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*
สนิท ไชยวงศคต

๑. เทวดาคือใคร ?
คำวา “เทวดา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลาสุด ใหคำจำกัดความ/ ความ
หมายไววา ๑ “เทวดา [เทวะ-] น. ชาวสวรรคมกี ายทิพย หูทพิ ย และกินอาหารทิพย เปนโอปปาติกะ,
[ป.,ส. เทวตา]
คำวา “โอปปาติกะ” พจนานุกรมฉบับเดียวกันใหคำจำกัดความ/ความหมายไววา๒
“โอปปาติกะ (โอปะ-) น. ผเู กิดผุดขึน้ โดยไมตอ งอาศัยพอแม อาศัยกรรม ไดแกเทวดา พรหม
สัตวนรก เปรต อสุรกาย อุปปาติกะ ก็เรียก
สรุปวาเทวดา คือพวกโอปปาติกะ ผเู กิดผุดขึน้ โดยไมตอ งมีพอ แม เกิดขึน้ โดยอาศัยกรรม
ทีก่ ระทำไวในโลกมนุษยนแี่ หละ เราเรียกวา ชาวสวรรค มีกายทิพย หูทพิ ย และกินอาหารทิพย
เปนชวงทีเ่ สวยผลแหงกรรมอยไู ปวันๆ อยางสบายๆ ไมตอ งทำกรรมดีกรรมชัว่ อะไร ถาจะทำ
กรรมตองจุตลิ งมาเกิดในโลกมนุษย ซึง่ เรามักจะไดยนิ คำพูดเปรียบเปรยมนุษยทขี่ เี้ กียจไมทำการ
งาน วันๆ เอาแตเดินลอยชายไปมาวา “เจาหมอนัน่ มันสบายเหมือนเทวดา!”

*
มีสุข.

๑

พุทธศาสตรบัณฑิต มจร. รนุ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔), ทีป่ รึกษาอธิการบดี มจร, ประธานชมรมอยรู อ ยหาสิบปชวี ี

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพครัง้ ที่ ๑, พุทธศักราช ๒๕๕๖,
(กรุงเทพฯ : บริษทั ศิรวิ ฒ
ั นาอินเตอรพริน้ ท จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๕๘๒.
๒
อางแลว, หนา ๑๔๔๑.
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๒. มนุษย กับ เทวดา เปรียบเทียบฐานะกัน
พระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) เปรียบเทียบฐานะ
ของมนุษยกบั เทวดาไววา ๓
ขอควรพิจารณาเกีย่ วกับเรือ่ งเทวดา วาโดยสวนใหญกเ็ หมือนกับทีก่ ลาวแลวในเรือ่ งอิทธิ
ปาฏิหาริย เพราะคนมักเขาไปเกีย่ วของกับเทวดา เพือ่ ผลในทางปฏิบตั ิ คือ หวังพึง่ และขออำนาจ
ดลบันดาลตางๆ เชนเดียวกับทีห่ วังและขอจากอิทธิฤทธิ์ และเทวดาก็เปนผมู ฤี ทธิ์ ...
วาโดยภาวะพืน้ ฐาน เทวดาทุกประเภท ตลอดจนถึงพรหมทีส่ งู สุด ลวนเปนเพือ่ นรวม
ทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย เวียนวายอยใู นสังสารวัฏ เชนเดียวกับมนุษยทงั้ หลาย และสวนใหญ
ก็เปนปุถชุ น ยังมีกเิ ลสคลายมนุษย
แมวา จะมีเทพอริยบุคคลบาง สวนมากก็เปนอริยะมากอนตัง้ แตครัง้ ยังเปนมนุษย แมวา
เปรียบเทียบโดยเฉลีย่ ตามลำดับฐานะ เทวดาจะเปนผมู คี ณ
ุ ธรรมสูงกวา แตกอ็ ยใู นระดับใกลเคียง
กัน พูดรวมๆ ไดวา เปนระดับสุคติดว ยกัน
ในแงความไดเปรียบเสียเปรียบ บางอยางเทวดาดีกวา แตบางอยางมนุษยกด็ กี วา เชน
ทานเปรียบเทียบระหวางมนุษยชาวชมพูทวีปกับเทพชัน้ ดาวดึงสวา เทพชัน้ ดาวดึงสเหนือกวา
มนุษย ๓ อยาง คือ มีอายุทพิ ย ผิวพรรณทิพย และความสุขทิพย แตมนุษยชาวชมพูทวีปก็เหนือ
กวาเทวดาชัน้ ดาวดึงส ๓ ดาน คือ กลาหาญกวา มีสติดกี วา และมีการประพฤติพรหมจรรย
(หมายถึงการปฏิบตั ติ ามอริยมรรค)
แมวา ตามปกติพวกมนุษยจะถือวาเทวดาสูงกวาพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค
แตสำหรับพวกเทวดา เขาถือกันวา การเกิดเปนมนุษย เปนสุคติของพวกเขาดังพุทธพจนยนื ยันวา
“ภิกษุทงั้ หลาย ความเปนมนุษยนแี่ ล นับวาเปนการไปสสู คุ ติของเทพทัง้ หลาย”๔
เมือ่ เทวดาองคใดองคหนึง่ จะจุติ เพือ่ นเทพชาวสวรรคจะพากันอวยพรวา ใหไปสุคติ คือ
ไปเกิดในหมมู นุษยทงั้ หลาย เพราะโลกมนุษยเปนถิน่ ทีม่ โี อกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทำความ
๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พิมพครัง้ ที่ ๓๒, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ
ผลิธมั ม, ๒๕๕๕), หนา ๙๕๒-๙๕๔.
๔
ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐.
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ดีงามตางๆ และประพฤติปฏิบตั ธิ รรมไดอยางเต็มที่ (ความชัว่ หรืออกุศลกรรมตางๆ ก็เลือกทำได
เต็มทีเ่ ชนเดียวกัน)
การเกิดเปนเทวดาทีม่ อี ายุยนื ยาว ทานถือวา เปนการเสียหรือพลาดโอกาสอยางหนึง่ ใน
การทีจ่ ะไดประพฤติพรหมจรรย (ปฏิบตั ติ ามอริยมรรค) เรียกอยางสามัญวา เปนโชคไมดี ๕
พวกชาวสวรรคมแี ตความสุข ชวนใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมนั่ สวนโลกมนุษย
มีสขุ บาง ทุกขบา ง เคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย เปนบทเรียนไดมาก เมือ่ รจู กั กำหนด
ก็ทำใหไดเรียนรู ชวยใหสติเจริญวองไว ทำงานไดดี เกือ้ กูลแกการฝกตน และการทีจ่ ะกาวหนา
ในอารยธรรม๖
เมือ่ พิจารณาในแงระดับแหงคุณธรรมใหละเอียดลงไปอีกจะเห็นวา มนุษยภูมนิ นั้ อยกู ลาง
ระหวางเทวภูมหิ รือสวรรคกบั อบายภูมิ มีนรกเปนตน
พวกอบาย เชนนรกนัน้ เปนแดนของคนบาปดอยคุณธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจัด
ไดวา เปนคนดี แตกต็ กไปอยใู นนัน้ เพราะความชัว่ บางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวนสวรรคกเ็ ปน
แดนของคนดีคอ นขางมีคณ
ุ ธรรม แมวา ชาวสวรรคบางสวนจะเปนคนชัว่ แตกข็ นึ้ ไปอยใู นแดน
นัน้ เพราะมีความดีบางอยางทีป่ ะทุแรงชวยผลักดันหรือฉุดขึน้ ไป
สวนโลกมนุษย ทีอ่ ยรู ะหวางกลาง ก็เปนประดุจชุมทางทีผ่ า นหมุนเวียนกันไปมา ทัง้ ชาว
สวรรคและชาวอบายเปนแหลงทีส่ ตั วโลกทุกพวกทุกชนิดมาทำมาหากรรม เปนทีค่ นชัว่ มาสราง
ตัวใหเปนคนดี เตรียมไปสวรรคหรือคนดีมาสุมตัวใหเปนคนชัว่ เตรียมไปนรก ตลอดจนเปนทีผ่ ู
รจู ะมาสะสางตัวใหเปนคนอิสระ เลิกทำมาหากรรม เปลีย่ นเปนผหู วานธรรม ลอยพนเหนือการ
เดินทางหมุนเวียนตอไป
พวกอบายมีหลายชัน้ (อบายภูมมิ ี ๔ ชัน้ คือ นรก ดิรจั ฉาน เปรต และอสุรกาย๗ ชัน้
เดียวกันก็มบี าปกรรมใกลเคียงกัน พวกเทพก็มหี ลายชัน้ ซอยละเอียดยิง่ กวาอบาย มีคณ
ุ ธรรมพืน้
ฐานประณีตลดหลัน่ กันไปตามลำดับ ชัน้ เดียวกัน ก็มคี ณ
ุ ธรรมใกลเคียงกัน
๕
อฏฐก. ๒๓/๑๑๙/๒๒๙.
๖
ดู อง. อ. ๓/๓๔๕
๗
ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน
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สวนโลกมนุษยแดนเดียวนี้ เปนทีร่ วมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอยางทุกระดับ มี
คนชัว่ ซึง่ มีบาปธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชัน้ ต่ำสุด และมีคนดี ซึง่ มีคณ
ุ ธรรมประณีต
เทากับพรหมผสู งู สุด ตลอดจนทานผพู น แลวจากภพภูมทิ งั้ หลาย แมแตเหลาเทพ มาร พรหม
ก็เคารพบูชา
ภาวะเชนนีน้ บั ไดวา เปนลักษณะพิเศษของโลกมนุษย ทีเ่ ปนวิสยั กวางสุดแหงบาปอกุศล
และคุณธรรม เพราะเปนทีม่ าหากรรม และเปนทีห่ วานธรรม
เทาที่กลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับเทวดาไดวา เมื่อเทียบโดย
คุณธรรมและความสามารถทัว่ ไปแลว ทัง้ มนุษยและเทวดา ตางก็มไี ดเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน
เปนระดับเดียวกัน แตมนุษยมวี สิ ยั แหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา ขอแตกตางสำคัญจึงอยู
ทีโ่ อกาส กลาวคือ มนุษยมโี อกาสมากกวาในการทีจ่ ะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตน
ถามองในแงของการแขงขัน (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) ก็วา ตามปกติ ถาอยกู นั เฉย
ๆ เทวดาทัว่ ไปสูงกวา ดีกวา เกงกวามนุษย แตถา มนุษยปรับปรุงตัวเมือ่ ไร ก็จะขึน้ ไปเทาเทียม
หรือแมแตสงู กวา ดีกวา เกงกวาเทวดา๘ มีพทุ ธพจนวา ตอเมือ่ พระพุทธเจาทรงมีอธิเทวญาณ
ทัสสนะครบ ๘ ปริวฎั ฎ : รอบทัง้ ๘ ดาน คือ (๑) จำโอภาสได (๒) เห็นรูปทัง้ หลาย (๓) สนทนา
กันไดกบั เทวดาเหลานัน้ (๔) รวู า เทวดาเหลานัน้ มาจากเทพนิกายไหน (๕) รวู า เทวดาเหลานัน้
จุตจิ ากทีน่ จี้ ะไปเกิดทีน่ นั้ ดวยวิบากของกรรมใด (๖) รวู า เทวดาเหลานัน้ มีอาหารอยางไร เสวย
สุขทุกอยางไรๆ (๗) รวู า เทวดาเหลานัน้ มีอายุยนื ยาวเทาใด (๘) รวู า พระองคเคยอยรู ว มกับเทวดา
เหลานัน้ หรือไม) จึงจะทรงปฏิญาณไดวา ทรงบรรลุแลวซึง่ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ, อธิเทวญาณ
ทัสสนะนี้ นาจะแปลวา ญาณทัสสนะของพระผเู หนือกวาเทพ หรือญาณทัสสนะทีท่ รงเปนผเู หนือ
กวาเทพ๙ เพราะทำใหรจู กั เทวดาดียงิ่ กวาทีพ่ วกเทวดารจู กั ตนเอง (เชน พระพรหมไมรอู ายุของ
ตน จึงเขาใจผิดวาไมเกิดไมตาย) อธิเทวญาณทัสสนะนี้ เปนสวนหนึง่ ของทิพยจักษุ ๑๐ จึงเปน
คุณสมบัตอิ ยางหนึง่ สำหรับความเปนสัมมาสัมพุทธะ เชนเดียวกับตถาคตพลญาณขออืน่ ๆ แตไม
๘
ดูประกอบ ใน อง.อฏฐก. ๒๓/๑๖๑/๓๑๔.
๙
ดูเทียบคำแปล ขุ.จู.๓๐/๖๕๔/๓๑๒, ขุ.จู. อ. ๒/๓๒๘, ขุ.สุ. อ. ๒/๕๓๐.
๑๐
ดูประกอบใน ม.อ. ๓/๓๐๕.
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จำเปนสำหรับการบรรลุอรหัตตผล (แตเดิมมา ตัง้ แตกอ นพุทธกาล ความนับถือเทวดาเปนของ
สามัญและฝงรากลึก ดังนั้นการจะแสดงความประเสริฐของมนุษยได ก็ตองใหเห็นวามนุษย
สามารถทำตนใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร)

๓. วิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง ตอสิง่ เหนือสามัญวิสยั
เทวดาเปนโอปปาติกะ ทีม่ กี ารกระทำทีอ่ ยเู หนือสามัญวิสยั เราจึงควรมีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู
ตองตอสิง่ เหนือสามัญวิสยั รวมทัง้ เทวดาดวย ดังนี้ ๑๑
...เมือ่ เราอยใู นสังคมนี้ ก็ยอ มไดยนิ ไดฟง เกีย่ วกับเทวดาบาง สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อิทธิฤทธิบ์ า ง
บางครัง้ เราก็ระแวงวา สิง่ เหลานัน้ มีจริงหรือวาไมมจี ริง ถามีจะทำอยางไร เปนตน พึงมัน่ ใจ
ตน และเลิกกังวลฟงุ ซานอยางนัน้ เสีย แลวดำเนินวิธปี ฏิบตั ทิ ไี่ มผดิ ทุกกรณี ซึง่ เปนวิธปี ฏิบตั สิ ำเร็จ
ไดทใี่ นใจนีเ้ อง คือ
สำหรับเทวดา เราพึงมีทา ทีแหงเมตตา ทำใจใหออ นโยนตอสรรพสัตว ตัง้ จิตปรารถนา
ดี หวังใหสตั วทงั้ หลาย รวมเทวดาดวย ทีเ่ ปนเพือ่ นรวมโลกทัง้ ปวง ตางอยเู ปนสุข เคารพความ
ดีของกันและกัน
และในสังคมนี้ เราคงตองพบกับคนทัง้ ๒ ประเภท คือ ผทู ฝี่ ก ใฝหมกมนุ หวังพึง่ เทวดา
และผทู ไี่ มเชือ่ ถือ มีจติ กระดางขึง้ เคียดเหยียดหยามทัง้ ตอเทวดาและผนู บั ถือเทวดา ตางวิวาท
ขัดแยงกัน เรามีโอกาส ก็พงึ ชักจูงคนทัง้ สองพวกนัน้ ใหมาอยู ณ จุดกึง่ กลางพอดี คือ ความมีจติ
เมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกันและกัน
พรอมนัน้ ในดานกิจหนาทีข่ องตน เราพึงกระทำดวยความเพียรพยายามเต็มความสามารถ
ไปตามเหตุผล ถายังหวงการชวยเหลือของเทพเจา ก็พงึ วางจิตวา ถาความดีของเราเพียงพอ
และเทพเจาทีด่ งี าม มีน้ำใจสุจริตมีอยกู ป็ ลอยใหเปนเรือ่ งของเทพเจาเหลานัน้ ทานจะพิจารณา
 ญาความ
ตัดสินใจเอง สวนตัวเรานัน้ จะตัง้ จิตมัน่ เพียรพยายามทำกิจของตนไปจนสุดกำลังสติปญ
สามารถและจะฝกฝนตนใหเจริญกาวหนายิง่ ขึน้ ไป ทัง้ ในทางปญญาและคุณธรรม จนขามพน
เขาสพู ฒ
ั นาการขัน้ ทีส่ าม ซึง่ เปนอิสระ และสมควรเปนทีเ่ คารพบูชาของเทวดาได
๑๑
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(ที่วานี้ มิใชหมายความวา ใหตั้งใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชาหรือใหกระดาง
กระเดือ่ งตอเทวดา ซึง่ จะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เราทำความดีของเรา
ไปตามเหตุผลของเรา เปนเรือ่ งของเทวดาเขาเคารพเอง เพราะเทวดานัน้ มีความดีทจี่ ะเคารพ
ความดีของคนดี)
สวนเรือ่ งอิทธิปาฏิหาริย และสิง่ มงคลศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ก็พงึ ปฏิบตั อิ ยางเดียวกัน เปลีย่ น
เพียงทาทีแหงเมตตา มาเปนทาทีแหงความมีพลังจิต สรางฤทธิแ์ ละมงคลใหเกิดเปนของตนเอง
ฤทธิ ทีค่ วรสรางไดตงั้ แตเบือ้ งตน ก็คอื ความเพียรพยายามบากบัน่ เขมแข็ง พรอมทัง้
ความหนักแนนในเหตุผล ซึง่ เปนแรงบันดาลความสำเร็จแหงกิจหนาที่
มงคล ก็คอื คุณธรรมและความสามารถตางๆ ทีไ่ ดปลูกฝงสรางขึน้ อันเสริมสงและคมุ
ครองนำชีวติ ไปสคู วามสุขความเจริญและความเกษมสวัสดี๑๒
ทางดานพระภิกษุ ผสู มั พันธกบั ประชาชนในฐานะผนู ำทางจิตใจ เมือ่ จะตองเกีย่ วของ
กับสิง่ เหลานี้ พึงเตรียมใจระมัดระวัง ถือเหมือนดังเขาผจญภัยโดยไมประมาท
สำหรับผเู กงกาจทางอนุศาสน ก็ไมสกู ระไร อาจอาศัยความเชีย่ วชาญในเชิงสอน นำชาว
บานกาวสพู ฒ
ั นาการขัน้ สูงๆ ไดโดยรวดเร็ว แตกม็ ขี อ ควรระวังอยบู า ง เพราะบางทานสามารถ
ใชอนุศาสน ทำใหคนเลิกเชือ่ ถือสิง่ ทีเ่ ขาเคยยึดถืออยเู ดิมได แตหยุดแคนนั้ หรือไมอาจชีแ้ นะให
เขาเกิดปญญามองเห็นทางถูกตองทีจ่ ะเดินตอไป ทำใหชาวบานมีอาการอยางทีว่ า ศรัทธาก็หมด
ปญญาก็ไมมี ตกอยใู นภาวะเควงควาง เปนอันตรายทัง้ แกชวี ติ ของตนเองและแกสงั คม
สวนทานทีไ่ มถนัดในเชิงสอนเชนนัน้ และจะเขาไปใชสงิ่ ทีเ่ ขายึดอยเู ปนจุดเริม่ ตน มีขอ
ที่จะตองตระหนักมั่นไวในใจหลายอยาง (สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบัน คือ พระที่เกง
ทางอนุศาสน ก็ไมเอือ้ เฟอ เอ็นดูแกพระพวกอืน่ ทีย่ งั อาศัยสิง่ จูงลอ ฝายพระพวกอืน่ นัน้ ก็ไมใส
ใจในอนุศาสนทชี่ นิดนำออกสคู วามเปนอิสระ ออกจากกิเลสบางเสียเลยหรือไมกม็ วั เพลินหมุนวน
อยทู เี่ ดิมอยางเดียว ไมยอมเดินหนา (พวกทีเ่ ห็นแกลาภ ไมตอ งพูดถึง) เมือ่ เปนเชนนี้ จุดบรรจบ
ประสานจึงไมมี พาใหชาวบานสับสนหรือถึงกับแตกสามัคคี ดูถกู หยามเหยียดและขึง้ เคียดตอกัน)
๑๒
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สำหรับอิทธิเปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธบัญญัติหามไวแลว ไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน
คงเหลือยแู ตมงคลหรือสิง่ ทีจ่ ะใหเกิดมงคล
เบือ้ งแรกทีส่ ดุ จะตองกำหนดแนวแนเปนเครือ่ งปองกันตัวไวกอ นวา จะตองไมใชสงิ่ เหลา
นีเ้ ปนเครือ่ งมือเลีย้ งชีวติ แสวงหาลาภ ซึง่ เปนมิจฉาชีพ และเปนความบกพรองเสียหายในดาน
ศีลธรรม
ตอจากนัน้ มีขอ เตือนสำนึกในทางปฏิบตั โิ ดยตรง คือ ตองระลึกไวเสมอวา ขอที่ ๑ การ
ทีเ่ ขาไปเกีย่ วของกับสิง่ เหลานัน้ ก็เพือ่ ชวยประชาชนใหเปนอิสระจากสิง่ เหลานัน้ เชน เกีย่ วของ
กับฤทธิ์ เพือ่ ชวยใหเขาเปนอิสระจากฤทธิ์
จากนัน้ เพือ่ ความเปนอิสระตามขอทีห่ นึง่ นี้ ขอที่ ๒ จึงตามมาวา เมือ่ เริม่ จุดตัง้ ตน ณ ที่
ใด จะตองพาเขาเดินหนาจากจุดนัน้ เรือ่ ยไปจนกวาจะถึงจุดหมาย คือ ความเปนอิสระ จะถอย
หลังไปจากจุดนั้นอีกไมได
แลวตามนัยของขอที่ ๒ นี้ จะปรากฏผลในทางปฏิบตั วิ า ความฝกใฝหมกมนุ ในสิง่ เหลา
นีจ้ ะตองลดลง หรืออยางนอยไมเพิม่ มากขึน้ หรือกำหนดออกไปอีกเปนทาทีของการปฏิบตั ไิ ดวา
จะไมสง เสริมความฝกใฝหมกมนุ ในสิง่ เหลานีใ้ หแพรขยายตัว แตจะมีการควบคุมใหอยใู นขอบเขต
และการทำใหนอ ยลง คือเปลีย่ นขัน้ พรอมเขาสขู นั้ ที่ ๒ ใหหมด
นอกจากนีค้ วรพยายามเนนใหปฏิบตั ติ ามพุทธานุญาตทีว่ า ทำตอเมือ่ เขาขอ ซึง่ จะเปน
การกระชับขอบเขตใหรดั ตัวเขามาอีก
ขอที่ ๓ ซึง่ ไมอาจลืมได คือ ตองใหอนุศาสนชนิดนำออก (ออกจากกิเลส ออกจากวัฏฏะ
ออกสคู วามเปนอิสระ) เสมอ ในเมือ่ ไดโอกาส เพือ่ ทัง้ เรงรัดและกำกับใหเปนไปตามจุดมงุ หมาย
ทางดานประชาชนทีก่ ำลังพัฒนาขามจากขัน้ ที่ ๑ สขู นั้ ที่ ๒ การผอนปรนหรือโอนออน
ผอนตาม จะมีไดอยางมากทีส่ ดุ ก็เพียงเทาทีอ่ ยใู นขอบเขตซึง่
๑. ไมเปนการออนวอนหวังพึง่ อำนาจดลบันดาลจากภายนอก (หวังพึง่ ตน และความ
เปนอิสระ)
๒. ไมเปนเหตุใหหมกมนุ หลงใหล หรือจะมัวรีรอไมลงมือทำ(หวังทำการดวยความเพียร
ตามเหตุผล)
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๔. ปฏิบตั ถิ กู ตอง คือ เดินหนา เปนชาวพุทธ คือไมหยุดพัฒนา๑๓
จากความผอนปรนนี้ ความสัมพันธ และวิธปี ฏิบตั เิ ทาทีพ่ อจะเปนไปได จึงมีดงั นี้
ก. เกีย่ วของกับอิทธิปาฏิหาริยต ลอดทัง้ สิง่ มงคลได โดยพยายามทำสิง่ เหลานี้ ในความ
หมายใหม ทีส่ ามารถทำไดดว ยตนเอง เชน ธรรมฤทธิ์ อริยฤทธิ์ และมงคลทีเ่ กิดจากการประพฤติ
ธรรม เปนตน แตกย็ อมผอนลงไปอีกอยางมากทีส่ ดุ จนถึงยอมใหเกีย่ วของกับมงคลตามแบบ
ของชาวบานได เฉพาะในแงทเี่ ปนเครือ่ งเสริมกำลังใจ (เสริมในทางทีด่ งี าม ไมใชฮกึ เหิมทีจ่ ะทำ
การชัว่ ราย) และเสริมความเพียรพยายามใหเขมแข็งยิง่ ขึน้ โดยย้ำวา จะตองไมเปนเครือ่ งหนวง
เหนีย่ ว หรือลดทอนความเพียรพยายามทำการตามเหตุผลเปนอันขาด
ข. สัมพันธกบั เทพเจาทัง้ หลาย โดยวิธอี ยรู ว มกัน (เกือบ = ตางคนตางอย)ู ดวยเมตตา
เกือ้ กูลกันดวยไมตรี ผอนลงไปอยางมากทีส่ ดุ จนถึงยอมรับการทำเทวตาพลี (ของถวายแกเทวดา
ุ อุทศิ แกเทวดา) ในความหมายวา เปนการเอือ้ เฟอ เกือ้ กูล หรืออุปการะแกเทวดา (ไม
หรือแผบญ
ใชบนบาน ออนวอน หรือขอใหโปรดปราน)
ยิง่ ผอนปรนใหมาก ก็ยงิ่ จำเปนตองย้ำขอเตือนสำนึกไวใหหนักแนนไมจำเพาะชาวบาน
จะตองคอยเตือนตนเองเทานัน้ แมพระสงฆกค็ วรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาส
ใกลชดิ กับสภาพแวดลอมทางธรรมนอย และมีกจิ ของชาวบานทีว่ นุ วาย คอยชักใหแชเชือนไดงา ย
ขอเตือนสำนึกทีว่ า นัน้ ก็คอื จะตองรตู วั อยเู สมอวา ตนยังอยรู ะหวางการพัฒนา ขณะนี้
อยใู นขัน้ นีๆ้ ตองระลึกไววา แมวา ขณะนัน้ ยังยงุ เกีย่ วกับเทวดา ยังยงุ เกีย่ วกับมงคล แตกห็ วัง
อยเู สมอวาจะกาวไปสขู นั้ แหงความเปนอิสระสักวันหนึง่ ถาพูดรวบรัดก็คอื จะตองสำนึกอยเู สมอ
วา “เราจะตองเดินหนาไมใชย่ำอยกู บั ที”่
คำวา “เดินหนา” มีความสำคัญเปนพิเศษ สำหรับพัฒนาการในอริยมรรคขัน้ ตน เพราะ
หมิน่ เหมทจี่ ะตกหลนไปจากความเปนสมาชิกในชุมชนชาวพุทธ ถอยหลังกลับไปอยใู นชุมชนกอน
อารยะไดงา ยเหลือเกิน เพราะในขัน้ ตนสุดนี้ สิง่ ทีใ่ ชรว มในพุทธศาสนากับศาสนาเดิม ยังมีมาก
และสิง่ นัน้ บางทีก่ เ็ ปนสิง่ เดียวกันแทๆ เชน มงคล และพลี เปนตน ตางแตทา ทีแหงความเขาใจ
สำหรับชีน้ ำ และจำกัดขอบเขตของการปฏิบตั ิ
๑๓
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ถาเกิดเหตุเพียงแควาเผลอ ลืมทาทีของการวางจิตใจนี้เสียเทานั้น พฤติกรรมของผู
ปฏิบตั กิ อ็ าจพลิกกลับเปนตรงกันขามไดทนั ที คือ หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับ
ไปอยนู อกชุมชนอารยะ (นากลัววาจะไดเปนกันมากเสียอยางนัน้ หลายครัง้ แลว) ดังนัน้ คำวา
“เดินหนา” ยังเปนขอเตือนสำนึกสำคัญทีจ่ ะตองมาดวยกันเสมอ กับความสำนึกในทาทีทเี่ ปนขอบ
เขตของการปฏิบตั ิ
เมือ่ ใดเดินทางกาวหนาถึงขัน้ ที่ ๓ เมือ่ นัน้ จึงจะปลอดภัยแท เพราะไดเขาอยใู นชุมชน
อารยะ เปนโสดาบันขึน้ ไป ไมมกี ารถอยหลังหรือลังเลใดๆ อีก มีแตจะเดินหนาอยางเดียว เพราะ
เขาถึงความหมายของพระรัตนตรัย มัน่ ใจในความเปนไปตามเหตุผล จนมีศรัทธาทีไ่ มหวัน่ ไหว
ไมตอ งอางอิงปจจัยภายนอก ไมวา สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือเทวฤทธิใ์ ดๆ และไมมกี เิ ลสรุนแรงพอทีจ่ ะทำ
ความชัว่ ราย หรือใหเกิดปญหาใหญๆ เปนปมในใจทีจ่ ะตองระบาย กับทัง้ รจู กั ความสุขอันประณีต
ซึง่ เกิดจากความสงบผองใสภายในแลว จึงมีความเขมแข็งมัน่ คงในจริยธรรมอยางแทจริง.
ภาวะทีม่ คี ณ
ุ ธรรม มีความสุขและเปนอิสระ ซึง่ อิทธิพลภายนอกไมอาจมาครอบงำชักจูง
ไดเพียงเทานี้ เปนความประเสริฐเพียงพอแลว ทีเ่ ทพเจาเหลาเทวดาจะบูชานบไหว และพอที่
จะทำใหชวี ติ ของผนู นั้ เปนอุดมมงคล คือ มงคลอันสูงสุดอยแู ลวในตัว
มนุษยเปนยอดแหงสัตวทฝี่ ก ได เรียกอยางสมัยใหมวา มีศกั ยภาพสูง สามารฝกไดทงั้
ทางกาย ทางจิต และทางปญญาใหวเิ ศษ ทำอะไรๆ ไดประณีตวิจติ รพิสดารแสนอัศจรรยอยาง
แทบไมนาเปนไปได
การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพ ดลบันดาลก็คอื การตกอยใู น
ความประมาท ละเลย ปลอยใหศกั ยภาพของตนสูญไปเสียเปลา และจะไมรจู กั เติบโตใน
อริยมรรค
สวนผใู ด ไมประมาท ไมรรี อ เรงฝกตนไมหยุดยัง้ ผนู นั้ แหละจะไดทงั้ อิทธิฤทธิแ์ ละ
เทวฤทธิ์ และจะบรรลุสงิ่ เลิศล้ำทีท่ งั้ ฤทธานุภาพและเทวานุภาพไมอาจอำนวยใหได.

๕. ปรากฏการณครั้งสำคัญเกี่ยวกับเทวดา

มนุษยกบั เทวดานัน้ มีความเกีย่ วของและผูกพันกันมาตัง้ แตมโี ลกนีเ้ กิดขึน้ จนถึงปจจุบนั
และจะมีตอ ไปจนโลกจะสลายในอนาคตเพราะมนุษยตอ งการทีพ่ งึ่ ไมรจู ะทำอยางไร ก็ออ นวอน
ใหเทวดาชวย ทัง้ ๆ ทีเ่ ทวดาเองบางครัง้ ก็อาจเอาตัวแทบไมรอดเหมือนกัน อางและเชือ่ สิง่ ทีม่ อง
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ไมเห็น มนุษยเรานีห้ ลอกกันงาย ถาเชือ่ แลวเอาอะไรมาฉุดก็ไมอยู ดังทีม่ กั จะไดยนิ ขอความวา
“ความเชือ่ อยเู หนือเหตุผล” อยบู อ ยๆ
ในประเทศไทยของเรา ทัง้ ๆ ทีค่ ยุ อวดทัว่ โลกวา เรามีพทุ ธศาสนิกชนกวา ๙๐ % แต
สวนใหญแลวความเชือ่ ความเลือ่ มใสในพระรัตนตรัยยังหวัน่ ไหว คลอนแคลน ยังไมเปน “อจล
ศรัทธา” เพราะเชือ่ คำโฆษณาชวนเชือ่ ตางๆงายดายเกินไป จะเห็นไดชดั เจนทีส่ ดุ คือ เมือ่ เร็วๆ
นีร้ ะหวาง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ทีเ่ พิง่ ผานไป มีปรากฏการณของเทวดาครัง้ สำคัญยิง่ ใหญ สะ
เทือนเลือ่ นลัน่ ไปทัว่ ปฐพี
นัน่ คือ “ปรากฏการณของจตุคามรามเทพ” องคราชันยดำแหงอาณาจักรทะเลใต
ในชวงเวลา ๕ ป (๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ดังกลาวนัน้ เราคงไมลมื วาทุกหยอมหญาของแผน
ดินไทย แทบจะไมมใี ครทีไ่ มรจู กั “จตุคามรามเทพ” กลาวกันวามีการสราง “จตุคามรามเทพ”
หลายรอยลานองค มีเงินหมุนเวียนเกีย่ วกับกิจกรรมนีจ้ ำนวนมากมายมหาศาล ระยะเริม่ ตนของ
ปรากฏการณนนั้ มีผสู รางจตุคามรามเทพร่ำรวยกลายเปนเศรษฐีจำนวนมาก ราคาขายจตุคาม
รามเทพก็สงู ลิว่ ตอนทายๆ ของปรากฏการณดงั กลาว ราคาขายจตุคามรามเทพลดลงอยางนา
ใจหาย ขายกันเปนถุง จนกระทัง่ แจกฟรีกแ็ ทบจะไมมใี ครรับ ในทีส่ ดุ ขนไปทิง้ กันเปนแสนๆ องค
นาสงสารทานจตุคามรามเทพจริง ๆ มีผสู รางหลายรายเปนหนีล้ ม ละลายไมมเี งินคืนธนาคาร
เพราะสรางจตุคามรามเทพชาเกินไป ขายไมออก
เรามาดูตวั อยางของ “ปรากฏการณครัง้ สำคัญของเทวดา : จตุคามรามเทพ” เพือ่ เปน
เครือ่ งเตือนใจชาวพุทธเราวาอยาเชือ่ อะไรงายๆ เพราะไมมอี ะไรจะประเสริฐเลิศล้ำเทียบเทาพระ
รัตนตรัยของเราไดอยางแนนอน ตองกราบขออภัยทาน “จตุคามรามเทพ” ดวยทีน่ ำเอาเรือ่ ง
ของทานมาเปนอุทาหรณเกีย่ วกับการนับถือเทวดา อยางไรเสียทานก็ยงั คงเปนเทพผศู กั ดิส์ ทิ ธิ์
อยูเหมือนเดิมของทาน และคงจะไดกุศลที่เปนอุทาหรณใหชาวพุทธไดทราบฐานะและแนว
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองตอเทวดา ขอเชิญทานผอู า นตามผมมา ณ บัดนี้

๖. จตุคามรามเทพคือใคร
ผมพยายามอาน คนควาและสรุปความจากหนังสือเกีย่ วกับจตุคามราเทพหลายเลม บาง
เลมตีพมิ พแลวถึง ๑๐ ครัง้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) แตกไ็ ดความไมชดั เจนเพียงพอทีจ่ ะ “ฟนธง” วา แทที่

มนุษยกบั เทวดา

235

จริงแลวทานเปนใครกันแน เพราะมีหลายความคิดความเห็นทีแ่ ตกตางกันออกไป แมแตในหนังสือ
เลมเดียวกัน ขอความบางตอนก็ยงั ไมลงรอยกัน คือเขียนเองและคานตัวเอง
อยางไรก็ดผี มจะขอสรุปเรือ่ งจตุคามรามเทพโดยยึดหนังสือ ๒ เลมเปนหลัก คือ
๑. หนังสือ “ทาวจตุคามรามเทพ” องคราชันยดำแหงอาณาจักรทะเลใต ฉบับพิมพครัง้
ที่ ๖ โดยอาจารยบรู พา ผดุงไทย ซึง่ บรรทัดแรกของหนาปกมีขอ ความวา “ทำไมเทพองคนจี้ งึ
ใหแตความร่ำรวย”
๒. หนังสือ “จตุคามรามเทพ” เลมหลัก ฉบับพิมพครัง้ ที่ ๒ โดย ตาย บูรพาทิศ ไมทราบ
วาเปนทานเดียวกันกับผเู ขียนเลมหนึง่ นัน้ หรือเปลา ภาพปกเปนพระภิกษุรปู หนึง่ กำลังประนม
มือไหวแทบเทาของรูปหลอจตุคามรามเทพ
เรือ่ งราวหลายตอนระบุวา เปนการสันนิษฐาน เชน๑๔ มีการสันนิษฐานกันวา “ทาวจตุคาม
รามเทพ” นาจะเปนชือ่ ของเทพเจา ๒ พระองค พระองคแรกพระนามวา “จตุคาม” สวนอีก
พระองคมพี ระนามวา “รามเทพ” ตามหลักฐานทีป่ รากฏเปนรูปปน เคารพของสองเทพเจา
ทีอ่ ยตู รงปากประตูบนั ไดทางขึน้ พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
บางทานไดตั้งขอสันนิษฐานไววา ทาวจตุคามรามเทพนาจะเปนหนึ่งในกษัตริยสอง
พระองค พระองคหนึง่ พระนามวา “ขุนอินทรไศเรนทร” อีกพระองคหนึง่ พระนามวา ”ขุนอินทร
เขาเขียว” โดยกลาววา ขุนอินทรไศเรนทร คือ ทาวจตุคาม สวนขุนอินทรเขาเขียว คือ ทาวราม
เทพ
ตำนานของกษัตริยพี่นองสองพระองคนี้เลาสืบมาวาในสมัยกอนขุนจันทรภาณุครอง
สุวรรณภูมิ พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๐๑๘ พระองคทรงมีพระโอรสสองพระองคมพี ระนามวา ขุนอินทรไศ
เรนทรและขุนอินทรเขาเขียว
ในหนังสือเลมเดียวกันนีไ้ ด “ฟนธง” ลงไปเลยวา๑๕ คำวา “จตุคามรามเทพ” เปน
คำเรียกเทพเจาผปู กปกรักษาพระบรมธาตุและเมืองนครศรีธรรมราชแตโบราณ ซึง่ ทีว่ ดั
พระบรมธาตุ จะมีรปู เคารพของทาวจตุคามรามเทพ และนับเปนสถานทีแ่ หงเดียวทีป่ รากฏ
หลักฐานเกีย่ วกับ “จตุคามรามเทพ” นอกจากนีก้ ไ็ มพบในทีอ่ นื่ ๆ อีก
๑๔
บูรพา ผดุงไทย, ทาวจตุคามรามเทพ ฉบับพิมพครัง้ ที่ ๖, (กรุงเทพฯ : ไทยยูเนียนกราฟฟกส, ๒๕๕๐), หนา ๖๔.
๑๕
อางแลว, หนา ๙๖.
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๗. วิชาพรหมศาสตร : พราหมณลว นๆ

ในหนังสือเลมทีอ่ า งถึงระบุวา ๑๖ การปลุกเสกพระเครือ่ งจตุคามรามเทพในแตละครัง้ นัน้
ทาวจตุคามรามเทพจะกำชับผานรางประทับทรงวาใหกระทำการปลุกเสกตามศาสตรโบราณที่
เรียกวา “พรหมศาสตร” ซึง่ พิธกี รรมนีเ้ ปนพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ คี วามสืบเนือ่ งมาจากพิธกี รรม
โบราณในสมัยลัทธิพระเวทตามฝายวิชาโยคศาสตรของศาสนาพราหมณ พิธกี รรมพรหมศาสตร
นี้ เปนการคำนวณฤกษยามทีเ่ หมาะสมทีพ่ ระอาทิตย พระจันทรและดวงดาวตางๆ ในจักรวาล
ทำมุมองศาอยางเหมาะสม อันจะมีผลทำใหดวงดาวทัง้ หลายสงรัศมีพลังงานมายังวัตถุมงคลทัง้
หลายเทากับวาเปนการเชือ้ เชิญพลังงานจักรวาลจากพระอาทิตย พระจันทร และดวงดาวทัง้ ปวง
มาสพู ธิ กี รรมจนถึงตัววัตถุทงั้ หลาย พิธกี รรมลักษณะนีถ้ อื วาเปนพิธเี กาแกแตโบราณ เกีย่ วเนือ่ ง
กับพลังจักรวาลอยางชัดเจน

๘. กำเนิดจตุคามรามเทพ

เหตุการณกำเนิดจตุคามรามเทพนัน้ ๑๗ กลาววาในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีว่ ดั นางพระยา ตำบล
ปากคลอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมกี ารประทับทรงผานรางนายอะผอง สกุล
อมร เพื่อบอกกลาวแก พ.ต.อ.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ผูกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรี
ธรรมราชในสมัยนัน้ เพือ่ ใหสรางหลักเมือง ทำจากไมตะเคียนทองงอกอยทู างทิศเหนือของเมือง
นครศรีธรรมราช จนเมือ่ มีการประทับรางทรงในครัง้ ที่ ๓ จึงไดมกี ารวาดรูปผานทางรางทรง
และไดนำไปให พล.ต.ต.ขุนพันธรักษราชเดช ดู ทานบอกวารูปภาพนีค้ อื องคจตุคามรามเทพ ซึง่
เปนเทพประจำเมืองนครศรีธรรมราชแตโบราณกาลนับพันปแลว รูปของทานไดจำหลักไวทวี่ ดั
พระบรมธาตุ ตอเมือ่ ไดดำเนินการสรางศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชไดมกี ารดำเนินการสราง
วัตถุมงคลรูปกลมแบบงบน้ำออยมีขนาดใหญ มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ๕.๕ เซนติเมตร
และขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔.๕ เซนติเมตร เปนครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เรียกกันวา “รนุ ศาล
๑๖
อางแลว, หนา ๗๐.
๑๗
บูรพาทิศ, จตุคามรามเทพ เลมหลัก, (กรุงเทพฯ เอส พี มิลเลียนแนร, ๒๕๕๐), หนา ๗๒.
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หลักเมือง” มีรปู องคจตุคามรามเทพ ซึง่ เชือ่ กันวาเปนดวงวิญญาณอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ หงอดีตบูรพกษัต
ริยาธิราชเจาแหงอาณาจักรศรีวชิ ยั สถิตเปนผพู ทิ กั ษรกั ษาพระบรมธาตุ ทีแ่ สดงออกในรูปของ
พระโพธิสตั วผบู ำเพ็ญเพียรดวยบารมีธรรม ๑๐ ประการ อยตู รงกลางรายลอมดวยรูปวงกลม
วัฏจักรตามแบบคติศลิ ปศาสตรศรีวชิ ยั ทำรูปพญาราหูอมจันทรรายลอม ๘ ทิศ กงจักรลอมรอบ
๑๒ นักษัตร ดานหลังจารึกยันตหวั ใจธรณี หัวใจมนุษย หัวใจพระคาถากำกับธาตุ ตามคติธรรม
ชาวศรีวชิ ยั เปนตนแบบของ “จตุคามรามเทพ” ทีส่ รางติดตอกันมา
สิง่ ทีท่ ำใหพระเครือ่ งจตุคามรามเทพไดรบั ความนิยมอยางสูงคือ มวลสารทีน่ ำมาใชในการ
สราง โดยจะมีการหามวลสารสำคัญทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิใ์ นตัวไดแก ผงกะลาตาเดียว ผงไมทนสิทธิ์
ผงไมตะเคียน ผงวานยา ผงดินกายายักษ ผงศักดิส์ ทิ ธิเ์ หลานีล้ ว นมีความศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยใู นตัวแลว
ทัง้ สิน้ เปนของหายากตามธรรมชาติ เมือ่ ไดนำมาสรางเปนพระเครือ่ งจตุคามรามเทพประดุจวา
เปนเสือติดปก ทำใหเพิม่ พูนในความศักดิส์ ทิ ธิข์ ลังอีกหลายตอหลายเทาตัว๑๘

๙. ความดังของจตุคามรามเทพ
จตุคามรามเทพไดถอื กำเนิดเปนพระเครือ่ งมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๐ และภายในเวลาไม
กีป่ ห ลังจากนัน้ จตุคามรามเทพไดกลายเปนพระเครือ่ งชัน้ นำและเปนพระยอดนิยมประจำเมือง
ใต โดยเริม่ แรกไดเปดใหประชาชนบูชาในราคาเพียงองคละ ๑๕๐ บาท แตหลังจากนัน้ ไมนาน
ราคาไดถบี ตัวสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนปจจุบนั (๒๕๕๐) มีราคาเปนหมืน่ เปนแสนเทียบเทากับ พระหลวง
ปทู วดเหยียบน้ำทะเลจืด และภายในระยะเวลาเพียงไมกปี่ ส ามารถกลาวไดวา จตุคามรามเทพ
นัน้ มีศกั ดิศ์ รีดกี รีความแรงเทียบเทากับสมเด็จวัดระฆังเลยทีเดียว๑๙

๑๘
บูรพา ผดุงไทย. ทาวจตุคามรามเทพ, ฉบับพิมพครัง้ ที่ ๖. (กรุงเทพฯ : ไทยยูเนียนกราฟฟกส. ๒๕๕๐), หนา ๓๒.
๑๙
อางแลว, หนา ๓๑.
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๑๐. เจาพิธปี ลุกเสกจตุคามรามเทพ

เทาทีผ่ มสามารถจะคนหาไดในขณะนี้ (๒๕๕๐) ผทู สี่ ามารถทำใหจตุคามรามเทพเปนที่
รจู กั อยางกวางขวางในปจจุบนั นอกจากคฤหัสถอยางเราๆ หลายทานแลว แทนทีจ่ ะเปนพระ
ราชครูหรือทานพราหมณผมู ชี อื่ เสียงในศาสนาฮินดู/พราหมณกลับเปนพระภิกษุในพระบวรพุทธ
ศาสนาของเรา ๓ รูป คือ
๑. พระใบฎีกาปราณพ ฐิตคนฺโธ (หลวงหนยุ ) วัดหงสประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
นัยวาเปนเจาตำรับรูปแรกทีเ่ ปนเจาพิธใี นการสรางจตุคามรามเทพถึง ๑๕๒ รนุ รนุ ดังๆ เชน
- ฟาสะทาน ดินสะเทือน
- เปดเทวสถานวัดคอหงส
- สองแผนดิน
- ชนะมาร
- ๗๒ พรรษามหามงคล
- กำเนิดจตุคาม
- สระน้ำ
- โคตรเศรษฐี(ไมใชเศรษฐีธรรมดา)
- ขุมทรัพย
- เพชร ๓ สมุทรบันดาลโชค
ไดทราบวาตอมาทานพระใบฎีกาปราณพ ฐิตคนฺโธ (หลวงหนยุ ) ประธานเจาพิธปี ลุกเสก
จตุคามรามเทพทานแรกไดลาสิกขา ปวยหนักและถึงแกกรรมแลว
๒. พระอติโชติ ธมฺมวโร (หลวงโชติ) วัดพุทไธศวรรย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลาวกันวาทานเปนพระนักปฏิบตั มิ คี วามศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา ปรารถนาที่
จะเดินตามรอยพระศาสดาชวยเหลือผปู ระสบกับความทุกขใหพน จากทุกขภยั ทานนับถือจตุคาม
รามเทพมาก จนกระทัง่ เรียกจตุคามรามเทพวา “พอ” เชนทานบอกวา
“สวนทีว่ ดั พุทไธสวรรยถอื วาพอมาโปรดคนสวนกลาง ยิง่ ใหญจริงๆ ทำใหเห็นจริงๆ ทาน
พอจตุคามรามเทพยิง่ ใหญจริงๆ ยากทีค่ นธรรมดาจะเขาใจ”๒๐
๒๐

บูรพา ผดุงไทย, ทาวจตุคามรามเทพ ฉบับพิมพครัง้ ที่ ๖, (กรุงเทพฯ : ไทยยูเนียนกราฟฟกส, ๒๕๕๐), หนา ๔๗.

มนุษยกบั เทวดา

239

หลวงโชติ ทานก็เปนเจาพิธใี นการสรางจตุคามรามเทพหลายรนุ เชนกันครับ มีรนุ
ไหนบาง ขอทานผูสนใจใฝหาเอาเอง
๓. พระธรรมนูญ (หลวงนูญ) วัดเขากุน จังหวัดสุราษฎรธานี ผมหาประวัตขิ อง
ทานไมได คงตองถามทานผนู ยิ มในองคจตุคามรามเทพชวยบอกดวยครับ

๑๑. ดังเพราะแรงโฆษณา
ผมเห็นวาสือ่ โดยเฉพาะอยางยิง่ “หนังสือพิมพรายวัน” มีอทิ ธิพลตอจิตใจของประชาชน
เปนอยางยิง่ ที่ “จตุคามรามเทพ” ดังเปรีย้ งปรางทัว่ ประเทศไทยในขณะนี้ (๒๕๕๐) ก็เพราะ
หนังสือพิมพนแี่ หละครับ ตองขอชมวาหนังสือพิมพทำไดบรรลุวตั ถุประสงคของเจาภาพคือผจู า ย
คาโฆษณาแลว ไดผลจริงๆ ครับ ขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ประชาชนคนไทยทีเ่ รียกตัวเองวาเปน
ชาวพุทธแยกไมออกแลวครับวา อะไรคือพุทธ อะไรคือพราหมณ พิธขี องพราหมณแตพระสงฆ
เปน “เจาพิธโี ดยตลอด” ทำใหทงั้ ชาวพุทธและพราหมณสับสนกันไปหมด
ผมจะยกตัวอยางการโฆษณาขายจตุคามรามเทพสัก ๒-๓ ตัวอยาง ดังนี้
๑. จตุคามฯ รนุ ทรัพยวเิ ศษ ผาน ๕ พิธกี รรมครบสูตร
จตุคามรามเทพรนุ ๑๒ นักษัตร พิธสี ดุ ทาย สรางตำนาน ๑๙ พิธใี น ๑๙ สถานทีศ่ กั ดิ์
สิทธิ์๒๑ ตามดวยวิธกี ารเชาและรายละเอียดของราคาคาเชา (ซือ้ -ขาย)
๒. จตุคามรามเทพ ปางมหาราชประทานพร รนุ เสริมทรัพยเสริมบารมี เดนดวยรูป
ลักษณ... พรอมพรักดวยมงคลสาร อลังการพิธกี รรม... ดวน !! ๑๐ วัน ๒๒-๓๑ มีนาฯ พิเศษ
อยาชา ! อยาพลาด ! โอกาสสุดทาย... แจกกันจุใจใหกนั สุดคมุ ! ยิง่ จองยิง่ ได... (เฉพาะเนือ้
เคลือบดินเผา) มีภาพสีส่ ปี ระกอบ และระบุราคาไวครบถวน
ในหนาเดียวกันมีอกี รายการหนึง่ บอกวา
สืบสานตำนานการสรางมหาเจดียตอจากองคพอจตุคามรามเทพ มหาเจดียบุโรพุทโธ
ประเทศอินโดนีเซียตามตำนานวาองคพอ ทานสราง... “รนุ มหาบารมี ๙ นคร” (วัตถุประสงคดี
๒๑

หนังสือพิมพขา วสด ประจำวันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๓๐ – พระเครือ่ ง.
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วัตถุมงคลจึงจะดี นิยามพอจตุคาม) ประกอบพิธพี ทุ ธา-เทวาภิเษก ๙ นคร ๑๕ พิธกี รรม๒๒ จาก
นัน้ เปนรายละเอียดของการเชิญชวนใหสงั่ จองพรอมทัง้ ราคา
๓. ดังสนัน่ สะทานป ๕๐ พระเทวราชโพธิสตั วจตุคามรามเทพ รนุ รวยเงินลาน มหา
เทพผบู นั ดาลความมัง่ มีศรีสขุ แกมวลมนุษย พิธเี ทวาภิเษก ๔ วาระ โดยพระเถราจารยสายเขา
ออ พระสายสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) พระอาจารยธรรมนูญ สำนักสงฆเขากุน
(บางแหงบอกวาเปน “วัด”) และพระเกจิอาจารยทวั่ ประเทศรวมกวา ๓๐๐ รูป... อลังการแหง
พิธี ศักดิส์ ทิ ธิด์ ว ยมวลสาร เขมขลังโดยพระเกจิดงั ...
จากนัน้ เปนภาพจตุคามรามเทพหลายชนิด ตามติดดวยภาพของพระเถราจารยสาย
เขาออ ๓๕ ภาพ มีชอื่ กำกับไวดว ย แถมทายดวยขอความทีช่ วนระทึกใจวา ดวนพิเศษ! หมด
แลวหมดเลย พิมพนำฤกษชดุ ละ ๓,๒๐๐ บาท ๑ ชุดมี ๔ องค จัดสรางเพียง ๑,๐๐๐ ชุด
เทานัน้ ๒๓ (แตวา จัดสรางกีค่ รัง้ อีกเรือ่ งหนึง่ อุบไวไมยอมบอก)
นีเ้ ฉพาะ “ขาวสด” ฉบับเดียวเทานัน้ นะครับ เดิมผมเตรียมหนังสือพิมพไว ๔ ฉบับ
ก็ตอ งตัดใจเอาเพียงฉบับเดียวก็เหลือกินเหลือใชแลว ตองขอบคุณหนังสือพิมพขา วสดดวยครับ
หากผมนำตัวอยางมาเสนอตามทีต่ งั้ ใจไว จะหมดเนือ้ ทีใ่ น “พุทธจักร” เสียกอนนะครับ

๑๒. พุทธบริษทั ทีห่ นึง่ หลงทาง ?

กระผมขอกราบเทาพระคุณเจาทัง้ หลายและขอนมัสการเรียนถามวา การเปนเจาพิธแี ละ
รวมปลุกเสกอธิษฐานจิตในการสรางวัตถุมงคลจตุคามรามเทพทีก่ ำลังเปนกระแสไหลทวมทับจิต
ใจชาวไทยโดยเฉพาะพุทธบริษทั ในขณะนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เปนหนาทีข่ องพระคุณเจาหรือไม เปน
การใหความเมตตาแกผอู าราธนาเกินขอบเขตหรือไม เปนการชักนำใหพทุ ธบริษทั ทีย่ งั ไมมนั่ คงใน
พระรัตนตรัยหลงทางไปนับถือเทพเจาแทนพระรัตนตรัยหรือไม เปนการสงเสริมใหพระพุทธ
ศาสนาสูญสิน้ ไปจากแผนดินผืนนีเ้ ร็วยิง่ ขึน้ หรือไม ภัยภายนอกทีก่ ำลังโหมกระหน่ำขนาดเขนฆา
พระคุณเจาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมรณภาพไปแลว ๙ รูป ยังไมเพียงพอกระนัน้ หรือ นี่
ชาวพุทธเราเองกลับจะเปน “แนวรวมในการทำลายพระพุทธศาสนา” อยางไมรตู วั หรืออยางไร
๒๒
หนังสือพิมพขา วสด ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๕.
๒๓
อางแลว, หนา ๓๐.
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ขอกราบอาราธนาพระคุณเจาตัง้ สติทบทวนกลับมาเคารพนับถือสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ
ในพระพุทธศาสนาของเรา คือ พระรัตนตรัยกันเถอะครับ ผมเห็นภาพทีพ่ ระสงฆประนม
มือไหวแทบเทาของเทวรูปจตุคามรามเทพทีน่ ำลงใน “พุทธจักร” ฉบับนีแ้ ลวรสู กึ สะเทือน
ใจที่สุดเลยครับ!
เทพเจาเปนใคร ถือศีลกีข่ อ ?
พระสงฆเปนใคร ถือศีลกีข่ อ ?
ผมวาเทพเจาหรือเทพบุตรเทพธิดานัน้ นอกจากมีเทวธรรมทีท่ ำใหมสี ถานะเปนเทพแลว
นาจะถือศีลดวย จะถือศีลกีข่ อ คงแลวแตสถานะของเทพเจาชัน้ หรือระดับนัน้ ๆ อาจเปนศีล ๕ หรือ
ศีล ๘ แตพระคุณเจาสิครับ ถือศีลตัง้ ๒๒๗ ขอ จะขาดๆ วิน่ ๆ ไปบาง ศีลของพระคุณเจา
ก็มากกวาพวกกระผมทีเ่ ปนคฤหัสถหลายเทานัก สวนเทพเจาทัง้ หลาย ถาเปนเทพเจาทีเ่ ปนสัมมา
ทิฐกิ แ็ ลวไป แตถา เปนเทพเจาทีเ่ ปนมิจฉาทิฐลิ ะกอ อาจจะแยหรือรายกวามหาโจรหลายเทานัก
เพราะทานมีอทิ ธิฤทธิม์ ากกวามนุษยอยางเราๆ ทานๆ อยางแนนอน ผมวาทานจตุคามรามเทพ
เองก็คงสะดงุ และคงไมยนิ ดีทเี่ ห็นพระสงฆไปทำพิธปี ลุกเสกและกราบไหวทา นอยางนัน้

๑๓. พุทธบริษทั ทีห่ นึง่ ตานกระแสไมไหว ?

ไมใชเฉพาะพระคุณเจา ๓ รูปทีผ่ มขออภัยทีไ่ ดเอยนามทานดวยความเคารพแลวเทานัน้
แตผมเห็นในหนังสือ “ธงธรรม” ปที่ ๔ ฉบับที่ ๓๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ระบุนามชัดเจนวามี
พระสงฆชนั้ ผใู หญถงึ ๕๘ รูป ประกอบดวยพระราชาคณะชัน้ ธรรม ๑ รูป ชัน้ เทพ ๒ รูป ชัน้ ราช
๖ รูป ชัน้ สามัญ ๘ รูป ชัน้ พระครู ๓๓ รูป และพระอาจารย ๘ รูป มีเมตตาจิตรับนิมนตไปรวม
ในพิธพี ทุ ธาภิเษก-เทวาภิเษก นัง่ ปรกและอธิษฐานจิตในการสรางพระเครือ่ งจตุคามรามเทพที่
วัดแหงหนึง่ เมือ่ เร็วๆ นี้
ผมอานในเอกสารโฆษณาเกี่ยวกับการสรางจตุคามรามเทพหลายแหง ปรากฏวามี
พระสงฆไปรวมพิธดี ว ยมีจำนวนตางๆ กัน เชน ๙๙ รูป ๑๐๘ รูป ๓๐๐ รูป ถึง ๙๙๙ รูป ผมวา
ถาพระสงฆมวั แตรบั นิมนตหรือเปนเจาพิธใี นการปลุกเสกเทพเจาอยอู ยางนี้ โดยไมเอือ้ เฟอ
ตอหลักธรรมที่แทจริงของพระพุทธศาสนาคือการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนในพระ
ไตรปฎกแลวละกอ คงชวยเรงใหพระพุทธศาสนาสูญสิน้ ไปจากผืนแผนดินไทยเร็วยิง่ ขึน้
กวาพุทธทำนายอยางแนนอนทีส่ ดุ !!
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ผมเดาใจพระคุณเจาทีไ่ ปรวมทำพิธดี งั กลาวไมถกู หรอกครับวา ทานทราบและยินดีไปรวม
เองหรือวาไปเพราะขัดใจญาติโยมผนู มิ นตไมได หากทานยินดีไปตามทีไ่ ดรบั นิมนต ผมก็รสู กึ สิน้
หวังจริงๆ สิน้ หวังทีจ่ ะชวยกันปกปองคมุ ครองพระพุทธศาสนาใหบริสทุ ธิผ์ ดุ ผองตอไป เพราะ
แมแตพระผใู หญยงั สนับสนุนใหชาวพุทธเราหันไปเคารพ-นับถือเทพเจาแทนทีจ่ ะสงเสริมใหเขา
เคารพนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เทานัน้ เปนทีพ่ งึ่ อันเกษม
แสดงใหเห็นวาพระคุณเจาเองก็มีศรัทธาอันไมมั่นคงในพระรัตนตรัย มิฉะนั้น พระคุณเจาคง
ปฏิเสธคำอาราธนาไปตัง้ แตแรกแลวเปนแน!!
ขอเรียนวาทีเ่ ขียนขอความขางบนนี้ ผมยังคงเคารพและศรัทธาในพระคุณเจาทัง้ หลาย
อยอู ยางมัน่ คงไมหวัน่ ไหว เพราะพระคุณเจาคือหนึง่ ในพระรัตนตรัย ทีพ่ งึ่ อันเกษมสูงสุดของชาว
พุทธ ในขณะเดียวกันผมก็ไมไดรงั เกียจเทพเจาทัง้ หลายแตอยางใด ยังคงนับถือพวกทานเหมือน
ญาติผใู หญในฐานะทีท่ า นเคยประกอบคุณงามความดีมเี ทวธรรมในจิตใจเพียงพอทีจ่ ะเปนเทพเจา
ได แตเทพเจาทั้งหลายไมอาจแทนที่ “พระรัตนตรัย” ในดวงใจของผมและชาวพุทธที่ดี
ทัง้ หลายไดแมแตนอ ย!
ผมวา ชาวพุทธดวยกันตองสะกิดกันได
คงไมโกรธกันนะขอรับพระคุณเจา!!

๑๔. จตุคามรามเทพชวยดวยครับ !

จุดประสงคขอ หนึง่ ซึง่ เปนขอสุดทายทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีผ่ มเขียนใน “พุทธจักร” ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๕๐ นีค้ อื ตองการใหทา นจตุคามรามเทพชวยพีน่ อ งชาวใตทกุ คนพนจากภัยพิบตั ิ
ทีเ่ กิดขึน้ ทุกหยอมหญาตัง้ แตเดือนมกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมาจนกระทัง่ ถึงบัดนี้
จากสถิตทิ มี่ ผี รู วบรวมไววา ตัง้ แตเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมผี เู สียชีวติ แลวจำนวน ๒,๑๓๘ ราย ในจำนวน
นีเ้ ปนพระภิกษุสามเณรทีถ่ กู ฟนคอขาดและถูกเผาจนมรณภาพถึง ๙ รูป สวนจำนวนผบู าดเจ็บ
และพิการนัน้ ก็มจี ำนวนมหาศาล
ตามประวัตติ อนหนึง่ กลาววา ทานจตุคามรามเทพเปนเทพสัมมาทิฐิ มีหนาทีป่ กปองคมุ
ครองพระพุทธศาสนา มีอทิ ธิฤทธิส์ งู สง และสามารถบันดาลใหคนร่ำรวยเปนเศรษฐี ขณะนีผ้ มมอง
ไมเห็นสิ่งใดที่จะชวยเหลือพี่นองเราชาวปกษใตใหรอดพนจากการถูกเขนฆาอยางทารุณได
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แมแตรฐั บาลก็หมดน้ำยาไปนานแลว มองเห็นแตทา นจตุคามรามเทพนีแ่ หละ ถาทานเกง
จริงและมีเมตตาชาวใตดว ยกันขอไดโปรดเมตตาเสียสละเวลาบันดาลใหคนเปนเศรษฐี ไป
ชวยบันดาลใหโจรหารอยทัง้ หลายหยุดการเขนฆาชาวไทยดวยกันดวยเถิดครับ จะเปนพระ
เดชพระคุณเปนอยางยิง่ พรอมทัง้ ปกปองคมุ ครองพระพุทธศาสนาไปในตัวดวย รวยเปนเศรษฐี
แลวตายโหงหรือตายแลวรวย ไมมปี ระโยชนหรอกครับ รีบ ๆ ชวยใหชาวใตเอาชีวติ รอดไวกอ น
เถิดครับ ทานทาวก็จะไดกศุ ลแรงเปนทวีคณ
ู เพราะชวยคนใหรอดพนจากความตาย !
หวังวาทานจตุคามรามเทพคงไมใจดำพอทีจ่ ะมองดูลกู หลานชาวใตซงึ่ อยใู กลๆ ทาน
นัน่ แหละ ถูกฆาตายทุกวันนะครับ !!
ผมไมรจู ะทำอยางไรดี ก็ขอรบกวนทานจตุคามรามเทพเอาดือ้ ๆ หนาดานๆ อยางนีแ้ หละ
ครับ
หากไมพอใจก็ตอ งกราบขออภัยดวยนะครับ
หวังอีกวาทานคงชวยเหลือใหภาคใตสงบรมเย็นในเร็วๆ นีอ้ ยางแนนอน !!!
ทานผอู า นทีเ่ คารพ ขอความตัง้ แตขอ ๖ ถึงขอที่ ๑๔ ขางตนนี้ ผมเขียนลงตีพมิ พใน
นิตยสารรายเดือน “พุทธจักร” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐
คือ เมือ่ เกือบ ๙ ปมาแลว ผมตองการใหเรือ่ งนีเ้ ปนอุทาหรณของผทู เี่ ปนชาวพุทธแตดไู มออกวา
อันไหนเปนพุทธแท และอันไหนเปนเรือ่ งนอกพระพุทธศาสนา จึงนำมาเสนอทานผอู า นอีกครัง้
หนึ่ง
เพือ่ ใหทา นผอู า นไดทราบความสูญเสียจากเหตุรา ยแรงในภาคใตตงั้ แตเริม่ ตนจนครบ ๑๐
ป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมจึงขอเสนอเรือ่ งนีต้ อ ทานผอู า นเพิม่ เติมดังตอไปนี้
เมือ่ วันศุกรที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๔ น. พ.อ.ปราโมทย พรหมอินทร หัว
หนาศูนยประชาสัมพันธ/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค ๔ สวนหนาไดเปด
เผยเกีย่ วกับสถานการณความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต ตัง้ แตวนั ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเวลา ๑๐ ป ไดสรางความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ
้
สูญเสียโอกาสในการดำรงชีวติ และการพัฒนาในทุกรูปแบบ สรุปไดดงั นี๒๔
๒๔

http://www.dailynews.co.th/Content/regional/๒๐๖๑๐๒.
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๑. เกิดเหตุการณรา ยแรง ๘,๕๔๐ ครัง้
๒. ผไู ดรบั บาดเจ็บ ๙,๙๖๕ ราย
๓. ผเู สียชีวติ ๕,๓๕๒ ราย

ในจำนวนผไู ดรบั บาดเจ็บและเสียชีวติ แยกตามการนับถือศาสนาไดดงั นี้ :
๑. ศาสนาพุทธ ๘,๕๘๔ ราย
๑.๑ ผไู ดรบั บาดเจ็บ
๖,๓๒๖ ราย
๑.๒ ผเู สียชีวติ ๒,๒๕๙ ราย
๒. ศาสนาอิสลาม ๖,๑๐๘ ราย
๒.๑ ผไู ดรบั บาดเจ็บ ๓,๑๔๖ ราย
๒.๒ ผเู สียชีวติ ๒,๙๖๒ ราย
๓. ไมระบุศาสนา ๖๒๔ ราย
๓.๑ ผไู ดรบั บาดเจ็บ ๔๙๓ ราย
๓.๒ ผเู สียชีวติ ๑๓๑ ราย
เห็นตัวเลขผไู ดรบั บาดเจ็บและเสียชีวติ แลวใจหายจริง ๆ ครับ ไมมลี ดลงเลย มีแตเพิม่
จำนวนขึน้ เรือ่ ย ๆ เปนทวีคณ
ู
แสดงวาทานทาวจตุคามรามเทพก็ชวยเหลืออะไรพี่นองชาวภาคใตเราตามที่ผม
ขอรอง (ไมไดออ นวอน) ไมไดเลย
พวกเราทุกคนคงตองชวยกันคิดและทำทันทีแลวละครับวาจะชวยพี่นองเราได
อยางไร

๑๕. มองเทวดาในอีกฐานะหนึง่
๑๕.๑ ในฐานะเปนเด็กวัด
ผมเคยเดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาลมาแลว ๗ ครัง้ รสู กึ แปลกใจมากเมือ่ ไปเห็น
การสรางเทวรูปตางๆ ประดิษฐานไวในพุทธสถานคือวัดไทยหลายแหงใน ๒ ประเทศนัน้ ตอน
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แรกผมรสู กึ ตอตานและเห็นวาไมเหมาะสมทีจ่ ะกระทำเชนนัน้ อุตสาหมาฟน ฟูพระพุทธศาสนาถึง
แดนพุทธภูมกิ นั ทัง้ ทีทำไมจึงนำรูปหลอเทวดา, เทพองคตา งๆ มาตัง้ ไวในวัด
ตอมา ไดมโี อกาสกราบนมัสการสนทนากับพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระเทพโพธิวเิ ทศ
(วีระยุทธ วีรยุทโฺ ธ, Ph.D.) เจาอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหนาพระธรรมทูตสายประเทศ
อินเดีย-เนปาลองคปจ จุบนั ทานเจาคุณไดมเี มตตาอรรถาธิบายโดยสรุปวา ทีส่ รางเทวรูป/เทวดา
ประดิษฐานไวบริเวณหนาวัดบาง ตามศาลาตางๆ ภายในวัดบางนัน้ ไมไดสรางใหเปนทีเ่ คารพ
สักการะเทียบเทาหรือเหมือนพระรัตนตรัยแตอยางใด เปนเพียงประดิษฐานไวในฐานะทีเ่ ทพเหลา
นัน้ เปนลูกศิษย เด็กวัดหรือผรู บั ใช/ผอู ปุ ฏ ฐากพระพุทธองคและพระพุทธศาสนารวมถึงใหเปนเจา
หนาทีร่ กั ษาความปลอดภัย (ยามเฝาวัด) เทานัน้ ทานเจาคุณไดกลาวยอนไปถึงสมัยพุทธกาลที่
บรรดาเทวดาทัง้ หลายรวมถึงพระพรหมดวย ไดมาเฝาพระพุทธองคเปนประจำ โดยเฉพาะพระ
อินทร (ทาวสักกะเทวราช) มีบทบาทคอนขางมาก ซึง่ มีเรือ่ งปรากฏในคัมภีรท างพระพุทธศาสนา
หลายแหง
เออ...คิดไดอยางนีก้ เ็ ขาทาดี แตตอ งมีการประชาสัมพันธกนั ใหเปนทีเ่ ขาใจอยางกวาง
ขวางและทัว่ ถึง มิฉะนัน้ แลวก็จะเปนเรือ่ งคลางแคลงใจของชาวพุทธทัว่ ไปอยางมาก
๑๕.๒ ในฐานะผบู นั ดาลและจำเลย
มนุษยเราจำนวนมากชอบออนวอนใหเทวดาดลบันดาลใหสำเร็จผลตามความปรารถนา
ตางๆ ของตน เพราะเปนคนไมเชือ่ กรรมคือการกระทำของตนเอง คิดวาเทวดามีอทิ ธิฤทธิส์ ามารถ
แสดงปาฏิหาริย และสนองคำออนวอนของตนได จึงพากันออนวอนดวยประการตางๆ มีเครือ่ ง
เซนไหวสารพัดชนิด ทัง้ ๆ ทีเ่ ทวดาเองอาจจนปญญาทีจ่ ะทำอยางทีข่ อได เมือ่ ไมสำเร็จผลตาม
ทีอ่ อ นวอนก็โทษวาเทวดาไมชว ย เทวดาเลยกลายเปนจำเลยไป ทัง้ ๆ ทีไ่ มไดทำความผิดอะไร
เลย เทวดาก็เสวยสุขอันเปนทิพยลอยชายไปลอยชายมาอยบู นสวรรคชนั้ ตางๆ ของทานตามปกติ
อีกเรือ่ งหนึง่ คือเรือ่ งของธรรมชาติแท ๆ เชน ฝนตก แดดออก น้ำทวม ฝนแลง พายุพดั
กระหน่ำ คลืน่ ใหญโตมโหฬาร เชน สึนามิ ถาสิง่ เหลานีม้ ากหรือนอยเกินไป มนุษยกโ็ ทษเทวดา
อีกหาวาเทวดาเปนผทู ำเรือ่ งเหลานีท้ งั้ หมด ซึง่ เรามักจะไดยนิ คนขอนขอดพวกทีช่ อบโทษเทวดา
วา “มนุษยขเี้ หม็น เคีย่ วเข็ญเทวดา” ไง.. เฮอ...มนุษยหนอมนุษย !
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๑๖. คำปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะของ ดร.อัมเบ็ดการ
ผมเห็นวาคำปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะของ ดร.อัมเบ็ดการ จำนวน ๒๒ ขอ มีหลาย
ขอทีก่ ลาวถึงเทวดาในลักษณะปฏิเสธโดยสิน้ เชิง จึงขอนำมาเสนอทานผอู า นดังตอไปนี้
ดร.บี.อาร.อัมเบ็ดการ (Dr.B.R.Ambedkar) อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตริ รม รัฐมนตรี
วาการกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญของอินเดีย ผนู ำของ
ชาวพุทธใหมในอินเดียไดนำบริวารซึง่ เปนอดีตจัณฑาลประมาณ ๕ แสนคน ปฏิญาณตนวานับถือ
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เปนทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกตลอดชีวติ เมือ่ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (นับแบบอินเดีย เปน พ.ศ. ๒๕๐๐) ณ บริเวณมณฑลพิธี “ทิกษาภูม”ิ กลาง
เมืองนาคปูร รัฐมหาราษฎร โดยไดอาราธนาพระเถระชัน้ ผใู หญมาประกอบพิธี ๔ รูป คือ
๑. พระจันทรมณีมหาเถระ ((Most Ven.U. Chandramani Mahathera) จากเมือง
กุสินาราประธานในพิธี
๒. พระเอ็ม. สังฆรัตนเถระ (Ven.M.Sangharatana Thera)
๓. พระเอช.สัทธาติสสเถระ (Ven.H.Saddhatissa Thera)
๔. พระปญญานันทเถระ (Ven. Pannananda Thera)
คำปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะของ ดร.บี.อาร อัมเบ็ดการ มี ๒๒ ขอ ดังตอไปนี๒๕
้
๑. ขาพเจาจะไมบชู าพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ อีกตอไป
๒. ขาพเจาจะไมเชือ่ วาพระราม พระกฤษณะ เปนพระเจา ขาพเจาจะไมเคารพนับถือ
อีกตอไป
๓. ขาพเจาจะไมเคารพบูชาเทวดาทัง้ หลายของศาสนาฮินดูอกี ตอไป
๔. ขาพเจาจะไมเชือ่ ลัทธิอวตาร คือการแบงภาคลงมาเกิดอีกตอไป
๕. ขาพเจาจะไมเชือ่ วาพระพุทธเจาคืออวตารของพระวิษณุ การเชือ่ เชนนัน้ คือคนบา
๖. ขาพเจาจะไมทำพิธสี ารทและบิณฑบาตแบบฮินดูอกี ตอไป
๒๕

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร สระคำ), ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย พิมพครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๓๖๑.
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๗. ขาพเจาจะไมทำสิง่ ทีข่ ดั ตอคำสอนของพระพุทธเจา
๘. ขาพเจาจะไมเชิญพราหมณมาทำพิธที กุ อยางอีกตอไป
๙. ขาพเจาเชือ่ วาทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนีม้ ศี กั ดิศ์ รีและฐานะเสมอกัน
๑๐. ขาพเจาจะตอสเู พือ่ ความมีสทิ ธิเสรีภาพเสมอกัน
๑๑. ขาพเจาจะปฏิบตั ติ ามอริยมรรคมีองค ๘ โดยครบถวน
๑๒. ขาพเจาจะบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ โดยครบถวน
๑๓. ขาพเจาจะแผเมตตาแกมนุษยและสัตวทกุ จำพวก
๑๔. ขาพเจาจะไมลกั ขโมยคนอืน่
๑๕. ขาพเจาจะไมประพฤติผดิ ในกาม
๑๖. ขาพเจาจะไมพดู ปด
๑๗. ขาพเจาจะไมดมื่ สุรา
๑๘. ขาพเจาจะบำเพ็ญตนในทาน ศีล ภาวนา
๑๙. ขาพเจาจะเลิกนับถือศาสนาฮินดู ทีท่ ำใหสงั คมต่ำทราม แบงชนชัน้ วรรณะ
๒๐. ขาพเจาเชือ่ มัน่ วาพระพุทธศาสนาเทานัน้ เปนศาสนาทีแ่ ทจริง
๒๑. ขาพเจาเชือ่ วา การทีข่ า พเจาหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนานัน้ เปนการเกิด
ใหมที่แทจริง
๒๒. ตัง้ แตนเี้ ปนตนไป ขาพเจาจะปฏิบตั ติ ามคำสอนของพระพุทธศาสนาอยางเครง
ครัด
หลังจากปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะแลว ดร.บี.อาร.อัมเบ็ดการกลาววา “ขาพเจาเกิด
มาเปนฮินดู เพราะขาพเจาควบคุมไมได แตจะไมขอตายในฐานะเปนฮินดู แตขอตายในฐานะ
ชาวพุทธ”
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๑๗. กรรมดี ดีกวา วัตถุมงคล

พระเดชพระคุณหลวงพอพระธรรมโกศาจารย (เงือ้ ม อินทฺ ปฺโญ) หรือ “พุทธทาสภิกขุ”
แหงสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สมัยทีพ่ ระเดชพระคุณยังมีชวี ติ อยู ได
แสดงปาฐกถาและนิพนธย้ำในเรือ่ งกรรมและผลแหงกรรมไวหลายครัง้ และหลายแหง โดยเฉพาะ
พระเดชพระคุณไดเนนวา เครือ่ งรางของขลังหรือวัตถุมงคลรวมถึงเทวดาทัง้ หลาย เชน จตุคาม
รามเทพนัน้ เปนเพียงสิง่ ชวยเปนกำลังใจเทานัน้ มันชวยอะไรมากไมไดหรอก คนจมน้ำตายเพราะ
หนักพระทีห่ อ ยคอก็มี โจรหารอยถูกตำรวจยิงตายในขณะทีแ่ ขวนพระ ตะกรุด และสักยันตเต็ม
ตัวก็มตี ลอดเวลา กรรมทีเ่ ราทำเทานัน้ จะชวยเราได พระเดชพระคุณไดนพิ นธคำรอยกรองเรือ่ ง
“กรรมดี ดีกวา วัตถุมงคล” ไวดงั นี้๒๖
O กรรมดี ดีกวา มงคล
สืบสราง กุศล
ดีกวา นัง่ เคลา ของขลัง
O พระเครือ
่ ง ตะกรุด อุทกัง ปลุกเสก แสนฉมัง
คาดมัง่ แขวนมัง่ รังรุง
O ขีข
้ ลาด หวาดกลัว หัวยงุ
กิเลส เต็มพุง
มงคล อะไร ไดคมุ
O อันธพาล ซือ
้ หา มาคุม
เปนเรือ่ ง อุทลุม
นอนตาย กายเครือ่ ง รางกอง
O ธรรมะ ตางหาก เปนของ
เปนเครือ่ ง คมุ ครอง
เพราะวา เปนพระ องคจริง
O มีธรรม ฤๅมี ใครยิง
ไรธรรม ผีสงิ
ไมยงิ ก็ตาย เกินตาย
O เหตุนน
ั้ เราทาน หญิงชาย เรงขวน เรงขวาย
หาธรรมะ มาเปน มงคล
O กระทัง
่ บรรลุ มรรคผลหมดตัว หมดตน
พนจาก เกิด แก เจ็บ ตาย
๒๖

พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาส-พจนา สรรนิพนธหลักธรรมสำคัญของพระมหาเถระ พุทธทาสภิกขุ, (กรุงเทพฯ : ภาพ
พิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๓๐.
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บริสทุ ธิ์ ผุดผอง ใจกาย
อุปท วะ ทัง้ หลาย
ไมพอ ง ไมพาน สถานใด
เหนือโลก เหนือกรรม อำไพ กิเลสา-สวะไหน
ไมอาจ ย่ำยี บีทาฯ

๑๘. บทสงทาย จะเปนมนุษยหรือเทวดาดี !

ดังทีไ่ ดกลาวแลวในขอ ๒ ขางตนวาโลกมนุษยนเี้ ปนทีร่ วมของบาปธรรมและคุณธรรม
ทุกอยางทุกระดับ มีคนชัว่ ซึง่ มีบาปธรรมหยาบหนาเหมือนดังชาวนรกชัน้ ต่ำสุด และมีคนดีซงึ่ มี
คุณธรรมประณีตเทากับพรหมผสู งู สุด ตลอดจนทานผพู น แลวจากภพภูมทิ งั้ หลาย แมแตเหลา
เทพ มาร พรหม ก็เคารพบูชา
ภาวะเชนนี้ คือลักษณะพิเศษของโลกมนุษยที่เปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศลและ
คุณธรรม เพราะเปนที่ “ทำมาหากรรม” และเปนที่ “หวานธรรม”
เมือ่ เทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทัว่ ไปแลว ทัง้ มนุษยและเทวดา ตางก็มไี ดเทา
เทียมหรือใกลเคียงกันเปนระดับเดียวกัน แตมนุษยมวี สิ ยั แหงการสรางเสริมปรับปรุงมากกวา
ขอแตกตางสำคัญจึงอยูที่โอกาส กลาวคือ มนุษยมีโอกาสมากกวาในการที่จะพัฒนา
คุณธรรมและความสามารถของตน
พวกเทวดาเอง ถือวาการเกิดเปนมนุษยเปนสุคติของพวกเขา เมือ่ เทวดาองคใดองคหนึง่
จะจุติ (หมดบุญ) เพือ่ นเทวดาจะพากันอวยพรวาใหไปสุคติ คือไดเกิดในหมมู นุษยทงั้ หลาย เพราะ
โลกมนุษยเปนถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทำความดีงามตางๆและประพฤติปฏิบัติ
ธรรมไดอยางเต็มที่
พวกเทวดามีแตความสุข เปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา สติไมมนั่ ไมมเี วลาประกอบ
กุศลกรรม และคุณงามความดีใดๆ
สวนโลกมนุษยมสี ขุ บาง ทุกขบา ง เคลาระคน มีประสบการณหลากหลาย เปนบทเรียน
ไดมากเมือ่ รจู กั กำหนดก็ทำใหไดเรียนรู ชวยใหสติเจริญวองไว ทำงานไดดี เกือ้ กูลการฝกตน และ
การที่จะกาวหนาในอารยธรรม
ขอสำคัญทีส่ ดุ อยางหนึง่ คือ “เทวดาไมมพี อ แม” ทำผิดประพฤติชวั่ เลวทรามอยางไร
ก็ไมมีพอแมคอยพร่ำสอนเตือนสติเหมือนมนุษย
ทานผอู า นละครับ ชาติหนาทานอยากเกิดเปนมนุษยหรือเทวดาดี!
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