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เมืองไทยจะวิกฤต 
ถาคนไทยมีศรทัธาวิปริต๑ 

สังคมไทยกําลังใชพระพุทธศาสนาเปนที่ถายทุกข 
ทีน้ี พอเลยจากเร่ืองของวัดก็ขยายออกไปถึงเร่ืองของพระ

ศาสนา จะเห็นไดวา เวลาน้ีภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดข้ึนมาก 
อยางเร่ืองท่ีเลาเมื่อก้ีน้ี ก็เปนภัยอันตรายอยางหน่ึงของพระศาสนา 
เร่ืองคนปลอมเปนพระ ตลอดจนคนแตงตัวเปนชี เด๋ียวน้ีคงจะมาก 
แลวก็มีพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงถาโยมแยกไมถูก ก็จะทําใหเอาตัว
บุคคลน้ันเปนตัวพระศาสนา แลวก็ทําใหมีความรูสึกท่ีไมดี อาจ
ถึงกับเสื่อมศรัทธา ถาแยกคนกับแยกพระศาสนาออกจากกันไมได 
ก็ทําใหเสื่อมความเลื่อมใสตอพระศาสนาไปดวย  

อยางเวลาน้ี ก็จะมีพวกท่ีแตงตัวเปนพระเขามาเร่ียไรใน
กรุงเทพฯ จํานวนมาก เพราะถึงฤดูแลงในหลายปมาน้ี ชาวชนบท
เขามาหารายไดในกรุงเทพฯ เปนประจําทุกป  

ในบางจังหวัดมีหมูบานพระปลอม ซ่ึงโยมบางทานก็คงเคย
ไดยิน โดยเฉพาะท่ีจังหวัดชัยภูมิน่ีมีขาวชัดเจนมาหลายปแลว บาง
หมูบานคนท้ังหมูบานเปนพระปลอม ชีปลอม เขาอยูกันในหมูบาน
ก็เปนชาวบานน่ีแหละ  

                                         
๑ ธรรมกถา ในโอกาสที่โยมญาติมิตรมาทําบุญโดยปรารภวันเกิดของพระธรรมปฎก ในวัน
อาทิตยที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗ ณ สํานักสงฆญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล จ.นครปฐม  



๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒

แตถึงฤดูแลง เขาโกนผมศีรษะโลน แลวก็มีจีวรตากไวตาม
ระเบียงบาน ตัวเองนุงกางเกงใสเสื้อ พอถึงเวลาเหมาะในหนาแลง
น้ัน ไมมีทางทํามาหากิน ก็พากันเขากรุงเทพฯ แลวก็ไปอยูรวมกัน
ท่ีแหลงหน่ึง ถึงเวลาเชาก็น่ังรถปคอัพออกไปจายตัวตามจุดตางๆ 
แลวก็ออกไปเดินบิณฑบาตพรอมท้ังเร่ียไรไปดวย พฤติการณน้ีมี
มาหลายป หนังสือพิมพก็เอามาเปดเผย แตนานๆ เขา โยมก็ลืมไป  

สภาพอยาง น้ี  ก็คือการ ท่ี วัดและพระศาสนาของเรา
กลายเปนท่ีรับระบายทุกขและระบายปญหาของสังคม แทนท่ีจะ
เอาพระพุทธศาสนาไปบรรเทาดับทุกขของสังคม สังคมกลับเอา
พระพุทธศาสนาเปนท่ีถายทุกขของตน อะไรยุงยาก อะไรเปน
ปญหา ของท้ิง ของเสีย ตัวเองแกไขไมได จัดการไมไหว ก็เอาไปเท 
เอาไปท้ิง ปลอยเขาไปในพระศาสนา ใหชาวบานท่ียากจนมาเอา
พระพุทธศาสนาเปนท่ีหาเลี้ยงชีพ ชวยชีวิตของตัวเขา แตถาตอง
ชวยชาวบานกันแบบน้ี พระศาสนาก็แย มีแตจะทรุดจะเสื่อมและ
หมดแรงลงไป แลวก็จะไมมีกําลังท่ีจะชวยสรางสรรคประโยชนสุข
แกสังคมตามหนาท่ีท่ีถูกตองของตน  

สภาพท่ีชาวบาน  คนยากไร  คนดอยโอกาส  คนดอย
การศึกษา คนมีปญหาตางๆ และคนหมดทางไป มาอาศัยวัดและ
พระศาสนาเปนท่ีทํามาหาเลี้ยงชีพ และแสวงหาหนทางอยูรอดใน
สังคมน้ี ยังมีอีกมาก ท่ีพูดมาน้ีเปนเพียงตัวอยาง บางอยางมีแต
โทษภัย บางอยางถาเรารูตระหนักปญหา และชวยกันจัดใหดี ก็
กลายเปนประโยชนได แตถาไมรับรูปญหา และปลอยปละละเลย
อยูในความประมาท ก็มีแตจะนําความเสื่อมความพินาศมาใหแก
วัดและพระศาสนา และในท่ีสุดสังคมไทยท้ังหมดน่ันแหละ ก็
จะตองประสบวิบากแหงกรรมของตัว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๓ 
ปน้ีจะแลงมากข้ึน เมื่อแลงมากข้ึน ปญหาอยางน้ีก็จะย่ิง

มากข้ึน เพราะฉะน้ัน โยมก็เตรียมรับสถานการณไดเลย เมื่อมี
ปญหาอยางน้ีเกิดข้ึนอีก เราก็ตองรูเทาทัน แตทีน้ีโยมก็ไมคอยรู
หลัก บางทีก็ไมรูจะทําอยางไร มีพระมาเร่ียไร ก็เกรงใจ เห็นวาเปน
พระ นุงเหลืองหมเหลือง ก็เกรงใจใหไปบาง บางทีก็ใหพอใหพนๆ 
ไป บางคนก็หลงเชื่อใหไปมากๆ มันก็กลายเปนทางทํามาหาเลี้ยง
ชีพของคนเหลาน้ี วันๆ หน่ึง เขาก็ไดเยอะ จากบานน้ีนิดบานโนน
หนอย บางบานก็มาก บางทีก็เอาถังไปวางไวรานโนนถังหน่ึง ราน
น้ีถังหน่ึง จัดเปนผาปาอะไรตางๆ เอาไปตั้งเพ่ือใหคนมาบริจาค
เปนตน ถึงเวลาก็เดินมาเก็บไป  

ทีน้ี ถาเราชาวพุทธรูทัน เรารูวินัยของพระวา พระน่ีเร่ียไร
ไมได ออกปากขอชาวบานก็ไมได พระสงฆน่ีทานหามขอ ตามศัพท 
ภิกฺขุ แปลวาผูขอ แตตองขอตามวินัย หมายความวาพระไมได
เลี้ยงชีพดวยตนเอง ไมไดทํามาหากิน แตทานมีอาชีพของทาน  

อาชีพของพระ คือการรักษาวินัย ประพฤติตนอยูในศีล และ
บําเพ็ญสมณธรรม พูดสั้นๆ วาทําหนาท่ีของพระ เมื่อทําหนาท่ีของ
พระโดยถูกตองแลว ประชาชนมีความเลื่อมใส ก็อุปถัมภบํารุง 
อยางน้ีถือวาเปนอาชีวะท่ีถูกตอง  

ทีน้ี ถาพระจะขอ ก็ออกปากขอไมได พระจะบอกขอไดกับ
คนท่ีเปนญาติ หรือคนท่ีปวารณาไวเทาน้ัน  

ปวารณา ก็คือ คฤหัสถหรือโยมทานน้ันบอกเปดโอกาสหรือ
นิมนตไววาใหขอได บอกแกพระองคใด องคน้ันก็ขอได และขอได
ในขอบเขตท่ีโยมไดปวารณาไว เชน โยมปวารณาวา ถาทาน
ตองการในเร่ืองจีวรก็ขอใหบอกโยม โยมจะจัดถวาย อยางน้ีถือวา
ปวารณาจีวร พระทานก็ขอไดเฉพาะจีวร ขออยางอื่นไมได  



๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๔

โยมปวารณาอะไร ก็ขอไดเฉพาะส่ิงน้ัน แตโยมบางทานก็
ปวารณาท่ัวไป คือ ปวารณากวางๆ วา ทานมีความตองการอะไรท่ี
เหมาะสมกับพระ ก็ขอใหบอกโยม อยางน้ีถือวาปวารณาทั้งหมด 
พระทานตองการอะไรท่ีเหมาะสม ก็ขอได แตจะออกปากขอกับคน
อื่นท่ีไมใชญาติและไมไดปวารณาไว ไมได ผิดพระวินัย  

เพราะฉะน้ัน ถาเห็นคนแตงตัวเปนพระมาขออะไร โยมมี
สิทธิท่ีจะไมยอม แลวก็ใชปฏิภาณเอาเอง ในการท่ีจะซักถามเพ่ือ
หาความจริง ถาโยมชวยพระศาสนาได ก็ดี คือถาชวยกันเอาคนท่ี
ไมใชพระท่ีมาแสวงหาผลประโยชนจากพระศาสนาออกไปได ก็
เปนการชวยพระศาสนาไปในตัว  

ฉะน้ัน เราตองนึกในแงท่ีวา น่ีเราจะชวยพระศาสนาของเรา
ไดอยางไร เราจะชวยปองกันแกไขเพ่ือรักษาความบริสุทธิ์ของพระ
ศาสนาไว น่ีก็อีกเร่ืองหนึ่ง  

ตกลงวา ชาวพุทธเวลาน้ีอยูในสภาวการณท่ีมีปญหาตอพระ
ศาสนา ท่ีเราจะตองชวยกันแกไข  

ชาวพุทธจะสอบผานหรือไม  
หรือไมไดแมเพียงเปนบทเรียน  

ย่ิงระยะน้ีก็มีขาวคราวอะไรตางๆ มากมาย ซ่ึงลวนแตเปน
เร่ืองไมดีไมงาม ท่ีเราจะตองมีความหนักแนนและต้ังหลักใหดี มอง
ไปใหดี เหตุการณรายเหลาน้ีเปนบททดสอบชาวพุทธวาจะสอบ
ผานไหม ถาโยมไมมีหลัก โยมก็สอบไมผาน อาจจะสอบตกแลวก็
หลนจากพระศาสนาไปก็ได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕ 
แตถาเปนคนท่ีมีหลักดี ก็สอบผาน และบททดสอบเหลาน้ีก็

จะทําใหเราเขมแข็งย่ิงข้ึน กลับเปนเร่ืองดีไป เพราะเราไดบท
ทดสอบมาชวยทําใหเราพัฒนาตัวเองดีย่ิงข้ึน  

สําหรับบางทาน ถาสอบไมผาน ก็อาจจะไดเปนบทเรียน คือ
เอาเปนบทเรียนสอนตัวเองวา เออ เราน่ีรูไมเทาทัน เราพลาดไป
แลว ทีน้ีเราก็ไดบทเรียนในการที่จะวางตัวใหดีข้ึน ในการท่ีจะเขา
ใหถึงหลักพระศาสนา ถาไดเปนบทเรียนอยางน้ี ก็ยังดี  

ตอนน้ีบททดสอบและบทเรียนก็เกิดข้ึนอีกแลว ก็ขอใหเราใช
บททดสอบน้ีใหเปนประโยชน หรือมิฉะน้ันก็เอาเปนบทเรียนท่ีทํา
ใหเราไดความรู และรูจักฝกฝนปฏิบัติตนเองในทางพระศาสนาให
ถูกตองย่ิงข้ึน  

พระพุทธศาสนาของเราน้ีเปนศาสนาท่ีมีหลัก เปนศาสนาท่ี
มีเหตุผล พุทธศาสนิกชนจะตองยึดหลักใหได แลวเอาตัวพระ
ศาสนาและเอาความรูในพระศาสนาเปนหลัก พอเรารูหลักพระ
ศาสนาแลว เราก็ไมแกวงไกว  

ท่ีวาแกวงไกวน้ัน ก็คือแกวงไกวไปตามบุคคล และเสียงเลา
ขาวลือเก่ียวกับความวิเศษ ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย หรือความศักด์ิสิทธิ์
ตางๆ ท่ีผูกติดอยูกับบุคคล คนโนนดังมา คนน้ีดังมา มีเสียงฮือฮา
อยางไร ก็เฮกันไป เสร็จแลว พอมีอะไรเกิดข้ึน เราก็เอาพระศาสนา
ไปแขวนไวกับบุคคลน้ันเสียแลว บุคคลน้ันเปนอยางไรไป เราก็
พลอยเปนไปดวย น่ีเรียกวาไมมีหลัก  

ในทางตรงขาม ถาเรามีหลักของเราแลว บุคคลโผลข้ึนมา 
เราก็เอาหลักเปนเคร่ืองวัด ถาทานประพฤติถูกหลัก ทําตามหลัก 
สอนตามหลักดี เราก็อนุโมทนาดวย ถาทานมีอันเปนไปอยางไร 
เราก็อยูกับหลักตอไป บุคคลน้ันก็ผานไป  



๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๖

รูหลักแลว ศาสนาอยูท่ีตัวเรา  
ไมตองเอาศาสนาไปแขวนไวกับใคร  

อยาวาแตบุคคลท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยหน่ึงๆ เลย แมแตองค
พระพุทธเจาเองก็ไมผูกมัดใครและไมผูกขาดอะไร พระพุทธเจาก็
ตรัสไวแลวน่ี เราฟงพระสวดอยูเสมอวา อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ 
อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ พระพุทธเจาตรัสบอกวา ตถาคตคือ
พระพุทธเจาท้ังหลายจะเกิดข้ึนหรือไมก็ตาม หลักความจริงก็เปน
ของมันอยูอยางน้ันๆ ตถาคตเพียงแตคนพบความจริงน้ันแลวนํามา
เปดเผย แสดง ช้ีแจง ทําใหเขาใจงายวาความจริงเปนอยางน้ีๆ  

หนาท่ีของพระพุทธเจาคือเปนผูเปดเผยความจริง และดวย
ความสามารถ ก็ทรงสอนแนะนําทําใหเราเขาใจหลักความจริงน้ัน 
คือทรงพาใหเราเขาถึงความจริงท่ีมีเปนธรรมดาอยูแลวน้ันแหละ  

ตัวความจริง ท่ี เปนอยูตามธรรมดาน่ี ซิสํา คัญ  แมแต
พระพุทธเจาเกิดข้ึนมาแลว พระองคก็ผานไป แตตัวหลักความจริง
น้ันก็คงอยู หมายความวา ความจริงเปนธรรมชาติ มีอยูตาม
ธรรมดาตลอดเวลา พระพุทธเจามาชวยใหเราเขาถึงความจริงน้ัน 
เราเขาถึงความจริงแลว เราก็อยูกับความจริงน้ัน พระพุทธเจาทํา
หนาท่ีของพระองคแลว พระองคก็ผานไป ความจริงก็อยูน่ัน ไม
หายไปไหน พระพุทธเจาไมไดพาเอาความจริงดับไปดวย เรารู
ความจริง ถึงความจริงแลว ความจริงก็อยูกับเรา พระศาสนาก็อยู
กับเรา เปนของเรา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๗ 

ครูอาจารยรุนหลังน้ีไมถึงพระพุทธเจาดวยซํ้า ทานเปนพระ
สาวกหรือลูกศิษยของพระพุทธเจา ทานมาชวยแนะนําใหเรารู
เขาใจหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาสอนไว อาจจะเรียกวามาพาเราไป
เขาเฝาพระพุทธเจา พระอาจารยพาเราไปเขาเฝาพระพุทธเจาเสร็จ  
ก็หมดหนาท่ี เร่ืองของเราก็คือฟงพระพุทธเจาตอไป  

เมื่อฟงพระพุทธเจาแลว เราเขาถึงหลักถึงความจริง เราก็ไป
อยูกับหลักความจริงน้ัน ก็จบ ตัวหลักความจริงน้ันเปนมาตรฐาน 
เปนของจริงแทแนนอน เปนตัวธรรม เปนธรรมชาติ เมื่อเราจับหลัก
ไดแลว ก็ไมแกวงไมไกวไปไหน  

เวลาน้ีคนไมมีหลัก แกวงไกวไปตามกระแสขาวเลาลือ และ
กระแสคานิยม เอาตัวไปผูกติดไวกับบุคคลท่ีผานไป ผานมา เอา
ศาสนาไปแขวนไวกับบุคคลน้ัน ก็เลยเลื่อนลอยไป หรือถูกชักลาก
ไปเร่ือยๆ พอบุคคลน้ันมีอันเปนไป ไมใชของแทของจริงท่ีมั่นคง 
คนเหลาน้ีก็ถูกซัดเหวี่ยงกล้ิงกระดอนกระทบกระแทกช้ําชอกไป 
หรือไมก็หลนหลุดกระเด็นไปเลย  

เปนอันวา เวลาน้ีพุทธศาสนิกชนไดบทเรียน สําหรับทานท่ีมี
หลักอยูบางแลว ก็ไดบททดสอบ ถาเรารูจักใชเหตุการณน้ีใหเปน
ประโยชน มันก็กลับดี เพราะเปนการกระแทกหรือกระตุกอยางแรง
ใหเรารูตัวหรือตื่นข้ึนมา แลวหันมาหาหลัก มาเขาสูทางท่ีถูกตอง 
ดีกวาจะชานานไป จนเตลิดกันไปไกล ซ่ึงอาจจะสายไปเสียแลว 
อยางนอยก็ทําใหเรามีความเขมแข็งมั่นคงข้ึน และรูจักท่ีจะปฏิบัติ
ตอพระพุทธศาสนาใหถูกตอง  



๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๘

พระพุทธเจาตรัสไวนักหนาใหทุกคนอยูกับหลัก เชนตรัส
สอนไมใหเอาศรัทธาไปข้ึนตอบุคคล ถาศรัทธาข้ึนตอตัวบุคคล 
บุคคลน้ันมีอันเปนไป เชน ตายบาง ตองอาบัติหนักบาง หรือมีอัน
เปนอะไรไปอยางใดอยางหน่ึง เขาก็จะไมยอมฟงใครแสดงธรรม
อีกตอไป แลวเขาก็จะพลาดจากประโยชนท่ีควรจะได  

สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจาเตือนหนักย่ิงกวาน้ันอีก ทรง
เตือนวา ถาพระประพฤติตัวไมดี พระก็จะเปนมหาโจร มหาโจรมี 
๕ ประเภท๑

 แตอาตมภาพจะไมนํามาแสดงในท่ีน้ี เด๋ียวจะ
กลายเปนวามาพูดอะไรที่ไมเปนสิริมงคล ในโอกาสน้ีท่ีโยมอาจจะ
ถือวาเปนเวลามงคล โยมตองไปคนควาเอา  

เพราะฉะน้ัน พระจะตองไมประมาท ตองระวังตัว ตอง
ประพฤติปฏิบัติอยูในหลัก ตองทําหนาท่ีของตัวใหถูกตอง หนาท่ี
ของพระก็คือพาโยมใหเขาไปสูหลักความจริง แลวตัวก็หมดหนาท่ี 
ถามิฉะน้ันก็จะเอาพระศาสนามาแขวนไวกับตัวเอง  

พระพุทธเจาทรงสอนใหเราพ่ึงตัวเองได ใหเราเปนอิสระ 
พระพุทธเจาไมยอมใหใครมาข้ึนตอพระองค ตอนแรกเราอาจจะไป
ศรัทธาตอพระองค เพ่ือจะไดใหพระองคนําเราเขาสูคําสอน เขาสู
ความจริง แตในท่ีสุดเราจะตองพ่ึงตัวเองได เปนอิสระ จะเห็นวา 
ศรัทธาไมเปนคุณสมบัติของพระอรหันต ทานเช่ือไหม  

 

                                         
๑ ดู มหาโจร ๕ ใน ภาคผนวก 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๙ 

เห็นกับตา ไมตองถามวาเชื่อไหม  
ศรัทธาเปนคุณสมบัติของพวกเรา ท่ีเปนพุทธศาสนิกชนใน

เบ้ืองตน แตพระอรหันตเปนบุคคลท่ีไมตองมีศรัทธา ศรัทธาไมเปน
คุณสมบัติของพระอรหันต ทานเรียกพระอรหันตวาเปน อสฺสทฺโธ 
ดวยซํ้า ถาแปลตรงตามศัพท ก็วา “ไมมีศรัทธา” แตประเด๋ียวจะ
แปลความหมายผิด  

ท่ีวาไมมีศรัทธาน้ันอยางไร อยาเขาใจเปนเร่ืองเสียหาย ใน
กรณีน้ีคือ พระอรหันตน้ันทานข้ึนถึงระดับปญญา รูแจง ซ่ึงเลยข้ัน
ศรัทธาไปแลว ทานมองเห็นสิ่งท่ีเราศรัทธาน้ันดวยตัวทานเองแลว 
ทานจึงไมตองอยูดวยศรัทธา ไมตองอาศัยความเช่ือ เปนผูพนหรือ
อยูเหนือศรัทธา เพราะฉะน้ัน ท่ีวาพระอรหันตไมมีศรัทธา ก็คือ ไม
ตองมีศรัทธา  

คร้ังหน่ึง  พระพุทธเจาตรัสถามพระสารี บุตรเกี่ยวกับ
หลักธรรม พระสารีบุตรเปนพระอัครสาวก สามารถแสดงธรรมได
เทียบเทียมพระพุทธเจาทีเดียว พระพุทธเจาทรงยกยองทานมาก 
พระพุทธเจาตรัสถามวา สารีบุตร เธอเช่ือไหมวาอยางน้ันเปนอยาง
น้ัน พระสารีบุตรทูลตอบวา ขาพระองคเห็นวาเปนอยางน้ัน อยาง
ท่ีพระองคตรัส  

พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา ท่ีเธอกลาววาดังน้ี กลาวเพราะ
เช่ือตอเราหรืออยางไร พระสารีบุตรกราบทูลวา ท่ีขาพระองคกลาว
อยางน้ี มิใชเพราะเช่ือตอพระองค แตเพราะไดเห็นความจริงวามัน
เปนอยางน้ัน น่ีคือลักษณะของพระอรหันตท่ีไมตองข้ึนตอศรัทธา  



๑๐ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๑๐

แตมิใชวาพระอรหันตไมเคารพพระพุทธเจา ทานเคารพมาก 
เคารพอยางย่ิงเลย แตอันน้ีเปนเร่ืองของสัจธรรม พระอรหันตเปนผู
เห็นความจริง พระพุทธเจาไดเห็นความจริงอะไร ทานก็เขาถึง
ความจริงน้ัน เพราะฉะน้ัน พระอรหันตจึงไมตองพูดไปตามความ
เช่ือตอพระพุทธเจา แตไมใชวาทานไมเช่ือพระพุทธเจา  

พระพุทธเจาตองการใหเราเขาถึงความจริงอยางเดียวกับท่ี
พระองคเห็น แลวเราก็จะเปนอิสระของเราเอง ไมตองข้ึนตอ
พระองค น่ีเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของพระพุทธเจา คือไม
ตองการใหสาวกข้ึนตอพระองค และใหทุกคนเปนไทแกตัวเอง เปน
อิสระแกตนเอง เพราะจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ 
วิมุตติ อิสรภาพ ความหลุดพน ความเปนไท ความท่ีไมตองอยูดวย
ศรัทธา แตเปนการเขาถึงดวยปญญา รูความจริงแจงประจักษ  

อยางไรก็ตาม ควรจะเตือนใจกันไวเล็กนอยวา สําหรับพวก
เราท่ียังไมรูแจงสัจธรรมถึงท่ีสุดน้ี ยังจะตองมี ท้ังศรัทธาและ
ปญญาคูกันไป ใหท้ังสองอยางดุลกันไว  

สําหรับคนเร่ิมแรก ศรัทธาท่ีถูกตองจะชวยไดดีท่ีสุด ศรัทธา
ท่ีถูกตอง ก็คือตองมีปญญาชวยตรวจตรา ถาปฏิบัติไดดี ศรัทธาจะ
ชวยใหมีทิศทาง มีจุดเนน และมีเร่ียวแรงในการแสวงปญญา และ
สําหรับผูแสวงปญญาน้ัน  บางคนมีความโนมเอียงท่ีจะเกิด
ความรูสึกวาตนเปนผู รู ผูมีเหตุผล แลวมีทาทีอาการแบบภูมิ
ลําพอง ทานจึงใหมีความสุภาพออนนอมถอมตนประกบตัวไว 
เพราะในการแสวงปญญาอยูเสมอน้ัน เราไมควรมุงมองในแงท่ีวา
ตนรูแลว แตควรมองหนักไปในดานท่ีตนยังไมรู ซ่ึงควรจะรูตอไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๑ 

พึ่งศรัทธา เพื่อไดปญญาท่ีพาสูอิสรภาพ  
มีปราชญทานหน่ึงพูดไวนาฟง ทานเปรียบเทียบระหวาง

ศรัทธากับปญญา หรือระหวางความเชื่อกับการเห็นความจริง 
เหมือนอยางวา อาตมภาพน้ี กํามือข้ึนมา แลวก็ตั้งคําถามวา โยม
เช่ือไหม? ในมือของอาตมาน่ีมีดอกกุหลาบอยูดอกหน่ึง พออาตมา
ถามอยางน้ี โยมก็คงจะคิดวา เอ! เช่ือดีไหมหนอ บางทานก็วา ออ! 
องคน้ีเรานับถือ เช่ือทันทีเลย ไมตองคิด หรืออาตมภาพอาจจะมี
มือปนไวบังคับวา ถาไมเช่ือจะยิงตายเลย อยางน้ีก็จําใจ ใจเชื่อ
หรือไมเช่ือ แตปากก็บอกวาเช่ือ  

ทีน้ี สําหรับบางทานก็จะคิดวา เออ! เช่ือไดไหมนะ ขอคิด
ดูกอน ทานองคน้ีมีประวัติมาอยางไร เปนคนพูดจาขลอกแขลก
หรือเปลา นาเช่ือไหม อือ! องคน้ีทานไมเคยพูดเหลวไหลนะ เทาท่ี
ฟงมาทาน ก็พูดจริงทุกที ทาจะนาเช่ือ น่ีเรียกวาเอาเหตุผลในแง
เก่ียวกับประวัติบุคคลมาพิจารณา  

แตบางทานก็มองในแงของเหตุผลแวดลอมอยางอื่นวา
เปนไปไดไหม มือแคน้ีจะกําดอกกุหลาบได เอ! ก็เปนไปไดน่ี แลวก็
พิจารณาตอไปอีกวา ทานน่ังอยูในท่ีน้ี จะมีดอกกุหลาบมาใหกําได
หรือเปลา ทานจะเอามาจากไหนไดไหม ทานเดินผานท่ีไหนมาบาง 
อะไรตางๆ ทํานองน้ี ก็คิดไป ในตอนน้ีก็จะเปนการพิจารณาดวย
เหตุผลวาเปนไปไดไหม  

ท้ังหมดน้ีจะเห็นวา ศรัทธาของคนหลายคนน้ันตางกัน ของ
บางคนเปนศรัทธาท่ีเช่ือโดยไมมีเหตุผลเลย งมงาย บอกใหเช่ือก็
เช่ือ บางคนก็เช่ือเพราะถูกบังคับ บางคนก็เช่ือโดยใชเหตุผล แต
การใชเหตุผลก็มากบางนอยบาง ไมเทากัน  



๑๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๑๒

แตท้ังหมดน้ันก็อยูในระดับของศรัทธาหรือความเช่ือท้ังน้ัน 
ไมวาจะแคไหนก็ตาม ตอนน้ีก็อยูในข้ันท่ีวาจะเช่ือหรือไมเช่ือวา   
อาตมาน่ีมีดอกกุหลาบอยูในกํามือ โยมก็คิดเอาเองวาจะเช่ือไหม  

ทีน้ี สุดทายอาตมาก็แบมือ พอแบมือออกมาแลว เปน
อยางไร โยมก็เห็นเลยใชไหม เห็นดวยตาของโยมเอง วาในมือของ
อาตมาน่ีมีดอกกุหลาบหรือไม ตอนน้ีไมตองพูดเร่ืองเชื่อหรือไมเช่ือ
อีกแลว ใชหรือเปลา มันคนละข้ัน ปญหาความเช่ือมันอยูท่ีตอนยัง
กํามืออยู แตตอนแบมือแลว เห็นดวยตาแลว ไมตองพูดเร่ืองความ
เช่ือ มันเปนเร่ืองของการประจักษวามีหรือไมมี  

เพราะฉะน้ันจึงไดบอกวา พระอรหันตทานถึงข้ันท่ีเห็นความ
จริงประจักษเองแลว จึงไมตองอยูดวยความเช่ือ แตสําหรับปุถุชน
ก็ยังตองอยูกับความเชื่อ จะตางกันก็ตรงท่ีวา เปนความเช่ือท่ีมี
เหตุผล หรือไมมีเหตุผล มีปญญาประกอบ หรือไมมี  

สําหรับพุทธศาสนิกชนนั้น เราตองการเขาถึงความจริงท่ี
ประจักษ ท่ีไมตองเชื่ออีกตอไป  

แตระหวางน้ี ในขณะท่ีเรายังไมเขาถึงความจริงน้ัน เราใช
ความเช่ือชนิดท่ีมีเหตุผล มาเปนเคร่ืองมือ เพ่ือจะเขาถึงความจริง
ท่ีไมตองเชื่อตอไป เราไมตองการความเช่ือชนิดท่ีงมงาย  

ฉะน้ัน เราจะตองมีหลัก เมื่อเรามีหลักในใจแลว ก็จะเปนคน
มีเหตุผล ไมงมงาย ไมตื่นตูม ไมแกวงไกว น่ีเปนลักษณะของ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๓ 

สงฆและหลักการเปนฐานของบุคคล  
บุคคลทําสงฆใหงาม เพราะทําตามหลักการ  

พระพุทธเจาตองการใหเราเปนอิสระ พุทธศาสนาเปน
ศาสนาแหงอิสรภาพเสรีภาพ พุทธศาสนิกชนมีเสรีภาพในการใช
ปญญา จนกระท่ังเปนอิสระไมตองข้ึนแมตอองคพระพุทธเจา  

แตในดานความสัมพันธ เรามีความเคารพอยางสูงสุด
ทีเดียว เพราะวาพระพุทธเจาเปนผูมีคุณความดี เปนแบบอยางแก
เรา เราเคารพในคุณความดี เพียงแคพระองคสอนมีเหตุผลนาเช่ือ 
ทําใหเรามีศรัทธา เรายังเคารพมาก น่ีพระองคทําใหเรามองเห็น
ความจริงดวยตัวเอง จนไมตองเช่ือ เราก็ย่ิงซาบซ้ึงในพระคุณและ
เคารพเต็มท่ี  

แมแตพระภิกษุ ท่ีเขามาบวชน่ี บางทีหลายทานก็มีคุณ
ความดีนอยกวาโยม โยมบางคนบรรลุธรรม เปนพระอริยบุคคล 
เชนเปนพระโสดาบันเปนตน แตพระท่ีเขามาใหมเพ่ิงบวชวันน้ัน 
เปนปุถุชน ยังไมคอยมีความรูอะไร คุณธรรมก็ยังนอย แตเราก็
เคารพกราบไหว ทําไมเราจึงใหเกียรติเคารพนับถือ ก็เพราะการ
เปนพระภิกษุน้ัน เปนการเขาสูวิถีชีวิตแหงไตรสิกขา เปนชีวิตแหง
การศึกษาท่ีจะตองฝกอบรมพัฒนาตนอยางจริงจังเต็มท่ี เราถือวา
ผูบวชเปนผูท่ียอมรับการฝกและเขาสูแนวทางท่ีถูกตอง ตั้งใจจะ
ฝกฝนศกึษาในคุณธรรม จะเดินเขาสูมรรค เปนผูฝกตน  

ในพระพุทธศาสนาน้ี เราใหความยกยองยอมรับนับถือแก
บุคคลท่ีฝกฝนพัฒนาตน เมื่อทานยอมรับท่ีจะฝกฝนพัฒนาตน เรา
ก็ใหเกียรติ จึงกราบไหวได อยางนอยก็ยอมรับและสนับสนุน และ
ลึกลงไปก็คือ เราเคารพธรรมท่ีทานปฏิบัติ  



๑๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๑๔

อีกอยางหน่ึง พระภิกษุน้ันไดช่ือวาเปนตัวแทนของสงฆ เปน
ตัวแทนของสถาบันท่ีธํารงรักษาธรรมไวใหแกสังคม เราเคารพธรรม 
เราจึงเคารพสงฆ ท่ี รักษาธรรมน้ัน และเคารพพระภิกษุท่ีเปน
องคประกอบและเปนตัวแทนของสงฆ เราเคารพพระดวยเหตุผลน้ี 
และกราบไหวเพ่ือเตือนใจทานใหระลึกตระหนักในหนาท่ีของทาน
ในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรมและทําศาสนกิจสืบ
ตออายุพระศาสนา รักษาธรรมไวใหแกสังคมตอไป  

เราไมไดนับถือพระสงฆ เพราะเห็นวาทานเปนผูมีอํานาจ
ศักด์ิสิทธิ์ มีฤทธิ์เดช หรือเปนผูวิเศษ ท่ีจะมาดลบันดาลอะไรใหเรา 
อันน้ันเปนความนับถือแบบลัทธิฤาษีโยคีนอกพระพุทธศาสนา มี
มาแตกอนพุทธกาล เปนเร่ืองของการนับถือผูวิเศษ เหมือนคนเกรง
กลัวผูมีอํานาจ หรือผูย่ิงใหญมีอิทธิพล ไมใชการนับถือแบบอริยะ
ท่ีถือธรรมเปนหลัก  

ในเม่ือพระอยูในฐานะเปนตัวแทนของสงฆสวนรวมอยางน้ี
แลว ก็โยงเรามาสูหลักการสําคัญอีกหลักหน่ึง  

เมื่อก้ีน้ีไดหลักหน่ึงแลว คือท่ีวาใหยึดหลักการ ถือหลักความ
จริง และการท่ีเขาถึงความจริงแลวเปนอิสระ ไมข้ึนตอบุคคล  

ทีน้ีก็มาถึงอีกหลักหน่ึงท่ีวา พระสงฆเปนตัวแทนของสงฆ
สวนรวม เพราะฉะน้ัน พระทุกองคหรือภิกษุทุกรูปจะตองโยงตัวเอง
เขาไปหาสงฆ เคารพสงฆ ถือสงฆเปนใหญ มุงประโยชนแกสงฆ 
พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกสงฆ ไมใหความสําคัญมาอยูท่ี
บุคคล พระพุทธเจาฝากพระพุทธศาสนาไวแกสงฆสวนรวม มิได
ฝากไวแกบุคคลผูใดผูหน่ึง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๕ 

เมื่อจะปรินิพพานน้ัน พระพุทธเจาไดตรัสไวแลว เราชาวพุทธ
ตองนึกคิดใหดี เมื่ออยูบนเตียงปรินิพพาน เรียกอยางชาวบานวา 
ตอนสั่งเสีย พระพุทธเจาตรัสอะไรบาง ชาวพุทธควรจะถือเปนสําคัญ  

ตอนท่ีจะปรินิพพานน้ัน สิ่งหน่ึงท่ีพระพุทธเจาตรัส ก็คือ 
เ ร่ืองการฝากพระศาสนาไว เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน คน
ท้ังหลายก็ตองหวังแลววา พระองคจะตั้งใครเปนศาสดาแทน ใคร
จะเปนทายาทสืบตอตําแหนงพระศาสดาแทนพระองค แตถาคิด
อยางน้ัน ก็ผิดหวัง พระพุทธเจาไมไดตรัสอยางน้ันเลย ไมไดทรงต้ัง
ใครใหเปนศาสดาแทนพระองค  

พระองคตรัสวา “โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต 
ปญญฺตฺโต, โส โว มมจฺจเยน สตฺถา” แปลวา ดูกรอานนท ในเวลาท่ี
เราลวงลับไปแลว ธรรมและวินัย ท่ีเราแสดงแลว และบัญญัติแลว 
แกเธอท้ังหลาย จักเปนศาสดาของเธอท้ังหลาย  

พระพุทธเจาใหถือธรรมวินัย คือหลักธรรมและหลักวินัยท่ี
ทรงแสดงและบัญญัติไวเปนพระศาสดา เปนมาตรฐานสืบตอไป 
ไมมีใครเปนศาสดาแทนพระองค พระพุทธเจาไมไดมอบตําแหนง
ไวแกบุคคลเลย ใหมาตรฐานอยูท่ีตัวหลักธรรมวินัย และผูท่ีจะ
รักษาธรรมวินัยน้ีไว ก็คือสงฆสวนรวม ไมใชบุคคลผูใดผูหน่ึง 
เพราะฉะน้ัน พุทธพจนน้ีจึงมีความหมายท้ังใหถือธรรมวินัยคือถือ
หลักการ และใหถือสงฆคือสวนรวมเปนใหญ  

เมื่อบุคคลปฏิบัติตามหลักการ ก็เปนสวนรวมท่ีทําสงฆให
งามมีความมั่นคง ดํารงอยูดวยดี และประโยชนก็จะเกิดแกแตละ
คนท่ีเปนสวนรวมในสงฆน้ัน  



๑๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๑๖

เพราะฉะน้ัน ชาวพุทธจึงตองถือธรรมวินัยเปนพระศาสดา 
พยายามศึกษาเลาเรียนใหรูใหเขาใจความจริง แลวธรรมวินัยก็จะ
มาเปนมาตรฐานตัดสินบุคคล ไมใชเอาพระศาสนาไปแขวนไวกับ
บุคคล หรือกระท่ังบางคนถึงกับเอาบุคคลมาตัดสินพระศาสนา ซ่ึง
เปนการผิดหลักอยางเต็มท่ี  

สวนพระภิกษุ นอกจากถือธรรมวินัยเปนหลักแลว ก็ตองถือ
สงฆเปนใหญ เคารพสงฆ ใหความสําคัญแกสงฆ ทําการเพื่อ
ประโยชนแกสงฆสวนรวม  

สงฆและหลักการเปนมาตรฐาน  
เพ่ือรักษาประโยชนสุขของแตละคน  

เปนอันวา ถาเรารูเขาใจคําฝากท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไว และ
ปฏิบัติตามน้ัน ก็จะไมเสียหลัก  

ธรรมวินัยน้ีเปนศาสดาอยางไร และสงฆเปนใหญอยางไร มี
พระสูตรหน่ึงแสดงไว ขอยกเปนตัวอยาง มหาอํามาตยท่ีเปน
เสนาบดีใหญบริหารราชการแผนดินของแควนมคธ ไปท่ีวัด ไปเจอ
พระอานนท ตอนน้ันพระพุทธเจาปรินิพพานแลว เสนาบดีก็ถามวา 
น่ีทาน! พระพุทธเจาก็ปรินิพพานไปแลว เมื่อตอนปรินิพพาน 
พระองคไดตั้งใครเปนศาสดาแทน จะไดมาบริหารการคณะสงฆ  

พระอานนทตอบวา พระพุทธเจาไมไดตั้ง  
เสนาบดีวา อาว! แลวทานอยูกันอยางไรเลา พระสงฆอยูกัน

จํานวนมากมาย ไมมีการบริหาร ไมมีหัวหนา จะอยูกันอยางไร  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๗ 
พระอานนทตอบวา พระพุทธเจาทรงวางหลักธรรมวินัยไว

เปนศาสดา เปนมาตรฐานแลว บุคคลผูใดมีคุณสมบัติตามธรรม
วินัยน้ัน พวกเราก็พรอมกันยกยองข้ึนเปนหัวหนา  

หลักธรรมวินัยเปนศาสดา มาคูกับการท่ีสงฆเปนใหญ ดังจะ
เห็นวาวิธีดําเนินกิจการของสงฆ พระพุทธเจาตรัสไวแลวในวินัย 
เชน พระท่ีจะทําหนาท่ีน้ีๆ ตองมีคุณสมบัติดังน้ีๆ คุณสมบัติน้ีอยู
ในธรรมวินัยแลว พระก็ดูกันเอาเอง องคไหนมีคุณสมบัติตามน้ัน 
สงฆก็พิจารณาตกลงยกยองข้ึนเปนหัวหนา เปนเจาการ หรือเปน
ผูบริหารในเร่ืองน้ันๆ ในนามของสงฆ จึงเรียกวาสงฆเปนผูดําเนิน
กิจการ น้ีเรียกวาถือหลักการ มีธรรมวินัยเปนหลัก มีธรรมวินัยเปน
ศาสดา และมีสงฆเปนใหญ ไมตองตั้งบุคคลตายตัวไว  

ถาต้ังบุคคล เด๋ียวก็มาเปลี่ยนแปลงบัญญัติของพระพุทธเจา
หมดเทาน้ัน ใชไหม พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลว องคท่ีไดรับตั้ง
เปนศาสดาแทน ก็มาคิดวา เอ! นากลัวเราจะตองเอาใหม แลวท่ี
พระพุทธเจาทรงวางไว เด๋ียวก็เปลี่ยนใหมแกใหม ก็ยุงกันใหญ  

เปนอันวาพระพุทธเจาไดทรงเตรียมไวเรียบรอยแลว ใหพระ
ธรรมวินัยเปนศาสดาแทน แลวพระองคก็ใหพระศาสนาอยูกับสงฆ 
อยูกับสวนรวม ไมข้ึนกับบุคคล มีแนวทางและวิธีปฏิบัติมากมาย 
ท่ีใหระวังไมใหความสําคัญมาอยูท่ีตัวบุคคล และใหกระจายอะไร
ตออะไรไปสูสงฆ ดังปรากฏในหลักธรรมหลักวินัยตางๆ มากมาย  

การท่ีพระพุทธเจาทรงฝากไวอยางน้ี จะเห็นวา พระองค
ตองการใหพระศาสนาอยูกับสงฆสวนรวม เพราะถาความสําคัญไปอยู
กับบุคคล บุคคลน้ันไมแนนอน อาจมีอันเปนไป แลวทําใหพระศาสนา
และประโยชนสุขของประชาชนคลอนแคลนรวงหลนไปดวย  



๑๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๑๘

จะขอยกตัวอยางหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงใหถือธรรมวินัย
เปนมาตรฐาน และถือสงฆเปนใหญ ไมใหติดยึดตัวบุคคล เชน  

หลักท่ีหน่ึง ก็คือศรัทธาแบบยึดติดตัวบุคคลท่ีพูดมาแลว
ขางตน ซ่ึงมีผลเสียคือ บุคคลน้ันกลายเปนตัวบังหลัก หรือก้ันเรา
ไมใหเขาถึงหลัก และถาบุคคลน้ันมีอันเปนไปอยางไร ศรัทธาของ
เราก็พลอยสิ้นสลายไปกับบุคคลน้ันดวย และตัวหลักก็พลอยหลน
หายไป โดยท่ีเราท้ิงไปเสียเอง เพราะฉะน้ัน ศรัทธาตอบุคคล
จะตองใหเปนเคร่ืองนําเขาสูธรรม และอิงอยูกับธรรม เพ่ือใหเรา
เขาถึงธรรมและอยูกับธรรมดวยปญญาตอไป น่ันเปนประการหน่ึง  

อีกตัวอยางหน่ึง ก็คือ การอวดอุตริมนุสธรรม การบรรลุ
มรรคผลนิพพานน้ันเปนจุดหมายในพระศาสนา แตทําไมเมื่อบรรลุ
แลว พระพุทธเจากลับทรงหามอวด เหตุผลก็คือ เพราะคุณสมบัติ
เหลาน้ีเปนของในใจ เปนสิ่งท่ีคนอื่นไมสามารถรูได นอกจากผูท่ี
บรรลุแลวดวยกัน จึงเปดชองใหแกการหลอกลวง และเมื่ออวดไป
แลว ก็จะเกิดการยึดตัวบุคคลเปนสําคัญ ไมตองพูดถึงหลอกลวง 
แมแตถาเปนจริง บุคคลน้ันก็กลายเปนจุดรวมของความสนใจ 
สงฆก็จะหมดความหมาย พอพระศาสนาไปฝากอยูกับบุคคล เมื่อ
บุคคลน้ันมีอันเปนอะไรไป ประชาชนก็จะไมเอาใจใสพระศาสนา 
ไม เอาใจใสส วนรวม  เพราะฉะ น้ัน  พระพุทธเจ า จึง ไม ให
ความสําคัญมาอยูท่ีตัวบุคคล  

 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๙ 

สวนตัวหมดกิเลสไรทุกข สวนรวมขวนขวายประโยชนสงฆ  
พระอรหันตคือแบบอยาง ทั้งดานชีวิตและสังคม  

พระพุทธเจาเองน้ัน ตอนแรกทรงจาริกเดินทางสั่งสอนธรรม
ไมไดหยุดหยอน ทรงประกาศพระศาสนา ตั้งคณะสงฆข้ึนมา พอ
สงฆเจริญขยายตัวมีขนาดใหญ พระองคก็ทรงมอบอํานาจใหสงฆ 
ตอจากน้ันก็ใหสงฆเปนใหญ  

แตกอนน้ัน พระองคเคยบวชพระเอง ใครจะบวช เมื่อมี
คุณสมบัติถูกตอง พระองคก็บวชให แตพอใหสงฆเปนใหญแลว 
พระองค ก็ใหสงฆ เปนผูบวช  กิจการตางๆ  ก็ใหสงฆ วินิจฉัย 
เพราะฉะน้ันความเคารพสงฆ และการถือสงฆเปนใหญ จึงเปน
หลักการท่ีสําคัญมากในพระศาสนา พระทุกองคตองเคารพสงฆ 
และถือความสามัคคีของสวนรวมเปนเร่ืองใหญ แมแตพระอรหันต
ก็อาจถูกสงฆลงโทษ  

เ มื่ อ มี เ ห ตุ ก า รณ สํ า คั ญท า ง พ ร ะ ศ า ส น า  มี เ ร่ื อ ง
กระทบกระเทือนตอสวนรวมเกิดข้ึน พระอรหันตจะเปนผูนําในการ
เอาใจใสขวนขวายแกไขสถานการณ จะอยูน่ิงเฉยไมได มีตัวอยาง
เร่ือยมาต้ังแตพระพุทธเจาปรินิพพาน เคยเลาใหโยมฟงแลว เอา
มาเลาซํ้ายํ้าอีก  

มหากัสสปะเปนพระอรหันตผูชอบปลีกหลีกเรน ทานถือ
ธุดงคอยูปาตลอดชีวิตเลย หลายทานคงนึกวาทานปลีกตัวไมยุง
เก่ียวกับใคร แตพระอรหันตท่ีในชีวิตสวนตัวชอบแสวงวิเวกอยูสงัด
อยางน้ัน พอมาถึงเร่ืองกิจของสงฆ ทานไม ท้ิงเลย นอกจาก
รับผิดชอบเปนผูอบรมพระสงฆหมูใหญแลว ยังเปนผูนําในการ
แกไขปญหาเมื่อมีเร่ืองของสวนรวมเกิดข้ึนดวย  



๒๐ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒๐

ในตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพาน มีพระองคหน่ึงพูดไมดีตอ
การปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นาเปนหวงวาพระศาสนาจะยืนยง
หรือไม พระมหากัสสปะไดเปนผูนําเรียกประชุมพระอรหันต และ
ชักชวนในการทําสังคายนา เพ่ือปกปองพระศาสนา รักษาพระ
ธรรมวินัย และเชิดชูประโยชนสุขของพหูชน  

สมัยตอๆ มาก็เหมือนกัน เวลามีเหตุการณกระทบกระเทือน
พระศาสนาเกิดข้ึน พระอรหันตจะมาประชุมกันพิจารณาหาทาง
ระงับปญหาแกไขสถานการณ ในกรณีน้ัน ถาพระอรหันตองคไหน
ขาดประชุม ก็อาจจะถูกลงโทษ  

เคยมีพระอรหันตบางองคไปอยูในปา ในตอนท่ีพระอรหันต
ทานอื่นมาประชุมพิจารณากิจการของสวนรวม ท่ีประชุมก็มีมติ
ลงโทษพระอรหันตท่ีไมมาประชุม เรียกวา ทําทัณฑกรรม โดยทาน
ลงโทษดวยวิธีมอบงานใหทํา เปนการทําใหตองเหน็ดเหน่ือยเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม รวมความก็คือถือวาพระอรหันตตองเปน
ผูนําในเร่ืองกิจการของสวนรวม  

ในเมืองไทยนี่มีเร่ืองท่ีนาเปนหวงมากอยางหน่ึง คือไดเกิด
ทาทีท่ีผิด โดยมีความเขาใจวาพระหรือใครก็ตาม ท่ีไมยุง ไมเอา
เร่ืองเอาราวอะไรน่ี เปนพระหมดกิเลส อันน้ีเปนอันตรายตอพระ
ศาสนาอยางย่ิง ในประวัติพระพุทธศาสนาของเราไมไดเปนเชนน้ี 
พระอรหันตเปนผูนําในกิจการสวนรวม เปนประเพณีในทางธรรม
มาโดยตลอด เมื่อมีปญหาอะไรเกิดข้ึนกระทบตอประโยชน
สวนรวมแลว พระอรหันตและพระผูใหญจะตองเอาใจใสเปนผูนํา
ไมท้ิงเร่ือง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๒๑ 

ในประเทศศรีลังกามีเหตุการณรายเกิดข้ึนบอย บางคร้ัง
สถาบันพระพุทธศาสนาถึงกับสูญสิ้น เพราะภัยสงคราม เชนภัย
สงครามจากทมิฬในอินเดียตอนใตยกมา และภัยลัทธิอาณานิคม
จากชาติตะวันตก โดยเฉพาะพวกโปรตุเกสมาปกครอง ทําให
พระสงฆถูกกําจัดหมดเลย  

ทานเลาไวในคัมภีรถึงการรักษาพระศาสนาวา ในขณะท่ี
ฉุกละหุก ท้ังประชาชนและพระสงฆเรงรีบหนีภัยกัน ตอนน้ัน
บานเมืองอยูไมไดแลว ทุกคนตางก็ไปลงเรือหนี แตเรือไมพอ พระ
ผูใหญท่ีสูงอายุ บอกวาเราไมนานก็ตาย แตพระหนุมบางองคท่ีมี
คุณสมบัติจะตองรักษาพระศาสนาตอไป เราจะไมลงเรือน้ี เรา
จะตองใหท่ีในเรือน้ี แกพระหนุมน้ัน อะไรทํานองน้ี ทานทํามาอยาง
น้ีเปนแบบอยาง คือการถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก พระ
จะตองถือสงฆและประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  

ไมใหความวิเศษหรือความดีพิเศษของบุคคล  
มารอนประโยชนสงฆและขวางการพัฒนาประชาชน  

เพราะฉะน้ัน การท่ีพระอวดอุตริมนุสธรรม คือบอกวาตน
บรรลุคุณพิเศษ ไดมรรคผลนิพพาน เปนพระอรหันต เปนพระอริยะ
น่ี  แมจะเปนจริง  ถาเอามาอวดบอกญาติโยม  ก็มีความผิด 
พระพุทธเจาปรับอาบัติไว๑ เพราะอะไร เพราะทานไมตองการให
เอาความเดนไปไวท่ีบุคคลเดียว แลวทําใหสงฆเลือนลับหาย แต
ทานตองการใหสงฆอยู  
                                         
๑ ดู พุทธบัญญัติ ใน ภาคผนวก 



๒๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒๒

เมื่อสงฆอยู พระศาสนาก็อยู แลวประชาชนก็ตองมาเอาใจ
ใสชวยกันขวนขวายวาจะทําอยางไรใหพระสงฆสวนใหญมี
คุณสมบัติดี และมีความพรอมตางๆ ท่ีจะรักษาพระศาสนาไวได  

การท่ีพระรูปใดมีคุณสมบัติดีเดนข้ึนมา ก็ใหเปนประโยชน
แกสงฆ เพ่ือจะไดมาชวยกันปรับปรุงสงฆใหดีข้ึน ไมใชไปเอาเดน
เอาดีใหมหาชนมายึดติดเปนเคร่ืองเชิดชูตัว เมื่อเรามีความสามารถ
ข้ึนมา เราตองเอาความสามารถน้ันไปชวยสงฆ วาทําอยางไรจะให
คุณสมบัติสวนรวมดีข้ึนมาได และใหพระศาสนาอยู ใหบุคคลดี 
โดยเอื้อประโยชนแกสงฆ ใหสงฆดี เพ่ือเก้ือกูลแกการพัฒนาบุคคล  

น่ีคือ ไมใชใหบุคคลดี เพ่ือดูดเอาประโยชนไปจากสงฆ และ
ไมใชใหสงฆดี เพ่ือผลประโยชนของบุคคล ตลอดจนอยาใหพระ
ศาสนาลมหายไปกับบุคคล พระพุทธเจาเองทรงเปนตัวอยาง
มาแลว พระองคตั้งพระศาสนาเสร็จ พอสงฆพรอม พระองคก็มอบ
ใหสงฆเปนใหญ เปนหลักของพระศาสนาสบืมา  

เหตุผลอื่นยังมีอีก อยางท่ีไดพูดมาแลววา การบรรลุธรรม
เชนความเปนพระอริยะน้ัน เปนสภาพที่เกิดข้ึนภายในเฉพาะตัว 
คนอื่นรูไมได นอกจากผูท่ีบรรลุธรรมระดับเดียวกันหรือสูงกวา  

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาพระองคเดียวทรงเปนผูรับรอง
วาใครไดบรรลุแลว สําหรับชาวบานหรือมหาชนผูไมมีความรู
เพียงพอ บางทีก็มองการบรรลุธรรม ความเปนพระอรหันต ความ
เปนพระอริยะ เหมือนอยางความเปนผูวิเศษหรือความศักด์ิสิทธิ์ 
พอไดยินวาทานผูใดเปนอริยะ หรือเปนพระอรหันต ก็พากันตื่นเตน
มาหลงตอมติดตาม หวังผลบุญจากการระดมอุปฏฐากบํารุง ซ่ึง
นอกจากทําใหมองขามสงฆสวนรวมแลว ตัวชาวบานเหลาน้ันเอง
ก็ละเลยกิจในการฝกฝนพัฒนาตนยิ่งๆ ข้ึนไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๒๓ 
ท่ีรายย่ิงกวาน้ันก็คือ เพราะเหตุท่ีชาวบานและหมูมหาชน

น้ันไมอาจรูความเปนพระอริยะหรือความเปนพระอรหันตเปนตน 
ในตัวบุคคลท่ีอวดอางน้ันได วาเปนจริงหรือไม การอวดอาง จึงเปน
ชองทางของการหลอกลวง  

หลายคนท่ีหลอกลวงจะเปนคนท่ีฉลาด และเพราะเหตุท่ีตั้ง
ใจจะหลอกลวง คนเหลาน้ี ก็จะจัดแตงเตรียมการปนแตงทาทีใหดู
นาท่ึงนาเช่ือ จูงความเลื่อมใสสนใจของมหาชนผูไมรูใหไดผลท่ีสุด 
เชน แสดงใหเห็นวาเครงครัดขัดเกลาหรือเขมงวดในการปฏิบัติ
ตางๆ จนเกินไปกวาท่ีเปนคุณสมบัติแทจริงของพระอริยะหรือพระ
อรหันตเปนตนน้ัน ทําเกินพอดีสําหรับผูรูเทาทัน แตกลายเปนนาท่ึง
นาอัศจรรยสําหรับมหาชนท่ีไมรูเทาทัน พากันหลงเลื่อมใสตายใจเชื่อ
เหลือเกิน จนพระอริยะหรือพระอรหันตจริงๆ ท่ีปฏิบัติไปตามธรรมดา
สภาวะของทาน ก็ถูกมหาชนมองขาม ไมสนใจ หรือถึงกับดูแคลน
เอา สภาพอยางน้ีมีแตจะนําความเสื่อมมาใหท้ังแกหมูชนน้ันเอง 
แกสังคม แกสงฆ และแกพระศาสนาสวนรวมท้ังหมด  

ในเมื่อไมอาจรูไดวาสิ่งท่ีอวดจะเปนจริงหรือไม และคน
สวนมากก็ไมคอยรูเขาใจหลักพระศาสนาท่ีจะเอามาวัดหรือ
ตรวจสอบ จึงมีการเอาอิทธิฤทธิ์ความขลังหรือความเครงครัด
เขมงวดมาหลอกกันได ทานจึงไมใหอวดอางคุณพิเศษ  

แตทานเปดปลอยไวใหประชาชนใชสติปญญาเทาท่ีตนมีอยู 
พิจารณาดวยวิจารณญาณ ตรวจดูตามเหตุผล อันเปนไปตาม
หลักการในวิสัยของตนเองวา ทานผูใดมีพฤติกรรมอาการท่ีไมเปน
ท่ีตั้งแหงโลภะ ไมเปนท่ีตั้งแตโทสะ ไมเปนท่ีตั้งแหงโมหะ แลว
เลื่อมใสศรัทธาฟงธรรม ตลอดจนอุปถัมภบํารุงภายในขอบเขตท่ี
จะไมกลายเปนการเอาพระศาสนามาตันอยูท่ีตัวบุคคล แตให
บุคคลเปนเคร่ืองนําเขาสูพระศาสนา และเปนจุดเร่ิมกระจายสูสงฆ  



๒๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒๔

ดวยการปฏิบัติอยางน้ี กิจการเพ่ือความดํารงอยูของพระ
ศาสนาก็จะดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ ก็จะไมฮวบฮาบฮือฮาอยู
ช่ัวคราว และตัวประชาชนน้ันเองก็จะพัฒนาไปดวย  

แยกใหชัดระหวาง พระอริยะ กับผูวิเศษ  
อีกตัวอยางหน่ึง นอกจากหามพระอวดอุตริมนุสธรรม หาม

อวดคุณพิเศษแมมีในตนแลว ทานยังหามอวดฤทธิ์ หามแสดง
อิทธิปาฏิหาริยดวย  

พระไดปาฏิหาริยไดฤทธิ์แลวเอามาอวดเอามาแสดง แมเปน
จริง ก็ตองอาบัติ มีความผิด๑

 ทําไมเปนอยางน้ัน การแสดงฤทธิ์มี
โทษก่ีอยาง ก็คลายกันกับการอวดอุตริมนุสธรรมน่ันแหละ แตมี
แงมุมบางอยางแปลกไปบาง ท่ีคลายกัน ก็จะพูดยอ ท่ีแปลกไป ก็
จะขยายออกสักหนอย  

๑. ดูดความสนใจไปรวมอยูท่ีบุคคลน้ัน ประชาชนเลยไมเอา
ใจใสสงฆวาเปนอยางไร มีอะไรกระทบกระเทือน ก็ไมเอาใจใส  

๒. การมีฤทธิ์เปนคนละเร่ืองกันกับการหมดกิเลส พระมีฤทธิ์ 
ไมจําเปนตองหมดกิเลส และพระท่ีหมดกิเลส ก็ไมจําเปนตองมี
ฤทธิ์ ผูมีฤทธิ์บางทียังมีกิเลสมาก และเอาฤทธิ์มาใชสนองกิเลส
ของตน  

จะพูดใหเขาใจงาย ก็วา ตองแยกระหวางพระอริยะ กับ
ผู้วิเศษ  
                                         
๑

 ดู พุทธบัญญัติ ใน ภาคผนวก 
 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๒๕ 
ความเปนพระอริยะ อยูท่ีคุณธรรมความดี โดยลดละกิเลส 

มีโลภะ โทสะ โมหะ นอยลง จนกระท่ังละกิเลสไดหมด เปนผู
บริสุทธิ์ มีคุณธรรมสมบูรณ ก็เปนพระอรหันต  

ส วนความ เปนผู้ วิ เ ศษ  คนจะมอง ไป ท่ีการมี ฤทธิ์ มี
อิทธิปาฏิหาริย ลองหนหายตัวได บันดาลอะไรตางๆ ได มีอํานาจ
จิตแรงกลา ลวงรูวาระจิตของผูอื่น ทายใจคนอื่นได ฯลฯ  

ถาพระอริยะมีฤทธิ์มีความวิเศษดวย ก็ย่ิงดี เปนคุณสมบัติ
เสริมความสามารถใหทําอะไรๆ ไดดีข้ึน แตถาผูวิเศษไมเปนอริยะ 
และ มี กิ เลสมาก  ก็ จะ เป นภั ยอั นตรายร ายแรง  เพราะมี
ความสามารถท่ีจะทําความช่ัวไดมากกวาคนชั่วท่ีไมมีฤทธิ์ จะเห็น
ไดจากตัวอยางในอดีต เชน พระเทวทัต และรัสปูติน   

ปจจุบันน้ี ชักจะมีความสับสนมากข้ึน ในการเอาความเปน
พระอริยะ กับความเปนผูวิเศษ มาปะปนกัน  

ท่ีหนักมากก็คือ เอาความขลังศักด์ิสิทธิ์หรือความมีฤทธิ์ มา
เปนเคร่ืองกําหนดความเปนพระอรหันต พอเห็นหรือไดยินวา
พระองคไหนมีฤทธิ์ขลัง ก็บอกวาเปนพระอรหันต อันน้ีเกิดจากการ
ไมรูหลักพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงจะตองเรียนรูหลักพระ
ศาสนากันใหมากข้ึน กอนท่ีจะเปลี่ยนพระพุทธศาสนาไปเปนลัทธิ
ผูวิเศษโดยไมรูตัว  

พระเทวทัตน้ันไมไดเปนพระอริยะ ไมไดเปนพระอรหันตเลย 
แตแสนจะมีฤทธิ์เกงกาจ แลวก็หลงฤทธิ์ ก็เลยทําใหกิเลสฟูข้ึนมา 
ทานก็เลยใชฤทธิ์ในทางราย หาลาภสักการะ ตองการผลประโยชน
และความย่ิงใหญ เพราะฉะน้ัน จึงเปนเคร่ืองเตือนใหระวังวา ถาพระ
ท่ีมีฤทธิ์ เปนผูวิเศษ เกิดมีกิเลสมาก มีโลภะ โทสะ โมหะ มาก ก็จะใช
ฤทธิ์น้ันหาลาภ หรือทําลายผูอื่น แลวประชาชนก็จะตกเปนเหย่ือ  



๒๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒๖

ประชาชนท่ีไปหลงฤทธิ์ของผูอื่นน้ัน ไมมีความเปนตัวของ
ตัวเอง ไปฝากความหวังไวกับปจจัยภายนอก เปนการปฏิบัติท่ีผิด
หลักพระศาสนา พระพุทธศาสนาตองการใหเราพัฒนาตนเอง ใหทํา
การตามหลักเหตุผล ใหบรรลุความสําเร็จดวยความเพียรพยายาม
กระทําการ พัฒนาตัวเองใหดีงามมีปญญาสามารถย่ิงข้ึนอยูเสมอ  

ถาไปมัวหวังความสําเร็จจากการดลบันดาลของอํานาจหรือ
อานุภาพภายนอก เราเองก็ไมรูจักทําอะไร และไมเปนอันทําอะไร 
ไดแตรอคอยฤทธิ์มาชวย รอคอยผลจากการดลบันดาลของทานผู
มีฤทธิ์ พรอมกันน้ันก็มีผลเสียแกตัวบุคคลท่ีมีฤทธิ์ น้ันเองดวย 
เพราะถายังไมหมดกิเลส ก็จะเพลิดเพลินมัวเมาติดฤทธิ์ เชนหลง
เพลินลาภสักการะ แลวละเลยการปฏิบัติฝกหัดขัดเกลาตัวเอง เพ่ือ
บรรลุธรรมเบ้ืองสูงข้ึนไป ทําใหพระบางองคติดอยูแคน้ัน ไม
สามารถกาวตอไปสูการบรรลุมรรคผลนิพพาน  

เมื่อตนเองหลงลาภสักการะแลว ก็ไปลอหลอกหาลาภสักการะ
จากประชาชนอีก ทางฝายประชาชนเอง เมื่อมัวแตวุนวายติดตาม
ผูมีฤทธิ์ และรอคอยผลจากการบันดาลดวยฤทธิ์ของผูอื่น ก็ไมเปน
อันทํากิจทําการท่ีควรทําใหแข็งขันจริงจัง และละเลยการพัฒนา
ตัวเอง เปนอันวา เกิดผลเสียท้ังแกตัวผูอวดฤทธิ์เอง ท้ังแกประชาชน 
แลวในท่ีสุดผลเสียน้ันก็ตกแกพระศาสนาและสังคมสวนรวม  

ฤทธิ์ทําคนใหเปนพระอรหันตไมได  
หลักธรรมสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหเขาใจแยกในเร่ืองน้ีได

ดี ก็คือ เร่ือง ปาฏิหาริย ๓ พระพุทธเจาตรัสไววา ปาฏิหาริย คือ 
การกระทําใหเกิดผลอยางอัศจรรยน้ัน มี ๓ อยาง คือ๑  

                                         
๑ ดู ปาฏิหาริย ๓ ใน ภาคผนวก 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๒๗ 

๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือฤทธิ์ หรือแสดงฤทธ์ิไดเปน
อัศจรรย เชน เดินนํ้า ดําดิน ลองหน หายตัว เหาะเหิน บันดาล
อะไรตางๆ  

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือการทายใจ หรือรูใจคนอื่น
ไดเปนอัศจรรย รูวาคนอื่นกําลังคิดอะไรตองการจะทําอะไร เปนตน  

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือคําสั่งสอน หรือสอนให
รูเขาใจและทําไดจริงเปนอัศจรรย ช้ีแจงอธิบาย ทําใหผูฟงเกิด
ปญญารูถึงความจริงไดดวยตนเอง  

ปาฏิหาริย ๒ อยางแรก คือ ฤทธิ์และการดักใจทายใจไดน้ัน 
พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ ไมทรงสนับสนุน ทรงสรรเสริญแต
ปาฏิหาริยขอท่ี ๓ คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย ทําไมจึงเปนอยางน้ัน  

ฤทธิ์มีขอเสียอยางไร นอกจากท่ีเคยพูดมาแลว ขอสรุปใหวา  
ฤทธิ์กําจัดกิเลสไมได ฤทธิ์ไมทําใหความโลภ โกรธ หลง ลด

นอยลง ถาไมระวัง จะทําใหกิเลสฟูมากข้ึนดวยซํ้า  
ฤทธิ์ไมทําใหรูเขาใจสัจธรรม คือไมทําใหเกิดปญญาท่ีจะรู

แจงความจริงของสิ่งท้ังหลาย จึงไมสามารถทําใครใหเปนพระ
อรหันต หรือแมแตเปนพระอริยะช้ันใดๆ ได  

ในทางตรงขาม อนุสาสนี คือคําสอนท่ีแสดงธรรม แสดง
ความจริง ทําใหคนเกิดปญญา รูความจริง เขาถึงสัจธรรมได ทําให
คนละกิเลสได ทําใหผูฟงและนําไปปฏิบัติ บรรลุธรรม เปนพระ
อริยะ เปนพระอรหันตได  



๒๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๒๘

คนมาดูเห็นฤทธิ์ เห็นความขลัง ก็ไดแตตื่นเตนทันตา แต
ตัวเองไมไดอะไร ไมมีอะไรพัฒนาข้ึนในตัว อาจจะงงงันท่ีไดเห็น
ความอัศจรรย แลวก็ไมรูวามันคืออะไร ก็เลยกลายเปนมีโมหะมาก
ข้ึน และตัวเองก็ทําสิ่งน้ันไมได เลยตองเอาตัวไปฝากไปข้ึนกับผูท่ี
ขลังมีฤทธิ์ เลยดีแกผูแสดงฤทธิ์ ชาวบานท่ีดู ย่ิงเช่ือ ก็ย่ิงหมด
อิสรภาพในการกระทําของตัว  

ตรงขามกับอนุสาสนีปาฏิหาริย ซ่ึงทําใหผูฟงเกิดปญญา รู
ความจริง ผูสอนรูอยางไร ผูฟงเขาใจ ก็รูไดอยางน้ัน และเอา
ความรูน้ันไปทําอะไรใหเกิดผลดวยตนเองได  

ผูฟงเปนผูได คือไดปญญา และปญญานั้นก็เปนของของ
เขาเอง เขาจะไปไหน ปญญาก็ไปดวย ผูฟงก็เปนอิสระ ไมตอง
มาขึ้นตอผูสอน ไมตองคอยรอพึ่งผูสอนเรื่อยไป ไมเหมือนอยาง
พวกที่เ ชื ่อฤทธิ ์ เชื ่อความขลัง  ที ่ตัวเองมืดมัว  ตองรอใหเขา
บันดาลผลให  

อีกอยางหน่ึง ผูมีฤทธิ์ กับคนพึ่งฤทธิ์ มักจะมาพบกันใน
ระบบผลประโยชน โดยตางก็ตองการผลไดบางอยางแกตน คน
ท่ีมาหาผูมีฤทธิ์ ก็ตองการโชคลาภจากความขลัง หรือการดล
บันดาลของผูมีฤทธิ์ ผูแสดงฤทธิ์ ก็หวังลาภสักการะจากคนท่ีมาขอ
ผล กลายเปนความสัมพันธในเชิงกิเลส โดยเฉพาะการกระทําเพ่ือ
สนองโลภะ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๒๙ 

เมื่อเร่ืองความขลังความศักด์ิสิทธิ์เขามาแทรกในการทําบุญ
ทําทานในพระศาสนา ความวิปริตผิดเพ้ียนก็เกิดข้ึน ผูทําบุญหรือผู
บริจาค แทนท่ีจะบริจาคทรัพยใหดวยมองเห็นคุณประโยชนของสิ่ง
ท่ีจะรวมสรางสรรค วาจะเปนการสงเสริมกิจการพระศาสนา หรือ
ชวยใหเกิดประโยชนสุขแกสวนรวมอยางน้ันๆ ก็มองเหมือนเปน
การแลกเปลี่ยนซ้ือขาย ท่ีตนจะไดสิ่งตอบแทน คือมุงจะไดของขลัง
สิ่งศักด์ิสิทธิ์น้ัน จึงเอาเงินมาบริจาคให ใจก็คิดแตจะใหไดของน้ัน
ตอบแทน โดยไมไดคํานึงวาผูมีฤทธิ์หรือผูจัดทําสิ่งขลังศักด์ิสิทธิ์ 
จะเอาเงินน้ันไปทําอะไรอยางไร  

ตามท่ีวาน้ัน จึงเปนการผันแปรจากการทําบุญบริจาคดวย
ปญญาท่ีพิจารณาเห็นคุณประโยชนท่ีตนจะสงเสริม พรอมกับการ
เสียสละละกิเลส และพัฒนาคุณธรรมข้ึนในใจของตน กลายเปน
การจายเงินออกไปดวยโลภะ ท่ีมุงจะเอาของตอบแทน ภายใต
ความปกคลุมของโมหะ ท่ีไมรูไมคํานึงวาอะไรเพ่ืออะไร และจะ
เปนไปอยางไร  

ผลรายท่ีสําคัญย่ิงอีกอยางหน่ึงของความไมรูหลักพระ
ศาสนา ไมรูจักแยกระหวางพระอริยะ กับผูวิเศษ ไมรูฐานะของ
ความขลังศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริยวาเปนอยางไร ในพระศาสนา 
นอกจากทําใหเขวออกไปจากตัวแทตัวจริงของพระศาสนา และทํา
ใหพระพุทธศาสนาเลือนรางลงไปแลว เพราะความไมเขาใจแยก
วาผู วิเศษเปนคนละอยางกับพระอริยะ ไปฝากความเปนพระ
อรหันตไวกับความขลังศักด์ิสิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย พอผูวิเศษซึ่ง
ยังมีกิเลสปรากฏพฤติกรรมเสื่อมทราม ก็ครํ่าครวญบนวาพระท่ีสูง
เลิศก็ยังเปนถึงอยางน้ี คงจะหาพระดีท่ีจะไหวอีกไมได  



๓๐ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๓๐

ตามท่ีวาน้ัน แทจริงแลว จะตองทบทวนพิจารณาตนเองใหม
วา พระดีไมมีใหไหว หรือคนไหวนับถือผิด จึงมองไมเห็นพระดีท่ีจะ
ไหว และทําใหพระดีท่ีนาไหวคอยๆ ลดนอยลงไปจากพระศาสนา  

เรงคิด และทําใหสัมฤทธิ์  
อยามัวนอนคอยฤทธิ์ จะผิดหลักชาวพุทธ  

เพราะฉะน้ัน ฤทธิ์น้ีแมจะทําได ทานก็ไมสนับสนุน ผลเสีย
ท่ีวามาน้ีก็เปนตัวอยาง  

ตกลงวา หลักพระศาสนาทานวางไวใหแลว เราจะตอง
ชวยกันรักษาหลักพระศาสนาไวโดยปฏิบัติใหถูกตอง ใหสมกับท่ี
พระพุทธเจาไดตรัสแสดงคุณสมบัติของชาวพุทธไว ซ่ึงเราควรจะ
นํามาเตือนกันใหมากๆ  

คุณสมบัติท่ีวาน้ี ก็คือคุณสมบัติของอุบาสก อุบาสิกา ท่ีดี 
ถาเราเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี มีคุณสมบัติท่ีวาน้ี ก็จะไมหลง
ออกไปนอกลูนอกทาง  

อุบาสกอุบาสิกาท่ีดีมีคุณสมบัติ ๕ ประการ๑ ในหาประการน้ี 
มีอยูขอหน่ึงวา ไมตื่นขาวมงคล ทานแปลกันมาวา ไมถือมงคลตื่น
ขาว เรียกตามภาษาบาลีวา ไมเปนคนชนิด โกตุหลมังคลิกะ  

คนท่ีตื่นขาวมงคลน้ัน เวลามีเสียงเลาขาวลือ เก่ียวกับความ
ขลังศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย เชนวามีผูวิเศษเกิดข้ึนท่ีไหน ไมวาท่ี
โนนท่ีน่ี ก็ตื่นตามกันไป  

                                         
๑ ดู คุณสมบัติ ๕ ของอุบาสกอุบาสิกา ใน ภาคผนวก 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๓๑ 
ถาเปนผูตื่นขาวมงคล ก็ไมสามารถเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี

ได ถาเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี ไมเปนผูตื่นขาวมงคลแลว ก็จะเปน
คนมีเหตุมีผล ตั้งอยูในหลักพระศาสนา แลวก็จะเอาใจใสถามกัน
วา เราจะตองประพฤติปฏิบัติอะไร สิ่งท่ีเราทําอยูเปนขอประพฤติ
ปฏิบัติท่ีถูกตองดีแลวไหม มีอะไรท่ีเราควรจะปฏิบัติตอไปอีก แลว
ก็ยินดีอิ่มอกอิ่มใจอยูกับการกระทําในสิ่งท่ีดีท่ีพึงชอบน้ัน ไมมัวไป
ยุงคิดฝนหวังเพอตื่นขาวท่ีโนน ตื่นพระดังท่ีน่ัน เด๋ียวดังท่ีโนนเด๋ียว
ดังท่ีน่ี ไมเปนตัวของตัวเองเลย ไปโนนทีไปน่ีที หมดเวลาไปเดือน
หน่ึงไมตองทําอะไร  

ถาเอาเวลาน้ันมาใช ตั้งใจทําการตามเหตุผลดวยความเพียร
พยายาม ก็จะไดการไดงานมากมาย หรือจะใชในการฝกฝน
พัฒนาตนเอง ก็เจริญกาวหนาพัฒนาไปไดมาก ถาอยากมีฤทธิ์ ก็
ฝกตัวใหมีฤทธิ์เอง พระพุทธเจาตรัสไวแลวน่ี เธอก็ทําได แลวทําไม
จะตองไปรอใหคนอื่นทําฤทธิ์ให เพราะเราก็คนเหมือนกันน่ี เราก็
พัฒนาตัวเองได เราอยากจะเปนพระพุทธเจา ยังมีสิทธิเลย 
พระพุทธเจาไมเคยหวงตําแหนง  

พระพุทธเจ า ไม เคยผูกขาดตําแหน ง  ใครอยากเปน
พระพุทธเจา ก็เอาเลย ตั้งใจเขาวาจะเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญ
บารมีไป พระพุทธเจาถือวาทุกคนมีศักยภาพ มีสิทธิท้ังน้ัน ไมวา
อะไรท่ีอยูในวิสัยของมนุษย ยอมสําเร็จไดดวยการฝกหัดฝกฝนโดย
พัฒนาตนย่ิงข้ึนไป  

เพราะฉะน้ัน ถาเราตองการมีฤทธิ์ เราก็ฝกตัวเองพัฒนา
ตัวเองใหมีฤทธิ์ได แตก็ขอใหทราบวา พระพุทธเจาไมไดสรรเสริญ
ในเร่ืองน้ี เพราะวาการมีฤทธิ์น้ันไมไดทําใหหมดหรือลดกิเลส  
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ทางแหงการมีฤทธิ์ กับทางแหงการหมดกิเลส ไมใชทาง
เดียวกัน แตผูหมดกิเลสอาจจะมีฤทธิ์ดวยก็ได หรือผูมีฤทธิ์อาจจะ
ยังมีกิเลสมากก็ได ถาคนหมดกิเลสมีฤทธิ์ ก็เปนผลดี เพราะทาน
จะใชเทคโนโลยีแหงฤทธิ์ในทางท่ีเปนประโยชน  

อิทธิฤทธิ์น้ันเปนเหมือนเทคโนโลยี ใชเปนเคร่ืองมือหรือเปน
อุปกรณในการทํางานได  

เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย 
ชวยใหมนุษยทําอะไรๆ ไดสําเร็จมากมายและงายย่ิงข้ึน ถาคนท่ีใช
เทคโนโลยีเปนคนดี ก็จะใชเทคโนโลยีในทางท่ีดี ถาคนท่ีใชเปนคน
ช่ัว ก็จะใชเทคโนโลยีในทางราย ฤทธิ์ก็เปนเทคโนโลยีอีกระดับหน่ึง 
จะดีหรือราย ก็อยูท่ีผูใช เพราะฉะน้ัน พระท่ีทานหมดกิเลสแลว
ทานไมหวังลาภสักการะเพ่ือตนเอง ทานก็เอาฤทธิ์ไปใชประโยชน
ในการทํางานพระศาสนา  

แตถึงอยางไรก็ตาม ฤทธิ์น้ันก็เปนของทาน ไมใชของเรา เรา
เอามาใชไมได ไมเหมือนเทคโนโลยีทางวัตถุ ท่ียืมใชกันได ถาผูอื่น
เอาฤทธิ์มาชวยเรา เราก็ไมเปนตัวของตัวเองในเร่ืองน้ัน และถาเรา
มัววุนวายอยู กับเ ร่ืองน้ี  ก็จะเกิดผลเสียมากกวา  ไมคุมท่ีได 
โดยเฉพาะจะหยุดพัฒนา  

ทานจึงใหเราหวังผลจากการกระทําดวยความเพียรพยายาม
ของตนเอง โดยใชสติปญญาทําการใหตรงกับเหตุปจจัย ซ่ึงเราจะ
เปนตัวของตัวเอง และทําใหเราพัฒนาตอไป  
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อยางไรก็ตาม คนจํานวนมากยังมีจิตใจไมเขมแข็งพอท่ีจะ
ยืนอยูและเดินหนาไปดวยความเพียรและปญญาของตนเอง จึง
หวังอํานาจคุมครองชวยเหลือจากภายนอก  

ในกรณีอยางน้ัน ก็จะตองรูจักปฏิบัติใหถูกตอง อยาใหเสีย
หลัก ท้ังในฝายผูมีฤทธิ์ และฝายเราผูหวังพ่ึงฤทธิ์  

ทางดานพระขลังมีฤทธิ์น้ัน เราก็ดูวาทานมุงหวังหรือลุมหลง
ในลาภสักการะ และใหเราหลงติดทานหรือไม ทําใหข้ึนตอบุคคล
ไหม และในดานของเรา ก็ดูวา ความสัมพันธน้ีทําใหเราเพียร
พยายามทํากรรมดี เพ่ือผลสําเร็จท่ีตองการตามเหตุตามผล หรือ
วาทําใหเรามัวรอหวังผลจากการดลบันดาลของปจจัยภายนอก  

ถามันทําใหเราเกิดกําลังใจ แลวมีความเพียรในการทําการ
ตามเหตุผลมากย่ิงข้ึน ก็พอใชได เพราะเรายังไมมีกําลังใจเขมแข็ง
พอ เรายังไมเขมแข็งขนาดเปนตัวของตัวเองเต็มท่ี เรายังอยากได
สิ่งท่ีชวยเสริมกําลังใจบาง แตจุดตัดสินก็คือ อยาละท้ิงหลักกรรม 
คือ การกระทําเปนอันขาด ตองทําๆ ตามเหตุตามผล ทําท่ีเหตุ
ปจจัย โดยใชปญญาสืบสาวหาเหตุปจจัย แลวแกไขท่ีเหตุปจจัย 
และสรางสรรคทําใหสําเร็จดวยการเพียรพยายามทําเหตุปจจัย 
อยางน้ีจึงจะไมผิดหลักพระศาสนา  

นับถือพระโพธิสัตวอยางไร จึงจะไมผิดเพ้ียน  
หลักท่ีวาน้ีจะโยงไปถึงเร่ืองพระโพธิสัตวดวย ฉะน้ันก็จะขอ

พูดตอไปเสียเลย อยางเวลาน้ีก็มีการนับถือพระโพธิสัตวแบบ
มหายานเขามา เชน นับถือเจาแมกวนอิม  



๓๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๓๔

เจาแมกวนอิมน้ัน ตามตํานานวาเปนพระโพธิสัตว ช่ือเดิม
ของทานวา พระอวโลกิเตศวร ตอนท่ีอยูในอินเดียมีช่ือหน่ึง แตไป
เมืองจีนเปลี่ยนเปนอีกช่ือหน่ึง  

พระอวโลกิเตศวรน่ี เปนพระโพธิสัตวท่ีเดนท่ีสุดในบรรดา
พระโพธิสัตวหลายองคของมหายาน พระอวโลกิเตศวรมีช่ือทาง
กรุณา บําเพ็ญความดีในการชวยเหลือผูอื่นอยางไมมีขอบเขต ก็
เลยเปนท่ีนิยมมาก พอเขาไปในจีน ก็ไดช่ือใหม เปนพระกวนอิม 
แตเดิมทานเปนผูชาย เมื่อเขาไปในจีนแลวกลายเปนผูหญิง ช่ือก็
เปลี่ยน เพศก็เปลี่ยน เปลี่ยนอยางไรละ  

มีเร่ืองเลาเปนตํานาน และอาจจะหลายตํานานดวย ตํานาน
หน่ึงบอกวา พระราชธิดาของพระเจากรุงจีนประชวร แลวก็เปนโรค
ท่ีไมมีใครรักษาได หมอหลวง หมอราษฎรท้ังหลาย ไมมีใครรักษา
สําเร็จ จึงรอนถึงพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรกวนอิมมาชวย แตจะ
เขาในพระราชวังฝายในน่ี เปนผูชายเขาไมได พระโพธิสัตวก็เลยตอง
แปลงรางเปนหญิง แลวก็เลยเขาไปรักษาพระราชธิดาของพระเจา
กรุงจีนได จนกระท่ังหายประชวร ก็เปนอันสําเร็จ เมื่อทําหนาท่ีเสร็จ
แลว เร่ืองก็บอกวาไมไดกลับคืนเพศอีก ก็เลยเปนผูหญิงสืบมา  

อันน้ีก็เปนเร่ืองของเจาแมกวนอิม แตเจาแมกวนอิมซ่ึงเปน
เร่ืองในคติพระโพธิสัตว จะมาโยงกันอยางไร กับเร่ืองท่ีไดวามา  

หลักพระพุทธศาสนานั้นสอนเราใหถือหลักกรรม ไมตื่นขาว
มงคล ใหหวังผลจากการกระทําตามเหตุผล โดยใชปญญาศึกษา
เหตุปจจัย แลวเพียรพยายามทําการแกไขจัดทําท่ีเหตุปจจัย อันน้ี
เปนหลักการใหญท่ีสําคัญมาก  
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ทีน้ี พอมีพระโพธิสัตวแบบมหายานน้ีมา ก็ปรากฏวา มีการ
ไปออนวอนขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตว  

เอ แลวพระโพธิสัตวตามความหมายท่ีแทจริงของพระพุทธเจา
คืออยางไร ตอนน้ีจะตองมาทําความเขาใจกันนิดหนอย คติพระ
โพธิสัตวมีเร่ืองราวเปนมาอยางไร พระโพธิสัตวคือใคร  

พระโพธิสัตว  ก็คือทานผู บําเพ็ญบารมี  เพียรพยายาม
ประพฤติปฏิบัติธรรมอยางยวดย่ิง เพ่ือจะไดเปนพระพุทธเจาตอไป 
คือ ฝกฝนพัฒนาตนเองเต็มท่ี อุทิศตัวใหแกคุณธรรมคือบุญ
ท้ังหลาย เฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาปญญาใหเปนโพธิ และในการ
บําเพ็ญความดีอุทิศตัวใหแกปุญญังและปญญาน้ัน ก็อุทิศตน
ใหแกผูอื่นโดยไมมีความเห็นแกตัวเลย เสียสละไดแมแตชีวิตของ
ตนเพ่ือชวยเหลือผูอื่น มีเร่ืองราวมากมายท่ีพระพุทธเจา เมื่อคร้ัง
เปนพระโพธิสัตว ไดอุทิศชีวิตเพ่ือประโยชนสุขของมหาชน บาง
ชาติก็สละชีวิตยอมตายเพ่ือประโยชนแกผูอื่น  

แทนที่จะเสียสละทําความดีอยางพระโพธิสัตว  
พอเห็นพระโพธิสัตวเสียสละ ก็เลยไปขอความชวยเหลือ  

ทีน้ี เมื่อพระโพธิสัตวมีความหมายเปนอยางน้ี คือเปนผูท่ีจะ
มาเปนพระพุทธเจา โดยบําเพ็ญบารมีอยางน้ี แลวทานตรัสเร่ือง
พระโพธิสัตวข้ึนมาทําไม?  

ตอบวา ก็ตรัสข้ึนมาเพ่ือใหเปนแบบอยางแกเรา เราจะไดเอา
อยางพระโพธิสัตว คือพยายามบําเพ็ญคุณความดีตางๆ อยาง
เต็มท่ี ไมมีความระยอทอถอย แมจะตองสละชีวิตก็ยอม  
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อีกขอหน่ึง พระพุทธเจาเปนพระโพธิสัตวมากอน กวาจะตรัส
รูเปนพระพุทธเจาได ตองบําเพ็ญเพียรอยางยวดย่ิง ไมใชจะมา
เปนพระพุทธเจาไดงายๆ เพราะฉะน้ันก็เปนเคร่ืองเตือนใจเราวา 
เราจะบรรลุสิ่งท่ีดีงามประเสริฐ จะเขาถึงจุดหมายที่สูงสุดได เรา
จะตองเพียรพยายามเขมแข็งอดทน เรามีพระพุทธเจาต้ังแตคร้ัง
เปนพระโพธิสัตวเปนแบบอยาง เราจะตองพยายามทําใหไดอยาง
น้ัน คือจะตองเพียรพยายามเต็มท่ี ไมยอมทอถอย  

คติเดิมท่ีแทก็คือ พระโพธิสัตวเปนตัวอยาง เปนแบบอยาง
ใหแกเราในการบําเพ็ญเพียรทําความดี สรางปุญญังและปญญา
อยางเสียสละเต็มท่ีดังท่ีวา 

พรอมกันน้ัน เราก็จะเกิดมีความซาบซ้ึงในพระคุณของ
พระพุทธเจาวา โอ พระพุทธเจาของเรานี้ กวาพระองคจะเปน
พระพุทธเจาได พระองคตองบากบ่ันเสียสละเพียรพยายามทํา
ความดีมามากมายเหลือเกิน ไมใชจะเปนไดงายๆ  

เมื่อมีความซาบซึ้งในพระคุณของทานแลว ก็จะทําใหเกิด
กําลังใจแกเราในการทําความดี เพราะคนเราท่ีทําความดีน้ี บางทีก็
ยังไมมีความเขมแข็งพอ คร้ันไปเจออุปสรรคเขา ก็ทอถอย บางที
ทําไปแลว ไมไดรับผลท่ีตองการทันเวลาท่ีตองการ ก็เกิดความ
ผิดหวังและทอใจ บางทีก็ถึงกับรองทุกขบนครํ่าครวญวา เราน่ีทําดี
ไมไดดี อุตสาหทําดีแทบตาย ไมเห็นไดรับผลดีเลย คนทําช่ัวไดดีมี
ถมไป หลายคนจะโอดครวญรองทุกขอยางน้ี  

ทีน้ี พอระลึกถึงพระพุทธเจา ไปเห็นประวัติของพระโพธิสัตว
แลว ก็จะเกิดกําลังใจข้ึนวา โอ.. เราทําแคน้ีจะมาทอใจอะไร 
พระพุทธเจาเมื่อเปนพระโพธิสัตว พระองคไดบําเพ็ญบารมีมา
ยากเย็นกวาเรานักหนา ตองสละแมกระท่ังชีวิต  
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พระโพธิสัตวน้ัน บางทีท้ังชีวิตทําดีมาตลอดไมรูเทาไร เขาก็
ไมเห็นความดี เอาพระองคไปฆาก็มี แลวเราทําความดีแคน้ีจะไป
ทอทําไม พอนึกถึงประวัติของพระพุทธเจา ตั้งแตเปนพระโพธิสัตว
เพียรบําเพ็ญบารมีมาอยางน้ี เราก็เกิดกําลังใจเขมแข็ง สูตอไป  

น่ีคือคติการนับถือพระโพธิสัตวท่ีถูกตอง ซ่ึงเปนประโยชน
หลายสถาน  

๑. ใหเกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจา  
๒. เปนเคร่ืองเตือนใจใหเราระลึกถึงหนาท่ีของมนุษย ในการ

พัฒนาศักยภาพของตน  
๓. เปนแบบอยางในการบําเพ็ญคุณความดี ใหมีความเพียร

อยางย่ิงยวด  
๔. ใหเกิดกําลังใจ โดยเฉพาะในยามท่ีทอถอย ทําใหเพียร

พยายามตอไป ย่ิงข้ึนไป ไมหยุดไมหยอน  
รวมความวา พระโพธิสัตวเปนแบบอยางในการทําใหสําเร็จ

ดวยความเพียรพยายามทําความดีอยางยวดย่ิง  
แตทีน้ีตอมา คติมันพลิกกลับ แทนท่ีจะคิดวา พระพุทธเจา

เปนพระโพธิสัตวทําความดีมามากมาย เราตองทําความดีอยาง
พระองคบาง พระโพธิสัตวทานเสียสละชวยเหลือผูอื่น เราตอง
เสียสละชวยเหลือผูอื่นอยางน้ันบาง คนกลับคิดไปเสียอีกอยาง
หน่ึงวา พระโพธิสัตวทานเสียสละเพื่อผูอื่น ทานคอยชวยเหลือสัตว
ท้ังหลาย เรามีพระโพธิสัตวคอยชวยเราอยูแลว เราไปขอความ
ชวยเหลือจากพระโพธิสัตวดีกวา น่ีกลับตรงขามเลย ใชไหม?  
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ความหมายกลายไปแลว เพ้ียนไปแลว คติพลิกกลับตรงขาม
ไปเลย แทนท่ีจะทําอยางพระโพธิสัตว ทานเสียสละชวยเหลือผูอื่น
เต็มท่ีโดยไมเห็นแกตัว เราตองทําอยางน้ัน แตกลับพลิกไปวา พระ
โพธิสัตวคอยชวยเราอยูแลว เราไปขอความชวยเหลือจากพระ
โพธิสัตวดีกวา เราไมตองทําอะไร ไดแตนอนรอ สบายไปเลย  

เปนอันวา มันเพ้ียนมาอยางน้ีแลว เด๋ียวน้ีมันกลายเปน
อย า ง น้ี ไปแล ว  กลายเปนว ามีพระ โพธิสั ตว คอยช วย เ รา 
เพราะฉะน้ัน เราก็ไปขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตวดีกวา เรา
ก็เลยไมตองทําอะไร ถาอยางน้ี คติพระโพธิสัตวก็เพ้ียน สูญเสีย
ความหมายท่ีแทจริงไปแลว  

ฉะน้ัน จะตองเตือนเราชาวพุทธกันใหมาก วาหลักพระ
ศาสนากําลังจะเพ้ียนไปหมด ท้ังๆ ท่ีตัวหลักเดิมก็อยู คําศัพทเดิมก็
อยู ช่ือเดิมก็อยู แตความหมายมันไมอยู แคน้ีก็ไปแลว มันพลิกกัน
นิดเดียวน่ีแหละ  

เราพูดไดวา พระพุทธศาสนายังอยู พระโพธิสัตวยังอยู 
พระพุทธเจายังอยู ถูก แตเราไมไดนับถือในความหมายท่ีถูก พระ
โพธิสัตวอยู แตเราไปนับถือเสียอีกแบบหน่ึง มันกลับตรงขามเลย 
น่ีเปนเร่ืองท่ีนากลัว  

พระโพธิสัตวทําความดี ดวยมุงในปณิธาน  
พระอรหันตทําความดี เพราะเปนธรรมดาที่ทานจะทํา  

ตกลงวา พระโพธิสัตวเปนแบบอยางแกเรา เราจะตองเอา
อยางพระโพธิสัตว ตั้งปณิธานในการทําความดีใหเปนไปตามคติ
พระโพธิสัตวท่ีถูกตอง  
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แตอยางไรก็ตาม พระโพธิสัตวก็มีจุดออนหรือขอบกพรอง 
เปนขอหยอนขอขาดไป ๒ อยาง  

อาว !  เ รา รู กันว าพระโพธิสัตว น่ีดีมาก  ตอไปจะเปน
พระพุทธเจา ทานบําเพ็ญเพียรเต็มท่ี ชวยเหลือคนอื่นอยางเดียว 
พระโพธิสั ตวดี ขนาด น้ี  ทํา ไม เรา จึง ไม นับ ถือสู งสุดอย าง
พระพุทธเจา ทําไมจึงวาพระโพธิสัตวมีจุดออนสําคัญ ๒ ประการ  

จุดออนหรือขอหยอนอะไร ๒ ประการ (ในแงท่ีเก่ียวกับการ
ทําความดี)  

๑. พระโพธิสัตว ท่ีทําความดีน้ัน ทานทําดวยปณิธาน ทําดี
ดวยต้ังใจบําเพ็ญบารมี โดยตั้งเปาหมายจะบรรลุธรรมสูงสุด  

พระ โพ ธิสั ต ว ต อ ง กา รบร รลุ นิพพาน  ต อ งกา ร เป น
พระพุทธเจา ตองการจะหลุดพน จึงตองบําเพ็ญคุณความดี
เหลาน้ัน โดยตั้งปณิธานคือตั้งใจมั่นคงวาจะเพียรบําเพ็ญคุณ
ความดีเหลาน้ัน แลวก็อยูดวยปณิธาน  

ปณิธานของพระโพธิสัตวน้ันเขมแข็งย่ิงนัก ขนาดสละชีวิต
เพ่ือผูอื่นได แตรวมแลวก็คือทําดวยปณิธาน ตางจากพระอรหันต
เชนพระพุทธเจา (พระพุทธเจาก็เปนพระอรหันต) พระอรหันต
ท้ังหลายน้ันทําความดีโดยไมตองอาศัยปณิธาน แตทานทําความดี
โดยเปนธรรมชาติของทานอยางน้ันเอง จุดตางกันอยูตรงน้ี  

พระโพธิสัตวตองอาศัยปณิธาน ตั้งแตเร่ิมตนเลย มุงหมาย
จะเปนพระพุทธเจา ก็ตั้งปณิธาน จากน้ันก็ทําความดีและอยูดวย
ปณิธานเร่ือยไป พระโพธิสัตวมุงมั่นแนวแนในเปาหมาย มีความ
เขมแข็ง จิตมีพลังแรงมากในการท่ีจะทําใหสําเร็จตามปณิธานน้ัน  
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แตพระอรหันตเปนผูบรรลุประโยชนตนแลว ไมมีอะไร
จะตองทําเพ่ือตนเองอีก เพราะฉะน้ันการกระทําเพ่ือผูอื่นจึงเปน
ธรรมชาติของทาน ทานทําความดีอยางเปนไปเอง  

พระ พุ ท ธ เ จ า ท ร งพ น จ ากภา ว ะ ท่ี ถื อป ณิ ธ านแล ว 
เพราะฉะน้ันพระองคจึงทําความดีคือการไปโปรดไปชวยสรรพสัตว
อยางเต็มท่ี เพราะพระองคไมตองทําอะไรใหพระองคเอง ไมมีอะไร
ท่ีจะตองทําใหตัวเองแลว ทานจึงเรียกวาเปนผูบรรลุประโยชนตน
แลว ไมมีอะไรท่ีตองทําเพ่ือตนเองอีกตอไป แมกระท่ังเพ่ือจะเปน
พระพุทธเจา เพราะฉะน้ัน ชีวิตท่ีมีอยูน่ีจะทําอะไร ก็ทําสิ่งท่ีควรทํา
ท่ีเปนประโยชน คือบําเพ็ญประโยชนสุขแกผูอื่น แกสังคม แก
ประชาชาวโลก และทานก็ทําของทานเร่ือยไปโดยไมมีเร่ืองอะไรอื่น
ท่ีจะตองทํา น่ีคือลักษณะของพระอรหันต  

พระอรหันตตางกับพระโพธิสัตวตรงน้ี ตรงท่ีวาทําความดี 
บําเพ็ญประโยชนโดยธรรมชาติของทานเอง ไมตองอาศัยปณิธาน 
แตพระโพธิสัตวตองใชปณิธาน  

พระโพธิสัตวเปนยอดสุดของผูทําดีดวยการยึดในความดี 
เหนือกวานี้ คือพระอรหันตผูทําความดีเพราะไดเขาถึงธรรม  

๒. พระโพธิสัตวท่ีทําความดีน้ัน ทานทําความดีตามท่ียึดถือ
กันอยู อยางท่ีเขาใจกันวาสูงเลิศท่ีสุด ตามท่ีหมูมนุษยตกลง
ยอมรับกัน ซ่ึงยังไมใชความดีสูงสุด ท่ีเกิดจากปญญาหย่ังรูสัจ
ธรรม  
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พระโพธิสัตวยังอยูระหวางบําเพ็ญบารมี ยังไมไดบรรลุธรรม

สูงสุด ยังไมไดบรรลุปญญาสูงสุด ท่ีเปนโพธิ ปญญาของทานจึงยังไม
ถึงสัจธรรม  ยังไมรูตัวความจริงท่ีแทถึงท่ีสุด เพราะฉะน้ัน สิ่งท่ีดี ก็วา
ตามท่ียึดถือหรือตามท่ีตกลงกันในสังคมน้ัน ตามท่ีสอนกันมาวา
อันน้ีดี ก็ยึดถือเปนความดี แมอาจจะเหนือกวาในบางกรณี เพราะ
พัฒนาปญญามามากแลว แตก็ยังไมสมบูรณ  

เมื่อยึดถือในความดีใด ทานก็พยายามทําความดีน้ันใหเต็มท่ี
ถึงท่ีสุด ไมมีใครทําไดอยางพระโพธิสัตว เวลาทําความดีอันไหน 
แมแตพระพุทธเจาก็อาจจะไมทําเทากับพระโพธิสัตวในความดี
เฉพาะขอน้ัน อาว! ทําไมเปนอยางน้ัน เพราะพระโพธิสัตวทานต้ังใจ
ทําความดีอยางน้ันๆ ดวยปณิธาน เวลาน้ันทานมีปณิธานในเร่ือง
น้ัน ทานก็ทําของทาน จนกระท่ังเกินขนาดไปก็มี ความดีของพระ
โพธิสัตวน้ัน ไมสมบูรณ เพราะเหตุวาเปนความดีตามท่ียึดถือกัน เขา
ยึดถือมารูกันมาอยางไร ก็วาไปตามน้ัน แตทําความดีน้ันไดสูงสุด  

เพราะฉะน้ันจะเห็นวา พระโพธิสัตวในหลายชาติบรรลุฌาน
สมาบัติ เพราะฌานสมาบัติเปนความดีสูงสุดแลวในยุคสมัยน้ัน 
บางชาติก็ไดอภิญญา ๕ เชนในครั้งท่ีเปนสุเมธดาบส ในสมัยน้ันก็
ไมมีใครไดอภิญญา ๕ เกงเช่ียวชาญอยางสุเมธดาบส เปนอันวา
พระโพธิสัตวทําไดสูงสุดในความดีท่ีเขาทําไดกันในยุคน้ัน แตฌาน
สมาบัติ ตลอดจนอภิญญาท้ัง ๕ น้ัน เมื่อพระโพธิสัตวไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจาแลว ก็ตรัสวา น่ียังไมใชธรรมสูงสุด ยังไมใชจุดหมาย 
ไมเปนอิสรภาพ ถาใครขืนหลงติดในความวิเศษเหลาน้ี ก็เปน
ความผิดพลาดดวยซํ้าไป แตพระโพธิสัตวก็ไปเอาจริงเอาจังกับ
ความดีน้ัน เพราะอะไร เพราะยังไมหมดกิเลส ยังไมถึงสัจธรรม  ยัง
ไมถึงโพธิญาณ  
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ฉะน้ัน พระโพธิสัตวก็อยูกับความดีในระดับท่ีมนุษยจะรูกัน
น่ีถึงข้ันสูงสุดยอดเลย แตก็ไมถึงโพธิ ความดีของพระโพธิสัตวจึง
เปนความดี ตามท่ียึดถือกันในโลกมนุษย แตพระพุทธเจาทรงพนเลย
จากความยึดถืออันน้ี เพราะรูวาอะไรเปนความดีท่ีแทโดยสัมพันธกับ
สัจธรรม  จนกระท่ังอยูพนบาปเหนือบุญได พระพุทธเจาและพระ
อรหันตอื่นๆ ทําความดีบริสุทธิ์ลวนๆ เพ่ือประโยชนแกสรรพสัตว 
เพราะไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือตัวเองอีก อยางท่ีกลาวแลว และ
เพราะไมมีเหตุปจจัยท่ีจะใหทําความช่ัวเหลืออยูเลย  

สองประการน้ีคือขอหยอนของพระโพธิสัตว สรุปวา พระ
โพธิสัตวยังไมตรัสรู ยังไมหลุดพน จึง  

๑. ทําความดีดวยปณิธาน  
๒. ยึดถือความดีตามท่ีตกลงกันในหมูมนุษย ไมใชธรรมท่ี

เขาถึงความจริงของธรรมชาติโดยสมบูรณ ดวยปญญาอันสูงสุด  
สวนพระพุทธเจาท่ีประเสริฐ ก็เพราะพระองคผานการ

บําเพ็ญเพียรอยางพระโพธิสัตวมาแลวจนสมบูรณ แลวก็ทําความ
ดีเพราะเปนปกติธรรมดาของพระองคเอง ไมตองอาศัยปณิธาน  

คติท้ังหมดท่ีนํามาพูดในวันน้ี ก็เพ่ือใหเขาใจวาเราจะตอง
นับถือพระโพธิสัตวใหถูกตอง และรูขอบเขตของพระโพธิสัตว 
กลาวคือ  

ประการท่ีหน่ึง ถาเราจะนับถือพระโพธิสัตว เราก็ควรจะเอา
แบบอยางพระโพธิสัตว ในการบําเพ็ญเพียรทําความดี ใหเสียสละ
ไดอยางพระโพธิสัตว ไมใชไปคอยขอความชวยเหลือจากพระ
โพธิสัตว  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๔๓ 

ประการท่ีสอง ขอบเขตของพระโพธิสัตวก็คือ พระโพธิสัตวยัง
ไมบรรลุธรรมสูงสุด ยังไมเขาถึงปญญาตรัสรู จึงยังมีจุดออน แมแต
ในการบําเพ็ญความดีท่ีเปนสาระสําคัญของพระโพธิสัตวน้ันเอง คือ
ทานยังอยูในระหวางการพัฒนาท่ีจะเปนพระพุทธเจาตอไป จนกวา
จะเปนพระพุทธเจา จึงเปนผูประเสริฐสูงสุด ดังท่ีกลาวมา  

เมื่ อพุทธศาสนิกชนรูหลักอยาง น้ีแลว  ก็จะได นับถือ
พระพุทธศาสนาและปฏิบัติตอพระศาสนาไดถูกตอง เพราะความ
ไมรูน่ีแหละ จึงทําใหเราเช่ือถือและปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปตางๆ 

พระ ถามองอยางพราหมณ กลายเปนเจาพิธี  
แตจะใหดี มองอยางพุทธ คือเปนผูใหธรรม  

ตอนน้ีก็มีเร่ืองแทรกเขามาหนอย พระโพธิสัตวเปนผูบําเพ็ญ
บารมี เพียรทําความดีท้ังปญญาและบรรดาปุญญังอยางยวดย่ิง
สูงสุด สามารถสละชีวิตชวยเหลือผูอื่นไดอยางเปนธรรมดา ทีน้ี
ใกลตัวเราเขามา ก็มีพระคือพระภิกษุ ก็ตองรูวาพระทําอะไร หรือ
วาพระภิกษุมีบทบาทหนาท่ีอะไร  

พระน้ันตัวทานเองมีหนาท่ีศึกษา คือเลาเรียนและปฏิบัติ 
เลาเรียนใหรูเขาใจ และฝกปฏิบัติใหทําไดทําเปน ท้ังเลาเรียนและ
ปฏิบัติ จึงเปนศึกษา  (ศึกษามิใชแค เลาเ รียน)  เ พ่ือให เจริญ
พัฒนาข้ึนไปในศีล สมาธิ ปญญา ท่ีเรียกวาไตรสิกขา เมื่อศึกษา
จบ เปนศึกษิต ก็เรียกวาอเสขะ ผูไมตองศึกษา คือเปนพระอรหันต 

ท่ีวาน้ันเปนเร่ืองของตัวทานเอง แตท่ีมองกันท่ัวไป มักดูวา
ทานทําอะไร อยางท่ีวาทานอยูในโลกดวยบทบาทหนาท่ีอะไร 



๔๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๔๔

คนมากมายมองพระทํานองวาเปนเจาพิธี จะทําสังฆทาน ก็
ไปวัด นิมนตพระมาทําพิธี มีงานทําบุญบาน ก็นิมนตพระมาเจริญ
พุทธมนต เปนพิธี จัดงานศพ ก็มีพิธีท่ีนิมนตพระมาสวดมาติกา 
มาบังสุกุล ฯลฯ ชาวบาน ประชาชน จะไดพบพระ ก็คือในพิธีตางๆ 

พระเปนเจาพิธีจริงหรือ? การมองพระเปนเจาพิธี ก็คือการ
มองพระใหเปนอยางพราหมณ กอนพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ชาว
ชมพูทวีปอยูในศาสนาพราหมณ ตองทําพิธีบูชายัญมากมายซ่ึงถือ
เปนหนาท่ี ตั้งแตบูชายัญยอยๆ ประจําวัน ท่ีทํากันเองในบาน
ตามท่ีพราหมณสอนไว และบูชายัญใหญๆ ท่ีตองไปหาพราหมณ
ใหทําพิธีให เสร็จแลวก็ถวายทักษิณา เปนคาทําพิธี 

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน พระเท่ียวจาริกไปสั่งสอนธรรม
แกประชาชน คนเลื่อมใสนําขาวของมาถวายพระ ก็เรียกวา
ทักขิณา/ทักษิณา พระพุทธเจาทรงแสดงความหมายของทักษิณา
น้ันใหมวา  มิใช เปนคาตอบแทนในการทําพิธี  แต เปนของท่ี
ประชาชนถวายดวยศรัทธาเช่ือกรรม เพ่ืออุดหนุนพระใหมีกําลังท่ี
จะศึกษาคือเลาเรียนปฏิบัติอยางท่ีวา แลวจะไดเท่ียวจาริกนําธรรม
ไปบอกเลากลาวสอนใหแกประชาชน 

ท่ีวาน้ันก็คือ ภิกษุหรือพระในพระพุทธศาสนาน้ี อยูในโลก
โดยมีบทบาทหนาท่ีในการบอกเลากลาวสอนใหธรรมแกประชาชน 
เรียกสั้นๆ วา “ธรรมทาน” แลวชาวบานจะบํารุงพระใหมีกําลัง
ศึกษาเอาธรรมมาสอนใหแกประชาชน ก็ถวายวัตถุปจจัย เรียก
สั้นๆ วา “อามิสทาน” ก็เลยเปนคําคูท่ีแสดงบทบาทหนาท่ีตอกัน
ระหวางพระกับชาวบาน วาชาวบานถวายปจจัย พระใหธรรม เปน
หลักคูสําคัญท่ีควรรูกันใหชัด และปฏิบัติกันใหตรง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๔๕ 
หลักการท่ีพระกับโยม ท้ังสองฝายอาศัยกัน เก้ือหนุนกัน 

ดวยวัตถุปจจัย กับการใหธรรมน้ี พระพุทธเจาตรัสวา “อญฺโญญญ-
นิสสิตา” (อาศัยซ่ึงกันและกัน) เปนอันวาบทบาทหนาท่ีของพระก็
คือการใหธรรม สั่งสอนแนะนํา ใหประชาชนเจริญพัฒนากาวไปใน
การศึกษา พูดสั้นๆ ในแนวของพระโพธิสัตววาใหเขามีปุญญังและ
ปญญาท่ีเจริญพัฒนาย่ิงข้ึนไป หรือเปนคนท่ีมีคุณภาพน่ันเอง  

สวนพิธีกรรมท้ังหลายน้ัน เปนเร่ืองสามัญของสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมประเพณีของหมูมนุษยท่ีมาอยูรวมกัน เมื่อพระยืนอยูใน
หลักการแหงการใหธรรม แทนท่ีจะมาเปนเพียงเจาพิธี ก็ใชพิธีกรรม
น้ันเปนโอกาส คือ เมื่อมีพิธี คนมากมายก็มาชุมนุมกันตามธรรมดา
ของเขาเอง และใจตั้งมองดูไปท่ีพระพรอมท่ีจะฟง พระก็มีโอกาสดี
ท่ีจะใหธรรม น่ีคือ เมื่อปฏิบัติถูกตอง พิธีกรรมก็มาเปนเคร่ืองมือ 
หรือเปนโอกาสของการทําบทบาทแหงการใหธรรมดังท่ีวาน้ี  

ท้ังหมดน้ันเปนหลักการบางอยางท่ีนึกข้ึนมาได ก็พูดไป ท่ีจริง
มีเร่ืองควรจะพูดอีกมาก แตตอนน้ีอยากจะโยงเร่ืองมาหาตัวโยม  

วาสนาดีไมยาก มิใชจะตองรอจากฟากฟาที่ไหน  
ก็แคหมั่นฝกทําอะไรที่ดีๆ ใหชินไปจนเปนธรรมดา  

ขอยอนหลังไปหนอย ก็เปนอันวา เอาแคพระโพธิสัตวก็เกง
แลว เราไมวาถึงข้ันพระพุทธเจา เพราะเราก็ยังไมไดเปนพระอรหันต 
ยังไมถึงข้ันท่ีจะทําดีอยางเปนธรรมดาของเราเอง ถาจะทําไดบาง พอ    
จะเรียกวาเปนการทําดีโดยธรรมชาติไดในแงหน่ึง ก็คือทําดวยการ
ฝกตัวเองมาจนชิน เปนเร่ืองติดตัว ไมใชเปนไปโดยธรรมดาแทๆ  

ถาเราทําอะไรใหจริงจัง ฝกทําอยูเสมอ ก็จะสะสมติดตัวจน
เรียกไดวาเปนธรรมดาของเรา ในความหมายแบบของมนุษยปุถุชน  



๔๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๔๖

ฉะน้ัน สิ่งสําคัญอยางหน่ึงในหมูมนุษยก็คือ ทําใหจริง ถาจะ
ทําความดีอะไรแลว ทําใหจริง ทําใหเปนลักษณะประจําตัว ทําให
เปนนิสัย ทําใหเปนวาสนา  

เอาอีกแลว คําวา “วาสนา” น้ี ก็ตองทําความเขาใจกันอีก 
แตวันน้ีจะไมพูดยาว เด๋ียวจะไปกันใหญ  

วาสนาน่ี มิใชมีความหมายอยางท่ีเขาใจกันในภาษาไทย 
วาสนาน้ัน ท่ีจริงคือ ลักษณะประจําตัวที่แตละคนไดส่ังสมอบรมมา
จนเคยชิน เชนเปนคนท่ีมีทาทางเดินอยางน้ี มีทวงทํานองพูดอยาง
น้ี ชอบพูดคําอยางน้ี มีความสนใจแบบน้ี อันน้ีเรียกวา “วาสนา” 

วาสนา คือความเคยชินท่ีสั่งสมอบรมมาจนเปนลักษณะ
ประจําตัวน้ี เปนตัวกํากับและกําหนดวิถีชีวิตของคนเปนอยางมาก 
ทานจึงถือวาวาสนาเปนเร่ืองสําคัญ  

คนเราน้ี เมื่อมีลักษณะประจําตัวท่ีจะแสดงออกอยางไรแลว 
ก็จะปรากฏแกผูอื่น แลวมีผลยอนกลับตอชีวิตของตัวเอง เชน เรามี
ลักษณะการพูดจาอยางน้ี ใชถอยคําอยางน้ี คนอื่นไดเห็นทาที ได
ยินคําพูดของเราอยางน้ันแลว  เขาก็จะมีทาทีเปนปฏิกิ ริยา
ตอบสนองยอนกลับมา บางคนพูดแลว คนอื่นชอบฟง บางคนพูด
แลว คนอื่นอยากหนี บางคนพูดแลวคนอื่นอยากตี  

เดินก็เหมือนกัน บางคนเดิน คนอื่นชอบดู บางคนเดิน คน
อื่นช่ืนชมนับถือ บางคนเดิน คนอื่นระคายใจ ไมวาจะเดิน จะยืน 
จะทําอะไรก็ตาม ตางคนก็ตางกันไปหมด น้ีเปนวาสนา  

วาสนาอยูท่ีตัวเรา ไมใชเปนสิ่งท่ีลอยมาจากฟากฟาท่ีไหน 
วาสนาอยูท่ีตัวเราน้ี แลวมันก็กําหนดวิถีชีวิตของเรา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๔๗ 
แตละคนมีวาสนาไมเหมือนกัน เพราะส่ังสมอบรมมาไม

เหมือนกัน ทีน้ี ในการท่ีจะทําความดีใหติดตัว จนกระท่ังเรารูสึก
เหมือนเปนธรรมชาติของเราน้ัน ก็คือทําจนเปนวาสนา ตองทําดวย
ความจงใจคัดเลือกความดีท่ีจะทํา และทําใหจริงจัง ถาเราปลอย
เร่ือยเปอย เราก็จะไดวาสนาท่ีไมดี เพราะฉะน้ัน ตองต้ังใจวา อะไร
ท่ีดี ก็ตั้งใจฝกทําใหสม่ําเสมอ ทําใหชินไปเลย  

โดยเฉพาะผูท่ีมีลูกหลาน จะตองระลึกไววา คนเราน้ีจะอยู
ดวยความเคยชินเปนสวนมาก กิริยามารยาท การวางตัว การ
พูดจาอะไรตางๆ ท่ีเปนลักษณะประจําตัวของแตละคนน้ัน เร่ิมตน
ก็เกิดจากการทําอยางใดอยางหนึ่งกอน แลวก็ทําอยางน้ันๆ จนชิน 
เพราะฉะน้ัน ถาเราปลอยใหการกระทําอยางใดเกิดข้ึนเปน
จุดเร่ิมตนแลว ก็มักมีความโนมเอียงท่ีจะทําอยางน้ัน เมื่อทําซํ้าอีก 
ตอไปก็จะเคยชินอยางน้ัน และเมื่อชินแลว ก็จะแกยากท่ีสุด ฉะน้ัน
พอแมจะตองชิงใหลูกไดความเคยชินท่ีดี แลวเขาก็จะมีวาสนาท่ีดี  

พอแมจึงควรตองเอาใจใสคอยใชโอกาส ตั้งแตเร่ิมแรก ให
ลูกไดความเคยชินตางๆ ท่ีดี ท่ีงาม เปนวาสนาติดประจําตัวไป 
แลวความเคยชินท่ีเปนวาสนาน้ัน ก็จะเปนโชคเปนลาภของเขาใน
อนาคต เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จจึงอยู ท่ี เราจะทําใหความ
ประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม กลายเปนความเคยชินของเขา  

เมื่อเราฝกตัวเองใหดี พยายามทําใหเคยชินในเรื่องน้ันๆ 
ตอไปการกระทําหรือความประพฤติอยางน้ันก็จะเปนไปเองโดย
เราไมรูสึกตัวเลย การทําจนชินเปนวาสนาอยางน้ี ถาจะเรียกวา
เปนธรรมชาติหรือเปนธรรมดาของเรา ก็พอได แตธรรมดาระดับน้ี 
ไมใชธรรมดาแบบพระพุทธเจา เปนเพียงธรรมดาแบบเคยชิน  



๔๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๔๘

จะกาวหนาดีในการปฏิบัติ เมื่อเอาพรตเอาวัตรมาเสริมศีล  
การท่ีไดยกเอาหลักในคติพระโพธิสัตวข้ึนมาพูดน้ัน ก็เขากับ

เร่ืองน้ี คือในการทําความดีน้ัน ตองมีแนวทางหรือมีจุดเนนบาง จึง
ตองตั้งเปาไววา เราจะเอาอยางไร มิใชวาประพฤติความดีพราไป
หมด ตองเอาเปนขอๆ ทีละขอ ทีละเร่ือง หรือสองสามเร่ือง ก็พอ 
เพราะฉะน้ัน นอกจากมีศีลแล้ว ท่านจึงให้มีพรตมีวัตรด้วย  

ศีลเปนความประพฤติสามัญท่ีควรปฏิบัติเสมอกันสําหรับ
ทุกคน ในโลก ในสังคม ในชุมชน หรือในหมูชนน้ันๆ แลวแตกรณี เชน 
ในหมูมนุษยท้ังหมด คนเราอยูในสังคมดวยกัน ก็ไมควรละเมิดตอ
กัน ไมควรเบียดเบียนกัน เมื่อตางคนพากันประพฤติอยางน้ี ก็อยู
กันดี เมื่อประพฤติกันไดอยางน้ีเปนปกติ ก็เปนคนมี ศีล 

 ทีน้ี นอกเหนือจากความประพฤติสุจริตท่ีทุกคนควรมีเปน
ปกติเหมือนๆ กัน หรือความประพฤติดีข้ันพ้ืนฐานท่ีเรียกวาศีลน้ี 
เราอาจทําความดีพิเศษบางอยางเพิ่มข้ึนมา ใหเปนความประพฤติ
พิเศษประจําตัว ท่ีเรียกวา วัต (พรต)๑ ตลอดจนขอปฏิบัติยอยๆ ท่ี
ทําเปนประจําจําพวกหนาท่ี ท่ีเรียกวา วัตร เชนกิจวัตรตางๆ  

ความประพฤติพิเศษประจําตัว และขอปฏิบัติ ท่ีทําเปน
ประจําเหลาน้ี จะสะสมปรุงแตงความเคยชินอุปนิสัยความถนัด
ความสามารถประกอบกันเปนบุคลิกของเรา ตั้งแตอากัปกิริยา
ท่ัวไป น่ีคือเปนวาสนาท่ีจะกําหนดโชคชะตาของเรา   
                                         
๑  อยางพระนี่ ตองมีศีลเหมือนกันทุกองค แตนอกจากศีล แตละองคอาจเลือกถือธุดงคขอนั้นขอนี้ 
และเมื่อถือธุดงคขอนั้นๆ แลว ก็มีวัตรที่จะตองปฏิบัติเปนรายการยอยสําหรับธุดงคขอนั้นๆ เชน
เมื่อถือธุดงคขออยูปา ก็ตองปฏิบัติอารัญญิกวัตรมากหลายขอ เชน ตื่นแตเชา ปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการเตรียมตัวออกเดินทางไปรับบิณฑบาต การเขาสูละแวกบาน การรับอาหารจากผูถวาย การออก
จากบาน การเตรียมตัวกลับเขาสูที่พํานัก การจัดตั้งน้ําฉัน น้ําใช ติดไฟ เรียนรูทางนักษัตร รูจักทิศ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๔๙ 

เพราะฉะน้ัน ถาเราจะทําความดีอยางใดอยางหน่ึงหรือ
บางอยางใหไดผล ก็เอามาถือปฏิบัติประจําตัว เหมือนอยางท่ีพระ
สมาทานพรตสมาทานวัตร เมื่อเราคิดพิจารณาดวยเหตุผลแลว 
เห็นวาการกระทําหรือการปฏิบัติอันน้ี ถาถือแลวจะเปนประโยชน
แกเรา ไมวาจะเปนประโยชนในทางลบก็ตาม ในทางบวกก็ตาม ก็
ตั้งใจสมาทาน คือถือปฏิบัติดวยความเจาะจงจํานงใจ  

ในทางลบ เชนจะแกนิสัยบางอยาง บางคนรูสึกวาตัวเราน้ี
เปนคนมีนิสัยเสียในเรื่องชอบกินจุกกินจิก คิดข้ึนมาวาอยางน้ีไมดี
นะ ควรแกไขเสีย เราก็สมาทานพรตไมกินจุกจิก จะกินวันละ
เทาน้ันเทาน้ีมื้อ หรือแมแตกินมื้อเดียวก็ได อาจจะต้ังเปนวัตรวาจะ
กินเมื่อตรงเวลาเทาน้ันเวลาเทาน้ี แลวแตจะพิจารณาวาเหมาะกับ
ตนหรือเปาหมายของตน พอเราตกลงกับใจของเราไดมั่นใจแลว ก็
สมาทานเลยวา เราจะถือขอปฏิบัติอยางน้ีตลอดเวลายาวนาน
เทาน้ันเทาน้ี การถือจํากัดเวลาก็ได ไมจํากัดเวลาก็ได เมื่อตกลง
สมาทานจริงจัง เอามาต้ังเปนพรตเปนวัตร ทําเปนขอเจาะจง
ชัดเจนอยางน้ี ก็จะประสบความสําเร็จ  

เพราะฉะน้ัน ในเร่ืองของขอปฏิบัติ เร่ืองความประพฤติ เร่ือง
พฤติกรรมตางๆ ถาจะใหสําเร็จ ตองทําเปนพรตเปนวัตร ใครจะ
เลิกเหลาเลิกบุหร่ี ก็สมาทานพรตต้ังเปนวัตร ก็มีทางแกไขไดสําเร็จ 
น่ีเปนเคล็ดลับในการฝกคน ทานจึงใหหลักไวสองชั้น ไมใชอยูแค
ศีล แตมีพรตมีวัตรดวย  ศีลน้ันเรามีเหมือนกับคนอื่น  ความ
ประพฤติของเราอยูในระดับปกติดีแลว เหนือจากน้ัน เราก็ถือพรต
ทําวัตรเพ่ือแกไขอะไรบางอยาง หรือทําอะไรท่ีพิเศษย่ิงข้ึนไป  



๕๐ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๕๐

ในทางบวก เมื่อจะทําความดีบางอยาง เชน จะฝกตนใหเปน
คนกลาเสียสละ เขมแข็ง เด็ดเด่ียว มากดวยเมตตาการุณย ตัวเคย
ไดฟงพระสอนวากินคนเดียวไมไดความสุข (เนกาสี ลภเต สุขํ, เช่น ขุ.ชา. 

๒๗/๑๖๗๔/๓๓๓) ก็อาจสมาทานความประพฤติพิเศษอะไรสักอยาง 
ท่ีเปนการไมกินคนเดียว อยางพระโพธิสัตวในชาดกหนึ่งถือขอ
ปฏิบัติวา ถ้ายังไม่ได้ให้อาหารแก่ใคร ตัวเองก็ยังไม่กิน หรือวา จะไม่
ยอมกินอะไรก่อนให้คนอ่ืน ทานสมาทานวิธีปฏิบัติวา แตละวันเมื่อ
ตื่นข้ึนมา จะยังไมยอมกินอะไร จนกวาจะไดใหแกผูอื่นกอนแลว  

ญาติโยมถือพรตทําวัตรอยางน้ีได ก็ดีเหมือนกัน พอถือหลัก
วาตองใหแกผูอื่นกอนแลว ในวันหน่ึงๆ เมื่อตื่นข้ึนมา ก็ตองหาทาง
ไปใหแกคนอื่น ไมรูจะใหใคร ก็ถวายพระ ไปตักบาตร ก็เปนอันวา
ไดใหแลว จากน้ันตัวเองจึงจะกินขาว อยางน้ีก็ไดสมาทานพรต
และทําวัตรแลว เปนตัวอยางหน่ึง  

จะพัฒนาไดผลดี ตองเปนคนมีปณิธาน  
ทีน้ีตอไป ในทางจิตใจที่สูงกวาน้ัน ก็ทําปณิธาน อยางพระ

โพธิสัตว ปณิธานมีคุณคาก็เพราะเหตุผลน้ี คือการท่ีจะทําความดี
พิเศษอะไรอยางใดอยางหน่ึงน้ี ถาเราไมตั้งใจเอาจริงเอาจังเฉพาะ
อยางหรือเปนเร่ืองๆ เปนขอๆ ไปแลว มันก็จะพราไปหมด จับจุด
ไมได ดังน้ันเราจึงต้ังปณิธานข้ึนมา  

พระโพธิสัตวในชาติหน่ึงๆ ก็ตั้งปณิธานแนวไปในบารมีอยาง
หน่ึงอยางเดียวใชไหม ทานไมไดทําทีเดียวสิบบารมี ในชาติท่ีเปน
พระมโหสถ ก็เอาทางปญญา ในชาติเปนพระมหาชนก ก็เอาทาง
ความเพียร ในชาติเปนพระเวสสันดร ก็เอาทางทาน เรียกวามี
ปณิธานเต็มท่ีในความดีท่ีเปนบารมีน้ันๆ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕๑ 

โยมเองน้ีก็เหมือนกัน ถาจะฝกฝนตนเองทําความดีอะไร
บางอยางใหสําเร็จ และใหกาวหนา ก็ตั้งปณิธานเลยวาจะทําความ
ดีอันน้ีใหเปนพิเศษ แลวก็จะสําเร็จดวยปณิธานน้ัน เปนการดําเนิน
ตามอยางพระโพธิสัตว  

เรายอมรับวาเรายังไมถึงข้ันของพระอรหันต ท่ีจะทําความดี
อยางเปนไปเองโดยธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน พรต วัตร กับปณิธานน่ี
จะชวยเรามากในการท่ีจะกาวหนาไปในการบําเพ็ญไตรสิกขา หรือ
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระศาสนา  

คนท่ีไดหลักอยางน้ีแลว ไดสมาทานพรต ทําวัตร ไดตั้ง
ปณิธานในการทําความดีอยางน้ีแลว จะไมแกวงไกวไปกับเร่ือง
มงคลตื่นขาว ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์เดช เด๋ียวดังท่ีน่ัน เด๋ียวดังท่ีน่ี 
เขาวาท่ีโนนท่ีน้ันดีอยางน้ีอยางน้ัน ไมวาขาวดังอะไรมา ก็ไมตื่นไม
เขว เรามีหลักของเราแลว ขาวดังเร่ืองขลังเหลาน้ีก็เปนเพียงเร่ือง
ใหรูทัน ถาเรารูเขาใจและปฏิบัติอยางน้ี เราก็อยูกับหลักท่ีเปนเน้ือ
ตัวของพระพุทธศาสนา เหตุการณอะไรตออะไรแบบน้ีเกิดข้ึน มัน
ผานเขามาแลว ก็ผานออกไป เมื่อมันผานไปแลว พระพุทธศาสนา
ของเรา ก็ไมกระทบกระเทือน เพราะพระศาสนาอยูท่ีตัวเราเอง  

ตกลงวา เมื่อเราปฏิบัติถูกตอง พระศาสนาก็อยูท่ีตัวเราเอง 
เราไมตองไปทําอะไรวุนวาย ตัวเราน่ีแหละเปนท่ีสืบพระศาสนา 
เพราะวาพระธรรมมาอยูในตัวเราแลว ตัวเราเดินไปไหน พระธรรม
ก็เดินไปดวย ตัวเราอยู พระศาสนาก็อยู เราทําหนาท่ีสืบตอรักษา
พระศาสนาอยูแลวตลอดชีวิตของเรา ดวยการท่ีเราทําความดี
น้ันเอง น่ีเรียกวาพุทธศาสนิกชนไดหลักแลว  



๕๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๕๒

เพราะฉะน้ันจึงขอเชิญชวน ขอใหพวกเราเรียนรูใหเขาใจ
หลักพระศาสนา แลวประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง อยางนอยก็ให
พุทธศาสนิกชนเปนอุบาสกอุบาสิกาท่ีดี มีคุณสมบัติเปนอุบาสกแกว 
อุบาสิกาแกว อยางท่ีทานเรียกไว เราก็จะเอาใจใสฝกฝนพัฒนาชีวิต 
มาฟงธรรม ศึกษาธรรม เรียนรูหลักท้ังพระวินัยและคําสอนพ้ืนฐาน
ของพระพุทธเจา แลวยึดถือหลักกรรม เอาการกระทําเปนเคร่ือง
นํามาซ่ึงผลสําเร็จ ดวยการใชสติปญญา แลวเพียรพยายามทําการ
ท้ังหลายใหตรงตามเหตุปจจัย ไมตื่นขาวมงคล ไมเอาพระศาสนาไป
ข้ึนตอบุคคล แลวก็ไมแกวงไมไกว มีหลักอยูกับตัว และพระศาสนาก็
อยูกับเรา ตัวเราก็เก้ือตอพระศาสนา พระศาสนาก็ชวยเรา ตัวเรากับ
พระศาสนากาวหนาไปดวยกัน ก็จะเปนความเจริญมั่นคง เปนไป
เพ่ือประโยชนสุขท้ังแกชีวิตของเราเองและแกสังคม  

วันน้ีอาตมภาพไดพูดมายืดยาวนาน ถาหากวายาวเกินไป ก็
ตองขออภัยโยมดวย แตถาเปนประโยชน ก็ขอใหเอามาชวยกัน
ประพฤติปฏิบัติ จะไดสืบพระศาสนากันตอไป  

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานอีกคร้ังหน่ึง และใน
โอกาสน้ี ดวยการท่ีโยมมีความต้ังใจดี มีนํ้าใจประกอบดวยเมตตา
และไมตรีธรรม พรอมดวยมุทิตาธรรมตออาตมภาพ ก็ขอใหความ
ตั้งใจดีน้ัน ซ่ึงเปนธรรมอยูในตัว จงเกิดเปนพรข้ึนมา ซ่ึงจะอํานวย
ผลเปนอานิสงส ใหเกิดความสุขความเจริญสืบไป  

พรอมน้ี ขออางอิงคุณพระรัตนตรัย อวยชัยใหพร รตนตฺตยานุภาเวน 
รตนตฺตยเตชสา ดวยเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัย พรอมท้ังบุญกุศลท่ีโยมได
บําเพ็ญแลว มีศรัทธาและเมตตาเปนตน ท่ีต้ังขึ้นในใจของโยมเอง จงเปนปจจัย
อันมีกําลังอภิบาลรักษา ใหทุกทานเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความกาวหนางอก
งาม ในการดําเนินชีวิต ในการประกอบกิจอาชีพการงาน และในการปฏิบัติธรรม
ของพระพุทธเจา ใหประสบความสําเร็จ มีความรมเย็นเปนสุขในชีวิต และ
ชวยกันทําสังคมน้ีใหมีความสงบสุขรมเย็น โดยท่ัวกัน ตลอดกาลนาน เทอญ 



 

บทพิเศษ ๑ 
พระอริยะ กับ ผูวิเศษ๑  

อาตมาไดรับนิมนตมาท่ีวัดสวนแกวอีกคร้ัง ท่ีมาน่ีก็พอดี
ประจวบกับมีเหตุการณท่ีชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชนกําลังสนใจ
มากเปนพิเศษ บางคนเลยอาจเขาใจผิดวา อาตมามาเก่ียวกับเร่ือง
น้ีดวย แตท่ีจริงไมเก่ียวกัน คือ อาตมาไดรับนิมนตไวนานแลว 
ไดรับหนังสือนิมนตจากพระอาจารยพยอม กลฺยาโณ ตั้งแตวันท่ี 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ ตอนน้ันยังไมมีเหตุการณน้ี  

วันน้ี อาตมาไมไดคิดจะพูดอะไรท่ีเปนเร่ืองหลักสําคัญเปน
พิเศษ จะมาพูดกับโยมในเรื่องท่ีสบายๆ แทนท่ีจะบรรยายธรรม ก็
อยากจะใหเปนการต้ังคําถาม และแทนท่ีจะใหโยมถาม อาตมากลับ
เปนฝายถามโยม เพราะฉะน้ัน วันน้ีจะต้ังคําถามใหโยมตอบ ทีน้ี 
ถาจะใหโยมตอบจริงๆ ก็คงใชเวลามาก จะวุนวายสับสน ฉะน้ัน 
อาตมาถามไป แลวก็ใหคิดและลองตอบดูวา จะตรงกันหรือไม 

คําท่ีจะถาม ก็อยางท่ีวาขางตน คือวันน้ีจะพูดแบบสบายๆ 
ไมใชถามเร่ืองหลักธรรมท่ีลึกซ้ึงอะไร ถามเร่ืองงายๆ ท่ีเราควรจะรู
ควรจะสนใจ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับสภาพปจจุบัน  

อาตมามานึกวา เวลาน้ี เราควรใหความสนใจแกหลักพระ
ศาสนาใหมาก คือมาสังเกตวาประชาชน หรือท่ีเรียกวาชาวพุทธใน
ปจจุบันน้ี มีความแกวงไกวมาก แกวงไกวไปตามเหตุการณ 
เร่ืองราว หรือบุคคล ไมไดหลัก  
                                         
๑ ธรรมกถา แสดงในงานเสริมธรรม-เสริมปญญา ณ วัดสวนแกว วันท่ี ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๓๗ (ปรับปรุงจากท่ีตีพิมพในมติชนรายวัน ฉบับวันจันทรท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๗) 



๕๔ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๕๔

ถาเปนคนมีหลัก รูหลักพระศาสนาดีแลว ก็ยืนอยูกับหลัก 
เหตุการณเร่ืองราวอะไรตางๆ ผานมา เรายืนอยูกับหลักแลว ก็ไม
หว่ันไหว เราอาจจะมอง เราอาจจะเห็น แลวสิ่งน้ันก็ผานไป  

ย่ิงกวาน้ัน ถาเรามีหลักแลว เราสามารถวินิจฉัยไดดวยซํ้าวา
สิ่งท่ีเกิดข้ึน การกระทําตางๆ น้ัน ถูกตองหรือไม แทนท่ีจะฟงทาง
โนนทีทางน้ีที แลวก็หว่ันไหวไป ถาดํารงตัวไมดี ดีไมดีก็หลนไป
จากพระพุทธศาสนาไปเลย  

ตกลงวา วันน้ียํ้าความสําคัญเร่ืองหลัก ทีน้ีหลักท่ีสัมพันธกับ
เหตุการณปจจุบัน ก็เปนเร่ืองท่ีไมใชหลักธรรมสําคัญอะไรนัก
หรอก เปนเร่ืองงายๆ แตบางทีไมไดคิดกัน ฉะน้ัน ตอนนี้อาตมาจะ
ตั้งคําถามเล็กๆ นอยๆ ตั้งไวสัก ๔-๕ ขอกอน  

ขอที่ ๑ ถามวา ยุคน้ีเขาเรียกวาเปนยุคขาวสารขอมูล 
คุณสมบัติของชาวพุทธขอไหน ท่ีสําคัญสําหรับยุคปจจุบันท่ี
เรียกวา ยุคขาวสารขอมูล ขอใหนึกดู จะตอบได ก็ตองรูวาชาว
พุทธมีคณุสมบัติอะไร  

ขอที่ ๒ ถามวา การนับถือพระโพธิสัตวท่ีถูกตอง คือนับถือ
อยางไร อันน้ีถามเก่ียวกับคติพระโพธิสัตว แลวก็ถามเน่ืองออกไป
วา ระหวางพระโพธิสัตว กับพระอรหันต มีความตางกันอยางไรใน
การทําความดี ตอไป 

ขอที่ ๓ พระอริยะกับผูวิเศษ เหมือนกันหรือตางกันอยางไร 
และก็อาจจะถามเน่ืองเขาไปดวยกับขอน้ีวา ใครจะรูหรือตัดสินได
วาผูใดเปนพระอริยะ ตลอดจนกระท่ังเปนพระอรหันต  

ขอที่สี่ ถามวา ปาฏิหาริยมี ก่ีอยาง ตางกันอยางไร ใน
พระพุทธศาสนา ทานใหนับถือปาฏิหาริยหรือเปลา  

(ไมใชตอบตามลําดับคําถาม แตตอบตามเน้ือหาท่ีโยงกัน)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕๕ 
ทีน้ีอาตมาจะเร่ิมตั้งแตคําถามขอ ๑ ท่ีวา คุณสมบัติของชาว

พุทธขอไหนมีความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับยุคปจจุบัน ท่ีเรียกวา 
เปนยุคขาวสารขอมูล  

โยมจะตอบ ก็ตองทราบวาชาวพุทธมีคุณสมบัติอะไรบาง 
อาตมาขอทวนวา องคธรรมของอุบาสกอุบาสิกา ท่ีถือกันเปนหลัก
สําคัญท่ัวไปมี ๕ ประการ  

๑. มีศรัทธามั่นในคุณพระรัตนตรัย เช่ือมีเหตุผล ไมงมงาย  
๒. มีศีล คือมีความประพฤติดีงามสุจริต ตั้งอยูในศีล ๕ เปน
อยางนอย  

๓. ไมตื่นขาวมงคล หวังผลจากกรรม ไมหวังผลจากมงคล  
๔.ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนของพระพุทธเจา  
๕. เอาใจใสสงเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา  
อันน้ีโยมฟงแลว  เห็นวาขอไหนสําคัญมากสําหรับยุค

ปจจุบัน (มีญาติโยมตอบวา ไมถือมงคลต่ืนขาว)  
บอกแลววายุคขาวสารขอมูล คําวา ไม่ตื่นข่าว ก็ตรงอยูแลว 

เพราะฉะน้ัน ขอท่ี ๓ ถือวาเปนขอท่ีสําคัญเปนพิเศษในยุคน้ี ขอ
แปลวา ไมตื่นขาวมงคล คือไดยินวามีขลังท่ีโนน ศักด์ิสิทธิ์ท่ีน่ี มีฤทธิ์
ท่ีน่ัน พระดังท่ีโนน ก็ตื่นกันไป ไปโนนไปน่ี จนกระท่ังไมเปนอันไดทํา
หนาท่ีการงาน ไมเปนอันไดฝกฝนพัฒนาตน ไมเปนอันไดปฏิบัติ
ธรรม กลายเปนคนไมมีหลัก ถาเปนคนตื่นขาวมงคล ก็ไมมีหลัก  

สําหรับชาวพุทธผูอยูในหลักท่ีถูกตอง ก็จะหวังผลจากกรรม 
เช่ือกรรม คือหวังผลจากการกระทําดวยความเพียรพยายามของ
ตน โดยใชสติปญญาพิจารณาจัดทําตามเหตุตามผล อันน้ีก็จะเปน
ทางใหเราพัฒนาตัวเองได  



๕๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๕๖

ชาวพุทธเช่ือกรรม ฉะน้ันหลักกรรมเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ถา
เราจะเช่ืออะไรที่เปนพิเศษออกไป สิ่งน้ันจะมาขัดขวางหลักกรรม
ไมได มีแตจะตองใหมาสนับสนุนหลักกรรม  

สนับสนุนอยางไร? ก็คือจะตองมาทําใหเรามีความมั่นคง มี
กําลังใจเขมแข็งในการกระทําสิ่งท่ีควรจะทํา ในการทําหนาท่ีหรือ
ทําความดีน้ันใหหนักแนนย่ิงข้ึน มิฉะน้ันแลวจะกลายเปนคนน่ัง
นอนคอยโชค หวังผลจากการดลบันดาล ถามัวหวังผลจากการดล
บันดาลน่ังนอนคอยโชค ก็เปนอันวาผิดหลักกรรม อันน้ีเปนเร่ือง
สําคัญ จะตองตรวจสอบตัวเอง แลวก็ยึดในหลักน้ีไวใหมั่น  

ทีน้ีตอไปขอปาฏิหาริย ในพระพุทธศาสนาน้ี ทานสอนใหเช่ือ
ในปาฏิหาริยหรือเปลา  

ขอ น้ีตอบไมดีอาจผิด  ตองแยกแยะกอน  ปาฏิหา ริย 
พระพุทธเจาสอนไวมี ๓ อยาง คือ 

๑. อิทธิปาฏิหาริย เปนปาฏิหาริยในเรื่องฤทธิ์ คือการแสดง
ฤทธิ์ หรือความเปนผูวิเศษ ดลบันดาลอะไรตางๆ เหาะ
เหินเดินอากาศ หูทิพย ตาทิพย เปนตน  

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย คือการทายใจโยมได  
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย คือคําสอนท่ีเปนอัศจรรย คําสอนท่ี
แสดงความจริงใหผูท่ีฟงรูเขาใจ มองเห็นความจริงเปน
อัศจรรย แลวก็สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติตามไดผล
จริงเปนอัศจรรย อันน้ีคือใหโยมเกิดปญญารูความจริง  

ในปาฏิหาริย ๓ อยางน้ี พระพุทธเจาไมสรรเสริญปาฏิหาริย
สองอยางแรก คือ อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย แตทรง
สรรเสริญขอท่ีสาม ไดแก อนุสาสนีปาฏิหาริย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕๗ 
ทีน้ี ลองมาดูกัน เอางายๆ ๒ ขอแรกเปนเร่ืองเกี่ยวกับฤทธ์ิ

เน่ืองกับความสามารถพิเศษทางจิต ก็แยกขอ ๑-๒ เปนพวกหน่ึง 
ขอ ๓ เปนพวกหน่ึง ทีน้ีพระพุทธเจาสรรเสริญขอท่ี ๓  

ก็เปนอันวา ขอ ๑-๒ เปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาไมยกยอง ทําไม
พระพุทธเจาจึงไมยกยอง เราจะมองเห็นความแตกตางระหวาง
ปาฏิหาริย ๒ แบบน้ี  

ปาฏิหาริยประเภทฤทธิ์น่ี เวลาแสดง คนท่ีดูท่ีฟง ดูฟงเสร็จ
แลว ก็งงไปเลย ดูวาตัวผูแสดงน้ันเกง แตตัวโยมเองไมมีอะไร
เปลี่ยนแปลง อยูเทาเดิม อาจจะแยลง เพราะวางง เดิมยังไมงง 
พอดูทานผูแสดงฤทธิ์ เสร็จ งงไปเลย งงน่ีตองระวัง เด๋ียวจะ
กลายเปนโงไป คือกลายเปนโมหะ กลายเปนวา พอเห็นฤทธิ์ ทาน
แสดงฤทธิ์ใหดูเสร็จ ตัวเองกลับมีโมหะมากข้ึน  

ทีน้ีไปดีท่ีไหน ก็ไปดีท่ีคนแสดง คนแสดงก็เดนย่ิงข้ึน ตกลง
เราก็ตองไปหวังพ่ึงทานผูแสดงฤทธิ์อยูเร่ือยเลย ไมเปนอันทําอะไร
แลว คอยรอหวังผลวาทานจะทําอะไรให  

คราวน้ีมาดูอนุสาสนีปาฏิหาริย ขอท่ี ๓ ท่ีพระพุทธเจายก
ยอง พอแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริยเสร็จ อะไรเกิดข้ึนในใจของผูฟง 
ปญญาเกิดข้ึน พอปญญาเกิดข้ึนแลวเปนอยางไร เปนของผูน้ันเอง 
ทีน้ีผูฟงได คือ ไดปญญา พอปญญาเกิดแลว ปญญาอยูกับตัว ไป
ไหน  ก็พาปญญาไปดวย  ใชไหม  ที น้ีไมตองมัวพ่ึงผู ท่ีแสดง
ปาฏิหาริยแลว ฉะน้ันผูท่ีไดคือผูฟง  

ทานท่ีแสดง ก็แสดงของทานไป ทานก็มีความชํานาญมากข้ึน
ในสิ่งท่ีแสดง แตผูฟงสิไดจริงๆ แลวก็เปนอิสระ คือไดแลว ตัวเองก็รูก็
เขาใจ เปนปญญาของตัว ทานผูแสดงน้ันแสดงใหเห็นความจริง
อะไร ผูฟงก็ไดเห็นความจริงน้ัน ผูฟงก็เปนอิสระแกตัวเอง ก็จบ  



๕๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๕๘

ตอไปจะถามคําถามท่ีตอเน่ืองกันคือ พระอริยะ กับผูวิเศษ
ตางกันอยางไร  

ถาเขาใจขอน้ีแลว เราก็จะอยูในสถานการณปจจุบันไดดีข้ึน 
เพราะประชาชนในปจจุบันน่ีสับสนมาก มักเอาความเปนผูวิเศษ
กับความเปนพระอริยะเปนอันเดียวกันเสีย ถาอยางน้ี หลักพระ
ศาสนาก็จะสับสน แลวก็เสื่อม  

ผูวิเศษคืออะไร เรามักเรียกคนมีฤทธิ์น้ันเองวาเปนผูวิเศษ 
เชน โยคี ฤาษี ดาบส กอนพุทธกาล กอนท่ีพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึน
ก็มีโยคี ฤาษี ดาบสเยอะ อยูในปา ไดฌานสมาบัติ ไดโลกีย-
อภิญญา มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย หูทิพย ตาทิพย อะไรตางๆ เหลาน้ี เรา
เรียกไดวาเปนผูวิเศษ คือผูมีฤทธิ์น่ันเอง  

สวนความหมายของพระอริยะ คืออะไร พระอริยะ คือทานผู
ไกลจากกิเลส เปนผูประเสริฐเพราะไกลจากกิเลส ไกลจากกิเลสก็
คือ หมดจากโลภะ โทสะ โมหะ หรือวากําจัดความโลภ โกรธ หลง 
ใหลดนอยเบาบางลง กิเลสนอยลงไปๆ จนกระท่ังวาเปนอริยะ
สูงสุดก็คือ เปนพระอรหันต หมด โลภะ โทสะ โมหะ  

ผูวิเศษไมจําเปนตองเปนอริยะ แตก็มีพระอริยะหลายองค 
พระอรหันตหลายองคทานไดฤทธิ์ ไดฌานไดสมาบัติ ทีน้ี ถาทาน
ไดน่ี ก็เปนความรูพิเศษของทาน เปนความสามารถท่ีเอามาใช
ประโยชนในการประกาศพระศาสนาได  

พวกฤทธิ์พวกความวิเศษน่ี ถาไปอยูกับคนชั่ว ก็ใชในทาง
ราย เอาไปหาลาภสักการะเพ่ือตนเอง เอาไปทํารายเบียดเบียน
ผูอื่น เอาไปหลอกลวงประชาชน ถาเปนคนท่ีดี ก็เอามาใชในการ
ทํางานพระศาสนา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕๙ 

ทานท่ีใชในทางท่ีถูกตอง จะไมลอใหประชาชนหลงใหล 
เพราะพระพุทธเจาตรัสไวแลว จะใชใหเปนทางเพียงเพื่อใหโยมเกิด
ปญญา ฉะน้ัน โยมตองแยกใหถูก ระหวางผูวิเศษ กับพระอริยะ  

ความวิเศษไมใชเคร่ืองตัดสินความเปนพระอรหันต หรือ
ความเปนพระอริยะ ฉะน้ัน พระอริยะ หรือพระอรหันตน้ัน ทานไม
มีหรอกเร่ืองความวิเศษท่ีจะใหโยมไดเห็นฤทธิ์อะไร เวลาไปไหน 
ทานก็ไปธรรมดาๆ โยมก็ไมตื่นเตน ตรงขามกับเห็นผูวิเศษ ฉะน้ัน
ตองแยกใหถูก ถารูหลักพระศาสนาแลว ก็แยกได หมดปญหา  

ทีน้ีก็ตอบคําถามท่ีเน่ืองกันไปนิดหนอยวา ก็แลว จะรูวาใคร
เปนพระอริยะ หรือใครเปนพระอรหันต ใครเปนผูตัดสิน  

ผูท่ีจะรูไดวาใครเปนอริยะ ก็ตองเปนอริยะเองกอน พระ
อรหันตจึงจะรูวาใครเปนพระอรหันต คือตองเปนคนระดับเดียวกัน 
หรือสูงกวา อันน้ีเปนหลักท่ัวไป เอาแคหลักท่ัวไปกอน  

อันน้ีตองระวัง ประชาชนปจจุบันมีความโนมเอียงจะไปเท่ียว
ตั้งองคโนนเปนพระอรหันต ตั้งองคน้ีเปนพระอริยะ ระวังเถอะ มัน
เปนเร่ืองท่ีจะทําใหเสียหลักพระศาสนา  

แตเรามีสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาดวยปญญา เรามีหลัก เราก็ดูและ
ตรวจสอบไดวา พระองคน้ีมีความประพฤติดีงาม ตั้งอยูในหลัก
พระธรรมวินัย ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา นาเลื่อมใส
หรือไม เราอาจจะสันนิษฐานอะไร ก็อยูในใจของเรา แตอยาเพ่ิงไป
วินิจฉัยตัดสิน  



 

บทพิเศษ ๒ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิป์าฏิหาริย๑ 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย กําลังเกรอเหลือเกิน ถา
ปฏิบัติไมถูก เสียหลักเมื่อไร ก็ไปเลย คือทําใหตกจากพระศาสนา 
ตัวเองก็พลัดตกจากพระพุทธศาสนา พรอมกันน้ันก็พาใหเกิด
ผลเสียแกสังคมสวนรวม พุทธศาสนาเองก็จะเสื่อมโทรม ดังน้ัน
จะตองมีหลักท่ีจะปฏิบัติใหถูกตอง  

คนสมัยพระพุทธเจาเช่ือถึงขนาดเอาฤทธิ์มาวัดกันวา ความ
เปนพระอรหันตอยูท่ีมีฤทธิ์ปาฏิหาริย พระองคจึงตองทําลายความ
เขาใจผิดของมนุษยเสียใหม พระองคทรงใชฤทธิ์ปราบฤทธิ์ ปราบ
เสร็จ เขาสูอนุสาสนีปาฏิหาริย (คือ) คําสอนท่ีเปนจริง ทําใหเห็น
ความจริง ปฏิบัติ ก็พบความจริงแหงความพนทุกข  

หลักพระพุทธศาสนา ตองการพัฒนาคนใหเจริญงอกงามข้ึน
ในศีล สมาธิ ปญญา คนยังไมพัฒนา ก็ลุมหลงมัวเมาในฤทธิ์ หรือ
หวังผลจากฤทธิ์ เราทําอยางไรจะพาเขาใหกาวจากจุดยืนน้ีไป เรา
จะตองปฏิบัติใหเหมาะควรกับเหตุปจจัยของแตละคน  

คนจํานวนมากยังไมแววเสียงธรรม ถาจะยอมละเวนการ
ประพฤติตามอําเภอใจ เพราะเช่ือถือและเกรงกลัวตออํานาจสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์บางอยาง ก็ยังดีกวาปลอยใหเขาเควงควางไมมีหลักอะไร  
                                         
๑ สรุปความ จากหนังสือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหารย์ ของพระธรรมปฏก จัดทําโดย
กลุมขันธหา เพ่ือถวายเปนมุทิตาจิตแดพระธรรมปฎก ในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๓๗ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๑ 
ขอสําคัญก็คือ อยาหยุดจมกันอยูกับความเช่ือแบบปฐมกัป

เร่ือยไป หรือเอาความศักด์ิสิทธิ์น้ันไปรับใชสนองกิเลสของเขา ลอ
ใหเขาหาลาภใหแกตัว แทนท่ีจะชวยยกเขาใหขยับข้ึนมา  

“ผูสอน” ตองรูกอนวา หลักพระพุทธศาสนาคืออะไร สอนให
รูหลัก ผูสามารถพอ สอนแปบเดียว ผูฟงก็กาวเขามาถึงจุดท่ี
ตองการไดเลย พระพุทธเจา ตามปกติไมทรงใชฤทธิ์ ทรงใชวิธีเข่ีย
ผงในตา ผูไมสามารถใชอนุสาสนีปาฏิหาริยใหถึงความจริงได ก็
อาศัยฤทธิ์เปนสื่อเพ่ือจูงเขาข้ึนมา แตตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนวา 
เพ่ือดึงเขากาวตอ ไมใชดึงตัวเขาไปหมกอยูใหเขาหลงย่ิงข้ึน ตัวเอง
หลงลาภสักการะ แทนท่ีจะมุงประโยชนแกเขา ก็กลายเปนมุงจะ
ไปเอาจากเขา กลายเปนหลอกลวงเขาไป  

จะพาเขาเดินกาวหนา เร่ิมตน ตัวเองตองมีเจตนาบริสุทธิ์
กอน ตองมีเมตตากรุณา ปรารถนาดีตอเขา ไมคิดหลอกลวงหา
ลาภสักการะจากเขา ตอจากน้ันตองปฏิบัติใหถูกหลักการ ๓ อยาง  

หลักการท่ี ๑ หลักกรรม คือ การท่ีจะเช่ือสิ่งศักด์ิสิทธิ์
อภินิหารจะตองไมใหเสียหลักกรรม เช่ือในหลักเหตุผล ไดแกความ
เปนไปตามเหตุปจจัย เช่ือในการกระทําของมนุษยวา ผลท่ีตองการ
สําเร็จดวยการกระทํา เมื่อเราหวังผลสําเร็จ เราตองทํา และจะตอง
ทําเหตุดี เพ่ือใหเกิดผลดี น้ีคือหลักความเช่ือท่ีสําคัญ ถาทําใหคน
รอคอยการดลบันดาลของสิ่งศักด์ิสิทธิ์แลว ผิดหลักกรรมทันที คือ
วาผิดจากความเปนพุทธศาสนิกชนเลย  

หลักการท่ี ๒ หลักสิกขา คือฝกฝนพัฒนาตนข้ึนไปเรื่อยๆ 
ตองกาวตอไป ไมใชมัวเพลินหยุดน่ิง พระตองจูงใหเขาเดินหนา  

ตอนแรกอาจจะเช่ือถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์เปนกําลังใจกอน แต
พฤติกรรมท่ีวุนวายพ่ึงพาอาศัยปจจัยภายนอกน้ัน จะตองเบาบาง
ลดนอยลงไปตามลําดับ  



๖๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๖๒

ถาตองมัวปลอบขวัญกันอยู ก็ไมรูจักโตเปนผูใหญสักที กลับ
ย่ิงเสี่ยงภัยหนักข้ึนไปอีก เพราะเปนภัยในความเพลินเพลินท่ีเกิด
จากความหลง และความประมาทของตัวเอง  

ถาจะหาท่ีพักพิงอยางน้ีบาง ก็เอาพอชวยใหสดช่ืนมีกําลัง
วังชาขึ้นแลวรีบลุกข้ึนเดินทางมุงหนาตอไป จนในท่ีสุด จะไมตอง
อาศัยสิ่งเหลาน้ีไปเอง เพราะความเช่ือไมผิดหลักกรรม การปฏิบัติ
ไมผิดหลักสิกขา  

หลักการท่ี ๓ คือความหมายของความศักดิ์สิทธ์ิ ประวัติ
เทพเจามีแตเร่ืองวุนวายแยงชิงรบราฆาฟนกัน คือฤทธิ์จะควบมา
กับกิเลส ในพุทธศาสนา ความหมายของความศักด์ิสิทธิ์คอยๆ 
โนมมาสูปญญา ความบริสุทธิ์ และคุณธรรม  

ฤทธิ์อะไรก็สูฤทธิ์แหงความจริงความดีและความบริสุทธิ์
ไมได ความศักด์ิสิทธิ์ท้ังหมดมาสูงสุดท่ีความบริสุทธิ์ ปญญา และ
คุณธรรม เราสรางพระพุทธรูปเปนมนุษยธรรมดา น่ังงามสงาดวย
ธรรม ไมตองแผลงฤทธิ์ สงบเย็นมีเมตตา ย้ิมแยมใหคนอุนใจ 
สบายใจ มีความสุข น่ีคือความศักด์ิสิทธิ์ท่ีแท  

ความเช่ือสิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ฤทธิ์ เดชปาฏิหาริยของเทพเจา 
ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร เปนเคร่ืองบํารุงขวัญใหอุนใจมั่นใจ
ข้ึนมา แตถาหลงเพลินอยู ก็จะปลอยตัวปลอยใจ ไมคิดทําอะไรๆ 
ท่ีควรทําตามเหตุตามผล ทอดท้ิงเร่ืองเหตุปจจัยเสีย เอาความหวัง
กลอมใจจมอยูในความประมาท ไมอยูกับความเปนจริง ก็คือ
หลอกตัวเองน่ันเอง 

ถาความศักด์ิสิทธิ์อยูในความหมายท่ีลอยพนกิเลส หันสูคุณ
พระรัตนตรัย ซ่ึงมีความศักด์ิสิทธิ์ ท่ีเกิดจากคุณธรรม มีความ
บริสุทธิ์ มีปญญา มีกรุณาเปนหลัก ก็ใชได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๓ 

เมื่อนับถือความศักด์ิสิทธิ์ ท่ีถูกตองแลว ก็ปฏิบัติตามหลัก 
คือ หลักกรรม ใหหวังผลจากการกระทําดวยความเพียรพยายาม 
โดยใชปญญาทําท่ีเหตุปจจัย และ หลักสิกขา ใหฝกฝนพัฒนาตน 
กาวหนาในวิถีทางแหงธรรมย่ิงข้ึนไป  



 

ภาคผนวก 

อุบาสกธรรม (คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา)	๕  
๑. มีศรัทธา เช่ือมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย  
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕  
๓. ไมตื่นขาวมงคล เช่ือกรรม ไมเช่ือมงคล มุงหวังผลจาก

การกระทํา มิใชจากโชคลาง ของขลัง สิ่งศักด์ิสิทธิ์  
๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนน้ี  
๕. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา  
ชาวพุทธท่ีมีคุณสมบัติท้ัง ๕ น้ี ทานเรียกวาเปน อุบาสกรัตน 

อุบาสิการัตน (อุบาสกแกว อุบาสิกาแกว)  
(องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐)  

มหาโจร ๕  
มหาโจรพวกท่ี ๑ ผูมีพฤติกรรมเหมือนกับมหาโจรท่ีรวบรวมพวก

ไดบริวารจํานวนรอยจํานวนพัน เขาไปกอความเดือดรอน 
ฆา ปลน เอาไฟเผา ในคาม นิคม ราชธานี ไดแก ภิกษุบาง
รูปท่ีพาภิกษุจํานวนรอยจํานวนพันเปนบริวารจาริกไปใน
คาม นิคม ราชธานี ใหคฤหัสถ และบรรพชิต สักการะ 
เคารพ นับถือ บูชา ออนนอม พรอมท้ังไดปจจัยสี่  

มหาโจรพวกท่ี ๒ ไดแก ภิกษุช่ัวทรามบางรูป ผูเลาเรียนพระธรรม
วินัยท่ีตถาคตประกาศแลว กลาวอางวาเปนของตนรูเอง 
(เพ่ือยกชูตัวข้ึนไป)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๕ 
มหาโจรพวกท่ี ๓ ไดแก ภิกษุช่ัวทรามบางรูป ผูใสความกําจัด

เพ่ือนพรหมจารีผูบริสุทธิ์ ดวยขอกลาวหาวาประพฤติผิด
พรหมจรรย อันไมมีมูล  

มหาโจรพวกท่ี ๔ ไดแก ภิกษุช่ัวทรามบางรูป ผูเอาของสงฆ ท่ีเปน
ครุภัณฑ ครุบริขาร เชน อาราม พ้ืนท่ีอาราม วิหาร พ้ืนท่ี
วิหาร เตียงต่ัง สิ่งของเคร่ืองใชตางๆ ไปสงเคราะห ประจบ
เกลี้ยกลอมคฤหัสถ  

มหาโจรพวกท่ี ๕ ไดแก ภิกษุผูอวดคุณพิเศษท่ีไมมีจริง ไมเปนจริง 
ภิกษุน้ีจัดวาเปนยอดมหาโจรในโลก เพราะบริโภคกอนขาว
ของราษฎร ดวยอาการแหงขโมย  

(วินย.๑/๒๓๐/๑๖๙)  

ปาฏิหาริย ๓ 
ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  
สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวนมะมวงของปา

วาริกเศรษฐี ใกลเมืองนาลันทา ครั้งน้ัน เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา น่ัง ณ ท่ีควรขางหน่ึง  

เม่ือน่ังเรียบรอยแลว เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองค เมืองนาลันทาน้ี เปนเมืองม่ังค่ัง 
สมบูรณ มีผูคนมาก คับค่ังไปดวยมนุษย เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค
เจาเปนอยางย่ิง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจาขา ขอพระผูมีพระภาค
เจาทรงบัญชาใหภิกษุรูปหน่ึงกระทําอิทธิปาฏิหาริย อันเปนธรรม
ยิ่งยวดของมนุษย โดยอาการอยางน้ี ชาวเมืองนาลันทา จักเลื่อมใสใน
พระผูมีพระภาคเจาเปนอยางย่ิงสุดท่ีจะประมาณได  



๖๖ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๖๖

เม่ือเกวัฏฏะกราบทูลอยางน้ีแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะ
เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีวา ดูกอนเกวัฏฏะ เรามิไดแสดงธรรมแกภิกษุ
ท้ังหลายอยางน้ีวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย มาเถิด พวกเธอจงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษยแกคฤหัสถ...  

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเกวัฏฏะ ปาฏิหาริย ๓ อยางน้ี 
เราประจักษแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว จึงประกาศใหรู 
ปาฏิหาริย ๓ อยางคือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริย อนุสาสนี
ปาฏิหาริย  

ดูกอนเกวัฏฏะ อิทธิปาฏิหาริย์ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี
ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคน
เปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือน
ในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแยกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได...เราเห็นโทษ
ในอิทธิปาฏิหาริย...จึงเอียน ระอา รังเกียจอิทธิปาฏิหาริย  

ดูกอนเกวัฏฏะ ก็ อาเทศนาปาฏิหาริย์ เปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยน้ี ยอมทายใจ ทายความรูสึกในใจ ทายความคิด ทายความ
ไตรตรองของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นได...เราเห็นโทษในอาเทศนา
ปาฏิหาริย จึงเอียน ระอา รังเกียจอาเทศนาปาฏิหาริย  

ดูกอนเกวัฏฏะ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เปนไฉน ดูกอนเกวัฏฏะ 
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมพร่ําสอนอยางน้ีวา ทานจงคิดอยางน้ี อยาคิด
อยางน้ัน จงมนสิการอยางน้ี อยามนสิการอยางน้ัน จงละสิ่งน้ี จง
บําเพ็ญสิ่งน้ี...  

ดูกอนเกวัฏฏะ เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงในหมูภิกษุน้ี
เอง ไดเกิดความคิดคํานึงอยางน้ีวา มหาภูตรูป ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหลาน้ี ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหนหนอ  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๗ 
ลําดับน้ัน ภิกษุไดเขาสมาธิ ชนิดท่ีเม่ือจิตต้ังม่ันแลว ทางไปสู   

เทวโลกก็ปรากฏ ครั้นแลวภิกษุเขาไปหาพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชถึง
ท่ีอยู ไดถามพวกเทวดาเหลาน้ันวา ทานท้ังหลาย มหาภูตรูป ๔...ยอม
ดับไมมีเหลือในที่ไหน...พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชกลาววา แมพวก
ขาพเจาก็ไมทราบ... 

ตอแตน้ัน ภิกษุไดเขาไปหาหมูพรหม...เขาไปหาทาวมหาพรหม 
แลวถามวา มหาภูตรูป ๔ . . .ยอมดับไม มี เหลือในที่ ไหน . . .ทาว
มหาพรหมน้ันตอบวา ขาพเจาเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญย่ิง 
ไมมีใครเหนือ เปนผูหยั่งเห็นถองแท เปนผูใชอํานาจ เปนอิศวร เปน
ผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ เปนผูจัดสรร เปนผูทรงอํานาจ 
เปนบิดาของหมูสัตวท้ังท่ีเกิดแลวและท่ีจะเกิดตอไป ภิกษุน้ันไดกลาว
กะทาวมหาพรหมวา ขาพเจามิไดถามทานอยางน้ัน...ขาพเจาถามทาน
วามหาภูตรูป ๔...ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน ตางหาก  

ดูกอนเกวัฏฏะ ลําดับน้ัน ทาวมหาพรหมจับแขนภิกษุน้ันนําไป 
ณ ท่ีควรขางหน่ึง แลวกลาวกะภิกษุน้ันวา ทานภิกษุ หมูพรหมเหลาน้ี 
รูจักขาพเจาวา อะไรๆ ท่ีพระพรหมไมรู ไมเห็น ไมเขาใจ ไมแจมแจง 
เปนอันไมมี เพราะฉะน้ัน ขาพเจาจึงไมตอบตอหนาเทวดาเหลาน้ันวา 
แมขาพเจาก็ไมทราบท่ีดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูป ๔...ทานจงเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหาน้ีเถิด...  

(เกวัฏฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๙/๒๗๓)  

(สาระสําคัญวา แมจะมีฤทธิ์มากมาย แตก็ไมอาจรูความ
จริงของสิ่งท้ังหลาย ไมสามารถแกขอสงสัยในใจของตนได ในท่ีสุด
ก็ตองอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริย จึงไดปญญารูความจริง)  

 



๖๘ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๖๘

พุทธบัญญัติหามภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมและหามแสดงฤทธ์ิ  
“ภิกษุใด ไมรูประจักษ กลาวอวดอุตริมนุสธรรม (เชนวาตน

ไดบรรลุมรรค ผล นิพพาน เปนพระอริยะ เปนพระอรหันต เปน
ตน)...โดยนอมเขามาในตน...ภิกษุน้ีเปนปาราชิก...”  

(วินย.๑/๒๓๑/๑๗๒)  

“ภิกษุใด บอกอุตริมนุสธรรมแกอนุปสัมบัน (ผูมิใชภิกษุ หรือ
ภิกษุณี เชน บอกแกคฤหัสถ) ถามีจริง ตองอาบัติปาจิตตีย”  

(วินย.๒/๓๐๕/๒๑๑)  

“ภิกษุไมพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนอุตริมนุสธรรม แก
คฤหัสถท้ังหลาย ภิกษุใดแสดง ตองอาบัติทุกกฏ”  

(วินย.๗/๓๓/๑๖)  

“ภิกษุไมพึงเรียนติรัจฉานวิชา ภิกษุใดเรียน ตองอาบัติทุกกฏ 
. . . ภิกษุไมพึงสอนติรัจฉานวิชา ภิกษุใดสอน ตองอาบัติทุกกฏ”  

(วินย.๗/๑๘๓-๔/๗๑)  

พุทธพจนใหนับถือพระธรรมวินัยเปนพระศาสดาแทนพระองค  
“ดูกรอานนท ธรรมและวินัย ท่ีเราไดแสดงแลว บัญญัติแลว 

แกเธอท้ังหลาย จักเปนศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราลวงลับไป”  
(ที.ม.๑๐/๑๔๑/๑๗๘)  

พุทธพจนใหเคารพสงฆ  
“เราสักการะ เคารพ อาศัยธรรมท่ีเราไดตรัสรูน้ันเองอยู และ

เมื่อใดสงฆเติบใหญข้ึนแลว เมื่อน้ันเรายอมมีความเคารพแมใน
สงฆ”  

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๑/๒๗)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๙ 

พุทธบัญญัติหามพระภิกษุขอ  
“ภิกษุใดขอจีวรตอคฤหัสถชาย หรือหญิง ผูมิใชญาติ มิใช

ปวารณา (คือผูไมไดนิมนตหรือพูดเปดโอกาสไวใหขอ) ไดมา ตอง
อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย เวนแตสมัย คือจีวรถูกลักไป หรือสูญหาย”  

(วินย.๒/๕๔/๓๘)  

“ภิกษุใดขอดายมาเอง ใหชางหูกทอเปนจีวร ตองอาบัติ     
นิสสัคคิยปาจิตตีย”  

(วินย.๒/๑๕๓/๑๓๓)  

“ภิกษุใด ไมอาพาธ ขอโภชนะประณีต อันมีเนยใส เนยขน 
นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าออย ปลา เน้ือ นมสด นมสม เอามาฉัน ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย”  

(วินย.๒/๕๑๗/๓๔๑)  

“ภิกษุไมอาพาธ พึงยินดีการปวารณาดวยปจจัยเพียง ๔ 
เดือน เวนแตเขาปวารณาอีก หรือปวารณาเปนนิตย ถาเธอยินดี
เกินกวาน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย”  

(วินย.๒/๕๕๖/๓๗๑)  

“ภิกษุพึงสําเหนียกวา เราไมอาพาธ จักไมขอกับแกงหรือ
ขาวสุก เพ่ือประโยชนแกตน มาฉัน (ถาขอตองอาบัติทุกกฏ)”  

(วินย.๒/๘๓๖/๕๔๗)  

  



๗๐ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๗๐

พุทธบัญญัติปองกันมิใหความสัมพันธกับสตรี  
เปนไปในทางที่จะเกิดความเสื่อมเสีย  

“ภิกษุใดเสพเมถุน  โดยท่ีสุด  แมในสัตวดิ รัจฉาน  เปน 
ปาราชิก”   (วินย.๑/๒๒/๔๐)  

“ภิกษุใดมีความกําหนัดอยู  จับตองกายหญิง . . .ตอง
สังฆาทิเสส”  (วินย.๑/๓๗๕/๒๕๓)  

“ภิกษุ ใดมีความกําหนัดอยู  พูด เกี้ ยวหญิง . . .ตอง 
สังฆาทิเสส”  (วินย.๑/๓๙๗/๒๗๔)  

“ภิกษุใดมีความกําหนัดอยู พูดลอใหหญิงบําเรอตนดวย
กาม...ตองสงัฆาทิเสส”  (วินย.๑/๔๑๔/๒๘๘)  

“ภิกษุใดชักสื่อชายหญิงใหสมสูกัน...แมแตกับหญิงโสเภณีท่ี
อยูรวมเพียงช่ัวขณะ ตองสังฆาทิเสส”  (วินย.๑/๔๒๖/๓๐๒)  

“ภิกษุใด น่ังในท่ีลับตาพอจะทํากรรมได กับหญิงตัวตอตัว 
ถาอุบาสิกาผูมีวาจาควรเช่ือไดเห็นแลวมาพูดข้ึน เขากับอาบัติ ๓ 
อยาง คือ ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส หรือปาจิตตีย อยางใดอยาง
หน่ึง ภิกษุรับอยางใด พึงปรับอยางน้ัน หรืออุบาสิกาน้ันวาอยางใด 
พึงปรับอยางน้ัน”  (วินย.๑/๖๓๒/๔๓๓)  

“ภิกษุใด น่ังในท่ีลับหูท่ีพอจะพูดเก้ียวกันได กับหญิงตัวตอ
ตัว ถาอุบาสิกาผูมีวาจาควรเช่ือไดเห็นแลวมาพูดข้ึน เขากับอาบัติ 
๒ อยาง คือ สังฆาทิเสส หรือปาจิตตีย อยางใดอยางหน่ึง ภิกษุรับ
อยางใด พึงปรับอยางน้ัน หรืออุบาสิกาน้ันวาอยางใด พึงปรับ
อยางน้ัน”  (วินย.๑/๖๔๔/๔๓๙)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยตฺุโต)  ๗๑ 

“ภิกษุใด นอนในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกันกับผูหญิง แมเพียงเร่ิม
ราตรี ตองปาจิตตีย”  (วินย.๒/๒๙๔/๒๐๑)  

“ภิกษุใด  แสดงธรรมแกผูหญิง  เกินกวา  ๕-๖  คํา  ตอง
ปาจิตตีย เวนแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย”  (วินย.๒/๓๐๐/๒๐๖)  

“ภิกษุใด น่ังในอาสนะปกปดในท่ีลับกับผูหญิง (ไมมีบุรุษผูรู
เดียงสาอยูเปนเพ่ือน) ตองปาจิตตีย”  (วินย.๒/๕๓๙/๓๕๖)  

“ภิกษุใด น่ังในที่ลับตัวตอตัวกับผูหญิง ตองปาจิตตีย”  
 (วินย.๒/๕๔๓/๓๕๙)  

“ภิกษุใด ชวนผูหญิงเดินทางดวยกัน แมช่ัวระยะหมูบาน
หน่ึง ตองปาจิตตีย (เวนแตทางมีอันตราย)”  (วินย.๒/๖๕๙/๔๒๙)  

“ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะเปนภิกษุช่ัวทรามก็ตาม จะ
เปนภิกษุท่ีสิ้นกิเลสแลวก็ตาม ยอมเปนท่ีระแวง เปนท่ีรังเกียจ คือ 
ไปมาหาสู(โคจร)หญิงแพศยา ๑ ไปมาหาสูหญิงหมาย ๑ ไปมาหา
สูสาวเท้ือ ๑ ไปมาหาสูกระเทย ๑ ไปมาหาสูภิกษุณี ๑”  

(วินย.๘/๙๗๙/๓๒๕)  

ภิกษุเปนผูอโคจร (ไปมาหาสู บุคคลและสถานท่ีอันไม
สมควรแกภิกษุ) (๘) คือ ไปมาหาสูหญิงแพศยา...หญิงหมาย...
สาวเท้ือ...กระเทย...ภิกษุณี...รานสุรา คลุกคลีกับคฤหัสถอยางไม
สมควร...คบหาตระกูลท่ีมุงรายไมศรัทธาตอภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา  (อภิ.วิ.๓๕/๖๐๔/๓๓๒)  

 



๗๒ เมืองไทยจะวิกฤต  ถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต 

 ๗๒

พุทธบัญญัติบางอยางที่ควรทราบ  
เกี่ยวกับการแตงกายของพระภิกษุ  

“ภิกษุไมพึงไวผมยาว รูปใดไว ตองอาบัติทุกกฏ เราอนุญาต
ใหไวผมได ๒ เดือน หรือยาว ๒ องคุล”ี  (วินย.๗/๑๓/๖)  

“ภิกษุไมพึงแตงหนวด ไมพึงไวหนวด ไมพึงไวเครา...รูปใด
ทํา ตองอาบัติทุกกฏ”  (วินย.๗/๑๕๐/๖๐)  

“ภิกษุไมพึงนุงผาอยางคฤหัสถ...รูปใดนุง ตองอาบัติทุกกฏ”  
“ภิกษุไมพึงหมผาอยางคฤหัสถ. . . รูปใดหม  ตองอาบัติ        

ทุกกฏ”  (วินย.๗/๑๖๙-๑๗๐/๖๖) 

 

 

 

 

 

 




