรำจะได้เอำอย่ำงพระโพธิสตัว์ 
คือพยำยำมบ ำเพญ็คณุควำมดีต่ำงๆ อย่ำงเต็มท่ี ไม่มีควำม
ระย่อท้อถอย แม้จะต้องสละชีวิตก็ยอม  
 อีกข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้ำเป็นพระโพธิสัตว์มำก่อน 
กวำ่จะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้ำได้ต้องบ ำเพ็ญเพียรอย่ำงยวด
ย่ิง ไม่ใช่จะมำเป็นพระพทุธเจ้ำได้ง่ำยๆ เพรำะฉะนัน้ก็เป็น
เคร่ืองเตือนใจเรำว่ำ เรำจะบรรลุส่ิงท่ีดีงำมประเสริฐ จะ
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เข้ำถึงจดุหมำยท่ีสงูสดุได้น่ีเรำจะต้องมีควำมขยันหมั่นเพียร
เข้มแข็งอดทน เรำมีพระพทุธเจ้ำตัง้แต่ครัง้เป็นพระโพธิสตัว์
เป็นตัวอย่ำง เรำจะต้องพยำยำมท ำให้ได้อย่ำงนัน้ คือ
จะต้องเพียรพยำยำมเต็มท่ี ไม่ยอมท้อถอย คติเดิมก็คือพระ
โพธิสตัว์เป็นตวัอย่ำง เป็นแบบอย่ำงให้แก่เรำในกำรบ ำเพ็ญ
เพียรท ำควำมดี  
 พร้อมกันนัน้ เรำก็จะเกิดมีควำมซำบซึง้ในพระคุณ
ของพระพทุธเจ้ำว่ำ โอ้ พระพุทธเจ้ำของเรำนี ้กว่ำพระองค์
จะเป็นพระพุทธเจ้ำได้พระองค์ต้องบำกบั่นเสียสละเพียร
พยำยำมท ำควำมดีมำมำกมำยเหลือเกิน ไม่ใช่จะเป็นได้
ง่ำยๆ เม่ือมีควำมซำบซึง้ในพระคณุของท่ำน แล้วก็จะท ำให้
เกิดก ำลงัใจแก่เรำในกำรท ำควำมดี เพรำะคนเรำท่ีท ำควำม
ดีนี ้บำงทีก็ยังไม่มีควำมเข้มแข็งพอ ครัน้ไปเจออปุสรรคเข้ำ 
ก็ท้อถอย บำงทีท ำไปแล้ว ไม่ได้รับผลท่ีต้องกำรทันเวลำท่ี
ต้องกำร ก็เกิดควำมผิดหวงัและท้อใจ บำงทีก็ถึงกับร้องทกุข์
บ่นคร ่ำครวญว่ำ เรำน่ีท ำดีไม่ได้ดี อุตส่ำห์ท ำดีแทบตำย ไม่
เห็นได้รับผลดีเลย คนท ำชั่วได้ดีมีถมไป หลำยคนจะโอด
ครวญร้องทกุข์อย่ำงนี ้
 ทีนี ้พอระลึกถึงพระพทุธเจ้ำ ไปเห็นประวติัของพระ
โพธิสตัว์แล้ว ก็จะเกิดก ำลงัใจขึน้ว่ำ โอ เรำท ำแค่นีจ้ะมำท้อ
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ใจอะไร พระพุทธเจ้ำเม่ือเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ได้
บ ำเพญ็บำรมีมำยำกเย็นกวำ่เรำนกัหนำ ต้องสละแม้แต่ชีวิต 
บำงทีทัง้ชีวิตท ำดีมำตลอดไม่รู้เท่ำไร เขำก็ไม่เห็นควำมดี 
เอำพระองค์ไปฆ่ำก็มี แล้วเรำท ำควำมดีแค่นีจ้ะไปท้อท ำไม 
พอนึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้ำ ตัง้แต่เป็นพระโพธิสัตว์
บ ำเพ็ญเพียรบำรมีมำอย่ำงนี ้เรำก็เกิดก ำลังใจเข้มแข็ง สู้
ตอ่ไป  
 น่ีคือคติกำรนับถือพระโพธิสัตว์ท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์หลำยสถำน  
          ๑. ให้เกิดควำมซำบซึง้ในพระคณุของพระพทุธเจ้ำ  

๒. เป็นเคร่ืองเตือนใจให้เรำระลึกถึงหน้ำท่ีของ
มนษุย์ ในกำรพฒันำศกัยภำพของตน  

๓. เป็นแบบอย่ำงในกำรบ ำเพ็ญคุณควำมดี ให้มี
ควำมเพียรอย่ำงย่ิงยวด 

๔. ให้เกิดก ำลงัใจโดยเฉพำะในยำมท่ีท้อถอย ท ำให้
เพียรพยำยำมตอ่ไป ไม่หยดุไม่หย่อน  
 รวมควำมว่ำ พระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่ำง แต่ทีนี ้
ตอ่มำ คติมนัพลิกกลบั แทนท่ีจะคิดวำ่ พระพทุธเจ้ำเป็นพระ
โพธิสัตว์ท ำควำมดีมำมำกมำย เรำต้องท ำควำมดีอย่ำง
พระองค์บ้ำง พระโพธิสัตว์ท่ำนเสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืน  เรำ



๔๗ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

ต้องเสียสละช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่ำงนัน้บ้ำง กลบัคิดไปเสียอีก
อย่ำงหนึ่งว่ำ พระโพธิสัตว์ท่ำนเสียสละเพ่ือผู้ อ่ืนท่ำนคอย
ช่วยเหลือสัตว์ทัง้หลำย เรำมีพระโพธิสัตว์คอยช่วยเรำอยู่
แล้ว เรำไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระโพธิสตัว์ดีกว่ำ น่ีกลบั
ตรงข้ำมเลยใชไ่หม?  
 ควำมหมำยกลำยไปแล้ว คติพลิกกลับตรงข้ำมไป
เลย แทนท่ีจะท ำอย่ำงพระโพธิสตัว์ ท่ำนเสียสละช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนเตม็ท่ีโดยไม่เหน็แก่ตวั เรำต้องท ำอย่ำงนัน้ แต่กลบัพลิก
ไปว่ำ พระโพธิสัตว์คอยช่วยเรำอยู่แล้ว เรำไปขอควำม
ช่วยเหลือจำกพระโพธิสตัว์ดีกว่ำ เรำไม่ต้องท ำอะไร  ได้แต่
นอนรอ สบำยไปเลย  
 เป็นอันว่ำ มันเพีย้นมำอย่ำงนีแ้ล้ว เ ด๋ียวนีม้ัน
กลำยเป็นอย่ำงนีไ้ปแล้ว กลำยเป็นว่ำมีพระโพธิสัตว์คอย
ช่วยเรำ เพรำะฉะนัน้ เรำก็ไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระ
โพธิสัตว์ดีกว่ำ เรำก็เลยไม่ต้องท ำอะไร ถ้ำอย่ำงนีค้ติพระ
โพธิสตัว์ก็เพีย้น สญูเสียควำมหมำยท่ีแท้จริงไปแล้ว 
 ฉะนัน้ จะต้องเตือนเรำชำวพุทธกันให้มำก ว่ำหลัก
พระศำสนำก ำลงัจะเพีย้นไปหมด ทัง้ๆ ท่ีตัวหลกัเดิมน่ีก็อยู่ 
ค ำศพัท์เดิมก็อยู่ ช่ือเดิมก็อยู่ แตค่วำมหมำยมันไม่อยู่ แค่นีก้็
ไปแ ล้ว  มันพ ลิกกัน นิดเ ดียว น่ีแหละ  เ ร ำบอกไ ด้ว่ ำ 
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พระพุทธศำสนำยังอยู่ พระโพธิสัตว์ยังอยู่ พระพุทธเจ้ำยัง
อยู่ ถูก แต่เรำไม่ได้นบัถือในควำมหมำยท่ีถูก พระโพธิสตัว์
อยู่ แต่เรำไปนบัถือเสียอีกแบบหนึ่ง มันกลบัตรงข้ำมเลย น่ี
เป็นเร่ืองท่ีนำ่กลวั 

พระโพธิสัตว์ท าความดด้ีวยมุ่งในปณธิาน 

พระอรหันต์ท าความดเีพราะเป็นธรรมดาที่ท่านจะท า 
 ตกลงว่ำพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่ำงแก่ เรำ  เรำ
จะต้องเอำอย่ำงพระโพธิสตัว์ ตัง้ปณิธำนในกำรท ำควำมดี
ให้เป็นไปตำมคติพระโพธิสัตว์ท่ีถูกต้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม
พระโพธิสัตว์ก็มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง เป็นข้อหย่อนข้อ
ขำดไป ๒ อย่ำง อ้ำว! เรำรู้กันว่ำพระโพธิสตัว์น่ีดีมำก ต่อไป
จะเป็นพระพทุธเจ้ำ ทำ่นบ ำเพญ็เพียรเตม็ท่ี ช่วยเหลือคนอ่ืน
อย่ำงเดียว พระโพธิสัตว์ดีขนำดนี ้ท ำไมเรำจึงไม่นับถือ
สงูสุดอย่ำงพระพุทธเจ้ำ ท ำไมจึงว่ำพระโพธิสัตว์มีจดุอ่อน
ส ำคญั ๒ ประกำร  
 จุดอ่อนหรือข้อหย่อนอะไร ๒ ประกำร (ในแง่ ท่ี
เก่ียวกบักำรท ำควำมดี) 
 ๑. พระโพธิสตัว์ท่ีท ำควำมดีนัน้ ท่ำนท ำด้วยปณิธำน 
ท ำดีด้วยตัง้ใจบ ำเพ็ญบำรมี โดยตัง้เป้ำหมำยจะบรรลธุรรม
สงูสดุ  



๔๙ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 พระโพธิสัตว์ต้องกำรบรรลุนิพพำน ต้องกำรเป็น
พระพทุธเจ้ำ ต้องกำรจะหลดุพ้น จึงต้องบ ำเพ็ญคณุควำมดี
เหล่ำนัน้ โดยตัง้ปณิธำนคือตัง้ใจมั่นคงว่ำจะเพียรบ ำเพ็ญ
คุณควำมดีเหล่ำนัน้ แล้วก็อยู่ ด้วยปณิธำน ปณิธำนนัน้
เข้มแข็งมำก ขนำดท่ีจะสละชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืนได้ แต่รวมแล้วก็
คือท ำด้วยปณิธำน ต่ำงจำกพระอรหันต์เช่นพระพุทธเจ้ำ 
(พระพทุธเจ้ำก็เป็นพระอรหนัต์) พระอรหนัต์ทัง้หลำยนัน้ท ำ
ควำมดีโดยไม่ต้องอำศยัปณิธำน แต่ท่ำนท ำควำมดีโดยเป็น
ธรรมชำติของทำ่นอย่ำงนัน้เอง จดุตำ่งกนัอยู่ตรงนี ้ 
 พระโพธิสัตว์ต้องอำศัยปณิธำน ตัง้แต่เร่ิมต้นเลย   
มุ่งหมำยจะเป็นพระพทุธเจ้ำก็ตัง้ปณิธำน จำกนัน้ก็ท ำควำม
ดีและอยู่ด้วยปณิธำนเร่ือยไป พระโพธิสัตว์ท่ำนมุ่งมั่นแน่ว
แน่ในเป้ำหมำย มีควำมเข้มแข็ง จิตมีพลังแรงมำกในกำรท่ี
จะท ำตำมปณิธำนนัน้ให้ส ำเร็จ แต่พระอรหันต์เป็นผู้บรรลุ
ประโยชน์ตนแล้ว ไม่ มีอะไรจะต้องท ำเ พ่ือตนเองอีก 
เพรำะฉะนัน้กำรกระท ำเพ่ือผู้ อ่ืนจึงเป็นธรรมชำติของท่ำน 
ทำ่นท ำควำมดีอย่ำงเป็นไปเอง  
 พระพุทธเจ้ำทรงพ้นจำกภำวะท่ีถือปณิธำนแล้ว 
เพรำะฉะนัน้พระองค์จึงท ำควำมดีคือกำรไปโปรดไปช่วย
สรรพสัตว์อย่ำงเต็มท่ี เพรำะพระองค์ไม่ต้องท ำอะไรให้
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พระองค์เอง ไม่มีอะไรท่ีจะต้องท ำให้ตัวเองแล้ว ท่ำนจึง
เรียกวำ่เป็นผู้บรรลปุระโยชน์ตนแล้ว ไม่มีอะไรท่ีต้องท ำเพ่ือ
ตนเองอีกต่อไป เพรำะฉะนัน้ชีวิตท่ีเหลืออยู่น่ีจะท ำอะไร ก็
ท ำส่ิงท่ีควรท ำท่ีเป็นประโยชน์ คือบ ำเพ็ญประโยชน์สุขแก่
ผู้ อ่ืน แก่สังคม แก่ประชำชำวโลก และท่ำนก็ท ำของท่ำน
เร่ือยไปโดยไม่มีเร่ืองอะไรอ่ืนท่ีจะต้องท ำ น่ีคือลกัษณะของ
พระอรหันต์ พระอรหันต์ต่ำงกับพระโพธิสตัว์ตรงนี ้ท่ีว่ำท ำ
ควำมดี บ ำเพญ็ประโยชน์โดยธรรมชำติของท่ำนเอง ไม่ต้อง
อำศยัปณิธำน แตพ่ระโพธิสตัว์ต้องใช้ปณิธำน 

พระโพธิสัตว์เป็นยอดสุดของผู้ท าดด้ีวยความยดึในความด ี

เหนือกว่าน้ีคอืพระอรหันต์ผู้ท าความดีเพราะได้เข้าถึงธรรม 

๒. พระโพธิสัตว์ท่ีท ำควำมดีนัน้ ท่ำนท ำควำมดี
ตำมท่ียึดถือกนัอยู่ อย่ำงท่ีเข้ำใจกันว่ำสงูเลิศท่ีสดุ ตำมท่ีหมู่
มนุษย์ตกลงยอมรับกัน ซึ่งยังใช่ควำมดีสูงสุด ท่ีเกิดจำก
ปัญญำหยัง่รู้สจัจธรรม 
 พระโพธิสัตว์ยังอยู่ระหว่ำงบ ำเพ็ญบำรมี ยังไม่ได้
บรรลธุรรมสงูสดุ ยังไม่ได้บรรลปัุญญำสงูสดุ ยังไม่ได้บรรลุ
โพธิ ฉะนัน้ปัญญำของท่ำนจึงยังไม่ถึงสจัจธรรม ยังไม่รู้ตัว
ควำมจริงท่ีแท้ถึงท่ีสุด เพรำะฉะนัน้ส่ิงท่ีดีก็ว่ำตำมท่ียึดถือ
หรือตำมท่ีตกลงกนัในสงัคมนัน้ ตำมท่ีสอนกันมำว่ำอนันีดี้ก็
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ยึดถือเป็นควำมดี แม้อำจจะเหนือกว่ำในบำงกรณี เพรำะ
พฒันำปัญญำมำมำกแล้ว แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เม่ือยึดถือใน
ควำมดีใดทำ่นก็พยำยำมท ำควำมดีนัน้ให้เต็มท่ีถึงท่ีสดุ ไม่มี
ใครท ำได้อย่ำงพระโพธิสัตว์ เวลำท ำควำมดีอันไหน แม้แต่
พระพุทธเจ้ำก็อำจจะไม่ท ำเท่ำกับพระโพธิสัตว์ในควำมดี
เฉพำะข้อนัน้ อ้ำว! ท ำไมเป็นอย่ำงนัน้ เพรำะพระโพธิสตัว์
ทำ่นตัง้ใจท ำควำมดีอย่ำงนัน้ๆ ด้วยปณิธำน เวลำนัน้ท่ำนมี
ปณิธำนในเร่ืองนัน้ ท่ำนก็ท ำของท่ำน จนกระทั่งเกินขนำด
ไปก็มี ควำมดีของพระโพธิสตัว์นัน้ ไม่สมบูรณ์เพรำะเหตวุ่ำ 
เป็นควำมดีตำมท่ียึดถือกัน เขำยึดถือมำรู้กันมำอย่ำงไรก็ว่ำ
ไปตำมนัน้ และท ำควำมดีนัน้ได้สงูสดุ 
 เพรำะฉะนัน้ เรำจะเหน็วำ่พระโพธิสตัว์ในหลำยชำติ
บรรลุฌำนสมำบัติ เพรำะฌำนสมำบัติเป็นควำมดีสูงสุด
แล้วในยคุสมยันัน้ บำงชำติก็ได้อภิญญำ ๕ เช่นในครัง้ท่ีเป็น
สเุมธดำบส ในสมัยนัน้ก็ไม่มีใครได้อภิญญำ ๕ เก่งเช่ียวชำญ
อย่ำงสุเมธดำบส เป็นอันว่ำพระโพธิสัตว์ท ำได้สูงสุดใน
ควำมดีท่ีเขำได้กันในยุคนัน้ แต่ฌำนสมำบัติตลอดจน
อภิญญำทั ง้  ๕  นั น้  เ ม่ื อพระ โพ ธิ สัต ว์ ไ ด้ต รั ส รู้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้ำแล้วก็ตรัสว่ำน่ียังไม่ใช่ธรรมสูงสุดยังไม่ใช่
จดุหมำย ไม่เป็นอิสรภำพ ถ้ำใครขืนหลงติดในควำมวิเศษ
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เหล่ำนีก้็เป็นควำมผิดพลำดด้วยซ ำ้ไป แต่พระโพธิสตัว์ก็ไป
เอำจริงเอำจังกับควำมดีนัน้ เพรำะอะไร เพรำะยังไม่หมด
กิเลส ยงัไม่ถึงสจัจธรรม ยงัไม่ถึงโพธิญำณ  
 ฉะนัน้ พระโพธิสตัว์ก็อยู่กับควำมดีในระดบัท่ีมนษุย์
จะรู้กันน่ีถึงขัน้สูงสุดยอดเลย แต่ก็ไม่ถึงโพธิ  ควำมดีของ
พระโพธิสตัว์จงึเป็นควำมดี ตำมท่ียึดถือกนัในโลกมนษุย์ แต่
พระพุทธเจ้ำทรงพ้นเลยจำกควำมยึดถืออันนี ้เพรำะรู้ว่ำ
อะไรเป็นควำมดีท่ีแท้โดยสมัพนัธ์กบัตวัสจัจธรรม จนกระทัง่
อยู่พ้นบำปเหนือบุญได้ พระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์อ่ืนๆ 
ท ำควำมดีบริสทุธ์ิล้วนๆ เพ่ือประโยชน์แก่สรรพสตัว์ เพรำะ
ไม่มีอะไรจะต้องท ำเพ่ือตัวเองอีก อย่ำงท่ีกล่ำวแล้ว และ
เพรำะไม่มีเหตปัุจจยัท่ีจะให้ท ำควำมชัว่เหลืออยู่เลย 

สองประกำรนีคื้อข้อหย่อนของพระโพธิสตัว์ สรุปว่ำ
พระโพธิสตัว์ยงัไม่ตรัสรู้ ยงัไม่หลดุพ้น จงึ 
 ๑. ท ำควำมดีด้วยปณิธำน  
 ๒. ยึดถือควำมดีตำมท่ีตกลงกันในหมู่มนุษย์ ไม่ใช่
ตวัธรรมท่ีเข้ำถึงควำมจริงของธรรมชำติโดยสมบูรณ์ ด้วย
ปัญญำอนัสงูสดุ  
 ส่วนพระพุทธเจ้ำท่ีประเสริฐ ก็เพรำะพระองค์ผ่ำน
กำรบ ำเพญ็เพียรอย่ำงพระโพธิสตัว์มำแล้วจนสมบูรณ์ แล้ว
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ก็ท ำควำมดีเพรำะเป็นปกติธรรมดำของพระองค์เอง ไม่ต้อง
อำศยัปณิธำน  
 ทีนี  ้คติทัง้หมดท่ีอำตมภำพน ำมำพูดในวันนี ้ก็
เพ่ือให้เข้ำใจวำ่เรำจะต้องนบัถือพระโพธิสตัว์ให้ถูกต้อง และ
รู้ขอบเขตของพระโพธิสตัว์ กลำ่วคือ 
 ประกำรท่ีหนึ่ง ถ้ำเรำจะนับถือพระโพธิสัตว์ เรำก็
ควรจะเอำแบบอย่ำงพระโพธิสัตว์ในกำรบ ำเพ็ญเพียรท ำ
ควำมดี ให้เสียสละได้อย่ำงพระโพธิสัตว์ ไม่ใช่ไปคอยขอ
ควำมชว่ยเหลือจำกพระโพธิสตัว์  
 ประกำรท่ีสอง ขอบเขตของพระโพธิสัตว์ก็คือพระ
โพธิสตัว์ยงัไม่บรรลธุรรมสงูสดุ ยังไม่เข้ำถึงปัญญำตรัสรู้ จึง
ยังมีจดุอ่อน แม้แต่ในกำรบ ำเพ็ญควำมดีท่ีเป็นสำระส ำคัญ
ของพระโพธิสตัว์นัน้เอง คือท่ำนยังอยู่ในระหว่ำงกำรพฒันำ
ท่ีจะต้องเป็นพระพทุธเจ้ำต่อไป จนกว่ำจะเป็นพระพทุธเจ้ำ
จงึเป็นผู้ประเสริฐสงูสดุ ดงัท่ีกลำ่วมำ  
 เม่ือพุทธศำสนิกชนรู้หลกัอย่ำงนีแ้ล้ว ก็จะได้นบัถือ
พระพทุธศำสนำและปฏิบติัต่อพระศำสนำได้ถูกต้อง เพรำะ
ควำมไม่รู้น่ีแหละ จึงท ำให้เรำเช่ือถือและปฏิบัติคลำดเคล่ือน
ไปตำ่งๆ  
 ทัง้หมดนีเ้ป็นหลักกำรบำงอย่ำงท่ีอำตมภำพนึก
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ขึน้มำได้ก็พูดไป ท่ีจริงมีเร่ืองรำวอะไรท่ีควรจะพดูต่อไปอีก
มำกมำย แตต่อนนีอ้ยำกจะโยงเร่ืองมำหำตวัโยม  

ฝึกท าความดใีห้ชินจนเป็นธรรมดา 
นั่นแหละจะเป็นคนที่เรียกว่ามีวาสนาดี 

เป็นอนัว่ำอย่ำงน้อยพระโพธิสตัว์ท่ำนก็เก่งมำกแล้ว 
เรำคงไม่ถึงขัน้พระพุทธเจ้ำ เพรำะเรำก็ยังไม่ได้เป็นพระ
อรหันต์ ยังไม่ถึงขัน้ท่ีจะท ำดีอย่ำงเป็นธรรมดำของเรำเอง 
ถ้ำจะท ำได้บ้ำง พอจะเรียกว่ำเป็นกำรท ำดีโดยธรรมชำติได้
ในแง่หนึ่ง ก็คือท ำด้วยกำรฝึกตัวเองมำจนชิน เป็นเร่ืองติด
ตัว ไม่ใช่เป็นไปโดยธรรมดำแท้ๆ ถ้ำเรำท ำอะไรให้จริงจัง 
ฝึกฝนท ำอยู่ เสมอ ก็จะสะสมติดตัวจนเรียกได้ว่ำเป็น
ธรรมดำของเรำ ในควำมหมำยแบบของมนษุย์ปถุชุน 
 ฉะนัน้ ส่ิงส ำคัญอย่ำงหนึ่งในหมู่มนุษย์ก็คือท ำให้
จริง ถ้ำจะท ำควำมดีอะไรแล้วท ำให้จริง ท ำให้เป็นลักษณะ
ประจ ำตวั ท ำให้เป็นนิสยั ท ำให้เป็นวำสนำ  
 เอำอีกแล้ว ค ำว่ำวาสนานี ้ก็ต้องท ำควำมเข้ำใจกัน
อีก แตว่นันีจ้ะไม่พดูยำว เด๋ียวจะไปกนัใหญ่ วำสนำน่ีไม่ได้มี
ควำมหมำยอย่ำงท่ีเข้ำใจกันในภำษำไทย วำสนำนัน้ท่ีจริง
คือลกัษณะประจ ำตวัที่ แตล่ะคนไดส้ั่งสมอบรมมำจนเคยชิน 
เช่นเป็นคนท่ีมีท่ำทำงเดินอย่ำงนี ้มีท่วงท ำนองพูดอย่ำงนี ้
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ชอบพดูค ำอย่ำงนี ้มีควำมสนใจแบบนีเ้ป็นต้น อนันีเ้รียกว่ำ 
วาสนา  
 วาสนา คือควำมเคยชินท่ีสั่งสมอบรมมำจนเป็น
ลักษณะประจ ำตัวนี ้เป็นตัวก ำกับและก ำหนดวิถีชีวิตของ
คนเป็นอย่ำงมำก ท่ำนจึงถือว่ำวำสนำเป็นเร่ืองส ำคัญ 
คนเรำนี ้เม่ือมีลกัษณะประจ ำตวัท่ีจะแสดงออกอย่ำงไรแล้ว 
ก็จะปรำกฏแก่ผู้ อ่ืนแล้วมีผลย้อนกลบัตอ่ชีวิตของตวัเอง เช่น 
เรำมีลกัษณะกำรพูดอย่ำงนี ้คนอ่ืนเขำได้ยินค ำพูดของเรำ 
เขำก็มีท่ำทีเป็นปฏิกิริยำตอบย้อนกลบัมำ บำงคนนีพ้ดูแล้ว
คนอ่ืนชอบฟัง บำงคนพูดแล้วคนอ่ืนอยำกหนี บำงคนพูด
แล้วคนอ่ืนอยำกตี จะเดินก็เหมือนกัน บำงคนเดินคนอ่ืน
ชอบดู บำงคนเดินคนอ่ืนช่ืนชมนับถือ บำงคนเดินคนอ่ืน
ระคำยใจ ไม่ว่ำจะเดิน จะยืน จะท ำอะไรก็ตำม ต่ำงคนก็
ตำ่งกนัไปหมด นีเ้ป็นวำสนำ วำสนำอยู่ท่ีตวัเรำ ไม่ใช่เป็นส่ิง
ท่ีลอยมำจำกฟำกฟ้ำ วำสนำอยู่ท่ีตวัเรำ แล้วมันก็ก ำหนดวิถี
ชีวิตของเรำ  
 แต่ละคนมีวำสนำไม่เหมือนกัน เพรำะสั่งสมอบรม
มำไม่ เหมือนกัน  ที นี ใ้นกำร ท่ีจะท ำควำมดีใ ห้ ติดตัว 
จนกระทัง่เรำรู้สึกเหมือนเป็นธรรมชำติของเรำนัน้ ก็คือท ำ
จนเป็นวำสนำ ต้องท ำด้วยควำมจงใจคดัเลือกควำมดีท่ีจะ
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ท ำ และท ำให้จริงจัง ถ้ำเรำปล่อยเร่ือยเป่ือยเรำก็ จะได้
วำสนำท่ีไม่ดี เพรำะฉะนัน้ต้องตัง้ใจว่ำ อะไรท่ีดี ก็ตัง้ใจฝึก
ท ำให้สม ่ำเสมอ ท ำให้ชิน  
 โดยเฉพำะผู้ ท่ีมีลกูหลำนจะต้องระลึกไว้ว่ำ คนเรำนี ้
จะอยู่ด้วยควำมเคยชินเป็นส่วนมำก กิริยำ มำรยำท กำร
วำงตวั กำรพดูจำอะไรตำ่งๆ ท่ีเป็นลกัษณะประจ ำตวัของแต่
ละคนนัน้ เร่ิมต้นก็เกิดจำกกำรท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก่อน
แล้วก็ท ำอย่ำงนัน้ๆ จนชิน เพรำะฉะนัน้ถ้ำเรำปล่อยให้กำร
กระท ำอย่ำงใดเกิดขึน้เป็นจุดเร่ิมต้นแล้ว ต่อไปก็มักจะชิน
อย่ำงนัน้ และเม่ือชินแล้วก็จะแก้ยำกท่ีสุด ฉะนัน้พ่อแม่
จะต้องชิงให้เขำได้ควำมเคยชินท่ีดี แล้วเขำก็จะได้วำสนำท่ี
ดี เพรำะฉะนัน้จะต้องเอำใจใส่คอยใช้โอกำส  ตัง้แต่ตอน
แรกให้เขำได้ควำมเคยชินท่ีดี เป็นวำสนำติดประจ ำตัวไป 
แล้วควำมเคยชินท่ีเป็นวำสนำนัน้ก็จะเป็นโชคเป็นลำภของ
เขำในอนำคต เพรำะฉะนัน้ ควำมส ำเร็จจึงอยู่ท่ีเรำจะท ำให้
ควำมประพฤติปฏิบติัท่ีดีงำม กลำยเป็นควำมเคยชินของเขำ  
 เม่ือเรำฝึกตวัเองให้ดี พยำยำมท ำให้เคยชินในเร่ือง
นัน้ๆ ต่อไปกำรกระท ำหรือควำมประพฤติอย่ำงนัน้ก็จะ
เป็นไปเองโดยเรำไม่รู้สึกตัวเลย กำรท ำจนชินหรือวำสนำ
อย่ำงนีถ้้ำเรำจะเรียกว่ำธรรมชำติหรือธรรมดำของเรำก็พอ
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ได้ แต่ธรรมชำติระดับนี ้ไม่ใช่ธรรมชำติแบบพระพุทธเจ้ำ 
เป็นเพียงธรรมชำติแบบเคยชิน 

จะก้าวหน้าดีในการปฏิบัติ เมื่อเอาวตัรมาเสริมศีล 

 กำรท่ีอำตมภำพยกเอำหลกัในเร่ืองคติพระโพธิสตัว์
ขึน้มำพูดนัน้ ก็เข้ำกันกับเร่ืองนี ้คือในกำรท ำควำมดีนัน้
จะต้องมีแนวทำงหรือมีจุดเน้นบ้ำง จึงต้องตัง้เป้ำไว้ว่ำ เรำ
จะเอำอย่ำงไร ไม่ใช่ว่ำประพฤติปฏิบติัควำมดีพร่ำไปหมด 
ต้องเอำเป็นข้อๆ อย่ำงน้อยทีละข้อ ทีละเร่ืองหรือสองสำม
เร่ืองก็พอ เพรำะฉะนัน้นอกจำกมีศีลแล้วท่ำนจึงให้มีวัตร
ด้วย  
 ศีลเป็นควำมประพฤติสำมัญท่ีควรปฏิบัติเสมอกัน
ส ำหรับทกุคน ในโลก ในสงัคม ในชมุชน หรือในหมู่ชนนัน้ๆ 
แล้วแต่กรณี เช่น ในหมู่มนุษย์ทัง้หมด คนเรำอยู่ในสังคม
ด้วยกนั ก็ไม่ควรละเมิดตอ่กนั ไม่ควรเบียดเบียนกัน เม่ือต่ำง
คนพำกันประพฤติอย่ำงนี ้ก็อยู่กันดี เม่ือประพฤติกันได้
อย่ำงนีเ้ป็นปกติก็เป็นคนมี ศีล 
 ทีนี ้นอกเหนือจำกควำมประพฤติท่ีทุกคนควรมี
เหมือนๆ กันเป็นปกติท่ีเรียกว่ำศีลนีแ้ล้ว หรือเหนือจำก
ควำมประพฤติดีขัน้พืน้ฐำนนีแ้ล้ว เรำก็ต้องกำรจะท ำควำม
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ดีพิเศษบำงอย่ำงเพ่ิมขึน้อีก ควำมประพฤติพิเศษ นั่นท่ำน
เรียกวำ่วัตร อย่ำงพระน่ีมีศีล ท่ำนให้มีศีลเหมือนกันทกุองค์ 
แต่นอกจำกศีล อำจจะถือธุดงค์ข้อนัน้ข้อนี ้น่ีเรียกว่ำ วัตร 
เป็นข้อปฏิบัติพิเศษ เพ่ือฝึกตนให้ดีย่ิงขึน้ อันนีเ้หมือนเป็น
เคลด็ลบั  
 เพรำะฉะนัน้ ถ้ำเรำจะท ำควำมดีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือบำงอย่ำงให้ได้ผล ก็เอำมำถือเป็นวตัรซะเลย พระท่ำน
จงึมีกำรสมำทำนวตัร เพรำะฉะนัน้ เม่ือเรำคิดพิจำรณำด้วย
เหตผุลแล้ว เหน็วำ่กำรกระท ำหรือกำรปฏิบติัอนันีถ้้ำถือแล้ว
จะเป็นประโยชน์แก่เรำ ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงลบก็
ตำม ในทำงบวกก็ตำม ก็ตัง้ใจสมำทำน คือถือปฏิบัติด้วย
ควำมเจำะจงจ ำนงใจ 
 ในทำงลบ เชน่ ต้องกำรจะแก้นิสยับำงอย่ำง รู้สึกว่ำ
ตวัเรำนีเ้ป็นคนมีนิสยัเสียในเร่ืองชอบกินจกุกินจิก คิดขึน้มำ
วำ่อย่ำงนีไ้ม่ดีนะ ถ้ำแก้ได้จะดีกว่ำ เรำก็สมำทำนวตัรกินไม่
จุกไม่จิก หรือถือวัตรในข้อว่ำ ทำนอำหำรวันละเท่ำนัน้มือ้
เฉพำะเม่ือตรงเวลำเท่ำนัน้เท่ำนี ้จะสมำทำนแม้แต่ทำนมือ้
เดียวก็ได้ แล้วแต่พิจำรณำให้เหมำะกับตนหรือเป้ำหมำย
ของตน อย่ำงนีเ้รียกวำ่เป็นวตัรทัง้นัน้ พอเรำตกลงกับใจของ
เรำได้มัน่ใจแล้วก็สมำทำนเลย ถือเป็นวตัร แล้วตกลงว่ำ เรำ
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จะถือข้อปฏิบัติอย่ำงนีเ้ป็นเวลำเท่ำนัน้เท่ำนี ้วัตรนีจ้ะถือ
จ ำกัดเวลำก็ได้ ไม่จ ำกัดเวลำก็ได้ คือเป็นเร่ืองยืดหยุ่น แต่
เม่ือตกลงสมำทำนให้จริง เม่ือเอำมำตัง้เป็นวตัรแล้ว ท ำเป็น
ข้อเจำะจงอย่ำงนีก้็จะประสบควำมส ำเร็จ  
 เพรำะฉะนัน้ ในเร่ืองของข้อปฏิบัติ เ ร่ืองควำม
ประพฤติ เร่ืองพฤติกรรมต่ำงๆ ถ้ำจะให้ส ำเร็จต้องท ำเป็น
วตัร ใครจะเลิกเหล้ำเลิกบุหร่ี ก็สมำทำนวตัรซะ ก็มีทำงแก้ไข
ได้ส ำเร็จ น่ีคือเคล็ดลับในกำรฝึกคน ท่ำนจึงให้หลกัไว้สอง
ชัน้ ไม่ใชอ่ยู่แคศี่ลแต่ต้องมีวตัรด้วย ศีลน่ีเรำมีเหมือนกับคน
อ่ืนแล้ว ควำมประพฤติของเรำอยู่ในระดบัปกติดีแล้ว ต่อไป
เรำก็ถือวตัรเพ่ือจะแก้ไขอะไรบำงอย่ำง หรือท ำอะไรพิเศษ
ย่ิงๆ ขึน้ไป  
 ในทำงบวก เม่ือจะท ำควำมดีบำงอย่ำง เช่น จะฝึก
ให้เป็นคนมีเมตตำกรุณำชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน ก็สมำทำนวตัร
ในกำรชว่ยเหลือคน เรำได้ฟังพระท่ำนสอนว่ำกินคนเดียวไม่
เป็นสุข เรำก็อำจจะสมำทำนวัตรท่ีเก่ียวกับกำรไม่กินคน
เดียว เร่ืองนีมี้ตวัอย่ำงพระโพธิสตัว์ในชำติหนึ่งท่ำนถือวตัร 
ว่ำไม่ยอมกินอะไรก่อนให้คนอื่น ท่ำนสมำทำนวตัรว่ำแต่ละ
วันเม่ือต่ืนขึน้มำ จะยังไม่ยอมกินอะไร จนกว่ำจะได้ให้แก่
ผู้ อ่ืนแล้วก่อน ญำติโยมจะถือวตัรขึน้มำอย่ำงนีก้็ดีเหมือนกัน 
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พอถือวัตรในข้อท่ีจะต้องให้แก่ผู้ อ่ืนก่อนแล้ว ในวันหนึ่งๆ 
เม่ือต่ืนขึน้มำก็ต้องหำทำงไปให้คนอ่ืน ไม่รู้จะให้ใครก็ถวำย
พระ ไปตักบำตร ก็เป็นอนัว่ำได้ให้แล้ว จำกนัน้ตวัเองจึงจะ
กินข้ำว อย่ำงนีก้็ได้สมำทำนวตัรแล้ว เป็นตวัอย่ำงหนึง่  

จะพฒันาได้ผลด ีต้องเป็นคนมีปณธิาน 

 ทีนีต้่อไป ในทำงจิตใจท่ีสูงกว่ำนัน้ก็ท ำปณิธาน 
อย่ำงพระโพธิสตัว์ ปณิธำนมีคณุคำ่ก็เพรำะเหตผุลนี ้คือกำร
ท่ีจะท ำควำมดีพิเศษอะไรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งนี ้ถ้ำเรำไม่
ตัง้ใจเอำจริงเอำจงัเฉพำะอย่ำงหรือเป็นเร่ืองๆ เป็นข้อๆ ไป
แล้ว มนัก็จะพร่ำไปหมด จบัจดุไม่ได้ ดงันัน้เรำก็ตัง้ปณิธำน
ขึน้มำ พระโพธิสัตว์ในชำติหนึ่งๆ ท่ำนก็ตัง้ปณิธำนหนกัใน
บำรมีอย่ำงหนึ่งอย่ำงเดียวใช่ไหม ท่ำนไม่ได้ท ำทีเดียวสิบ
บำรมี ในชำติท่ีเป็นพระมโหสถ ก็เอำทำงปัญญำ ในชำติเป็น
พระมหำชนกก็เอำทำงควำมเพียร ในชำติเป็นพระเวสสนัดร
ก็เอำทำงทำน เรียกวำ่มีปณิธำนเตม็ท่ีในเร่ืองนัน้ๆ  
 เพรำะฉะนัน้ โยมเองนีก้็เหมือนกัน ถ้ำจะฝึกฝน
ตนเองท ำควำมดีอะไรบำงอย่ำงให้ส ำเร็จและให้ก้ำวหน้ำ ก็
ตัง้ปณิธำนเลย ว่ำจะท ำควำมดีอันนีใ้ห้เป็นพิเศษ แล้วก็จะ
ส ำเร็จด้วยปณิธำนนัน้  เป็นกำรด ำเนินตำมอย่ำงพระ
โพธิสตัว์  
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 เรำยอมรับวำ่เรำยงัไม่ถึงขัน้ของพระอรหนัต์ ท่ีจะท ำ
ควำมดีอย่ำงเป็นไปเองโดยธรรมชำติ เพรำะฉะนัน้วตัรกับ
ปณิธำนน่ีจะช่วยเรำมำกในกำรท่ีจะก้ำวหน้ำไปในกำร
บ ำเพ็ญไตรสิกขำ หรือในกำรประพฤติปฏิบติัตำมหลักพระ
ศำสนำ  
 คนท่ีได้หลักอย่ำงนีแ้ล้ว ได้สมำทำนวัตร ได้ถือ
ปณิธำนในกำรท ำควำมดีอย่ำงนีแ้ล้ว จะไม่แกว่งไกวไปกับ
เร่ืองมงคลต่ืนข่ำว เร่ืองขลงั ศกัด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิเดช ดังท่ีนั่น ดัง
ท่ีน่ี เขำวำ่ท่ีโน้นท่ีนัน้ดีอย่ำงนัน้อย่ำงโน้น ไม่ว่ำอะไรก็ไม่ต่ืน
ไม่เขว เรำมีหลกัของเรำแล้ว ส่ิงเหล่ำนีก้็เป็นเร่ืองประกอบ
ผำ่นเข้ำมำแล้วก็ผ่ำนออกไป ถ้ำเรำรู้เข้ำใจและปฏิบติัอย่ำง
นีแ้ล้ว เรำก็อยู่กับหลักท่ีเป็นเนือ้ตัวของพระพุทธศำสนำ 
เหตกุำรณ์อะไรต่ออะไรแบบนีเ้กิดขึน้ แล้วมันก็ผ่ำนไป มัน
ไม่อยู่ยั่งยืน เม่ือมันผ่ำนแล้ว พระพุทธศำสนำของเรำก็ไม่
กระทบกระเทือน เพรำะพระศำสนำอยู่ท่ีตวัเรำเอง  
 ตกลงว่ำ เม่ือปฏิบติัถูกต้องพระศำสนำก็อยู่ท่ีตวัเรำ
เอง เรำไม่ต้องไปท ำอะไร ตวัเรำน่ีแหละเป็นท่ีสืบพระศำสนำ 
เพรำะว่ำพระธรรมมำอยู่ในตัวเรำแล้ว ตัวเรำเดินไปพระ
ธรรมก็เดินไป ตัวเรำอยู่พระศำสนำก็อยู่ เรำก็ท ำหน้ำท่ีสืบ
ต่อรักษำพระศำสนำอยู่ตลอดชีวิตของเรำ ด้วยกำรท่ีเรำท ำ
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ควำมดีนัน้เอง น่ีเรียกวำ่พทุธศำสนิกชนได้หลกัแล้ว 
 เพรำะฉะนัน้จึงขอเชิญชวน ขอให้พวกเรำมำเรียนรู้
ให้เข้ำใจหลักพระศำสนำ แล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง
อย่ำงน้อยก็ให้พุทธศำสนิกชนเป็นอุบำสกอุบำสิกำท่ีดี มี
คณุสมบติัเป็นอบุำสกแก้ว อบุำสิกำแก้ว อย่ำงท่ีท่ำนเรียกไว้ 
เรำก็จะเอำใจใส่ฝึกฝนพัฒนำชีวิต มำฟังธรรม ศึกษำธรรม 
เรียนรู้หลกัทัง้พระวินยัและค ำสอนพืน้ฐำนของพระพทุธเจ้ำ 
แล้วยึดถือหลักกรรม เอำกำรกระท ำเป็นเคร่ืองน ำมำซึ่ง
ผลส ำเร็จ ด้วยกำรใช้สติปัญญำแล้วเพียรพยำยำมให้ตรงกับ
เหตุปัจจัย ไม่ ต่ืนข่ำวมงคล ไม่เอำพระศำสนำไปขึน้ต่อ
บคุคล แล้วก็ไม่แกวง่ไม่ไกว มีหลกัอยู่กับตวัและพระศำสนำ
ก็อยู่กบัเรำ ตวัเรำก็เกือ้ต่อพระศำสนำ พระศำสนำก็ช่วยเรำ 
ตัวเรำกับพระศำสนำก้ำวหน้ำไปด้วยกัน ก็จะเป็นควำม
เจริญมั่นคง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขทัง้แก่ชีวิตของเรำเอง
และแก่สงัคม 
 วนันีอ้ำตมภำพได้พดูมำยืดยำวนำน ถ้ำหำกว่ำยำว
เกินไป ก็ต้องขออภัยโยมด้วย แต่ถ้ำเป็นประโยชน์ก็ขอให้
เอำมำชว่ยกนัประพฤติปฏิบติั จะได้สืบพระศำสนำกนัตอ่ไป 
 ขออนโุมทนำโยมญำติมิตรทกุท่ำนอีกครัง้หนึ่ง และ
ในโอกำสนี ้ด้วยกำรท่ีโยมมีควำมตัง้ใจดี มีน ำ้ใจประกอบด้วย
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เมตตำและไมตรีธรรม พร้อมด้วยมทิุตำธรรมต่ออำตมภำพ 
ก็ขอให้ควำมตัง้ใจดีนัน้ ซึ่งเป็นธรรมอยู่ในตวั จงเกิดเป็นพร
ขึน้มำ ซึ่งจะอ ำนวยผลเป็นอำนิสงส์ ให้เกิดควำมสุขควำม
เจริญ  
 พร้อมนีข้ออ้ำงอิงคุณพระรัตนตรัย อวยชัยให้พร 
รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา ด้วยเดชำนภุำพคณุพระ
รัตนตรัย พร้อมทัง้บุญกุศลท่ีโยมได้บ ำเพ็ญแล้ว มีศรัทธำ
และเมตตำเป็นต้น ท่ีตัง้ขึน้ในใจของโยมเอง จงเป็นปัจจัย
อนัมีก ำลังอภิบำลรักษำ ให้ทกุท่ำนเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 
มีควำมก้ำวหน้ำงอกงำม ในกำรด ำเนินชีวิต ในกำรประกอบ
กิจอำชีพกำรงำน และในกำรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ำ 
ให้ประสบควำมส ำเร็จ มีควำมร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต และ
ชว่ยกนัท ำสงัคมนีใ้ห้มีควำมสงบสขุร่มเย็น โดยทัว่กัน ตลอด
กำลนำน 
 



บทพิเศษ ๑ 

 
พระอริยะ กบั ผู้วเิศษ๑ 

 อำตมำได้รับนิมนต์มำท่ีวดัสวนแก้วอีกครัง้ ท่ีมำน่ีก็
พอดีประจวบกับมีเหตกุำรณ์ท่ีชำวไทยหรือพทุธศำสนิกชน
ก ำลังสนใจมำกเป็นพิเศษ บำงคนเลยอำจเข้ำใจผิดว่ำ  
อำตมำมำเก่ียวกับเ ร่ืองนีด้้วย แต่ท่ีจริงไม่ เก่ียวกัน คือ  
อำตมำได้รับนิมนต์ไว้นำนแล้ว ได้รับหนงัสือนิมนต์จำกพระ
อำจำรย์พยอม กลฺยำโณ ตัง้แต่วันท่ี ๑๐ ธันวำคม ๒๕๓๖ 
ตอนนัน้ก็ยงัไม่มีเหตกุำรณ์นี ้
 วันนีอ้ำตมำไม่ได้คิดจะพูดอะไรท่ีเป็นเ ร่ืองหลัก
ส ำคญัเป็นพิเศษ จะมำพดูกบัโยมในเร่ืองท่ีสบำยๆ แทนท่ีจะ
บรรยำยธรรม ก็อยำกจะให้เป็นกำรตัง้ค ำถำม และแทนท่ีจะ
ให้โยมถำม อำตมำกลบัเป็นฝ่ำยถำมโยม เพรำะฉะนัน้วนันี ้
จะตัง้ค ำถำมให้โยมตอบ ทีนี ้ถ้ำจะให้โยมตอบจริงๆ ก็คงใช้
เวลำมำกจะวุ่นวำยสบัสน ฉะนัน้อำตมำถำมไปแล้วก็ให้คิด
และลองตอบดวูำ่ จะตรงกนัหรือเปลำ่ 
                                                         
๑
 ธรรมกถา แสดงในงานเสริมธรรม-เสรมิปญัญา ณ วดัสวนแกว้ วนัที่ ๕ กุมภาพนัธ ์

๒๕๓๗ (ปรบัปรุงจากที่ตพีมิพใ์นมตชินรายวนั ฉบบัวนัจนัทรท์ี่ ๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๗) 
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 ค ำถำมท่ีจะถำมก็อย่ำงท่ีว่ำข้ำงต้น คือวันนีจ้ะพูด
แบบสบำยๆ ไม่ใชถ่ำมเร่ืองหลกัธรรมท่ีลึกซึง้อะไร ถำมเร่ือง
ง่ำยๆ ท่ีเรำควรจะรู้ควรจะสนใจ โดยเฉพำะท่ีเก่ียวกับสภำพ
ปัจจบุนั  
 อำตมำมำนึกว่ำเวลำนีเ้รำควรจะให้ควำมสนใจแก่
หลักพระศำสนำให้มำก คือมำสัง เกตว่ำประชำชนหรือท่ี
เรียกวำ่ชำวพทุธในปัจจบุนันีมี้ควำมแกวง่ไกวมำก แกว่งไกว
ไปตำมเหตุกำรณ์ เร่ืองรำว หรือบุคคล ไม่ได้หลัก ถ้ำหำก
เป็นคนท่ีมีหลัก รู้หลักพระศำสนำดีแล้วก็ยืนอยู่กับหลัก 
เหตกุำรณ์ เร่ืองรำวอะไรตำ่งๆ ผ่ำนมำเรำยืนอยู่กับหลกัแล้ว
ก็ไม่หวัน่ไหว เรำอำจจะมอง เรำอำจจะเห็นแล้วส่ิงนัน้ก็ผ่ำนไป 

ย่ิงกว่ำนัน้ถ้ำเรำมีหลักแล้ว เรำสำมำรถวินิจฉัยได้
ด้วยซ ำ้ว่ำส่ิงท่ีเกิดขึน้ กำรกระท ำต่ำงๆ นัน้ถูกต้องหรือไม่ 
แทนท่ีจะฟังทำงโน้นทีทำงนีที้ แล้วก็หวั่นไหวไป ถ้ำหำกว่ำ
ด ำรงตวัไม่ดี ดีไม่ดีก็หลน่ไปจำกพระพทุธศำสนำเลย 
 ตกลงว่ำวันนีย้ ำ้ควำมส ำคัญเร่ืองหลัก ทีนีห้ลักท่ี
สมัพันธ์กับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่หลักธรรม
ส ำคัญอะไรนักหรอก เป็นเร่ืองง่ำยๆ แต่บำงทีไม่ได้คิดกัน 
ฉะนัน้ตอนนีอ้ำตมำจะตัง้ค ำถำมเล็กๆ น้อยๆ ตัง้ไว้สกั ๔-๕ 
ข้อก่อน 
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 ค าถามข้อท่ีหน่ึง ว่ำ ยุคนีเ้ขำเรียกว่ำเป็นยุค
ข่ำวสำรข้อมูล คุณสมบัติของชำวพุทธข้อไหน ท่ีส ำคัญ
ส ำหรับยคุปัจจบุนัท่ีเรียกวำ่ ยคุข่ำวสำรข้อมลู ขอให้นึกด ูจะ
ตอบได้ก็ต้องรู้วำ่ชำวพทุธมีคณุสมบติัอะไร 
 ข้อท่ีสอง ถำมว่ำ กำรนบัถือพระโพธิสตัว์ท่ีถูกต้อง 
คือนับถืออย่ำงไร อันนีถ้ำมเก่ียวกับคติพระโพธิสัตว์แล้วก็
ถำมเน่ืองออกไปว่ำ ระหว่ำงพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์  
นัน้มีควำมตำ่งกนัอย่ำงไรในกำรท ำควำมดี 
 ต่อไปข้อท่ีสาม พระอริยะกบัผู้ วิเศษเหมือนกันหรือ
ตำ่งกนัอย่ำงไร และก็อำจจะถำมเน่ืองเข้ำไปด้วยกับข้อนีว้่ำ 
ใครจะรู้หรือตัดสินได้ว่ำผู้ ใดเป็นพระอริยะตลอดจนกระทั่ง
เป็นพระอรหนัต์ 
 ข้อท่ีส่ี ถำมว่ำ ปำฏิหำริย์มีก่ีอย่ำง ต่ำงกันอย่ำงไร
ในพระพทุธศำสนำ ทำ่นให้นบัถือปำฏิหำริย์หรือเปลำ่  
  (ไม่ใช่ตอบตำมล ำดบัค ำถำม แต่ตอบตำมเนือ้หำท่ี
โยงกนั)  
 ที นี อ้ำตมำจะ เ ร่ิมตั ง้ แต่ค ำถำมข้อ ท่ีหนึ่ ง ท่ีว่ำ 
คุณสมบัติของชาวพุทธข้อไหนมีความส าคัญเป็นพิเศษ
ส าหรับยคุปัจจบุนัทีเ่รียกว่า เป็นยคุข่าวสารข้อมูล  
 โยมจะตอบก็ต้องทรำบว่ำชำวพุทธมีคุณสมบัติ
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อะไรบ้ำง อำตมำขอทวนว่ำ องค์ธรรมของอบุำสกอบุำสิกำ  
ท่ีถือกนัเป็นหลกัส ำคญัทัว่ไปมี ๕ ประกำร 

๑. มีศรัทธำมั่นในคณุพระรัตนตรัย เช่ือมีเหตผุล ไม่
งมงำย 

๒. มีศีล คือมีควำมประพฤติดีงำมสจุริต ตัง้อยู่ในศีล 
๕ เป็นอย่ำงน้อย 

๓. ไม่ต่ืนข่ำวมงคล หวงัผลจำกกรรม ไม่หวงัผลจำก
มงคล 

๔. ไม่แสวงหำทักขิไณย์ภำยนอกหลักค ำสอนของ
พระพทุธเจ้ำ 

๕. เอำใจใส่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรพระพุทธ -
ศำสนำ 

อนันีโ้ยมฟังแล้วเห็นว่ำข้อไหนส ำคญัมำกส ำหรับยุค
ปัจจบุนั (มีญำติโยมตอบวำ่ไม่ถือมงคลต่ืนข่ำว) 
 บอกแล้วว่ำยุคข่ำวสำรข้อมลู ค ำว่ำไม่ต่ืนข่ำวก็ตรง
อยู่แล้ว เพรำะฉะนัน้ ข้อท่ี ๓ ถือวำ่เป็นข้อท่ีส ำคญัเป็นพิเศษ
ในยุคนี ้ขอแปลว่ำไม่ต่ืนข่ำวมงคล คือได้ยินว่ำมีขลังท่ีโน่น 
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน่ี มีฤทธ์ิท่ีนัน่ พระดงัท่ีโน้น ก็ต่ืนกันไป ไปโน่นไป
น่ี จนกระทั่งว่ำไม่เป็นอนัได้ท ำกิจหน้ำท่ีกำรงำน ไม่เป็นอัน
ได้ฝึกฝนพฒันำตน ไม่เป็นอนัได้ปฏิบติัธรรม เพรำะฉะนัน้ก็
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ไม่มีหลกั ถ้ำเป็นคนต่ืนข่ำวมงคลก็ไม่มีหลกั  
 ส ำหรับชำวพุทธผู้อยู่ในหลักท่ีถูกต้อง ก็จะหวังผล
จำกกรรม เช่ือกรรม ก็คือหวงัผลจำกกำรกระท ำด้วยควำม
เพียรพยำยำมของตนโดยใช้สติปัญญำพิจำรณำจดัท ำตำม
เหตตุำมผล อนันีก้็จะเป็นทำงให้เรำพฒันำตวัเองได้ 
 ชำวพทุธเช่ือกรรม ฉะนัน้หลกักรรมเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั
มำก ถ้ำเรำจะเช่ืออะไรท่ีเป็นพิเศษออกไป ส่ิงนัน้จะมำ
ขัดขวำงหลักกรรมไม่ได้ มีแต่จะต้องให้มำสนับสนุนหลัก
กรรม สนับสนุนอย่ำงไร ก็คือจะต้องมำท ำให้เรำมีควำม
มัน่คง มีก ำลงัใจเข้มแข็งในกำรกระท ำส่ิงท่ีควรจะท ำ ในกำร
ท ำหน้ำท่ีหรือท ำควำมดีนัน้ให้หนักแน่นย่ิงขึน้ มิฉะนัน้แล้ว
จะกลำยเป็นคนนั่งนอนรอคอยโชค หวังผลจำกกำรดล
บนัดำล ถ้ำมวัหวงัผลจำกกำรดลบนัดำลนัง่นอนรอคอยโชค 
ก็เป็นอันว่ำผิดหลักกรรมไป อันนีเ้ป็นเร่ืองส ำคัญ จะต้อง
ตรวจสอบตวัเองแล้วก็ยึดในหลกันีไ้ว้ให้มั่น 
 ทีนีเ้ลยไปข้อปำฏิหำริย์ ในพระพุทธศาสนานี้ท่าน
สอนใหเ้ชือ่ในปาฏิหาริย์หรือเปล่า  
 ข้อนีต้อบไม่ดีอำจผิด ต้องแยกแยะก่อน ปำฏิหำริย์  
พระพทุธเจ้ำสอนไว้มี ๓ อย่ำง คือ 



๖๙ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นปำฏิหำริย์ในเร่ืองฤทธ์ิ คือ
กำรแสดงฤทธ์ิหรือควำมเป็นผู้ วิเศษ ดลบนัดำล
อะไรต่ำงๆ เหำะเหินเดินอำกำศ หูทิพย์ ตำทิพย์ 
เป็นต้น  

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ์คือกำรทำยใจโยมได้  
๓. อนุศาสนีปาฏิหาริย ์คือค ำสอนท่ีเป็นอศัจรรย์ ค ำ
สอนท่ีแสดงควำมจริงให้ผู้ ท่ีฟังรู้เข้ำใจ มองเห็น
ควำมจริงเป็นอัศจรรย์ แล้วก็สำมำรถน ำไป
ประพฤติปฏิบติัตำมได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์ อนันี ้
คือให้โยมเกิดปัญญำรู้ควำมจริง 

ในปำฏิหำริย์ ๓ อย่ำงนี ้พระพุทธเจ้ำไม่สรรเสริญ
ปำฏิหำริย์สองอย่ำงแรก คือ อิทธิปำฏิหำริย์และอำเทศนำ  
ปำฏิหำริย์ แต่ทรงสรรเสริญข้อท่ีสำม ได้แก่  อนุศำสนี
ปำฏิหำริย์ 
 ทีนี ้ลองมำดูกัน เอำง่ำยๆ ๒ ข้อแรกเป็นเร่ืองเก่ียว  
กับฤทธ์ิเน่ืองกับควำมสำมำรถพิเศษทำงจิต ก็แยกข้อ ๑-๒ 
เป็นพวกหนึง่ ข้อ ๓ เป็นพวกหนึ่ง ทีนีพ้ระพทุธเจ้ำสรรเสริญ
ข้อท่ี ๓ ก็เป็นอันว่ำ ข้อท่ี ๑-๒ น่ีเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้ำไม่
ยกย่อง ท ำไมพระพทุธเจ้ำจงึไม่ยกย่อง เรำจะมองเห็นควำม
แตกตำ่งระหวำ่งปำฏิหำริย์ ๒ แบบนี ้ 
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 ปำฏิหำริย์ประเภทฤทธ์ิน่ีเวลำแสดง คนท่ีดูท่ีฟังๆ 
เสร็จแล้วก็งงไปเลย ดวูำ่ตวัผู้แสดงนัน้เก่ง แต่ตวัโยมเองไม่มี
อะไรเปล่ียนแปลง อยู่เท่ำเดิม อำจจะแย่ลงเพรำะว่ำงง เดิม
ยังไม่งง พอดทู่ำนผู้ แสดงฤทธ์ิเสร็จงงไปเลย งงน่ีต้องระวัง
เด๋ียวจะกลำยเป็นโง่ไป คือกลำยเป็นโมหะ ทีนีก้ลำยเป็นว่ำ
พอเหน็ฤทธ์ิ ทำ่นแสดงฤทธ์ิให้ดเูสร็จตวัเองกลบัมีโมหะมำก
ขึน้ ทีนีไ้ปดีท่ีไหน ก็ไปดีท่ีคนแสดง 
 คนแสดงก็เดน่ย่ิงขึน้ ตกลงเรำก็ต้องไปหวงัพึ่งท่ำนผู้
แสดงฤทธ์ิอยู่เร่ือยเลย ไม่เป็นอนัท ำอะไรแล้ว คอยรอหวงัผล
วำ่ทำ่นจะท ำอะไรให้ 
 ครำวนีม้ำดอูนศุำสนีปำฏิหำริย์ข้อท่ี ๓ ท่ีพระพุทธ-
เจ้ำยกย่อง พอแสดงอนศุำสนีปำฏิหำริย์เสร็จอะไรเกิดขึน้ใน
ใจของผู้ ฟัง ปัญญำเกิดขึน้ พอปัญญำเกิดขึน้แล้วเป็น
อย่ำงไร เป็นของผู้ นัน้เอง ทีนีผู้้ ฟัง ได้ คือ ได้ปัญญำ พอ
ปัญญำเกิดแล้ว ปัญญำอยู่กับตัว ไปไหนก็พำปัญญำไป
ด้วยใชไ่หม ทีนีไ้ม่ต้องมวัพึง่ผู้ ท่ีแสดงปำฏิหำริย์แล้ว ฉะนัน้ผู้
ท่ีได้คือผู้ ฟัง ท่ำนท่ีแสดงก็แสดงของท่ำนไป ท่ำนก็มีควำม
ช ำนำญมำกขึน้ในส่ิงท่ีแสดง  
 แตว่ำ่ผู้ฟังสิได้จริงๆ แล้วก็เป็นอิสระคือได้แล้วตวัเอง
ก็รู้ก็เข้ำใจเป็นปัญญำของตัว ท่ำนผู้แสดงนัน้แสดงให้เห็น
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ควำมจริงอะไร ผู้ฟังก็ได้เหน็ควำมจริงนัน้ ผู้ ฟังก็เป็นอิสระแก่
ตวัเอง ก็จบ 
 ต่อไปจะถำมค ำถำมท่ีต่อเน่ืองกันคือ พระอริยะกับ
ผูวิ้เศษต่างกนัอย่างไร  
 ถ้ำเรำเข้ำใจข้อนีแ้ล้ว เรำก็จะอยู่ในสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัได้ดีขึน้ เพรำะประชำชนในปัจจบุนัน่ีสบัสนมำก มัก
เอำควำมเป็นผู้ วิเศษกับควำมเป็นพระอริยะเป็นอนัเดียวกัน
เสีย ถ้ำอย่ำงนีห้ลกัพระศำสนำก็จะสบัสนแล้วก็เส่ือมด้วย 
 ผู้ วิเศษคืออะไร เรำมักจะเรียกคนมีฤทธ์ินัน้เองว่ำ
เป็นผู้ วิเศษ เช่น โยคี ฤำษี ดำบส ก่อนพุทธกำล ก่ อนท่ี
พระพุทธเจ้ำจะอุบัติขึน้ก็มีโยคี ฤำษี ดำบส เยอะอยู่ในป่ำ 
ได้ฌำนสมำบติั ได้โลกียอภิญญำ มีฤทธ์ิมีปำฏิหำริย์ หทิูพย์ 
ตำทิพย์ อะไรต่ำงๆ เหล่ำนี ้เรำเรียกได้ว่ำเป็นผู้ วิเศษ คือผู้ มี
ฤทธ์ินัน่เอง 
 ส่วนควำมหมำยของพระอริยะ คืออะไร พระอริยะ 
คือท่ำนผู้ ไกลจำกกิเลส เป็นผู้ประเสริฐเพรำะไกลจำกกิเลส 
ไกลจำกกิเลสก็คือ หมดจำกโลภะ โทสะ โมหะ หรือว่ำก ำจดั
ควำมโลภ โกรธ หลง ให้ลดน้อยเบำบำงลง กิเลสน้อยลงไปๆ 
จนกระทั่งว่ำเป็นอริยะสูงสุดก็คือ เป็นพระอรหันต์ หมด 
โลภะ โทสะ โมหะ 
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 ผู้ วิเศษไม่จ ำเป็นต้องเป็นอริยะ แต่ก็มีพระอริยะ
หลำยองค์ พระอรหันต์หลำยองค์ท่ำนได้ฤทธ์ิ ได้ฌำนได้
สมำบัติ ทีนีถ้้ำท่ำนได้น่ีก็เป็นควำมรู้พิเศษของท่ำน เป็น
ควำมสำมำรถท่ีเอำมำใช้ประโยชน์ในกำรประกำศพระ
ศำสนำได้ 
 พวกฤทธ์ิพวกควำมวิเศษน่ี ถ้ำไปอยู่กับคนชั่วก็ใช้
ในทำงร้ำย เอำไปหำลำภสักกำระเพ่ือตนเอง เอำไปท ำร้ำย
เบียดเบียนผู้ อ่ืน เอำไปหลอกลวงประชำชน ถ้ำเป็นคนท่ีดี
ทำ่นก็เอำมำใช้ในกำรท ำงำนพระศำสนำ 
 ท่ำนท่ีใช้ในทำงท่ีถูกต้องจะไม่ล่อให้ประชำชน
หลงใหล เพรำะพระพุทธเจ้ำตรัสไว้แล้ว จะใช้ให้เป็นทำง
เพียงเพ่ือให้โยมเกิดปัญญำ ฉะนัน้ โยมต้องแยกให้ถูก 
ระหวำ่งผู้ วิเศษกบัพระอริยะ 
 ควำมวิเศษไม่ใช่เคร่ืองตดัสินควำมเป็นพระอรหนัต์
หรือควำมเป็นพระอริยะ ฉะนัน้ พระอริยะหรือพระอรหันต์  
บำงท่ำน ท่ำนไม่มีหรอกเร่ืองควำมวิเศษท่ีจะให้โยมได้เห็น
ฤทธ์ิอะไร เวลำท่ำนไปไหนท่ำนก็ไปธรรมดำๆ โยมก็ไม่
ต่ืนเต้น ตรงกันข้ำมกับเห็นผู้ วิเศษ ฉะนัน้ต้องแยกกันให้ถูก 
ถ้ำรู้หลกัพระศำสนำแล้วก็แยกได้ หมดปัญหำ 
 ทีนีก้็ตอบค ำถำมท่ีเน่ืองกนัไปนิดหนอ่ยว่ำ ก็แล้วจะรู้
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ว่าใครเป็นพระอริยะ หรือใครเป็นพระอรหนัต์ ใครเป็นผู้
ตดัสิน  
 ผู้ ท่ีจะรู้ได้ว่ำใครเป็นอริยะ ก็ต้องเป็นอริยะเองก่อน 
พระอรหันต์จึงจะรู้ว่ำใครเป็นพระอรหันต์ คือ ต้องเป็นคน
ระดบัเดียวกัน หรือสูงกว่ำ อนันีเ้ป็นหลกัทัว่ไป เอำแค่หลัก
ทัว่ไปก่อน 
 อนันีต้้องระวงั ประชำชนปัจจบุนัมีควำมโน้มเอียงใน
กำรท่ีจะไปเท่ียวตัง้พระองค์โน้นเป็นพระอรหนัต์ ตัง้พระองค์
นีเ้ป็นพระอริยะ ระวังเถอะ มันเป็นเร่ืองท่ีจะท ำให้เสียหลัก
พระศำสนำ 
 แตเ่รำมีสิทธ์ิท่ีจะพิจำรณำด้วยปัญญำ เรำมีหลกัเรำ
ก็ดูและตรวจสอบได้ว่ำ พระองค์นีมี้ควำมประพฤติดีงำม
ตัง้อยู่ ในหลักพระธรรมวินัย ปฏิบัติตำมค ำสอนของ
พระพทุธเจ้ำ นำ่เล่ือมใสหรือไม่ เรำอำจจะสนันิษฐำนอะไรก็
อยู่ในใจของเรำ แตอ่ย่ำเพ่ิงไปวินิจฉยัตดัสิน 

 



บทพิเศษ ๒ 

 

 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์๑ 

 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เทวฤทธ์ิปำฏิหำริย์ก ำลงัเกร่อเหลือเกิน 
ถ้ำปฏิบติัไม่ถกู เสียหลกัเม่ือไรก็ไปเลย คือท ำให้ตกจำกพระ
ศำสนำ ตวัเองก็พลดัตกจำกพระพทุธศำสนำ พร้อมกันนัน้ก็
พำให้เกิดผลเสียแก่สงัคมสว่นรวม พทุธศำสนำเองก็จะเส่ือม
โทรม ดงันัน้จะต้องมีหลกัท่ีจะปฏิบติัให้ถกูต้อง 
 คนสมัยพระพทุธเจ้ำเช่ือถึงขนำดเอำฤทธ์ิมำวดักัน
ว่ำ ควำมเป็นพระอรหนัต์อยู่ท่ีมีฤทธ์ิปำฏิหำริย์ พระองค์จึง
ต้องท ำลำยควำมเข้ำใจผิดของมนษุย์เสียใหม่ พระองค์ทรง
ใช้ฤทธ์ิปรำบฤทธ์ิ ปรำบเสร็จ เข้ำสู่อนศุำสนีปำฏิหำริย์ (คือ) 
ค ำสอนท่ีเป็นจริง ท ำให้เห็นควำมจริง ปฏิบติัก็พบควำมจริง
แหง่ควำมพ้นทกุข์ 
 หลักพระพุทธศำสนำ ต้องกำรพัฒนำคนให้เจริญ
งอกงำมขึน้ในศีล สมำธิ ปัญญำ คนยังไม่พัฒนำ ก็ลุ่มหลง
                                                         
๑ สรุปความ จากหนงัสอื “สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ เทวฤทธิป์าฏหิารย”์ ของพระธรรมปิฏก 

จดัท าโดยกลุม่ขนัธ ์ ๕ เพื่อถวายเป็นมทุติาจิตแด่พระธรรมปิฎก ในวนัที่ ๑๒ 

มกราคม ๒๕๓๗  
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มัวเมำในฤทธ์ิหรือหวงัผลจำกฤทธ์ิ เรำท ำอย่ำงไรจะพำเขำ
ให้ก้ำวจำกจดุยืนนีไ้ป เรำจะต้องปฏิบติัให้เหมำะควรกับเหตุ
ปัจจยัของแตล่ะคน 
 คนจ ำนวนมำกยังไม่แว่วเสียงธรรม ถ้ำจะยอมละ
เว้นกำรประพฤติตำมอ ำเภอใจ เพรำะเช่ือถือและเกรงกลัว
ตอ่อ ำนำจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบำงอย่ำง ก็ยงัดีกว่ำปล่อยให้เขำเคว้ง
คว้ำงไม่มีหลักอะไร ข้อส ำคัญก็คือ อย่ำหยุดจมกันอยู่กับ
ควำมเช่ือแบบปฐมกปัเร่ือยไป หรือเอำควำมศกัด์ิสิทธ์ินัน้ไป
รับใช้สนองกิเลสของเขำ ลอ่ให้เขำหำลำภให้แก่ตวั แทนท่ีจะ
ชว่ยยกเขำให้ขยบัขึน้มำ 
 “ผู้สอน” ต้องรู้ก่อนว่ำ หลกัพระพทุธศำสนำคืออะไร 
สอนให้รู้หลัก ผู้สำมำรถพอ สอนแป๊บเดียว ผู้ ฟังก็ก้ำวเข้ำ
มำถึงจดุท่ีต้องกำรได้เลย พระพทุธเจ้ำปกติไม่ทรงใช้ฤทธ์ิ ใช้
วิธีเข่ียผงในตำ ผู้ ไม่สำมำรถใช้อนุศำสนีปำฏิหำริย์ให้ถึง
ควำมจริงได้ ก็อำศัยฤทธ์ิเป็นส่ือเพ่ือจูงคนขึน้มำ แต่ต้องมี
เป้ำหมำยท่ีชัดเจนว่ำ เพ่ือดึงเขำก้ำวต่อ ไม่ใช่ดึงตัวเข้ำไป
หมกอยู่ให้เขำหลงย่ิงขึน้ ตัวเองหลงลำภสกักำระ แทนท่ีจะ
มุ่งประโยชน์แก่ เขำ ก็กลำยเป็นมุ่งจะไปเอำจำกเขำ 
กลำยเป็นหลอกลวงเขำไป 
 จะพำเขำเดินก้ำวหน้ำ เร่ิมต้น ตัวเองต้องมีเจตนำ
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บริสุทธ์ิก่อน ต้องมีเมตตำกรุณำ ปรำรถนำดีต่อเขำ ไม่คิด
หลอกลวงหำลำภสกักำระจำกเขำ ต่อจำกนัน้ต้องปฏิบติัให้
ถกูหลกักำร ๓ อย่ำง 

 หลักการที่ ๑ หลักกรรม คือ กำรท่ีจะเช่ือส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิอภินิหำรจะต้องไม่ให้เสียหลักกรรม เช่ือในหลัก
เหตผุล ได้แก่ควำมเป็นไปตำมเหตปัุจจัย เช่ือในกำรกระท ำ
ของมนุษย์ว่ำ ผลท่ีต้องกำรส ำเร็จด้วยกำรกระท ำ เม่ือเรำ
หวงัผลส ำเร็จเรำต้องท ำ และจะต้องท ำเหตดีุ เพ่ือให้เกิดผล
ดี นีคื้อหลักควำมเช่ือท่ีส ำคัญ ถ้ำท ำให้คนรอคอยกำรดล
บันดำลของส่ิงศักด์ิสิทธ์ิแล้ว ผิดหลักกรรมทันที คือว่ำผิด
จำกควำมเป็นพทุธศำสนิกชนเลย 
 หลกัการที่ ๒ หลักสิกขา คือฝึกฝนพฒันำตนขึน้ไป
เร่ือยๆ ต้องก้ำวต่อไป ไม่ใช่มัวเพลินหยุดน่ิง พระจะต้องจูง
ให้เขำเดินหน้ำ ตอนแรกอำจจะเช่ือถือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเป็น
ก ำลังใจก่อน แต่พฤติกรรมท่ีวุ่นวำยพึ่งพำอำศัยปัจจัย
ภำยนอกนัน้ จะต้องเบำบำงลดน้อยลงไปตำมล ำดบั ถ้ำต้อง
มวัปลอบขวญักนัอยู่ ก็ไม่รู้จกัเติบโตเป็นผู้ ใหญ่สกัที กลบัย่ิง
เส่ียงภัยหนักขึน้ไปอีก เพรำะเป็นภัยในควำมเพลินเพลินท่ี
เกิดจำกควำมหลง และควำมประมำทของตวัเอง ถ้ำจะหำท่ี
พักพิงอย่ำงนีบ้้ำง ก็เอำพอช่วยให้สดช่ืนมีก ำลังวังชำขึน้ 
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แล้วรีบลุกขึน้เดินทำงมุ่งหน้ำต่อไป จนในท่ีสุด จะไม่ต้อง
อำศยัส่ิงเหล่ำนีไ้ปเอง เพรำะควำมเช่ือไม่ผิดหลกักรรม กำร
ปฏิบติัไม่ผิดหลกัสิกขำ 
 หลกัการที่ ๓ คือความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ 
ประวัติเทพเจ้ำมีแต่เร่ืองวุ่นวำยแย่งชิงรบรำฆ่ำฟันกัน คือ
ฤทธ์ิจะควบมำกับกิเลส ในพุทธศำสนำ ควำมหมำยของ
ควำมศักด์ิสิทธ์ิค่อยๆ โน้มมำสู่ปัญญำ ควำมบริสุทธ์ิ และ
คณุธรรม  
 ฤทธ์ิอะไรก็สู้ ฤทธ์ิแห่งควำมจริงควำมดีและควำม
บริสทุธ์ิไม่ได้ ควำมศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หมดมำสงูสดุท่ีควำมบริสทุธ์ิ 
ปัญญำ และคุณธรรม เรำสร้ำงพระพุทธรูปเป็นมนุษย์
ธรรมดำนัง่งำมสง่ำด้วยธรรมะ ไม่ต้องแผลงฤทธ์ิ สงบเย็นมี
เมตตำ ยิม้แย้มให้คนอุ่นใจ สบำยใจ มีควำมสุข น่ีคือควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแท้ 
 ควำมเช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิฤทธ์ิเดชปำฏิหำริย์ของเทพเจ้ำ 
ตลอดจนเร่ืองไสยศำสตร์ เป็นเคร่ืองบ ำรุงขวัญให้อุ่นใจ
มั่นใจขึน้มำ แต่ถ้ำหลงเพลินอยู่ ก็จะปล่อยตัวปล่อยใจ ไม่
คิดท ำอะไรๆ ท่ีควรท ำตำมเหตุตำมผล ทอดทิง้เร่ืองเหตุ
ปัจจยัเสีย เอำควำมหวงักลอ่มใจจมอยู่ในควำมประมำท ไม่
อยู่กบัควำมเป็นจริง ก็คือหลอกตวัเองนัน่เอง  
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 ถ้ำควำมศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ในควำมหมำย ท่ีลอยพ้นกิเลส 
หันสู่คุณพระรัตนตรัย ซึ่ง มีควำมศัก ด์ิ สิทธ์ิ ท่ี เ กิดจำก
คณุธรรม มีควำมบริสทุธ์ิ มีปัญญำ มีกรุณำเป็นหลกั ก็ใช้ได้ 
เม่ือนบัถือความศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีถูกต้องแล้ว ก็ปฏิบติัตำมหลัก 
คือ หลักกรรม ให้หวังผลจำกกำรกระท ำด้วยควำมเพียร
พยำยำม โดยใช้ปัญญำท ำท่ีเหตุปัจจัย และหลกัสิกขา ให้
ฝึกฝนพฒันำตน ก้ำวหน้ำในวิถีทำงแหง่ธรรมย่ิงขึน้ไป 

 
 



ภาคผนวก 

 

 

อุบาสกธรรม (คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา) ๕ 

  ๑. มีศรัทธำ เช่ือมีเหตผุล มัน่ในคณุพระรัตนตรัย 
๒. มีศีล อย่ำงน้อยด ำรงตนได้ในศีล ๕ 
๓. ไม่ต่ืนข่ำวมงคล เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคล มุ่งหวัง

ผลจำกกำรกระท ำ มิใชจ่ำกโชคลำง ของขลงั ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
๔. ไม่เแสวงหำทกัขิไณย์นอกหลกัค ำสอนนี ้
๕. เอำใจใส่ท ำนบุ ำรุงและช่วยกิจกำรพระพทุธศำสนำ 

ชำวพทุธท่ีมีคณุสมบติัทัง้ ๕ นี ้ท่ำนเรียกวำ่เป็น อบุาสกรัตน์ 
อบุาสิการัตน์ (อบุำสกแก้ว อบุำสิกำแก้ว) 

(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐) 

 

มหาโจร ๕ 

มหาโจรพวกท่ี ๑ ผู้ มีพฤติกรรมเหมือนกับมหำโจรท่ีรวบรวม
พวกได้บริวำรจ ำนวนร้อยจ ำนวนพันเข้ำไปก่อควำม
เดือดร้อน ฆ่ำ ปล้น เอำไฟเผำในคำม นิคม รำชธำนี 
ได้แก่ ภิกษุบำงรูปท่ีพำภิกษุจ ำนวนร้อยจ ำนวนพัน
เป็นบริวำรจำริกไปในคำม นิคม รำชธำนี ให้คฤหสัถ์ 
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และบรรพชิต สักกำระ เคำรพ นบัถือ บูชำ อ่อนน้อม 
พร้อมทัง้ได้ปัจจยัส่ี 

มหาโจรพวกท่ี ๒ ได้แก่ ภิกษุชัว่ทรำมบำงรูป ผู้ เลำ่เรียนพระ
ธรรมวินยัท่ีตถำคตประกำศแล้ว กล่ำวอ้ำงว่ำเป็นของ
ตนรู้เอง  (เพ่ือยกชตูวัขึน้ไป) 

มหาโจรพวกท่ี ๓ ได้แก่ ภิกษุชั่วทรำมบำงรูป ผู้ ใส่ควำม
ก ำจัดเพ่ือนพรหมจำรีผู้ บริสุทธ์ิ ด้วยข้อกล่ำวหำว่ำ
ประพฤติผิดพรหมจรรย์ อนัไม่มีมลู 

มหาโจรพวกท่ี ๔ ได้แก่ ภิกษุชัว่ทรำมบำงรูป ผู้ เอำของสงฆ์    
ท่ีเป็นครุภัณฑ์ ครุบริขำร เช่น อำรำม พืน้ท่ีอำรำม 
วิหำร พืน้ท่ีวิหำร เตียงตั่ง ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ไป
สงเครำะห์  ประจบเกลีย้กลอ่มคฤหสัถ์ 

มหาโจรพวกท่ี ๕ ได้แก่ ภิกษุผู้อวดคณุพิเศษท่ีไม่มีจริง ไม่
เป็นจริง ภิกษุนีจ้ัดว่ำเป็นยอดมหำโจรในโลก เพรำะ
บริโภคก้อนข้ำวของรำษฎร ด้วยอำกำรแหง่ขโมย 

(วินย.๑/๒๓๐/๑๖๙) 
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ปาฏิหาริย์ ๓ 

ข้ำพเจ้ำได้สดบัมำอย่ำงนี ้
 สมัยหนึ่งพระผู้ มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ ณ สวน
มะม่วงของปำวำริกเศรษฐีใกล้เมืองนำลันทำ ครัง้นัน้ เก
วฏัฏะบตุรคฤหบดีเข้ำไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำถึงท่ีประทบั 
ครัน้เข้ำไปเฝ้ำแล้วถวำยบงัคมพระผู้ มีพระภำคเจ้ำนั่ง ณ ท่ี
ควรข้ำงหนึง่ 
 เม่ือนั่งเรียบร้อยแล้ว เกวฏัฏะบุตรคฤหบดีได้กรำบ
ทลูพระผู้ มีพระภำคเจ้ำว่ำ ข้ำแต่พระองค์ เมืองนำลันทำนี ้
เป็นเมืองมั่งคั่ง สมบูรณ์ มีผู้คนมำก คับคั่งไปด้วยมนุษย์ 
เล่ือมใสในพระผู้ มีพระภำคเจ้ำเป็นอย่ำงย่ิง ขอประทำน
โอกำสเถิดพระเจ้ำข้ำ ขอพระผู้ มีพระภำคเจ้ำทรงบญัชำให้
ภิกษุรูปหนึ่งกระท ำอิทธิปำฏิหำริย์ อนัเป็นธรรมย่ิงยวดของ
มนษุย์ โดยอำกำรอย่ำงนี ้ชำวเมืองนำลนัทำ จกัเล่ือมใสใน
พระผู้มีพระภำคเจ้ำเป็นอย่ำงย่ิงสดุท่ีจะประมำณได้ 
 เม่ือเกวัฏฏะกรำบทูลอย่ำงนีแ้ล้ว พระผู้ มีพระภำค
เจ้ำจงึตรัสกะเกวฏัฏะบตุรคฤหบดีวำ่ ดกู่อนเกวฏัฏะ เรำมิได้
แสดงธรรมแก่ภิกษุทัง้หลำยอย่ำงนีว้่ำ ดูก่อนภิกษุทัง้หลำย 
มำเถิด พวกเธอจงกระท ำอิทธิปำฏิหำริย์อนัเป็นธรรมย่ิงยวด
ของมนษุย์แก่คฤหสัถ์ . . . 
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 พระผู้ มี พระภำคเ จ้ำต รัสว่ ำ  ดูก่ อน เกวัฏฏะ 
ปำฏิหำริย์ ๓ อย่ำงนี ้เรำประจกัษ์แจ้งด้วยปัญญำอนัย่ิงด้วย
ตนเองแล้ว  จึงประกำศใ ห้ รู้  ปำฏิหำริ ย์  ๓ อย่ ำง คือ 
อิทธิปำฏิหำริย์ อำเทศนำปำฏิหำริย์ อนศุำสนีปำฏิหำริย์  
 ดูก่อนเกวัฏฏะ อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีย้่อมแสดงฤทธ์ิได้หลำยอย่ำง คือคนเดียวเป็น
หลำยคนก็ได้ หลำยคนเป็นคนเดียวก็ได้ ท ำให้ปรำกฏก็ได้ 
ท ำให้หำยไปก็ได้ ทะลฝุำก ำแพงภเูขำไปไม่ติดขัดเหมือนไป
ในท่ีวำ่งก็ได้ ผดุขึน้ด ำลงในแผน่ดินเหมือนในน ำ้ก็ได้ เดินบน
น ำ้ไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ . . . เรำเห็นโทษใน
อิทธิปำฏิหำริย์ . . . จงึเอียน ระอำ รังเกียจอิทธิปำฏิหำริย์ 
 ดกู่อนเกวฏัฏะ ก็ อาเทศนาปาฏิหาริย์ เป็นไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินัยนีย้่อมทำยใจ ทำยควำมรู้สึกในใจ ทำย
ควำมคิด ทำยควำมไตร่ตรองของสตัว์อ่ืนของบุคคลอ่ืนได้ . . 
. เรำเห็นโทษในอำเทศนำปำฏิหำริย์ จึงเอียน ระอำ รังเกียจ
อำเทศนำปำฏิหำริย์ 
 ดกู่อนเกวฏัฏะ อนศุาสนีปาฏิหาริย์ เป็นไฉน ดกู่อน
เกวฏัฏะ ภิกษุในธรรมวินยันี ้ย่อมพร ่ำสอนอย่ำงนีว้่ำ ท่ำนจง
คิดอย่ำงนี  ้อย่ำคิดอย่ำงนัน้ จงมนสิกำรอย่ำงนี  ้อย่ำ
มนสิกำรอย่ำงนัน้ จงละส่ิงนี ้จงบ ำเพญ็ส่ิงนี ้. . .  
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 ดกู่อนเกวฏัฏะ เร่ืองเคยมีมำแล้ว ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ในหมู่ภิกษุนีเ้อง ได้เกิดควำมคิดค ำนึงอย่ำงนีว้่ำ มหำภตูรูป 
๔ คือ ปฐวีธำต ุอำโปธำต ุเตโชธำตุ วำโยธำต ุเหล่ำนี ้ย่อม
ดบัไม่มีเหลือในท่ีไหนหนอ ล ำดบันัน้ ภิกษุได้เข้ำสมำธิ ชนิด
ท่ีเม่ือจิตตัง้มั่นแล้วทำงไปสู่เทวโลกก็ปรำกฏ ครัน้แล้วภิกษุ
เข้ำไปหำพวกเทวดำชัน้จำตุมหำรำชถึงท่ีอยู่ ได้ถำมพวก
เทวดำเหล่ำนัน้ว่ำ ท่ำนทัง้หลำย มหำภตูรูป ๔ . . . ย่อมดบั
ไม่มีเหลือในท่ีไหน . . . พวกเทวดำชัน้จำตมุหำรำชกล่ำวว่ำ 
แม้พวกข้ำพเจ้ำก็ไม่ทรำบ . . . ต่อแต่นัน้ ภิกษุได้เข้ำไปหำ
หมู่พรหม . . .                                      
                                                              
                                           
                                     . . ภิกษุนัน้ก็ได้
กลำ่วกะท้ำวมหำพรหมวำ่ ข้ำพเจ้ำมิได้ถำมท่ำนอย่ำงนัน้ . . 
. ข้ำพเจ้ำถำมทำ่นว่ำมหำภตูรูป ๔ . . . ย่อมดบัไม่มีเหลือใน
ท่ีไหน ตำ่งหำก 
 ดูก่อนเกวัฏฏะ ล ำดับนัน้ท้ำวมหำพรหมจับแขน
ภิกษุนัน้น ำไป ณ ท่ีควรข้ำงหนึ่ง แล้วกล่ำวกะภิกษุนัน้ว่ำ 
ท่ำนภิกษุ หมู่พรหมเหล่ำนี ้รู้จกัข้ำพเจ้ำว่ำ อะไร ๆ ท่ีพรหม
ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้ำใจ ไม่แจ่มแจ้ง เป็นอนัไม่มี เพรำะฉะนัน้ 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๘๔ 

ข้ำพเจ้ำจงึไม่ตอบตอ่หน้ำเทวดำเหล่ำนัน้ว่ำ แม้ข้ำพเจ้ำก็ไม่
ทรำบท่ีดับไม่มีเหลือแห่งมหำภูตรูป                       
                                         . . .   

(เกวฏัฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๙/๒๗๓) 

 

 (สาระส าคญัว่า แม้จะมีฤทธ์ิมากมาย แต่ก็ไม่อาจรู้
ความจริงของส่ิงทัง้หลาย ไม่สามารถแก้ข้อสงสยัในใจของ
ตนได ้ ในทีส่ดุก็ตอ้งอาศยัอนศุาสนีปาฏิหาริย์จึงไดปั้ญญารู้
ความจริง) 
 

พุทธบญัญติัหำ้มภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมและหำ้มแสดงฤทธ์ิ 

 “ภิกษุใด ไม่รู้ประจักษ์ กล่ำวอวดอุตริมนุสธรรม 
(เช่น ว่าตนได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เป็นพระอริยะ เป็น
พระอรหนัต์ เป็นต้น) . . . โดยน้อมเข้ำมำในตน . . . ภิกษุนี ้
เป็นปำรำชิก       ”   

(วินย.๑/๒๓๑/๑๗๒) 

 

 “ภิกษุใด บอกอตุริมนสุธรรมแก่อนปุสมับนั (ผูมิ้ใช่
ภิกษุ หรือภิกษุณี เช่น บอกแก่คฤหสัถ์) ถ้ำมีจริง ต้องอำบติั
ปำจิตตีย์”      

(วินย.๒/๓๐๕/๒๑๑) 



๘๕ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

“ภิกษุไม่พงึแสดงอิทธิปำฏิหำริย์ ซึง่เป็นอตุริมนสุ- 
ธรรมแก่คฤหสัถ์ทัง้หลำย ภิกษุใดแสดง ต้องอำบติัทกุกฏ”   

(วินย.๗/๓๓/๑๖) 
  

“ภิกษุไม่พึงเรียนติรัจฉำนวิชำ ภิกษุใดเรียน ต้อง
อำบติัทกุกฏ . . . ภิกษุไม่พึงสอนติรัจฉำนวิชำ ภิกษุใดสอน 
ต้องอำบติัทกุกฎ” 

(วินย.๗/๑๘๓-๔/๗๑) 
 

พุทธพจน์ใหน้ับถือพระธรรมวินัยเป็นพระศำสดำแทนพระองค์ 

 “ดกูรอำนนท์ ธรรมและวินยั ท่ีเรำได้แสดงแล้ว
บญัญัติแล้ว แก่เธอทัง้หลำย จกัเป็นศำสดำของพวกเธอ 
เม่ือเรำล่วงลบัไปแล้ว”     

(ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘) 
 

พุทธพจน์ใหเ้คำรพสงฆ ์

 “เรำสกักำระ เคำรพ อำศยัธรรมท่ีเรำได้ตรัสรู้นัน้เอง
อยู่ และเม่ือใดสงฆ์เติบใหญ่ขึน้แล้ว เม่ือนัน้เรำย่อมมีควำม
เคำรพแม้ในสงฆ์”    

(องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๒๑/๒๗) 
 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๘๖ 

พุทธบัญญัติห้ามพระภกิษุขอ 

 “ภิกษุใดขอจีวรตอ่คฤหสัถ์ชำยหรือหญิง ผู้ มิใช่ญำติ     
มิใช่ปวำรณำ (คือผู้ ไม่ได้นิมนต์หรือพดูเปิดโอกำสไว้ให้ขอ) 
ได้มำ ต้องอำบติันิสสคัคิยปำจิตตีย์ เว้นแต่สมัย คือจีวรถูก
ลกัไปหรือสญูหำย”   

(วินย.๒/๕๔/๓๘) 
 

 “ภิกษุใดขอด้ำยมำเอง ให้ชำ่งหกูทอเป็นจีวร ต้อง
อำบติันิสสคัคิยปำจิตตีย์”  

 (วินย.๒/๑๕๓/๑๓๓) 
 

 “ภิกษุใด ไม่อำพำธ ขอโภชนะประณีต อนัมีเนยใส 
เนยข้น น ำ้มัน น ำ้ผึง้ น ำ้อ้อย ปลำ เนือ้ นมสด นมส้ม เอำมำ
ฉนั ต้องอำบติั  ปำจิตตีย์”   

(วินย.๒/๕๑๗/๓๔๑) 
 

 “ภิกษุไม่อำพำธ พงึยินดีกำรปวำรณำด้วยปัจจยั
เพียง ๔ เดือน เว้นแตเ่ขำปวำรณำอีก หรือปวำรณำเป็นนิตย์ 
ถ้ำเธอยินดีเกินกวำ่นัน้ ต้องอำบติัปำจิตตีย์”   

(วินย.๒/๕๕๖/๓๗๑) 

 



๘๗ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 “ภิกษุพงึส ำเหนียกวำ่ เรำไม่อำพำธ จกัไม่ขอกบัแกง
หรือข้ำวสกุ เพ่ือประโยชน์แก่ตน มำฉัน (ถ้ำขอต้องอำบติัทกุ
กฎ)” 

(วินย.๒/๘๓๖/๕๔๗) 

 

พุทธบัญญัติป้องกนัมิให้ความสัมพนัธ์กบัสตรี 

เป็นไปในทางที่จะเกดิความเส่ือมเสีย 

 “ภิกษุใดเสพเมถนุ โดยท่ีสดุ แม้ในสตัว์ดิรัจฉำน เป็น  
ปำรำชิก”                                   (วินย.๑/๒๒/๔๐) 

 “ภิกษุใดมีควำมก ำหนดัอยู่ จับต้องกำยหญิง . . . 
ต้องสงัฆำทิเสส”   

(วินย.๑/๓๗๕/๒๕๓) 
 

 “ภิกษุใดมีควำมก ำหนดัอยู่ พดูเกีย้วหญิง . . . ต้อง
สงัฆำทิเสส”   

(วินย.๑/๓๙๗/๒๗๔) 
 

 “ภิกษุใดมีควำมก ำหนดัอยู่ พดูล่อให้หญิงบ ำเรอตน
ด้วยกำม . . . ต้องสงัฆำทิเสส”  

 (วินย.๑/๔๑๔/๒๘๘) 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๘๘ 

 “ภิกษุใดชกัส่ือชำยหญิงให้สมสู่กัน . . . แม้แต่กับ
หญิงโสเภณีท่ีอยู่ร่วมเพียงชัว่ขณะ ต้องสงัฆำทิเสส”   

(วินย.๑/๔๒๖/๓๐๒) 
 

 “ภิกษุใด นัง่ในท่ีลบัตำพอจะท ำกรรมได้ กับหญิงตวั
ตอ่ตวั ถ้ำอบุำสิกำผู้ มีวำจำควรเช่ือได้เห็นแล้วมำพดูขึน้ เข้ำ
กับอำบัติ ๓ อย่ำง คือ ปำรำชิก หรือสังฆำทิเสส หรือ
ปำจิตตีย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภิกษุรับอย่ำงใด พึงปรับอย่ำง
นัน้ หรืออบุำสิกำนัน้วำ่อย่ำงใด พงึปรับอย่ำงนัน้”  

 (วินย.๑/๖๓๒/๔๓๓) 

 

 “ภิกษุใด นั่งในท่ีลับหูท่ีพอจะพูดเกีย้วกันได้ กับ
หญิงตวัตอ่ตวั ถ้ำอบุำสิกำผู้มีวำจำควรเช่ือได้เห็นแล้วมำพดู
ขึน้ เข้ำกับอำบัติ ๒ อย่ำง คือ สังฆำทิเสส หรือปำจิตตีย์ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ภิกษุรับอย่ำงใด พึงปรับอย่ำงนัน้ หรือ
อบุำสิกำนัน้วำ่อย่ำงใด พงึปรับอย่ำงนัน้”  

 (วินย.๑/๖๔๔/๔๓๙) 

 

 “ภิกษุใด นอนในท่ีมงุท่ีบงัอนัเดียวกันกับผู้หญิง แม้
เพียงเร่ิมรำตรี ต้องปำจิตตีย์”   

(วินย.๒/๒๙๔/๒๐๑) 

 



๘๙ เมืองไทยจะวิกฤต ถา้คนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 “ภิกษุใด แสดงธรรมแก่ผู้ หญิง เกินกว่ำ ๕-๖ ค ำ 
ต้องปำจิตตีย์ เว้นแตมี่บรุุษผู้ รู้เดียงสำอยู่ด้วย”   

(วินย.๒/๓๐๐/๒๐๖) 

 

 “ภิกษุใด นัง่ในอำสนะปกปิดในท่ีลบักับผู้หญิง (ไม่มี
บรุุษผู้ รู้เดียงสำอยู่เป็นเพ่ือน) ต้องปำจิตตีย์”   

(วินย.๒/๕๓๙/๓๕๖) 

   

“ภิกษุใด นัง่ในท่ีลบัตวัต่อตวักบัผู้หญิง ต้องปำจิตตีย์”  
(วินย.๒/๕๔๓/๓๕๙) 

 

 “ภิกษุใด ชวนผู้ หญิงเดินทำงด้วยกัน แม้ชั่วระยะ
หมู่บ้ำนหนึง่ ต้องปำจิตตีย์ (เว้นแตท่ำงมีอนัตรำย)”   

(วินย.๒/๖๕๙/๔๒๙) 
 

 “ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๕ จะเป็นภิกษุชั่วทรำมก็
ตำม จะเป็นภิกษุท่ีสิน้กิเลสแล้วก็ตำม ย่อมเป็นท่ีระแวง เป็น
ท่ีรังเกียจ คือ ไปมำหำสู่(โคจร)หญิงแพศยำ ๑ ไปมำหำสู่
หญิงหม้ำย ๑ ไปมำหำสูส่ำวเทือ้ ๑ ไปมำหำสู่กระเทย ๑ ไป
มำหำสูภิ่กษุณี ๑”   

(วินย.๘/๙๗๙/๓๒๕) 
 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๙๐ 

 ภิกษุเป็นผู้อโคจร (ไปมำหำสู่บุคคลและสถำนท่ีอัน
ไม่สมควรแก่ภิกษุ) (๘) คือ ไปมำหำสูห่ญิงแพศยำ . . . หญิง
หม้ำย . . . สำวเทือ้ . . . กระเทย . . . ภิกษุณี . . . ร้ำนสรุำ   
คลกุคลีกับคฤหสัถ์อย่ำงไม่สมควร . . . คบหำตระกูลท่ีมุ่ง
ร้ำยไม่ศรัทธำตอ่ภิกษุ ภิกษุณี อบุำสก อบุำสิกำ  

(อภิ.วิ.๓๕/๖๐๔/๓๓๒) 
 

พทุธบญัญติับางอยา่งท่ีควรทราบ                         
เก่ียวกบัการแต่งกายของภิกษุ 

 “ภิกษุไม่พงึไว้ผมยำว รูปใดไว้ ต้องอำบติัทกุกฎเรำ
อนญุำตให้ไว้ผมได้ ๒ เดือน หรือยำว ๒ องคลีุ”   

(วินย.๗/๑๓/๖) 
 

 “ภิกษุไม่พงึแตง่หนวด ไม่พึงไว้หนวด ไม่พึงไว้เครำ . 
. . รูปใดท ำ ต้องอำบติัทกุกฎ”   

(วินย.๗/๑๕๐/๖๐) 
 

 “ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้ำอย่ำงคฤหสัถ์ . . . รูปใดนุ่ง ต้อง
อำบติัทกุกฎ”  
 “ภิกษุไม่พึงห่มผ้ำอย่ำงคฤหสัถ์ . . . รูปใดห่ม ต้อง
อำบติัทกุกฎ”   

 (วินย.๗/๑๖๙-๑๗๐/๖๖) 


