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ทัศนะของพระพุทธศาสนา ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย 

  
 ถาถามวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริยก็

ดี เทวดา หรือเทพเจาตางๆ ก็ดี มีจริงหรือไม และถาตอบตาม
หลักฐานในคัมภีรมีพระไตรปฎกเปนตน โดยถือตามตัวอักษร ก็
ตองวา "มี" หลักฐานท่ีจะยืนยันคําตอบน้ีมีอยูมากมายท่ัวไปใน
คัมภีร จนไมจําเปนจะตองยกมาอางอิง อยางไรก็ตาม ปญหา
เก่ียวกับความมีหรือไมมี และจริงหรือไมจริงของสิ่งเหลาน้ี เปนสิ่ง
ยากท่ีจะทําใหคนท้ังหลายตกลงยอมรับคําตอบเปนอยางหน่ึงอยาง
เดียวกันได และหลายทานมองเห็นโทษของความเช่ือถือในสิง่เหลาน้ี
วาทําใหเกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึงไดมีปราชญบาง
ทานพยายามแปลความหมายของสิ่งเหลาน้ีใหเห็นนัยท่ีลึกซ้ึงลงไป
อยางนาสนใจ  

สําหรับในท่ีน้ีจะไมขอยุงเก่ียวกับการตีความหรือแปล
ความหมายใดๆ เลย เพราะเห็นวาไมมีความจําเปน แมจะถือตรง
ตามตัวอักษรวาสิ่งเหลาน้ีมีและเปนจริงอยางน้ัน พระพุทธศาสนา
ก็มีหลักการท่ีไดวางไวแลวอยางเพียงพอท่ีจะปดก้ันผลเสีย ซ่ึงจะ
พึงเกิดข้ึนท้ังจากการติดของอยูกับการหาคําตอบวามีหรือไม จริง
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หรือไมจริง และท้ังจากความเช่ือถืองมงายในสิ่งเหลาน้ัน พูดอีก
อยางหน่ึงวา มนุษยจํานวนมากมายตั้งแตสมัยโบราณจนถึง
ปจจุบัน มีความเชื่อถือหรือไมก็หว่ันเกรงตออํานาจผีสางเทวดา สิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์อิทธิปาฏิหาริยตางๆ พระพุทธศาสนากลาทาใหสิ่ง
เหลาน้ันมีจริงเปนจริง โดยประกาศอิสรภาพใหแกมนุษยทามกลาง
ความมีอยูของสิ่งเหลาน้ัน พระพุทธศาสนาไดวางหลักการตางๆ ไว
ท่ีจะทําใหมนุษยไดรับแตผลดีในการเก่ียวของกับเร่ืองเหนือสามัญ
วิสัย อยางนอยก็ใหมีผลเสียนอยกวาการท่ีจะมัวไปวุนวายอยูกับ
ปญหาวา สิ่งเหลาน้ันมีจริงหรือไม จุดสําคัญในเร่ืองน้ีอยูท่ีวา
เขาใจหลักการท่ีพระพุทธศาสนาวางไวและไดนํามาใชปฏิบัติกัน
หรือไม 

 สรุปความเบ้ืองตนในตอนน้ีวา พระพุทธศาสนาไมสนใจ
กับคําถามวาอิทธิปาฏิหาริยมีจริงหรือไม เทวดามีจริงหรือไม และ
ไมวุนวาย ไมยอมเสียเวลากับการพิสูจนความมีจริงเปนจริงของส่ิง 
เหลาน้ีเลย สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาสนใจ ก็คือมนุษยควรมีทาทีและ
ควรปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันอยางไร พูดอีกอยางหน่ึงวา สําหรับ
พระพุทธศาสนา ปญหาวาผีสางเทวดา อํานาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย มีอยูจริงหรือไม ไมสําคัญเทากับปญหาวา ในกรณีท่ีมีอยู
จริง สิ่งเหลาน้ันมีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย และ
อะไรคือความสัมพันธอันถูกตองระหวางมนุษยกับสิ่งเหลาน้ัน 
อาจมีบางทานแยงวา ถาไมพิสูจนใหรูแนเสียกอนวามีจริงหรือไม 
จะไปรูฐานะและวิธีปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันไดอยางไร กอนจะตอบ
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ควรแยงกลับเสียกอนวา เพราะมัวเช่ือถือและยึดมั่นอยูวาจะตอง
พิสูจนเสียกอนน้ีแหละจึงไดเกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติเก่ียวกับ
เร่ืองเหลาน้ีข้ึนแลวมากมาย โดยท่ีจนกระท่ังบัดน้ี ก็ยังพิสูจนกันไม
เสร็จ คําตอบในเรื่องน้ีแยกออกไดเปนเหตุผล ๒ ขอใหญ 

 ประการแรก เร่ืองเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ี ท้ังเร่ืองอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยก็ดี เทพไทเทวาก็ดี จัดเขาในประเภทส่ิงลึกลับท่ีพูด
อยางรวบรัดตามความหมายแบบชาวบานวาพิสูจนไมได คือเอา
มาแสดงใหเห็นจริงจนตองยอมรับโดยเด็ดขาดไมได ท้ังในทางบวก
และในทางลบ หมายความวา ฝายท่ีเช่ือก็ไมอาจพิสูจนจนคน
ท่ัวไปเห็นจะแจงจนหมดสงสัยตองยอมรับกันท่ัวท้ังหมด ฝายท่ีไม
เช่ือก็ไมสามารถพิสูจนใหเห็นชัดแจงเด็ดขาดลงไปจนไมตองเหลือ
เย่ือใยไวในใจของคนอื่นๆ วายังอาจจะมี ท้ังสองฝายอยูเพียงข้ัน
ความเช่ือ คือเช่ือวามี หรือเช่ือวาไมมี หรือไมเช่ือวามี (ถึงวาไดเห็น
จริง ก็ไมสามารถแสดงใหคนอื่นเห็นจริงอยางน้ันดวย) ย่ิงกวาน้ัน 
ในสภาพท่ีพิสูจนอยางสามัญไมไดน้ี สิ่งเหลาน้ียังมีลักษณะพิเศษ
อีกอยางหน่ึงคือ เปนของผลุบๆ โผลๆ หรือลับๆ ลอๆ หมายความ
วา บางทีมีเคาใหตื่นใจวาคราวน้ีตองจริง แตพอจะจับใหมั่น ก็ไม
ยอมใหสมใจจริง คร้ันทําบางอยางไดสมจริง ก็ยังมีแงใหเคลือบ
แคลงตอไป เขาแนวท่ีวา ย่ิงคนก็ย่ิงลับ ย่ิงลับก็ย่ิงลอใหคน คน
ตามท่ีถูกลอก็ย่ิงหลงแลวก็หมกมุนวนเวียนอยูกับสิ่งเหลาน้ันจนชัก
จะเลื่อนลอยออกไปจากโลกของมนุษย  
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ในเมื่อเปนสิ่งท่ีไมอาจพิสูจน เปนสิ่งลับลอและมกัทําให
หลงใหลเชนน้ี การมัววุนวายกับการพิสูจนสิ่งเหลาน้ัน ยอม
กอใหเกิดโทษหลายอยางท้ังแกบุคคลและสังคม นอกจากเสียเวลา
และเสียกิจการเพราะความหมกมุนวุนวายแลว เมื่อตองมัวรอกัน
อยูจนกวาจะพิสูจนไดวามีจริงหรือไมมี และก็พิสูจนกันไมเสร็จสัก
ที ผูท่ีเช่ือและไมเช่ือก็ตองมาทุมเถียงหาทางหักลางกัน แตก
สามัคคีทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องท่ีไมชัดเจน และในระหวางน้ัน
แตละพวกละฝายตางก็ปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันไปตามความเชื่อและ
ไมเช่ือของตน ไมมีโอกาสท่ีจะแกไขการปฏิบัติตางๆ ท่ีเกิดโทษกอ
ผลเสียแกชีวิตและสังคม เพราะตองรอใหพิสูจนเสร็จกอน จึงจะยุติ
การปฏิบัติใหลงเปนอันเดียวกันได ซ่ึงก็ยังพิสูจนกันไมเสร็จจน
บัดน้ี จึงเปนอันตองยอมรับผลเสียกันอยางน้ีเร่ือยไปไมเห็นท่ี
สิ้นสุด ถาหากไมยอมรับหรือไมยอมรอก็ตองใชวิธีบังคับขมเหงกัน
โดยฝายท่ีเช่ือบังคับฝายท่ีไมเช่ือใหปฏิบัติอยางตน หรือฝายท่ีไม
เช่ือบังคับฝายท่ีเช่ือไมใหปฏิบัติตามความเชื่อของเขา  

ดังจะเห็นไดในลัทธินิยมทางการเมืองและระบอบการ
ปกครองบางอยางท่ียึดมั่นวาตนนิยมวิธีวิทยาศาสตร เมื่อ
ผูปกครองในระบบน้ันเห็นวาความเช่ือในสิ่งเหลาน้ีเปนของ
เหลวไหลงมงาย เมื่อเขาจับหลักในเร่ืองน้ีไมถูก และหาทางออก
ใหแกประชาชนไมได แตตองการทําใหประชาชนปฏิบัติตามลัทธิ
นิยม (คือความเช่ือ) ของเขา ก็ตองใชวิธีบังคับใหประชาชนเลิก
ปฏิบัติตามความเช่ือของประชาชน หรือปลุกเราปอนความเช่ือใน
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ทางตรงขามคือความเชื่อวาสิ่งเหลาน้ันไมมีจริงแกประชาชน หรือ
ทําท้ังสองอยาง แตวิธีการปดก้ันบังคับหรือปลุกเราน้ีเปนการท้ิง
ชองวางอันกวางใหญไว เพราะมิใชเปนการแกไขท่ีตนเหตุ คือมิได
ชําระสัตวผูยังไมขามพนความสงสัย๑ เพียงแตเก็บซอนเอาเช้ือและ
แรงกดดันอัดไว ตราบใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเรายังเขมแข็ง 
ก็ยังขมคุมไวได แตเมื่อใดอํานาจบังคับและแรงปลุกเราออนแอ
คลายจางลง เช้ือและแรงกดดันน้ันก็มีโอกาสท่ีจะโผลออกงอกงาม
เฟองฟูไดตอไป และเมื่อถึงเวลาน้ัน การปฏิบัติในเร่ืองเหลาน้ีก็จะ
เปนไปอยางงมงายขาดหลัก ปราศจากทิศทาง ทําใหเกิดผลเสียได
เหมือนอยางเดิมอีก โดยมิไดรับการแกไขแตอยางใด  

อีกอยางหน่ึง ในเม่ือสิ่งเหลาน้ีอยูเพียงในระดับแหงความ
เชื่อของปุถุชน ก็ยอมผันแปรกลับกลายได ดังจะเห็นไดวาบางคน
เคยไมเช่ือถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ีเลย (คือ เช่ือวาสิ่งเหลาน้ี
ไมมีไมเปนจริง) และดูถูกดูหมิ่นความเช่ือถือน้ันอยางรุนแรง ตอมา
ไดประสบเหตุการณลับลอท่ีเปนเงื่อนตอแหงความเชื่อน้ันเขา ก็
กลับกลายเปนคนท่ีมีความเชื่ออยางปกจิตฝงใจตรงขามไปจาก
เดิม และเพราะเหตุท่ีไมมีหลักสองนําทางในการปฏิบัติตอสิ่ง
เหลาน้ันก็กลายเปนผูหมกมุนหลงใหลในสิ่งเหลาน้ันย่ิงไปกวาคน
อื่น อีกมากมายท่ีเขาเช่ืออยางน้ันแตเดิมมา ในทํานองเดียวกัน 
บางคนท่ีเคยเช่ือถือมั่นคงอยูกอน ตอมาไดประสบเหตุการณท่ีสอ
วาสิ่งท่ีเช่ือจะไมเปนไปสมจริงหรือไมแนนอน ความเชื่อน้ันก็กลับ
สั่นคลอนไป หรือบางทีอาจกลายเปนผูไมเช่ือไปเสียก็มี  
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ในกรณีเหลาน้ี มนุษยท้ังหลายลวนแตมัววุนวายกับปญหา
วา มีหรือไมมี จริงหรือไมจริง เช่ือหรือไมเช่ือ เทาน้ัน พากันขาด
หลักการในทางปฏิบัติท่ีจะเตรียมปองกันผลเสียตอชีวิตและสังคม
จากความเช่ือหรือไมเช่ือของพวกตน พระพุทธศาสนาเปนศาสนา 
แหงการปฏิบัติ มุงสอนสิ่งท่ีทําได ใหมนุษยไดรับประโยชนพอกับ
ทุกระดับแหงความพรอมหรือความแกกลาสุกงอมของตนๆ  

สําหรับเรื่องเหนือสามัญวิสัยเหลาน้ี พระพุทธศาสนาก็ได
วางหลักการในทางปฏิบัติไวอยางชัดเจนวา เมื่อสิ่งเหลาน้ันมีจริง 
มนุษยควรวางตัวหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลาน้ันอยางไร และท่ีวางตัว
หรือปฏิบัติอยางน้ัน ดวยเหตุผลอะไร เหมือนดังพูดวา ทานจะเช่ือ
หรือไมเช่ือก็ตาม แตทานควรปฏิบัติตอสิ่งน้ันใหถูกตอง ผูเช่ือก็
ตาม ไมเช่ือก็ตาม สามารถและสมควรทําตามหลักปฏิบัติท่ี
พระพุทธศาสนาแนะนําไวน้ีได เพราะตามหลักปฏิบัติน้ี ท้ังผูเช่ือ
และผูไมเช่ือจะประพฤติตนตอสิ่งเหลาน้ันอยางแทบไมมีอะไร
แตกตางกันเลย จะผดิแปลกกันบาง ก็เพียงในสิ่งหยุมหยิม
เล็กนอยเทาน้ัน นอกจากน้ันยังเปนวิธีปฏิบัติท่ีทําใหเกิดผลดีแกทุก
ฝาย โดยท่ีท้ังผูเช่ือและไมเช่ือตางๆก็มีความเอื้อเฟอเอื้อเอ็นดูตอ
กัน ผูท่ีเช่ือก็ปฏิบัติไปโดยไมเกิดผลเสียแกชีวิตและสังคม ผูไมเช่ือ
ก็สามารถปฏิบัติตอผูท่ีเช่ือไดถูกตองและสามารถแนะนําผูท่ีเช่ือให
ปฏิบัติตอสิ่งท่ีเขาเช่ือในทางท่ีจะเปนประโยชน ท้ังสองฝายตางมี
เมตตาเคารพซ่ึงกันและกัน  



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๗ 

หลักการในทางปฏิบัติหรือความเปนศาสนาแหงการปฏิบัติ
น้ีแหละท่ีเปนคุณพิเศษของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนาได
ริเริ่มขึ้นใหม อันทําใหตางจากศาสนา ปรัชญาท้ังหลายอื่น 
ตลอดจนลัทธินิยมอุดมการณท้ังหลายแมในสมัยปจจุบัน หลักการ
จําเพาะในกรณีน้ีคือสําหรับสิ่งท่ีไมอาจพิสูจนและมิใชธรรม
สําหรับเขาถึง ใหใชการวางทาทีหรือวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง๒ เมื่อคน
ท้ังหลายปฏิบัติตามหลักการท่ีพระพุทธศาสนาแนะนําไวแลวอยาง
น้ี ถายังมีคนกลุมหน่ึงกลุมใดสนใจท่ีจะคนควาพิสูจนความมีจริง
เปนจริงของสิ่งเหลาน้ีตอไป ก็นับวาเปนงานอดิเรกของคนเหลาน้ัน 
ซ่ึงคนท่ัวไปอาจวางเปนกลาง และปลอยใหเขาทําไปเทาท่ีไม
กอใหเกิดผลเสียใดๆ แกสังคม เปรียบไดกับนักคนควาวิจัยใน
วิชาการสาขาตางๆ อยางอื่นๆ 

 เทาท่ีกลาวมา เห็นไดชัดอยูแลววา เหตุผลในขอแรกมุงท่ี
ประโยชนในทางปฏิบัติของมนุษยท้ังหลาย อยางไรก็ตาม การท่ี
พระพุทธศาสนาไมสนใจในปญหาเก่ียวกับความมีอยูจริงหรือไม
ของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาท้ังหลาย จนถึงข้ันท่ีวาเมื่อวาง
ทาทีและปฏิบัติตนถูกตองแลว ใครจะสนใจคนควาพิสูจนเร่ืองน้ี
ตอไป ก็ปลอยเขาไปตามเรื่องน้ัน ทาทีเชนน้ียอมเก่ียวเน่ืองถึง
เหตุผลประการท่ีสองซ่ึงสัมพันธโดยตรงกับหลักการข้ันพ้ืนฐานของ
พระพุทธศาสนาดวย กลาวคือ ความมีอยูจริงหรือไมของสิ่งเหลาน้ี 
ไมกระทบตอหลักการสําคญัของพระพุทธศาสนา หมายความวา 
ถึงแมวาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยและเทพเจาจะมีจริง แตการปฏิบัติตาม



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๘ 

หลักการและการเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนายอมเปนไปได 
โดยไมตองเก่ียวของกับสิ่งเหนือสามัญวิสัยท้ังสองประเภทน้ันแต
ประการใดเลย สําหรับเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย พึงอางพุทธพจนวา 

พระพุทธเจา : น่ีแนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เมื่อ
เราทําอิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมของมนุษยย่ิงยวดก็ตาม ไมทําก็
ตาม ธรรมท่ีเราไดแสดงแลวเพ่ือประโยชนท่ีมุงหมายใด จะ
นําออกไปเพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายน้ันคือ) ความหมดสิ้นทุกขโดย
ชอบไดหรือไม ? 

สุนักขัตต : พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคทรงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริย ท่ีเปนธรรมของมนุษยย่ิงยวด ก็ตาม ไมกระทําก็
ตาม ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคไดทรงแสดงเพ่ือประโยชนท่ีมุงหมาย
ใดๆ ก็ยอมจะนําออกไปเพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) ความ
หมดสิ้นทุกขโดยชอบได 

พระพุทธเจา : น่ีแนะสุนักขัตต เธอเขาใจวาอยางไร ? เมื่อ
เราบัญญัติสิ่งท่ีถือวาเปนตนกําเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็
ตาม ธรรมท่ีเราไดแสดงไวแลวเพ่ือประโยชนท่ีมุงหมายใด จะ
นําออกไปเพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) ความหมดสิ้นทุกข
โดยชอบ ไดหรือไม ? 

สุนักขัตต : พระองคผูเจริญ เมื่อพระองคทรงบัญญัติสิ่งท่ี
ถือวาเปนตนกําเนิดของโลกก็ตาม ไมบัญญัติก็ตาม ธรรมท่ีพระผูมี
พระภาคไดทรงแสดงแลวเพ่ือประโยชนท่ีมุงหมายใด ก็ยอมจะ



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๙ 

นําออกไปเพื่อ (ประโยชนท่ีมุงหมายน้ัน คือ) ความหมดสิ้นทุกข
โดยชอบได๓ 

 สวนเร่ืองเทพเจาจะไดพิจารณาเหตุผลเปนแงๆ ตอไป 
เฉพาะในเบ้ืองตนน้ี พึงพิจารณาพุทธภาษิตวา 

 "การถือไมกินปลาไมกินเน้ือ ก็ดี การประพฤติเปนชีเปลือย 
ก็ดี ความมีศีรษะโลน ก็ดี การมุนมวยผมเปนชฎา ก็ดี การอยูคลุก
ฝุนธุลี ก็ด ี การนุงหมหนังเสืออันหยาบกราน ก็ดี การบูชาไฟ ก็ดี
การบําเพ็ญพรตหมายจะเปนเทวดา ก็ดี การบําเพ็ญตบะตางๆ 
มากมายในโลก ก็ดี พระเวทก็ดี การบวงสรวงสังเวย ก็ดี การบูชา
ยัญ ก็ดี การจําพรตตามฤดู ก็ดี จะชําระสัตวผูยังขามไมพนความ
สงสัย ใหบริสุทธิ์ได ก็หาไม"๔ 

 ท่ีกลาวมาน้ี เปนหลักการท่ัวไปท่ีควรทราบไวกอน ตอจาก
น้ี ถายอมรับวาอิทธิปาฏิหาริยและเทวดามีจริง ก็พึงทราบฐานะ
ของสิ่งเหลาน้ันตอการดํารงชีวิตของมนุษย พรอมท้ังวิธีปฏิบัติท่ี
ถูกตองตอสิ่งเหลาน้ัน ดังตอไปน้ี 

 

ขอที่ควรเขาใจเกี่ยวกับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย 

 อิทธิปาฏิหาริย เปนอภิญญา คือความรูความสามารถพิเศษ
ยวดย่ิงอยางหน่ึง มีชื่อเฉพาะวาอิทธิวิธิ หรือ อิทธิวิธา (การแสดง
ฤทธิ์ไดตางๆ) แตเปนโลกียอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกีย ซึ่ง
พัวพันเก่ียวเน่ืองอยูในโลก เปนวิสัยของปุถุชน ยังอยูในอํานาจของ



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๑๐ 

กิเลส เชนเดียวกับโลกียอภิญญาอื่นๆ ท้ังหลาย คือ หูทิพย ตาทิพย 
การรูใจอื่น และระลึกชาติได  

โลกียอภิญญาท้ัง ๕ อยางน้ี มีคนทําไดตั้งแตกอนพุทธกาล 
ไมเก่ียวกับการเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนาจะ
เกิดข้ึนหรือไมก็ตาม โลกียอภิญญาเหลาน้ีก็เกิดมีได พูดอีกอยาง
หน่ึงวา สิ่งเหลาน้ีไมใชตัวแทของพระพุทธศาสนา และไมจําเปน
สําหรับการเขาถึงพระพุทธศาสนา สิ่งท่ีเกิดขึ้นดวยการเกิดของ
พระพุทธศาสนา และเปนตัวพระพุทธศาสนา คอื ความรูท่ีทําใหดับ
กิเลสดับทุกขได เรียกชื่ออยางหน่ึงวา อาสวักขยญาณ แปลวา ญาณ
ท่ีทําอาสวะใหสิ้นไป จัดเขาเปนอภิญญาขอสุดทาย คือขอท่ี ๖ 
เปนโลกุตรอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกุตระ ซ่ึงทําใหมีจิตใจเปน
อิสระปลอดโปรงผองใส พนจากอํานาจครอบงําของเร่ืองโลกๆ 
หรือสิ่งท่ีเปนวิสัยของโลก ทําใหปุถุชนกลายเปนอริยชนโดย
สมบูรณ 

โลกียอภิญญาท้ังหลายเสื่อมถอยได แตโลกุตรอภิญญาไม
กลับกลาย ไดโลกุตรอภญิญาอยางเดียว ประเสริฐกวาไดโลกีย-
อภิญญาท้ัง ๕ อยางรวมกัน แตถาโลกุตรอภิญญา โดยไดโลกีย-
อภิญญาดวย ก็เปนคุณสมบัติสวนพิเศษเสริมใหดีพรอมย่ิงข้ึน    
โลกุตรอภิญญาเทาน้ันเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตท่ีดีงามของมนุษย
ซึ่งทุกคนควรไดควรถึง สวนโลกียอภิญญาท้ังหลาย มิใชสิ่งจําเปน
สําหรับชีวิตท่ีดีงาม เปนเพียงเคร่ืองประกอบเสริมคุณสมบัติดังได
กลาวแลว๕ 



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๑๑ 

ปาฏิหาริยมี ๓ อยาง 

 อิทธิปาฏิหาริยน้ี พระพุทธเจาทรงจัดเปนปาฏิหาริยอยาง
หน่ึงใน ๓ อยางคือ๖ 

๑. อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การแสดงฤทธิ์ตางๆ 
๒. อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย คือ การทายใจคนอื่นได 
๓. อนุสาสนีปาฏิหารย ปาฏิหาริย คือ คําสอนท่ีเปนจริง 

สอนใหเห็นจริง และนําไปปฏิบัติไดผลสมจริง 
 ความหมายตามบาลีดังน้ี 
๑. อิทธิปาฏิหาริย  "บางทานประกอบฤทธิ์ตางๆ ได

มากมายหลายอยาง คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคน
เดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา 
ไปไดไมติดขัด เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดิน
เหมือนในนํ้าก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนดินก็ได เหาะไป
ในอากาศเหมือนนกก็ได ใชมือจับตองลูบคลําพระจันทร พระ
อาทิตยซ่ึงมีกําลังฤทธิ์เดชมากมายถึงเพียงน้ีก็ได ใชอํานาจทาง
กายจนถึงพรหมโลกก็ได" 

๒. อาเทศนาปาฏิหาริย : "ภิกษุยอมทายใจ ทาย
ความรูสึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความไตรตรองของสัตวอื่น
บุคคลอื่นไดวา ใจของทานเปนอยางน้ี ใจของทานเปนไปโดย
อาการน้ี จิตของทานเปนดังน้ี" : อยางน้ีวาตามเกวัฏฏสูตรในทีฆ
นิกาย แตในที.ปา. ๑๑/๗๘/๑๑๒ ในอังคุตตรนิกาย และใน
ปฏิสัมภิทามัคคท่ีอางแลว ใหความหมายละเอียดออกไปอีกวา 



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๑๒ 

"บางทานทายใจไดดวยสิ่งท่ีกําหนดเปนเคร่ืองหมาย (นิมิต) วา ใจ
ของทานเปนอยางน้ีใจของทานเปนไปโดยอาการอยางน้ี จิตของ
ทานเปนดังน้ี ถึงหากเธอจะทายเปนอันมาก ก็ตรงอยางน้ัน ไม
พลาดเปนอื่น; บางทานไมทายดวยสิ่งท่ีกําหนดเปนเคร่ืองหมาย
เลย แตพอไดฟงเสียงของมนุษย อมนุษย หรือเทวดาแลว ก็ทายใจ
ไดวา ใจของทานเปนอยางน้ี...; บางทานไมทายดวยนิมิต ไมฟง
เสียง…แลวจึงทาย แตฟงเสียงวิตกวิจารของคนท่ีกําลังตรึกกําลัง
ตรองอยู ก็ทายใจไดวา ใจของทานเปนอยางน้ี..; บางทานไมทาย
ดวยนิมิต ไมฟงเสียง…แลวจึงทาย แตใชจิตกําหนดใจของคนท่ี
เขาสมาธิซ่ึงไมมีวิตกไมมีวิจารแลว ยอมรูชัดวา ทานผูน้ีตั้งมโน
สังขาร (ความคิดปรุงแตงในใจ) ไวอยางไร ตอจากความคิดน้ีแลว 
ก็จะคิดความคิดโนน ถึงหากเธอจะทายมากมาย ก็ตรงอยางน้ัน 
ไมพลาดเปนอื่น" (อาเทศนาปาฏิหาริยน้ี ดูคลายเจโตปริยญาณหรื
อปรจิตตวิชานน คือการหย่ังรูใจผูอื่น แตไมตรงกันทีเดียว เพราะ
ยังอยูในข้ันทาย ยังไมเปนญาณ) 

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย : "บางทานยอมพร่ําสอนอยางน้ี
วา จงตรึกอยางน้ี อยาตรึกอยางน้ี จงมนสิการอยางน้ี อยา
มนสิการอยางน้ี จงละสิ่งน้ี จงเขาถึงสิ่งน้ีอยูเถิด" (เฉพาะในเกวัฏฏ
สูตร ในทีฆนิกาย อธิบายเพ่ิมเติมโดยยกเอาการท่ีพระพุทธเจา
อุบัติในโลกแลวทรงสั่งสอนธรรม ทําใหคนมีศรัทธาออกบวช
บําเพ็ญศีล สํารวมอินทรีย มีสติสัมปชัญญะ สันโดษ เจริญฌาน 



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๑๓ 

บรรลุอภิญญาท้ัง ๖ ซ่ึงจบลงดวยอาสวักขัยเปนพระอรหันต วา
การสอนไดสําเร็จผลอยางน้ันๆ ลวนเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย) 

อิทธิปาฏิหาริย ไมใชแกนของธรรมะ 

 ในสมัยพุทธกาล เคยมีบุตรคฤหบดีผูหน่ึงทูลขอให
พระพุทธเจาแสดงอิทธิปาฏิหาริย เขากราบทูลวา 

 "ขาแตพระองคผูเจริญ เมืองนาลันทาน้ีเจริญรุงเรือง มี
ประชาชนมาก มีผูคนกระจายอยูท่ัว ตางเลื่อมใสนักในองคพระผูมี
พระภาค ขออญัเชิญพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดทรงรับสั่ง
พระภิกษุไวสักรูปหน่ึงท่ีจะกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรมเหนือ
มนุษย โดยการกระทําเชนน้ี ชาวเมืองนาลันทาน้ีก็จักเลื่อมใสย่ิง
นักในพระผูมีพระภาคเจาสุดท่ีจะประมาณ" 

 พระพุทธเจาไดตรัสตอบบุตรคฤหบดีผูน้ันวา 
 "น่ีแนะเกวัฏฏ เรามิไดแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายอยางน้ี

วา มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปน
ธรรมเหนือมนุษย แกคนนุงขาวชาวคฤหัสถท้ังหลาย" 

 พระองคไดตรัสแสดงเหตุผลตอไปวา ในบรรดาปาฏิหาริย 
๓ อยางน้ัน ทรงรังเกียจ ไมโปรดไมโปรงพระทัยตออิทธิปาฏิหาริย 
และอาเทศนาปาฏิหาริย เพราะทรงเห็นโทษวา คนท่ีเช่ือก็เห็นจริง
ตามไป สวนคนท่ีไมเช่ือไดฟงแลว ก็หาชองขัดแยงคัดคานเอาไดวา 
ภิกษุท่ีทําปาฏิหาริยน้ัน คงใชคันธารีวิทยา และมณิกาวิทยา ทําให
คนมัวทุมเถียงทะเลาะกัน และไดทรงช้ีแจงความหมายและคุณคา
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ของอนุสาสนีปาฏิหาริยใหเห็นวาเอามาใชปฏิบัติเปนประโยชน
ประจักษไดภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวักขัยอันเปนจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา นอกจากน้ันยังไดทรงยกตัวอยางภิกษุรูปหน่ึง
มีฤทธิ์มาก อยากจะรูความจริงเก่ียวกับจุดดับสิ้นของโลกวัตถุธาตุ 
จึงเหาะเท่ียวไปในสวรรค ดั้นดนไปแสวงหาคําตอบจนถึงพระ
พรหม ก็หาคําเฉลยท่ีถูกตองไมได ในท่ีสุดตองเหาะกลับลงมาแลว
เดินดินไปทูลถามพระองคเพ่ือความรูจักโลกตามความเปนจริง 
แสดงถึงความท่ีอิทธิปาฏิหาริยมีขอบเขตจํากัด อับจนและมิใช
แกนธรรม๗ 

 อีกคราวหน่ึง เมื่อสังคารวพราหมณ กราบทูลถึงเร่ืองแทรก 
ซ่ึงท่ีประชุมราชบริษัท ไดยกข้ึนมาสนทนากันในราชสํานักวา 
"สมัยกอนมีพระภิกษุจํานวนนอยกวา แตมีภิกษุแสดง
อิทธิปาฏิหาริยซ่ึงเปนธรรมเหนือมนุษยไดมากกวา สมัยน้ีมี
พระภิกษุจํานวนมากกวา แตภิกษุผูแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปน
ธรรมเหนือมนุษยกลับมีนอยกวา" พระพุทธเจาไดตรัสวาปาฏิหาริย
มี ๓ อยางคือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทศนาปาฏิหาริยและอนุสาสนี
ปาฏิหาริย แลวทรงแสดงความหมายของปาฏิหาริยท้ังสามอยาง
น้ัน ในท่ีสุดไดตรัสถามพราหมณวา ชอบใจปาฏิหาริยอยางไหน 
ปาฏิหาริยใดดีกวา ประณีตกวา พราหมณไดทูลตอบวา 
อิทธิปาฏิหาริยและอาเทศนาปาฏิหาริย คนใดทํา คนน้ันจึงรูเร่ือง 
คนใดทําก็เปนของคนน้ันเทาน้ัน มองดูเหมือนเปนมายากล 
อนุสาสนีปาฏิหารยจึงจะดีกวา ประณีตกวา๘ (คนอื่นพิจารณารู
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เขาใจ มองเห็นความจริงดวยและนําไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหา
ได) 
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อิทธิฤทธิ์ ท่ีเปนและไมเปนอริยะ 

 บาลีอีกแหงหน่ึงช้ีแจงเร่ืองอิทธิวิธี (การแสดงฤทธิ์ไดตางๆ) 
วามี ๒ ประเภทคือ 

๑. ฤทธิ์ท่ีมิใชอริยะ คือฤทธิ์ท่ีประกอบดวยอาสวะ ยังมี
อุปธิ (มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได) ไดแกฤทธิ์อยางท่ีเขาใจกัน
ท่ัวๆไป ดังไดบรรยายมาขางตน คือ การท่ีสมณะหรือพราหมณ 
(นักบวช) ผูใดผูหน่ึงบําเพ็ญเพียรจนไดเจโตสมาธิ แลวแสดงฤทธิ์
ไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคนหลายคน ไปไหนก็แหวกทุลุฝา
กําแพงไป เหินฟา ดําดิน เดินบนนํ้า เปนตน 

๒. ฤทธิ์ท่ีเปนอริยะ คือฤทธิ์ท่ีไมประกอบดวยอาสวะ ไมมี
อุปธิ (ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิดทุกข) ไดแก การท่ีภิกษุสามารถทําใจ
กําหนดหมายไดตามตองการ บังคับความรูสึกของตนได จะให
มองเห็นสิ่งท่ีนาเกลียดเปนไมนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนหนาตานา
เกลียดชัง ก็วางจิตเมตตาทําใจใหรักใครมีไมตรีได เห็นสิ่งไมนา
เกลียดเปนนาเกลียดก็ได เชน เห็นคนรูปรางนารักย่ัวยวนใหเกิด
ราคะ จะมองเปนอสุภะไปก็ได หรือจะวางใจเปนกลางเฉยเสีย 
ปลอยวางท้ังสิ่งท่ีนาเกลียดและไมนาเกลียดก็ได๙ เชนในกรณีท่ีจะ
ใชความคิดพิจารณาอยางเท่ียงธรรมใหเห็นสิ่งท้ังหลายตามความ
เปนจริง เปนตน 

 เร่ืองฤทธิ์ ๒ ประเภทน้ี ยอมยํ้าความท่ีกลาวไวขางตน ให
เห็นวา อิทธิปาฏิหาริยจําพวกฤทธิ์ท่ีเขาใจกันท่ัวไปซึ่งทําอะไรได
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ผาดแผลงพิสดารเปนท่ีนาอัศจรรยน้ัน ไมไดรับความยกยองใน
พระพุทธศาสนา ไมใชหลักการท่ีแทของพระพุทธศาสนา ฤทธิ์ท่ี
สูงสงดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา คือฤทธิ์ท่ีไมมีพิษมีภัยแกใคร 
ไดแกการบังคับความรูสึกของตนเองได หรือบังคับจิตใหอยูใน
อํานาจของตนได ซ่ึงผูไดฤทธิ์อยางตนอาจทําไมได บางคร้ังจึงหัน
ไปใชฤทธิ์น้ันเปนเคร่ืองมือสนองกิเลสของตน ตรงขามกับฤทธิ์
อยางท่ีสอง ท่ีเปนเคร่ืองมือสรางคุณธรรม กําจัดกิเลส มใิหจิตใจ
ถูกลอไปในอํานาจของราคะ โทสะ หรือโมหะ๑๐ การท่ีพระพุทธเจา
ทรงบัญญัติสิกขาบท หามภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบานก็
เปนหลักฐานยืนยันถึงการท่ีไมทรงสนับสนุนการใชอทิธิปาฏิหาริย๑๑ 

 เมื่อวาตามรูปศัพท คําวา ปาฏิหาริย แปลวา การกระทําท่ี
ตีกลับ ขับไล หรือกําจัดเสียไดซ่ึงปฏิปกษ อิทธิ หรือ ฤทธิ์ แปลวา 
ความสําเร็จ อาเทศนา แปลวา ระบุ อาง สําแดง ช้ีบง จะแปลวา
ปรากฏชัด ก็พอได อนุสาสนี แปลวา คําพรํ่าสอน โดยถือ
ความหมายอยางน้ี คัมภีรปฏิสัมภทิามัคคไดแปลความหมาย
ปาฏิหาริยท้ังสามน้ันออกไปใหเห็นเพ่ิมข้ึนอีกแนวหน่ึง คือกลาววา 
คุณธรรมตางๆ เชน เนกขัมมะ เมตตา ฌาน อนัตตานุปสสนา 
ตลอดจนถึงอรหัตตมรรค เรียกวาเปนอิทธิปาฏิหารยไดท้ังน้ัน โดย
ความหมายวา สําเร็จผลตามหนาท่ี และกําจัดธรรมท่ีเปนปฏิปกษ
ของมัน เชน กามฉันท พยาบาท ตลอดจนกิเลสท้ังปวงได เรียกวา
เปนอาเทศนาปาฏิหาริยได โดยความหมายวา ผูท่ีประกอบดวย
ธรรมเหลาน้ีทุกคนยอมมีจิตบริสุทธิ์ มีความคิดไมขุนมัว เรียกวา
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เปนอนุสาสนีปาฏิหาริยไดโดยความหมายของการสั่งสอนวา ธรรม
ขอน้ันๆ ควรปฏิบัติ ควรฝกอบรม ควรเพ่ิมพูน ควรตั้งสติใหเหมาะ
อยางไร เปนตน๑๒ คําอธบิายอยางน้ี แมจะไมใชความหมายอยาง
ท่ีใชท่ัวไป แตก็เปนความรูประกอบท่ีนาสนใจ 

 ดังไดกลาวแลวขางตนวา อิทธิปาฏิหาริยเปนโลกีย
อภิญญาอยางหน่ึง ซ่ึงเปนสวนเสริมคุณสมบัติของผูท่ีไดโลกุตรอ
ภิญญาเปนหลักอยูแลวใหพรอมบริบูรณย่ิงข้ึนสําหรับการบําเพ็ญ
กิจเก้ือกูลแกชาวโลก จึงมีพุทธพจนบางแหงเรียกภิกษุผู
ประกอบดวยปาฏิหาริยครบท้ัง ๓ ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย อา
เทศนาปาฏิหาริย และอนุสาสนีปาฏิหาริย วาเปนผูสําเร็จสิ้นเชิง 
จบหรือถึงจุดหมายสิ้นเชิง เปนตน และเปนผูประเสริฐสุดในหมู
เทวดาและมนุษยท้ังหลาย๑๓ แตท้ังน้ี ยํ้าวาตองมีอนุสาสนี
ปาฏิหารยเปนหลัก หรือเปนขอยืนตัวแนนอน และมีปาฏิหาริย ๒ 
ขอตนเปนเคร่ืองเสริม แมในการใชปาฏิหาริย ก็ถือหลักอยาง
เดียวกันคือ ตองใชอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนหลักอยูเสมอ หาก
จะตองใชอิทธิปาฏิหาริยหรืออาเทศนาปาฏิหาริยบางในเมื่อมี
เหตุผลควร ก็ใชเพียงเพื่อเปนเคร่ืองประกอบเบื้องตน เพ่ือนําเขาสู
อนุสาสนีปาฏิหาริย มีอนุสาสนีปาฏิหาริยเปนเปาหมาย และจบลง
ดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย ดังจะไดกลาวตอไป 
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โทษแกปุถุชนที่เกี่ยวของกับเรื่องฤทธ์ิ 

 สําหรับปุถุชน ฤทธิ์อาจเปนโทษไดท้ังแกผูมีฤทธิ์เอง และ
แกคนท่ีมาเกี่ยวของกับผูมีฤทธิ์ ปุถุชนผูมีฤทธิ์อาจจะเกิดความเมา
ฤทธิ์๑๔ ในลักษณะตางๆ เชน เกิดมานะวาเราทําไดในสิ่งท่ีคนอื่น
ทําไมได คนอื่นทําไมไดอยางเรา มีความรูสึกยกตนขมผูอื่น 
กลายเปนอสัตบุรุษไป หรืออาจเกิดความหลงใหลมัวเมาในลาภ
สักการะท่ีเกิดจากฤทธิ์น้ัน นําฤทธิ์ไปใชเพ่ือกอความช่ัวความ
เสียหาย อยางพระเทวทัตเปนตน อยางนอยการติดใจเพลินอยูใน
ฤทธิ์น้ัน ก็ทําใหไมสามารถปฏิบัติเพ่ือบรรลุคุณธรรมท่ีสูงข้ึนไปไม
อาจชําระกิเลสทําจิตใจใหบริสุทธิ์ได และเพราะฤทธิ์ของปุถุชนเปน
ของเสื่อมได แมแตความหวงกังวลมัวยุงกับการรักษาฤทธิ์ ก็
กลายเปนปลิโพธ คืออปุสรรคท่ีทําใหไมสามารถใชปญญาพินิจ
พิจารณาตามวิธีของวิปสสนาอยางไดผลดี ทานจึงจัดเอาฤทธิ์เปน
ปลิโพธอยางหน่ึงของวิปสสนา (เรียกวาอิทธิปลิโพธ) ซ่ึงผูจะ
ฝกอบรมปญญาพึงตัดเสียใหได๑๕ 

 สวนปุถุชนท่ีมาเก่ียวของกับผูมีฤทธิ์ ก็มีทางประสบผลเสีย
จากฤทธิ์ไดเปนอันมาก ผลเสียขอแรกทีเดียวก็คือ คนท่ีมา
เก่ียวของอาจตกไปเปนเหย่ือของผูมีฤทธิ์หรือหลอกลวงวามีฤทธิ์ 
ซ่ึงมีอกุศลเจตนานําเอาฤทธิ์มาเอยอางเพื่อแสวงหาลาภสักการะ 
อยางไรก็ตาม ในเร่ืองน้ีมีขอพึงสังเกตวา ตามปกติผูมีฤทธิ์ซ่ึงเปนผู
ปฏิบัติชอบ จะใชฤทธิ์ในกรณีเดียวเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือเปน
สื่อนําไปสูการแนะนําสั่งสอนสิ่งท่ีถูกตองคืออนุสาสนีปาฏิหาริย 
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ถาไมมีเหตุผลเก่ียวกับการแนะนําสั่งสอนธรรมแลว ผูมีฤทธิ์จะใช
ฤทธิ์ทําไม นอกจากเพ่ือผูกคนไวกับตนเปนสะพานทอดไปสู
ช่ือเสียงและลาภผล๑๖ 

ดังน้ัน จึงควรยึดถือเปนหลักไวทีเดียววา การใช
อิทธิปาฏิหาริย จะตองมอีนุสาสนีปาฏิหาริยตามมาดวย ถาผูใด
อางหรือใชอทิธิปาฏิหาริยโดยมิใชเปนเพียงบันใดท่ีจะนําไปสู
อนุสาสนีปาฏิหาริยพึงถือไวกอนวา ผูน้ันปฏิบัติผิดในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริย เขาอาจมอีกุศลเจตนาหลอกลวง มุงแสวงหาลาภ
สักการะ หรอือยางนอยก็เปนผูมัวเมาหลงใหลเขาใจผิดในเรื่อง
อิทธิปาฏิหาริยน้ัน  

หลักการน้ีผอนลงมาใชไดแมกับพฤติการณเก่ียวกับเร่ือง
ของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ัวไป๑๗ โดยอาจใหยึดถือกันไววา ผูใดนําเอา
ของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ หรือสิ่งลึกลับตางๆ มาใชในการเก่ียวของกับ
ประชาชน โดยมิไดนําประชาชนไปสูความรูความเขาใจในธรรม 
มิไดตอทายของขลังเปนตนน้ันดวยการแนะนําสั่งสอนใหเกิด
ปญญาคือความรูความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับความจริงความดี
งามท่ีควรรูและควรประพฤติปฏิบัติ เพ่ือชวยนําเขาใหคอยๆ กาว
พนเปนอิสระออกไปไดจากของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหลาน้ัน พึงถือวา
ผูน้ันเปนผูปฏิบัติผิดและนําประชาชนไปในทางท่ีผิด 

 อน่ึง แมในกรณีท่ีมิไดตกไปเปนเหย่ือของผูอวดอางฤทธิ์ 
การไปมัววุนวายเพลิดเพลินหรือฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริยท้ังหลาย 
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ก็เปนการไมปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาอยูในตัวแลว
ตั้งหลายแง  

แงท่ีหน่ึง ในเมื่ออิทธิปาฏิหาริยไมใชสาระสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ไมเก่ียวกับจุดหมายของพระพุทธศาสนา ไมชวย
ใหมนุษยหลุดพนจากกิเลส การไปฝกใฝในเร่ืองเชนน้ี ยอมเปนการ
พราเวลาและแรงงานท่ีควรใชสําหรับการปฏิบัติธรรมใหหมดไป
ในทางท่ีผิด  

แงท่ีสอง คนท่ีไปเก่ียวของกับผูอางฤทธิ์หรืออํานาจสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ มกัมุงเพ่ือไปขอความชวยเหลือหวังอํานาจดลบันดาลให
เกิดโชคลาภเปนตน การปฏิบัติเชนน้ียอมไมถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาท่ีเปนกรรมวาท กิริยวาท และวิริยวาท สอนใหคน
หวังผลสําเร็จจากการลงมือทําดวยความเพียรพยายามตามเหตุ
ตามผล การมัวหวังผลจากการออนวอนขอความชวยเหลือจาก
อํานาจดลบันดาล อาจทําใหกลายเปนคนมีสินัยเฉื่อยชา 
กลายเปนคนงอมืองอเทา อยางนอยก็ทําใหขาดความเพียร
พยายาม ไมรีบเรงลงมือทําสิ่งท่ีควรจะทํา ไมเรงเวนสิ่งท่ีควรงดเวน 
ขัดกับหลักความไมประมาท  

นอกจากน้ัน ถาจะฝกใฝกับอิทธิปาฏิหาริย ก็ควรฝกตนให
ทําปาฏิหาริยน้ันไดเอง จะดีกวา (แตก็ยังขัดกับหลักการแงท่ีหน่ึง
ขางตนอยูดี) เพราะการฝกใฝหวังผลจากอิทธิปาฏิหาริยของผูอื่น
หรือจากอํานาจดลบันดาลท้ังหลาย เปนการพ่ึงสิ่งภายนอก ทําให
ชีวิตข้ึนตอสิ่งอื่นมากย่ิงข้ึน แทนท่ีจะอาศัยอํานาจภายนอกนอยลง 
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และเปนตัวของตัวเองมากย่ิงข้ึน จึงอาจทําใหกลายเปนคนมีชีวิตท่ี
เลื่อนลอย มกัเปนอยูดวยความเพอฝน เปนคนขาดประสิทธิภาพ 
ขาดอํานาจและความมั่นใจในตนเอง ขัดตอหลักการพ้ืนฐานของ
พระพุทธศาสนา ท่ีสอนใหพ่ึงตนเอง สอนใหทําตนใหเปนท่ีพ่ึงได
หรือสามารถพ่ึงตนได และสอนมรรคาแหงความหลุดพนเปนอิสระ 
ซ่ึงในขั้นสุดทายใหขามพนไดแมกระท้ังศรัทธาท่ีมีเหตุผล ไปสู
ความเปนอยูดวยปญญาบริสุทธิ์ ไมตองอิงอาศัยแมกระท่ังพระ
ศาสดา เร่ิมตนมรรคาจากการอิงอาศัยปญญาสองนําขององคพระ
ศาสดาผูเปนกัลยาณมิตร ไปสูการยืนไดลําพังตน โดยไมตอง
อาศัยการประคับประคองของพระศาสดา๑๘ 

แนวปฏิบัติที่ถูกตอง                                           

ในการเขาไปเกี่ยวของกบัเรื่องฤทธิ ์

 เมื่อพิจารณาในแงผลตอคนท่ีเขาไปเก่ียวของกับฤทธิ์แลว 
คราวน้ีลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยาวัตรของพระ
บรมศาสดาและพระสาวกท้ังหลายผูเรืองฤทธิ์ วาทานใชฤทธิ์หรือ
ปฏิบัติตออิทธิปาฏิหาริยกันอยางไร  

สําหรับองคพระพุทธเจาเอง ปรากฏชัดจากพุทธดํารัสท่ี
อางแลวขางตนวาทรงรังเกียจ ไมทรงโปรดท้ังอิทธิปาฏิหาริยและ
อาเทศนาปาฏิหาริย แตทรงสนับสนุน อนุสาสนีปาฏิหาริย และทรง
ใชปาฏิหาริยขอหลังน้ีอยูเสมอ เปนหลักประจําแหงพุทธกิจ หรือวา
ใหถูกแทคือเปนตัวพุทธกิจทีเดียว ท้ังน้ี ดวยเหตุผลดังไดแสดงแลว
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ขางตน แตก็ปรากฏอยูบางคราววามีกรณีท่ีทรงใชอิทธิปาฏิหารย
บางเหมือนกัน และเมื่อพิจารณาจากกรณีเหลาน้ันแลว ก็สรุปได
วา พระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริยเฉพาะในกรณีท่ีจะทรง
ทรมานผูมีฤทธิ์ ผูถือฤทธิ์เปนเร่ืองสําคัญ หรือผูถือตัววาเปนผูวิเศษ 
ใหละความหลงใหลมัวเมาในฤทธิ์ พูดอีกอยางหน่ึงวา ใชฤทธิ์
ปราบฤทธิ์ เพ่ือใหผูชอบฤทธ์ิหรือลําพองในฤทธิ์ ตระหนักในคุณคา
อันจํากัดของฤทธิ์ มองเห็นสิ่งอื่นท่ีดีงามประเสริฐกวาฤทธิ์ และ
พรอมท่ีจะเรียนรูหรือรับฟงสิ่งอันประเสริฐน้ัน ซ่ึงจะทรงช้ีแจงสั่ง
สอนแกเขาดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยตอไป ตรงกับหลักท่ีกลาว
ขางตนวา ใชอิทธิปาฏิหาริยประกอบอนุสาสนีปาฏิหาริย แตเปน
การใชประกอบในขอบเขตจํากัดอยางย่ิง คือเฉพาะในกรณีท่ีผู
รับคําสอนฝกใฝในฤทธิ์หรือเมาฤทธิ์ แสดงทิฏฐิมานะตอพระองค
เทาน้ัน เชน เร่ืองการทรมานพระพรหม เปนตน  

สวนพระมหาสาวกท้ังหลาย ก็มีเร่ืองราวเลามาบางวา ใช
ฤทธิ์ประกอบอนุสาสนีแกผูฝกใฝในฤทธิ์ เชน เร่ืองท่ีพระสารีบุตร
สอนหมูภิกษุศิษยพระเทวทัตดวยอาเทศนาปฏิหาริยควบกับ
อนุสาสนีปาฏิหาริย พระมหาโมคคัลลานสอนดวยอิทธิปาฏิหาริย
ควบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย สวนการทําอิทธิปาฏิหาริยเพ่ือ
อนุเคราะหชวยเหลือ มีเร่ืองเลามาบางนอยเหลือเกิน แตกรณีท่ี
ขอรองใหชวยเหลือดวยอิทธิปาฏิหาริย ไมพบในพระไตรปฎกเลย
แมแตแหงเดียว จะมีผูขอรองพระบางรูปใหแสดงอิทธิปาฏิหาริย
บาง ก็เพียงเพราะอยากดูเทาน้ัน๑๙ และการแสดงอิทธิปาฏิหาริย
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ใหชาวบานดู พระพุทธเจาก็ไดทรงบัญญัติสิกขาบทหามไวแลวดัง
ไดกลาวขางตน  

ในท่ีน้ีขอยํ้าขอคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไวอีกคร้ังหน่ึง
วา ในชีวิตท่ีเปนจริง ในระยะยาว หรือตามปกติธรรมดาของมนุษย 
มนุษยก็ตองอยูกับมนุษย และเปนอยูดวยเหตุผลสามัญของมนุษย
เอง จะมัวหวังพ่ึงอํานาจภายนอกท่ีมองไมเห็น ซ่ึงไมข้ึนกับตนเอง
อยูอยางไร ทางท่ีดีควรจะหันมาพยายามฝกหัดตนเองและฝกปรือ
กันเอง ใหมีความรูความสามารถชํานิชํานาญในการแกปญหาตาม
วิถีทางแหงเหตุผลอยางสามัญของมนุษยน้ีแหละ ใหสําเร็จโดย
ชอบธรรม ความสามารถท่ีทําไดสําเร็จอยางน้ี ทานก็จัดเปนฤทธิ์
อยางหน่ึง และเปนฤทธิ์ท่ีถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนา
มีท้ัง อามิสฤทธิ์ และธรรมฤทธิ์๒๐ โดยถือธรรมฤทธิ์เปนหลักนํา 

 สรุปเหตุผลขอใหญท่ีแสดงถึงขอบเขตจํากัดหรือจุดติดตัน
ของอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงอํานาจศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึง
ทําใหไมสามารถเปนหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา ไม
เก่ียวของกับจุดหมายของพุทธธรรม และไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การดําเนินพุทธมรรคา ไมอาจเปนท่ีพ่ึงอันเกษมหรือปลอดภัยได 
เหตุผลน้ันมี ๒ ประการคือ.- 

 ๑. ทางปญญา อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจทําให
เกิดปญญาหย่ังรูสัจธรรม เขาใจสภาวธรรมท้ังหลายตามความเปน
จริงได ดังตัวอยางเร่ืองพระภิกษุมีฤทธิ์ท่ีเหาะไปหาคําตอบ
เก่ียวกับสัจธรรมท่ัวจักรวาฬจนถึงพระพรหมผูถือตนวาเปนผูสราง
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ผูบันดาลโลก ก็ไมสําเร็จ และเร่ืองฤาษีมีฤทธิ์เหาะไปดูท่ีสุดโลก
พิภพจนหมดอายุก็ไมพบ เปนตัวอยาง๒๑ 

 ๒. ทางจิต อิทธิปาฏิหาริย เปนตน ไมอาจกําจัดกิเลส 
หรือดับความทุกขไดจริง จิตใจมีความขุนมัว กลัดกลุม เรารอน ถูก
โลภะ โทสะ โมหะ ครอบงํา ก็ไมสามารถแกไขใหหลุดพนเปนอิสระ
ได แมจะใชฌานสมาบัติขมระงับไว ก็ทําไดเพียงช่ัวคราว กลับ
ออกมาสูการเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใด กิเลสและความ
ทุกขก็หวนคืนมารังควาญไดอีกเมื่อน้ัน ย่ิงกวาน้ัน อิทธิปาฏิหาริย
อาจกลายเปนเคร่ืองมือรับใชกิเลสไปก็ได ดังเร่ืองพระเทวทัตเปน
ตัวอยาง๒๒ 
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เทวดา 

ขอเปรียบเทียบ                                               

ระหวางฐานะของมนุษยกับเทวดา  

ขอควรพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองเทวดา๒๓ วาโดยสวนใหญก็
เหมือนกับท่ีกลาวแลวในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยเพราะคนมักเขาไป
เก่ียวของกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติ คือหวังพ่ึงและขออํานาจ
ดลบันดาลตางๆ เชนเดียวกับท่ีหวังและขอจากอิทธิฤทธิ์ และ
เทวดาก็เปนผูมีฤทธิ์ หลักการท่ัวไปท่ีบรรยายแลวในเร่ือง
อิทธิปาฏิหาริย เฉพาะอยางย่ิงสวนท่ีเก่ียวกับคุณและโทษ จึง
นํามาใชกับเร่ืองเทวดาไดดวย แตก็ยังมีเร่ืองท่ีควรทราบเพ่ิมเติม
อีกบางอยางดังน้ี 

 วาโดยภาวะพ้ืนฐาน เทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรหมท่ี
สูงสุด ลวนเปนเพ่ือนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย เวียนวายอยูใน
สังสารวัฏเชนเดียวกับมนุษยท้ังหลาย และสวนใหญก็เปนปุถุชนยัง
มีกิเลสคลายมนุษย แมวาจะมีเทพท่ีเปนอริยบุคคลบาง สวนมากก็
เปนอริยะมากอนต้ังแตคร้ังยังเปนมนุษย แมวาเมื่อเปรยีบเทียบ
โดยเฉลี่ยตามลําดับฐานะ เทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา แตก็
อยูในระดับใกลเคียงกันจนพูดรวมๆ ไปไดวา เปนระดับสุคติดวยกัน 

 ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แต
บางอยางมนุษยก็ดีกวา เชน ทานเปรียบเทียบระหวางมนุษยชาว
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ชมพูทวีปกับเทพช้ันดาวดึงสวา เทพช้ันดาวดึงสเหนือกวามนุษย ๓ 
อยางคือ มอีายุทิพย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษย
ชาวชมพูทวีปก็เหนือกวาเทวดาช้ันดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญ
กวา มีสติดีกวา และมีการประพฤติพรหมจรรย (หมายถึงการ
ปฏิบัติตามอริยมรรค)๒๔  

แมวาตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตน 
และพากันอยากไปเกิดในสวรรค แตสําหรับพวกเทวดา เขาถือกัน
วา การเกิดเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา ดังพุทธพจนยืนยันวา   
"ภิกษุทั้งหลาย ความเปนมนุษยนี่แล นับวาเปนการไปสุคติของเทพ

ทั้งหลาย"๒๕ เมื่อเทวดาองคใดองคหน่ึงจะจุติ เพ่ือนเทพชาวสวรรค
จะพากันอวยพรวา ใหไปสุคติคือไปเกิดในหมูมนุษยท้ังหลาย 
เพราะโลกมนุษยเปนถ่ินท่ีมีโอกาสเลือกประกอบกุศลธรรมทํา
ความดีงามตางๆ และประพฤติปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มท่ี๒๕ (ความ
ช่ัวหรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทําไดเต็มท่ีเชนเดียวกัน) การเกิด
เปนเทวดาท่ีมีอายุยืนยาว ทานถือวาเปนการเสียหรือพลาดโอกาส
อยางหน่ึงในการท่ีจะไดประพฤติพรหมจรรย๒๖ (ปฏิบัติตาม
อริยมรรค) เรียกอยางสามัญวาเปนโชคไมดี พวกชาวสวรรคมีแต
ความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมั่น สวนโลก
มนุษยมีสุขบางทุกขบางเคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย
เปนบทเรียนไดมาก เมื่อรูจักกําหนดก็ทําใหไดเรียนรู ชวยใหสติ
เจริญวองไวทํางานไดดี๒๗ เก้ือกูลแกการฝกตนและการท่ีจะ
กาวหนาในอารยธรรม 
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 เมื่อพิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีก 
จะเห็นวา มนุษยภูมิน้ันอยูกลางระหวางเทวภูมิหรือสวรรคกับ 
อบายภูมิมีนรกเปนตน พวกอบายเชนนรกน้ัน เปนแดนของคน
บาปดอยคุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจัดไดวาเปนคนดี แตก็
ตกไปอยูในน้ัน เพราะความช่ัวบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวน
สวรรคก็เปนแดนของคนดีคอนขางมีคุณธรรม แมวาชาวสวรรค
บางสวนจะเปนคนชั่วแตก็ไดข้ึนไปอยูในแดนน้ัน เพราะมีความดี
บางอยางท่ีประทุแรงชวยผลักดันหรือฉุดข้ึนไป สวนโลกมนุษยท่ี
อยูระหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางท่ีผานหมุนเวียนกันไปมาท้ัง
ของชาวสวรรคและชาวอบาย เปนแหลงท่ีสัตวโลกทุกพวกทุกชนิด
มาทํามาหากรรม เปนท่ีคนช่ัวมาสรางตัวใหเปนคนดีเตรียมไป
สวรรคหรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนช่ัวเตรียมไปนรก ตลอดจนเปน
ท่ีผูรูจะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทํามาหากรรม เปลี่ยนเปน
ผูหวานธรรม ลอยพนเหนือการเดินทางหมุนเวียนตอไป  

พวกอบายมีหลายช้ัน๒๘ ช้ันเดียวกันก็มีบาปธรรมใกลเคียง
กัน พวกเทพก็มีหลายช้ันซอยละเอียดย่ิงกวาอบาย มีคุณธรรม
พ้ืนฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลําดับ ช้ันเดียวกันก็มีคุณธรรม
ใกลเคียงกัน สวนโลกมนุษยแดนเดียวน้ี เปนท่ีรวมของบาปธรรม
และคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มีคนช่ัวซ่ึงมีบาปธรรมหยาบหนา
เหมือนดังชาวนรกช้ันตํ่าสุด และมีคนดีซ่ึงมีคุณธรรมประณีต
เทากับพรหมผูสูงสุด ตลอดจนทานผูพนแลวจากภพภูมิท้ังหลาย 
ซ่ึงแมแตเหลาเทพมารพรหมก็เคารพบูชา ภาวะเชนน้ีนับไดวาเปน
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ลักษณะพิเศษของโลกมนุษยท่ีเปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศล
และคุณธรรม เพราะเปนท่ีทํามาหากรรม และเปนท่ีหวานธรรม 

 เทาท่ีกลาวมาน้ี จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับ
เทวดาไดวา เมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถท่ัวไปแลว 
ท้ังมนุษยและเทวดาตางก็มิไดเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน เปน
ระดับเดียวกัน แตมนุษยมีวิสัยแหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา 
ขอแตกตางสําคัญจึงอยูท่ีโอกาส กลาวคือมนุษยมีโอกาสมากกวา
ในการท่ีจะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน ถามองใน
แงแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติธรรมดา
ถาอยูกันเฉยๆ เทวดาท่ัวไปสูงกวา ดีกวาเกงกวามนุษย แตถา
มนุษยปรับปรุงตัวเมื่อไร ก็จะข้ึนไปเทียมเทาหรือแมแตสูงกวา 
ดีกวา เกงกวาเทวดา๒๙ 

ความสัมพันธที่ไมควร ระหวางมนุษยกับเทวดา 

 เมื่อทราบฐานะของเทวดาแลว พึงทราบความสัมพันธ
ท่ีควรและไมควรระหวางเทวดากับมนุษยตอไป ในลัทธิศาสนาท่ีมี
มาตั้งแตกอนพุทธกาล เขาเช่ือวามีเทวดาใหญนอยมากมาย และ
มีเทพสูงสุดเปนผูสรางโลกและบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง ซ่ึงมนุษยไม
มีทางจะเจริญเลิศล้ํากวาเทพน้ันได มนุษยจึงสรางความสัมพันธ
กับเทพดวยวิธีออนวอนขอความชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน 
สวดสรรเสริญ ยกยอง สดุดี บวงสรวง สังเวย บูชายัญ เปนการ
ปรนเปรอเอาอกเอาใจ หรือไมก็ใชวิธีเรียกรองความสนใจ บีบ
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บังคับใหเห็นใจเชิงเราใหเกิดความรอนใจจนเทพทนน่ิงอยูไมได
ตองหันมา ดูแลหาทางแกไขหรือสนองความตองการให ท้ังน้ี โดย
ใชวิธีขมข่ีบีบคั้นลงโทษทรมานตนเอง ท่ีเรียกวาประพฤติพรตและ
บําเพ็ญตบะตางๆ สรุปใหเห็นชัดถึงวิธีสัมพันธกับเทพเจาเปน ๒ 
อยางคือ 

๑. วิธีออนวอนขอความชวยเหลือ ดวยการเซนสรวง สังเวย 
บูชายัญ ดังลูกออนวอนขอตอพอแม บางทีเลยไปเปนดังประจบ
และแมติดสินบนตอผูมีอํานาจเหนือ 

๒. วิธีบีบบังคับใหทําตามความประสงค ดวยการบําเพ็ญ
พรตทําตบะ ดังลูกท่ีตีอกชกหัว กัดท้ึงตนเอง เรียกรองเชิงบีบบังคับ
ใหพอแมหันมาใสใจความประสงคของตน 

 แตจะเปนวิธีใดก็ตาม ยอมรวมลงในการมุงหวัง
ผลประโยชนแกตน ดวยการพึ่งพาสิ่งภายนอกท้ังสิ้น เมื่อ
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนแลว ก็ไดสอนใหเลิกเสียท้ังสองวิธี และการ
เลิกวิธีปฏิบัติท้ังสองน้ีแหละท่ีเปนลักษณะพิเศษของ
พระพุทธศาสนาในเร่ืองน้ี ในการสอนใหเลิกวิธีปฏิบัติเหลาน้ี 
พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผล ช้ีใหเห็นคุณโทษ และวางวิธี
ปฏิบัติท่ีสมควรใหใหมดวย 

โทษจากการหวังพึ่งเทวดา 

 การหวังพ่ึงเทวดายอมมีผลในขอบเขตจํากัด หรือมีจุดติด
ตันอยางเดียวกับท่ีกลาวแลวในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย คือ ในทาง
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ปญญา เทวดาท่ัวๆ ไปก็ยังมีอวิชชา ไมรูสัจธรรม เชนเดียวกับ
มนุษย ดังเร่ืองพระภิกษุรูปท่ีเหาะไปถามปญหากะเทวดาจนแมแต
พระพรหมก็ตอบไมได และเร่ืองพระพุทธเจาทรมานพวกพรหม 
นามวา “พกะ” ในพกสูตรเปนตน สวนในดานจิตใจ เทวดาก็
เหมือนกับมนุษย คือสวนใหญเปนปุถุชน ยังมีกิเลสมีเช้ือความ
ทุกขมากบางนอยบาง ยังหมุนเวียนข้ึนๆ ลงๆ อยูในสังสารวัฏ 
ดังเชนพระพรหมแมจะมีคุณธรรมสูง แตก็ยังประมาทเมาวาตนอยู
เท่ียงแทนิรันดร๓๐ พระอินทรเมาประมาทในทิพยสมบัติ๓๑ คนอื่น
หวังพ่ึงพระอินทร แตพระอินทรเองยังไมหมดราคะ โทสะ โมหะ ยัง
มีความหวาดกลัวสะดุงหว่ันไหว๓๒  

การออนวอนหวังพ่ึงเทวดา นอกจากขัดกับความเพียร
พยายามโดยหวังผลสําเร็จจากการกระทํา ขัดหลักพ่ึงตนเองและ
ความหลุดพนเปนอิสระ ดังไดกลาวในเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยแลว ยัง
มีผลเสียท่ีควรสังเกตอีกหลายอยางเชน 

- ในเมื่อเทวดาเปนปุถุชน การท่ีมนุษยไปเฝาประจบยก
ยอบนบานตางๆ ไมเพียงแตมนุษยเทาน้ันท่ีจะประสบผลเสีย 
เทวดาท้ังหลายก็จะพลอยเสียไปดวย เพราะจะเกิดความหลงใหล
มัวเมาในคํายกยองสรรเสริญ ติดในลาภสักการะคือสิ่งเซนสรวง
สังเวยและปรารถนาจะไดใหมากย่ิงข้ึนๆ โดยนัยน้ีท้ังเทวดาและ
มนุษยตางก็มัวมาฝกใฝวุนวายอยูกับการบนบานและการใหผล
ตามบนบานละท้ิงกิจหนาท่ีของตน หรือไมก็ปลอยปละละเลยให
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บกพรองยอหยอน เปนผูตกอยูในความประมาท แลวท้ังมนุษย
และเทวดาก็พากันเสื่อมลงไปดวยกัน 

- เทวดาบางพวกเม่ือมัวเมาติดในลาภสักการะความยก
ยองนับถือแลว ก็จะหาทางผูกมัดหมูชนไวกับตน โดยหาทางทําให
คนตองพ่ึงเขาอยูเร่ือยไป เพ่ือผลน้ี เทวดาอาจใชวิธีการตางๆ เชน
ลอดวยความสําเร็จสมปรารถนาเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหคนหวังผล
มากย่ิงข้ึนและบนบานเชนสรวงมากย่ิงข้ึน หรือแมแตแกลงทําเหตุ
ใหคนตองมาติดตอขอผลถลําตนเขาสูวงการ 

- เมื่อเทวดาประเภทหวังลาภมาวุนวายกันอยูมาก 
เทวดาดีท่ีจะชวยเหลือคนดีโดยไมหวังผลประโยชน ก็จะพากันเบ่ือ
หนายหลบลี้ปลีกตัวออกไป คนท่ีทําดี ก็ไมมีใครจะคอยชวยเหลือ
ใหกําลัง ฝายเทวดาใฝลาภ ก็จะชวยตอเมื่อไดรับสิ่งบนหรืออยาง
นอยคําของรองออนวอน มนุษยก็เลยรูสึกกันมากข้ึนเหมือนวาทําดี
ไมไดดี ทําช่ัวจึงจะไดดี กอใหเกิดความสับสนระส่ําระสายในสังคม
มนุษยมากยิ่งข้ึน 

- เมื่อเทวดาดีงามปลีกตัวไปไมเก่ียวของ (ตามปกติธรรม
เนียมของเทวดา ก็ไมตองการมาเก่ียวของวุนวายหรือแทรกแซงใน
กิจการของมนุษยอยูแลว)๓๓ ก็ย่ิงเปนโอกาสสําหรับเทวดารายใฝ
ลาภจะแสวงหาผลประโยชนไดมากย่ิงข้ึน เชน เมื่อมนุษยออนวอน
เรียกรองเจาะจงตอเทพบางทานท่ีเขานับถือ เทพใฝลาภพวกน้ีก็จะ
ลงมาสวมรอยรับสมอางหลอกมนุษย โดยมนุษยไมอาจทราบ
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เพราะเปนเร่ืองเหนือวิสัยของตน แลวเทวดาสวมรอยก็ทําเร่ืองให
พวกมนุษยหมกมุนมัวเมาย่ิงข้ึน 

 โดยนัยน้ี จะเห็นไดวา คนท่ีไดรับความชวยเหลือจากเทวดา 
ไมจําเปนตองเปนคนดี และคนดีก็ไมจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเทวดา ท่ีเปนเชนน้ีเพราะทั้งมนุษยและเทวดาตางก็
เปนปุถุชนและตางก็ปฏิบัติผิด พากันทําใหระบบตางๆ ท่ีดีงามใน
โลกคลาดเคลือ่นเสื่อมทรามลงไป 

ขอสังเกตเพือ่การสรางความสัมพันธที่ถูกตอง  

อน่ึง ขอกลาวถึงขอสังเกตบางอยางเพื่อจะไดมองเห็น
แนวทางในการปฏิบัติตอไปชัดเจนข้ึน 

ประการแรก เทวดาประกาศิตหรือกําหนดเหตุการณหรือ
บันดาลชะตากรรมแกมนุษยโดยเด็ดขาดแตฝายเดียวไมได แม
ตามปกติจะถือกันวา เทวดามีฤทธิ์มีอํานาจเหนือกวามนุษย แตดัง
ไดกลาวแลวขางตนวา ถามนุษยปรับปรุงตัวข้ึนมาเมื่อใด ก็
สามารถเทาเทียมหรือเหนือกวาเทวดาได และสิ่งท่ีจะกําหนดวา
ใครจะเหนือใครก็อยูท่ีคุณธรรมและความเพียรพยายาม ดังมีเร่ือง
มาในชาดก กษัตริยสองเมืองจะทําสงครามกัน ฝายหน่ึงไปถาม
พระฤาษีมีฤทธิ์ ซ่ึงติดตอกับพระอินทรได ไดรับทราบคําแจงของ
พระอินทรวาฝายตนจะชนะ จึงประมาทปลอยเหลาทหาร
สนุกสนานบันเทิง สวนกษัตริยอีกฝายหน่ึงทราบขาวทํานายวา
ฝายตนจะแพ ย่ิงตระเตรียมการใหแข็งแรงย่ิงข้ึน คร้ันถึงเวลารบ
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จริง ฝายหลังน้ีก็เอาชนะกองทัพกษัตริยฝายท่ีมัวประมาทได พระ
อินทรถูกตอวาจึงกลาวเทวคติออกมาวา "ความบากบ่ันพากเพียร
ของคน เทพท้ังหลายก็เกียดกันไมได"๓๔  

เทวดาท่ีอยูตามบานเรือนน้ันตามปกติมนุษยใหเกียรติและ
เอาใจมาก แตถามองแงหน่ึงแลว ก็เปนผูอาศัย ถาเจาบานมี
คุณธรรมสูง เชนเปนอริยสาวก มีความมั่นใจในคุณธรรมของตน 
หรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาอยางพระโสดาบัน เทวดาก็ตอง
เคารพเช่ือฟง อยูในบังคับบัญชา มิใชเปนผูมีอํานาจบังคับเจาบาน 
ดังเชน เทวดาผูอยู ณ ซุมประตูบานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี (ทาน
เจาบานไมไดสรางท่ีอยูใหโดยเฉพาะ) เมื่อทานเศรษฐียากจนลง 
ไดมาสั่งสอนใหเลิกถวายทาน ทานเศรษฐีเห็นวาเปนคําแนะนําไม
ชอบธรรม ถึงกับไลออกจากบานทันที เทวดาหาท่ีอยูไมได ในท่ีสุด
ไปหาพระอินทร จะใหชวยพามาขอขมาเศรษฐี ไดรับคําแนะนําวิธี
ท่ีจะขอขมาโทษ เมื่อปฏิบัติตามน้ันแลวจึงไดรับอนุญาตกลับเขา
อยู ณ ท่ีเดิมได๓๕  

ประการที่สอง เมื่อคนถูกเทวดาใหโทษ จะถือเอาเปนเกณฑ
วาเขาทําผิดหรือเปนคนช่ัว ยังไมได เพราะคนดีถูกเทวดารายกลั่น
แกลง ก็มีไมนอย ดังเชนเทวดาซ่ึงอยู ณ ซุมประตู ของอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐีท่ีไดกลาวถึงแลว ทานเรียกวาเปนเทวดามิจฉาทิฏฐิบาง 
เทวดาอันธพาลบาง เทวดาน้ันไมพอใจวา เมื่อพระพุทธเจาหรือ
พระสาวกเสด็จมาบานเศรษฐีเขาจะตองลงมาท่ีพ้ืนดิน คร้ันเศรษฐี
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ยากจนลง จึงไดโอกาสเขามาสั่งสอนเศรษฐี เพ่ือยุใหเลิกเก่ียวของ
กับพระพุทธเจา แตไดผลตรงขามดังกลาวแลว  

เทวดาบางองคแกลงคนใหระแวงกันเลนเทาน้ันเอง๓๖ 
แมแตพวกเทวดาตามปาเมื่อพระไปอยูอาศัยเพ่ือปฏิบัติธรรม บาง
พวกก็ไมพอใจ เพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกวาตนเขามาอยู ทําให
พวกตนอึดอัดใจ ทําอะไรๆ ไมสะดวก จึงหาทางแกลงดวยวิธีตางๆ
๓๗ ซ่ึงพระพุทธเจาทรงแนะนําใหแกไขดวยการแผเมตตา เอาความ
ดีเขาตอบ แตในกรณีท่ีพวกเทวดาไปแนะนําใหทําอยางน้ีอยางน้ัน 
หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนการกระทําท่ีไมถูกตองชอบธรรม 
พุทธสาวกผูรูหลักยอมมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมและจะไม
ยอมปฏิบัติตามคําของเทวดาน้ันเปนอันขาด ไมวาเทวดาจะขูหรือ
ลอดวยรางวัลอยางใดๆ๓๘  

ประการท่ีสาม เทวดาบางองคมีพฤติการณทางราย ชอบ
ทําตนเปนปฏิปกษขัดขวางความเจริญของมนุษยท้ังหลายอยูเปน
ประจํา เทวดาอยางน้ีมนุษยไมเพียงแตมิควรออนวอนขอรองหรือ
หวังพ่ึงเทาน้ัน แตควรปราบหรือพิชิตใหไดทีเดียว และถาฝกปรือ
ความสามารถของตนใหดี มนุษยก็สามารถเอาชนะไดดวย 
ตัวอยางสําคัญคือ "มาร"๓๙ มารน้ีเปนเทพในสวรรคช้ันสูงสุดของ
ระดับกามาวจร คือช้ันท่ี ๖ ไดแก ปรมินมิตวสวัตดี แตชอบ
ขัดขวาง รังควาญผูอื่นเมื่อเขาจะทําความดี เฉพาะอยางย่ิงเมื่อใคร
จะเปลื้องตนใหเปนอิสระจากกาม ถือวาผูน้ันจะขามออกนอกเขต
อํานาจของมาร๔๐ ก็เปนอันจะตองเผชิญหนากับมารทีเดียว มารมี
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ฤทธิ์มีอิทธิพลย่ิงใหญมาก แมแตพระอินทร พอมารมาก็หนีไมรอ
หนา ไปหลบอยูสุดขอบจักรวาล พระพรหมก็หลีกเลี่ยง๔๑ บาง
คราวมารก็ข้ึนไปรังควานถึงพรหมโลกซ่ึงเปนช้ันรูปาวจรสูงกวา
ระดับของตน๔๒ พระพุทธเจาจึงตรัสวา "บรรดาผูย่ิงใหญ มารเปน
เลิศ"๔๓ แมมารจะมีอํานาจย่ิงใหญถึงอยางน้ี แตมนุษยผูฝกอบรมดี
แลวดวยศีล สมาธิ ปญญา ก็พิชิตมารไดดวยคุณธรรมของตน และ
มนุษยท่ีมีคุณธรรมสูงเชนน้ี เทพเจาท้ังปวงตลอดถึงพรหมยอมนบ
ไหว๔๔ 

เทาท่ีกลาวมาอยางน้ี มิไดมุงหมายจะลบหลูหรือชักชวนให
มีจิตกระดางตอเทวดาท้ังหลายแมแตนอย เพียงแตจะสรางความ
เขาใจเพื่อเตรียมวางจิตใหถูกตองสําหรับการดําเนินตามวิธีปฏิบัติ
ท่ีจะกลาวตอไป 

ความสัมพันธแบบชาวพุทธระหวางมนุษยกับเทวดา  

อาศัยความเขาใจเก่ียวกับฐานะของเทวดาและเหตุผล
เก่ียวกับโทษของการสัมพันธกับเทวดาดวยทาทีท่ีผิดดังกลาวมา 
พระพุทธศาสนาจึงสอนใหละเลิกวิธีการแบบหวังพ่ึงขอผลเสีย
ท้ังหมด ไมวาจะเปนการออนวอนหรือการบีบบังคับก็ตาม แลวชี้
แนวทางใหม คือการวางทาทีแหงเมตตา มีไมตรีจิตอยูรวมกันฉัน
มิตร เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ในฐานะท่ีเปนเพ่ือนรวมทุกขหรือ
เพ่ือนรวมสังสารวัฏ และในฐานะท่ีโดยเฉลี่ยเปนผูมีคุณธรรมใน
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ระดับสูง พรอมท้ังใหมีทาทีแหงการไมวุนวายไมกาวกายแทรกแซง
กัน โดยตางก็เพียรพยายาม ทํากิจของตนไปตามหนาท่ี  

ทาทีแหงการไมรบกวนและไมชวนกันใหเสียเชนน้ี ถาสังเกต 
ก็จะพบวาเปนสิ่งท่ีปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธแบบ
ชาวพุทธระหวางมนุษยกับเทวดา เพราะมีเร่ืองราวเลากันมา
มากมายในคัมภีรตางๆ เฉพาะอยางย่ิงอรรถกถาชาดก และอรรถ
กถาธรรมบท ตามประเพณีน้ี เทวดาท่ีชวยเหลือมนุษย ก็มีอยู
เหมือนกัน แตลักษณะการชวยเหลือ และเหตุท่ีจะชวยเหลือตาง
ออกไปจากแบบกอน คือ เทวดาท่ีชวยเหลือมาชวยเองดวย
คุณธรรมคือความดีของเทวดาเอง มิใชเพราะการเรียกรองออน
วอนของมนุษย และเทวดาก็มิไดเรียกรองตองการหรือการออน
วอนน้ัน ทางฝายมนุษยผูไดรับความชวยเหลือก็ทําความดีไป
ตามปกติธรรมดาดวยคุณธรรมและความสํานึกเหตุผลของเขาเอง 
มิไดคํานึงวาจะมีใครมาชวยเหลือหรือไม และมิไดเรียกรองขอ
ความชวยเหลือใดๆ สวนตัวกลางคือเหตุใหมีการชวยเหลือเกิดข้ึน
ก็คือความดีหรือการทําความดีของมนุษย มิใชการเรียกรองออน
วอนหรืออามิสสินวอนใดๆ เทวดาองคเดนท่ีคอยชวยเหลือมนุษย
ตามประเพณีน้ีไดแกทาวสักกะท่ีเรียกกันวา พระอินทร คติการ
ชวยเหลือของพระอินทรอยางน้ี นับวาเปนวิวัฒนาการชวงตอท่ี
เช่ือมจากคติแหงเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิม เขาสูคติแหง
กรรมของพระพุทธศาสนา๔๕ แมจะยังมิใชเปนตัวแทบริสุทธิ์ตาม
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หลักการของพระพุทธศาสนา แตก็เปนคติท่ีวิวัฒนเขาสูความเปน
พุทธ ถึงข้ันท่ียอมรับเปนพุทธได  

สาระสําคัญของคติน้ีก็คือ มนุษยท่ีดียอมทําความดีไปตาม
เหตุผลสามัญของมนุษยเอง และทําอยางมั่นคงแนวแนเต็ม
สติปญญาจนสุดความสามารถของตน ไมคํานึงถึง ไมรีรอ ไม
เรียกรองความชวยเหลือจากเทวดาใดๆ เลย เทวดาท่ีดียอมใสใจ
คอยดูแลชวยเหลือมนุษยท่ีดีดวยคุณธรรมของเทวดาเอง เมื่อ
มนุษยผูทําดีไดรับความเดือดรอน หากเทวดายังมีความดีอยูบาง 
เทวดาก็จะทนดูไมไหวตองลงมาชวยเอง๔๖ พูดงายๆ วา มนุษยก็
ทําดีโดยไมคํานึงถึงการชวยเหลือของเทวดา เทวดาก็ชวยโดยไม
คํานึงถึงการออนวอนของมนุษย ถาใครยังหวงยังหวังยังเย่ือใย
ในทางเทวานุภาพอยู ก็อาจจะทองคติตอไปน้ีไวปลอบใจวา "การ
เพียรพยายามทําดี เปนหนาที่ของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปน

หนาที่ของสวรรค เราทําหนาที่ของมนุษยใหดีที่สุดก็แลวกัน"๔๗  
ถามนุษยไมเพียรทําดี มัวแตออนวอนเทวดา และถา

เทวดาไมใสใจชวยคนทําดี มัวแตรอการออนวอนหรือคอยชวยคน
ท่ีออนวอน ก็คือเปนผูทําผิดตอหนาท่ี เมื่อมนุษยและเทวดาตาง
ขาดคุณธรรม ปฏิบัติผิดหนาท่ี ก็จะประสบความหายนะไปดวยกัน
ตามกฎธรรมดาท่ีควบคุมท้ังมนุษยและสวรรคอยูอีกช้ันหน่ึง 

 



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๓๙ 

สรุปวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง ตอเรื่องเหนือสามัญวิสัย 

เขาใจพัฒนาการแหงความสัมพันธ ๓ ขั้น 

ชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
ประกอบดวยผูคนมากมายซ่ึงกําลังกาวเดินอยู ณ ตําแหนงแหงท่ี
ตางๆ บนหนทางสายใหญสายเดียวกัน ซ่ึงนําไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน และคนเหลาน้ันกาวออกมาจากจุดเร่ิมตนท่ี
ตางๆ กัน พูดอีกอยางหน่ึงวา สัตวท้ังหลายเจริญอยูในข้ันตอน
ตางๆ แหงพัฒนาการในอริยธรรม  

เมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการน้ันในแงท่ีเก่ียวกับ
เรื่องเทวดา ก็จะเห็นลําดับข้ันแหงพัฒนาการ เปน ๓ ข้ันคือ ข้ัน
ออนวอนหวังพ่ึงเทวดา ข้ึนอยูรวมกันดวยไมตรีกับเทวดาและข้ัน
ไดรับความเคารพบูชาจากเทวดา  

ข้ันที่ ๑ จัดวาเปนข้ันกอนพัฒนา  
ข้ันที่ ๒ คือจุดเร่ิมตนของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยะ  
ข้ันที่ ๓ เปนระดับพัฒนาการของผูเขาถึงจุดหมายของ

พระพุทธศาสนา  
ขอควรยํ้าก็คือ คนผูใดผูหนึ่งจะไดชื่อวาเปนชาวพุทธกต็อเม่ือ

เขากาวพนจากข้ันออนวอนหวังพ่ึงเทพเจาเขาสูข้ันอยูรวมกันดวยไมตรี 
ซ่ึงเขาจะดําเนินชีวิตดวยความเพียรพยายามกระทําการตาม
เหตุผลเลิกมองเทวดาในฐานะผูมีอํานาจท่ีจะตองวิงวอนประจบ



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๔๐ 

เอาใจ เปลี่ยนมามองในฐานะเปนญาติมิตรดีงามท่ีควรเคารพนับ
ถือมีเมตตาตอกัน๔๘ ไมควรมั่วสุมคลุกคลีกัน ไมควรรบกวนกาว
กายกัน และไมควรสมคบกันทําสิ่งเสียหายไมชอบดวยเหตุผล 

เมื่อมองพัฒนาการน้ันในแงท่ีเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริย 
(รวมถึงอํานาจศักด์ิสิทธิ์เรนลับอื่นๆ) ก็จะมีลําดับ ๓ ข้ันเหมือนกัน
คือ ข้ันหวังพ่ึง ข้ันเสริมกําลัง และข้ันเปนอิสระสิ้นเชิง  

ข้ันที่ ๑ เปนข้ันรอคอยอํานาจภายนอกดลบันดาล ทําให
หมกมุนฝกใฝ ปลอยท้ิงเวลา ความเพียรและการคิดเหตุผลของตน 
จัดเปนข้ันกอนพัฒนาหรือนอกชุมชนอารยะ  

ข้ันที่ ๒ คือข้ันท่ีทําอิทธิปาฏิหาริยไดเองแลว และใช
อิทธิปาฏิหาริยน้ันเพ่ือเสริมกําลังในการทําความดีอยางอื่น เชนใน
การชวยเหลือผูอื่นจากภัยอันตราย และเปนเคร่ืองประกอบของ
อนุสาสนีปาฏิหาริย ถาเปนสิ่งมงคลศักด์ิสทิธิ์อยางอื่น๔๙ ข้ันท่ี ๒ น้ี
ก็อนุโลมไปถึงการมีสิ่งเหลาน้ันในฐานะเปนเคร่ืองเสริมกําลังใจ 
หรือเปนเพ่ือนใจใหเกิดความอุนใจ ทําใหเพียรพยายามทําความดี
งามไดแข็งแรงย่ิงข้ึน มีความมั่นใจในตนเองมากย่ิงข้ึน หรือเปน
เคร่ืองเตือนสติและเรงเราใหประพฤติสิ่งท่ีดีงาม ข้ันน้ีพอจะยอมรับ
ไดวาเปนการเร่ิมตนเขาสูระบบชีวิตแบบชาวพุทธ แตทานไม
พยายามสนับสนุน เพราะยังอาจปะปนกับข้ันท่ี ๑ ไดงาย ควรรีบ
กาว ตอใหผานพนไปเสีย ควรระลึกอยูเสมอถึงคุณสมบัติของ
อุบาสกท่ีดีขอท่ี ๓ วา "ไมถือมงคลต่ืนขาว มุงกรรม คิดมุงเอาผล
จากการกระทํา ไมมุงหามงคล"๕๐  



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๔๑ 

ข้ันที่ ๓ คือการมีชีวิตจิตใจเปนอิสระ ดําเนินชีวิตท่ีโปรงเบา
แทโดยไมตองอาศัยอิทธิปาฏิหาริย หรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริม
กําลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเขมแข็งเพียงพอ สามารถบังคับ
ควบคุมจิตใจของตนไดเอง ปราศจากความหวาดหว่ันกลัวภัย 
อยางนอยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอยางบริบูรณเปน
หลักประกัน ข้ันท่ี ๓ น้ี จัดเปนข้ันเขาถึงพระพุทธศาสนา 

กาวเขาสูขั้นของการมีชีวิตอิสระ เพื่อเปนชาวพุทธที่แท 

 ในการนําคนใหพัฒนาผานขั้นตาง เหลาน้ี งานสําคัญก็คือ 
การสั่งสอนแนะนํา และผูท่ีถือกันวาเปนหลักในการทําหนาท่ีน้ีก็
คือพระภิกษุสงฆ การพัฒนาหรือกาวหนาในทาง จะไปไดชา หรือ
เร็ว มากหรือนอยยอมขึ้นตอปจจัยท้ังฝายผูแนะนําสั่งสอนและคนท่ี
รับคําสอน ผูสอนยอมมีความสามารถมากนอยตางกัน คนท่ีฟงก็
เปนผูกาวเดินออกจากจุดเร่ิมตนตางๆ กัน มีความพรอมหรือความ
แกกลาแหงอินทรียไมเหมือนกัน จริงอยู จุดหมายของการสอนและ
การกาวเดินยอมอยู ณ ข้ันท่ีสาม ถาผูสอนมีความสามารถชํานาญ
ในอนุสาสนี และคนรับคําสอนพรอมอยูแลว ก็อาจใชแตเพียง
อนุสาสนีอยางเดียว พากาวคร้ังเดียวจากข้ันท่ี ๑ เขาสูข้ันท่ี ๓ 
ทันที ย่ิงเช่ียวชาญในอนุสาสนีมาก ก็ย่ิงสามารถชวยใหคนรับคํา
สอนเปนผูพรอมข้ึนดวยและกาวเร็วไดดวย แตพระทุกรูปมิใชจะ
เกงอนุสาสนีเหมือนกันหมด การผอนปรนจึงเกิดมีข้ึน  



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๔๒ 

ตามปกติ ในการนําคนกาวออกมาและเดินหนาไปสูข้ัน
ตางๆ น้ัน ผูสอนจะตองเขาไปหาใหถึงตัวเขา ณ จุดท่ีเขายืนอยู
หรือไมก็ตองหาอะไรหยิบย่ืนโยนไปใหเพ่ือเช่ือมตัวใหถึงกัน แลว
จึงดึงเขาออกมาได เมื่อผูสอนไมมีความสามารถ ปราศจาก
เคร่ืองมือสื่อโยงชนิดพิเศษ ก็ตองเขาไปใหถึงตัวเขา แลวพาเขา
เดินออกมาดวยกันกับตน โดยเร่ิมจากจุดท่ีเขายืนอยูน้ันเอง คงจะ
เปนดวยเหตุเชนน้ี จึงมีการผอนปรนในรูปตางๆ ซอยละเอยีด
ออกไปอันจัดรวมเขาในข้ันท่ีสองของการพัฒนา  

หลักการของการผอนปรนน้ีก็คือการใชสิ่งท่ีเขายึดถืออยู
เดิมน่ันเองเปนจุดเริ่มตน วิธีเริ่มอาจทําโดยแกะส่ิงท่ีเขายึดหรือ
เกาะติด อยูน้ันออกจากฐานเดิม แลวหันเหบายหนามาสูทิศทางท่ี
ถูกตอง พรอมท้ังใชสิ่งท่ีเขายึดเกาะอยูน้ันเปนเครื่องจูงเขาออกมา
จนพนจากท่ีน้ัน วิธีการน้ีเห็นไดจากพุทธบัญญัติเก่ียวกับการ
เหยียบผืนผา เร่ืองมีวาคราวหน่ึงเจาชายโพธิ (โพธิราชกุมาร) สราง
วังแหงหน่ึงเสร็จใหม จึงนิมนตพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ไปฉันท่ีวังน้ัน เจาชายไดใหปูลาดผาขาวท่ัวหมดถึงบันใดข้ันท่ี ๑ 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จถึงวังก็ไมทรงเหยียบผาจนเจาชายโปรดให
มวนเก็บผืนผาแลวจึงเสด็จข้ึนวัง และไดทรงบัญญัติสิกขาบทไว
หามภิกษุเหยียบผืนผา ตอมาหญิงผูหน่ึงซ่ึงแทงบุตรใหมๆ ได
นิมนตพระมาบานของตน แลวปูผาผืนหน่ึงลง ขอรองใหพระภิกษุ
ท้ังหลายเหยียบเพ่ือเปนมงคล ภิกษุเหลาน้ันไมยอมเหยียบ หญิง
น้ันเสียใจ และติเตียนโพนทะนาวาภิกษุท้ังหลาย ความทราบถึง



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๔๓ 

พระพุทธองค จึงไดทรงวางอนุบัญญัติ อนุญาตใหภิกษุท้ังหลาย
เหยียบผืนผาไดในเมื่อชาวบานขอรอง เพ่ือเปนมงคลแกพวกเขา๕๑  

พุทธบัญญัติน้ีนาจะเปนสาเหตุหรือขออางอยางหน่ึง ท่ีทํา
ใหพระสงฆไดโอนออนผอนตามความประสงคของชาวบาน
เก่ียวกับพิธีกรรมและสิ่งท่ีเรียกวาวัตถุมงคล๕๒ ตางๆ ขยายกวาง
ออกไป เปดรับเคร่ืองรางของขลังและสิ่งศักด์ิสิทธอื่น เขามา
มากมาย จนบางสมัยรูสึกกันวาเกิดขอบเขตอันสมควร๕๓ อยางไรก็
ตาม ถาเขาใจหลักการท่ีกลาวมาขางตนดีแลว และปฏิบัติตาม
หลักการน้ันดวย ปฏิบัติใหตรงตามพุทธบัญญัติน้ีในแงท่ีวาทํา
ตอเมื่อเขาขอรองดวย ความผิดพลาดเสียหายและความเฟอเฝอ
เลยเกิดก็คงจะไมเกิดข้ึน 

 สวนทางดานเทวดา ความผอนปรนในระดับพัฒนาการข้ัน
ท่ี ๒ ก็เปดโอกาสใหชาวพุทธผูอยูในสภาพแวดลอมซ่ึงนับถือบูชา
เทวดามาแตเดิม แสดงความเอื้อเฟอเก้ือกูลแกเทวดาไดตอไป ถึง
จะทําพลีกรรมแกเทวดา ก็สนับสนุน๕๔ เพียงแตมีขอแมวาตองทํา
ฐานสงเคราะหอนุเคราะหแสดงเมตตาจิตตอกัน มิใชจะออนวอน
หรือขอผลตอบแทน เมื่อไปอาศัยอยู ณ ถ่ินฐานใดก็ตาม ทําการ
บํารุงถวายทานแกทานผูทรงศีลแลว ก็ตั้งจิตเผื่อแผอุทิศสวนบุญ 
ไปใหแกเทวดาท้ังหลายในท่ีน้ันดวย เทวดาท้ังหลายไดรับความ
เอื้อเฟอแลว ก็จะมีไมตรีจิตตอบแทน "เทวดาท้ังหลาย ไดรับการ
บูชา (ยกยองใหเกียรติ) จากเขาแลว ยอมบูชาเขา ไดรับความนับ
ถือจากเขาแลว ยอมนับถือเขา และยอมเอ็นดูเขาเหมือนแมเอ็นดู



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๔๔ 

ลูก"๕๕ อยางไรก็ดี ไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาท่ีวาน้ี เปนเร่ืองของ
เทวดาเอง ผูอุทิศกุศลไมตองไปคิดหวังเอา หนาท่ีของเรามีเพียงต้ัง
จิตเมตตาแผความดีใหเทาน้ัน  

สําหรับคนท่ีมีความเขาใจในหลักการน้ีเปนอยางดีแลวเมื่อ
เขานึกถึงเทวดา ก็จะนึกถึงดวยจิตใจท่ีดีงาม มีแตความปรารถนา
ดี เมื่อทําความดีหรือทําสิ่งใดท่ีดีงามเปนบุญเปนกุศล จะแผบุญ
กุศลน้ันไปใหแกเทวดาดวย ก็ไมมีขอเสียหายอะไร มแีตจะสงเสริม
คุณภาพจิตของตนเอง และแผความดีงามรมเย็นใหกวางออกไป
ในโลก เมื่อยังกาวไมพนจากพัฒนาการข้ันท่ี ๒ สูข้ันท่ี ๓ อยูตราบ
ใด หากยังรักษาความสัมพันธใหอยูภายในหลักการแหงความอยู
รวมกันดวยดีน้ีได ไมถลํากลับไปสูการประจบเอาใจหรือเรียกรอง
ออนวอน การกระทําตางๆ ก็จะรักษาตัวมันเองใหอยูภายใน
ขอบเขตท่ีจะไมเกิดผลเสียหายท้ังแกชีวิตแกสังคม อีกท้ังจะไดผลดี
ทางจิตใจเปนกําไรอีกดวย 

วิธีปฏิบัติที่ถกูตองตอสิ่งเหนือสามัญวิสัย 

 เทาท่ีบรรยายมาอยางยืดยาวในเร่ืองน้ี ก็เพียงเพื่อใหเห็น
วิธีปฏิบัติท่ีถูกตองสมควรตอสิ่งเหนือวิสามัญวิสัย โดยไมขัดกับ
หลักการของพระพุทธศาสนา ซ่ึงมุงใหเกิดประโยชนท้ังแกชีวิตของ
บุคคลและแกสังคม ขอสรุปอีกคร้ังหน่ึงวา วิธีปฏิบัติตอเทวดาและ
อิทธิปาฏิหาริยตลอดจนมงคลฤทธิ์ตางๆ เปนเรื่องไมยุงยากอยางใด 
ถาเราประพฤติถูกตองตามธรรมอยูแลว ก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติ  



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๔๕ 

เมื่อเราอยูในสังคมน้ี ก็ยอมไดยินไดฟงเก่ียวกับเทวดาบาง 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ อิทธิฤทธิ์บาง บางคร้ังเราก็ระแวงวา สิ่งเหลาน้ันมีจริง
หรือวาไมมีจริง ถามีจะทําอยางไรเปนตน พึงมั่นใจตนและเลิก
กังวล ฟุงซานอยางน้ันเสีย แลวดําเนินวิธีปฏิบัติท่ีไมผิดทุกกรณี ซ่ึง
เปนวิธีปฏิบัติสําเร็จไดท่ีในใจน้ีเอง คือสําหรับเทวดาเราพึงมีทาที
แหงเมตตา ทําใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ตั้งจิตปรารถนาดี หวัง
ใหสัตวท้ังหลายรวมท้ังเทวดาดวยท่ีเปนเพ่ือนรวมโลกท้ังปวงตาง
อยูเปนสุข เคารพความดีของกันและกัน 

และในสังคมน้ี เราคงตองพบกับคนท้ังสองประเภทคือ ผูท่ี
ฝกใฝหมกมุนหวังพ่ึงเทวดา และผูท่ีไมเช่ือถือมีจิตกระดางข้ึงเคียด
เหยียดหยามท้ังตอเทวดาและผูนับถือเทวดา ตางวิวาทขัดแยงกัน 
เรามีโอกาส ก็พึงชักจูงคนท้ังสองพวกน้ันใหมาอยู ณ จุดกลางท่ี
พอดี คือความมีจิตเมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน 
พรอมน้ันในดานกิจหนาท่ีของตน เราพึงกระทําดวยความเพียร
พยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผล ถายังหวงการชวยเหลือ
ของเทพเจาก็พึงวางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอและเทพเจาท่ี
ดีงามมีนํ้าใจสุจริตมีอยู ก็ปลอยใหเปนเร่ืองของเทพเจาเหลาน้ัน 
ทานจะพิจารณาตัดสินใจเอง สวนตัวเราน้ันจะต้ังจิตมั่น เพียร
พยายามทํากิจของตนไปจนสุดกําลังสติปญญาความสามารถ 
และจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึนไปท้ังในทางปญญาและ
คุณธรรมจนขามพนเขาสูพัฒนาการข้ันท่ีสาม ซ่ึงเปนอิสระและ
สมควรเปนท่ีเคารพบูชาของเทวดาได (มิใชหมายความวาจะให
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ตั้งใจ ประพฤติดีเพ่ือใหเทวดาเคารพบูชา หรือใหกระดางกระเด่ือง
ตอเทวดาซ่ึงจะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เรา
ทําความดีของเราไปตามเหตุผลของเรา เปนเร่ืองของเทวดาเขา
เคารพเอง เพราะเทวดาน้ันมีความดีท่ีจะเคารพความดีของคนดี)   

สวนเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยและสิ่งมงคลศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย ก็
พึงปฏิบัติอยางเดียวกัน เปลี่ยนแตเพียงทาทีแหงเมตตามาเปน
ทาทีแหงความมีพลังจิต สรางฤทธิ์และมงคลใหเกิดมีเปนของ
ตนเอง ฤทธิ์ท่ีควรสรางไดตั้งแตเบ้ืองตนก็คือความเพียรพยายาม
บากบ่ันเขมแข็ง พรอมท้ังความหนักแนนในเหตุผลซ่ึงเปนแรง
บันดาลความสําเร็จแหงกิจหนาท่ี มงคลก็คือคุณธรรมและ
ความสามารถตางๆ ท่ีไดปลูกฝงสรางข้ึนอันเสริมสงและคุมนําไปสู
ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดี๕๖ 

 ทางดานพระภิกษุผูสัมพันธกับประชาชนในฐานะผูนําทาง
จิตใจ เมื่อจะตองเกี่ยวของกับสิ่งเหลาน้ีพึงเตรียมใจระมัดระวังถือ
เหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท สําหรับผูเกงกาจทาง
อนุสาสนี ก็ไมสูกระไร อาจอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอน นํา
ชาวบานกาวสูพัฒนาการข้ันสูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตก็มีขอควรระวัง
อยูบาง เพราะบางทานสามารถใชอนุสาสนีทําใหคนเลิกเช่ือถือสิ่ง
ท่ีเขาเคยยึดถืออยูเดิมได แตหยุดแคน้ันหรือไมอาจชี้แนะใหเขา
เกิดปญญามองเห็นทางถูกตองท่ีจะเดินตอไป ทําใหชาวบานมี
อาการอยางท่ีวา ศรัทธาก็หมด ปญญาก็ไมมี ตกอยูในภาวะเควง
ควาง เปนอันตรายท้ังแกชีวิตของเขาเองและแกสังคม  
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สวนทานท่ีไมถนัดในเชิงสอนเชนน้ัน และจะเขาไปใชสิ่งท่ี
เขายึดอยูเปนจุดเร่ิมตน มีขอท่ีจะตองตระหนักมั่นไวในใจหลาย
อยาง๕๗ สําหรับอิทธิปาฏิหาริย เปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธ
บัญญัติหามไวแลววาไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน คงเหลืออยู
แตมงคลหรือสิ่งท่ีจะใหเกิดมงคล เบ้ืองแรกท่ีสุดจะตองกําหนด
แนวแนเปนเคร่ืองปองกันตัวไวกอนวา จะตองไมใชสิ่งเหลาน้ีเปน
เคร่ืองมือเลี้ยงชีวิตแสวงหาลาภ ซ่ึงเปนมิจฉาชีพ และเปนความ
บกพรองเสียหายในดานศีล 

ตอจากน้ัน มีขอเตือนสํานึกในทางปฏิบัติโดยตรงคือ ตอง
ระลึกไวเสมอวา ขอท่ี ๑ การท่ีเขาไปเก่ียวของกับสิ่งเหลาน้ันก็เพ่ือ
ชวยประชาชนใหเปนอิสระจากสิ่งเหลาน้ัน เชน เก่ียวของกับฤทธิ์ 
เพ่ือชวยใหเขาเปนอิสระจากฤทธิ์ และเพ่ือความเปนอิสระตามขอ
ท่ีหน่ึงน้ี ขอท่ี ๒ จึงตามมาวา เมื่อเร่ิมจุดต้ังตน ณ ท่ีใด จะตองพา
เขาเดินหนาจากจุดน้ันเร่ือยไป จนกวาจะถึงจุดหมายคือความเปน
อิสระ จะถอยหลังไปจากจุดน้ันอีกไมได และตามนัยของขอท่ีสอง
น้ี จะปรากฏผลในทางปฏิบัติวา ความฝกใฝหมกมุนในสิ่งเหลาน้ี
จะตองลดลง หรืออยางนอยไมเพ่ิมมากข้ึน หรือกําหนดออกไปอีก
เปนทาทีของการปฏิบัติไดวาจะไมสงเสริมความฝกใฝหมกหมุนใน
สิ่งเหลาน้ีใหแพรหลายขยายตัว จะมีแตการควบคุมใหอยูในขอบเขต
และการทําใหลดนอยลง คือเปลี่ยนข้ันพัฒนาการเขาสูข้ันท่ี ๒ ให
หมด นอกจากน้ี ควรพยายามเนนใหปฏิบัติตามพุทธานุญาตท่ีวา
ทําตอเมื่อเขาขอ ซ่ึงจะเปนการกระชับขอบเขตใหรัดตัวเขามาอีก 
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ขอท่ี ๓ ซ่ึงไมอาจลืมไดคือ ตองใหอนุสาสนีชนิดนําออกเสนอใน
เมื่อไดโอกาส  เพ่ือท้ังเรงรัดและกําชับใหเปนไปตามจุดมุงหมาย 

 ทางดานประชาชนท่ีกําลังพัฒนาขามจากข้ันท่ี ๑ สูข้ันท่ี ๒ 
การผอนปรนหรือโอนออนผอนตามจะมีไดอยางมากท่ีสุด ก็เพียง
เทาท่ีอยูในขอบเขตซ่ึง 

๑. ไมเปนการออนวอนหวังพ่ึงอํานาจบันดาลจาก
ภายนอก (หลักพ่ึงตน และความเปนอิสระ) 

๒. ไมเปนเหตุใหหมกมุนหลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือ
ทํา (หลักทําการดวยความเพียรตามเหตุผล) 

จากความผอนปรนนี้ ความสัมพันธและวิธีปฏิบัติเทาท่ี
พอจะเปนไปได จึงมีดังน้ี 

ก. เก่ียวของกับอิทธิปาฏิหาริย ตลอดถึงสิ่งมงคลได โดย
พยายามทําสิ่งเหลาน้ีในความหมายใหมท่ีสามารถทําไดดวย
ตนเอง เชน ธรรมฤทธิ์ อริยฤทธิ์ และมงคลท่ีเกิดจากการประพฤติ
ธรรมเปนตน แตก็ยอมผอนลงไปอีกอยางมากท่ีสุด จนถึงยอมให
เก่ียวของกับมงคลตามแบบของชาวบานไดเฉพาะในแงท่ีเปน
เคร่ืองเสริมกําลังใจ (เสริมในทางท่ีดีงาม ไมใชฮึกเหิมท่ีจะทําการ
ช่ัวราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งย่ิงข้ึน โดยยํ้าวา
จะตองไมเปนเคร่ืองหนวงเหน่ียวหรือลดทอนความเพียรพยายาม
ทําการตามเหตุผลเปนอันขาด 

ข. สัมพันธกับเทพเจาท้ังหลาย โดยวิธีอยูรวมกัน (เกือบ = 
ตางคนตางอยู) ดวยเมตตาเก้ือกูลกันดวยไมตรี ผอนลงไปอยาง
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มากท่ีสุดจนถึงยอมรับการทําเทวตาพลี๕๘ (ของถวายแกเทวดา
หรือแผสวนบุญอุทิศแกเทวดา) ในความหมายวาเปนการเอื้อเฟอ
เก้ือกูลหรืออุปการะแกเทวดา (ไมใชบนบาน ออนวอนหรือขอให
โปรดปราน) 

 ย่ิงผอนปรนใหมาก ก็ย่ิงจําเปนจะตองยํ้าขอเตือนสํานึกไว
ใหหนักแนน ไมจําเพาะชาวบานจะตองคอยเตือนตนเองเทาน้ัน 
แมพระสงฆก็ควรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาส
ใกลชิดสภาพแวดลอมทางธรรมนอย และมีกิจของฆราวาสวุนวาย
คอยชักใหแชเชือนไดงาย ขอเตือนสํานึกท่ีวาน้ันก็คือจะตองรูตัวอยู
เสมอวา ตนยังอยูระหวางกําลังพัฒนา ขณะน้ีอยูท่ีข้ันน้ี ตองระลกึ
ไววา แมวาขณะน้ียังยุงเก่ียวกับเทวดา ยังยุงเก่ียวกับมงคล แตก็
หวังอยูเสมอวาจะกาวไปสูข้ันแหงความเปนอิสระสักวันหน่ึง 

ถาพูดอยางรวบรัดก็คือ จะตองสํานึกอยูเสมอวา "เรา
จะตองเดินหนาไมใชยํ่าอยูกับท่ี" คําวา “เดินหนา” มีความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับพัฒนาการในอริยธรรมข้ันตน เพราะหมิ่นเหมท่ี
จะตกหลนไปจากความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลัง
กลับไปอยูในชุมชนกอนอารยะไดงายเหลือเกิน เพราะในข้ันตนสุด
น้ี สิ่งท่ีใชรวมในพุทธศาสนากับในศาสนาเดิมยังมีมาก และสิ่งน้ัน
บางทีก็เปนสิ่งเดียวกันแทๆ เชนมงคลและพล ี เปนตน ตางแตทาที
แหงความเขาใจสําหรับช้ีนํา และจํากัดขอบเขตของการปฏิบัติ ถา
เกิดเหตุเพียงแควาเผลอลมืทาทีของการวางจิตใจน้ีเสียเทาน้ัน 
พฤติกรรมของผูปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเปนตรงขามไดทันที คือ 
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หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับไปอยูนอกชุมชน
อารยะ (นากลัววาจะไดเปนกันมาเสียอยางน้ีหลายคร้ังแลว) 
ดังน้ัน คําวา "เดินหนา" จึงเปนขอเตือนสํานึกสําคัญท่ีจะตองมา
ดวยกันเสมอกับความสํานึกในทาทีท่ีเปนขอบเขตของการปฏิบัติ๕๙ 

 เมื่อใดเดินทางกาวหนาถึงข้ันท่ี ๓ เมื่อน้ันจึงจะปลอดภัย
แท เพราะไดเขาอยูในชุมชนอารยะเปนโสดาบันข้ึนไป ไมมีการ
ถอยหลังหรือลังเลใดๆ อกี มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะ
เขาถึงความหมายของพระรัตนตรัย มั่นใจในความเปนไปตาม
เหตุผล จนมีศรัทธาท่ีไมหว่ันไหว ไมตองอางองิปจจัยภายนอก ไม
วาสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆ และไมมีกิเลสรุนแรงพอท่ีจะใหทํา
ความช่ัวรายหรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจท่ีจะตองระบาย 
กับท้ังรูจักความสุขอันประณีตซ่ึงเกิดจากความสุขสงบผองใส
ภายในแลว จึงมีความเขมแข็งมั่นคงในจริยธรรมอยางแทจริง 
ภาวะท่ีมีคุณธรรมมีความสุข และเปนอิสระ ซ่ึงอิทธิพลภายนอกไม
อาจมาครอบงําชักจูงไดเพียงเทาน้ี เปนความประเสริฐเพียงพอท่ี
เทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว๖๐ และพอท่ีจะใหชีวิตของผูน้ัน
เปนอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยูแลวในตัว 

 มนุษยเปนยอดแหงสัตวท่ีฝกได เรียกอยางสมัยใหมวา มี
ศักยภาพสูง สามารถฝกไดท้ังทางกาย ทางจิต และทางปญญา ให
วิเศษ ทําอะไรๆ ไดประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย อยางแทบไม
นาเปนไปได๖๑ การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุ
ภาพดลบันดาล ก็คือการตกอยูในความประมาท ละเลยปลอยให
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ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรูจักเติบโตในอริยมรรคา 
สวนผูใดไมประมาทไมรีรอ เรงฝกฝนตนไมหยุดย้ัง ผูน้ันแหละจะ
ไดท้ังอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์ และจะบรรลุสิ่งเลิศล้ําท่ีท้ังฤทธานุภาพ
และเทวานุภาพไมอาจอํานวยใหได 



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๕๒ 

บันทึกพิเศษทายบท 

สําหรับผูสนใจเชิงวิชาการ 

 

บันทึกที่ ๑ :  

อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร 

 การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระพุทธเจาเทาท่ีพบใน
พระไตรปฎกคือ  

● ทรมานหัวหนาชฎิลช่ืออุรุเวลกัสสป (ทรมาน มาจาก ทม
นะ แปลวา ฝก คือทําใหหมดทิฏฐิมานะ หันมายอมรับถือปฏิบัติ
สิ่งท่ีถูกตอง ไมใชทําใหเจ็บปวด) -วินย.๔/๓๗-๕๑/๔๕-๖๐; 

● ทรมานพกพรหม - ม.มู.๑๒/๕๕๑-๕/๕๙๐-๗; สํ.ส.๑๕/  
๕๖๖/๒๐๘;  

● ทรมานพรหมอีกองคหน่ึง -สํ.ส.๑๕/๕๗๓/๒๑๑;  
● แกความเห็นของสุนักขัตต และแกคําทาของอเจลกชื่อ

ปาฏิกบุตร -ที.ปา.๑๑/๔-๑๒/๖-๒๙;  
● ทรมานโจรองคุลิมาล -ม.ม.๑๓/๕๒๔/๔๗๙;  
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● ทําใหพระภิกษุพวกหน่ึงประหว่ันใจแลวมาเฝาเพ่ือ
พระองคจะตรัสสอน - สํ.ข.๑๗/๑๖๗/๑๑๗;  

● ทําใหจําเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในท่ีเรนลับ - 
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) -ส.ํส.๑๕/ 
๘๓๘/๓๑๔; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๐/๓๕๙;  

● เร่ืองท่ีมาในอรรถกถาเชน ยมกปาฏิหาริย แกคําทาของ
พวกเดียรตถีย -ที. อ.๑/๗๗; ธ.อ.๖/๖๒; ชา.อ.๖/๒๓๑; (ท้ังน้ีอิง
บาลีใน ขุ.ปฏิ. ๓๑/๐/๔; ๒๘๔/๑๘๒ และ วินย.๗/๓๑/๑๔);  

● ทรงนําพระภิกษุใหม ๕๐๐ รูป เท่ียวชมธรรมชาติในปา
หิมพานตแกความคิดถึงคูรักคูครอง - ชา.อ.๘/๓๓๕; เปนตน 
 
การแสดงอิทธิปาฏิหาริยของพระสาวกท่ีพบในบาลี คือ  

● พระปณโฑลภารัทวาช แกคําทาเหาะข้ึนไปเอาบาตรบน
ยอดไผ (ตนบัญญัติไมใหภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริยแกชาวบาน) - 
วินย.๗/๓๑/๑๔;  

● พระมหาโมคคัลลานปราบมาร - ม.มู.๑๒/๕๕๙/๖๐๑;  
● พระปลินทวัจฉะนําบุตรของอุปฐากกลับคืนจากโจร - 

วินย.๑/๑๗๓/๑๒๕;  



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๕๔ 

● พระปลินทวัจฉะอธิษฐานวังพระเจาพิมพิสารเปนทอง 
เพ่ือชวยแกชาวบานจากขอหาโจรกรรม - วินย.๒/๑๓๙/๑๑๙-
๑๒๑; 

● พระทัพพมัลลบุตรใชน้ิวเปนประทีปสองทางนําพระภิกษุ
ท้ังหลายไปยังเสนาสนะตางๆ -วินย.๑/๕๔๑/๓๖๙; ๖/๕๙๓/๓๐๖;  

● พระสาคตะใชฤทธิ์ใหชาวบานเห็น ทําใหตองแสดงฤทธิ์
ใหชาวบานดูตอพระพักตรเพ่ือใหชาวบาน ใจ สงบพรอมท่ีจะฟง
ธรรม - วินย.๕/๑/๓;  

● พระสาคตะปราบนาคของชฎิล (ตนบัญญัติหามภิกษุดื่ม
สุรา) วินย.๒/๕๗๕/๓๘๓;  

● พระเทวทัตทําใหเจาชายอชาตศัตรูเลื่อมใส - วินย.๗/
๓๔๙/๑๖๔;  

● พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานกลับใจหมูภิกษุ
ศิษยพระเทวทัตดวยอนุสาสนีปาฏิหาริยท่ีควบดวยอิทธิปาฏิหาริย 
และอาเทศนาปาฏิหาริย -วินย. ๗/๓๙๔/๑๙๘;  

● พระมหกะบันดาลใหมีลมเย็น แดดออน และฝน ชวย
พระเถระท่ีกําลังเดินยามรอนจัด จิตตคฤหบดีเห็นจึงขอใหทําฤทธิ์
ใหดู และทานไดบันดาลใหเกิดไฟ - สํ.สฬ.๑๘/๕๕๖/๓๕๗;  

● พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหเวชยันตปราสาท
สั่นสะเทือนเพื่อเตือนสํานึกใหพระอินทรไมมัวเมาประมาท ม.มู.
๑๒/๔๓๗ /๔๖๘;  
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● พระมหาโมคคัลลานบันดาลใหมิคารมาตุปราสาท
สั่นสะเทือนเพ่ือเตือนสํานึกของพวกภิกษุผูจัดจานฟุงเฟอ - สํ.ม.
๑๙/ ๑๑๕๕/๓๔๖;  

● พระอภิภสูาวกของพระสิขีพุทธเจาแสดงธรรมโดยไมให
คนเห็นตัว ใหเสียงไดยินไปไดพันโลกธาตุ - สํ.ส.๑๕/๖๑๖/๒๒๙; 
อง.ฺติก.๒๐/๕๒๐/๒๙๑; ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๘๖/๕๙๖;  

สวนเรื่องทีเ่ลาในอรรถกถามีมากมาย เชน  
● พระจุลลบันถกบันดาลใหเห็นตัวทานเปนพันองค - อง.ฺ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 (เพ่ิมความจากปุณโณวาทสูตร, ม.อุ.
๑๔/๗๖๔/๔๘๕ และมีเร่ืองพระพุทธเจาเสด็จสุนาปรันตชนบท 
เปนท่ีมาของพระพุทธบาท 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  
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● พรหมสัมมาทิฏฐิทรมานพรหมมิจฉาทิฏฐิ - ส.ํส.๑๕/ 
๕๘๖/๒๑๕;  

● ฤาษีช่ือโรหิตัสสะมีฤทธิ์เหินเวหาดวยคามเร็วดังวายางเทา
เดียวก็ขามมหาสมุทรไปแลว เหาะไปตลอด ๑๐๐ ปไมหยุดเลย ก็ไม
ถึงท่ีสุดโลก ตายเสียกอน - สํ.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๔๕/๖๑;  

● พระอินทรแปลงเปนชางหูกมาถวายบิณฑบาตแกพระ  
มหากัสสป - ขุ.อ.๒๕/๘๐/๑๕๕;  

สวนในอรรถกถามีเร่ืองมากมาย โดยมากเปนการกระทํา
ของเทวดา ยักษ วิทยาธร ฤาษี ดาบสตางๆ ผูมีบทบาทมากทาน
หน่ึงคือพระอินทร ซ่ึงมักแปลงกายบาง ไมแปลงกายบาง ลงมา
ชวยคนดีบาง ทดสอบความดีของคนดีบาง ดังเชนแปลงเปนหนูมา
กัดเชือกรัดครรภปลอมของนางจิญจมาณวิกา - ธ.อ.๖/๔๕; ชา.อ. 
๖/๑๓๐; อิติ.อ.๑๑๓ และพบไดท่ัวๆ ไปในอรรถกถาชาดก ;  

นอกจากนั้นมีกลาวถึงเปนกลาง มิใชเปนเหตุการณเฉพาะคร้ัง
เฉพาะคราว เชน  

● เปนเหตุหน่ึงของแผนดินไหว  - ที.ม.๑๐/๙๘/๑๒๖;   
● แสดงความสําคัญของมโนกรรม - ม.ม.๑๓/๗๐/๖๓;  
● เหตุใหอธิษฐานตนไมเปนดินก็ได เปนนํ้าก็ได เปนตน - 

อง.ฺฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๐ ;  
● กลาวถึงคนท่ีเปนโลกาธิปไตยเรงปฏิบัติธรรม เพราะกลัว

วาสมณพรหมณและเทวดาผูมีฤทธิ์จะลวงรูจิตของตน - อง.ฺติก. 
๒๐/๔๗๙/๑๘๘ 



อิทธิปาฏิหาริย-เทวดา ๕๗ 

บันทึกที่ ๒ :  

การชวยและการแกลงของพระอินทร 

 การชวยเหลือของพระอินทรน้ัน ดูเหมือนจะมิใชเกิดจาก
เพียงคุณธรรมเทาน้ัน แตแทบจะถือเปนหนาท่ีทีเดียวเพราะมี
ขอกําหนดกํากับอยูดวย คือ การท่ีอาสนรอนเปนสัญญาณเตือน 
เร่ืองอาสนรอนน้ีก็นาจะเปนหลักฐานอยางหน่ึงท่ีแสดงถึงชวงตอ
ของความเปลี่ยนแปลงจากการถูกบีบคั้นดวยแรงตบะหรือการ
บําเพ็ญพรตแบบเกา หันมาเนนในแงท่ีคุณธรรมความดีของคน
เปนแรงเรงเราแทน และพระอินทรในระยะชวงตอน้ี ก็ยังเก่ียวของ
กับพลังบีบบังคับท่ีเกิดจากตบะแบบเกาอยูดวย ในสถานการณ
บีบบังคับแบบเกาน้ัน การปฏิบัติของพระอินทรก็มักจะเปนไปใน
รูปของการแขงขัน ชิงชัยชิงอํานาจกับมนุษยแบบโลกๆ ท่ีติดมากับ
ระบบเกา เชน พยายามหาทางทําลายตบะของมนุษยเปนตน ซ่ึง
เห็นไดชัดวาไมใชวิธีการแหงคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา 
(เชน โลมสกัสสปชาดก, ชา.อ.๕/๓๘๐; อลัมพุสาชาดก, ชา.อ.๗/
๓๙๖; นฬินิกาชาดก, ชา.อ.๘/๑) สวนเร่ืองท่ีเขาสูคติของ
พระพุทธศาสนามากบางนอยบางมีมากมายหลายเร่ืองเชนใน 

● มหาสุวราชชาดก, ชา.อ.๕/๓๕๑;  
● กัณหชาดก, ชา.อ.๕/๔๒๙;  
● อกิตติชาดก, ชา.อ.๖/๑๙๗;  
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● 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;  
● เร่ืองพระจักขุบาล, ธ.อ.๑/๑๖;  
● เร่ืองสามเณร, ธ.อ.๘/๑๒๙ ฯลฯ 
 อน่ึง พึงสังเกตดวยวา ตามเร่ืองในชาดกเหลาน้ี เมื่อพระ

อินทรจะชวยน้ัน มิใชจะชวยงายๆ โดยมากมักจะมีบททดลองกอน 
เพ่ือทดสอบวามนุษยท่ีทําดีน้ัน มีความแนวแนมั่นคงในความดีน้ัน
แทจริงหรือไม อีกเร่ืองหน่ึงท่ีถือวาแสดงคติพุทธศาสนาอยางสําคัญ 
จัดเขาในทศชาติ คือมหาชนกชาดก ตามเร่ืองวา เมื่อเรือแตกกลาง
ทะเล คนท้ังหลายหวาดกลัว รองไหวอนไหเทวดาตางๆ พระ
โพธิสัตวผูเดียว ไมรองไห ไมครํ่าครวญ ไมวอนไหวเทวดา คิดการ
ตางๆ ตามเหตุผล และเพียรพยายามสุดกําลัง ในท่ีสุดมณิเมขลา
เทพธิดารักษาสมุทรมาชวยเองตามหนาท่ีของเทวดา (ชา.อ.๙/ ๕๙) 

 อน่ึง นอกจากตรวจดูเองแลว พระอินทรยังมีทาวโลกบาล
เปนผูชวย คอยสงบริวารมาตรวจดูความประพฤติของชาวโลกไป
รายงานใหทราบดวย (อง.ฺติก.๒๐/๔๗๖/๑๘๐; อง.ฺอ.๒/๑๕๖). 
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บันทึกที่  ๓ :  

สัจกิริยา ทางออกท่ีดีสําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล 

 สําหรับชาวพุทธในระยะพัฒนาข้ันตน ผูยังหวง หรือยังมี
เย่ือใยท่ีตัดไมคอยขาดในเร่ืองแรงดลบันดาลหรืออํานาจอัศจรรย
ตางๆ ประเพณีพุทธแตเดิมมายังมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนทางออกใหอีก
อยางหน่ึง คือ "สัจกิริยา" แปลวา การกระทําสัจจะ หมายถึงการ
อางพลังสัจจะหรือการอางเอาความจริงเปนพลังบันดาล คือยก
เอาคุณธรรมท่ีตนไดประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญมาหรือมีอยูตามความ
จริง หรือแมแตสภาพของตนเองท่ีเปนอยูจริงในเวลาน้ัน ข้ึนมาอาง
เปนพลังอํานาจสําหรับขจัดปดเปาภยันตรายท่ีไดประสบในเมื่อ
หมดทางแกไขอยางอื่น วิธีการน้ีไมกระทบระเทือนเสียหายตอ
ความเพียรพยายาม และไมเปนการขอรองวิงวอนตออํานาจดล
บันดาลจากภายนอกอยางใดๆ ตรงขาม กลับเปนการเสริมยํ้า
ความมั่นใจในคุณธรรมและความเพียรพยายามของตน และทําให
มีกําลังใจเขมแข็งย่ิงข้ึน อีกท้ังไมตองยุงเก่ียวกับวัตถุหรือพิธีท่ีจะ
เปนชองทางใหขยายกลายรูปฟนเผือออกไปได  

สัจกิริยาพบบอยในคัมภีรพุทธศาสนารุนอรรถกถาเฉพาะ
อยางย่ิงชาดก นับเปนวิธีปฏิบัติท่ีใกลจะถึงความเปนพุทธอยาง
แทจริง ดังหลักฐาน (หลายเร่ืองมีลักษณะนาจะเหลือเช่ือ แตคง
เปนธรรมดาของวรรณคดี); 
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● พิสูจนความเปนลูก ชา.อ./๑/๒๐๖;  
● ทําใหตนออกลวง เพ่ือชวยฝูงลิงใหดื่มนํ้าไดโดยปลอดภัย 

- 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;  
● ใหประดานกพนจากท่ีกักขัง - ชา.อ.๖/๓๓๖;  
● บริจาคพระเนตรแลว กลับมีพระเนตรข้ึนใหม - ชา.อ.๗/ 

๔๘ (อางใน มิลินฺท. ๑๗๐);  
● ใหผูไปสละชีวิตแทนบิดาปลอดภัย (มีแงอิงเทวดาบาง) - 

ชา.อ.๗/๒๑๒;  
● อางความซ่ือสัตยตอสามี ทําใหสามีหายจากโรคเร้ือน - 

ชา.อ.๗/๓๑๑;  
● พระมเหสีขอใหมีโอรส - ชา.อ. ๙/๒;  
● ใหพนจากการจองจําเพราะถูกใสความ - ชา.อ.๙/๕๔;  
● ใหลูกหายจากพิษลูกศร - ชา.อ. ๙/๑๕๒;  
● ใหสวามีท่ีกําลังจะถูกบูชายัญพนภัย - ชา.อ.๑๐/๑๓๓;  
● นางโสเภณีใหแมคงคาไหลกลับ - มิลนฺิท.๑๗๓;  
● พระเจาอโศกของก่ิงมหาโพธิโดยไมตองตัด - วินย.อ.๑/

๙๕;  
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● 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) ;  

● ราชามหากัปปนะขามแมนํ้าดวยมา - สํ.อ.๒/๒๙๙; 
อง.ฺอ.๑/๓๔๘;  

● พระราชเทวีทําอยางมหากัปปนะ - ธ.อ.๔/๔๙๑;  
● เสี่ยงดอกไมไปบูชาและนิมนตพระพุทธเจา - องฺ.อ.๑/

๒๘๘;  
● ใหลูกหายจากพิษงู - อง.ฺอ.๒/๑๗๖;  
● ทําใหสามีหายปวย   อง.ฺอ.๓/๑๑๗ (แตบาลีวาหาย

เพราะฟงโอวาทของภรรยา - องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๗/๓๓๒);  
● เสี่ยงทายวามีทักขิไณยบุคคลหรือไม - อง.ฺอ.๓/๓๔๑;  
มีขอท่ีควรเสนอไวชวยกันพิจารณาอยางหนึ่งวา บางที

ประเพณีการทําสัจกิริยา อาจเปนเคร่ืองแสดงอยางหน่ึงวา
จริยธรรมยังมั่นคงแข็งแรงอยูในสังคมหรือไม การเสื่อมไปของ
ประเพณีสัจกิริยาอาจแสดงถึงความเสื่อมถอยออนแอลงในทาง
จิรยธรรม เพราะในเมื่อไมมีคุณธรรมท่ีจะตองใหเกิดความมั่นใจวา
ตนเอง ก็ตองหันกลับไปอางและวิงวอนสิ่งศักด์ิสิทธิ์มเีทวฤทธิ์เปน
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ตน คงเปนดวยเหตุน้ีการกระทําตามระบบเดิม เชน การบนบาน
การวิงวอน การสาปแชง การสบถสาบานผสมสาป (การสบถ
สาบานตามความหมายเดิมลวนๆ เปนเพียงคํามั่น แตท่ีทํากันมาก
มีการอางสิ่งศักด์ิสิทธิ์มาสาปแชงดวยวา ถาทําหรือไมทําอยางน้ัน
ขอใหประสบผลรายอยางน้ันๆ) จึงยืนยงและแพรหลายกวา.  
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บันทึกที่ ๔ :  

พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา 

 คติพระพุทธศาสนาเก่ียวกับเทวดาน้ี เมื่อปฏิบัติใหถูกตอง
ดวยความเขาใจ ก็ทําใหชาวพุทธอยูรวมกันไดดวยดีกับผูท่ียังนับ
ถือเทพเจา พรอมท้ังสามารถรักษาหลักการของตนไวไดดวย 
อยางไรก็ตาม บางทานสังเกตวาทาทีเชนน้ีทําใหพระพุทธศาสนา
เสียเปรียบ เพราะคนท่ัวไปมีความโนมเอียงในทางท่ีจะไมมั่นใจ
ตนเอง และครานท่ีจะคิดเหตุผล  จึงมักถูกดึงลงไปสูลัทธิไหววอน
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ขอฤทธิ์ดลบันดาลไดงาย ขอน้ีอาจเปนจุดออนท่ี
พิจารณากันไปไดตางๆ แตปญหานาจะอยูท่ีวา เราไดยกเอา
ขอบเขตท่ีทานวางไวข้ึนมาปฏิบัติกันหรือเปลา และคอยย้ําความ
เขาใจท่ีถูกตองกันไวหรือไม ย่ิงถารูตัววามีจุดออนอยูแลวก็ควรจะ
ย่ิงระมัดระวังรักษาหลักการใหแข็งขันย่ิงข้ึน มองอยางหน่ึง 
เหมือนกับพูดวา ชาวพุทธฝายชาวบานจะไปนับถือกราบไหวยก
ยอง (แตไมใชออนวอนหรือมั่วสุม) เทพเจากับเขาอยางไรก็ได แต
อยานับถือใหสูงกวาความสามารถของมนุษยท่ีตนมีอยูก็แลวกัน 
เทวดาจะสูงเทาใดก็ได แตท่ีสูงสุดน้ันคือมนุษย คือทานผูเปน
ศาสดาของเทวะและมนุษยท้ังหลาย หรือถาไมคลองใจท่ีจะนึกถึง
ภาพเทพเจาท่ีตนเคยเคารพเทิดทูนมากราบไหวมนุษย ก็อาจจะ
มองมนุษยผูสูงสุดใหมอีกแนวหน่ึงวา เปนผูไดพัฒนาตนจนถึง
ภาวะสูงสุดพนไปแลวท้ังจากความเปนเทพเจาและความเปน
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มนุษย โดยขอใหพิจารณาพุทธพจนดังตอไปน้ี (ขอความมีลักษณะ
เลนถอยคํา จึงแปลรักษาสํานวนเพื่อผูศึกษามีโอกาสพิจารณา) 

 คร้ังหน่ึง เมื่อพระพุทธเจากําลังเสด็จพุทธดําเนินทางไกล 
พราหมณผูหน่ึงไดเดินทางไกลทางเดียวกับพระองค มองเห็นรูป
จักรท่ีรอยพระบาทแลวมีความอัศจรรยใจ คร้ันพระองคเสด็จลงไป
ประทับน่ังพักท่ีโคนไมตนหน่ึงขางทาง พราหมณเดินตามรอยพระ
บาทมา มองเห็นพุทธลักษณาการท่ีประทับน่ังสงบลึกซ้ึงนาเลื่อมใส
ย่ิงนัก จึงเขาไปเฝาแลวทูลถามวา "ทานผูเจริญคงจักเปนเทพเจา" 
พระพุทธเจาตรัสตอบวา "แนะพราหมณ เทพเจาเราก็จักไมเปน"  
ทูลถามตอไปวา "ทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ" ตรัสตอบวา 
"คนธรรพเราก็จักไมเปน" "ทานผูเจริญคงจักเปนยักษ" "ยักษเราก็
จักไมเปน" "ทานผูเจริญคงจักเปนมนุษย" "มนุษยเราก็จักไมเปน" 
ทูลถามวา "เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนเทพ ทานก็กลาววา 
เทพเราก็จักไมเปน เมื่อถามวาทานผูเจริญคงจักเปนคนธรรพ…
เปนยักษ…เปนมนุษย ทานก็กลาววา จักไมเปน เมื่อเชนน้ันทานผู
เจริญจะเปนใครกันเลา" ตรัสตอบวา "น่ีแนะพราหมณ อาสวะเหลา
ใดท่ีเมื่อยังละไมไดจะเปนเหตุใหเราเปนเทพเจา.เปนคนธรรพ ...
เปนยักษ...เปนมนุษย อาสวะเหลาน้ันเราละไดแลว ถอนรากเสีย
แลวหมดสิ้น ไมมีทางเกิดข้ึนไดอีกตอไป เปรียบเหมือนดอกอุบล 
ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เกิดในนํ้า เจริญในนํ้า แตตั้งอยูพนนํ้า ไม
ถูกนํ้าฉาบติด ฉันใด เราก็ฉันน้ันเหมือนกัน เกิดในโลก เติบโตข้ึน
ในโลก แตเปนอยูเหนือโลก ไมติดกลั้วดวยโลก ฉันน้ัน; น่ีแนะ
พราหมณ จงถือเราวาเปน ‘พุทธ’ เถิด" (อง.ฺจตุกฺก.๒๑/๓๖/๔๘) 
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เชิงอรรถ 

 
๑  น โสเธนฺติ มจฺจํ อวิติณฺณกงฺขํ (ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔) 
๒ หลักขอน้ี รวมอยูในเกณฑวินิจฉัยความหมายและคุณคาของ

พุทธธรรม ซ่ึงเปนอีกบทหน่ึงตางหากในหนังสือพุทธธรรมฉบับ
สมบูรณ 

๓ ที.ปา.๑๑/๒-๓/๓-๔; พึงเทียบกับพุทธพจนท่ีแสดงสิ่งท่ีทรง
พยากรณและไมทรงพยากรณ ใน ม.ม.๑๓/๑๕๐-๑๕๒/๑๔๗-
๑๕๓  ดวย 

๔ ขุ.สุ.๒๕/๓๑๕/๓๗๔ (คําวา การบําเพ็ญพรตหมายจะเปน
เทวดาน้ัน แปลตาม สุตฺต.อ.๒/๖๖ รูปศัพทเปน อมรา ถาแปล
ตามรูปศัพท ก็ไดความเพียงวา เทวดาท้ังหลาย ก็ดี) 

๕  คําช้ีแจงเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริย ในฐานะเปนอภิญญา พรอม
ท้ังหลักฐานอางอิงท้ังหลาย ไดแสดงไวแลวอยางมากมายใน
ตอนกอน ๆ 

๖ ที.สี.๙/๓๓๙-๓๔๒/๒๗๓-๖; ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๓๒; องฺ.ติก.  
๒๐/๕๐๐/๒๑๗; ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๑/๖๑๖-๘ 

๗  ดู เกวัฏฏสูตร, ที.สี.๙/๓๓๘-๓๕๐/๒๗๓-๒๘๓ 
๘  ดู อง.ฺติก.๒๐/๕๐๐/๒๑๗-๒๒๐ 
๙  ที.ปา.๑๑/๙๐/๑๒๒; อธบิายใน ขุ.ปฏิ.๓๑/๖๙๐/๕๙๙ 
๑๐ ดู วัตถุประสงคของการปฏิบัติเชนน้ีใน อง.ฺป ฺจก.๒๒/๑๔๔  /

๑๘๙; ฤทธิ์ประเภทน้ีเปนพวกเมตตาเจโตวิมุตติ ซ่ึงถึงข้ันเปน
สุภวิโมกข เกิดจากเจริญโพชฌงคประกอบดวยเมตตาก็ได (ส



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๖๖ 

.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔); เปนผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ได 
(ส.ม.๑๙/๑๒๕๓-๑๒๖๒/๓๗๖-๙); เปนผลของการเจริญ
สมาธิก็ได (ส.ม.๑๙/๑๓๓๒-๖/๔๐๑-๓); บางแหงเรียกผูปฏิบัติ
ไดเชนน้ีวาอริยชนผูเจริญอินทรียแลว (ม.อ.ุ๑๔/๘๖๓/๕๔๖) 

๑๑ วินย.๗/๓๓/๑๖; อรรถกถาอธิบายวา ทรงหามแตวิกุพพนฤทธิ์ 
(ฤทธิ์ผันแผก คือเปลี่ยนจากรูปรางปกติ เชน แปลงตัวเปน
ตางๆ เนรมิตใหเห็นสิ่งตาง ๆ พูดแตไมใหเห็นตัว ใหเห็นตัว
ทอนเดียว เปนตน) ไมหามอธิษฐานฤทธิ์ (เชน อธิษฐานตัวเปน
หลายคน เดินนํ้า ดําดิน เปนตน) ดู วินย.อ.๓/๓๓๗ แต
คําอธิบายน้ีดูไมนานิยม 

๑๒ ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๑๘-๗๒๒/๖๑๖-๖๒๐ 
๑๓ อง.ฺติก.๒๐/๕๘๔/๓๗๕; องฺ.ทสก.๒๔/๒๑๗/๓๕๓ 
๑๔ อิทธิมทะ (เปนพวกเดียวกับเมาความรู เมาศีล เมาฌาน เปน

ตน) ดู อภ.ิวิ.๓๕/๘๔๙/๔๖๘) 
๑๕ วิสุทธิ.๑/๑๑๒,๑๒๒ 
๑๖ แตอยาลืมวา การต้ังใจใชความประพฤติศีลและวัตรเปนเคร่ือง

ชักจูงผูกหมูชนไวกับตน เพ่ือผลในทางช่ือเสียง ความยกยอง
สรรเสริญ หรือลาภ ก็เปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงติเตียนมาก
เชนเดียวกัน 

๑๗ ของขลังสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ อํานาจลึกลับน้ัน รวมถึงสิ่งท่ีทานเรียกวา 
ติรัจฉานวิชาบางอยางดวย (ติรัจฉานวิชา คือ วิชาท่ีขวางตอ
ทางสวรรคนิพพาน หรือวิชาภายนอกท่ีไมเขากับจุดหมายของ
พระศาสนา โดยมากเปนวิชาจําพวกการทํานายทายทัก และ
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การรักษาโรคตาง ๆ ซ่ึงจะจัดเปนความบกพรองเสียหายใน
ดานศีล หากภิกษุนํามาใชเปนเคร่ืองมือหาเลี้ยงชีพหรือหาลาภ
สักการะ ติรัจฉานวิชา เปนคนละอยางกันกับอิทธิปาฏิหาริย, 
ติรัจฉานวิชา มาใน ที.สี.๙/๑๙-๒๕/๑๑-๑๕ และกลาวซํ้าไวอีก
หลายสูตรในพระไตรปฎกเลม ๙ น้ัน, มีสิกขาบทหามเรียนหาม
สอนใน วินย.๓/๓๒๒/๑๗๗; ๗/๑๘๔/๗๑ อธิบายใน ที.อ.๑/ 
๑๒๑; นิทฺ.อ.๒/๑๑๗ เปนตน) 

๑๘ อยาลืมวา หลักพ่ึงตนเอง เปนตัวของตัวเอง น้ี ทานใหสมดุลย
ดวยหลักการเคารพ หรือคารวธรรม ท่ีกลาวแลวในตอนกอน 
และพึงสังเกตวา ผูเปนอิสระแลวอยางแทจริง กลับเปนผูเช่ือ
ฟงคําสั่ง มีวินัยอยางย่ิง (การเช่ือฟงกับความเช่ือท่ีเรียกวา
ศรัทธามีแงตางกัน การเช่ือฟงหรือปฏิบัติตามคําสั่งอยางมีวินัย
น้ันเกิดจากศรัทธาอยางหน่ึง เกิดจากปญญาอยางหน่ึง พระ
อรหันตปฏิบัติตามคําสั่ง รักษาระเบียบวินัยดวยปญญา). 

๑๙ อิทธิปาฏิหาริยในคัมภีร ดู บันทึกพิเศษทายบท 
๒๐ อามิสฤทธิ์ (ความสําเร็จหรือความรุงเรืองทางวัตถุ, วัตถุรุงเรือง 

หรือวัตถุเปนแรงบันดาล) และ ธรรมฤทธิ์ (ความสําเร็จหรือ
ความรุงเรืองแหงธรรม, ธรรมรุงเรือง หรือธรรมเปนแรงบันดาล) 
มาใน อง.ฺทุก.๒๐/๔๐๓/๑๑๗; อน่ึง ความมีรูปโฉมงาม
ผิวพรรณผุดผอง ความมีอายุยืน ความมีสุขภาพดี ความมี
เสนหผูคนชอบชมอยูใกล ก็เรียกวาเปนฤทธิ์เชนกัน (ดู ที.ม.
๑๐/๑๗๑/ ๒๐๔; ม.อ.ุ๑๔/๔๙๖/๓๓๐) 
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๒๑ ที.สี.๙/๓๔๓/๒๗๗ และ ส.ส.๑๕/๒๙๗/๘๘; อง.ฺจตุกฺก.๒๑/ 

๔๕/๖๑ (เคยอางแลวท้ังสองเรื่อง) 
๒๒ วินย.๗/๓๕๐/๑๖๔ (เคยอางแลว); อยางไรก็ดี ถาความคิดราย

รุนแรงข้ึน ฤทธิ์ก็เสื่อมได เพราะฤทธิ์ตองอาศัยฌานสมาบัติ
เปนฐาน และผูจะเขาฌานสมาบัติได ตองทําจิตใหบริสุทธิ์ผอง
ใส ปราศจากนิวรณ. 

๒๓ คําวาเทวดา หรือเทพ ใชคลุมถึงพรหมท้ังหลายดวย โดย
แบงเปนเทวดาช้ันกามาวจร (ผูยังเก่ียวของกับกาม บางที
เรียกวา ฉกามาพจรสวรรค หรือสวรรคช้ันท่ียังเก่ียวของกับ
กาม ๖ ช้ัน คือ จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา ดุสิต 
นิมมานรดี และ     ปรนิมมิตวสวัตดี) ตอจากน้ันมีเทพช้ันรูปาว
จร (รูปพรหม) ๑๖ ช้ัน และสูงสุดมเีทพช้ันอรูปาวจร (อรูป
พรหม) (ดู สงคฺห.๒๙ เปนตน) 

๒๔ ดู อง.ฺนวก.๒๓/๒๒๕/๔๐๙ 
๒๕ ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐. 
๒๖ อง.ฺอฏก.๒๓/๑๑๙/๒๒๙ 
๒๗ ดู เคา อง.ฺอ.๓/๓๔๕ 
๒๘ อบายภูมิ มี ๔ คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และอสุรกาย (ขุ.อิติ. 

๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน). 
๒๙ ใน อง.ฺอฏก.๒๓/๑๖๑/๓๑๔ มพุีทธพจนวา ตอเมื่อ

พระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณทัสสนะครบ ๘ ปริวัฏฏ (รอบท้ัง 
๘ ดานคือ ๑. จําโอภาสได  ๒. เห็นรูปท้ังหลาย  ๓. สนทนากัน
ไดกับเทวดาเหลาน้ัน  ๔. รูวาเทวดาเหลาน้ันมาจากเทพนิกาย
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ไหน ๕. รูวาเทวดาเหลาน้ันจุติจากท่ีน้ีไปเกิดท่ีน้ันดวยวิบาก
ของกรรมใด  ๖. รูวาเทวดาเหลาน้ันมีอาหารอยางไร เสวยสุข 
ทุกขอยางไร ๆ  ๗. รูวาเทวดาเหลาน้ันมีอายุยืนยาวเทาใด  ๘. 
รูวาพระองคเคยอยูรวมกับเทวดาเหลาน้ันหรือไม) จึงจะทรง
ปฏิญาณไดวาทรงบรรลุแลวซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิ
เทวญาณทัสสนะน้ีนาจะแปลวา ญาณทัสสนะของพระผู
เหนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะท่ีทําใหทรงเปนผูเหนือกวา
เทพ (เทียบคําแปลกับ ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒; นิทฺ.อ.๒/๓๒๘ 
สุตฺต.อ.๒/๕๓๐) เพราะทําใหทรงรูจักเทวดาดีย่ิงกวาท่ีพวก
เทวดารูจักตนเอง (เชนพระพรหมไมรูอายุของตน จึงเขาใจ
ตนเองผิดวาไมเกิดไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะน้ี เปนสวนหน่ึง
ของทิพยจักษุ (ดู ม.อ. ๓/๓๐๕) จึงเปนคุณสมบัติจําเปนอยาง
หน่ึงสําหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพล
ญาณขออื่น ๆ แตไมจําเปนสําหรับการบรรลุอรหัตตผลหรือ
นิพพาน (แตเดิมมาตั้งแตกอนพุทธกาล ความนับถือเทวดา
เปนของสามัญและฝงรากลึก ดังน้ัน การจะแสดงความ
ประเสริฐของมนุษยไดก็ตองใหเห็นวามนุษยสามารถจะทําตน
ใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร). 

๓๐ ส.ส.๑๕/๕๘๖/๒๑๕ 
๓๑ ม.ม.ู๑๒/๔๓๗/๔๖๘ 
๓๒ สํ.ส.๑๕/๘๖๔/๓๒๒ 
๓๓ โลกมนุษยไมสะอาดมีกลิ่นเปนท่ีรังเกียจแกเทวดา (ดู ที.ม.๑๐/ 

๓๐๖/๓๖๒; ขุทฺทก.อ.๑๒๙; สุตฺต.อ.๒/๘๖) 



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๗๐ 
๓๔ ขุ.ชา.๒๗/๕๐๕/๑๒๘; ชา.อ.๔/๒๒๗-๒๓๔ 
๓๕ ธ.อ.๕/๑๐; ชา.อ.๑/๓๓๙ 
๓๖ ดู เร่ืองพระโกณฑธาน, อง.ฺอ.๑/๒๘๔; ธ.อ.๕/๔๗ 
๓๗ เชน ขุททก.อ.๒๖๑; สุตฺต.อ.๑/๒๔๖; ธ.อ.๒/๑๒๘ 
๓๘ เชน ปพภารวาสีติสสเถรวัตถุ, ธ.อ.๘/๑๒๓ 
๓๙ ไดกลาวขางตนแลววาจะพูดไปตามเรื่องราวในคัมภีร ไมแปล

ความหมายทางนามธรรม 
๔๐ เขตอํานาจของมาร เรียกวา มารไธย (มารเธยฺย); ดู ม.อ.๑/ 

๔๕; สุตฺต.อ.๑/๕๔ 
๔๑ ดู ชา.อ.๑/๑๑๓; พุทธ.อ.๕๒๑ 
๔๒ ดู ม.มู.๑๒/๕๕๖/๕๙๗ 
๔๓ อง.ฺจตุกฺก.๒๑/๑๕/๒๒ 
๔๔ ดู ขุ.อิติ.๒๕/๒๖๐/๒๘๘; ขุ.เถร.๒๖/๓๗๙/๓๕๙; ขุ.เถรี.๒๖/ 

๔๗๑/๔๘๙ 
๔๕ การชวยและการแกลงของพระอินทร ดู บันทึกพิเศษทายบท 
๔๖ เทียบกับสภาพปจจุบัน นาสังเกตวา มนุษยในบัดน้ีดูเหมือนจะ

หนักในการออนวอนมาก ถาเพียรพยายามกอนจึงออนวอนก็
พอทําเนา แตท่ีมีมาก กลับเปนวา ตนไมไดพากเพียรอะไร ก็ไป
บวงสรวงออนวอนเทวดา สวนเทวดาเลาก็รอการออนวอนกอน
จึงมา และใครออนวอนก็มาชวยคนน้ัน ไมตองคํานึงวาเขาทํา
ดีหรือไม ท่ีจะทดลองทดสอบความดีกอนเปนอันไมตองพูดถึง 
ถาเปนอยางน้ี ลองมาทายกันวาเทวดาท่ีลงมาจะเปนเทวดา
แบบไหน นาเกรงไหมวา เทวดาใฝลาภ และเทวดาสวมรอยจะ
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มากันมาก หรือไมก็เทวดาใจออน ท่ีมัวมาขลุกขลุยกับมนุษย
จนพาเสียไปดวยกัน 

๔๗ ถาจะใหถูกแท ควรวา "การเพียรพยายามทําดี เปนคุณธรรม
ของมนุษย การชวยเหลือคนทําดีเปนคุณธรรมของสวรรค" แต
ใชคําวาหนาท่ี เพราะฟงงายและกําชับการปฏิบัติมากกวา 

๔๘ มีขอสังเกตวา ชาวไทยพุทธสมัยเกา ท่ีเช่ือผีสางเทวดา เมื่อจะ
ทําการใดท่ีอาจกระทบกระเทือนเทวดา เขาพูดวาใหบอกกลาว
เทวดาหรือบอกกลาวพระภูมิเจาท่ี ขอน้ีอาจเปนหลักฐานอยาง
หน่ึงท่ีแสดงถึงการปรับตัวเขาสูแนวทางของพระพุทธศาสนา 
เปลี่ยนจากการเซนสรวงสังเวยอยางพราหมณ แตการ
บวงสรวงบนบาน กลับมาเฟองฟูใหมในสมัยปจจุบัน ท้ังน้ี
นาจะเปนเพราะวาในเมื่อคนไมเขาใจทาทีแบบพุทธตอเทวดา 
ก็จึงมีแตคน ๒ พวกเถียงกันอยูคือ พวกวาเทวดามี กับพวกวา
เทวดาไมมี จะเถียงกันอยางไรก็ตาม พวกท่ีเช่ือวามีก็ยังมีอยู 
และท่ีมากก็คือพวกท่ีระแวงไวกอนวามี พวกท่ีวามีและระแวง
วามี ก็ไมรูวิธีปฏิบัติอยางอื่นนอกจากการบวงสรวงออนวอน 
ดังน้ัน ท้ังท่ีมีการดุวาใหเลิกบวงสรวงออนวอนเทวดา แตการ
บวงสรวงออนวอนบนบานน้ัน ก็กลับย่ิงแพรหลายงอกงาม
ย่ิงข้ึน ขอสังเกตน้ีจะเปนจริงหรือไมขอใหผูมีโอกาสชวยกัน
คนความาบอกกันตอไป. 

๔๙ คําวาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ นาจะเปนคําท่ีคลุมเครือและกวางเกินไป ใน
บรรดาสิ่งของจําพวกน้ี สวนท่ีพอจะอางพุทธานุญาตไดคงจะมี
แตมงคลอยางเดียว ดังน้ัน ในวงการพุทธนาจะจํากัดไมใชคํา
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วาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ใชแตคําวามงคล เพ่ือขีดวงใหแคบเขา และงาย
แกการตะลอมเขาสูธรรม (แตมงคลเอง เด๋ียวน้ี ก็ใชกันพรา). 

๕๐ อง.ฺป ฺจก.๒๒/๑๗๕/๒๓๐ 
๕๑ 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 ไดทรงใหปูลาดผาคร้ังน้ัน
โดยตั้งความปรารถนาวาถาจะทรงไดโอรสก็ขอใหพระพุทธ
องคทรงเหยียบผาน้ัน พระพุทธเจาทรงทราบวาเจาชายจะไมมี
โอรสธิดาจึงไมทรงเหยียบ และไดทรงบัญญัติสิกขาบทหาม
ภิกษุท้ังหลายเหยียบผืนผา เพราะทรงประสงคจะอนุเคราะห
ภิกษุสงฆในภายหลัง เพราะในพุทธกาลมีภิกษุท่ีรูจิตผูอื่นอยู
มาก ภิกษุเหลาน้ันยอมเหยียบหรือไมเหยียบไดตรงตาม
ความคิดของชาวบานเจาของผาน้ัน แตนานไปภิกษุหลัง
พุทธกาลทําไปโดยไมรูไมเขาใจ ชาวบานก็จะติเตียนเอาวาพระ
สมัยน้ีไมเกงเหมือนอยางสมัยกอน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทไว
เปนการชวยคุมครองภิกษุรุนหลังท้ังหลาย และอธิบายตอไป
วา ในกรณีท่ีหญิงแทงไปแลว หรือมีครรภแก เขาขอเพ่ือเปน
มงคลจึงเหยียบได ถาพิจารณาตามแนวของอรรถกถา อาจ
มองเห็นความตอไปวา กรณีของเจาชายโพธิเปนการบนบาน
ขอลูก จึงทรงบัญญัติไมใหเหยียบ สวนกรณีของหญิงแทงบุตร 
เปนการขอเพื่อเปนสิริมงคลเทาน้ัน จึงทรงอนุญาตใหเหยียบ 
อยางไรก็ดี ถาไมดูอรรถกถา พิจารณาอยางพ้ืน ๆ ตามเร่ืองใน
บาลี จะสันนิษฐานความไดใหมท่ีดูจะสมเหตุผลอยูมากวา ท่ี
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ไมทรงเหยียบผาท่ีวังของเจาชายโพธิ ก็เพราะทรงรักษา
มรรยาท พระองคเสด็จมาถึงยังไมไดลางพระบาท จึงไมทรง
เหยียบ เพราะไมประสงคจะใหผาเปอนสกปรก (มีอนุบัญญัติ
ตอไปดวยวา ถาภิกษุลางเทาแลว อนุญาตใหเหยียบได) สวน
กรณีของหญิงน้ันทรงยกเวนให เพราะเขาขอรองเองโดยมี
เหตุผลวาตองการมงคล. 

๕๒ มงคล เปนคนละอยางกันกับเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย แตนํามารวม
ไวในท่ีน้ีดวย เพราะเมื่อพูดในทางปฏิบัติแลวก็มีขอพิจารณา
คลายคลึงกัน เชนในแงผลดีผลเสียและการวางทาทีท่ีถูกตอง
เปนตน; แตวาโดยความหมาย อิทธิปาฏิหาริยเปนเร่ืองของ
ความสามารถพิเศษของตัวผูทําอิทธิปาฏิหาริยเอง สวนมงคล
มีท่ีมีมาไดหลายแง เชน อาจเชื่อวาบุคคลหรือสิ่งท่ีใหมงคลน้ี มี
ความศักด์ิสิทธิ์อิทธานุภาพหรืออํานาจพิเศษเปนของตนเองก็
ได อาจเชื่อวาบุคคลหรือสิ่งน้ันเปนสื่อหรือทางผานของอํานาจ
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีเรนลับอยูตางหากก็ได หรืออาจเชื่ออยางประณีต
ข้ึนมาอีกวา บุคคลหรือสิ่งน้ันทรงไวซ่ึงคุณธรรมความดีงาม 
ความสุข ความบริสุทธิ์ จึงเกิดเปนความศักด์ิสิทธิ์หรือเปน
มงคลข้ึนมาในตัวเอง อยางท่ีชาวบานจํานวนมากเช่ือตอ
พระสงฆเปนตนก็ได; มงคลน้ีมีสวนไปเก่ียวของอยูในเร่ือง
ติรัจฉานวิชาไมนอย (ติรัจฉานวิชาเปนคนละเร่ืองกันกับ
อิทธิปาฏิหาริย) เพราะคนเห็นติรัจฉานวิชาบางอยางเปน
แหลงท่ีมาของมงคล ติรัจฉานวิชาน้ันถาภิกษุใชเปนเคร่ือง
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เลี้ยงชีพแสวงหาลาภ ก็เปนมิจฉาชีพ จัดเปนความบกพรอง
ดานศีล (โดยมากรวมอยูในเร่ืองมหาศีล) 

๕๓ ปราชญสมัยใหมบางทานเห็นวา ความโอนออนผอนตาม 
(permissive) จนเกินไป เปนลักษณะอยางหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา และลักษณะน้ีนับวาเปนจุดออนสําคัญของ
พระพุทธศาสนาดวย ในขอน้ี ผูเขียนขอแสดงความเห็นวา 
ความโอนออนผอนตามโดยไมวางหลักและขอบเขตของตนไว
เปนจุดยืนท่ีแนนอน จึงจะเปนจุดออนท่ีเสียหาย แตพุทธ
ศาสนามีจุดยืนท่ีแนนอน เชนในเร่ืองสิ่งเหนือสามัญวิสัยน้ี ก็จะ
มองเห็นหลักการและขอบเขตท่ีเปนจุดยืนไดชัดเจน ปญหาอยู
ท่ีวาเราเขาใจจุดยืนของพุทธศาสนากันดีหรือไม อกีประการ
หน่ึง ความโอนออนผอนตามน้ัน ถึงจะมีจุดยืน ก็ยังมีผลเสียอยู
บาง แตกระน้ัน ผลดีท่ีไดจากเหตุผลแงอื่น เชนท่ีวิจารณไวใน
หนาแรกของตอนน้ี ก็นับวามากพอคุมได. 

๕๔ เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙; อง.ฺป ฺจก.๒๒/๔๑/๔๙ 
๕๕ วินย.๕/๗๓/๙๒; ที.ม.๑๐/๘๔/๑๐๕; ขุ.อ.ุ๒๕/๑๗๓/๒๒๑ (มี

ขอสังเกตสําคัญ ๒ อยาง สําหรับบาลีตอนน้ีคือ  ๑. เปนพุทธ
พจนท่ีตรัสแกพราหมณ คือพวกท่ีนิยมลัทธิบูชายัญเซนสรวง
เทพเจามาแตเดิม ๒. ความเช่ือสมัยน้ันมีวา เมื่อมนุษยสราง
สถานท่ีสําคัญ ๆ สําหรับกิจการของพวกตน เทวดาท้ังหลายก็
เขาสถิตครองท่ีน้ัน ๆ กันเองตามฐานะของตน ๆ ไมมีการสราง
ท่ีอยูตางหากใหเทวดา ไมมีพิธีอัญเชิญอยางใด ๆ). 

๕๖ ดู มงคลสูตร, ขุ.ขุ.๒๕/๕/๓; ขุ.สุ.๒๕/๓๑๗/๓๗๖ 
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๕๗ สภาพปญหาอยางหน่ึงในปจจุบันก็คือ พระท่ีเกงทางอนุศาสนี

ก็มักไมเอื้อเฟอเอ็นดูแกพระพวกอื่นท่ียังอาศัยสิ่งจูงลอ ฝาย
พระพวกอื่นน้ันก็มักไมใสใจในอนุศาสนีชนิดนําออกบาง
เสียเลย หรือไมก็มัวเพลินหมุนวนอยูท่ีเดิมอยางเดียวไมยอม
เดินหนา (พวกท่ีเห็นแกลาภ ไมตองพูดถึง) เมื่อเปนเชนน้ี จุด
บรรจบประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสนหรือถึงกับแตก
สามัคคีดูถูกหยามเหยียดและข้ึงเคียดตอกัน 

๕๘ เทวตาพลี (มาใน อง.ฺจตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ และ อง.ฺป ฺจก.๒๒  /
๔๑/๔๙ ซ่ึงเคยอางแลว) เปนพลีอยางหน่ึงในพลี ๕ ท่ี
พระพุทธเจาทรงเห็นชอบใหคฤหัสถกระทํา อีก ๔ คือ ญาติพลี 
- สงเคราะหญาติ อติถิพลี - ตอนรับแขก บุพเปตพลี - ทําบุญ
อุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี - บํารุงราชการ เชน เสียภาษี "พลี" น้ี 
เปนคําหน่ึงในบรรดาคําเดิมของศาสนาพราหมณนอยคําท่ี
พระพุทธเจาทรงยอมใหผานเขามาในพระพุทธศาสนา หรือ
พระพุทธศาสนายอมรับเขามาใช โดยเกือบมิไดเปลี่ยน
ความหมายเลย (คําอื่นท่ีนํามาใชแตเปลี่ยนความหมายใหม
ทีเดียว เชน ยัญ ตบะ เปนตน) ท้ังน้ี เพราะพลีแตเดิมมามี
ความหมายเปนการสละใหเพ่ือเก้ือกูลหรือบํารุงเลี้ยงอยูดวย
แลว (รวมกับความหมายวาบูชา) พลีในศาสนาพราหมณน้ัน 
เขาใหแกเทวดา ผี คน ตลอดถึงนก และสัตวอื่น ๆ สิ่งท่ีใหเปน
พลี ไดแกอาหาร เชน ขาว และเปรียง เปนตน ตลอดจนดอกไม 
นํ้าหอม ธูป ไมจันทน หมาก เคร่ืองเทศ เปนตน; ในรตนสูตร 
(ขุ.๒๕/๗/๕; ขุ.ส.ุ๒๕/๓๑๔/๓๖๗) มีขอความแนะนําเชิงสอน
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หรือเชิงชวนเทวดาใหสรางเมตตาคุมครองรักษาหมูมนุษย ซ่ึง
ทําพลีใหท้ังกลางวันกลางคืน อรรถกถาขยายความใหเห็นวา 
การแผสวนบุญให หรือใหมีสวนรวมในการทําความดี (ปตติ-
ทาน) ก็เปนความหมาย (แบบพุทธ) อยางหน่ึงของพลี และท่ี
บาลีแนะนําอยางน้ันหมายความวา พวกมนุษยมีอุปการะแก
พวกเทวดา เทวดา (ผูไดรับพลี) จึงควรมีความกตัญู ชวย
คุมครองรักษาพวกมนุษย (ขุทฺทก.อ.๑๘๕; สุตฺต.อ.๒/๑๓) 

๕๙ สัจกิริยา ทางออกท่ีดีสําหรับผูยังหวังอํานาจดลบันดาล ดู 
บันทึกพิเศษทายบท 

๖๐ พระพุทธ เปนมนุษยหรือเทวดา ดู บันทึกพิเศษทายบท 
๖๑ พึงสังเกตวา ศัพทธรรมท่ีหมายถึงการฝกฝนอบรม มีมากมาย 

เชน ทมะ ภาวนา วินย (-วินีต) สิกขา เปนตน แตนาเสียดายวา 
ในสมัยตอๆ มา ความหมายของบางคํา ไดแปรเปลี่ยนจากเดิม
ผิดไปไกล 



ประเด็นท่ี ๑ 

สรุปหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร 

 
หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือ การท่ีเราตองทํา

กรรมดวยความเพียรพยายาม และจะตองฝกฝนพัฒนาตนเพ่ือจะ
ทํากรรมใหดีย่ิงๆ ข้ึนไป แทนท่ีจะคิดวาเราจะขอใหใครชวย เราจะ
ไปออนวอนเทพเจาองคไหนใหทําใหเรา ก็หันมาถามตัวเองน่ีแหละ
วาเราจะตองทําอะไร และเราจะตองแกไขปรับปรุงตัวเราอยางไร 
เพ่ือใหการกระทําของเราไดผลดีย่ิงข้ึน น้ีคือหลักการของ
พระพุทธศาสนา  

 ท่ีถามวาจะตองทําอะไร ก็คือหลักกรรม และท่ีถามวาเรา
จะตองแกไขปรับปรุงพัฒนาตัวเราอยางไร ก็คือ หลักสิกขา น่ันเอง  

 ย่ิงกวาน้ัน ในกระบวนการท่ีเราจะตองทํากรรมดวยความ
เพียรพยายาม และมีการศึกษาฝกฝนพัฒนาตนตลอดเวลาน้ี ทาน
ยังยํ้าดวยหลักอัปปมาทะอีกวา จะตองมีความไมประมาท จะตอง
ใชเวลาแตละขณะท่ีผานไปใหเปนประโยชนท่ีสุด จะตองเรงรัดทํา
ความเพียรจะผัดเพ้ียนไมได จะทอดท้ิงปลอยปละละเลยไมได อัน
น้ีหลักพระพุทธศาสนายํ้าในเร่ืองท่ีวาจะตองทําความเพียรพยายาม
ตลอดเวลา ถาเราปฏิบัติตามหลักสิกขา และมีความไมประมาท
อยูเสมอแลว เราก็จะเปนบุคคลท่ีมีความเพียรพยายามในการ
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สรางสรรค มีการแกไขปรับปรุงตัวพัฒนาตนเองอยูเสมอ กาวข้ึนสู
หลักพ่ึงตนได และดําเนินชีวิตดวยปญญา ซ่ึงเปนลักษณะชีวิตของ
ชาวพุทธ  

 ชาวพุทธทราบดีอยูแลววา ในพระพุทธศาสนาน้ีไมมีการ
บังคับ ศรัทธาตองประกอบดวยปญญา ไมใชเกิดจากการบังคับ 
ไมมีการบังคับใหเช่ือหรือใหนับถือ ไมมีเทพเจามาหามมาสั่ง เมื่อ
ไมมีใครมาบังคับเราใหทําหรือไมใหทํา ไมมีใครมาลงโทษหรือให
รางวัล การท่ีจะทําอะไรใหถูกตองดีงาม หรือการท่ีจะปฏิบัติตาม
ธรรม จึงอยูท่ีตัวเราเอง จะตองมีจิตสาํนึกในการศึกษา คือการท่ี
ระลึกตระหนักอยูเสมอวา เราจะตองเรียนรูฝกฝนพัฒนาตนใหมี
ชีวิตท่ีดีงามย่ิงขึ้นไป ดวยความรับผิดชอบตอธรรมคือกฎธรรมชาติ
แหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ถาขาดจิตสํานึกในสิกขาน้ีเสียแลว 
ก็หมดพลังกาว ชาวพุทธก็ยอมรวงหลนหลุดออกไปจากธรรมสู
เทพและไสยโดยงาย คือตกไปจากพระพุทธศาสนาน่ันเอง 

 ทีน้ีก็หันมาดูวา ตามสภาพปจจุบันเราไดเปนอยางน้ัน
หรือไม ถาเราเปนชาวพุทธจริง เราก็จะเรียกรองการกระทําของ
ตัวเอง เราจะไมถายโอนภาระไปใหกับสิ่งภายนอก ไมมัวรอใหสิ่ง
ภายนอกมาสรางผลท่ีตองการใหดวยการออนวอน พระพุทธเจาได
ดึงเรามาแลว จากเทพมาสูธรรม มาสูหลักกรรม มาสูหลักสิกขา 
มาสูความไมประมาท และมาสูการพ่ึงตนได อันน้ีเปนหลักการท่ี
เสนอใหใชสํารวจ 
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ประเด็นท่ี ๒ 

เหตุใดพระพุทธเจาจึงทรงรับเกียจอิทธิปาฏิหาริย          

และอาเทศนาปาฏิหาริย 

คิดดูงายๆ ถาพระพุทธเจาทรงใชอิทธิปาฏิหาริย คน
ท้ังหลายก็จะช่ืนชมความเกงกลาสามารถของพระองค ซ่ึงเขาเอง
ทําอยางน้ันไมได เมื่อเขาทําไมได เขาก็ตองพ่ึงพาอาศัยข้ึนตอ
พระองคเร่ือยไป เมื่อเขาคอยรอพ่ึงพาอาศัย เขาก็ปลอยเวลาเสีย
ไป ไมไดทําสิ่งท่ีควรทํา และโดยเฉพาะท่ีสําคัญคือไมไดพัฒนา
ตนเอง เวลาผานไป เคยเปนอยางไร ก็เปนอยูอยางน้ัน  

 นอกจากน้ัน เขาไมสามารถรูวาฤทธิ์น้ันเกิดไดอยางไร 
ทานผูน้ันทําฤทธิ์ไดอยางไร เขาก็อยูกับความหลงเร่ือยไป และจึง
เปนทางของการหลอกลวง คนอื่นท่ีเปนนักเลนกลก็ไดชองตรงน้ี 
และควรสังเกตดวยวา คนจํานวนมากท่ีเขามาทางน้ี จะมีสติฉุกใจ
ฉุกคิดนอยลงๆ เมื่อเพลินหมกมุนไป ก็ย่ิงไมใชปญญา เห็น
แปลกๆ แผลงๆ ดูนาอัศจรรย ก็เช่ือก็นับถือ ก็ตื่นกันไป ย่ิงโนมไป
ในทางท่ีจะสรางนิสัยเห็นแกงาย ไมใชปญญาแกปญหา ขาด
ความคิดวิจัย ถูกหลอกลวง และลุมหลงไดงาย เมื่อเปนกันอยางน้ี 
ท้ังบุคคลและสังคมก็ย่ิงหมกจม ไมพัฒนา  
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 พระพุทธเจาสอนคนใหพ่ึงตนได ใหเขาพัฒนาตนเองจน
เปนอิสระ ไมตองข้ึนตอพระองค คนท่ีชอบอิทธิปาฏิหาริยจะตอง
มาข้ึนกับผูแสดงฤทธิ์เร่ือยไป ไมรูจักพ่ึงตนเอง ไมพัฒนา ไมเปน
อิสระ แตถาใชอนุสาสนีปาฏิหาริยก็ทําใหเขาเกิดปญญารูเห็น
ความจริงดวยตนเอง และทําสิ่งน้ันๆ ไดดวยตัวเขาเอง แลวเขาก็
เปนอิสระ เขาพึ่งตนเองได  

 แมแตถาใครชอบอิทธิปาฏิหาริย พระพุทธศาสนาก็สอนให
เขาทําอิทธิปาฏิหาริยน้ันใหไดดวยตนเอง ไมใชไปหวังพ่ึงอิทธิ-
ปาฏิหาริยของคนอื่น อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาตองการใหคนมี
ปญญาเห็นความจริง อิทธิปาฏิหาริยไมเปนเครื่องหมายท่ีจะวัด
ความเปนพระอรหันต คนท่ีมีอิทธิปาฏิหาริยจะเรียกไดแควาเปน
ผูวิเศษ ความเปนผูวิเศษไมทําใหเกิดปญญารูธรรม ไมทําใหหมด
กิเลสหรือหมดความทุกขได 

 หันมาดูสภาพในเมืองไทยปจจุบันน้ี เรากําลังจะเอาเร่ือง
อิทธิปาฏิหาริย หรือความเปนผูวิเศษมาเปนเคร่ืองวัดความเปน
พระอริยะไปแลว เพราะฉะน้ันจึงเปนสภาพท่ีจะตองมาตรวจสอบ  
ทบทวนกัน 
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ประเด็นท่ี ๓ 

พระสมัยกอนก็ใหของขลังวัตถุมงคล พระสมัยน้ีก็ให 

ตางกันอยางไร และสรุปแลวคนไทยนับถือ            

พระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือไสยศาสตรเปนหลัก 

 
เร่ืองการทําของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหแกชาวบาน หลายทาน

พิจารณาแลวก็บอกวา พระเกาๆ สมัยกอนก็เปนเหมือนกันน่ี ทาน
ก็ใหเหมือนกัน ก็เลยตองขอโอกาสพูดวาไมเหมือนกัน  

 พระสมัยเกาของเราก็มีการใหของขลังเหมือนกัน มีพระท่ี
เรานับถือวาศักด์ิสิทธิ์ อาจจะเรียกวาเกงทางไสยศาสตรก็ได ทาน
มีเวทมนตอะไรตางๆ แตความนับถือสมัยกอนพรอมท้ังพฤติกรรม
ของพระสงฆเหลาน้ันกับสมัยน้ี ไมเหมือนกัน ถอยหลังไปแคสัก 
๔๐-๕๐ ปเทาน้ัน จะตางจากสมัยน้ี  

 จะขอเลาเร่ืองตัวบุคคลมาเปนตัวอยางก็แลวกัน ตัวอยาง
น้ีขอนําเร่ืองหลวงพอของกระผมเองมาเลา คือ หลวงพอวัดบาน
กราง  

 วัดบานกรางน้ันเปนวัดหน่ึงท่ีมีช่ือในเร่ืองพระขลัง หลาย
ทานรูจักพระขุนแผนวัดบานกราง หลวงพอวัดบานกรางท่ีผมจะ
เลาน้ีเปนอุปชฌายตอนกระผมบวชเณร ถาทานอยูบัดน้ีก็อายุเกิน
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รอยไปแลว แตทานถึงมรณภาพไปแลวเมื่ออายุประมาณ ๙๐ ป 
ทานเปนท่ีนับถืออยางกวางขวางวาเปนผูท่ีขลังมาก ชาวบานมี
เร่ืองเดือดเน้ือรอนใจ ถูกผีเขา ถูกทําคุณไสย ก็มาหาทาน ทานก็
ชวยแกไขให 

 หลวงพอวัดบานกรางเปนท่ีนับถือมาก จนกระท่ังวาเวลา
ทานจะทําอะไร คนก็พรอมเพรียงกันมาใหแรงงานเต็มท่ี 
แมกระท่ังจะยายวัด คือยายเสนาสนะอาคารท้ังวัดไปตั้งในที่ใหม 
ก็ไมตองร้ือออก แตใชกําลังคนมือเปลายกกุฏิและหอสวดมนตเปน
ตนเดินไปวางในท่ีท่ีตองการ เชน ยกหอสวดมนตใหญ ญาติโยมก็
ใหชางมาตัดเสาไว แลวก็เอาไมไผขันขนาบเสา และผูกเพ่ิมใน
ระหวางใหถ่ีพอใหคนลงไปยืนยกไมไผชองละคน พอถึงวันนัด
ประชาชนก็มาเต็มหมด เมื่อพรอมกันแลวก็ใหสัญญาณ คน
จํานวนพันก็ยกหอสวดมนต ยกหอระฆัง ยกกุฏิไปท้ังหลัง เดินไป
เลยเหมือนหอสวดมนตและกุฏิเปนตนเดินได ก็สําเร็จ น่ีก็เพราะ
ความเช่ือความศรัทธา  

 ทีน้ีท่ีวาทานมีช่ือในเร่ืองขลังน้ัน จริยาวัตรของทานเปน
อยางไร ปรากฏวา ในชีวิตประจําวัน ทานไมเคยพูดถึงเร่ืองสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ของขลังเลย มนตคาถาไมเคยพูดถึง สิ่งท่ีทานทําคืออะไร 
คือสอนธรรมะ สอนชาวบานวาควรจะประพฤติตัวอยางไร ดําเนิน
ชีวิตอยางไร ทํามาหากินอยางไร อยูรวมกันอยางไร สอนลูกศิษย
ฝายพระสงฆวาควรจะต้ังตนอยูในธรรมวินัยอยางไร สิ่งท่ีทานทําก็
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คือการสอนธรรมะ แตเวลามีชาวบานหรือลูกศิษยคนไหนเกิด
เหตุราย ผีเขา ถูกทําคุณไสย อยางท่ีวาเมื่อก้ี มาหาทาน ทานก็ทํา
ใหเฉพาะตัวเฉพาะราย แกไขบําบัดปดเปา ใหเขาพนจากภัย
อันตรายเหลาน้ันไปได ก็จบเทาน้ัน  

 อันน้ีเปนสิ่งท่ีนาสังเกต ขอเลาตออีกนิดหน่ึง ของดีของ
ทานเชนพระเคร่ืองน่ี อยาวาแตจะเอาปจจัยไปถวายเลย  ไปขอก็
ไมให ถาทานจะให ทานใหเอง ทานพิจารณา ก็คงเหมือนกับพระ
โบราณท้ังหลาย เวลาลูกศิษยเติบโตเปนผูใหญข้ึนมา จะยายถ่ิน
ฐาน ไปทํามาหาเลี้ยงชีพ ถาเปนคนดีทานพิจารณาแลวทานก็
เรียกมาเฉพาะตัวแลวก็บอกวา เธอนะเปนคนดี ตอนน้ีเธอจะไป
อยูในถ่ินฐานอื่น ฉันจะใหของดีไวคุมครอง เอานะพระองคน้ีเอา
ไปรักษาไว แลวขอใหประพฤติตัวใหดี ตั้งใจขยันหมั่นเพียรทํามา
หากินโดยสุจริต  ดําเนินชีวิตอยูในศีลในธรรม จงทําความดีอยาง
น้ีๆ อยาทําความช่ัวอยางน้ันๆ กํากับศีลธรรมไปเสร็จ 

 ของดีน้ันเมื่อลูกศิษยรับไปแลวก็เก็บไวเปนของสําคัญ
เพราะอุปชฌายอาจารยใหมา เก็บรักษาไวอยางดีจนกระท่ังถึงรุน
ลูก ตัวเองแกแลวหรือลูกโตแลวก็มอบใหลกู แลวก็จะกํากับและ
กําชับแบบเดียวกัน เชนวา พระน้ีอุปชฌายของพอใหมา (หรือปู
ใหมา) พอเคารพบูชาเก็บรักษาไวอยางดีท่ีสุด เวลาน้ีลูกโตแลว
พอจะใหลูกไวคุมครองตัว ขอใหตั้งใจประพฤติดี ตั้งใจทํามาหากิน 
และเก็บรักษาพระน้ีไวใหดี จากน้ันลูกก็มอบใหลูกของลูกตอไปอกี 
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พระหรือของดีน้ัน ก็จะสืบทอดกันไป ท้ังเปนของท่ีหาไดยาก และ
สืบสายไปในวงศตระกูล 

เทาท่ีเลามาน้ีทําใหมองเห็นความหมายอยางไรบาง แลว
ลองนํามาเทียบกับสมัยปจจุบัน สิ่งท่ีตองการพูดในท่ีน้ีก็คือ เราจะ
เห็นวา การนับถือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของขลังสมัยกอนน้ัน ยังมี
พระพุทธศาสนาเปนหลัก ตัวแกนท่ีปรากฏเดนชัดก็คือธรรมะ หรือ
คําสอนศีลธรรม การทําความดี เวนจากความช่ัว อันน้ีเปนหลัก 
สวนของขลังไสยศาสตรเปนของท่ีพวงอยูแอบอยู และเปนสื่อหรือ
เปนสะพานทอดเปดทางใหแกธรรม ลักษณะสําคัญท่ีควรสังเกต 
๓ ประการ คือ 

 ประการที่หนึ่ง ของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์และไสยศาสตรเหลาน้ี 
พระสมัยกอนทานรูไว มีไว และใหเพ่ืออะไร ขอใชคําวามีไว
สําหรับปดชองความหวั่นใจ  

 พุทธศาสนิกชนชาวบานท้ังหลายน้ี โดยท่ัวไปก็เปนปุถุชน 
สภาพจิตของปุถุชนยอมมีจุดออนอยางหน่ึงคือ ความไมมั่นใจ
เก่ียวกับความเปนไปในชีวิต ความท่ียังหวาดในอํานาจเรนลับท่ี
มองไมเห็น ถึงแมมาเปนพุทธศาสนิกชนและเช่ือในคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว ก็ยังอดหวาดกังวลไมได มาหาหลวงพอทานสอน
ธรรมะให ตัวเองฟงแลวในใจก็ยังหว่ันอยูน่ันแหละ เวลาเกิด
เหตุการณรายๆ ข้ึนมาก็ยังหวงยังหวาดอยูวาจะมีอะไรเรนลับท่ี
บันดาล มีเทพเจาหรือผีสางกลั่นแกลง หรืออาจถูกผูน้ันผูน้ีทําคุณ
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ไสยให เพราะฉะน้ันก็กังวลไมสบายใจ ทีน้ีถามาหาพระแลว พระ
ไดแตสอนเอาๆ ใหธรรมะไป ตัวเองก็เช่ือตามน้ัน แตความหว่ันใจ 
หรือความหวาดก็ยังมีอยู ไมแนใจเต็มท่ี กลับไปบานแลวคิด
กลับไปกลับมา ดีไมดีก็นึกข้ึนวา เอ! เราเอาอะไรประกันตัว
ปลอดภัยไวกอนดีกวา ก็เลยดอดไปหาหมอผี ไปหาหมอ
ไสยศาสตร 

 พอไปหาแลว หมอผีหรือหมอไสยศาสตรก็อาจเรียกรอง
เงินทองมาก และบางทีเร่ืองไมหยุดแคน้ัน หมอผีไสยศาสตร
อาจจะบอกใหทําอะไรตออะไรตอไปอกี ดีไมดีก็ชักจูงออกจากพระ
ศาสนาไปหลงติดในเร่ืองอยางน้ัน หรืออาจจะใหทําสิ่งท่ีเปนเร่ือง
เลวรายท่ีเปนเร่ืองของกิเลสโลภะ โทสะ เชนบอกวา คนน้ีเขาทํา
เธอมานะ ตองแกแคน ตองทําอยางน้ันอยางน้ี ก็ไปกันใหญ  

 เพราะฉะน้ันพระของเราจึงตองมีไวบาง บางองคตองเปน
ผูท่ีเกงกวาพวกหมอผีคุณไสยเหลาน้ัน แกทําไดฉันก็ทําได แตฉัน
ทําในแงดีอยางเดียว เปนเร่ืองคุณอยางเดียว แกไขอยางเดียว แก
ทํามาฉันแกได ใหเกงกวาพวกผีไสยเหลาน้ัน ตามแนวท่ีวามีฤทธิ์
ไวปราบฤทธิ์ เพราะฉะน้ัน มีเร่ืองอะไร พอมาท่ีพระแลวทานปด
ชองใหเสร็จ มาแลวสบายใจไมตองไปหาหมอผีอีก ก็หมดเร่ืองกัน
ไป แลวยังสอนธรรมหรือหลักศีลธรรมขมวดทายไปดวย จึงเปน
การปดชองความหวั่นใจใหแกพุทธศาสนิกชน แตทานใชแคเปน
เคร่ืองปดชองความหว่ันใจเทาน้ัน เขาทํานองคติท่ีวาเอาฤทธิ์
ปราบฤทธิ์ ปราบเสร็จแลวก็เอาธรรมให เพราะฉะน้ันเร่ืองผีสาง
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คุณไสยจึงไมสามารถเกลื่อนกลาดดาษดาไปแนนอน เพราะวาตัว
หลักยังคุมอยู คือธรรมวินัย ไดแกหลักคําสอนของพระพุทธเจา
เปนตัวหลักเปนตัวปรากฏเดน  

 อน่ึง ยังมีเหตุผลสําคัญท่ีพระของเราสมัยกอนตองใชวิธีน้ี 
และการท่ีเร่ืองเหลาน้ียังมีอยู ท้ังท่ีคนไทยแทบท้ังหมดนับถือ
พระพุทธศาสนา  

 เหตุผลแรกก็คือ ความเช่ือผีสางสิ่งศักด์ิสิทธิ์และการนับถือ
ศาสนาพราหมณน้ัน มีอยูในสังคมไทยกอนพระพุทธศาสนาจะเขา
มาดวยซํ้าไป ความเช่ือเหลาน้ียังไมหมดไป ก็อยูคูกันมากับ
พระพุทธศาสนา 

 เหตุผลใหญขอตอไปก็คือ พระพุทธศาสนาไมมีการบังคับ
ศรัทธา ไมใชกําลังหรือวิธีการบีบบังคับคนใหเขาเปล่ียนความนับ
ถือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงปญญา และปญญาเปนสิ่งท่ี
บังคับยัดเยียดใสใหกันไมได ตองคอยๆ สอนคอยๆ แนะนํากันไป 
พระสงฆจึงตองยอมรับคนเหลาน้ีตามท่ีเขาเปนอยูแลวเขาไปสั่ง
สอนแนะนําเขาดวยเมตตากรุณา คอยๆ ชวยใหเขาพัฒนา
กําลังใจและปญญาข้ึนมา เมื่อเขาพัฒนาข้ึน เขาก็จะละเลิกความ
เช่ือถือเหลาน้ันไปไดเอง 

 ขอสําคัญอยูท่ีพระจะตองยอมเหนื่อยยอมอดทน มีเมตตา
กรุณา ตั้งใจคอยใหธรรม ไมละท้ิงหนาท่ีธรรมทานน้ี ในระหวาง
น้ันก็คอยปดชองความหวั่นใจใหเขาไปตามความจําเปน พระบาง
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องคอาจจะสอนเกงจริงจนทําใหคนจํานวนมากมีกําลังใจเขาถึง
ปญญา ชนิดขามพนสิ่งเหลาน้ีไปไดทีเดียวเลย แตในหมูชาวบาน 
ก็ยังจะมีคนท่ีออนกําลังใจออนปญญา ท่ีตองปดชองหวั่นใจอยูน่ัน
แหละ เร่ืองฤทธิ์เดชก็จึงยังมีอยู เพียงแตวาตัวพระเองจะตองไม
เสียหลัก ฤทธิ์เดชจะตองถูกมองเปนเร่ืองเบ็ดเตล็ด และตองเปน
เคร่ืองสื่อธรรมจะใหเดนข้ึนมาบังธรรมไมไดเปนอันขาด 

ประการที่สอง ก็คือ พระเคร่ืองของขลังวัตถุมงคลเหลาน้ัน 
สมัยกอนไมมีราคา ไมมีคาเปนเงินทอง จะใหก็ใหยากอยางท่ีวา 
เชนใหตอเมื่อเห็นวาประพฤติดี แลวก็ใหเปลาๆ ขอน้ีมาเทียบกับ
ปจจุบันจะเห็นวาเปนอยางไร ปจจุบันน้ีมีราคาเปนเงินเปนทอง 
จนบางทีจะกลายเปนสินคา 

 ประการที่สาม ก็คือ เปนสิ่งเรียกรองขอกําหนดทาง
ศีลธรรม เวลาจะใหทานจะบอกวา เธอตองเวนความช่ัวอันน้ัน 
ตองเวนความช่ัวอันน้ี ตองประพฤติปฏิบัติตัวใหดีอยางน้ันๆ พระ
จึงจะคุมครอง  

 เมื่อประมาณ ๕๐ ปมาแลว ท่ีอําเภอศรีประจันต มีทาน
ขุนผูหน่ึงเกงมากในการปราบโจร ช่ือขุนศรีประจันตรักษา เลื่องลอื
กันวาทานขุนมีของดีหนังเหนียวอยูยงคงกระพัน  

 วันหน่ึงทานขุนศรีฯไปปราบโจรแตถูกยิงตาย อาว! ทําไม
ละ ชาวบานลือกันแซดวา ตอนน้ันไมทราบเกิดอะไรข้ึนทานขุนศรีฯ
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โกรธโจรข้ึนมาก็เผลอไปดาแมโจร พอดาแมโจรปบ โจรยิงมาปง
เดียว ตายเลย เขาบอกวาอยางน้ัน อันน้ีเปนตัวอยาง  

 ความเช่ือในของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตองมากับคุณธรรมความ
ดี ตองเรียกรองศีลธรรม เวลาน้ีเปนอยางไร ไมมีการเรียกรอง
ศีลธรรม มีแตเรียกรองโชคลาภอยางเดียว ตองการโชคลาภก็เอา
เงินไปเชา/ซ้ือเอามา เปนอันวาแคน้ีก็จะไดโชคลาภ ก็หมดเร่ืองกัน 
ศีลธรรมไมตองประพฤติ กลายเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีซ้ือไดดวยเงิน 
แลวแถมไมมีคุณคาทางศีลธรรมจริยธรรม ตรงกันขามกับ
สมัยกอนหมดเลย วิปริตผันแปรกันไป  

 ประการตอไป วัตถุมงคลเหลาน้ี สมัยกอนเปนของหายาก 
พรอมกับพวงเอาคุณคาอยางสูงทางจิตใจไวกับตัวดวยแตมาสมัย
น้ี กลายเปนของหางายเกลื่อนกลาด มันตรงขามกับสมัยกอน 
สมัยกอนน้ัน กวาจะไดทีแสนยาก ครูอาจารยทานตองเห็นวาเรา
ประพฤติดีและถึงโอกาสท่ีสมควรจึงให นอกจากน้ันยังมีคุณคา
ความหมายสําคัญอีก คือเปนเคร่ืองผูกพันทางจิตใจ หน่ึง ผูกพัน
บุคคลท่ีมีของดีน้ันไวกับพระพุทธศาสนา ใหระลึกถึงพระพุทธเจา
และคําสอนของพระองค แตไมแคน้ัน สอง เวลานึกถึงพระท่ีอยูท่ี
คอตัวเองก็ระลึกรูตระหนักแกใจวา พระองคน้ีหลวงพอพระ
อุปชฌายให นึกถึงพระอุปชฌายอาจารยและคําสั่งฝากของทาน 
ตอมาลูกศิษยคนน้ีโตมีครอบครัวแกลงมอบใหลูกใหหลาน 
ลูกหลานเวลานึกถึงพระท่ีหอยคออยูก็นึกถึงพระพุทธเจาดวย นึก
ถึงปูยาตายายดวย เปนเคร่ืองผูกพันกับบรรพบุรุษของตน พรอม
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ท้ังนํ้าใจและคุณธรรมท่ีทานสั่งสอนมา ท้ังหมดน้ีไปดวยกันหมด
เลย แตปจจุบันคุณคาเหลาน้ีกําลังจะหมดไปหายไป เวลาน้ี
ความหมายอะไรเหลาน้ีแทบจะไมเหลืออยูเลย  

 เพราะฉะน้ัน แมวาสมัยกอนก็มีของขลังพระเคร่ืองเปนตน 
แตของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีอยูในปจจุบันน้ีก็ไมเหมือนกันแลวกับท่ี
มีในสมัยกอน มันวิปลาสคลาดเคลื่อนออกไปแลว เพราะฉะน้ัน ถา
เราจะมีสิ่งเหลาน้ี ก็ควรจะมีใหถูกตอง ใหไดหลักของโบราณ อยา
ไปดูถูกคนโบราณวาไมไดความ นึกวาทานก็มีของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ไสยศาสตร แตท่ีจริงเราแพทานแนนอน ทานมีหลัก แตเราไมมี
หลักเลย เราไมสามารถและไมคิดจะใชสิ่งเหลาน้ีมาเปนสื่อนําเขา
สูธรรม ฝายหน่ึงก็คิดจะหาลาภ อีกฝายหน่ึงก็หวังจะไดโชคลาภ 
อยูใตครอบงําของระบบผลประโยชนกันหมด  

 ถาหากวาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของขลังเหลาน้ียังเปนเคร่ือง
เรียกรองขอกําหนดทางศีลธรรมอยู มันก็ยังมีคุณคาทาง
พระพุทธศาสนาอยู นอกจากน้ันยังเปนสื่อนําหรือโยงเราเขาสู
ธรรมะดวย โดยเฉพาะในเวลาท่ีทานใหของดีและทานถือเปน
โอกาสท่ีจะสั่งสอนธรรมน้ัน คนท่ีจะเอาของดีจะตั้งใจฟงธรรมท่ี
ทานสอนอยางจริงจัง เพราะฉะน้ัน ถาเราจะใชสิ่งเหลาน้ีก็ควร
จะตองใชใหถูกตอง  

 ท่ีวามาน้ีเปนเร่ืองท่ีขอนํามาเลาใหเห็นวา สภาพความคลาด
เคลื่อน ท้ังจากหลักการของพระพุทธศาสนา ท้ังจากประเพณีนิยม
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ในสังคมไทยของเราเอง ไดเปนไปถึงขนาดไหนแลว มันจึงทําให
สังคมของเราวิปริตผันแปรไป 

 เร่ืองท่ีพูดในตอนน้ี เปนการใหชวยกันพิจารณาตอบ
คําถามวา “เวลาน้ี คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก หรือ
นับถือไสยศาสตรเปนหลัก” ซ่ึงรวมท้ังคําถามวา “สมัยกอนก็มีของ
ขลัง สมัยน้ีก็มีของขลัง ตางกันอยางไร?” ไดพูดมายืดยาว 
เน่ืองจากเปนเร่ืองสําคัญจึงขอสรุปไวดวย 

 ถาคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนหลัก ไสยศาสตรเปน
เพียงสิ่งพวงแฝงมา สังคมจะมีพฤติการณดังน้ี 

 ๑. ความนับถือหลักการของพระพุทธศาสนา และการ
สอนธรรมจะปรากฏเดนเปนพ้ืน สวนของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทพไสย 
จะมีเพียงพวงแฝงหรือแอบอยู และใชเพียงเปนเคร่ืองปดชอง
ความหว่ันใจ ทํานองคติเอาฤทธิ์ไวปราบฤทธิ์  

 ๒. การใหหรือการปฏิบัติเก่ียวกับของขลังเปนตนน้ัน จะเนน
ท่ีการกํากับขอปฏิบัติทางศีลธรรม หรือใชเปนสื่อสูการสอนธรรม  

 ๓. ของขลังเปนตน เปนของใหเปลา ไมมีราคา เพราะเปน
สื่อคุณคาทางนามธรรม 

 ๔. เปนของใหยาก และหายาก ไมเกลื่อนกลาด และ
ผนวกอยูกับคุณคาทางจิตใจ เชนโยงไปถึงบรรพบุรุษบุรพการี 
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 ถาพฤติการณเปนไปในทางตรงขามจากน้ี ก็แสดงวา คน
ไทยนับถือไสยศาสตรเปนหลัก พุทธศาสนาเปนเพียงสิ่งประกอบ
เลือนลางอยู คือ 

 ๑. การเช่ือถือปฏิบัติทางไสยศาสตรและการหวังพ่ึง
อํานาจลี้ลับปรากฏเดนเปนพ้ืนในสังคม ชาวพุทธไมรูหลักการของ
พระพุทธศาสนา การสอนธรรมเพียงแอบๆ อยู 

 ๒. ของขลังสิ่งศักด์ิสิทธิ์เปนเร่ืองของการสนองกิเลส ใน
การหาผลประโยชน ความกลัวภัย และการแกงแยงดิ้นรนตอสูกัน
ของมนุษยปุถุชน ไมเปนสื่อดึงคนข้ึนสูคุณธรรมความดีงาม และ
การพัฒนาชีวิตของตน ไมมีการกํากับศีลธรรม  

 ๓. เปนของมีราคา หรือมุงท่ีเงินทอง ของตอบแทน 
แมกระท่ังเปนการซ้ือขาย 

 ๔. เปนของหางาย มีเกลื่อนกลาด จนอาจกลายเปน
ความศักด์ิสิทธิ์ท่ีซ้ือไดดวยเงิน ดอยคุณคาทางจิตใจ 

 อีกเร่ืองหนึ่ง การท่ีตองยอมรับความจริงวา ความเช่ือถือ
เก่ียวกับอํานาจลี้ลับและหวังพ่ึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์เทพไสยเหลาน้ีจะมีอยู
ตอไป เพียงแตใหเปนสิ่งแฝงแอบอยูหรือเปนเร่ืองเบ็ดเตล็ด โดยให
พระพุทธศาสนาเปนหลักอยู ก็ควรพอใจ ขอน้ีมีเหตุผลสําคัญ คือ 

 ๑. เปนนิสัยของปุถุชน เมื่อมีชีวิตอยูภายใตสภาพแวดลอม
และความเปนไปท่ีตนเองไมรูท่ัวถึงและบังคับไมได มคีวามเขมแข็ง
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และปญญาไมพอ ยังมีความหวาดหวั่นตอสิ่งท่ีไมรูและไมอาจ
คาดหมาย จึงมีความโนมเอียงท่ีจะหวังพ่ึงอํานาจเรนลับภายนอก 
จะพนไปไดมากหรือนอย ก็อยูท่ีฝายธรรมจะทําหนาท่ีไดเพียงใด 

 ๒. ความเชื่อผีสางสิ่งศักด์ิสิทธิ์และลัทธิพราหมณมีอยู
กอนพระพุทธศาสนาเขามา และอยูในสังคมไทยคูเคียงมากับ
พระพุทธศาสนา จนถึงปจจุบัน เปนความจริงตามสภาพ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

 ๓. หลักการของพระพุทธศาสนาไมมีการบังคับศรัทธา ไม
ใชกําลังหรือวิธีบีบบังคับ โดยถือตามหลักธรรมชาติของมนุษยวา 
ปญญาเปนสิ่งยัดเยียดใสใหกันไมได จึงตองยอมรับเขาตามท่ีเขา
เปนอยู แลวเขาไปชวยเหลือแนะนําสั่งสอนดวยเมตตากรุณาให
เขาพัฒนาข้ึนมา 
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ประเด็นท่ี ๔ 

สรุปการนับถืออํานาจดลบันดาลภายนอก             

ตางจากการนับถือพระพุทธศาสนาโดยสาระสําคัญอยางไร 

 
การนับถืออํานาจเรนลับดลบันดาลแบบน้ัน ทําใหคนหวัง

พ่ึงสิ่งภายนอก ไมเพียรพยายามทําการดวยตนเอง มัวแตคิดออน
วอนเอาอกเอาใจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ หรือรอคอยฤทธิ์เดชของคนอื่น 
ตัวเองไมมีอะไรดีข้ึน ไมวาจะเปนสติปญญาหรือความสามารถ 
หรือคุณธรรมความดี มีแตจมลงถอยลง เลยไมไดฝกฝนพัฒนาตน 
อยางดีก็ไดแคเขาหลักท่ีวา ศาสนาชวยเปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
เอาพอปลอบใจอุนใจ 

แตพระพุทธศาสนาไมใชมีไวเพียงเปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียว
จิตใจ ถาเปนเชนน้ัน พระพุทธศาสนาก็ไมตองเกิดข้ึน เพราะ
อินเดียกอนพุทธกาล เขามีท่ีพ่ึงท่ียึดเหน่ียวจิตใจอยูแลว และมีมา
นานแลว แตท่ีพระพุทธศาสนาตองเกิดข้ึน ก็เพราะปญหาจากท่ีพ่ึง
ท่ียึดเหน่ียวจิตใจน่ีแหละ 

ท่ีวาศาสนาเปนท่ีพ่ึงท่ียึดเหนี่ยวจิตใจน้ัน จะตองถามตอไป
วา ยึดเหนี่ยวแบบดึงลง หรือยึดเหนี่ยวแลวดึงขึ้น ศาสนาส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรๆ น้ัน เมื่อเช่ือถือหวังพ่ึงแลว ถาเปน



เร่ืองเหนือสามัญวิสัย ๙๔ 

อยางท่ีวาเมื่อก้ีก็คือดึงลง ทําใหหลงใหลหมกจมอยูในโลภ โกรธ 
หลง คนอินเดียกอนพุทธกาลมัวแตออนวอนเซนสรวงบูชายัญ คิด
แตขอและรอคอยเทพเจาดลบันดาล คิดวาจะใหเทวดาองคไหน
ชวย แทนท่ีจะถามตัวเองวา เราจะตองทําอะไร และเราจะตอง
แกไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทําของเราอยางไร เลยไม
ไปไหน  

พระพุทธเจามาทรงสั่งสอน ประกาศศาสนาชนิดเปนท่ีพ่ึงท่ี
ยึดเหน่ียวแบบดึงข้ึน คือ เมื่อเขานับถือหรือเช่ือแลว ก็จะใหกําลัง  
และแสงสวาง นําเขาข้ึนพนออกมาจากความมืด ความหลง และ
ปวงกิเลส ใหเขาฝกฝนพัฒนาตน มีคุณธรรมมากข้ึน มีปญญามาก
ข้ึน ชวยกันเองในหมูมนุษยไดดีข้ึน จนมนุษยพ่ึงตนเองได มี
อิสรภาพ และสรางโลกท่ีเปน  อัพยาปชฌะ แปลวาไมมีการ
เบียดเบียน คือรมเย็นมีสันติสุข 

พระพุทธเจาเปนบุคคลแบบอยางแหงมนุษยท่ีไดพัฒนา  
คือไดฝกตนเต็มท่ีแลว จนกระท่ังไดเปนพุทธะ เราต้ังเอาพระองคไว
เปนตนแบบ สําหรับระลึกแลวจะไดเตือนใจเรา  

ทําไมพระพุทธเจาจึงเปนองคแรกในพระรัตนตรัย เพราะวา
เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา ก็เตือนใจเราทันที ใหระลึกถึงความเปน
มนุษยของเราท่ีเราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจา หลักศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาขอแรกคือ  ตถาคตโพธิสทฺธา แปลวา ความ
ศรัทธาเช่ือในพระปญญาตรัสรูของตถาคต แปลอีกทีหน่ึงวา ความ
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เช่ือในปญญาท่ีทําใหมนุษยตรัสรูกลายเปนพุทธะ ก็คือเช่ือใน
ศักยภาพของมนุษยน่ันเอง  

เมื่อมนุษยเช่ือในศักยภาพของตนเองแลว ระลึกถึง
พระพุทธเจา ก็ตื่นตัวข้ึนมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตน
ท่ีเปนมนุษยน้ัน พรอมกันน้ันก็เกิดความสํานึกตระหนักในหนาท่ี
ของเราข้ึนมาวาเราจะตองสิกขาฝกฝนพัฒนาตน ย่ิงกวาน้ันเรายัง
ไดปฏิปทาของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวมาเปนกําลังใจในการ
ฝกตนน้ัน และยังแถมไดวิธีปฏิบัติตลอดจนประสบการณของ
พระพุทธเจาท่ีพระองคปฏิบัติมาแลวโดยเราไมตองลองผิดลองถูก
อีก เราไดเปรียบกวาพระองคคือเอาประโยชนจากความรูสําเร็จรูป
ของพระองคมาเลย 

ชาวพุทธตองเปนคนเขมแข็ง มีศรัทธาชนิดท่ีมั่นใจในศักย-
ภาพของความเปนมนุษยท่ีจะดีเลิศประเสริฐไดดวยการฝก และ
หวังผลจากการกระทํา พยายามพัฒนาตัวใหพ่ึงตนได หลักการแหง
กรรมก็ดี สกิขาก็ดี ความไมประมาทก็ดี ลวนทําใหเกิดความ
เขมแข็งท่ีจะกาวตอไปท้ังน้ัน แลวยังมีคติแหงการบําเพ็ญบารมีของ
พระโพธิสัตวมาหนุนอีก พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางของบุคคลท่ี
มีความเขมแข็ง เร่ืองราวตางๆ ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ี
มีอยูมากมายน้ัน ลวนเปนเร่ืองของการบําเพ็ญเพียร และการ
พยายามแกปญหาดวยปญญา ทานเลาเร่ืองเหลาน้ีไว ก็เพ่ือให
เปนเคร่ืองหนุนกําลังใจของชาวพุทธ ชาวพุทธจะตองมีความ
เขมแข็งในการทําความดี สรางสรรคและพัฒนาตัวตอไป เหมือน
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อยางพระโพธิสัตว ไมใชคอยขอความชวยเหลือจากพระโพธิสัตว
หรือเทพเจาท้ังหลาย 

ชาวพุทธตองมั่นในธรรม คือในหลักการแหงความจรงิ ความ
ถูกตองดีงาม และความรูในธรรมดาของธรรมชาติท่ีสิ่งท้ังหลาย
เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อถกูธรรมแลว ก็ไมหว่ันไหว แมตอเทพเจา 

หลักการของพระพุทธศาสนาในเร่ืองน้ีชัดเจนมาก คือ 
ธรรมสูงสุด แมพระพุทธศาสนาจะไมปฏิเสธเทวดา แตถือวาธรรม
ตองเหนือเทพ 

ตามปกติชาวพุทธจะอยูรวมกับสรรพสัตว รวมท้ังเทพเทวา
อยางเพื่อนรวมโลก ดวยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีตอกัน ไมออน
วอนหวังผลประโยชนจากกัน ตางคนตางพัฒนาตนย่ิงข้ึนไป แตถา
มีกรณีขัดแยงกัน เกิดปญหาตอกัน ตองเอาธรรมตัดสิน ถามนุษย
ถูกธรรม เทพตองยอม ในคัมภีรพุทธศาสนามีเร่ืองราวเลาไวมาก 
เพ่ือสนับสนุนคติน้ี ใหชาวพุทธเขมแข็งยืนหยัดอยูในธรรม 

แมเมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ปกครองกันเอง ก็ตองใหทุกคน
ถือธรรมเปนใหญ ท่ีเรียกวา ธรรมาธิปไตย เวลาน้ีนากลัววา คนใน
สังคมโนมไปทางท่ีจะถือเงิน อามิส หรือผลประโยชนเปนใหญ 
กลายเปนธนาธิปไตย ถาเปนอยางน้ัน 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
จะตองปฏิบัติฝกตนตามธรรมน้ัน ธรรมก็มาเปนหลักในการดําเนิน
ชีวิต คือเปนสรณะของเรา ชีวิตของเราก็กลายเปนชีวิตแหงการ
ฝกฝนพัฒนา คือ เปนชีวิตแหงสิกขาเขาสูมรรคาแหงอริยะ เพ่ือเรา
จะไดทําตัวใหเปนอยางพระอริยะท้ังหลายท่ีทานไดฝกฝนตาม
อยางพระพุทธเจาจนไดเปนพยานแหงการตรัสรูของพระองคโดย
มารวมเปนสงฆ และเราก็มีหนาท่ีตองสรางสังฆะคือสงฆอนัน้ี
ข้ึนมาดวย โดยการฝกฝนพัฒนาตนใหเขาไปรวมในสังคมแหง
การศึกษาดวยการเปนเสกขชน ซ่ึงจะพัฒนาย่ิงข้ึนไปสูจุดหมาย
แหงสันติสุขและอสิรภาพท่ีสมบูรณในท่ีสุด 
 
 




