เรื่องเหนือสามัญวิสัย: อิทธิปฏิหาริย - เทวดา
ทัศนะของพระพุทธศาสนา ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย
ถาถามวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริยก็
ดี เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริงหรือไม และถาตอบตาม
หลักฐานในคัมภีรมีพระไตรปฎกเปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็
ตองวา "มี" หลักฐานที่จะยืนยันคําตอบนี้มีอยูมากมายทั่วไปใน
คัมภีร จนไมจําเปนจะตองยกมาอางอิง อยางไรก็ตาม ปญหา
เกี่ยวกับความมีหรือไมมี และจริงหรือไมจริงของสิ่งเหลานี้ เปนสิ่ง
ยากที่จะทําใหคนทั้งหลายตกลงยอมรับคําตอบเปนอยางหนึ่งอยาง
เดียวกันได และหลายทานมองเห็นโทษของความเชื่อถือในสิง่ เหลานี้
วาทําใหเกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึงไดมีปราชญบาง
ทานพยายามแปลความหมายของสิ่งเหลานี้ใหเห็นนัยที่ลึกซึ้งลงไป
อยางนาสนใจ
สําหรับในที่นี้จะไมขอยุงเกี่ยวกับการตีความหรือแปล
ความหมายใดๆ เลย เพราะเห็นวาไมมีความจําเปน แมจะถือตรง
ตามตัวอักษรวาสิ่งเหลานี้มีและเปนจริงอยางนั้น พระพุทธศาสนา
ก็มีหลักการที่ไดวางไวแลวอยางเพียงพอที่จะปดกั้นผลเสีย ซึ่งจะ
พึงเกิดขึ้นทั้งจากการติดของอยูกับการหาคําตอบวามีหรือไม จริง
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หรือไมจริง และทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหลานั้น พูดอีก
อยางหนึ่งวา
มนุษยจํานวนมากมายตั้งแตสมัยโบราณจนถึง
ปจจุบัน มีความเชื่อถือหรือไมก็หวั่นเกรงตออํานาจผีสางเทวดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริยตางๆ
พระพุทธศาสนากลาทาใหสิ่ง
เหลานั้นมีจริงเปนจริง โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลาง
ความมีอยูของสิ่งเหลานั้น พระพุทธศาสนาไดวางหลักการตางๆ ไว
ที่จะทําใหมนุษยไดรับแตผลดีในการเกี่ยวของกับเรื่องเหนือสามัญ
วิสัย อยางนอยก็ใหมีผลเสียนอยกวาการที่จะมัวไปวุนวายอยูกับ
ปญหาวา สิ่งเหลานั้นมีจริงหรือไม จุดสําคัญในเรื่องนี้อยูที่วา
เขาใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไวและไดนํามาใชปฏิบัติกัน
หรือไม
สรุปความเบื้องตนในตอนนี้วา พระพุทธศาสนาไมสนใจ
กับคําถามวาอิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม เทวดามีจริงหรือไม และ
ไมวุนวาย ไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของสิ่ง
เหลานี้เลย สิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือมนุษยควรมีทาทีและ
ควรปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร พูดอีกอยางหนึ่งวา สําหรับ
พระพุทธศาสนา ปญหาวาผีสางเทวดา อํานาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม ไมสําคัญเทากับปญหาวา ในกรณีที่มีอยู
จริง สิ่งเหลานั้นมีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย และ
อะไรคือความสัมพันธอันถูกตองระหวางมนุษยกับสิ่งเหลานั้น
อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแนเสียกอนวามีจริงหรือไม
จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไดอยางไร กอนจะตอบ
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ควรแยงกลับเสียกอนวา เพราะมัวเชื่อถือและยึดมั่นอยูวาจะตอง
พิสูจนเสียกอนนี้แหละจึงไดเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องเหลานี้ขึ้นแลวมากมาย โดยที่จนกระทั่งบัดนี้ ก็ยังพิสูจนกันไม
เสร็จ คําตอบในเรื่องนี้แยกออกไดเปนเหตุผล ๒ ขอใหญ
ประการแรก เรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ ทั้งเรื่องอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวาก็ดี จัดเขาในประเภทสิ่งลึกลับที่พูด
อยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวาพิสูจนไมได คือเอา
มาแสดงใหเห็นจริงจนตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ทั้งในทางบวก
และในทางลบ หมายความวา ฝายที่เชื่อก็ไมอาจพิสูจนจนคน
ทั่วไปเห็นจะแจงจนหมดสงสัยตองยอมรับกันทั่วทั้งหมด ฝายที่ไม
เชื่อก็ไมสามารถพิสูจนใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไปจนไมตองเหลือ
เยื่อใยไวในใจของคนอื่นๆ วายังอาจจะมี ทั้งสองฝายอยูเพียงขั้น
ความเชื่อ คือเชื่อวามี หรือเชื่อวาไมมี หรือไมเชื่อวามี (ถึงวาไดเห็น
จริง ก็ไมสามารถแสดงใหคนอื่นเห็นจริงอยางนั้นดวย) ยิ่งกวานั้น
ในสภาพที่พิสูจนอยางสามัญไมไดนี้ สิ่งเหลานี้ยังมีลักษณะพิเศษ
อีกอยางหนึ่งคือ เปนของผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ ลอๆ หมายความ
วา บางทีมีเคาใหตื่นใจวาคราวนี้ตองจริง แตพอจะจับใหมั่น ก็ไม
ยอมใหสมใจจริง ครั้นทําบางอยางไดสมจริง ก็ยังมีแงใหเคลือบ
แคลงตอไป เขาแนวที่วา ยิ่งคนก็ยิ่งลับ ยิ่งลับก็ยิ่งลอใหคน คน
ตามที่ถูกลอก็ยิ่งหลงแลวก็หมกมุนวนเวียนอยูกับสิ่งเหลานั้นจนชัก
จะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย
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ในเมื่อเปนสิ่งที่ไมอาจพิสูจน เปนสิ่งลับลอและมักทําให
หลงใหลเชนนี้ การมัววุนวายกับการพิสูจนสิ่งเหลานั้น ยอม
กอใหเกิดโทษหลายอยางทั้งแกบุคคลและสังคม นอกจากเสียเวลา
และเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุนวายแลว เมื่อตองมัวรอกัน
อยูจนกวาจะพิสูจนไดวามีจริงหรือไมมี และก็พิสูจนกันไมเสร็จสัก
ที ผูที่เชื่อและไมเชื่อก็ตองมาทุมเถียงหาทางหักลางกัน แตก
สามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องที่ไมชัดเจน และในระหวางนั้น
แตละพวกละฝายตางก็ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นไปตามความเชื่อและ
ไมเชื่อของตน ไมมีโอกาสที่จะแกไขการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดโทษกอ
ผลเสียแกชีวิตและสังคม เพราะตองรอใหพิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติ
การปฏิบัติใหลงเปนอันเดียวกันได ซึ่งก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จจน
บัดนี้
จึงเปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยางนี้เรื่อยไปไมเห็นที่
สิ้นสุด ถาหากไมยอมรับหรือไมยอมรอก็ตองใชวิธีบังคับขมเหงกัน
โดยฝายที่เชื่อบังคับฝายที่ไมเชื่อใหปฏิบัติอยางตน หรือฝายที่ไม
เชื่อบังคับฝายที่เชื่อไมใหปฏิบัติตามความเชื่อของเขา
ดังจะเห็นไดในลัทธินิยมทางการเมืองและระบอบการ
ปกครองบางอยางที่ยึดมั่นวาตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร
เมื่อ
ผูปกครองในระบบนั้นเห็นวาความเชื่อในสิ่งเหลานี้เปนของ
เหลวไหลงมงาย เมื่อเขาจับหลักในเรื่องนี้ไมถูก และหาทางออก
ใหแกประชาชนไมได แตตองการทําใหประชาชนปฏิบัติตามลัทธิ
นิยม (คือความเชื่อ) ของเขา ก็ตองใชวิธีบังคับใหประชาชนเลิก
ปฏิบัติตามความเชื่อของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเชื่อใน
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ทางตรงขามคือความเชื่อวาสิ่งเหลานั้นไมมีจริงแกประชาชน หรือ
ทําทั้งสองอยาง แตวิธีการปดกั้นบังคับหรือปลุกเรานี้เปนการทิ้ง
ชองวางอันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขที่ตนเหตุ คือมิได
ชําระสัตวผูยังไมขามพนความสงสัย๑ เพียงแตเก็บซอนเอาเชื้อและ
แรงกดดันอัดไว ตราบใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง
ก็ยังขมคุมไวได แตเมื่อใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเราออนแอ
คลายจางลง เชื้อและแรงกดดันนั้นก็มีโอกาสที่จะโผลออกงอกงาม
เฟองฟูไดตอไป และเมื่อถึงเวลานั้น การปฏิบัติในเรื่องเหลานี้ก็จะ
เปนไปอยางงมงายขาดหลัก ปราศจากทิศทาง ทําใหเกิดผลเสียได
เหมือนอยางเดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด
อีกอยางหนึ่ง ในเมื่อสิ่งเหลานี้อยูเพียงในระดับแหงความ
เชื่อของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับกลายได ดังจะเห็นไดวาบางคน
เคยไมเชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหลานี้เลย (คือ เชื่อวาสิ่งเหลานี้
ไมมีไมเปนจริง) และดูถูกดูหมิ่นความเชื่อถือนั้นอยางรุนแรง ตอมา
ไดประสบเหตุการณลับลอที่เปนเงื่อนตอแหงความเชื่อนั้นเขา ก็
กลับกลายเปนคนที่มีความเชื่ออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจาก
เดิม
และเพราะเหตุที่ไมมีหลักสองนําทางในการปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในสิ่งเหลานั้นยิ่งไปกวาคน
อื่น อีกมากมายที่เขาเชื่ออยางนั้นแตเดิมมา ในทํานองเดียวกัน
บางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยูกอน ตอมาไดประสบเหตุการณที่สอ
วาสิ่งที่เชื่อจะไมเปนไปสมจริงหรือไมแนนอน ความเชื่อนั้นก็กลับ
สั่นคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผูไมเชื่อไปเสียก็มี
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ในกรณีเหลานี้ มนุษยทั้งหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหา
วา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เชื่อหรือไมเชื่อ เทานั้น พากันขาด
หลักการในทางปฏิบัติที่จะเตรียมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคม
จากความเชื่อหรือไมเชื่อของพวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนา
แหงการปฏิบัติ มุงสอนสิ่งที่ทําได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับ
ทุกระดับแหงความพรอมหรือความแกกลาสุกงอมของตนๆ
สําหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ได
วางหลักการในทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เมื่อสิ่งเหลานั้นมีจริง
มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไร และที่วางตัว
หรือปฏิบัติอยางนั้น ดวยเหตุผลอะไร เหมือนดังพูดวา ทานจะเชื่อ
หรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควรปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง ผูเชื่อก็
ตาม ไมเชื่อก็ตาม สามารถและสมควรทําตามหลักปฏิบัติที่
พระพุทธศาสนาแนะนําไวนี้ได เพราะตามหลักปฏิบัตินี้ ทั้งผูเชื่อ
และผูไมเชื่อจะประพฤติตนตอสิ่งเหลานั้นอยางแทบไมมีอะไร
แตกตางกันเลย จะผิดแปลกกันบาง ก็เพียงในสิ่งหยุมหยิม
เล็กนอยเทานั้น นอกจากนั้นยังเปนวิธีปฏิบัติที่ทําใหเกิดผลดีแกทุก
ฝาย โดยที่ท้งั ผูเชื่อและไมเชื่อตางๆก็มีความเอื้อเฟอเอื้อเอ็นดูตอ
กัน ผูที่เชื่อก็ปฏิบัติไปโดยไมเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม ผูไ มเชื่อ
ก็สามารถปฏิบัติตอผูที่เชื่อไดถูกตองและสามารถแนะนําผูที่เชื่อให
ปฏิบัติตอสิ่งที่เขาเชื่อในทางที่จะเปนประโยชน ทั้งสองฝายตางมี
เมตตาเคารพซึ่งกันและกัน
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หลักการในทางปฏิบัติหรือความเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ
นี้แหละที่เปนคุณพิเศษของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนาได
ริเริ่มขึ้นใหม อันทําใหตางจากศาสนา ปรัชญาทั้งหลายอื่น
ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณทั้งหลายแมในสมัยปจจุบัน หลักการ
จําเพาะในกรณีนี้คือสําหรับสิ่งที่ไมอาจพิสูจนและมิใชธรรม
สําหรับเขาถึง ใหใชการวางทาทีหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง๒ เมื่อคน
ทั้งหลายปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธศาสนาแนะนําไวแลวอยาง
นี้ ถายังมีคนกลุมหนึ่งกลุมใดสนใจที่จะคนควาพิสูจนความมีจริง
เปนจริงของสิ่งเหลานี้ตอไป ก็นับวาเปนงานอดิเรกของคนเหลานั้น
ซึ่งคนทั่วไปอาจวางเปนกลาง
และปลอยใหเขาทําไปเทาที่ไม
กอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนักคนควาวิจัยใน
วิชาการสาขาตางๆ อยางอื่นๆ
เทาที่กลาวมา เห็นไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรกมุงที่
ประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยทั้งหลาย อยางไรก็ตาม การที่
พระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเกี่ยวกับความมีอยูจริงหรือไม
ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาทั้งหลาย จนถึงขั้นที่วาเมื่อวาง
ทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควาพิสูจนเรื่องนี้
ตอไป ก็ปลอยเขาไปตามเรื่องนั้น ทาทีเชนนี้ยอ มเกี่ยวเนื่องถึง
เหตุผลประการที่สองซึ่งสัมพันธโดยตรงกับหลักการขั้นพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนาดวย กลาวคือ ความมีอยูจริงหรือไมของสิ่งเหลานี้
ไมกระทบตอหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา หมายความวา
ถึงแมวาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาจะมีจริง แตการปฏิบัติตาม
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หลักการและการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนายอมเปนไปได
โดยไมตองเกี่ยวของกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยทั้งสองประเภทนั้นแต
ประการใดเลย สําหรับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา
พระพุทธเจา : นี่แนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เมื่อ
เราทําอิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมของมนุษยยิ่งยวดก็ตาม ไมทําก็
ตาม ธรรมที่เราไดแสดงแลวเพื่อประโยชนที่มุงหมายใด จะ
นําออกไปเพื่อ (ประโยชนที่มุงหมายนั้นคือ) ความหมดสิ้นทุกขโดย
ชอบไดหรือไม ?
สุนักขัตต : พระองคผเู จริญ เมื่อพระองคทรงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริย ที่เปนธรรมของมนุษยยิ่งยวด ก็ตาม ไมกระทําก็
ตาม ธรรมที่พระผูมีพระภาคไดทรงแสดงเพื่อประโยชนที่มุงหมาย
ใดๆ ก็ยอมจะนําออกไปเพื่อ (ประโยชนที่มุงหมายนั้น คือ) ความ
หมดสิ้นทุกขโดยชอบได
พระพุทธเจา : นี่แนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เมื่อ
เราบัญญัติสิ่งที่ถือวาเปนตนกําเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็
ตาม ธรรมที่เราไดแสดงไวแลวเพื่อประโยชนที่มุงหมายใด จะ
นําออกไปเพื่อ (ประโยชนที่มุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข
โดยชอบ ไดหรือไม ?
สุนักขัตต : พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคทรงบัญญัติสิ่งที่
ถือวาเปนตนกําเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็ตาม ธรรมที่พระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงแลวเพื่อประโยชนที่มุงหมายใด ก็ยอมจะ
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นําออกไปเพื่อ (ประโยชนที่มุงหมายนั้น คือ) ความหมดสิ้นทุกข
โดยชอบได๓
สวนเรื่องเทพเจาจะไดพิจารณาเหตุผลเปนแงๆ
ตอไป
เฉพาะในเบื้องตนนี้ พึงพิจารณาพุทธภาษิตวา
"การถือไมกินปลาไมกินเนื้อ ก็ดี การประพฤติเปนชีเปลือย
ก็ดี ความมีศีรษะโลน ก็ดี การมุนมวยผมเปนชฎา ก็ดี การอยูคลุก
ฝุนธุลี ก็ดี การนุงหมหนังเสืออันหยาบกราน ก็ดี การบูชาไฟ ก็ดี
การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดา ก็ดี การบําเพ็ญตบะตางๆ
มากมายในโลก ก็ดี พระเวทก็ดี การบวงสรวงสังเวย ก็ดี การบูชา
ยัญ ก็ดี การจําพรตตามฤดู ก็ดี จะชําระสัตวผูยังขามไมพนความ
สงสัย ใหบริสุทธิ์ได ก็หาไม"๔
ที่กลาวมานี้ เปนหลักการทั่วไปที่ควรทราบไวกอน ตอจาก
นี้ ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริยและเทวดามีจริง ก็พึงทราบฐานะ
ของสิ่งเหลานั้นตอการดํารงชีวิตของมนุษย พรอมทั้งวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองตอสิ่งเหลานั้น ดังตอไปนี้

ขอที่ควรเขาใจเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย
อิทธิปาฏิหาริย เปนอภิญญา คือความรูความสามารถพิเศษ
ยวดยิ่งอยางหนึ่ง มีชื่อเฉพาะวาอิทธิวิธิ หรือ อิทธิวิธา (การแสดง
ฤทธิ์ไดตางๆ) แตเปนโลกียอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกีย ซึ่ง
พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูในโลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยูในอํานาจของ
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กิเลส เชนเดียวกับโลกียอภิญญาอื่นๆ ทั้งหลาย คือ หูทิพย ตาทิพย
การรูใจอื่น และระลึกชาติได
โลกียอภิญญาทั้ง ๕ อยางนี้ มีคนทําไดตั้งแตกอนพุทธกาล
ไมเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนาจะ
เกิดขึ้นหรือไมก็ตาม โลกียอภิญญาเหลานี้ก็เกิดมีได พูดอีกอยาง
หนึ่งวา สิ่งเหลานี้ไมใชตัวแทของพระพุทธศาสนา และไมจําเปน
สําหรับการเขาถึงพระพุทธศาสนา สิ่งที่เกิดขึ้นดวยการเกิดของ
พระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพุทธศาสนา คือ ความรูที่ทําใหดับ
กิเลสดับทุกขได เรียกชื่ออยางหนึ่งวา อาสวักขยญาณ แปลวา ญาณ
ที่ทําอาสวะใหสิ้นไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุดทาย คือขอที่ ๖
เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกุตระ ซึ่งทําใหมีจิตใจเปน
อิสระปลอดโปรงผองใส พนจากอํานาจครอบงําของเรื่องโลกๆ
หรือสิ่งที่เปนวิสัยของโลก
ทําใหปุถุชนกลายเปนอริยชนโดย
สมบูรณ
โลกียอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไม
กลับกลาย ไดโลกุตรอภิญญาอยางเดียว ประเสริฐกวาไดโลกียอภิญญาทั้ง ๕ อยางรวมกัน แตถาโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกียอภิญญาดวย ก็เปนคุณสมบัติสวนพิเศษเสริมใหดีพรอมยิ่งขึ้น
โลกุตรอภิญญาเทานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย
ซึ่งทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกียอภิญญาทั้งหลาย มิใชสิ่งจําเปน
สําหรับชีวิตที่ดีงาม เปนเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังได
กลาวแลว๕
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ปาฏิหาริยมี ๓ อยาง
อิทธิปาฏิหาริยนี้ พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยาง
หนึ่งใน ๓ อยางคือ๖
๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธิ์ตางๆ
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอื่นได
๓. อนุสาสนีปาฏิหารย ปาฏิหาริย คือ คําสอนที่เปนจริง
สอนใหเห็นจริง และนําไปปฏิบัติไดผลสมจริง
ความหมายตามบาลีดังนี้
๑. อิทธิปาฏิหาริย "บางทานประกอบฤทธิ์ตางๆ ได
มากมายหลายอยาง คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคน
เดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา
ไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไป
ในอากาศเหมือนนกก็ได ใชมือจับตองลูบคลําพระจันทร พระ
อาทิตยซึ่งมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได ใชอํานาจทาง
กายจนถึงพรหมโลกก็ได"
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย : "ภิกษุยอมทายใจ ทาย
ความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความไตรตรองของสัตวอื่น
บุคคลอื่นไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ใจของทานเปนไปโดย
อาการนี้ จิตของทานเปนดังนี้" : อยางนี้วาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆ
นิกาย แตในที.ปา. ๑๑/๗๘/๑๑๒ ในอังคุตตรนิกาย และใน
ปฏิสัมภิทามัคคที่อางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา
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"บางทานทายใจไดดวยสิ่งที่กําหนดเปนเครื่องหมาย (นิมิต) วา ใจ
ของทานเปนอยางนี้ใจของทานเปนไปโดยอาการอยางนี้ จิตของ
ทานเปนดังนี้ ถึงหากเธอจะทายเปนอันมาก ก็ตรงอยางนั้น ไม
พลาดเปนอื่น; บางทานไมทายดวยสิ่งที่กําหนดเปนเครื่องหมาย
เลย แตพอไดฟงเสียงของมนุษย อมนุษย หรือเทวดาแลว ก็ทายใจ
ไดวา ใจของทานเปนอยางนี้...; บางทานไมทายดวยนิมิต ไมฟง
เสียง…แลวจึงทาย แตฟงเสียงวิตกวิจารของคนที่กําลังตรึกกําลัง
ตรองอยู ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้..; บางทานไมทาย
ดวยนิมิต ไมฟงเสียง…แลวจึงทาย แตใชจิตกําหนดใจของคนที่
เขาสมาธิซึ่งไมมีวิตกไมมีวิจารแลว ยอมรูชัดวา ทานผูนี้ตั้งมโน
สังขาร (ความคิดปรุงแตงในใจ) ไวอยางไร ตอจากความคิดนี้แลว
ก็จะคิดความคิดโนน ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอยางนั้น
ไมพลาดเปนอื่น" (อาเทศนาปาฏิหาริยนี้ ดูคลายเจโตปริยญาณหรื
อปรจิตตวิชานน คือการหยั่งรูใจผูอื่น แตไมตรงกันทีเดียว เพราะ
ยังอยูในขั้นทาย ยังไมเปนญาณ)
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย : "บางทานยอมพร่ําสอนอยางนี้
วา จงตรึกอยางนี้ อยาตรึกอยางนี้ จงมนสิการอยางนี้ อยา
มนสิการอยางนี้ จงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้อยูเถิด" (เฉพาะในเกวัฏฏ
สูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพิ่มเติมโดยยกเอาการที่พระพุทธเจา
อุบัติในโลกแลวทรงสั่งสอนธรรม
ทําใหคนมีศรัทธาออกบวช
บําเพ็ญศีล สํารวมอินทรีย มีสติสัมปชัญญะ สันโดษ เจริญฌาน
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บรรลุอภิญญาทั้ง ๖ ซึ่งจบลงดวยอาสวักขัยเปนพระอรหันต วา
การสอนไดสําเร็จผลอยางนั้นๆ ลวนเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย)

อิทธิปาฏิหาริย ไมใชแกนของธรรมะ
ในสมัยพุทธกาล
เคยมีบุตรคฤหบดีผูหนึ่งทูลขอให
พระพุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย เขากราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลันทานี้เจริญรุงเรือง มี
ประชาชนมาก มีผูคนกระจายอยูทั่ว ตางเลื่อมใสนักในองคพระผูมี
พระภาค
ขออัญเชิญพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงรับสั่ง
พระภิกษุไวสักรูปหนึ่งที่จะกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรมเหนือ
มนุษย โดยการกระทําเชนนี้ ชาวเมืองนาลันทานี้ก็จักเลื่อมใสยิ่ง
นักในพระผูมีพระภาคเจาสุดที่จะประมาณ"
พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุตรคฤหบดีผูนั้นวา
"นี่แนะเกวัฏฏ เรามิไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้
วา มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปน
ธรรมเหนือมนุษย แกคนนุงขาวชาวคฤหัสถทั้งหลาย"
พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย
๓ อยางนั้น ทรงรังเกียจ ไมโปรดไมโปรงพระทัยตออิทธิปาฏิหาริย
และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา คนที่เชื่อก็เห็นจริง
ตามไป สวนคนที่ไมเชื่อไดฟงแลว ก็หาชองขัดแยงคัดคานเอาไดวา
ภิกษุที่ทําปาฏิหาริยนั้น คงใชคันธารีวิทยา และมณิกาวิทยา ทําให
คนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงชี้แจงความหมายและคุณคา
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ของอนุสาสนีปาฏิหาริยใหเห็นวาเอามาใชปฏิบัติเปนประโยชน
ประจักษไดภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวักขัยอันเปนจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังไดทรงยกตัวอยางภิกษุรูปหนึ่ง
มีฤทธิ์มาก อยากจะรูความจริงเกี่ยวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุ
จึงเหาะเที่ยวไปในสวรรค
ดั้นดนไปแสวงหาคําตอบจนถึงพระ
พรหม ก็หาคําเฉลยที่ถูกตองไมได ในที่สุดตองเหาะกลับลงมาแลว
เดินดินไปทูลถามพระองคเพื่อความรูจักโลกตามความเปนจริง
แสดงถึงความที่อิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํากัด อับจนและมิใช
แกนธรรม๗
อีกคราวหนึ่ง เมื่อสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเรื่องแทรก
ซึ่งที่ประชุมราชบริษัท
ไดยกขึ้นมาสนทนากันในราชสํานักวา
"สมัยกอนมีพระภิกษุจํานวนนอยกวา
แตมีภิกษุแสดง
อิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมเหนือมนุษยไดมากกวา
สมัยนี้มี
พระภิกษุจํานวนมากกวา แตภิกษุผูแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปน
ธรรมเหนือมนุษยกลับมีนอยกวา" พระพุทธเจาไดตรัสวาปาฏิหาริย
มี ๓ อยางคือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริยและอนุสาสนี
ปาฏิหาริย แลวทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยทั้งสามอยาง
นั้น ในที่สุดไดตรัสถามพราหมณวา ชอบใจปาฏิหาริยอยางไหน
ปาฏิหาริยใดดีกวา
ประณีตกวา
พราหมณไดทูลตอบวา
อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย คนใดทํา คนนั้นจึงรูเรื่อง
คนใดทําก็เปนของคนนั้นเทานั้น
มองดูเหมือนเปนมายากล
อนุสาสนีปาฏิหารยจึงจะดีกวา ประณีตกวา๘ (คนอื่นพิจารณารู
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เขาใจ มองเห็นความจริงดวยและนําไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหา
ได)
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อิทธิฤทธิ์ ทีเ่ ปนและไมเปนอริยะ
บาลีอีกแหงหนึ่งชี้แจงเรื่องอิทธิวิธี (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ)
วามี ๒ ประเภทคือ
๑. ฤทธิ์ที่มิใชอริยะ คือฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ยังมี
อุปธิ (มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได) ไดแกฤทธิ์อยางที่เขาใจกัน
ทั่วๆไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การที่สมณะหรือพราหมณ
(นักบวช) ผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธิ์
ไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหนก็แหวกทุลุฝา
กําแพงไป เหินฟา ดําดิน เดินบนน้ํา เปนตน
๒. ฤทธิ์ที่เปนอริยะ คือฤทธิ์ที่ไมประกอบดวยอาสวะ ไมมี
อุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิดทุกข) ไดแก การที่ภิกษุสามารถทําใจ
กําหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะให
มองเห็นสิ่งที่นาเกลียดเปนไมนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนหนาตานา
เกลียดชัง ก็วางจิตเมตตาทําใจใหรักใครมีไมตรีได เห็นสิ่งไมนา
เกลียดเปนนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนรูปรางนารักยั่วยวนใหเกิด
ราคะ จะมองเปนอสุภะไปก็ได หรือจะวางใจเปนกลางเฉยเสีย
ปลอยวางทั้งสิ่งที่นาเกลียดและไมนาเกลียดก็ได๙ เชนในกรณีที่จะ
ใชความคิดพิจารณาอยางเที่ยงธรรมใหเห็นสิ่งทั้งหลายตามความ
เปนจริง เปนตน
เรื่องฤทธิ์ ๒ ประเภทนี้ ยอมย้ําความที่กลาวไวขางตน ให
เห็นวา อิทธิปาฏิหาริยจําพวกฤทธิ์ที่เขาใจกันทั่วไปซึ่งทําอะไรได
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ผาดแผลงพิสดารเปนที่นาอัศจรรยนั้น ไมไดรับความยกยองใน
พระพุทธศาสนา ไมใชหลักการที่แทของพระพุทธศาสนา ฤทธิ์ที่
สูงสงดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา คือฤทธิ์ที่ไมมีพิษมีภัยแกใคร
ไดแกการบังคับความรูสึกของตนเองได หรือบังคับจิตใหอยูใน
อํานาจของตนได ซึ่งผูไดฤทธิ์อยางตนอาจทําไมได บางครั้งจึงหัน
ไปใชฤทธิ์นั้นเปนเครื่องมือสนองกิเลสของตน ตรงขามกับฤทธิ์
อยางที่สอง ที่เปนเครื่องมือสรางคุณธรรม กําจัดกิเลส มิใหจิตใจ
ถูกลอไปในอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ๑๐ การที่พระพุทธเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบท หามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบานก็
เปนหลักฐานยืนยันถึงการที่ไมทรงสนับสนุนการใชอทิ ธิปาฏิหาริย๑๑

เมื่อวาตามรูปศัพท คําวา ปาฏิหาริย แปลวา การกระทําที่
ตีกลับ ขับไล หรือกําจัดเสียไดซึ่งปฏิปกษ อิทธิ หรือ ฤทธิ์ แปลวา
ความสําเร็จ อาเทศนา แปลวา ระบุ อาง สําแดง ชีบ้ ง จะแปลวา
ปรากฏชัด ก็พอได อนุสาสนี แปลวา คําพร่ําสอน โดยถือ
ความหมายอยางนี้
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคไดแปลความหมาย
ปาฏิหาริยทั้งสามนั้นออกไปใหเห็นเพิ่มขึ้นอีกแนวหนึ่ง คือกลาววา
คุณธรรมตางๆ เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุปสสนา
ตลอดจนถึงอรหัตตมรรค เรียกวาเปนอิทธิปาฏิหารยไดทั้งนั้น โดย
ความหมายวา สําเร็จผลตามหนาที่ และกําจัดธรรมที่เปนปฏิปกษ
ของมัน เชน กามฉันท พยาบาท ตลอดจนกิเลสทั้งปวงได เรียกวา
เปนอาเทศนาปาฏิหาริยได โดยความหมายวา ผูที่ประกอบดวย
ธรรมเหลานี้ทุกคนยอมมีจิตบริสุทธิ์ มีความคิดไมขุนมัว เรียกวา
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เปนอนุสาสนีปาฏิหาริยไดโดยความหมายของการสั่งสอนวา ธรรม
ขอนั้นๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพิ่มพูน ควรตั้งสติใหเหมาะ
อยางไร เปนตน๑๒ คําอธิบายอยางนี้ แมจะไมใชความหมายอยาง
ที่ใชทั่วไป แตก็เปนความรูประกอบที่นาสนใจ
ดังไดกลาวแลวขางตนวา
อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกีย
อภิญญาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสวนเสริมคุณสมบัติของผูที่ไดโลกุตรอ
ภิญญาเปนหลักอยูแลวใหพรอมบริบูรณยิ่งขึ้นสําหรับการบําเพ็ญ
กิจเกื้อกูลแกชาวโลก
จึงมีพุทธพจนบางแหงเรียกภิกษุผู
ประกอบดวยปาฏิหาริยครบทั้ง ๓ ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย อา
เทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสําเร็จสิ้นเชิง
จบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิง เปนตน และเปนผูประเสริฐสุดในหมู
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย๑๓ แตทั้งนี้ ย้ําวาตองมีอนุสาสนี
ปาฏิหารยเปนหลัก หรือเปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย ๒
ขอตนเปนเครื่องเสริม แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยาง
เดียวกันคือ ตองใชอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หาก
จะตองใชอิทธิปาฏิหาริยหรืออาเทศนาปาฏิหาริยบางในเมื่อมี
เหตุผลควร ก็ใชเพียงเพื่อเปนเครื่องประกอบเบื้องตน เพื่อนําเขาสู
อนุสาสนีปาฏิหาริย มีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลง
ดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ดังจะไดกลาวตอไป
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โทษแกปุถุชนที่เกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์
สําหรับปุถุชน ฤทธิ์อาจเปนโทษไดทั้งแกผูมีฤทธิ์เอง และ
แกคนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ปุถุชนผูมีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมา
ฤทธิ๑๔
์ ในลักษณะตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทําไดในสิ่งที่คนอื่น
ทําไมได คนอื่นทําไมไดอยางเรา มีความรูสึกยกตนขมผูอื่น
กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความหลงใหลมัวเมาในลาภ
สักการะที่เกิดจากฤทธิ์นั้น
นําฤทธิ์ไปใชเพื่อกอความชั่วความ
เสียหาย อยางพระเทวทัตเปนตน อยางนอยการติดใจเพลินอยูใน
ฤทธิ์นั้น ก็ทําใหไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปไม
อาจชําระกิเลสทําจิตใจใหบริสุทธิ์ได และเพราะฤทธิ์ของปุถุชนเปน
ของเสื่อมได แมแตความหวงกังวลมัวยุงกับการรักษาฤทธิ์ ก็
กลายเปนปลิโพธ คืออุปสรรคที่ทําใหไมสามารถใชปญญาพินิจ
พิจารณาตามวิธีของวิปสสนาอยางไดผลดี ทานจึงจัดเอาฤทธิ์เปน
ปลิโพธอยางหนึ่งของวิปสสนา (เรียกวาอิทธิปลิโพธ) ซึ่งผูจะ
ฝกอบรมปญญาพึงตัดเสียใหได๑๕
สวนปุถุชนที่มาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ก็มีทางประสบผลเสีย
จากฤทธิ์ไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรกทีเดียวก็คือ คนที่มา
เกี่ยวของอาจตกไปเปนเหยื่อของผูมีฤทธิ์หรือหลอกลวงวามีฤทธิ์
ซึ่งมีอกุศลเจตนานําเอาฤทธิ์มาเอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ
อยางไรก็ตาม ในเรื่องนี้มีขอพึงสังเกตวา ตามปกติผูมีฤทธิ์ซึ่งเปนผู
ปฏิบัติชอบ จะใชฤทธิ์ในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพื่อเปน
สื่อนําไปสูการแนะนําสั่งสอนสิ่งที่ถูกตองคืออนุสาสนีปาฏิหาริย
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ถาไมมีเหตุผลเกี่ยวกับการแนะนําสั่งสอนธรรมแลว ผูมีฤทธิ์จะใช
ฤทธิ์ทําไม
นอกจากเพื่อผูกคนไวกับตนเปนสะพานทอดไปสู
ชื่อเสียงและลาภผล๑๖
ดังนั้น
จึงควรยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา
การใช
อิทธิปาฏิหาริย จะตองมีอนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย ถาผูใด
อางหรือใชอทิ ธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันใดที่จะนําไปสู
อนุสาสนีปาฏิหาริยพึงถือไวกอนวา
ผูนนั้ ปฏิบัติผิดในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมีอกุศลเจตนาหลอกลวง มุงแสวงหาลาภ
สักการะ หรืออยางนอยก็เปนผูมัวเมาหลงใหลเขาใจผิดในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยนั้น
หลักการนี้ผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเกี่ยวกับเรื่อง
ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วไป๑๗ โดยอาจใหยึดถือกันไววา ผูใดนําเอา
ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งลึกลับตางๆ มาใชในการเกี่ยวของกับ
ประชาชน โดยมิไดนําประชาชนไปสูความรูความเขาใจในธรรม
มิไดตอทายของขลังเปนตนนั้นดวยการแนะนําสั่งสอนใหเกิด
ปญญาคือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับความจริงความดี
งามที่ควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อชวยนําเขาใหคอยๆ กาว
พนเปนอิสระออกไปไดจากของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น พึงถือวา
ผูนั้นเปนผูปฏิบัติผิดและนําประชาชนไปในทางที่ผิด
อนึ่ง แมในกรณีที่มิไดตกไปเปนเหยื่อของผูอวดอางฤทธิ์
การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริยทั้งหลาย
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ก็เปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลว
ตั้งหลายแง
แงที่หนึ่ง
ในเมื่ออิทธิปาฏิหาริยไมใชสาระสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ไมเกี่ยวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนา ไมชวย
ใหมนุษยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเรื่องเชนนี้ ยอมเปนการ
พราเวลาและแรงงานที่ควรใชสําหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไป
ในทางที่ผิด
แงที่สอง
คนที่ไปเกี่ยวของกับผูอางฤทธิ์หรืออํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มักมุงเพื่อไปขอความชวยเหลือหวังอํานาจดลบันดาลให
เกิดโชคลาภเปนตน
การปฏิบัติเชนนี้ยอมไมถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่เปนกรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท สอนใหคน
หวังผลสําเร็จจากการลงมือทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุ
ตามผล การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจาก
อํานาจดลบันดาล
อาจทําใหกลายเปนคนมีสินัยเฉื่อยชา
กลายเปนคนงอมืองอเทา
อยางนอยก็ทําใหขาดความเพียร
พยายาม ไมรีบเรงลงมือทําสิ่งที่ควรจะทํา ไมเรงเวนสิ่งที่ควรงดเวน
ขัดกับหลักความไมประมาท
นอกจากนั้น ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนให
ทําปาฏิหาริยนั้นไดเอง จะดีกวา (แตก็ยังขัดกับหลักการแงที่หนึ่ง
ขางตนอยูดี) เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น
หรือจากอํานาจดลบันดาลทั้งหลาย เปนการพึ่งสิ่งภายนอก ทําให
ชีวิตขึ้นตอสิ่งอื่นมากยิ่งขึ้น แทนที่จะอาศัยอํานาจภายนอกนอยลง
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และเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น จึงอาจทําใหกลายเปนคนมีชีวิตที่
เลื่อนลอย มักเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ
ขาดอํานาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลักการพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนา ที่สอนใหพึ่งตนเอง สอนใหทําตนใหเปนที่พึ่งได
หรือสามารถพึ่งตนได และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ
ซึ่งในขั้นสุดทายใหขามพนไดแมกระทั้งศรัทธาที่มีเหตุผล
ไปสู
ความเปนอยูดว ยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระทั่งพระ
ศาสดา เริ่มตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนําขององคพระ
ศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลําพังตน โดยไมตอง
อาศัยการประคับประคองของพระศาสดา๑๘

แนวปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์
เมื่อพิจารณาในแงผลตอคนที่เขาไปเกี่ยวของกับฤทธิ์แลว
คราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยาวัตรของพระ
บรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผูเรืองฤทธิ์ วาทานใชฤทธิ์หรือ
ปฏิบัติตออิทธิปาฏิหาริยกันอยางไร
สําหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํารัสที่
อางแลวขางตนวาทรงรังเกียจ ไมทรงโปรดทั้งอิทธิปาฏิหาริยและ
อาเทศนาปาฏิหาริย แตทรงสนับสนุน อนุสาสนีปาฏิหาริย และทรง
ใชปาฏิหาริยขอหลังนี้อยูเสมอ เปนหลักประจําแหงพุทธกิจ หรือวา
ใหถูกแทคือเปนตัวพุทธกิจทีเดียว ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังไดแสดงแลว
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ขางตน แตก็ปรากฏอยูบางคราววามีกรณีที่ทรงใชอิทธิปาฏิหารย
บางเหมือนกัน และเมื่อพิจารณาจากกรณีเหลานั้นแลว ก็สรุปได
วา
พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยเฉพาะในกรณีที่จะทรง
ทรมานผูมีฤทธิ์ ผูถือฤทธิ์เปนเรื่องสําคัญ หรือผูถือตัววาเปนผูวิเศษ
ใหละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ พูดอีกอยางหนึ่งวา ใชฤทธิ์
ปราบฤทธิ์ เพื่อใหผูชอบฤทธิ์หรือลําพองในฤทธิ์ ตระหนักในคุณคา
อันจํากัดของฤทธิ์ มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกวาฤทธิ์ และ
พรอมที่จะเรียนรูหรือรับฟงสิ่งอันประเสริฐนั้น ซึ่งจะทรงชี้แจงสั่ง
สอนแกเขาดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยตอไป
ตรงกับหลักที่กลาว
ขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปน
การใชประกอบในขอบเขตจํากัดอยางยิ่ง คือเฉพาะในกรณีที่ผู
รับคําสอนฝกใฝในฤทธิ์หรือเมาฤทธิ์ แสดงทิฏฐิมานะตอพระองค
เทานั้น เชน เรื่องการทรมานพระพรหม เปนตน
สวนพระมหาสาวกทั้งหลาย ก็มีเรื่องราวเลามาบางวา ใช
ฤทธิ์ประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝในฤทธิ์ เชน เรื่องที่พระสารีบุตร
สอนหมูภิกษุศิษยพระเทวทัตดวยอาเทศนาปฏิหาริยควบกับ
อนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัลลานสอนดวยอิทธิปาฏิหาริย
ควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย
สวนการทําอิทธิปาฏิหาริยเพื่อ
อนุเคราะหชวยเหลือ มีเรื่องเลามาบางนอยเหลือเกิน แตกรณีที่
ขอรองใหชวยเหลือดวยอิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลย
แมแตแหงเดียว จะมีผขู อรองพระบางรูปใหแสดงอิทธิปาฏิหาริย
บาง ก็เพียงเพราะอยากดูเทานั้น๑๙ และการแสดงอิทธิปาฏิหาริย
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ใหชาวบานดู พระพุทธเจาก็ไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดัง
ไดกลาวขางตน
ในที่นี้ขอย้ําขอคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไวอีกครั้งหนึ่ง
วา ในชีวิตที่เปนจริง ในระยะยาว หรือตามปกติธรรมดาของมนุษย
มนุษยก็ตองอยูกับมนุษย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญของมนุษย
เอง จะมัวหวังพึ่งอํานาจภายนอกที่มองไมเห็น ซึ่งไมขึ้นกับตนเอง
อยูอยางไร ทางที่ดีควรจะหันมาพยายามฝกหัดตนเองและฝกปรือ
กันเอง ใหมีความรูความสามารถชํานิชํานาญในการแกปญหาตาม
วิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยนี้แหละ ใหสําเร็จโดย
ชอบธรรม ความสามารถที่ทําไดสําเร็จอยางนี้ ทานก็จัดเปนฤทธิ์
อยางหนึ่ง และเปนฤทธิ์ที่ถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา
มีทั้ง อามิสฤทธิ์ และธรรมฤทธิ๒๐
์ โดยถือธรรมฤทธิ์เปนหลักนํา
สรุปเหตุผลขอใหญที่แสดงถึงขอบเขตจํากัดหรือจุดติดตัน
ของอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่ง
ทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา
ไม
เกี่ยวของกับจุดหมายของพุทธธรรม และไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดําเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนที่พึ่งอันเกษมหรือปลอดภัยได
เหตุผลนั้นมี ๒ ประการคือ.๑. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจทําให
เกิดปญญาหยั่งรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมทั้งหลายตามความเปน
จริงได
ดังตัวอยางเรื่องพระภิกษุมีฤทธิ์ที่เหาะไปหาคําตอบ
เกี่ยวกับสัจธรรมทั่วจักรวาฬจนถึงพระพรหมผูถือตนวาเปนผูสราง
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ผูบันดาลโลก ก็ไมสําเร็จ และเรื่องฤาษีมีฤทธิ์เหาะไปดูที่สุดโลก
พิภพจนหมดอายุก็ไมพบ เปนตัวอยาง๒๑
๒. ทางจิต อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกําจัดกิเลส
หรือดับความทุกขไดจริง จิตใจมีความขุนมัว กลัดกลุม เรารอน ถูก
โลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระ
ได แมจะใชฌานสมาบัติขมระงับไว ก็ทําไดเพียงชั่วคราว กลับ
ออกมาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใด กิเลสและความ
ทุกขก็หวนคืนมารังควาญไดอีกเมื่อนั้น ยิ่งกวานั้น อิทธิปาฏิหาริย
อาจกลายเปนเครื่องมือรับใชกิเลสไปก็ได ดังเรื่องพระเทวทัตเปน
ตัวอยาง๒๒
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เทวดา
ขอเปรียบเทียบ
ระหวางฐานะของมนุษยกับเทวดา
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดา๒๓ วาโดยสวนใหญก็
เหมือนกับที่กลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยเพราะคนมักเขาไป
เกี่ยวของกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติ คือหวังพึ่งและขออํานาจ
ดลบันดาลตางๆ เชนเดียวกับที่หวังและขอจากอิทธิฤทธิ์ และ
เทวดาก็เปนผูมีฤทธิ์
หลักการทั่วไปที่บรรยายแลวในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางยิ่งสวนที่เกี่ยวกับคุณและโทษ จึง
นํามาใชกับเรื่องเทวดาไดดวย แตก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติม
อีกบางอยางดังนี้
วาโดยภาวะพื้นฐาน เทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรหมที่
สูงสุด ลวนเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย เวียนวายอยูใน
สังสารวัฏเชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย และสวนใหญก็เปนปุถุชนยัง
มีกิเลสคลายมนุษย แมวาจะมีเทพที่เปนอริยบุคคลบาง สวนมากก็
เปนอริยะมากอนตั้งแตครั้งยังเปนมนุษย แมวาเมื่อเปรียบเทียบ
โดยเฉลี่ยตามลําดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็
อยูในระดับใกลเคียงกันจนพูดรวมๆ ไปไดวา เปนระดับสุคติดวยกัน
ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แต
บางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบเทียบระหวางมนุษยชาว
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ชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงสวา เทพชั้นดาวดึงสเหนือกวามนุษย ๓
อยางคือ มีอายุทิพย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษย
ชาวชมพูทวีปก็เหนือกวาเทวดาชั้นดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญ
กวา มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึงการ
ปฏิบัติตามอริยมรรค)๒๔
แมวาตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน
และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสําหรับพวกเทวดา เขาถือกัน
วา การเกิดเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธพจนยืนยันวา
"ภิกษุทั้งหลาย ความเปนมนุษยนี่แล นับวาเปนการไปสุคติของเทพ
ทั้งหลาย"๒๕ เมื่อเทวดาองคใดองคหนึ่งจะจุติ เพื่อนเทพชาวสวรรค
จะพากันอวยพรวา
ใหไปสุคติคือไปเกิดในหมูมนุษยทั้งหลาย
เพราะโลกมนุษยเปนถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลธรรมทํา
ความดีงามตางๆ และประพฤติปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มที่๒๕ (ความ
ชั่วหรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดเต็มที่เชนเดียวกัน) การเกิด
เปนเทวดาที่มีอายุยืนยาว ทานถือวาเปนการเสียหรือพลาดโอกาส
อยางหนึ่งในการที่จะไดประพฤติพรหมจรรย๒๖
(ปฏิบัติตาม
อริยมรรค) เรียกอยางสามัญวาเปนโชคไมดี พวกชาวสวรรคมีแต
ความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมั่น สวนโลก
มนุษยมีสุขบางทุกขบางเคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย
เปนบทเรียนไดมาก เมื่อรูจักกําหนดก็ทําใหไดเรียนรู ชวยใหสติ
เจริญวองไวทํางานไดดี๒๗
เกื้อกูลแกการฝกตนและการที่จะ
กาวหนาในอารยธรรม
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เมื่อพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก
จะเห็นวา
มนุษยภูมินั้นอยูกลางระหวางเทวภูมิหรือสวรรคกับ
อบายภูมิมีนรกเปนตน พวกอบายเชนนรกนั้น เปนแดนของคน
บาปดอยคุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจัดไดวาเปนคนดี แตก็
ตกไปอยูในนั้น เพราะความชั่วบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวน
สวรรคก็เปนแดนของคนดีคอนขางมีคุณธรรม แมวาชาวสวรรค
บางสวนจะเปนคนชั่วแตก็ไดขึ้นไปอยูในแดนนั้น เพราะมีความดี
บางอยางที่ประทุแรงชวยผลักดันหรือฉุดขึ้นไป สวนโลกมนุษยที่
อยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางที่ผานหมุนเวียนกันไปมาทั้ง
ของชาวสวรรคและชาวอบาย เปนแหลงที่สัตวโลกทุกพวกทุกชนิด
มาทํามาหากรรม เปนที่คนชั่วมาสรางตัวใหเปนคนดีเตรียมไป
สวรรคหรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนชั่วเตรียมไปนรก ตลอดจนเปน
ที่ผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทํามาหากรรม เปลี่ยนเปน
ผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดินทางหมุนเวียนตอไป
พวกอบายมีหลายชั้น๒๘ ชั้นเดียวกันก็มีบาปธรรมใกลเคียง
กัน พวกเทพก็มีหลายชั้นซอยละเอียดยิ่งกวาอบาย มีคุณธรรม
พื้นฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลําดับ ชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรม
ใกลเคียงกัน สวนโลกมนุษยแดนเดียวนี้ เปนที่รวมของบาปธรรม
และคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนชั่วซึ่งมีบาปธรรมหยาบหนา
เหมือนดังชาวนรกชั้นต่ําสุด
และมีคนดีซึ่งมีคุณธรรมประณีต
เทากับพรหมผูสูงสุด ตลอดจนทานผูพนแลวจากภพภูมิทั้งหลาย
ซึ่งแมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา ภาวะเชนนี้นับไดวาเปน
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ลักษณะพิเศษของโลกมนุษยที่เปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศล
และคุณธรรม เพราะเปนที่ทํามาหากรรม และเปนที่หวานธรรม
เทาที่กลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับ
เทวดาไดวา เมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแลว
ทั้งมนุษยและเทวดาตางก็มิไดเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน
เปน
ระดับเดียวกัน แตมนุษยมีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา
ขอแตกตางสําคัญจึงอยูที่โอกาส กลาวคือมนุษยมีโอกาสมากกวา
ในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน ถามองใน
แงแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติธรรมดา
ถาอยูกันเฉยๆ เทวดาทั่วไปสูงกวา ดีกวาเกงกวามนุษย แตถา
มนุษยปรับปรุงตัวเมื่อไร
ก็จะขึ้นไปเทียมเทาหรือแมแตสูงกวา
๒๙
ดีกวา เกงกวาเทวดา

ความสัมพันธที่ไมควร ระหวางมนุษยกับเทวดา
เมื่อทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธ
ที่ควรและไมควรระหวางเทวดากับมนุษยตอไป ในลัทธิศาสนาที่มี
มาตั้งแตกอนพุทธกาล เขาเชื่อวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และ
มีเทพสูงสุดเปนผูสรางโลกและบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งมนุษยไม
มีทางจะเจริญเลิศล้ํากวาเทพนั้นได มนุษยจึงสรางความสัมพันธ
กับเทพดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน
สวดสรรเสริญ ยกยอง สดุดี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ เปนการ
ปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความสนใจ บีบ
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บังคับใหเห็นใจเชิงเราใหเกิดความรอนใจจนเทพทนนิ่งอยูไมได
ตองหันมา ดูแลหาทางแกไขหรือสนองความตองการให ทั้งนี้ โดย
ใชวิธีขมขี่บีบคั้นลงโทษทรมานตนเอง ที่เรียกวาประพฤติพรตและ
บําเพ็ญตบะตางๆ สรุปใหเห็นชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน ๒
อยางคือ
๑. วิธีออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง สังเวย
บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม บางทีเลยไปเปนดังประจบ
และแมติดสินบนตอผูมีอํานาจเหนือ
๒. วิธีบีบบังคับใหทําตามความประสงค ดวยการบําเพ็ญ
พรตทําตบะ ดังลูกที่ตีอกชกหัว กัดทึ้งตนเอง เรียกรองเชิงบีบบังคับ
ใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน
แตจะเปนวิธีใดก็ตาม
ยอมรวมลงในการมุงหวัง
ผลประโยชนแกตน ดวยการพึ่งพาสิ่งภายนอกทั้งสิ้น เมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียทั้งสองวิธี และการ
เลิกวิธีปฏิบัติทั้งสองนี้แหละที่เปนลักษณะพิเศษของ
พระพุทธศาสนาในเรื่องนี้
ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลานี้
พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผล ชี้ใหเห็นคุณโทษ และวางวิธี
ปฏิบัติที่สมควรใหใหมดวย

โทษจากการหวังพึ่งเทวดา
การหวังพึ่งเทวดายอมมีผลในขอบเขตจํากัด หรือมีจุดติด
ตันอยางเดียวกับที่กลาวแลวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย คือ ในทาง
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ปญญา เทวดาทั่วๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดียวกับ
มนุษย ดังเรื่องพระภิกษุรูปที่เหาะไปถามปญหากะเทวดาจนแมแต
พระพรหมก็ตอบไมได และเรื่องพระพุทธเจาทรมานพวกพรหม
นามวา “พกะ” ในพกสูตรเปนตน สวนในดานจิตใจ เทวดาก็
เหมือนกับมนุษย คือสวนใหญเปนปุถุชน ยังมีกิเลสมีเชื้อความ
ทุกขมากบางนอยบาง ยังหมุนเวียนขึ้นๆ ลงๆ อยูในสังสารวัฏ
ดังเชนพระพรหมแมจะมีคุณธรรมสูง แตก็ยังประมาทเมาวาตนอยู
เที่ยงแทนิรันดร๓๐ พระอินทรเมาประมาทในทิพยสมบัติ๓๑ คนอื่น
หวังพึ่งพระอินทร แตพระอินทรเองยังไมหมดราคะ โทสะ โมหะ ยัง
มีความหวาดกลัวสะดุงหวั่นไหว๓๒
การออนวอนหวังพึ่งเทวดา นอกจากขัดกับความเพียร
พยายามโดยหวังผลสําเร็จจากการกระทํา ขัดหลักพึ่งตนเองและ
ความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเรื่องอิทธิปาฏิหาริยแลว ยัง
มีผลเสียที่ควรสังเกตอีกหลายอยางเชน
- ในเมื่อเทวดาเปนปุถุชน การที่มนุษยไปเฝาประจบยก
ยอบนบานตางๆ
ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่จะประสบผลเสีย
เทวดาทั้งหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหล
มัวเมาในคํายกยองสรรเสริญ ติดในลาภสักการะคือสิ่งเซนสรวง
สังเวยและปรารถนาจะไดใหมากยิ่งขึ้นๆ โดยนัยนี้ทั้งเทวดาและ
มนุษยตางก็มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบานและการใหผล
ตามบนบานละทิ้งกิจหนาที่ของตน หรือไมก็ปลอยปละละเลยให
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บกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวทั้งมนุษย
และเทวดาก็พากันเสื่อมลงไปดวยกัน
- เทวดาบางพวกเมื่อมัวเมาติดในลาภสักการะความยก
ยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไวกับตน โดยหาทางทําให
คนตองพึ่งเขาอยูเรื่อยไป เพื่อผลนี้ เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน
ลอดวยความสําเร็จสมปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหคนหวังผล
มากยิ่งขึ้นและบนบานเชนสรวงมากยิ่งขึ้น หรือแมแตแกลงทําเหตุ
ใหคนตองมาติดตอขอผลถลําตนเขาสูวงการ
- เมื่อเทวดาประเภทหวังลาภมาวุนวายกันอยูมาก
เทวดาดีที่จะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประโยชน ก็จะพากันเบื่อ
หนายหลบลี้ปลีกตัวออกไป คนที่ทําดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือ
ใหกําลัง ฝายเทวดาใฝลาภ ก็จะชวยตอเมื่อไดรับสิ่งบนหรืออยาง
นอยคําของรองออนวอน มนุษยก็เลยรูสึกกันมากขึ้นเหมือนวาทําดี
ไมไดดี ทําชั่วจึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระส่ําระสายในสังคม
มนุษยมากยิ่งขึ้น
- เมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไปไมเกี่ยวของ (ตามปกติธรรม
เนียมของเทวดา ก็ไมตองการมาเกี่ยวของวุนวายหรือแทรกแซงใน
กิจการของมนุษยอยูแลว)๓๓ ก็ยิ่งเปนโอกาสสําหรับเทวดารายใฝ
ลาภจะแสวงหาผลประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เชน เมื่อมนุษยออนวอน
เรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานที่เขานับถือ เทพใฝลาภพวกนี้ก็จะ
ลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย
โดยมนุษยไมอาจทราบ
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เพราะเปนเรื่องเหนือวิสัยของตน แลวเทวดาสวมรอยก็ทําเรื่องให
พวกมนุษยหมกมุนมัวเมายิ่งขึ้น
โดยนัยนี้ จะเห็นไดวา คนที่ไดรับความชวยเหลือจากเทวดา
ไมจําเปนตองเปนคนดี
และคนดีก็ไมจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเทวดา ที่เปนเชนนี้เพราะทั้งมนุษยและเทวดาตางก็
เปนปุถุชนและตางก็ปฏิบัติผิด พากันทําใหระบบตางๆ ที่ดีงามใน
โลกคลาดเคลือ่ นเสื่อมทรามลงไป

ขอสังเกตเพือ่ การสรางความสัมพันธที่ถูกตอง
อนึ่ง
ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยางเพื่อจะไดมองเห็น
แนวทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนขึ้น
ประการแรก เทวดาประกาศิตหรือกําหนดเหตุการณหรือ
บันดาลชะตากรรมแกมนุษยโดยเด็ดขาดแตฝายเดียวไมได แม
ตามปกติจะถือกันวา เทวดามีฤทธิ์มีอํานาจเหนือกวามนุษย แตดัง
ไดกลาวแลวขางตนวา ถามนุษยปรับปรุงตัวขึ้นมาเมื่อใด ก็
สามารถเทาเทียมหรือเหนือกวาเทวดาได และสิ่งที่จะกําหนดวา
ใครจะเหนือใครก็อยูที่คุณธรรมและความเพียรพยายาม ดังมีเรื่อง
มาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทําสงครามกัน ฝายหนึ่งไปถาม
พระฤาษีมีฤทธิ์ ซึ่งติดตอกับพระอินทรได ไดรับทราบคําแจงของ
พระอินทรวาฝายตนจะชนะ
จึงประมาทปลอยเหลาทหาร
สนุกสนานบันเทิง สวนกษัตริยอีกฝายหนึ่งทราบขาวทํานายวา
ฝายตนจะแพ ยิ่งตระเตรียมการใหแข็งแรงยิ่งขึ้น ครั้นถึงเวลารบ
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จริง ฝายหลังนี้ก็เอาชนะกองทัพกษัตริยฝายที่มัวประมาทได พระ
อินทรถูกตอวาจึงกลาวเทวคติออกมาวา "ความบากบั่นพากเพียร
ของคน เทพทั้งหลายก็เกียดกันไมได"๓๔
เทวดาที่อยูตามบานเรือนนั้นตามปกติมนุษยใหเกียรติและ
เอาใจมาก แตถามองแงหนึ่งแลว ก็เปนผูอาศัย ถาเจาบานมี
คุณธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความมั่นใจในคุณธรรมของตน
หรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาอยางพระโสดาบัน เทวดาก็ตอง
เคารพเชื่อฟง อยูในบังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํานาจบังคับเจาบาน
ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทาน
เจาบานไมไดสรางที่อยูใหโดยเฉพาะ) เมื่อทานเศรษฐียากจนลง
ไดมาสั่งสอนใหเลิกถวายทาน ทานเศรษฐีเห็นวาเปนคําแนะนําไม
ชอบธรรม ถึงกับไลออกจากบานทันที เทวดาหาที่อยูไมได ในที่สุด
ไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคําแนะนําวิธี
ที่จะขอขมาโทษ เมื่อปฏิบัติตามนั้นแลวจึงไดรับอนุญาตกลับเขา
อยู ณ ที่เดิมได๓๕
ประการที่สอง เมื่อคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือเอาเปนเกณฑ
วาเขาทําผิดหรือเปนคนชั่ว ยังไมได เพราะคนดีถูกเทวดารายกลั่น
แกลง ก็มีไมนอย ดังเชนเทวดาซึ่งอยู ณ ซุมประตู ของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีที่ไดกลาวถึงแลว ทานเรียกวาเปนเทวดามิจฉาทิฏฐิบาง
เทวดาอันธพาลบาง เทวดานั้นไมพอใจวา เมื่อพระพุทธเจาหรือ
พระสาวกเสด็จมาบานเศรษฐีเขาจะตองลงมาที่พื้นดิน ครั้นเศรษฐี
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ยากจนลง จึงไดโอกาสเขามาสั่งสอนเศรษฐี เพื่อยุใหเลิกเกี่ยวของ
กับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว
เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกันเลนเทานั้นเอง๓๖
แมแตพวกเทวดาตามปาเมื่อพระไปอยูอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม บาง
พวกก็ไมพอใจ เพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกวาตนเขามาอยู ทําให
พวกตนอึดอัดใจ ทําอะไรๆ ไมสะดวก จึงหาทางแกลงดวยวิธีตางๆ
๓๗
ซึ่งพระพุทธเจาทรงแนะนําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความ
ดีเขาตอบ แตในกรณีที่พวกเทวดาไปแนะนําใหทําอยางนี้อยางนั้น
หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนการกระทําที่ไมถูกตองชอบธรรม
พุทธสาวกผูรูหลักยอมมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมและจะไม
ยอมปฏิบัติตามคําของเทวดานั้นเปนอันขาด ไมวาเทวดาจะขูหรือ
ลอดวยรางวัลอยางใดๆ๓๘
ประการที่สาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบ
ทําตนเปนปฏิปกษขัดขวางความเจริญของมนุษยทั้งหลายอยูเปน
ประจํา เทวดาอยางนี้มนุษยไมเพียงแตมิควรออนวอนขอรองหรือ
หวังพึ่งเทานั้น แตควรปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝกปรือ
ความสามารถของตนใหดี
มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย
ตัวอยางสําคัญคือ "มาร"๓๙ มารนี้เปนเทพในสวรรคชั้นสูงสุดของ
ระดับกามาวจร คือชั้นที่ ๖ ไดแก ปรมินมิตวสวัตดี แตชอบ
ขัดขวาง รังควาญผูอื่นเมื่อเขาจะทําความดี เฉพาะอยางยิ่งเมื่อใคร
จะเปลื้องตนใหเปนอิสระจากกาม ถือวาผูนั้นจะขามออกนอกเขต
อํานาจของมาร๔๐ ก็เปนอันจะตองเผชิญหนากับมารทีเดียว มารมี
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ฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญมาก แมแตพระอินทร พอมารมาก็หนีไมรอ
หนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาล พระพรหมก็หลีกเลี่ยง๔๑ บาง
คราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลกซึ่งเปนชั้นรูปาวจรสูงกวา
ระดับของตน๔๒ พระพุทธเจาจึงตรัสวา "บรรดาผูยิ่งใหญ มารเปน
เลิศ"๔๓ แมมารจะมีอํานาจยิ่งใหญถึงอยางนี้ แตมนุษยผูฝกอบรมดี
แลวดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารไดดวยคุณธรรมของตน และ
มนุษยที่มีคุณธรรมสูงเชนนี้ เทพเจาทั้งปวงตลอดถึงพรหมยอมนบ
ไหว๔๔
เทาที่กลาวมาอยางนี้ มิไดมุงหมายจะลบหลูหรือชักชวนให
มีจิตกระดางตอเทวดาทั้งหลายแมแตนอย เพียงแตจะสรางความ
เขาใจเพื่อเตรียมวางจิตใหถูกตองสําหรับการดําเนินตามวิธีปฏิบัติ
ที่จะกลาวตอไป

ความสัมพันธแบบชาวพุทธระหวางมนุษยกับเทวดา
อาศัยความเขาใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดาและเหตุผล
เกี่ยวกับโทษของการสัมพันธกับเทวดาดวยทาทีที่ผิดดังกลาวมา
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผลเสีย
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการออนวอนหรือการบีบบังคับก็ตาม แลวชี้
แนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตตา มีไมตรีจิตอยูรวมกันฉัน
มิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เปนเพื่อนรวมทุกขหรือ
เพื่อนรวมสังสารวัฏ และในฐานะที่โดยเฉลี่ยเปนผูมีคุณธรรมใน
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ระดับสูง พรอมทั้งใหมีทาทีแหงการไมวุนวายไมกาวกายแทรกแซง
กัน โดยตางก็เพียรพยายาม ทํากิจของตนไปตามหนาที่
ทาทีแหงการไมรบกวนและไมชวนกันใหเสียเชนนี้ ถาสังเกต
ก็จะพบวาเปนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธแบบ
ชาวพุทธระหวางมนุษยกับเทวดา
เพราะมีเรื่องราวเลากันมา
มากมายในคัมภีรตางๆ เฉพาะอยางยิ่งอรรถกถาชาดก และอรรถ
กถาธรรมบท ตามประเพณีนี้ เทวดาที่ชวยเหลือมนุษย ก็มีอยู
เหมือนกัน แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุที่จะชวยเหลือตาง
ออกไปจากแบบกอน คือ เทวดาที่ชวยเหลือมาชวยเองดวย
คุณธรรมคือความดีของเทวดาเอง มิใชเพราะการเรียกรองออน
วอนของมนุษย และเทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือการออน
วอนนั้น
ทางฝายมนุษยผูไดรับความชวยเหลือก็ทําความดีไป
ตามปกติธรรมดาดวยคุณธรรมและความสํานึกเหตุผลของเขาเอง
มิไดคํานึงวาจะมีใครมาชวยเหลือหรือไม
และมิไดเรียกรองขอ
ความชวยเหลือใดๆ สวนตัวกลางคือเหตุใหมีการชวยเหลือเกิดขึ้น
ก็คือความดีหรือการทําความดีของมนุษย มิใชการเรียกรองออน
วอนหรืออามิสสินวอนใดๆ เทวดาองคเดนที่คอยชวยเหลือมนุษย
ตามประเพณีนี้ไดแกทาวสักกะที่เรียกกันวา พระอินทร คติการ
ชวยเหลือของพระอินทรอยางนี้ นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอที่
เชื่อมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิม เขาสูคติแหง
กรรมของพระพุทธศาสนา๔๕ แมจะยังมิใชเปนตัวแทบริสุทธิ์ตาม
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หลักการของพระพุทธศาสนา แตก็เปนคติที่วิวัฒนเขาสูความเปน
พุทธ ถึงขั้นที่ยอมรับเปนพุทธได
สาระสําคัญของคตินี้ก็คือ มนุษยที่ดียอมทําความดีไปตาม
เหตุผลสามัญของมนุษยเอง
และทําอยางมั่นคงแนวแนเต็ม
สติปญญาจนสุดความสามารถของตน ไมคํานึงถึง ไมรีรอ ไม
เรียกรองความชวยเหลือจากเทวดาใดๆ เลย เทวดาที่ดียอมใสใจ
คอยดูแลชวยเหลือมนุษยที่ดีดวยคุณธรรมของเทวดาเอง
เมื่อ
มนุษยผูทําดีไดรับความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง
เทวดาก็จะทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง๔๖ พูดงายๆ วา มนุษยก็
ทําดีโดยไมคํานึงถึงการชวยเหลือของเทวดา เทวดาก็ชวยโดยไม
คํานึงถึงการออนวอนของมนุษย
ถาใครยังหวงยังหวังยังเยื่อใย
ในทางเทวานุภาพอยู ก็อาจจะทองคติตอไปนี้ไวปลอบใจวา "การ
เพียรพยายามทําดี เปนหนาที่ของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปน
หนาที่ของสวรรค เราทําหนาที่ของมนุษยใหดีที่สุดก็แลวกัน"๔๗
ถามนุษยไมเพียรทําดี มัวแตออนวอนเทวดา และถา
เทวดาไมใสใจชวยคนทําดี มัวแตรอการออนวอนหรือคอยชวยคน
ที่ออนวอน ก็คือเปนผูทําผิดตอหนาที่ เมื่อมนุษยและเทวดาตาง
ขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาที่ ก็จะประสบความหายนะไปดวยกัน
ตามกฎธรรมดาที่ควบคุมทั้งมนุษยและสวรรคอยูอีกชั้นหนึ่ง

อิทธิปาฏิหาริย- เทวดา

๓๙

สรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย
เขาใจพัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น
ชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ประกอบดวยผูคนมากมายซึ่งกําลังกาวเดินอยู ณ ตําแหนงแหงที่
ตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซึ่งนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน และคนเหลานั้นกาวออกมาจากจุดเริ่มตนที่
ตางๆ กัน พูดอีกอยางหนึ่งวา สัตวทั้งหลายเจริญอยูในขั้นตอน
ตางๆ แหงพัฒนาการในอริยธรรม
เมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการนั้นในแงที่เกี่ยวกับ
เรื่องเทวดา ก็จะเห็นลําดับขั้นแหงพัฒนาการ เปน ๓ ขั้นคือ ขั้น
ออนวอนหวังพึ่งเทวดา ขึ้นอยูรวมกันดวยไมตรีกับเทวดาและขั้น
ไดรับความเคารพบูชาจากเทวดา
ขั้นที่ ๑ จัดวาเปนขั้นกอนพัฒนา
ขั้นที่ ๒ คือจุดเริ่มตนของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยะ
ขั้นที่ ๓ เปนระดับพัฒนาการของผูเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา
ขอควรย้ําก็คือ คนผูใดผูหนึ่งจะไดชื่อวาเปนชาวพุทธก็ตอเมื่อ
เขากาวพนจากขั้นออนวอนหวังพึ่งเทพเจาเขาสูขั้นอยูรวมกันดวยไมตรี
ซึ่งเขาจะดําเนินชีวิตดวยความเพียรพยายามกระทําการตาม
เหตุผลเลิกมองเทวดาในฐานะผูมีอํานาจที่จะตองวิงวอนประจบ
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เอาใจ เปลี่ยนมามองในฐานะเปนญาติมิตรดีงามที่ควรเคารพนับ
ถือมีเมตตาตอกัน๔๘ ไมควรมั่วสุมคลุกคลีกัน ไมควรรบกวนกาว
กายกัน และไมควรสมคบกันทําสิ่งเสียหายไมชอบดวยเหตุผล
เมื่อมองพัฒนาการนั้นในแงที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย
(รวมถึงอํานาจศักดิ์สิทธิ์เรนลับอื่นๆ) ก็จะมีลําดับ ๓ ขั้นเหมือนกัน
คือ ขั้นหวังพึ่ง ขั้นเสริมกําลัง และขั้นเปนอิสระสิ้นเชิง
ขั้นที่ ๑ เปนขั้นรอคอยอํานาจภายนอกดลบันดาล ทําให
หมกมุนฝกใฝ ปลอยทิ้งเวลา ความเพียรและการคิดเหตุผลของตน
จัดเปนขั้นกอนพัฒนาหรือนอกชุมชนอารยะ
ขั้นที่ ๒ คือขั้นที่ทําอิทธิปาฏิหาริยไดเองแลว และใช
อิทธิปาฏิหาริยนั้นเพื่อเสริมกําลังในการทําความดีอยางอื่น เชนใน
การชวยเหลือผูอื่นจากภัยอันตราย และเปนเครื่องประกอบของ
อนุสาสนีปาฏิหาริย ถาเปนสิ่งมงคลศักดิ์สทิ ธิ์อยางอื่น๔๙ ขั้นที่ ๒ นี้
ก็อนุโลมไปถึงการมีสิ่งเหลานั้นในฐานะเปนเครื่องเสริมกําลังใจ
หรือเปนเพื่อนใจใหเกิดความอุนใจ ทําใหเพียรพยายามทําความดี
งามไดแข็งแรงยิ่งขึ้น มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น หรือเปน
เครื่องเตือนสติและเรงเราใหประพฤติสิ่งที่ดีงาม ขั้นนี้พอจะยอมรับ
ไดวาเปนการเริ่มตนเขาสูระบบชีวิตแบบชาวพุทธ
แตทานไม
พยายามสนับสนุน เพราะยังอาจปะปนกับขั้นที่ ๑ ไดงาย ควรรีบ
กาว ตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึงคุณสมบัติของ
อุบาสกที่ดีขอที่ ๓ วา "ไมถือมงคลตื่นขาว มุงกรรม คิดมุงเอาผล
จากการกระทํา ไมมุงหามงคล"๕๐
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ขั้นที่ ๓ คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดําเนินชีวิตที่โปรงเบา
แทโดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริม
กําลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถบังคับ
ควบคุมจิตใจของตนไดเอง
ปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัย
อยางนอยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณเปน
หลักประกัน ขั้นที่ ๓ นี้ จัดเปนขั้นเขาถึงพระพุทธศาสนา

กาวเขาสูขั้นของการมีชีวิตอิสระ เพื่อเปนชาวพุทธที่แท
ในการนําคนใหพัฒนาผานขั้นตาง เหลานี้ งานสําคัญก็คือ
การสั่งสอนแนะนํา และผูที่ถือกันวาเปนหลักในการทําหนาที่นี้ก็
คือพระภิกษุสงฆ การพัฒนาหรือกาวหนาในทาง จะไปไดชา หรือ
เร็ว มากหรือนอยยอมขึ้นตอปจจัยทั้งฝายผูแนะนําสั่งสอนและคนที่
รับคําสอน ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนที่ฟงก็
เปนผูกาวเดินออกจากจุดเริ่มตนตางๆ กัน มีความพรอมหรือความ
แกกลาแหงอินทรียไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและ
การกาวเดินยอมอยู ณ ขั้นที่สาม ถาผูสอนมีความสามารถชํานาญ
ในอนุสาสนี และคนรับคําสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชแตเพียง
อนุสาสนีอยางเดียว พากาวครั้งเดียวจากขั้นที่ ๑ เขาสูขั้นที่ ๓
ทันที ยิ่งเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมาก ก็ยิ่งสามารถชวยใหคนรับคํา
สอนเปนผูพรอมขึ้นดวยและกาวเร็วไดดวย แตพระทุกรูปมิใชจะ
เกงอนุสาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิดมีขึ้น
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ตามปกติ ในการนําคนกาวออกมาและเดินหนาไปสูขั้น
ตางๆ นั้น ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัวเขา ณ จุดที่เขายืนอยู
หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบยื่นโยนไปใหเพื่อเชื่อมตัวใหถึงกัน แลว
จึงดึงเขาออกมาได เมื่อผูสอนไมมีความสามารถ ปราศจาก
เครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพาเขา
เดินออกมาดวยกันกับตน โดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยูนั้นเอง คงจะ
เปนดวยเหตุเชนนี้ จึงมีการผอนปรนในรูปตางๆ ซอยละเอียด
ออกไปอันจัดรวมเขาในขั้นที่สองของการพัฒนา
หลักการของการผอนปรนนี้ก็คือการใชสิ่งที่เขายึดถืออยู
เดิมนั่นเองเปนจุดเริ่มตน วิธีเริ่มอาจทําโดยแกะสิ่งที่เขายึดหรือ
เกาะติด อยูนั้นออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางที่
ถูกตอง พรอมทั้งใชสิ่งที่เขายึดเกาะอยูน ั้นเปนเครื่องจูงเขาออกมา
จนพนจากที่น้นั
วิธีการนี้เห็นไดจากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการ
เหยียบผืนผา เรื่องมีวาคราวหนึ่งเจาชายโพธิ (โพธิราชกุมาร) สราง
วังแหงหนึ่งเสร็จใหม จึงนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ไปฉันที่วังนั้น เจาชายไดใหปูลาดผาขาวทั่วหมดถึงบันใดขั้นที่ ๑
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จถึงวังก็ไมทรงเหยียบผาจนเจาชายโปรดให
มวนเก็บผืนผาแลวจึงเสด็จขึ้นวัง และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว
หามภิกษุเหยียบผืนผา ตอมาหญิงผูหนึ่งซึ่งแทงบุตรใหมๆ ได
นิมนตพระมาบานของตน แลวปูผาผืนหนึ่งลง ขอรองใหพระภิกษุ
ทั้งหลายเหยียบเพื่อเปนมงคล ภิกษุเหลานั้นไมยอมเหยียบ หญิง
นั้นเสียใจ และติเตียนโพนทะนาวาภิกษุทั้งหลาย ความทราบถึง
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พระพุทธองค จึงไดทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย
เหยียบผืนผาไดในเมื่อชาวบานขอรอง เพื่อเปนมงคลแกพวกเขา๕๑
พุทธบัญญัตินี้นาจะเปนสาเหตุหรือขออางอยางหนึ่ง ที่ทํา
ใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความประสงคของชาวบาน
เกี่ยวกับพิธีกรรมและสิ่งที่เรียกวาวัตถุมงคล๕๒ ตางๆ ขยายกวาง
ออกไป เปดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธอื่น เขามา
มากมาย จนบางสมัยรูสึกกันวาเกิดขอบเขตอันสมควร๕๓ อยางไรก็
ตาม ถาเขาใจหลักการที่กลาวมาขางตนดีแลว และปฏิบัติตาม
หลักการนั้นดวย ปฏิบัติใหตรงตามพุทธบัญญัตินี้ในแงที่วาทํา
ตอเมื่อเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฝอ
เลยเกิดก็คงจะไมเกิดขึ้น
สวนทางดานเทวดา ความผอนปรนในระดับพัฒนาการขั้น
ที่ ๒ ก็เปดโอกาสใหชาวพุทธผูอยูในสภาพแวดลอมซึ่งนับถือบูชา
เทวดามาแตเดิม แสดงความเอื้อเฟอเกื้อกูลแกเทวดาไดตอไป ถึง
จะทําพลีกรรมแกเทวดา ก็สนับสนุน๕๔ เพียงแตมีขอแมวาตองทํา
ฐานสงเคราะหอนุเคราะหแสดงเมตตาจิตตอกัน มิใชจะออนวอน
หรือขอผลตอบแทน เมื่อไปอาศัยอยู ณ ถิ่นฐานใดก็ตาม ทําการ
บํารุงถวายทานแกทานผูทรงศีลแลว ก็ตั้งจิตเผื่อแผอุทิศสวนบุญ
ไปใหแกเทวดาทั้งหลายในที่นั้นดวย เทวดาทั้งหลายไดรับความ
เอื้อเฟอแลว ก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน "เทวดาทั้งหลาย ไดรับการ
บูชา (ยกยองใหเกียรติ) จากเขาแลว ยอมบูชาเขา ไดรับความนับ
ถือจากเขาแลว ยอมนับถือเขา และยอมเอ็นดูเขาเหมือนแมเอ็นดู
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ลูก"๕๕ อยางไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่วานี้ เปนเรื่องของ
เทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา หนาที่ของเรามีเพียงตั้ง
จิตเมตตาแผความดีใหเทานั้น
สําหรับคนที่มีความเขาใจในหลักการนี้เปนอยางดีแลวเมื่อ
เขานึกถึงเทวดา ก็จะนึกถึงดวยจิตใจที่ดีงาม มีแตความปรารถนา
ดี เมื่อทําความดีหรือทําสิ่งใดที่ดีงามเปนบุญเปนกุศล จะแผบุญ
กุศลนั้นไปใหแกเทวดาดวย ก็ไมมีขอเสียหายอะไร มีแตจะสงเสริม
คุณภาพจิตของตนเอง และแผความดีงามรมเย็นใหกวางออกไป
ในโลก เมื่อยังกาวไมพนจากพัฒนาการขั้นที่ ๒ สูขนั้ ที่ ๓ อยูตราบ
ใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายในหลักการแหงความอยู
รวมกันดวยดีนี้ได ไมถลํากลับไปสูการประจบเอาใจหรือเรียกรอง
ออนวอน การกระทําตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเองใหอยูภายใน
ขอบเขตที่จะไมเกิดผลเสียหายทั้งแกชีวิตแกสังคม อีกทั้งจะไดผลดี
ทางจิตใจเปนกําไรอีกดวย

วิธีปฏิบัติที่ถกู ตองตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย
เทาที่บรรยายมาอยางยืดยาวในเรื่องนี้ ก็เพียงเพื่อใหเห็น
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองสมควรตอสิ่งเหนือวิสามัญวิสัย โดยไมขัดกับ
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุงใหเกิดประโยชนทั้งแกชีวิตของ
บุคคลและแกสังคม ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา วิธีปฏิบัติตอเทวดาและ
อิทธิปาฏิหาริยตลอดจนมงคลฤทธิ์ตางๆ เปนเรื่องไมยุงยากอยางใด
ถาเราประพฤติถูกตองตามธรรมอยูแลว ก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ
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เมื่อเราอยูในสังคมนี้ ก็ยอมไดยินไดฟงเกี่ยวกับเทวดาบาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์บาง บางครั้งเราก็ระแวงวา สิ่งเหลานั้นมีจริง
หรือวาไมมีจริง ถามีจะทําอยางไรเปนตน พึงมั่นใจตนและเลิก
กังวล ฟุงซานอยางนั้นเสีย แลวดําเนินวิธีปฏิบัติที่ไมผิดทุกกรณี ซึ่ง
เปนวิธีปฏิบัติสําเร็จไดที่ในใจนี้เอง คือสําหรับเทวดาเราพึงมีทาที
แหงเมตตา ทําใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ตั้งจิตปรารถนาดี หวัง
ใหสัตวทั้งหลายรวมทั้งเทวดาดวยที่เปนเพื่อนรวมโลกทั้งปวงตาง
อยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน
และในสังคมนี้ เราคงตองพบกับคนทั้งสองประเภทคือ ผูที่
ฝกใฝหมกมุนหวังพึ่งเทวดา และผูที่ไมเชื่อถือมีจิตกระดางขึ้งเคียด
เหยียดหยามทั้งตอเทวดาและผูนับถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน
เรามีโอกาส ก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้นใหมาอยู ณ จุดกลางที่
พอดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน
พรอมนั้นในดานกิจหนาที่ของตน เราพึงกระทําดวยความเพียร
พยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผล ถายังหวงการชวยเหลือ
ของเทพเจาก็พึงวางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอและเทพเจาที่
ดีงามมีน้ําใจสุจริตมีอยู ก็ปลอยใหเปนเรื่องของเทพเจาเหลานั้น
ทานจะพิจารณาตัดสินใจเอง สวนตัวเรานั้นจะตั้งจิตมั่น เพียร
พยายามทํากิจของตนไปจนสุดกําลังสติปญญาความสามารถ
และจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปทั้งในทางปญญาและ
คุณธรรมจนขามพนเขาสูพัฒนาการขั้นที่สาม ซึ่งเปนอิสระและ
สมควรเปนที่เคารพบูชาของเทวดาได (มิใชหมายความวาจะให
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ตั้งใจ ประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชา หรือใหกระดางกระเดื่อง
ตอเทวดาซึ่งจะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เรา
ทําความดีของเราไปตามเหตุผลของเรา เปนเรื่องของเทวดาเขา
เคารพเอง เพราะเทวดานั้นมีความดีที่จะเคารพความดีของคนดี)
สวนเรื่องอิทธิปาฏิหาริยและสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก็
พึงปฏิบัติอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตเพียงทาทีแหงเมตตามาเปน
ทาทีแหงความมีพลังจิต
สรางฤทธิ์และมงคลใหเกิดมีเปนของ
ตนเอง ฤทธิ์ที่ควรสรางไดตั้งแตเบื้องตนก็คือความเพียรพยายาม
บากบั่นเขมแข็ง
พรอมทั้งความหนักแนนในเหตุผลซึ่งเปนแรง
บันดาลความสําเร็จแหงกิจหนาที่
มงคลก็คือคุณธรรมและ
ความสามารถตางๆ ที่ไดปลูกฝงสรางขึ้นอันเสริมสงและคุมนําไปสู
ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดี๕๖
ทางดานพระภิกษุผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนําทาง
จิตใจ เมื่อจะตองเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้พึงเตรียมใจระมัดระวังถือ
เหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท
สําหรับผูเกงกาจทาง
อนุสาสนี ก็ไมสูกระไร อาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอน นํา
ชาวบานกาวสูพัฒนาการขั้นสูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตก็มีขอควรระวัง
อยูบาง เพราะบางทานสามารถใชอนุสาสนีทําใหคนเลิกเชื่อถือสิ่ง
ที่เขาเคยยึดถืออยูเดิมได แตหยุดแคนั้นหรือไมอาจชี้แนะใหเขา
เกิดปญญามองเห็นทางถูกตองที่จะเดินตอไป ทําใหชาวบานมี
อาการอยางที่วา ศรัทธาก็หมด ปญญาก็ไมมี ตกอยูในภาวะเควง
ควาง เปนอันตรายทั้งแกชีวิตของเขาเองและแกสังคม
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สวนทานที่ไมถนัดในเชิงสอนเชนนั้น และจะเขาไปใชสิ่งที่
เขายึดอยูเปนจุดเริ่มตน มีขอที่จะตองตระหนักมั่นไวในใจหลาย
อยาง๕๗ สําหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธ
บัญญัติหามไวแลววาไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน คงเหลืออยู
แตมงคลหรือสิ่งที่จะใหเกิดมงคล เบื้องแรกที่สุดจะตองกําหนด
แนวแนเปนเครื่องปองกันตัวไวกอนวา จะตองไมใชสิ่งเหลานี้เปน
เครื่องมือเลี้ยงชีวิตแสวงหาลาภ ซึ่งเปนมิจฉาชีพ และเปนความ
บกพรองเสียหายในดานศีล
ตอจากนั้น มีขอเตือนสํานึกในทางปฏิบัติโดยตรงคือ ตอง
ระลึกไวเสมอวา ขอที่ ๑ การที่เขาไปเกี่ยวของกับสิ่งเหลานั้นก็เพื่อ
ชวยประชาชนใหเปนอิสระจากสิ่งเหลานั้น เชน เกี่ยวของกับฤทธิ์
เพื่อชวยใหเขาเปนอิสระจากฤทธิ์ และเพื่อความเปนอิสระตามขอ
ที่หนึ่งนี้ ขอที่ ๒ จึงตามมาวา เมื่อเริ่มจุดตั้งตน ณ ที่ใด จะตองพา
เขาเดินหนาจากจุดนั้นเรื่อยไป จนกวาจะถึงจุดหมายคือความเปน
อิสระ จะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไมได และตามนัยของขอที่สอง
นี้ จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา ความฝกใฝหมกมุนในสิ่งเหลานี้
จะตองลดลง หรืออยางนอยไมเพิ่มมากขึ้น หรือกําหนดออกไปอีก
เปนทาทีของการปฏิบัติไดวาจะไมสงเสริมความฝกใฝหมกหมุนใน
สิ่งเหลานี้ใหแพรหลายขยายตัว จะมีแตการควบคุมใหอยูในขอบเขต
และการทําใหลดนอยลง คือเปลี่ยนขั้นพัฒนาการเขาสูขั้นที่ ๒ ให
หมด นอกจากนี้ ควรพยายามเนนใหปฏิบัติตามพุทธานุญาตที่วา
ทําตอเมื่อเขาขอ ซึ่งจะเปนการกระชับขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก
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ขอที่ ๓ ซึ่งไมอาจลืมไดคือ ตองใหอนุสาสนีชนิดนําออกเสนอใน
เมื่อไดโอกาส เพื่อทั้งเรงรัดและกําชับใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
ทางดานประชาชนที่กําลังพัฒนาขามจากขั้นที่ ๑ สูขั้นที่ ๒
การผอนปรนหรือโอนออนผอนตามจะมีไดอยางมากที่สุด ก็เพียง
เทาที่อยูในขอบเขตซึ่ง
๑. ไมเปนการออนวอนหวังพึ่งอํานาจบันดาลจาก
ภายนอก (หลักพึ่งตน และความเปนอิสระ)
๒. ไมเปนเหตุใหหมกมุนหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือ
ทํา (หลักทําการดวยความเพียรตามเหตุผล)
จากความผอนปรนนี้ ความสัมพันธและวิธีปฏิบัติเทาที่
พอจะเปนไปได จึงมีดังนี้
ก. เกี่ยวของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงสิ่งมงคลได โดย
พยายามทําสิ่งเหลานี้ในความหมายใหมที่สามารถทําไดดวย
ตนเอง เชน ธรรมฤทธิ์ อริยฤทธิ์ และมงคลที่เกิดจากการประพฤติ
ธรรมเปนตน แตก็ยอมผอนลงไปอีกอยางมากที่สุด จนถึงยอมให
เกี่ยวของกับมงคลตามแบบของชาวบานไดเฉพาะในแงที่เปน
เครื่องเสริมกําลังใจ (เสริมในทางที่ดีงาม ไมใชฮึกเหิมที่จะทําการ
ชั่วราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยย้ําวา
จะตองไมเปนเครื่องหนวงเหนี่ยวหรือลดทอนความเพียรพยายาม
ทําการตามเหตุผลเปนอันขาด
ข. สัมพันธกับเทพเจาทั้งหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ =
ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเกื้อกูลกันดวยไมตรี ผอนลงไปอยาง
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มากที่สุดจนถึงยอมรับการทําเทวตาพลี๕๘ (ของถวายแกเทวดา
หรือแผสวนบุญอุทิศแกเทวดา) ในความหมายวาเปนการเอื้อเฟอ
เกื้อกูลหรืออุปการะแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอนหรือขอให
โปรดปราน)
ยิ่งผอนปรนใหมาก ก็ยิ่งจําเปนจะตองย้ําขอเตือนสํานึกไว
ใหหนักแนน ไมจําเพาะชาวบานจะตองคอยเตือนตนเองเทานั้น
แมพระสงฆก็ควรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาส
ใกลชิดสภาพแวดลอมทางธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวาย
คอยชักใหแชเชือนไดงาย ขอเตือนสํานึกที่วานั้นก็คือจะตองรูตัวอยู
เสมอวา ตนยังอยูระหวางกําลังพัฒนา ขณะนี้อยูที่ขั้นนี้ ตองระลึก
ไววา แมวาขณะนี้ยังยุงเกี่ยวกับเทวดา ยังยุงเกี่ยวกับมงคล แตก็
หวังอยูเสมอวาจะกาวไปสูขั้นแหงความเปนอิสระสักวันหนึ่ง
ถาพูดอยางรวบรัดก็คือ จะตองสํานึกอยูเสมอวา "เรา
จะตองเดินหนาไมใชย่ําอยูกับที่" คําวา “เดินหนา” มีความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นตน เพราะหมิ่นเหมที่
จะตกหลนไปจากความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลัง
กลับไปอยูในชุมชนกอนอารยะไดงายเหลือเกิน เพราะในขั้นตนสุด
นี้ สิ่งที่ใชรวมในพุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมาก และสิ่งนั้น
บางทีก็เปนสิ่งเดียวกันแทๆ เชนมงคลและพลี เปนตน ตางแตทาที
แหงความเขาใจสําหรับชี้นํา และจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติ ถา
เกิดเหตุเพียงแควาเผลอลืมทาทีของการวางจิตใจนี้เสียเทานั้น
พฤติกรรมของผูปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเปนตรงขามไดทันที คือ
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หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ
ถอยกลับไปอยูนอกชุมชน
อารยะ
(นากลัววาจะไดเปนกันมาเสียอยางนี้หลายครั้งแลว)
ดังนั้น คําวา "เดินหนา" จึงเปนขอเตือนสํานึกสําคัญที่จะตองมา
ดวยกันเสมอกับความสํานึกในทาทีที่เปนขอบเขตของการปฏิบัติ๕๙
เมื่อใดเดินทางกาวหนาถึงขั้นที่ ๓ เมื่อนั้นจึงจะปลอดภัย
แท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะเปนโสดาบันขึ้นไป ไมมีการ
ถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะ
เขาถึงความหมายของพระรัตนตรัย มั่นใจในความเปนไปตาม
เหตุผล จนมีศรัทธาที่ไมหวั่นไหว ไมตองอางอิงปจจัยภายนอก ไม
วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไมมีกิเลสรุนแรงพอที่จะใหทํา
ความชั่วรายหรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจที่จะตองระบาย
กับทั้งรูจักความสุขอันประณีตซึ่งเกิดจากความสุขสงบผองใส
ภายในแลว
จึงมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมอยางแทจริง
ภาวะที่มีคุณธรรมมีความสุข และเปนอิสระ ซึ่งอิทธิพลภายนอกไม
อาจมาครอบงําชักจูงไดเพียงเทานี้ เปนความประเสริฐเพียงพอที่
เทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว๖๐ และพอที่จะใหชีวิตของผูนั้น
เปนอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยูแลวในตัว
มนุษยเปนยอดแหงสัตวที่ฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มี
ศักยภาพสูง สามารถฝกไดทั้งทางกาย ทางจิต และทางปญญา ให
วิเศษ ทําอะไรๆ ไดประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย อยางแทบไม
นาเปนไปได๖๑ การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุ
ภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยูในความประมาท ละเลยปลอยให
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ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรูจักเติบโตในอริยมรรคา
สวนผูใดไมประมาทไมรีรอ เรงฝกฝนตนไมหยุดยั้ง ผูนั้นแหละจะ
ไดทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะบรรลุสิ่งเลิศล้ําที่ทั้งฤทธานุภาพ
และเทวานุภาพไมอาจอํานวยใหได
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บันทึกพิเศษทายบท
สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ
บันทึกที่ ๑ :
อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร
การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจาเทาที่พบใน
พระไตรปฎกคือ
● ทรมานหัวหนาชฎิลชื่ออุรุเวลกัสสป (ทรมาน มาจาก ทม
นะ แปลวา ฝก คือทําใหหมดทิฏฐิมานะ หันมายอมรับถือปฏิบัติ
สิ่งที่ถูกตอง ไมใชทําใหเจ็บปวด) -วินย.๔/๓๗-๕๑/๔๕-๖๐;
● ทรมานพกพรหม - ม.มู.๑๒/๕๕๑-๕/๕๙๐-๗; สํ.ส.๑๕/
๕๖๖/๒๐๘;
● ทรมานพรหมอีกองคหนึ่ง -สํ.ส.๑๕/๕๗๓/๒๑๑;
● แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคําทาของอเจลกชื่อ
ปาฏิกบุตร -ที.ปา.๑๑/๔-๑๒/๖-๒๙;
● ทรมานโจรองคุลิมาล -ม.ม.๑๓/๕๒๔/๔๗๙;

อิทธิปาฏิหาริย- เทวดา

๕๓

ทําใหพระภิกษุพวกหนึ่งประหวั่นใจแลวมาเฝาเพื่อ
พระองคจะตรัสสอน - สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๑๑๗;
● ทําใหจําเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เรนลับ ที.สี.๙/๑๗๐/๑๓๖; ๑๗๕/๑๓๙; ม.ม.๑๓/๕๘๗/๕๓๑; ๖๐๘/
๕๕๓ = ขุ.สุ.๒๕/๓๗๖/๔๔๓;
●
แผเมตตาใหชางรายนาฬาคีรีมีอาการเชื่อง (ไมใช
อิทธิปาฏิหาริยโดยตรง) - วินย.๗/๓๗๘/๑๘๙;
● ผจญอาฬวกยักษ (ไมใชแสดงฤทธิ์โดยตรง) -สํ.ส.๑๕/
๘๓๘/๓๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๓๕๙;
● เรื่องที่มาในอรรถกถาเชน ยมกปาฏิหาริย แกคําทาของ
พวกเดียรตถีย -ที. อ.๑/๗๗; ธ.อ.๖/๖๒; ชา.อ.๖/๒๓๑; (ทั้งนี้อิง
บาลีใน ขุ.ปฏิ. ๓๑/๐/๔; ๒๘๔/๑๘๒ และ วินย.๗/๓๑/๑๔);
● ทรงนําพระภิกษุใหม ๕๐๐ รูป เที่ยวชมธรรมชาติในปา
หิมพานตแกความคิดถึงคูรักคูครอง - ชา.อ.๘/๓๓๕; เปนตน
●

การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวกที่พบในบาลี คือ
พระปณโฑลภารัทวาช แกคําทาเหาะขึ้นไปเอาบาตรบน
ยอดไผ (ตนบัญญัติไมใหภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) วินย.๗/๓๑/๑๔;
● พระมหาโมคคัลลานปราบมาร - ม.มู.๑๒/๕๕๙/๖๐๑;
● พระปลินทวัจฉะนําบุตรของอุปฐากกลับคืนจากโจร วินย.๑/๑๗๓/๑๒๕;
●

๕๔

เรื่องเหนือสามัญวิสัย

พระปลินทวัจฉะอธิษฐานวังพระเจาพิมพิสารเปนทอง
เพื่อชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม - วินย.๒/๑๓๙/๑๑๙๑๒๑;
● พระทัพพมัลลบุตรใชนิ้วเปนประทีปสองทางนําพระภิกษุ
ทั้งหลายไปยังเสนาสนะตางๆ -วินย.๑/๕๔๑/๓๖๙; ๖/๕๙๓/๓๐๖;
● พระสาคตะใชฤทธิ์ใหชาวบานเห็น ทําใหตองแสดงฤทธิ์
ใหชาวบานดูตอพระพักตรเพื่อใหชาวบาน ใจ สงบพรอมที่จะฟง
ธรรม - วินย.๕/๑/๓;
● พระสาคตะปราบนาคของชฎิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่ม
สุรา) วินย.๒/๕๗๕/๓๘๓;
● พระเทวทัตทําใหเจาชายอชาตศัตรูเลื่อมใส - วินย.๗/
๓๔๙/๑๖๔;
●
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานกลับใจหมูภิกษุ
ศิษยพระเทวทัตดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยที่ควบดวยอิทธิปาฏิหาริย
และอาเทศนาปาฏิหาริย -วินย. ๗/๓๙๔/๑๙๘;
● พระมหกะบันดาลใหมีลมเย็น แดดออน และฝน ชวย
พระเถระที่กําลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็นจึงขอใหทําฤทธิ์
ใหดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ - สํ.สฬ.๑๘/๕๕๖/๓๕๗;
●
พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหเวชยันตปราสาท
สั่นสะเทือนเพื่อเตือนสํานึกใหพระอินทรไมมัวเมาประมาท ม.มู.
๑๒/๔๓๗ /๔๖๘;
●

อิทธิปาฏิหาริย- เทวดา

๕๕

พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหมิคารมาตุปราสาท
สั่นสะเทือนเพื่อเตือนสํานึกของพวกภิกษุผูจัดจานฟุงเฟอ - สํ.ม.
๑๙/ ๑๑๕๕/๓๔๖;
● พระอภิภส
ู าวกของพระสิขีพุทธเจาแสดงธรรมโดยไมให
คนเห็นตัว ใหเสียงไดยินไปไดพันโลกธาตุ - สํ.ส.๑๕/๖๑๖/๒๒๙;
องฺ.ติก.๒๐/๕๒๐/๒๙๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๖/๕๙๖;
สวนเรื่องทีเ่ ลาในอรรถกถามีมากมาย เชน
● พระจุลลบันถกบันดาลใหเห็นตัวทานเปนพันองค - องฺ.อ.
๑/๒๒๘,๒๓๕; ธ.อ.๒/๗๔; วิสุทฺธิ.๒/๒๑๙ (อิงบาลี ขุ.ปฏิ. ๓๑/
๖๘๕/๕๙๒);
● พระมหาโมคคัลลานทรมานนันโทปนันทนาคราช -ชา.อ.
๗/๓๕๖; วิสุทฺธิ.๒/๒๓๓;
●
พระปุณณะชวยพอคาชาวเรือจากการทํารายของ
อมนุษย - ม.อ.๓/๗๓๑-๔ (เพิ่มความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.
๑๔/๗๖๔/๔๘๕ และมีเรื่องพระพุทธเจาเสด็จสุนาปรันตชนบท
เปนที่มาของพระพุทธบาท ๒ แหง);
● สามเณรสังกิจจะชวยภิกษุ ๓๐ รูปโดยอาสาใหโจรจับตัว
ไปบูชายัญแทน และกลับใจโจรไดหมด - ธ.อ.๔/๑๑๑;
● สุมนสามเณรปราบพญานาค - ธ.อ.๘/๘๙;
● พระสุนทรสมุทรเหาะหนีหญิงนางโลม - ธ.อ.๘/๑๕๒;ฯลฯ
●

เรื่องฤทธิ์ของคนอื่น มีมาในบาลีบางบางแหง เชน

๕๖

เรื่องเหนือสามัญวิสัย

พรหมสัมมาทิฏฐิทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ - สํ.ส.๑๕/
๕๘๖/๒๑๕;
● ฤาษีชื่อโรหิตัสสะมีฤทธิ์เหินเวหาดวยคามเร็วดังวายางเทา
เดียวก็ขามมหาสมุทรไปแลว เหาะไปตลอด ๑๐๐ ปไมหยุดเลย ก็ไม
ถึงที่สุดโลก ตายเสียกอน - สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑;
●
พระอินทรแปลงเปนชางหูกมาถวายบิณฑบาตแกพระ
มหากัสสป - ขุ.อ.๒๕/๘๐/๑๕๕;
สวนในอรรถกถามีเรื่องมากมาย โดยมากเปนการกระทํา
ของเทวดา ยักษ วิทยาธร ฤาษี ดาบสตางๆ ผูมีบทบาทมากทาน
หนึ่งคือพระอินทร ซึ่งมักแปลงกายบาง ไมแปลงกายบาง ลงมา
ชวยคนดีบาง ทดสอบความดีของคนดีบาง ดังเชนแปลงเปนหนูมา
กัดเชือกรัดครรภปลอมของนางจิญจมาณวิกา - ธ.อ.๖/๔๕; ชา.อ.
๖/๑๓๐; อิติ.อ.๑๑๓ และพบไดทั่วๆ ไปในอรรถกถาชาดก ;
นอกจากนั้นมีกลาวถึงเปนกลาง มิใชเปนเหตุการณเฉพาะครั้ง
เฉพาะคราว เชน
● เปนเหตุหนึ่งของแผนดินไหว - ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๖;
● แสดงความสําคัญของมโนกรรม - ม.ม.๑๓/๗๐/๖๓;
● เหตุใหอธิษฐานตนไมเปนดินก็ได เปนน้ําก็ได เปนตน องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๐ ;
● กลาวถึงคนที่เปนโลกาธิปไตยเรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัว
วาสมณพรหมณและเทวดาผูมีฤทธิ์จะลวงรูจิตของตน - องฺ.ติก.
๒๐/๔๗๙/๑๘๘
●

๕๗

อิทธิปาฏิหาริย- เทวดา

บันทึกที่ ๒ :
การชวยและการแกลงของพระอินทร
การชวยเหลือของพระอินทรนั้น ดูเหมือนจะมิใชเกิดจาก
เพียงคุณธรรมเทานั้น
แตแทบจะถือเปนหนาที่ทีเดียวเพราะมี
ขอกําหนดกํากับอยูดวย คือ การที่อาสนรอนเปนสัญญาณเตือน
เรื่องอาสนรอนนี้ก็นาจะเปนหลักฐานอยางหนึ่งที่แสดงถึงชวงตอ
ของความเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบคั้นดวยแรงตบะหรือการ
บําเพ็ญพรตแบบเกา หันมาเนนในแงที่คุณธรรมความดีของคน
เปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอนี้ ก็ยังเกี่ยวของ
กับพลังบีบบังคับที่เกิดจากตบะแบบเกาอยูดวย ในสถานการณ
บีบบังคับแบบเกานั้น การปฏิบัติของพระอินทรก็มักจะเปนไปใน
รูปของการแขงขัน ชิงชัยชิงอํานาจกับมนุษยแบบโลกๆ ที่ติดมากับ
ระบบเกา เชน พยายามหาทางทําลายตบะของมนุษยเปนตน ซึ่ง
เห็นไดชัดวาไมใชวิธีการแหงคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา
(เชน โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.๕/๓๘๐; อลัมพุสาชาดก, ชา.อ.๗/
๓๙๖; นฬินิกาชาดก, ชา.อ.๘/๑) สวนเรื่องที่เขาสูคติของ
พระพุทธศาสนามากบางนอยบางมีมากมายหลายเรื่องเชนใน
● มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.๕/๓๕๑;
● กัณหชาดก, ชา.อ.๕/๔๒๙;
● อกิตติชาดก, ชา.อ.๖/๑๙๗;

๕๘

เรื่องเหนือสามัญวิสัย

สุรุจิชาดก, ชา.อ.๖/๓๐๕;
● สีวิราชชาดก, ชา.อ.๗/๓๗;
● สัมพุลาชาดก, ชา.อ.๗/๓๐๒;
● กุสชาดก, ชา.อ.๘/๑๓๓;
● เตมิยชาดก, ชา.อ.๙/๒;
● เวสันดรชาดก, ชา.อ.๑๐/๔๕๙;
● เรื่องพระจักขุบาล, ธ.อ.๑/๑๖;
● เรื่องสามเณร, ธ.อ.๘/๑๒๙ ฯลฯ
อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา ตามเรื่องในชาดกเหลานี้ เมื่อพระ
อินทรจะชวยนั้น มิใชจะชวยงายๆ โดยมากมักจะมีบททดลองกอน
เพื่อทดสอบวามนุษยที่ทําดีนั้น มีความแนวแนมั่นคงในความดีนั้น
แทจริงหรือไม อีกเรื่องหนึ่งที่ถือวาแสดงคติพุทธศาสนาอยางสําคัญ
จัดเขาในทศชาติ คือมหาชนกชาดก ตามเรื่องวา เมื่อเรือแตกกลาง
ทะเล คนทั้งหลายหวาดกลัว รองไหวอนไหเทวดาตางๆ พระ
โพธิสัตวผูเดียว ไมรองไห ไมคร่ําครวญ ไมวอนไหวเทวดา คิดการ
ตางๆ ตามเหตุผล และเพียรพยายามสุดกําลัง ในที่สุดมณิเมขลา
เทพธิดารักษาสมุทรมาชวยเองตามหนาที่ของเทวดา (ชา.อ.๙/ ๕๙)
อนึ่ง นอกจากตรวจดูเองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาล
เปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไป
รายงานใหทราบดวย (องฺ.ติก.๒๐/๔๗๖/๑๘๐; องฺ.อ.๒/๑๕๖).
●

๕๙
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บันทึกที่ ๓ :
สัจกิริยา ทางออกที่ดีสําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล
สําหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาขั้นตน ผูยังหวง หรือยังมี
เยื่อใยที่ตัดไมคอยขาดในเรื่องแรงดลบันดาลหรืออํานาจอัศจรรย
ตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมายังมีวิธีปฏิบัติที่เปนทางออกใหอีก
อยางหนึ่ง คือ "สัจกิริยา" แปลวา การกระทําสัจจะ หมายถึงการ
อางพลังสัจจะหรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยก
เอาคุณธรรมที่ตนไดประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญมาหรือมีอยูตามความ
จริง หรือแมแตสภาพของตนเองที่เปนอยูจริงในเวลานั้น ขึ้นมาอาง
เปนพลังอํานาจสําหรับขจัดปดเปาภยันตรายที่ไดประสบในเมื่อ
หมดทางแกไขอยางอื่น
วิธีการนี้ไมกระทบระเทือนเสียหายตอ
ความเพียรพยายาม และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํานาจดล
บันดาลจากภายนอกอยางใดๆ ตรงขาม กลับเปนการเสริมย้ํา
ความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตน และทําให
มีกําลังใจเขมแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งไมตองยุงเกี่ยวกับวัตถุหรือพิธีที่จะ
เปนชองทางใหขยายกลายรูปฟนเผือออกไปได
สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศาสนารุนอรรถกถาเฉพาะ
อยางยิ่งชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติที่ใกลจะถึงความเปนพุทธอยาง
แทจริง ดังหลักฐาน (หลายเรื่องมีลักษณะนาจะเหลือเชื่อ แตคง
เปนธรรมดาของวรรณคดี);
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พิสูจนความเปนลูก ชา.อ./๑/๒๐๖;
● ทําใหตนออกลวง เพื่อชวยฝูงลิงใหดื่มน้ําไดโดยปลอดภัย
- ชา.อ.๑/๒๕๙, ม.อ.๓/๑๖๙;
● ลูกนกขอใหตนพนภัยไฟปา ชา.อ.๑/๓๑๙;
● ชวยใหชนะสกา - ชา.อ.๒/๘๗;
● ใหเด็กหายจากพิษงู - ชา.อ.๕/๔๖๐;
● ใหเรือพนภัยจากทะเลราย ชา.อ.๖/๗๓;
● ใหประดานกพนจากที่กักขัง - ชา.อ.๖/๓๓๖;
● บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรขึ้นใหม - ชา.อ.๗/
๔๘ (อางใน มิลินฺท. ๑๗๐);
● ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัย (มีแงอิงเทวดาบาง) ชา.อ.๗/๒๑๒;
● อางความซื่อสัตยตอสามี ทําใหสามีหายจากโรคเรื้อน ชา.อ.๗/๓๑๑;
● พระมเหสีขอใหมีโอรส - ชา.อ. ๙/๒;
● ใหพนจากการจองจําเพราะถูกใสความ - ชา.อ.๙/๕๔;
● ใหลูกหายจากพิษลูกศร - ชา.อ. ๙/๑๕๒;
● ใหสวามีที่กําลังจะถูกบูชายัญพนภัย - ชา.อ.๑๐/๑๓๓;
● นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ - มิลน
ิ ฺท.๑๗๓;
● พระเจาอโศกของกิ่งมหาโพธิโดยไมตองตัด - วินย.อ.๑/
๙๕;
●
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๖๑

ใหพนจากการถูกลงโทษใหชางเหยียบในกรณีถูกใส
ความวาเปนโจร - ที.อ.๒/๔๑๒; (แต ชา.อ.๑/๓๐๑ วาเปน
อานุภาพแหงเมตตา) ;
● ลูกอางใจจริงของแมใหพนภัยควายปาไล - ม.อ.๑/๒๗๖;
สํ.อ.๒/๑๘๖; สงฺคณี อ. ๑๘๔;
● องคุลิมาลประสงคความสวัสดีแกหญิงครรภแก - ม.อ.๓/
๓๑๓ (อางบาลี ม.ม.๑๓/ ๕๓๑/๔๘๕) ;
● ราชามหากัปปนะขามแมน้ําดวยมา - สํ.อ.๒/๒๙๙;
องฺ.อ.๑/๓๔๘;
● พระราชเทวีทําอยางมหากัปปนะ - ธ.อ.๔/๔๙๑;
● เสี่ยงดอกไมไปบูชาและนิมนตพระพุทธเจา - องฺ.อ.๑/
๒๘๘;
● ใหลูกหายจากพิษงู - องฺ.อ.๒/๑๗๖;
● ทําใหสามีหายปวย
องฺ.อ.๓/๑๑๗ (แตบาลีวาหาย
เพราะฟงโอวาทของภรรยา - องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒);
● เสี่ยงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม - องฺ.อ.๓/๓๔๑;
มีขอที่ควรเสนอไวชวยกันพิจารณาอยางหนึ่งวา บางที
ประเพณีการทําสัจกิริยา
อาจเปนเครื่องแสดงอยางหนึ่งวา
จริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม
การเสื่อมไปของ
ประเพณีสัจกิริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยออนแอลงในทาง
จิรยธรรม เพราะในเมื่อไมมีคุณธรรมที่จะตองใหเกิดความมั่นใจวา
ตนเอง ก็ตองหันกลับไปอางและวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มเี ทวฤทธิ์เปน
●
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ตน คงเปนดวยเหตุนี้การกระทําตามระบบเดิม เชน การบนบาน
การวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบานผสมสาป (การสบถ
สาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพียงคํามั่น แตที่ทํากันมาก
มีการอางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสาปแชงดวยวา ถาทําหรือไมทําอยางนั้น
ขอใหประสบผลรายอยางนั้นๆ) จึงยืนยงและแพรหลายกวา.
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บันทึกที่ ๔ :
พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา
คติพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเทวดานี้ เมื่อปฏิบัติใหถูกตอง
ดวยความเขาใจ ก็ทําใหชาวพุทธอยูรวมกันไดดวยดีกับผูที่ยังนับ
ถือเทพเจา
พรอมทั้งสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย
อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวาทาทีเชนนี้ทําใหพระพุทธศาสนา
เสียเปรียบ เพราะคนทั่วไปมีความโนมเอียงในทางที่จะไมมั่นใจ
ตนเอง และครานที่จะคิดเหตุผล จึงมักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหววอน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลไดงาย
ขอนี้อาจเปนจุดออนที่
พิจารณากันไปไดตางๆ แตปญหานาจะอยูที่วา เราไดยกเอา
ขอบเขตที่ทานวางไวขึ้นมาปฏิบัติกันหรือเปลา และคอยย้ําความ
เขาใจที่ถูกตองกันไวหรือไม ยิ่งถารูตัววามีจุดออนอยูแลวก็ควรจะ
ยิ่งระมัดระวังรักษาหลักการใหแข็งขันยิ่งขึ้น
มองอยางหนึ่ง
เหมือนกับพูดวา ชาวพุทธฝายชาวบานจะไปนับถือกราบไหวยก
ยอง (แตไมใชออนวอนหรือมั่วสุม) เทพเจากับเขาอยางไรก็ได แต
อยานับถือใหสูงกวาความสามารถของมนุษยที่ตนมีอยูก็แลวกัน
เทวดาจะสูงเทาใดก็ได แตที่สูงสุดนั้นคือมนุษย คือทานผูเปน
ศาสดาของเทวะและมนุษยทั้งหลาย หรือถาไมคลองใจที่จะนึกถึง
ภาพเทพเจาที่ตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหวมนุษย ก็อาจจะ
มองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนวหนึ่งวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึง
ภาวะสูงสุดพนไปแลวทั้งจากความเปนเทพเจาและความเปน
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มนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธพจนดังตอไปนี้ (ขอความมีลักษณะ
เลนถอยคํา จึงแปลรักษาสํานวนเพื่อผูศึกษามีโอกาสพิจารณา)
ครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจากําลังเสด็จพุทธดําเนินทางไกล
พราหมณผูหนึ่งไดเดินทางไกลทางเดียวกับพระองค มองเห็นรูป
จักรที่รอยพระบาทแลวมีความอัศจรรยใจ ครั้นพระองคเสด็จลงไป
ประทับนั่งพักที่โคนไมตนหนึ่งขางทาง พราหมณเดินตามรอยพระ
บาทมา มองเห็นพุทธลักษณาการที่ประทับนั่งสงบลึกซึ้งนาเลื่อมใส
ยิ่งนัก จึงเขาไปเฝาแลวทูลถามวา "ทานผูเจริญคงจักเปนเทพเจา"
พระพุทธเจาตรัสตอบวา "แนะพราหมณ เทพเจาเราก็จักไมเปน"
ทูลถามตอไปวา "ทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ" ตรัสตอบวา
"คนธรรพเราก็จักไมเปน" "ทานผูเจริญคงจักเปนยักษ" "ยักษเราก็
จักไมเปน" "ทานผูเจริญคงจักเปนมนุษย" "มนุษยเราก็จักไมเปน"
ทูลถามวา "เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนเทพ ทานก็กลาววา
เทพเราก็จักไมเปน เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ…
เปนยักษ…เปนมนุษย ทานก็กลาววา จักไมเปน เมื่อเชนนั้นทานผู
เจริญจะเปนใครกันเลา" ตรัสตอบวา "นี่แนะพราหมณ อาสวะเหลา
ใดที่เมื่อยังละไมไดจะเปนเหตุใหเราเปนเทพเจา.เปนคนธรรพ ...
เปนยักษ...เปนมนุษย อาสวะเหลานั้นเราละไดแลว ถอนรากเสีย
แลวหมดสิ้น ไมมีทางเกิดขึ้นไดอีกตอไป เปรียบเหมือนดอกอุบล
ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา แตตั้งอยูพนน้ํา ไม
ถูกน้ําฉาบติด ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตขึ้น
ในโลก แตเปนอยูเหนือโลก ไมติดกลั้วดวยโลก ฉันนั้น; นี่แนะ
พราหมณ จงถือเราวาเปน ‘พุทธ’ เถิด" (องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๘)

๖๕
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เชิงอรรถ
๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗
๘
๙
๑๐

น โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔)
หลักขอนี้ รวมอยูในเกณฑวินิจฉัยความหมายและคุณคาของ
พุทธธรรม ซึ่งเปนอีกบทหนึ่งตางหากในหนังสือพุทธธรรมฉบับ
สมบูรณ
ที.ปา.๑๑/๒-๓/๓-๔; พึงเทียบกับพุทธพจนที่แสดงสิ่งที่ทรง
พยากรณและไมทรงพยากรณ ใน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗๑๕๓ ดวย
ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔ (คําวา การบําเพ็ญพรตหมายจะเปน
เทวดานั้น แปลตาม สุตฺต.อ.๒/๖๖ รูปศัพทเปน อมรา ถาแปล
ตามรูปศัพท ก็ไดความเพียงวา เทวดาทั้งหลาย ก็ดี)
คําชี้แจงเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอม
ทั้งหลักฐานอางอิงทั้งหลาย ไดแสดงไวแลวอยางมากมายใน
ตอนกอน ๆ
ที.สี.๙/๓๓๙-๓๔๒/๒๗๓-๖; ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; องฺ.ติก.
๒๐/๕๐๐/๒๑๗; ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๑/๖๑๖-๘
ดู เกวัฏฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓
ดู องฺ.ติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๒๐
ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒; อธิบายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙
ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนนี้ใน องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๔๔ /
๑๘๙; ฤทธิ์ประเภทนี้เปนพวกเมตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งถึงขั้นเปน
สุภวิโมกข เกิดจากเจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (ส
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.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔); เปนผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ได
(ส.ม.๑๙/๑๒๕๓-๑๒๖๒/๓๗๖-๙);
เปนผลของการเจริญ
สมาธิกไ็ ด (ส.ม.๑๙/๑๓๓๒-๖/๔๐๑-๓); บางแหงเรียกผูปฏิบัติ
ไดเชนนี้วาอริยชนผูเจริญอินทรียแลว (ม.อุ.๑๔/๘๖๓/๕๔๖)
วินย.๗/๓๓/๑๖; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธิ์
(ฤทธิ์ผันแผก คือเปลี่ยนจากรูปรางปกติ เชน แปลงตัวเปน
ตางๆ เนรมิตใหเห็นสิ่งตาง ๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัว
ทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐานฤทธิ์ (เชน อธิษฐานตัวเปน
หลายคน เดินน้ํา ดําดิน เปนตน) ดู วินย.อ.๓/๓๓๗ แต
คําอธิบายนี้ดูไมนานิยม
ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๒/๖๑๖-๖๒๐
องฺ.ติก.๒๐/๕๘๔/๓๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๗/๓๕๓
อิทธิมทะ (เปนพวกเดียวกับเมาความรู เมาศีล เมาฌาน เปน
ตน) ดู อภิ.วิ.๓๕/๘๔๙/๔๖๘)
วิสุทธิ.๑/๑๑๒,๑๒๒
แตอยาลืมวา การตั้งใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเครื่อง
ชักจูงผูกหมูชนไวกับตน เพื่อผลในทางชื่อเสียง ความยกยอง
สรรเสริญ หรือลาภ ก็เปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงติเตียนมาก
เชนเดียวกัน
ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจลึกลับนั้น รวมถึงสิ่งที่ทานเรียกวา
ติรัจฉานวิชาบางอยางดวย (ติรัจฉานวิชา คือ วิชาที่ขวางตอ
ทางสวรรคนิพพาน หรือวิชาภายนอกที่ไมเขากับจุดหมายของ
พระศาสนา โดยมากเปนวิชาจําพวกการทํานายทายทัก และ
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๑๘

๑๙
๒๐

๖๗

การรักษาโรคตาง ๆ ซึ่งจะจัดเปนความบกพรองเสียหายใน
ดานศีล หากภิกษุนํามาใชเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพหรือหาลาภ
สักการะ ติรัจฉานวิชา เปนคนละอยางกันกับอิทธิปาฏิหาริย,
ติรัจฉานวิชา มาใน ที.สี.๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ และกลาวซ้ําไวอีก
หลายสูตรในพระไตรปฎกเลม ๙ นั้น, มีสิกขาบทหามเรียนหาม
สอนใน วินย.๓/๓๒๒/๑๗๗; ๗/๑๘๔/๗๑ อธิบายใน ที.อ.๑/
๑๒๑; นิทฺ.อ.๒/๑๑๗ เปนตน)
อยาลืมวา หลักพึ่งตนเอง เปนตัวของตัวเอง นี้ ทานใหสมดุลย
ดวยหลักการเคารพ หรือคารวธรรม ที่กลาวแลวในตอนกอน
และพึงสังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับเปนผูเชื่อ
ฟงคําสั่ง มีวินัยอยางยิ่ง (การเชื่อฟงกับความเชื่อที่เรียกวา
ศรัทธามีแงตางกัน การเชื่อฟงหรือปฏิบัติตามคําสั่งอยางมีวนิ ัย
นั้นเกิดจากศรัทธาอยางหนึ่ง เกิดจากปญญาอยางหนึ่ง พระ
อรหันตปฏิบัติตามคําสั่ง รักษาระเบียบวินัยดวยปญญา).
อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพิเศษทายบท
อามิสฤทธิ์ (ความสําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วัตถุรุงเรือง
หรือวัตถุเปนแรงบันดาล) และ ธรรมฤทธิ์ (ความสําเร็จหรือ
ความรุงเรืองแหงธรรม, ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล)
มาใน องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗; อนึ่ง ความมีรูปโฉมงาม
ผิวพรรณผุดผอง ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี ความมี
เสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็เรียกวาเปนฤทธิ์เชนกัน (ดู ที.ม.
๑๐/๑๗๑/ ๒๐๔; ม.อุ.๑๔/๔๙๖/๓๓๐)

๖๘
๒๑

๒๒

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๙
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ที.สี.๙/๓๔๓/๒๗๗ และ ส.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/
๔๕/๖๑ (เคยอางแลวทั้งสองเรื่อง)
วินย.๗/๓๕๐/๑๖๔ (เคยอางแลว); อยางไรก็ดี ถาความคิดราย
รุนแรงขึ้น ฤทธิ์ก็เสื่อมได เพราะฤทธิ์ตองอาศัยฌานสมาบัติ
เปนฐาน และผูจะเขาฌานสมาบัติได ตองทําจิตใหบริสุทธิ์ผอง
ใส ปราศจากนิวรณ.
คําวาเทวดา หรือเทพ ใชคลุมถึงพรหมทั้งหลายดวย โดย
แบงเปนเทวดาชั้นกามาวจร (ผูยังเกี่ยวของกับกาม บางที
เรียกวา ฉกามาพจรสวรรค หรือสวรรคชั้นที่ยังเกี่ยวของกับ
กาม ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต
นิมมานรดี และ ปรนิมมิตวสวัตดี) ตอจากนั้นมีเทพชั้นรูปาว
จร (รูปพรหม) ๑๖ ชั้น และสูงสุดมีเทพชั้นอรูปาวจร (อรูป
พรหม) (ดู สงฺคห.๒๙ เปนตน)
ดู องฺ.นวก.๒๓/๒๒๕/๔๐๙
ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐.
องฺ.อฏก.๒๓/๑๑๙/๒๒๙
ดู เคา องฺ.อ.๓/๓๔๕
อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย (ขุ.อิติ.
๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน).
ใน องฺ.อฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔ มีพุทธพจนวา ตอเมื่อ
พระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณทัสสนะครบ ๘ ปริวัฏฏ (รอบทั้ง
๘ ดานคือ ๑. จําโอภาสได ๒. เห็นรูปทั้งหลาย ๓. สนทนากัน
ไดกับเทวดาเหลานั้น ๔. รูวาเทวดาเหลานั้นมาจากเทพนิกาย
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๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

๖๙

ไหน ๕. รูวาเทวดาเหลานั้นจุติจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นดวยวิบาก
ของกรรมใด ๖. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอาหารอยางไร เสวยสุข
ทุกขอยางไร ๆ ๗. รูวาเทวดาเหลานั้นมีอายุยืนยาวเทาใด ๘.
รูวาพระองคเคยอยูรวมกับเทวดาเหลานั้นหรือไม)
จึงจะทรง
ปฏิญาณไดวาทรงบรรลุแลวซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิ
เทวญาณทัสสนะนี้นาจะแปลวา
ญาณทัสสนะของพระผู
เหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะที่ทําใหทรงเปนผูเหนือกวา
เทพ (เทียบคําแปลกับ ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒; นิทฺ.อ.๒/๓๒๘
สุตฺต.อ.๒/๕๓๐) เพราะทําใหทรงรูจักเทวดาดียิ่งกวาที่พวก
เทวดารูจักตนเอง (เชนพระพรหมไมรูอายุของตน จึงเขาใจ
ตนเองผิดวาไมเกิดไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของทิพยจักษุ (ดู ม.อ. ๓/๓๐๕) จึงเปนคุณสมบัติจําเปนอยาง
หนึ่งสําหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพล
ญาณขออื่น ๆ แตไมจาํ เปนสําหรับการบรรลุอรหัตตผลหรือ
นิพพาน (แตเดิมมาตั้งแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดา
เปนของสามัญและฝงรากลึก ดังนั้น การจะแสดงความ
ประเสริฐของมนุษยไดก็ตองใหเห็นวามนุษยสามารถจะทําตน
ใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร).
ส.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕
ม.มู.๑๒/๔๓๗/๔๖๘
สํ.ส.๑๕/๘๖๔/๓๒๒
โลกมนุษยไมสะอาดมีกลิ่นเปนที่รังเกียจแกเทวดา (ดู ที.ม.๑๐/
๓๐๖/๓๖๒; ขุทฺทก.อ.๑๒๙; สุตฺต.อ.๒/๘๖)

๗๐
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
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๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๔๕
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ขุ.ชา.๒๗/๕๐๕/๑๒๘; ชา.อ.๔/๒๒๗-๒๓๔
ธ.อ.๕/๑๐; ชา.อ.๑/๓๓๙
ดู เรื่องพระโกณฑธาน, องฺ.อ.๑/๒๘๔; ธ.อ.๕/๔๗
เชน ขุททก.อ.๒๖๑; สุตฺต.อ.๑/๒๔๖; ธ.อ.๒/๑๒๘
เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.๘/๑๒๓
ไดกลาวขางตนแลววาจะพูดไปตามเรื่องราวในคัมภีร ไมแปล
ความหมายทางนามธรรม
เขตอํานาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.๑/
๔๕; สุตฺต.อ.๑/๕๔
ดู ชา.อ.๑/๑๑๓; พุทธ.อ.๕๒๑
ดู ม.มู.๑๒/๕๕๖/๕๙๗
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕/๒๒
ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๐/๒๘๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๙/๓๕๙; ขุ.เถรี.๒๖/
๔๗๑/๔๘๙
การชวยและการแกลงของพระอินทร ดู บันทึกพิเศษทายบท
เทียบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดนี้ดูเหมือนจะ
หนักในการออนวอนมาก ถาเพียรพยายามกอนจึงออนวอนก็
พอทําเนา แตที่มีมาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพียรอะไร ก็ไป
บวงสรวงออนวอนเทวดา สวนเทวดาเลาก็รอการออนวอนกอน
จึงมา และใครออนวอนก็มาชวยคนนั้น ไมตองคํานึงวาเขาทํา
ดีหรือไม ที่จะทดลองทดสอบความดีกอนเปนอันไมตองพูดถึง
ถาเปนอยางนี้ ลองมาทายกันวาเทวดาที่ลงมาจะเปนเทวดา
แบบไหน นาเกรงไหมวา เทวดาใฝลาภ และเทวดาสวมรอยจะ
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๔๗

๔๘

๔๙

๗๑

มากันมาก หรือไมก็เทวดาใจออน ที่มัวมาขลุกขลุยกับมนุษย
จนพาเสียไปดวยกัน
ถาจะใหถูกแท ควรวา "การเพียรพยายามทําดี เปนคุณธรรม
ของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปนคุณธรรมของสวรรค" แต
ใชคําวาหนาที่ เพราะฟงงายและกําชับการปฏิบัติมากกวา
มีขอสังเกตวา ชาวไทยพุทธสมัยเกา ที่เชื่อผีสางเทวดา เมื่อจะ
ทําการใดที่อาจกระทบกระเทือนเทวดา เขาพูดวาใหบอกกลาว
เทวดาหรือบอกกลาวพระภูมิเจาที่ ขอนี้อาจเปนหลักฐานอยาง
หนึ่งที่แสดงถึงการปรับตัวเขาสูแนวทางของพระพุทธศาสนา
เปลี่ยนจากการเซนสรวงสังเวยอยางพราหมณ
แตการ
บวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟูใหมในสมัยปจจุบัน ทั้งนี้
นาจะเปนเพราะวาในเมื่อคนไมเขาใจทาทีแบบพุทธตอเทวดา
ก็จึงมีแตคน ๒ พวกเถียงกันอยูคือ พวกวาเทวดามี กับพวกวา
เทวดาไมมี จะเถียงกันอยางไรก็ตาม พวกที่เชื่อวามีก็ยังมีอยู
และที่มากก็คือพวกที่ระแวงไวกอนวามี พวกที่วามีและระแวง
วามี ก็ไมรูวิธีปฏิบัติอยางอื่นนอกจากการบวงสรวงออนวอน
ดังนั้น ทั้งที่มีการดุวาใหเลิกบวงสรวงออนวอนเทวดา แตการ
บวงสรวงออนวอนบนบานนั้น ก็กลับยิ่งแพรหลายงอกงาม
ยิ่งขึ้น ขอสังเกตนี้จะเปนจริงหรือไมขอใหผูมีโอกาสชวยกัน
คนความาบอกกันตอไป.
คําวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นาจะเปนคําที่คลุมเครือและกวางเกินไป ใน
บรรดาสิ่งของจําพวกนี้ สวนที่พอจะอางพุทธานุญาตไดคงจะมี
แตมงคลอยางเดียว ดังนั้น ในวงการพุทธนาจะจํากัดไมใชคํา

๗๒

๕๐
๕๑
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วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใชแตคําวามงคล เพื่อขีดวงใหแคบเขา และงาย
แกการตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง เดี๋ยวนี้ ก็ใชกันพรา).
องฺ.ปฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐
วินย.๗/๑๒๐-๔/๔๖-๕๐; ม.ม.๑๓/๔๘๖/๔๔๐; อรรถกถา
(วินย.อ.๓/๓๔๕; ม.อ.๓/๒๙๙; ธ.อ.๖/๓) ขยายความวา
เจาชายโพธิไมทรงมีโอรสหรือธิดา ไดทรงใหปูลาดผาครั้งนั้น
โดยตั้งความปรารถนาวาถาจะทรงไดโอรสก็ขอใหพระพุทธ
องคทรงเหยียบผานั้น พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมี
โอรสธิดาจึงไมทรงเหยียบ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทหาม
ภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผา เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะห
ภิกษุสงฆในภายหลัง เพราะในพุทธกาลมีภิกษุที่รูจิตผูอื่นอยู
มาก
ภิกษุเหลานั้นยอมเหยียบหรือไมเหยียบไดตรงตาม
ความคิดของชาวบานเจาของผานั้น
แตนานไปภิกษุหลัง
พุทธกาลทําไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานก็จะติเตียนเอาวาพระ
สมัยนี้ไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว
เปนการชวยคุมครองภิกษุรุนหลังทั้งหลาย และอธิบายตอไป
วา ในกรณีที่หญิงแทงไปแลว หรือมีครรภแก เขาขอเพื่อเปน
มงคลจึงเหยียบได ถาพิจารณาตามแนวของอรรถกถา อาจ
มองเห็นความตอไปวา กรณีของเจาชายโพธิเปนการบนบาน
ขอลูก จึงทรงบัญญัติไมใหเหยียบ สวนกรณีของหญิงแทงบุตร
เปนการขอเพื่อเปนสิริมงคลเทานั้น จึงทรงอนุญาตใหเหยียบ
อยางไรก็ดี ถาไมดูอรรถกถา พิจารณาอยางพื้น ๆ ตามเรื่องใน
บาลี จะสันนิษฐานความไดใหมที่ดูจะสมเหตุผลอยูมากวา ที่
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๕๒

๗๓

ไมทรงเหยียบผาที่วังของเจาชายโพธิ
ก็เพราะทรงรักษา
มรรยาท พระองคเสด็จมาถึงยังไมไดลา งพระบาท จึงไมทรง
เหยียบ เพราะไมประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มีอนุบัญญัติ
ตอไปดวยวา ถาภิกษุลางเทาแลว อนุญาตใหเหยียบได) สวน
กรณีของหญิงนั้นทรงยกเวนให
เพราะเขาขอรองเองโดยมี
เหตุผลวาตองการมงคล.
มงคล เปนคนละอยางกันกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย แตนํามารวม
ไวในที่นี้ดวย เพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแลวก็มีขอพิจารณา
คลายคลึงกัน เชนในแงผลดีผลเสียและการวางทาทีที่ถูกตอง
เปนตน; แตวาโดยความหมาย อิทธิปาฏิหาริยเปนเรื่องของ
ความสามารถพิเศษของตัวผูทําอิทธิปาฏิหาริยเอง สวนมงคล
มีที่มีมาไดหลายแง เชน อาจเชื่อวาบุคคลหรือสิ่งที่ใหมงคลนี้ มี
ความศักดิ์สิทธิ์อิทธานุภาพหรืออํานาจพิเศษเปนของตนเองก็
ได อาจเชื่อวาบุคคลหรือสิ่งนั้นเปนสื่อหรือทางผานของอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ที่เรนลับอยูตางหากก็ได หรืออาจเชื่ออยางประณีต
ขึ้นมาอีกวา บุคคลหรือสิ่งนั้นทรงไวซึ่งคุณธรรมความดีงาม
ความสุข ความบริสุทธิ์ จึงเกิดเปนความศักดิ์สิทธิ์หรือเปน
มงคลขึ้นมาในตัวเอง
อยางที่ชาวบานจํานวนมากเชื่อตอ
มงคลนี้มีสวนไปเกี่ยวของอยูในเรื่อง
พระสงฆเปนตนก็ได;
ติรัจฉานวิชาไมนอย
(ติรัจฉานวิชาเปนคนละเรื่องกันกับ
อิทธิปาฏิหาริย)
เพราะคนเห็นติรัจฉานวิชาบางอยางเปน
แหลงที่มาของมงคล ติรัจฉานวิชานั้นถาภิกษุใชเปนเครื่อง

๗๔

๕๓

๕๔
๕๕

๕๖
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เลี้ยงชีพแสวงหาลาภ ก็เปนมิจฉาชีพ จัดเปนความบกพรอง
ดานศีล (โดยมากรวมอยูในเรื่องมหาศีล)
ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา
ความโอนออนผอนตาม
(permissive)
จนเกินไป
เปนลักษณะอยางหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา และลักษณะนี้นับวาเปนจุดออนสําคัญของ
พระพุทธศาสนาดวย ในขอนี้ ผูเขียนขอแสดงความเห็นวา
ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตของตนไว
เปนจุดยืนที่แนนอน จึงจะเปนจุดออนที่เสียหาย แตพุทธ
ศาสนามีจุดยืนที่แนนอน เชนในเรื่องสิ่งเหนือสามัญวิสัยนี้ ก็จะ
มองเห็นหลักการและขอบเขตที่เปนจุดยืนไดชัดเจน ปญหาอยู
ที่วาเราเขาใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม อีกประการ
หนึ่ง ความโอนออนผอนตามนั้น ถึงจะมีจุดยืน ก็ยังมีผลเสียอยู
บาง แตกระนั้น ผลดีที่ไดจากเหตุผลแงอื่น เชนที่วิจารณไวใน
หนาแรกของตอนนี้ ก็นับวามากพอคุมได.
เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๑/๔๙
วินย.๕/๗๓/๙๒; ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; ขุ.อุ.๒๕/๑๗๓/๒๒๑ (มี
ขอสังเกตสําคัญ ๒ อยาง สําหรับบาลีตอนนี้คือ ๑. เปนพุทธ
พจนที่ตรัสแกพราหมณ คือพวกที่นิยมลัทธิบูชายัญเซนสรวง
เทพเจามาแตเดิม ๒. ความเชื่อสมัยนั้นมีวา เมื่อมนุษยสราง
สถานที่สําคัญ ๆ สําหรับกิจการของพวกตน เทวดาทั้งหลายก็
เขาสถิตครองที่นั้น ๆ กันเองตามฐานะของตน ๆ ไมมีการสราง
ที่อยูตางหากใหเทวดา ไมมีพิธีอัญเชิญอยางใด ๆ).
ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖
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๕๗

๕๘

๗๕

สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบันก็คือ พระที่เกงทางอนุศาสนี
ก็มักไมเอื้อเฟอเอ็นดูแกพระพวกอื่นที่ยังอาศัยสิ่งจูงลอ ฝาย
พระพวกอื่นนั้นก็มักไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนําออกบาง
เสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยูที่เดิมอยางเดียวไมยอม
เดินหนา (พวกที่เห็นแกลาภ ไมตองพูดถึง) เมื่อเปนเชนนี้ จุด
บรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสนหรือถึงกับแตก
สามัคคีดูถูกหยามเหยียดและขึ้งเคียดตอกัน
เทวตาพลี (มาใน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ และ องฺ.ปฺจก.๒๒ /
๔๑/๔๙ ซึ่งเคยอางแลว) เปนพลีอยางหนึ่งในพลี ๕ ที่
พระพุทธเจาทรงเห็นชอบใหคฤหัสถกระทํา อีก ๔ คือ ญาติพลี
- สงเคราะหญาติ อติถิพลี - ตอนรับแขก บุพเปตพลี - ทําบุญ
อุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี - บํารุงราชการ เชน เสียภาษี "พลี" นี้
เปนคําหนึ่งในบรรดาคําเดิมของศาสนาพราหมณนอยคําที่
พระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาในพระพุทธศาสนา หรือ
พระพุทธศาสนายอมรับเขามาใช
โดยเกือบมิไดเปลี่ยน
ความหมายเลย (คําอื่นที่นํามาใชแตเปลี่ยนความหมายใหม
ทีเดียว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) ทั้งนี้ เพราะพลีแตเดิมมามี
ความหมายเปนการสละใหเพื่อเกื้อกูลหรือบํารุงเลี้ยงอยูดวย
แลว (รวมกับความหมายวาบูชา) พลีในศาสนาพราหมณนั้น
เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอื่น ๆ สิ่งที่ใหเปน
พลี ไดแกอาหาร เชน ขาว และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม
น้ําหอม ธูป ไมจันทน หมาก เครื่องเทศ เปนตน; ในรตนสูตร
(ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๔/๓๖๗) มีขอความแนะนําเชิงสอน

๗๖

๕๙

๖๐
๖๑
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หรือเชิงชวนเทวดาใหสรางเมตตาคุมครองรักษาหมูมนุษย ซึ่ง
ทําพลีใหทั้งกลางวันกลางคืน อรรถกถาขยายความใหเห็นวา
การแผสวนบุญให หรือใหมีสวนรวมในการทําความดี (ปตติทาน) ก็เปนความหมาย (แบบพุทธ) อยางหนึ่งของพลี และที่
บาลีแนะนําอยางนั้นหมายความวา พวกมนุษยมีอุปการะแก
พวกเทวดา เทวดา (ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู ชวย
คุมครองรักษาพวกมนุษย (ขุทฺทก.อ.๑๘๕; สุตฺต.อ.๒/๑๓)
สัจกิริยา ทางออกที่ดีสําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล ดู
บันทึกพิเศษทายบท
พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บันทึกพิเศษทายบท
พึงสังเกตวา ศัพทธรรมที่หมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย
เชน ทมะ ภาวนา วินย (-วินีต) สิกขา เปนตน แตนาเสียดายวา
ในสมัยตอๆ มา ความหมายของบางคํา ไดแปรเปลี่ยนจากเดิม
ผิดไปไกล

ประเด็นที่ ๑
สรุปหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร
หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือ การที่เราตองทํา
กรรมดวยความเพียรพยายาม และจะตองฝกฝนพัฒนาตนเพื่อจะ
ทํากรรมใหดียิ่งๆ ขึ้นไป แทนที่จะคิดวาเราจะขอใหใครชวย เราจะ
ไปออนวอนเทพเจาองคไหนใหทําใหเรา ก็หันมาถามตัวเองนี่แหละ
วาเราจะตองทําอะไร และเราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเราอยางไร
เพื่อใหการกระทําของเราไดผลดียิ่งขึ้น
นี้คือหลักการของ
พระพุทธศาสนา
ที่ถามวาจะตองทําอะไร ก็คือหลักกรรม และที่ถามวาเรา
จะตองแกไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอยางไร ก็คือ หลักสิกขา นั่นเอง
ยิ่งกวานั้น ในกระบวนการที่เราจะตองทํากรรมดวยความ
เพียรพยายาม และมีการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลานี้ ทาน
ยังย้ําดวยหลักอัปปมาทะอีกวา จะตองมีความไมประมาท จะตอง
ใชเวลาแตละขณะที่ผานไปใหเปนประโยชนที่สุด จะตองเรงรัดทํา
ความเพียรจะผัดเพี้ยนไมได จะทอดทิ้งปลอยปละละเลยไมได อัน
นี้หลักพระพุทธศาสนาย้ําในเรื่องที่วาจะตองทําความเพียรพยายาม
ตลอดเวลา ถาเราปฏิบัติตามหลักสิกขา และมีความไมประมาท
อยูเสมอแลว เราก็จะเปนบุคคลที่มีความเพียรพยายามในการ

๗๘
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สรางสรรค มีการแกไขปรับปรุงตัวพัฒนาตนเองอยูเสมอ กาวขึ้นสู
หลักพึ่งตนได และดําเนินชีวิตดวยปญญา ซึ่งเปนลักษณะชีวิตของ
ชาวพุทธ
ชาวพุทธทราบดีอยูแลววา ในพระพุทธศาสนานี้ไมมีการ
บังคับ ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา ไมใชเกิดจากการบังคับ
ไมมีการบังคับใหเชื่อหรือใหนับถือ ไมมีเทพเจามาหามมาสั่ง เมื่อ
ไมมีใครมาบังคับเราใหทําหรือไมใหทํา ไมมีใครมาลงโทษหรือให
รางวัล การที่จะทําอะไรใหถูกตองดีงาม หรือการที่จะปฏิบัติตาม
ธรรม จึงอยูที่ตัวเราเอง จะตองมีจิตสํานึกในการศึกษา คือการที่
ระลึกตระหนักอยูเสมอวา เราจะตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนใหมี
ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ดวยความรับผิดชอบตอธรรมคือกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ถาขาดจิตสํานึกในสิกขานี้เสียแลว
ก็หมดพลังกาว ชาวพุทธก็ยอมรวงหลนหลุดออกไปจากธรรมสู
เทพและไสยโดยงาย คือตกไปจากพระพุทธศาสนานั่นเอง
ทีนี้ก็หันมาดูวา
ตามสภาพปจจุบันเราไดเปนอยางนั้น
หรือไม ถาเราเปนชาวพุทธจริง เราก็จะเรียกรองการกระทําของ
ตัวเอง เราจะไมถายโอนภาระไปใหกับสิ่งภายนอก ไมมัวรอใหสิ่ง
ภายนอกมาสรางผลที่ตองการใหดวยการออนวอน พระพุทธเจาได
ดึงเรามาแลว จากเทพมาสูธรรม มาสูห ลักกรรม มาสูหลักสิกขา
มาสูความไมประมาท และมาสูการพึ่งตนได อันนี้เปนหลักการที่
เสนอใหใชสํารวจ

๗๙
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ประเด็นที่ ๒
เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงรับเกียจอิทธิปาฏิหาริย
และอาเทศนาปาฏิหาริย
คิดดูงายๆ ถาพระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย คน
ทั้งหลายก็จะชื่นชมความเกงกลาสามารถของพระองค ซึ่งเขาเอง
ทําอยางนั้นไมได เมื่อเขาทําไมได เขาก็ตองพึ่งพาอาศัยขึ้นตอ
พระองคเรื่อยไป เมื่อเขาคอยรอพึ่งพาอาศัย เขาก็ปลอยเวลาเสีย
ไป ไมไดทําสิ่งที่ควรทํา และโดยเฉพาะที่สําคัญคือไมไดพัฒนา
ตนเอง เวลาผานไป เคยเปนอยางไร ก็เปนอยูอยางนั้น
นอกจากนั้น
เขาไมสามารถรูวาฤทธิ์นั้นเกิดไดอยางไร
ทานผูนั้นทําฤทธิ์ไดอยางไร เขาก็อยูกับความหลงเรื่อยไป และจึง
เปนทางของการหลอกลวง คนอื่นที่เปนนักเลนกลก็ไดชองตรงนี้
และควรสังเกตดวยวา คนจํานวนมากที่เขามาทางนี้ จะมีสติฉุกใจ
ฉุกคิดนอยลงๆ เมื่อเพลินหมกมุนไป ก็ยิ่งไมใชปญญา เห็น
แปลกๆ แผลงๆ ดูนาอัศจรรย ก็เชื่อก็นับถือ ก็ตื่นกันไป ยิ่งโนมไป
ในทางที่จะสรางนิสัยเห็นแกงาย ไมใชปญญาแกปญหา ขาด
ความคิดวิจัย ถูกหลอกลวง และลุมหลงไดงาย เมื่อเปนกันอยางนี้
ทั้งบุคคลและสังคมก็ยิ่งหมกจม ไมพัฒนา
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พระพุทธเจาสอนคนใหพึ่งตนได ใหเขาพัฒนาตนเองจน
เปนอิสระ ไมตองขึ้นตอพระองค คนที่ชอบอิทธิปาฏิหาริยจะตอง
มาขึ้นกับผูแสดงฤทธิ์เรื่อยไป ไมรูจักพึ่งตนเอง ไมพัฒนา ไมเปน
อิสระ
แตถาใชอนุสาสนีปาฏิหาริยก็ทําใหเขาเกิดปญญารูเห็น
ความจริงดวยตนเอง และทําสิ่งนั้นๆ ไดดวยตัวเขาเอง แลวเขาก็
เปนอิสระ เขาพึ่งตนเองได
แมแตถาใครชอบอิทธิปาฏิหาริย พระพุทธศาสนาก็สอนให
เขาทําอิทธิปาฏิหาริยนั้นใหไดดวยตนเอง ไมใชไปหวังพึ่งอิทธิปาฏิหาริยของคนอื่น อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาตองการใหคนมี
ปญญาเห็นความจริง อิทธิปาฏิหาริยไมเปนเครื่องหมายที่จะวัด
ความเปนพระอรหันต คนที่มีอิทธิปาฏิหาริยจะเรียกไดแควาเปน
ผูวิเศษ ความเปนผูวิเศษไมทาํ ใหเกิดปญญารูธรรม ไมทําใหหมด
กิเลสหรือหมดความทุกขได
หันมาดูสภาพในเมืองไทยปจจุบันนี้ เรากําลังจะเอาเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย หรือความเปนผูวิเศษมาเปนเครื่องวัดความเปน
พระอริยะไปแลว เพราะฉะนั้นจึงเปนสภาพที่จะตองมาตรวจสอบ
ทบทวนกัน
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ประเด็นที่ ๓
พระสมัยกอนก็ใหของขลังวัตถุมงคล พระสมัยนี้ก็ให
ตางกันอยางไร และสรุปแลวคนไทยนับถือ
พระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือไสยศาสตรเปนหลัก
เรื่องการทําของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหแกชาวบาน หลายทาน
พิจารณาแลวก็บอกวา พระเกาๆ สมัยกอนก็เปนเหมือนกันนี่ ทาน
ก็ใหเหมือนกัน ก็เลยตองขอโอกาสพูดวาไมเหมือนกัน
พระสมัยเกาของเราก็มีการใหของขลังเหมือนกัน มีพระที่
เรานับถือวาศักดิ์สิทธิ์ อาจจะเรียกวาเกงทางไสยศาสตรก็ได ทาน
มีเวทมนตอะไรตางๆ แตความนับถือสมัยกอนพรอมทั้งพฤติกรรม
ของพระสงฆเหลานั้นกับสมัยนี้ ไมเหมือนกัน ถอยหลังไปแคสัก
๔๐-๕๐ ปเทานั้น จะตางจากสมัยนี้
จะขอเลาเรื่องตัวบุคคลมาเปนตัวอยางก็แลวกัน ตัวอยาง
นี้ขอนําเรื่องหลวงพอของกระผมเองมาเลา คือ หลวงพอวัดบาน
กราง
วัดบานกรางนั้นเปนวัดหนึ่งที่มีชื่อในเรื่องพระขลัง หลาย
ทานรูจักพระขุนแผนวัดบานกราง หลวงพอวัดบานกรางที่ผมจะ
เลานี้เปนอุปชฌายตอนกระผมบวชเณร ถาทานอยูบัดนี้ก็อายุเกิน
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รอยไปแลว แตทานถึงมรณภาพไปแลวเมื่ออายุประมาณ ๙๐ ป
ทานเปนที่นับถืออยางกวางขวางวาเปนผูที่ขลังมาก ชาวบานมี
เรื่องเดือดเนื้อรอนใจ ถูกผีเขา ถูกทําคุณไสย ก็มาหาทาน ทานก็
ชวยแกไขให
หลวงพอวัดบานกรางเปนที่นับถือมาก จนกระทั่งวาเวลา
ทานจะทําอะไร
คนก็พรอมเพรียงกันมาใหแรงงานเต็มที่
แมกระทั่งจะยายวัด คือยายเสนาสนะอาคารทั้งวัดไปตั้งในที่ใหม
ก็ไมตองรื้อออก แตใชกําลังคนมือเปลายกกุฏิและหอสวดมนตเปน
ตนเดินไปวางในที่ที่ตองการ เชน ยกหอสวดมนตใหญ ญาติโยมก็
ใหชางมาตัดเสาไว แลวก็เอาไมไผขันขนาบเสา และผูกเพิ่มใน
ระหวางใหถี่พอใหคนลงไปยืนยกไมไผชองละคน
พอถึงวันนัด
ประชาชนก็มาเต็มหมด เมื่อพรอมกันแลวก็ใหสัญญาณ คน
จํานวนพันก็ยกหอสวดมนต ยกหอระฆัง ยกกุฏิไปทั้งหลัง เดินไป
เลยเหมือนหอสวดมนตและกุฏิเปนตนเดินได ก็สําเร็จ นี่ก็เพราะ
ความเชื่อความศรัทธา
ทีนี้ที่วาทานมีชื่อในเรื่องขลังนั้น จริยาวัตรของทานเปน
อยางไร ปรากฏวา ในชีวิตประจําวัน ทานไมเคยพูดถึงเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของขลังเลย มนตคาถาไมเคยพูดถึง สิ่งที่ทานทําคืออะไร
คือสอนธรรมะ สอนชาวบานวาควรจะประพฤติตัวอยางไร ดําเนิน
ชีวิตอยางไร ทํามาหากินอยางไร อยูรวมกันอยางไร สอนลูกศิษย
ฝายพระสงฆวาควรจะตั้งตนอยูในธรรมวินัยอยางไร สิ่งที่ทานทําก็
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คือการสอนธรรมะ
แตเวลามีชาวบานหรือลูกศิษยคนไหนเกิด
เหตุราย ผีเขา ถูกทําคุณไสย อยางที่วาเมื่อกี้ มาหาทาน ทานก็ทํา
ใหเฉพาะตัวเฉพาะราย แกไขบําบัดปดเปา ใหเขาพนจากภัย
อันตรายเหลานั้นไปได ก็จบเทานั้น
อันนี้เปนสิ่งที่นาสังเกต ขอเลาตออีกนิดหนึ่ง ของดีของ
ทานเชนพระเครื่องนี่ อยาวาแตจะเอาปจจัยไปถวายเลย ไปขอก็
ไมให ถาทานจะให ทานใหเอง ทานพิจารณา ก็คงเหมือนกับพระ
โบราณทั้งหลาย เวลาลูกศิษยเติบโตเปนผูใหญขึ้นมา จะยายถิ่น
ฐาน ไปทํามาหาเลี้ยงชีพ ถาเปนคนดีทานพิจารณาแลวทานก็
เรียกมาเฉพาะตัวแลวก็บอกวา เธอนะเปนคนดี ตอนนี้เธอจะไป
อยูในถิ่นฐานอื่น ฉันจะใหของดีไวคุมครอง เอานะพระองคนี้เอา
ไปรักษาไว แลวขอใหประพฤติตัวใหดี ตั้งใจขยันหมั่นเพียรทํามา
หากินโดยสุจริต ดําเนินชีวิตอยูในศีลในธรรม จงทําความดีอยาง
นี้ๆ อยาทําความชั่วอยางนั้นๆ กํากับศีลธรรมไปเสร็จ
ของดีนั้นเมื่อลูกศิษยรับไปแลวก็เก็บไวเปนของสําคัญ
เพราะอุปชฌายอาจารยใหมา เก็บรักษาไวอยางดีจนกระทั่งถึงรุน
ลูก ตัวเองแกแลวหรือลูกโตแลวก็มอบใหลกู แลวก็จะกํากับและ
กําชับแบบเดียวกัน เชนวา พระนี้อุปชฌายของพอใหมา (หรือปู
ใหมา) พอเคารพบูชาเก็บรักษาไวอยางดีที่สุด เวลานี้ลูกโตแลว
พอจะใหลูกไวคุมครองตัว ขอใหตั้งใจประพฤติดี ตั้งใจทํามาหากิน
และเก็บรักษาพระนี้ไวใหดี จากนั้นลูกก็มอบใหลูกของลูกตอไปอีก
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พระหรือของดีนั้น ก็จะสืบทอดกันไป ทั้งเปนของที่หาไดยาก และ
สืบสายไปในวงศตระกูล
เทาที่เลามานี้ทําใหมองเห็นความหมายอยางไรบาง แลว
ลองนํามาเทียบกับสมัยปจจุบัน สิ่งที่ตองการพูดในที่นี้ก็คือ เราจะ
เห็นวา
การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังสมัยกอนนั้น
ยังมี
พระพุทธศาสนาเปนหลัก ตัวแกนที่ปรากฏเดนชัดก็คือธรรมะ หรือ
คําสอนศีลธรรม การทําความดี เวนจากความชั่ว อันนี้เปนหลัก
สวนของขลังไสยศาสตรเปนของที่พวงอยูแอบอยู และเปนสื่อหรือ
เปนสะพานทอดเปดทางใหแกธรรม ลักษณะสําคัญที่ควรสังเกต
๓ ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรเหลานี้
พระสมัยกอนทานรูไว มีไว และใหเพื่ออะไร ขอใชคําวามีไว
สําหรับปดชองความหวั่นใจ
พุทธศาสนิกชนชาวบานทั้งหลายนี้ โดยทั่วไปก็เปนปุถุชน
สภาพจิตของปุถุชนยอมมีจุดออนอยางหนึ่งคือ ความไมมั่นใจ
เกี่ยวกับความเปนไปในชีวิต ความที่ยังหวาดในอํานาจเรนลับที่
มองไมเห็น ถึงแมมาเปนพุทธศาสนิกชนและเชื่อในคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว ก็ยังอดหวาดกังวลไมได มาหาหลวงพอทานสอน
ธรรมะให ตัวเองฟงแลวในใจก็ยังหวั่นอยูนั่นแหละ เวลาเกิด
เหตุการณรายๆ ขึ้นมาก็ยังหวงยังหวาดอยูวาจะมีอะไรเรนลับที่
บันดาล มีเทพเจาหรือผีสางกลั่นแกลง หรืออาจถูกผูนั้นผูนี้ทําคุณ
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ไสยให เพราะฉะนั้นก็กังวลไมสบายใจ ทีนี้ถามาหาพระแลว พระ
ไดแตสอนเอาๆ ใหธรรมะไป ตัวเองก็เชื่อตามนั้น แตความหวั่นใจ
หรือความหวาดก็ยังมีอยู ไมแนใจเต็มที่ กลับไปบานแลวคิด
กลับไปกลับมา ดีไมดีก็นึกขึ้นวา เอ! เราเอาอะไรประกันตัว
ปลอดภัยไวกอนดีกวา
ก็เลยดอดไปหาหมอผี
ไปหาหมอ
ไสยศาสตร
พอไปหาแลว หมอผีหรือหมอไสยศาสตรก็อาจเรียกรอง
เงินทองมาก และบางทีเรื่องไมหยุดแคนั้น หมอผีไสยศาสตร
อาจจะบอกใหทําอะไรตออะไรตอไปอีก ดีไมดีก็ชักจูงออกจากพระ
ศาสนาไปหลงติดในเรื่องอยางนั้น หรืออาจจะใหทําสิ่งที่เปนเรื่อง
เลวรายที่เปนเรื่องของกิเลสโลภะ โทสะ เชนบอกวา คนนี้เขาทํา
เธอมานะ ตองแกแคน ตองทําอยางนั้นอยางนี้ ก็ไปกันใหญ
เพราะฉะนั้นพระของเราจึงตองมีไวบาง บางองคตองเปน
ผูที่เกงกวาพวกหมอผีคุณไสยเหลานั้น แกทําไดฉันก็ทําได แตฉัน
ทําในแงดีอยางเดียว เปนเรื่องคุณอยางเดียว แกไขอยางเดียว แก
ทํามาฉันแกได ใหเกงกวาพวกผีไสยเหลานั้น ตามแนวที่วามีฤทธิ์
ไวปราบฤทธิ์ เพราะฉะนั้น มีเรื่องอะไร พอมาที่พระแลวทานปด
ชองใหเสร็จ มาแลวสบายใจไมตองไปหาหมอผีอีก ก็หมดเรื่องกัน
ไป แลวยังสอนธรรมหรือหลักศีลธรรมขมวดทายไปดวย จึงเปน
การปดชองความหวั่นใจใหแกพุทธศาสนิกชน แตทานใชแคเปน
เครื่องปดชองความหวั่นใจเทานั้น
เขาทํานองคติที่วาเอาฤทธิ์
ปราบฤทธิ์ ปราบเสร็จแลวก็เอาธรรมให เพราะฉะนั้นเรื่องผีสาง
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คุณไสยจึงไมสามารถเกลื่อนกลาดดาษดาไปแนนอน เพราะวาตัว
หลักยังคุมอยู คือธรรมวินัย ไดแกหลักคําสอนของพระพุทธเจา
เปนตัวหลักเปนตัวปรากฏเดน
อนึ่ง ยังมีเหตุผลสําคัญที่พระของเราสมัยกอนตองใชวิธีนี้
และการที่เรื่องเหลานี้ยังมีอยู
ทั้งที่คนไทยแทบทั้งหมดนับถือ
พระพุทธศาสนา
เหตุผลแรกก็คือ ความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนับถือ
ศาสนาพราหมณนั้น มีอยูในสังคมไทยกอนพระพุทธศาสนาจะเขา
มาดวยซ้ําไป ความเชื่อเหลานี้ยังไมหมดไป ก็อยูคูกันมากับ
พระพุทธศาสนา
เหตุผลใหญขอตอไปก็คือ พระพุทธศาสนาไมมีการบังคับ
ศรัทธา ไมใชกําลังหรือวิธีการบีบบังคับคนใหเขาเปลี่ยนความนับ
ถือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา และปญญาเปนสิ่งที่
บังคับยัดเยียดใสใหกันไมได ตองคอยๆ สอนคอยๆ แนะนํากันไป
พระสงฆจึงตองยอมรับคนเหลานี้ตามที่เขาเปนอยูแลวเขาไปสั่ง
สอนแนะนําเขาดวยเมตตากรุณา คอยๆ ชวยใหเขาพัฒนา
กําลังใจและปญญาขึ้นมา เมื่อเขาพัฒนาขึ้น เขาก็จะละเลิกความ
เชื่อถือเหลานั้นไปไดเอง
ขอสําคัญอยูที่พระจะตองยอมเหนื่อยยอมอดทน มีเมตตา
กรุณา ตั้งใจคอยใหธรรม ไมละทิ้งหนาที่ธรรมทานนี้ ในระหวาง
นั้นก็คอยปดชองความหวั่นใจใหเขาไปตามความจําเปน พระบาง
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องคอาจจะสอนเกงจริงจนทําใหคนจํานวนมากมีกําลังใจเขาถึง
ปญญา ชนิดขามพนสิ่งเหลานี้ไปไดทีเดียวเลย แตในหมูชาวบาน
ก็ยังจะมีคนที่ออนกําลังใจออนปญญา ที่ตองปดชองหวั่นใจอยูนั่น
แหละ เรื่องฤทธิ์เดชก็จึงยังมีอยู เพียงแตวาตัวพระเองจะตองไม
เสียหลัก ฤทธิ์เดชจะตองถูกมองเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด และตองเปน
เครื่องสื่อธรรมจะใหเดนขึ้นมาบังธรรมไมไดเปนอันขาด
ประการที่สอง ก็คือ พระเครื่องของขลังวัตถุมงคลเหลานั้น
สมัยกอนไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง จะใหก็ใหยากอยางที่วา
เชนใหตอเมื่อเห็นวาประพฤติดี แลวก็ใหเปลาๆ ขอนี้มาเทียบกับ
ปจจุบันจะเห็นวาเปนอยางไร ปจจุบันนี้มีราคาเปนเงินเปนทอง
จนบางทีจะกลายเปนสินคา
ประการที่สาม ก็คือ เปนสิ่งเรียกรองขอกําหนดทาง
ศีลธรรม เวลาจะใหทานจะบอกวา เธอตองเวนความชั่วอันนั้น
ตองเวนความชั่วอันนี้ ตองประพฤติปฏิบัติตัวใหดีอยางนั้นๆ พระ
จึงจะคุมครอง
เมื่อประมาณ ๕๐ ปมาแลว ที่อําเภอศรีประจันต มีทาน
ขุนผูหนึ่งเกงมากในการปราบโจร ชื่อขุนศรีประจันตรักษา เลื่องลือ
กันวาทานขุนมีของดีหนังเหนียวอยูยงคงกระพัน
วันหนึ่งทานขุนศรีฯไปปราบโจรแตถูกยิงตาย อาว! ทําไม
ละ ชาวบานลือกันแซดวา ตอนนั้นไมทราบเกิดอะไรขึ้นทานขุนศรีฯ
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โกรธโจรขึ้นมาก็เผลอไปดาแมโจร พอดาแมโจรปบ โจรยิงมาปง
เดียว ตายเลย เขาบอกวาอยางนั้น อันนี้เปนตัวอยาง
ความเชื่อในของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตองมากับคุณธรรมความ
ดี ตองเรียกรองศีลธรรม เวลานี้เปนอยางไร ไมมีการเรียกรอง
ศีลธรรม มีแตเรียกรองโชคลาภอยางเดียว ตองการโชคลาภก็เอา
เงินไปเชา/ซื้อเอามา เปนอันวาแคนี้ก็จะไดโชคลาภ ก็หมดเรื่องกัน
ศีลธรรมไมตองประพฤติ กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อไดดวยเงิน
แลวแถมไมมีคุณคาทางศีลธรรมจริยธรรม
ตรงกันขามกับ
สมัยกอนหมดเลย วิปริตผันแปรกันไป
ประการตอไป วัตถุมงคลเหลานี้ สมัยกอนเปนของหายาก
พรอมกับพวงเอาคุณคาอยางสูงทางจิตใจไวกับตัวดวยแตมาสมัย
นี้ กลายเปนของหางายเกลื่อนกลาด มันตรงขามกับสมัยกอน
สมัยกอนนั้น กวาจะไดทีแสนยาก ครูอาจารยทานตองเห็นวาเรา
ประพฤติดีและถึงโอกาสที่สมควรจึงให นอกจากนั้นยังมีคุณคา
ความหมายสําคัญอีก คือเปนเครื่องผูกพันทางจิตใจ หนึ่ง ผูกพัน
บุคคลที่มีของดีนั้นไวกับพระพุทธศาสนา ใหระลึกถึงพระพุทธเจา
และคําสอนของพระองค แตไมแคนั้น สอง เวลานึกถึงพระที่อยูที่
คอตัวเองก็ระลึกรูตระหนักแกใจวา
พระองคนี้หลวงพอพระ
อุปชฌายให นึกถึงพระอุปชฌายอาจารยและคําสั่งฝากของทาน
ตอมาลูกศิษยคนนี้โตมีครอบครัวแกลงมอบใหลูกใหหลาน
ลูกหลานเวลานึกถึงพระที่หอยคออยูก็นึกถึงพระพุทธเจาดวย นึก
ถึงปูยาตายายดวย เปนเครื่องผูกพันกับบรรพบุรุษของตน พรอม
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ทั้งน้ําใจและคุณธรรมที่ทานสั่งสอนมา ทั้งหมดนี้ไปดวยกันหมด
เลย แตปจจุบันคุณคาเหลานี้กําลังจะหมดไปหายไป เวลานี้
ความหมายอะไรเหลานี้แทบจะไมเหลืออยูเลย
เพราะฉะนั้น แมวาสมัยกอนก็มีของขลังพระเครื่องเปนตน
แตของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูในปจจุบันนี้ก็ไมเหมือนกันแลวกับที่
มีในสมัยกอน มันวิปลาสคลาดเคลื่อนออกไปแลว เพราะฉะนั้น ถา
เราจะมีสิ่งเหลานี้ ก็ควรจะมีใหถูกตอง ใหไดหลักของโบราณ อยา
ไปดูถูกคนโบราณวาไมไดความ นึกวาทานก็มีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไสยศาสตร แตที่จริงเราแพทานแนนอน ทานมีหลัก แตเราไมมี
หลักเลย เราไมสามารถและไมคิดจะใชสิ่งเหลานี้มาเปนสื่อนําเขา
สูธรรม ฝายหนึ่งก็คิดจะหาลาภ อีกฝายหนึ่งก็หวังจะไดโชคลาภ
อยูใตครอบงําของระบบผลประโยชนกันหมด
ถาหากวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังเหลานี้ยังเปนเครื่อง
เรียกรองขอกําหนดทางศีลธรรมอยู
มันก็ยังมีคุณคาทาง
พระพุทธศาสนาอยู
นอกจากนั้นยังเปนสื่อนําหรือโยงเราเขาสู
ธรรมะดวย
โดยเฉพาะในเวลาที่ทานใหของดีและทานถือเปน
โอกาสที่จะสั่งสอนธรรมนั้น คนที่จะเอาของดีจะตั้งใจฟงธรรมที่
ทานสอนอยางจริงจัง เพราะฉะนั้น ถาเราจะใชสิ่งเหลานี้ก็ควร
จะตองใชใหถูกตอง
ที่วามานี้เปนเรื่องที่ขอนํามาเลาใหเห็นวา สภาพความคลาด
เคลื่อน ทั้งจากหลักการของพระพุทธศาสนา ทั้งจากประเพณีนิยม
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ในสังคมไทยของเราเอง ไดเปนไปถึงขนาดไหนแลว มันจึงทําให
สังคมของเราวิปริตผันแปรไป
เรื่องที่พูดในตอนนี้
เปนการใหชวยกันพิจารณาตอบ
คําถามวา “เวลานี้ คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือ
นับถือไสยศาสตรเปนหลัก” ซึ่งรวมทั้งคําถามวา “สมัยกอนก็มีของ
ขลัง สมัยนี้ก็มีของขลัง ตางกันอยางไร?” ไดพูดมายืดยาว
เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญจึงขอสรุปไวดวย
ถาคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก ไสยศาสตรเปน
เพียงสิ่งพวงแฝงมา สังคมจะมีพฤติการณดังนี้
๑. ความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนา และการ
สอนธรรมจะปรากฏเดนเปนพื้น สวนของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพไสย
จะมีเพียงพวงแฝงหรือแอบอยู
และใชเพียงเปนเครื่องปดชอง
ความหวั่นใจ ทํานองคติเอาฤทธิ์ไวปราบฤทธิ์
๒. การใหหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับของขลังเปนตนนั้น จะเนน
ที่การกํากับขอปฏิบัติทางศีลธรรม หรือใชเปนสื่อสูการสอนธรรม
๓. ของขลังเปนตน เปนของใหเปลา ไมมีราคา เพราะเปน
สื่อคุณคาทางนามธรรม
๔. เปนของใหยาก และหายาก ไมเกลื่อนกลาด และ
ผนวกอยูกับคุณคาทางจิตใจ เชนโยงไปถึงบรรพบุรุษบุรพการี
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ถาพฤติการณเปนไปในทางตรงขามจากนี้ ก็แสดงวา คน
ไทยนับถือไสยศาสตรเปนหลัก พุทธศาสนาเปนเพียงสิ่งประกอบ
เลือนลางอยู คือ
๑.
การเชื่อถือปฏิบัติทางไสยศาสตรและการหวังพึ่ง
อํานาจลี้ลับปรากฏเดนเปนพื้นในสังคม ชาวพุทธไมรูหลักการของ
พระพุทธศาสนา การสอนธรรมเพียงแอบๆ อยู
๒. ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนเรื่องของการสนองกิเลส ใน
การหาผลประโยชน ความกลัวภัย และการแกงแยงดิ้นรนตอสูกัน
ของมนุษยปุถุชน ไมเปนสื่อดึงคนขึ้นสูคุณธรรมความดีงาม และ
การพัฒนาชีวิตของตน ไมมีการกํากับศีลธรรม
๓. เปนของมีราคา หรือมุงที่เงินทอง ของตอบแทน
แมกระทั่งเปนการซื้อขาย
๔. เปนของหางาย มีเกลื่อนกลาด จนอาจกลายเปน
ความศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อไดดวยเงิน ดอยคุณคาทางจิตใจ
อีกเรื่องหนึ่ง การที่ตองยอมรับความจริงวา ความเชื่อถือ
เกี่ยวกับอํานาจลี้ลับและหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไสยเหลานี้จะมีอยู
ตอไป เพียงแตใหเปนสิ่งแฝงแอบอยูหรือเปนเรื่องเบ็ดเตล็ด โดยให
พระพุทธศาสนาเปนหลักอยู ก็ควรพอใจ ขอนี้มีเหตุผลสําคัญ คือ
๑. เปนนิสัยของปุถุชน เมื่อมีชีวิตอยูภายใตสภาพแวดลอม
และความเปนไปที่ตนเองไมรูทั่วถึงและบังคับไมได มีความเขมแข็ง
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และปญญาไมพอ ยังมีความหวาดหวั่นตอสิ่งที่ไมรูและไมอาจ
คาดหมาย จึงมีความโนมเอียงที่จะหวังพึ่งอํานาจเรนลับภายนอก
จะพนไปไดมากหรือนอย ก็อยูที่ฝายธรรมจะทําหนาที่ไดเพียงใด
๒. ความเชื่อผีสางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลัทธิพราหมณมีอยู
กอนพระพุทธศาสนาเขามา
และอยูในสังคมไทยคูเคียงมากับ
พระพุทธศาสนา
จนถึงปจจุบัน
เปนความจริงตามสภาพ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
๓. หลักการของพระพุทธศาสนาไมมีการบังคับศรัทธา ไม
ใชกําลังหรือวิธีบีบบังคับ โดยถือตามหลักธรรมชาติของมนุษยวา
ปญญาเปนสิ่งยัดเยียดใสใหกันไมได จึงตองยอมรับเขาตามที่เขา
เปนอยู แลวเขาไปชวยเหลือแนะนําสั่งสอนดวยเมตตากรุณาให
เขาพัฒนาขึ้นมา
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ประเด็นที่ ๔
สรุปการนับถืออํานาจดลบันดาลภายนอก
ตางจากการนับถือพระพุทธศาสนาโดยสาระสําคัญอยางไร
การนับถืออํานาจเรนลับดลบันดาลแบบนั้น ทําใหคนหวัง
พึ่งสิ่งภายนอก ไมเพียรพยายามทําการดวยตนเอง มัวแตคิดออน
วอนเอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือรอคอยฤทธิ์เดชของคนอื่น
ตัวเองไมมีอะไรดีขึ้น ไมวาจะเปนสติปญญาหรือความสามารถ
หรือคุณธรรมความดี มีแตจมลงถอยลง เลยไมไดฝกฝนพัฒนาตน
อยางดีก็ไดแคเขาหลักที่วา ศาสนาชวยเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เอาพอปลอบใจอุนใจ
แตพระพุทธศาสนาไมใชมีไวเพียงเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ถาเปนเชนนั้น พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิดขึ้น เพราะ
อินเดียกอนพุทธกาล เขามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยูแลว และมีมา
นานแลว แตที่พระพุทธศาสนาตองเกิดขึ้น ก็เพราะปญหาจากที่พึ่ง
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละ
ที่วาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น จะตองถามตอไป
วา ยึดเหนี่ยวแบบดึงลง หรือยึดเหนี่ยวแลวดึงขึ้น ศาสนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรๆ นั้น เมื่อเชื่อถือหวังพึ่งแลว ถาเปน
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อยางที่วาเมื่อกี้ก็คือดึงลง ทําใหหลงใหลหมกจมอยูในโลภ โกรธ
หลง คนอินเดียกอนพุทธกาลมัวแตออนวอนเซนสรวงบูชายัญ คิด
แตขอและรอคอยเทพเจาดลบันดาล คิดวาจะใหเทวดาองคไหน
ชวย แทนที่จะถามตัวเองวา เราจะตองทําอะไร และเราจะตอง
แกไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทําของเราอยางไร เลยไม
ไปไหน
พระพุทธเจามาทรงสั่งสอน ประกาศศาสนาชนิดเปนที่พึ่งที่
ยึดเหนี่ยวแบบดึงขึ้น คือ เมื่อเขานับถือหรือเชื่อแลว ก็จะใหกําลัง
และแสงสวาง นําเขาขึ้นพนออกมาจากความมืด ความหลง และ
ปวงกิเลส ใหเขาฝกฝนพัฒนาตน มีคุณธรรมมากขึ้น มีปญญามาก
ขึ้น ชวยกันเองในหมูมนุษยไดดีขึ้น จนมนุษยพึ่งตนเองได มี
อิสรภาพ และสรางโลกที่เปน อัพยาปชฌะ แปลวาไมมีการ
เบียดเบียน คือรมเย็นมีสันติสุข
พระพุทธเจาเปนบุคคลแบบอยางแหงมนุษยที่ไดพัฒนา
คือไดฝกตนเต็มที่แลว จนกระทั่งไดเปนพุทธะ เราตั้งเอาพระองคไว
เปนตนแบบ สําหรับระลึกแลวจะไดเตือนใจเรา
ทําไมพระพุทธเจาจึงเปนองคแรกในพระรัตนตรัย เพราะวา
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราทันที ใหระลึกถึงความเปน
มนุษยของเราที่เราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจา
หลักศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาขอแรกคือ ตถาคตโพธิสทฺธา แปลวา ความ
ศรัทธาเชื่อในพระปญญาตรัสรูของตถาคต แปลอีกทีหนึ่งวา ความ
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เชื่อในปญญาที่ทําใหมนุษยตรัสรูกลายเปนพุทธะ
ก็คือเชื่อใน
ศักยภาพของมนุษยนั่นเอง
เมื่อมนุษยเชื่อในศักยภาพของตนเองแลว
ระลึกถึง
พระพุทธเจา ก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตน
ที่เปนมนุษยนั้น พรอมกันนั้นก็เกิดความสํานึกตระหนักในหนาที่
ของเราขึ้นมาวาเราจะตองสิกขาฝกฝนพัฒนาตน ยิ่งกวานั้นเรายัง
ไดปฏิปทาของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมาเปนกําลังใจในการ
ฝกตนนั้น
และยังแถมไดวิธีปฏิบัติตลอดจนประสบการณของ
พระพุทธเจาที่พระองคปฏิบัติมาแลวโดยเราไมตองลองผิดลองถูก
อีก เราไดเปรียบกวาพระองคคือเอาประโยชนจากความรูสําเร็จรูป
ของพระองคมาเลย
ชาวพุทธตองเปนคนเขมแข็ง มีศรัทธาชนิดที่มั่นใจในศักยภาพของความเปนมนุษยที่จะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝก และ
หวังผลจากการกระทํา พยายามพัฒนาตัวใหพึ่งตนได หลักการแหง
กรรมก็ดี สิกขาก็ดี ความไมประมาทก็ดี ลวนทําใหเกิดความ
เขมแข็งที่จะกาวตอไปทั้งนั้น แลวยังมีคติแหงการบําเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสัตวมาหนุนอีก พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลที่
มีความเขมแข็ง เรื่องราวตางๆ ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวที่
มีอยูมากมายนั้น ลวนเปนเรื่องของการบําเพ็ญเพียร และการ
พยายามแกปญหาดวยปญญา ทานเลาเรื่องเหลานี้ไว ก็เพื่อให
เปนเครื่องหนุนกําลังใจของชาวพุทธ
ชาวพุทธจะตองมีความ
เขมแข็งในการทําความดี สรางสรรคและพัฒนาตัวตอไป เหมือน
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อยางพระโพธิสัตว ไมใชคอยขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตว
หรือเทพเจาทั้งหลาย
ชาวพุทธตองมั่นในธรรม คือในหลักการแหงความจริง ความ
ถูกตองดีงาม และความรูในธรรมดาของธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อถูกธรรมแลว ก็ไมหวั่นไหว แมตอเทพเจา
หลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ชัดเจนมาก
คือ
ธรรมสูงสุด แมพระพุทธศาสนาจะไมปฏิเสธเทวดา แตถือวาธรรม
ตองเหนือเทพ
ตามปกติชาวพุทธจะอยูรว มกับสรรพสัตว รวมทั้งเทพเทวา
อยางเพื่อนรวมโลก ดวยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีตอกัน ไมออน
วอนหวังผลประโยชนจากกัน ตางคนตางพัฒนาตนยิ่งขึ้นไป แตถา
มีกรณีขัดแยงกัน เกิดปญหาตอกัน ตองเอาธรรมตัดสิน ถามนุษย
ถูกธรรม เทพตองยอม ในคัมภีรพุทธศาสนามีเรื่องราวเลาไวมาก
เพื่อสนับสนุนคตินี้ ใหชาวพุทธเขมแข็งยืนหยัดอยูในธรรม
แมเมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ปกครองกันเอง ก็ตองใหทุกคน
ถือธรรมเปนใหญ ที่เรียกวา ธรรมาธิปไตย เวลานี้นากลัววา คนใน
สังคมโนมไปทางที่จะถือเงิน อามิส หรือผลประโยชนเปนใหญ
กลายเปนธนาธิปไตย ถาเปนอยางนั้น ประชาธิปไตยจะอยูไมได
เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยูไดดวยดี
ตอเมื่อ
ประชาชนมีคุณสมบัติแหงธรรมาธิปไตย
การถือธรรมเปนใหญ ยกธรรมเปนมาตรฐานสูงสุด เปน
หลักการใหญของพระพุทธศาสนา
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รวมแลวเมื่อเรานับถือพระพุทธเจาเปนองคพระรัตนตรัย
เราก็ไดประโยชนทีเดียวถึง ๔ ประการ แลวการระลึกถึง
พระพุทธเจาก็โยงเราเขาสูธรรมวา เธอจะฝกฝนพัฒนาตนตาม
ธรรม ตองเขาถึงตัวความจริงในธรรมชาติ ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎแหงธรรมชาติ คือความเปนไปตามเหตุปจจัย เปนอันวาเรา
จะตองปฏิบัติฝกตนตามธรรมนั้น ธรรมก็มาเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต คือเปนสรณะของเรา ชีวิตของเราก็กลายเปนชีวิตแหงการ
ฝกฝนพัฒนา คือ เปนชีวิตแหงสิกขาเขาสูมรรคาแหงอริยะ เพื่อเรา
จะไดทําตัวใหเปนอยางพระอริยะทั้งหลายที่ทานไดฝกฝนตาม
อยางพระพุทธเจาจนไดเปนพยานแหงการตรัสรูของพระองคโดย
มารวมเปนสงฆ
และเราก็มีหนาที่ตองสรางสังฆะคือสงฆอนั นี้
ขึ้นมาดวย
โดยการฝกฝนพัฒนาตนใหเขาไปรวมในสังคมแหง
การศึกษาดวยการเปนเสกขชน ซึ่งจะพัฒนายิ่งขึ้นไปสูจุดหมาย
แหงสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณในที่สุด

