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๑. เทวดาคอืใคร ?
คำวา “เทวดา” พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถาน ฉบบัลาสดุ ใหคำจำกัดความ/ ความ

หมายไววา๑ “เทวดา [เทวะ-] น. ชาวสวรรคมกีายทพิย หทูพิย และกนิอาหารทิพย เปนโอปปาตกิะ,
[ป.,ส. เทวตา]

คำวา “โอปปาติกะ” พจนานุกรมฉบับเดียวกันใหคำจำกัดความ/ความหมายไววา๒

“โอปปาตกิะ (โอปะ-) น. ผเูกดิผดุขึน้โดยไมตองอาศยัพอแม อาศยักรรม ไดแกเทวดา พรหม
สตัวนรก เปรต อสรุกาย อปุปาติกะ กเ็รยีก

สรปุวาเทวดา คอืพวกโอปปาติกะ ผเูกดิผดุขึน้โดยไมตองมีพอแม เกดิขึน้โดยอาศัยกรรม
ท่ีกระทำไวในโลกมนษุยนีแ่หละ เราเรยีกวา ชาวสวรรค มกีายทพิย หทูพิย และกนิอาหารทพิย
เปนชวงทีเ่สวยผลแหงกรรมอยไูปวนัๆ อยางสบายๆ ไมตองทำกรรมดกีรรมชัว่อะไร ถาจะทำ
กรรมตองจุตลิงมาเกดิในโลกมนษุย ซึง่เรามกัจะไดยนิคำพดูเปรยีบเปรยมนษุยทีข่ีเ้กยีจไมทำการ
งาน วนัๆ เอาแตเดนิลอยชายไปมาวา “เจาหมอน่ัน มนัสบายเหมอืนเทวดา!”

มนษุยกบัเทวดา
สนทิ ไชยวงศคต*

* พทุธศาสตรบัณฑติ มจร. รนุท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔), ทีป่รกึษาอธิการบดี มจร, ประธานชมรมอยรูอยหาสบิปชวีี
มีสุข. ๑ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พมิพครัง้ที ่๑, พทุธศักราช ๒๕๕๖,
(กรุงเทพฯ : บรษิทั ศริวิฒันาอินเตอรพริน้ท จำกดั (มหาชน), ๒๕๕๖), หนา ๕๘๒.

๒ อางแลว, หนา ๑๔๔๑.
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๒. มนษุย กบั เทวดา เปรยีบเทียบฐานะกัน
พระเดชพระคณุทานเจาคณุอาจารยพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต) เปรยีบเทยีบฐานะ

ของมนษุยกบัเทวดาไววา๓

ขอควรพจิารณาเก่ียวกบัเรือ่งเทวดา วาโดยสวนใหญกเ็หมอืนกับทีก่ลาวแลวในเรือ่งอิทธิ
ปาฏหิารยิ เพราะคนมกัเขาไปเกีย่วของกบัเทวดา เพือ่ผลในทางปฏบิตั ิคอื หวงัพึง่และขออำนาจ
ดลบันดาลตางๆ เชนเดยีวกบัทีห่วงัและขอจากอิทธฤิทธิ ์และเทวดาก็เปนผมูฤีทธิ ์...

วาโดยภาวะพ้ืนฐาน เทวดาทุกประเภท ตลอดจนถึงพรหมท่ีสงูสุด ลวนเปนเพือ่นรวม
ทกุข เกดิ แก เจบ็ ตาย เวยีนวายอยใูนสงัสารวฏั เชนเดยีวกบัมนษุยทัง้หลาย และสวนใหญ
กเ็ปนปถุชุน ยงัมกีเิลสคลายมนษุย

แมวาจะมีเทพอริยบคุคลบาง สวนมากก็เปนอริยะมากอนต้ังแตครัง้ยงัเปนมนุษย แมวา
เปรยีบเทียบโดยเฉล่ียตามลำดับฐานะ เทวดาจะเปนผมูคีณุธรรมสูงกวา แตกอ็ยใูนระดับใกลเคยีง
กนั พดูรวมๆ ไดวา เปนระดบัสคุตดิวยกนั

ในแงความไดเปรยีบเสยีเปรยีบ บางอยางเทวดาดกีวา แตบางอยางมนุษยกด็กีวา เชน
ทานเปรียบเทียบระหวางมนุษยชาวชมพูทวปีกบัเทพช้ันดาวดึงสวา เทพช้ันดาวดึงสเหนือกวา
มนษุย ๓ อยาง คือ มอีายุทพิย ผวิพรรณทพิย และความสขุทพิย แตมนษุยชาวชมพทูวปีกเ็หนอื
กวาเทวดาช้ันดาวดึงส ๓ ดาน คอื กลาหาญกวา มสีตดิกีวา และมกีารประพฤติพรหมจรรย
(หมายถึงการปฏิบตัติามอริยมรรค)

แมวาตามปกตพิวกมนษุยจะถอืวาเทวดาสงูกวาพวกตนและพากนัอยากไปเกิดในสวรรค
แตสำหรบัพวกเทวดา เขาถอืกนัวา การเกดิเปนมนษุย เปนสคุตขิองพวกเขาดงัพทุธพจนยนืยนัวา

“ภกิษทุัง้หลาย ความเปนมนษุยนีแ่ล นบัวาเปนการไปสสูคุตขิองเทพทัง้หลาย”๔

เมือ่เทวดาองคใดองคหนึง่จะจุต ิเพือ่นเทพชาวสวรรคจะพากันอวยพรวา ใหไปสุคต ิคอื
ไปเกิดในหมมูนษุยทัง้หลาย เพราะโลกมนุษยเปนถิน่ทีม่โีอกาสเลอืกประกอบกุศลกรรม ทำความ

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรบัขยาย พมิพครัง้ที ่๓๒, (กรุงเทพฯ : สำนกัพิมพ
ผลธิมัม, ๒๕๕๕), หนา ๙๕๒-๙๕๔.๔ ข.ุอติ.ิ ๒๕/๒๖๑-๒/๒๘๙-๒๙๐.
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ดงีามตางๆ และประพฤตปิฏบิตัธิรรมไดอยางเตม็ที ่(ความชัว่หรอือกศุลกรรมตางๆ กเ็ลือกทำได
เตม็ทีเ่ชนเดยีวกนั)

การเกดิเปนเทวดาทีม่อีายยุนืยาว ทานถอืวา เปนการเสยีหรอืพลาดโอกาสอยางหนึง่ใน
การท่ีจะไดประพฤติพรหมจรรย (ปฏบิตัติามอริยมรรค) เรยีกอยางสามัญวา เปนโชคไมด ี๕

พวกชาวสวรรคมแีตความสขุ ชวนใหเกดิความประมาทมวัเมา สตไิมมัน่ สวนโลกมนษุย
มสีขุบาง ทกุขบาง เคลาระคน มปีระสบการณหลากหลาย เปนบทเรียนไดมาก เมือ่รจูกักำหนด
กท็ำใหไดเรยีนร ูชวยใหสตเิจริญวองไว ทำงานไดด ีเกือ้กลูแกการฝกตน และการท่ีจะกาวหนา
ในอารยธรรม๖

เมือ่พจิารณาในแงระดบัแหงคณุธรรมใหละเอยีดลงไปอกีจะเหน็วา มนษุยภมูนิัน้ อยกูลาง
ระหวางเทวภมูหิรอืสวรรคกบัอบายภมู ิมนีรกเปนตน

พวกอบาย เชนนรกนัน้ เปนแดนของคนบาปดอยคณุธรรม แมชาวอบายบางสวนจะจดั
ไดวาเปนคนดี แตกต็กไปอยใูนนัน้ เพราะความช่ัวบางอยางใหผลถวงดึงลงไป สวนสวรรคกเ็ปน
แดนของคนดคีอนขางมคีณุธรรม แมวาชาวสวรรคบางสวนจะเปนคนช่ัว แตกข็ึน้ไปอยใูนแดน
นัน้ เพราะมคีวามดบีางอยางทีป่ะทแุรงชวยผลักดนัหรอืฉดุข้ึนไป

สวนโลกมนุษย ทีอ่ยรูะหวางกลาง กเ็ปนประดุจชมุทางท่ีผานหมุนเวยีนกนัไปมา ทัง้ชาว
สวรรคและชาวอบายเปนแหลงทีส่ตัวโลกทกุพวกทกุชนิดมาทำมาหากรรม เปนทีค่นชัว่มาสราง
ตวัใหเปนคนด ีเตรยีมไปสวรรคหรอืคนดมีาสุมตวัใหเปนคนช่ัว เตรยีมไปนรก ตลอดจนเปนทีผู่
รจูะมาสะสางตวัใหเปนคนอสิระ เลกิทำมาหากรรม เปลีย่นเปนผหูวานธรรม ลอยพนเหนอืการ
เดนิทางหมนุเวยีนตอไป

พวกอบายมหีลายชัน้ (อบายภมูมิ ี๔ ชัน้ คอื นรก ดริจัฉาน เปรต และอสรุกาย๗ ชัน้
เดียวกนักม็บีาปกรรมใกลเคยีงกนั พวกเทพกม็หีลายชัน้ซอยละเอยีดยิง่กวาอบาย มคีณุธรรมพืน้
ฐานประณีตลดหล่ันกันไปตามลำดับ ชัน้เดียวกัน กม็คีณุธรรมใกลเคยีงกัน

๕ อฏฐก. ๒๓/๑๑๙/๒๒๙.
๖ ด ูอง. อ. ๓/๓๔๕๗ ข.ุอติ.ิ๒๕/๒๗๓/๓๐๑ เปนตน
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สวนโลกมนษุยแดนเดยีวนี ้เปนทีร่วมของบาปธรรมและคณุธรรมทกุอยางทกุระดบั มี
คนชัว่ ซึง่มบีาปธรรมหยาบหนาเหมอืนดงัชาวนรกชัน้ต่ำสุด และมคีนด ีซึง่มคีณุธรรมประณตี
เทากบัพรหมผสูงูสดุ ตลอดจนทานผพูนแลวจากภพภูมทิัง้หลาย แมแตเหลาเทพ มาร พรหม
กเ็คารพบชูา

ภาวะเชนนีน้บัไดวาเปนลกัษณะพเิศษของโลกมนษุย ทีเ่ปนวสิยักวางสดุแหงบาปอกศุล
และคุณธรรม เพราะเปนทีม่าหากรรม และเปนทีห่วานธรรม

เทาที่กลาวมานี้ จะเห็นขอเปรียบเทียบระหวางมนุษยกับเทวดาไดวา เมื่อเทียบโดย
คณุธรรมและความสามารถท่ัวไปแลว ทัง้มนุษยและเทวดา ตางก็มไีดเทาเทียมหรือใกลเคยีงกัน
เปนระดบัเดยีวกนั แตมนษุยมวีสิยัแหงการสรางเสรมิปรบัปรงุมากกวา ขอแตกตางสำคญัจงึอยู
ทีโ่อกาส กลาวคอื มนษุยมโีอกาสมากกวาในการทีจ่ะพัฒนาคณุธรรมและความสามารถของตน

ถามองในแงของการแขงขนั (ทางธรรมไมสนับสนุนใหมอง) กว็าตามปกติ ถาอยกูนั เฉย
ๆ เทวดาทัว่ไปสงูกวา ดกีวา เกงกวามนษุย แตถามนุษยปรบัปรงุตวัเมือ่ไร กจ็ะขึน้ไปเทาเทยีม
หรอืแมแตสงูกวา ดกีวา เกงกวาเทวดา๘ มพีทุธพจนวา ตอเมือ่พระพทุธเจาทรงมอีธเิทวญาณ
ทสัสนะครบ ๘ ปรวิฎัฎ : รอบท้ัง ๘ ดาน คอื (๑) จำโอภาสได (๒) เหน็รปูทัง้หลาย (๓) สนทนา
กนัไดกบัเทวดาเหลานัน้ (๔) รวูาเทวดาเหลาน้ันมาจากเทพนิกายไหน (๕) รวูาเทวดาเหลาน้ัน
จตุจิากท่ีนีจ้ะไปเกิดทีน่ัน้ ดวยวิบากของกรรมใด (๖) รวูาเทวดาเหลาน้ันมอีาหารอยางไร เสวย
สขุทกุอยางไรๆ (๗) รวูาเทวดาเหลานัน้มอีายยุนืยาวเทาใด (๘) รวูาพระองคเคยอยรูวมกบัเทวดา
เหลานัน้หรอืไม) จงึจะทรงปฏญิาณไดวาทรงบรรลแุลวซึง่อนตุตรสมัมาสัมโพธญิาณ, อธเิทวญาณ
ทสัสนะน้ี นาจะแปลวา ญาณทัสสนะของพระผเูหนือกวาเทพ หรอืญาณทัสสนะท่ีทรงเปนผเูหนือ
กวาเทพ๙ เพราะทำใหรจูกัเทวดาดยีิง่กวาทีพ่วกเทวดารจูกัตนเอง (เชน พระพรหมไมรอูายขุอง
ตน จงึเขาใจผดิวาไมเกิดไมตาย) อธเิทวญาณทสัสนะนี ้เปนสวนหนึง่ของทพิยจกัษ ุ๑๐ จงึเปน
คณุสมบตัอิยางหนึง่สำหรบัความเปนสมัมาสมัพทุธะ เชนเดยีวกับตถาคตพลญาณขออืน่ๆ แตไม

๘ ดปูระกอบ ใน อง.อฏฐก. ๒๓/๑๖๑/๓๑๔.
๙ ดเูทยีบคำแปล ข.ุจ.ู๓๐/๖๕๔/๓๑๒, ข.ุจ.ู อ. ๒/๓๒๘, ข.ุส.ุ อ. ๒/๕๓๐.
๑๐ ดปูระกอบใน ม.อ. ๓/๓๐๕.
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จำเปนสำหรบัการบรรลุอรหัตตผล (แตเดมิมา ตัง้แตกอนพุทธกาล ความนับถอืเทวดาเปนของ
สามัญและฝงรากลึก ดังนั้นการจะแสดงความประเสริฐของมนุษยได ก็ตองใหเห็นวามนุษย
สามารถทำตนใหเหนือกวาเทวดาไดอยางไร)

๓.  วธิปีฏบิตัทิีถ่กูตอง ตอสิง่เหนือสามัญวสิยั
เทวดาเปนโอปปาตกิะ ทีม่กีารกระทำทีอ่ยเูหนอืสามญัวสิยั เราจงึควรมวีธิปีฏบิตัทิีถ่กู

ตองตอสิง่เหนือสามัญวสิยั รวมท้ังเทวดาดวย ดงัน้ี ๑๑

...เมือ่เราอยใูนสงัคมนี ้กย็อมไดยนิไดฟงเกีย่วกบัเทวดาบาง สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ อทิธิฤทธิบ์าง
บางครัง้เรากร็ะแวงวา สิง่เหลานัน้มจีรงิหรอืวาไมมจีรงิ ถามจีะทำอยางไร เปนตน พงึมัน่ใจ
ตน และเลกิกงัวลฟงุซานอยางน้ันเสยี แลวดำเนนิวธิปีฏบิตัทิีไ่มผดิทกุกรณ ีซึง่เปนวธิปีฏบิตัสิำเรจ็
ไดทีใ่นใจน้ีเอง คอื

สำหรบัเทวดา เราพึงมทีาทแีหงเมตตา ทำใจใหออนโยนตอสรรพสัตว ตัง้จติปรารถนา
ด ีหวงัใหสตัวทัง้หลาย รวมเทวดาดวย ทีเ่ปนเพือ่นรวมโลกท้ังปวง ตางอยเูปนสุข เคารพความ
ดขีองกันและกัน

และในสังคมน้ี เราคงตองพบกับคนท้ัง ๒ ประเภท คอื ผทูีฝ่กใฝหมกมนุหวังพึง่เทวดา
และผทูีไ่มเชือ่ถอื มจีติกระดางขึง้เคยีดเหยยีดหยามทัง้ตอเทวดาและผนูบัถอืเทวดา ตางววิาท
ขดัแยงกนั เรามีโอกาส กพ็งึชกัจงูคนทัง้สองพวกนัน้ใหมาอย ูณ จดุกึง่กลางพอด ีคอื ความมจีติ
เมตตาออนโยนตอเทวดาและตอกนัและกนั

พรอมนัน้ ในดานกจิหนาทีข่องตน เราพงึกระทำดวยความเพยีรพยายามเตม็ความสามารถ
ไปตามเหตผุล ถายังหวงการชวยเหลือของเทพเจา กพ็งึวางจิตวา ถาความดีของเราเพยีงพอ
และเทพเจาทีด่งีาม มนี้ำใจสุจรติมอียกูป็ลอยใหเปนเร่ืองของเทพเจาเหลาน้ันทานจะพิจารณา
ตดัสนิใจเอง สวนตวัเราน้ันจะตัง้จติมัน่ เพยีรพยายามทำกิจของตนไปจนสุดกำลังสตปิญญาความ
สามารถและจะฝกฝนตนใหเจรญิกาวหนายิง่ข้ึนไป ทัง้ในทางปญญาและคณุธรรม จนขามพน
เขาสพูฒันาการข้ันทีส่าม ซึง่เปนอิสระ และสมควรเปนทีเ่คารพบูชาของเทวดาได

๑๑ อางแลว, หนา ๙๖๒-๙๖๔.
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(ที่วานี้ มิใชหมายความวา ใหตั้งใจประพฤติดีเพื่อใหเทวดาเคารพบูชาหรือใหกระดาง
กระเด่ืองตอเทวดา ซึง่จะกลายเปนมานะอหังการไป แตหมายความวา เราทำความดีของเรา
ไปตามเหตผุลของเรา เปนเรือ่งของเทวดาเขาเคารพเอง เพราะเทวดานัน้ มคีวามดทีีจ่ะเคารพ
ความดขีองคนด)ี

สวนเร่ืองอิทธปิาฏิหาริย และส่ิงมงคลศักดิส์ทิธิท์ัง้หลาย กพ็งึปฏิบตัอิยางเดียวกัน เปล่ียน
เพยีงทาทแีหงเมตตา มาเปนทาทแีหงความมพีลังจติ สรางฤทธิแ์ละมงคลใหเกดิเปนของตนเอง

ฤทธ ิทีค่วรสรางไดตัง้แตเบือ้งตน กค็อื ความเพยีรพยายามบากบัน่เขมแข็ง พรอมทัง้
ความหนกัแนนในเหตุผล ซึง่เปนแรงบนัดาลความสำเรจ็แหงกจิหนาที่

มงคล กค็อื คณุธรรมและความสามารถตางๆ ทีไ่ดปลกูฝงสรางข้ึนอนัเสรมิสงและคมุ
ครองนำชีวติไปสคูวามสุขความเจริญและความเกษมสวัสด๑ี๒

ทางดานพระภกิษ ุ ผสูมัพนัธกบัประชาชนในฐานะผนูำทางจติใจ เมือ่จะตองเกีย่วของ
กบัสิง่เหลานี ้พงึเตรยีมใจระมดัระวงั ถอืเหมอืนดงัเขาผจญภยัโดยไมประมาท

สำหรบัผเูกงกาจทางอนศุาสน กไ็มสกูระไร อาจอาศยัความเชีย่วชาญในเชงิสอน นำชาว
บานกาวสพูฒันาการขัน้สงูๆ ไดโดยรวดเรว็ แตกม็ขีอควรระวงัอยบูาง เพราะบางทานสามารถ
ใชอนศุาสน ทำใหคนเลิกเช่ือถอืสิง่ทีเ่ขาเคยยึดถอือยเูดมิได แตหยดุแคนัน้หรือไมอาจช้ีแนะให
เขาเกดิปญญามองเหน็ทางถกูตองทีจ่ะเดนิตอไป ทำใหชาวบานมอีาการอยางทีว่า ศรทัธากห็มด
ปญญาก็ไมม ีตกอยใูนภาวะเควงควาง เปนอนัตรายท้ังแกชวีติของตนเองและแกสงัคม

สวนทานทีไ่มถนดัในเชงิสอนเชนนัน้ และจะเขาไปใชสิง่ทีเ่ขายดึอยเูปนจดุเริม่ตน มขีอ
ที่จะตองตระหนักมั่นไวในใจหลายอยาง (สภาพปญหาอยางหนึ่งในปจจุบัน คือ พระที่เกง
ทางอนุศาสน กไ็มเอ้ือเฟอเอ็นดแูกพระพวกอ่ืนทีย่งัอาศยัส่ิงจงูลอ ฝายพระพวกอ่ืนน้ัน กไ็มใส
ใจในอนุศาสนทีช่นดินำออกสคูวามเปนอสิระ ออกจากกิเลสบางเสียเลยหรือไมกม็วัเพลินหมุนวน
อยทูีเ่ดมิอยางเดียว ไมยอมเดินหนา (พวกท่ีเหน็แกลาภ ไมตองพูดถงึ) เมือ่เปนเชนนี ้จดุบรรจบ
ประสานจึงไมม ีพาใหชาวบานสับสนหรือถงึกบัแตกสามัคค ีดถูกูหยามเหยียดและข้ึงเคียดตอกนั)

๑๒ ดปูระกอบในมงคลสูตร, ข.ุข.ุ ๒๕/๕/๓ ; ข.ุส.ุ ๒๕/๓๑๒/๓๗๖.
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สำหรับอิทธิเปนอันตัดไปได เพราะมีพุทธบัญญัติหามไวแลว ไมใหพระสงฆแสดงแกชาวบาน
คงเหลอืยแูตมงคลหรอืสิง่ทีจ่ะใหเกดิมงคล

เบ้ืองแรกท่ีสดุ จะตองกำหนดแนวแนเปนเคร่ืองปองกนัตวัไวกอนวา จะตองไมใชสิง่เหลา
นีเ้ปนเครือ่งมอืเลีย้งชวีติแสวงหาลาภ ซึง่เปนมจิฉาชพี และเปนความบกพรองเสยีหายในดาน
ศลีธรรม

ตอจากนัน้ มขีอเตอืนสำนกึในทางปฏบิตัโิดยตรง คอื ตองระลกึไวเสมอวา ขอที ่๑ การ
ทีเ่ขาไปเก่ียวของกับสิง่เหลานัน้ กเ็พือ่ชวยประชาชนใหเปนอสิระจากส่ิงเหลาน้ัน เชน เกีย่วของ
กบัฤทธิ ์เพือ่ชวยใหเขาเปนอสิระจากฤทธิ์

จากนัน้ เพือ่ความเปนอิสระตามขอทีห่น่ึงนี ้ขอที ่๒ จงึตามมาวา เมือ่เริม่จดุตัง้ตน ณ ที่
ใด จะตองพาเขาเดินหนาจากจุดนัน้เรือ่ยไปจนกวาจะถงึจดุหมาย คอื ความเปนอสิระ จะถอย
หลังไปจากจุดนั้นอีกไมได

แลวตามนยัของขอที ่๒ นี ้จะปรากฏผลในทางปฏบิตัวิา ความฝกใฝหมกมนุในสิง่เหลา
นีจ้ะตองลดลง หรอือยางนอยไมเพิม่มากข้ึนหรอืกำหนดออกไปอกีเปนทาทขีองการปฏิบตัไิดวา
จะไมสงเสรมิความฝกใฝหมกมนุในสิง่เหลาน้ีใหแพรขยายตวั แตจะมกีารควบคมุใหอยใูนขอบเขต
และการทำใหนอยลง คอืเปลีย่นขัน้พรอมเขาสขูัน้ที ่๒ ใหหมด

นอกจากนีค้วรพยายามเนนใหปฏบิตัติามพุทธานญุาตท่ีวา ทำตอเมือ่เขาขอ ซึง่จะเปน
การกระชบัขอบเขตใหรดัตวัเขามาอกี

ขอที ่๓ ซึง่ไมอาจลมืได คอื ตองใหอนุศาสนชนิดนำออก (ออกจากกเิลส ออกจากวฏัฏะ
ออกสคูวามเปนอสิระ) เสมอ ในเม่ือไดโอกาส เพือ่ทัง้เรงรดัและกำกบัใหเปนไปตามจดุมงุหมาย

ทางดานประชาชนท่ีกำลงัพฒันาขามจากข้ันที ่๑ สขูัน้ที ่๒ การผอนปรนหรือโอนออน
ผอนตาม จะมีไดอยางมากท่ีสดุ กเ็พยีงเทาทีอ่ยใูนขอบเขตซ่ึง

๑.  ไมเปนการออนวอนหวังพึง่อำนาจดลบันดาลจากภายนอก (หวงัพึง่ตน และความ
เปนอสิระ)

๒.  ไมเปนเหตใุหหมกมนุหลงใหล หรอืจะมวัรรีอไมลงมอืทำ(หวงัทำการดวยความเพยีร
ตามเหตผุล)
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๔.  ปฏบิตัถิกูตอง คอื เดนิหนา เปนชาวพทุธ คอืไมหยดุพฒันา๑๓

จากความผอนปรนน้ี ความสัมพนัธ และวิธปีฏบิตัเิทาทีพ่อจะเปนไปได จงึมดีงัน้ี
ก.  เก่ียวของกบัอทิธิปาฏหิารยิตลอดทัง้สิง่มงคลได โดยพยายามทำสิง่เหลานี ้ในความ

หมายใหม ทีส่ามารถทำไดดวยตนเอง เชน ธรรมฤทธ์ิ อรยิฤทธ์ิ และมงคลท่ีเกดิจากการประพฤติ
ธรรม เปนตน แตกย็อมผอนลงไปอกีอยางมากทีส่ดุ จนถงึยอมใหเกีย่วของกบัมงคลตามแบบ
ของชาวบานได เฉพาะในแงทีเ่ปนเครือ่งเสรมิกำลงัใจ (เสรมิในทางทีด่งีาม ไมใชฮกึเหมิทีจ่ะทำ
การชัว่ราย) และเสรมิความเพยีรพยายามใหเขมแขง็ยิง่ขึน้ โดยย้ำวา จะตองไมเปนเครือ่งหนวง
เหนีย่ว หรอืลดทอนความเพยีรพยายามทำการตามเหตผุลเปนอนัขาด

ข.  สมัพันธกบัเทพเจาทัง้หลาย โดยวิธอียรูวมกนั (เกอืบ = ตางคนตางอย)ู ดวยเมตตา
เกือ้กูลกนัดวยไมตรี ผอนลงไปอยางมากท่ีสดุจนถงึยอมรับการทำเทวตาพลี (ของถวายแกเทวดา
หรอืแผบุญอทุศิแกเทวดา) ในความหมายวา เปนการเอ้ือเฟอเกือ้กลู หรอือปุการะแกเทวดา (ไม
ใชบนบาน ออนวอน หรอืขอใหโปรดปราน)

ยิง่ผอนปรนใหมาก กย็ิง่จำเปนตองย้ำขอเตอืนสำนกึไวใหหนกัแนนไมจำเพาะชาวบาน
จะตองคอยเตือนตนเองเทานัน้ แมพระสงฆกค็วรชวยเตือนชาวบานบอยๆ เพราะชาวบานมีโอกาส
ใกลชดิกบัสภาพแวดลอมทางธรรมนอย และมกีจิของชาวบานทีว่นุวาย คอยชกัใหแชเชอืนไดงาย

ขอเตอืนสำนกึทีว่านัน้กค็อื จะตองรตูวัอยเูสมอวา ตนยงัอยรูะหวางการพฒันา ขณะนี้
อยใูนขัน้นี้ๆ  ตองระลกึไววา แมวาขณะนัน้ยงัยงุเกีย่วกบัเทวดา ยงัยงุเกีย่วกบัมงคล แตกห็วงั
อยเูสมอวาจะกาวไปสขูัน้แหงความเปนอสิระสกัวนัหนึง่ ถาพดูรวบรดักค็อื จะตองสำนกึอยเูสมอ
วา “เราจะตองเดนิหนาไมใชย่ำอยกูบัที”่

คำวา “เดนิหนา” มคีวามสำคญัเปนพเิศษ สำหรบัพฒันาการในอรยิมรรคข้ันตน เพราะ
หมิน่เหมทีจ่ะตกหลนไปจากความเปนสมาชกิในชมุชนชาวพุทธ ถอยหลงักลบัไปอยใูนชมุชนกอน
อารยะไดงายเหลอืเกิน เพราะในขัน้ตนสดุน้ี สิง่ทีใ่ชรวมในพุทธศาสนากบัศาสนาเดมิ ยงัมมีาก
และส่ิงนัน้บางทีก่เ็ปนสิง่เดยีวกนัแทๆ  เชน มงคล และพลี เปนตน ตางแตทาทแีหงความเขาใจ
สำหรบัชีน้ำ และจำกดัขอบเขตของการปฏบิตัิ

๑๓ อางแลว, หนา ๙๖๔-๙๖๕.
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ถาเกิดเหตุเพียงแควาเผลอ ลืมทาทีของการวางจิตใจน้ีเสียเทาน้ัน พฤติกรรมของผู
ปฏบิตักิอ็าจพลิกกลับเปนตรงกันขามไดทนัท ีคอื หลนจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธ ถอยกลับ
ไปอยนูอกชมุชนอารยะ (นากลวัวาจะไดเปนกนัมากเสยีอยางนัน้หลายครัง้แลว) ดงัน้ัน คำวา
“เดินหนา” ยงัเปนขอเตอืนสำนกึสำคญัทีจ่ะตองมาดวยกนัเสมอ กบัความสำนกึในทาททีีเ่ปนขอบ
เขตของการปฏิบตัิ

เม่ือใดเดนิทางกาวหนาถึงขัน้ที ่๓ เมือ่นัน้จงึจะปลอดภยัแท เพราะไดเขาอยใูนชมุชน
อารยะ เปนโสดาบนัขึน้ไป ไมมกีารถอยหลงัหรอืลงัเลใดๆ อกี มแีตจะเดนิหนาอยางเดยีว เพราะ
เขาถงึความหมายของพระรัตนตรัย มัน่ใจในความเปนไปตามเหตุผล จนมีศรทัธาท่ีไมหวัน่ไหว
ไมตองอางองิปจจยัภายนอก ไมวาสิง่ศกัดิส์ทิธิห์รอืเทวฤทธิใ์ดๆ และไมมกีเิลสรุนแรงพอท่ีจะทำ
ความช่ัวราย หรอืใหเกดิปญหาใหญๆ  เปนปมในใจทีจ่ะตองระบาย กบัทัง้รจูกัความสขุอันประณตี
ซึง่เกดิจากความสงบผองใสภายในแลว จงึมคีวามเขมแขง็มัน่คงในจรยิธรรมอยางแทจรงิ.

ภาวะทีม่คีณุธรรม มคีวามสุขและเปนอสิระ ซึง่อทิธพิลภายนอกไมอาจมาครอบงำชกัจงู
ไดเพยีงเทานี ้ เปนความประเสรฐิเพยีงพอแลว ทีเ่ทพเจาเหลาเทวดาจะบชูานบไหว และพอที่
จะทำใหชวีติของผนูัน้ เปนอดุมมงคล คอื มงคลอนัสูงสุดอยแูลวในตวั

มนษุยเปนยอดแหงสตัวทีฝ่กได เรยีกอยางสมยัใหมวา มศีกัยภาพสูง สามารฝกไดทัง้
ทางกาย ทางจิต และทางปญญาใหวเิศษ ทำอะไรๆ ไดประณีตวจิติรพิสดารแสนอัศจรรยอยาง
แทบไมนาเปนไปได

การมัวเพลนิหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพ ดลบนัดาลก็คอื การตกอยใูน
ความประมาท ละเลย ปลอยใหศกัยภาพของตนสญูไปเสยีเปลา และจะไมรจูกัเตบิโตใน
อริยมรรค

สวนผใูด ไมประมาท ไมรรีอ เรงฝกตนไมหยุดยัง้ ผนูัน้แหละจะไดทัง้อทิธฤิทธ์ิและ
เทวฤทธ์ิ และจะบรรลุสิง่เลศิล้ำทีท่ัง้ฤทธานุภาพและเทวานุภาพไมอาจอำนวยใหได.

๕. ปรากฏการณครั้งสำคัญเก่ียวกับเทวดา
มนษุยกบัเทวดานัน้มคีวามเกีย่วของและผกูพันกนัมาตัง้แตมโีลกนีเ้กดิขึน้จนถงึปจจบุนั

และจะมตีอไปจนโลกจะสลายในอนาคตเพราะมนษุยตองการทีพ่ึง่ ไมรจูะทำอยางไร กอ็อนวอน
ใหเทวดาชวย ทัง้ๆ ทีเ่ทวดาเองบางคร้ังกอ็าจเอาตัวแทบไมรอดเหมือนกัน อางและเช่ือสิง่ทีม่อง



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต234

ไมเหน็ มนษุยเรานีห้ลอกกนังาย ถาเชือ่แลวเอาอะไรมาฉดุกไ็มอย ูดงัทีม่กัจะไดยนิขอความวา
“ความเช่ืออยเูหนอืเหตุผล” อยบูอยๆ

ในประเทศไทยของเรา ทัง้ ๆ ทีค่ยุอวดท่ัวโลกวา เรามพีทุธศาสนิกชนกวา ๙๐ % แต
สวนใหญแลวความเช่ือความเล่ือมใสในพระรัตนตรัยยงัหวัน่ไหว คลอนแคลน ยงัไมเปน “อจล
ศรทัธา” เพราะเช่ือคำโฆษณาชวนเช่ือตางๆงายดายเกินไป จะเห็นไดชดัเจนท่ีสดุคอื เมือ่เร็วๆ
นีร้ะหวาง พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ทีเ่พิง่ผานไป มปีรากฏการณของเทวดาครัง้สำคญัยิง่ใหญ สะ
เทอืนเลือ่นลัน่ไปทัว่ปฐพี

นัน่คอื “ปรากฏการณของจตคุามรามเทพ” องคราชนัยดำแหงอาณาจักรทะเลใต
ในชวงเวลา ๕ ป (๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) ดงักลาวน้ัน เราคงไมลมืวาทกุหยอมหญาของแผน

ดนิไทย แทบจะไมมใีครทีไ่มรจูกั “จตคุามรามเทพ” กลาวกันวามกีารสราง “จตคุามรามเทพ”
หลายรอยลานองค มเีงนิหมุนเวียนเก่ียวกับกจิกรรมน้ีจำนวนมากมายมหาศาล ระยะเร่ิมตนของ
ปรากฏการณนัน้ มผีสูรางจตคุามรามเทพร่ำรวยกลายเปนเศรษฐีจำนวนมาก ราคาขายจตคุาม
รามเทพกส็งูลิว่ ตอนทายๆ ของปรากฏการณดงักลาว ราคาขายจตคุามรามเทพลดลงอยางนา
ใจหาย ขายกนัเปนถงุ จนกระทัง่แจกฟรกีแ็ทบจะไมมใีครรบั ในทีส่ดุขนไปทิง้กนัเปนแสนๆ องค
นาสงสารทานจตุคามรามเทพจริง ๆ  มผีสูรางหลายรายเปนหน้ีลมละลายไมมเีงนิคนืธนาคาร
เพราะสรางจตคุามรามเทพชาเกนิไป ขายไมออก

เรามาดตูวัอยางของ “ปรากฏการณครัง้สำคญัของเทวดา : จตคุามรามเทพ” เพือ่เปน
เคร่ืองเตอืนใจชาวพทุธเราวาอยาเชือ่อะไรงายๆ เพราะไมมอีะไรจะประเสรฐิเลิศล้ำเทยีบเทาพระ
รตันตรยัของเราไดอยางแนนอน ตองกราบขออภยัทาน “จตคุามรามเทพ” ดวยทีน่ำเอาเรือ่ง
ของทานมาเปนอทุาหรณเก่ียวกบัการนบัถอืเทวดา อยางไรเสยีทานกย็งัคงเปนเทพผศูกัดิส์ทิธิ์
อยูเหมือนเดิมของทาน และคงจะไดกุศลท่ีเปนอุทาหรณใหชาวพุทธไดทราบฐานะและแนว
ปฏบิตัทิีถ่กูตองตอเทวดา ขอเชิญทานผอูานตามผมมา ณ บดัน้ี

๖. จตคุามรามเทพคือใคร
ผมพยายามอาน คนควาและสรุปความจากหนังสอืเก่ียวกับจตุคามราเทพหลายเลม บาง

เลมตีพมิพแลวถงึ ๑๐ ครัง้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) แตกไ็ดความไมชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะ “ฟนธง” วา แทที่
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จรงิแลวทานเปนใครกนัแน เพราะมหีลายความคดิความเหน็ทีแ่ตกตางกนัออกไป แมแตในหนังสอื
เลมเดยีวกนั ขอความบางตอนก็ยงัไมลงรอยกัน คอืเขียนเองและคานตวัเอง

อยางไรก็ดผีมจะขอสรุปเร่ืองจตุคามรามเทพโดยยึดหนังสือ ๒ เลมเปนหลัก คอื
๑.  หนังสอื “ทาวจตคุามรามเทพ” องคราชนัยดำแหงอาณาจักรทะเลใต ฉบบัพมิพครัง้

ที ่๖ โดยอาจารยบรูพา ผดงุไทย ซึง่บรรทดัแรกของหนาปกมขีอความวา “ทำไมเทพองคนีจ้งึ
ใหแตความร่ำรวย”

๒.  หนงัสอื “จตคุามรามเทพ” เลมหลกั ฉบบัพมิพครัง้ที ่๒ โดย ตาย บรูพาทศิ ไมทราบ
วาเปนทานเดยีวกนักบัผเูขยีนเลมหนึง่น้ันหรอืเปลา ภาพปกเปนพระภกิษรุปูหนึง่กำลงัประนม
มอืไหวแทบเทาของรปูหลอจตคุามรามเทพ

เรือ่งราวหลายตอนระบวุาเปนการสนันิษฐาน เชน๑๔ มกีารสันนิษฐานกันวา “ทาวจตุคาม
รามเทพ” นาจะเปนชือ่ของเทพเจา ๒ พระองค พระองคแรกพระนามวา “จตคุาม” สวนอีก
พระองคมพีระนามวา “รามเทพ” ตามหลักฐานท่ีปรากฏเปนรปูปนเคารพของสองเทพเจา
ทีอ่ยตูรงปากประตูบนัไดทางข้ึนพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

บางทานไดตั้งขอสันนิษฐานไววา ทาวจตุคามรามเทพนาจะเปนหนึ่งในกษัตริยสอง
พระองค พระองคหนึง่พระนามวา “ขนุอนิทรไศเรนทร” อกีพระองคหน่ึงพระนามวา ”ขนุอนิทร
เขาเขยีว” โดยกลาววา ขนุอนิทรไศเรนทร คอื ทาวจตคุาม สวนขนุอนิทรเขาเขยีว คอื ทาวราม
เทพ

ตำนานของกษัตริยพี่นองสองพระองคนี้เลาสืบมาวาในสมัยกอนขุนจันทรภาณุครอง
สวุรรณภมู ิพ.ศ. ๑๐๐๐-๑๐๑๘ พระองคทรงมพีระโอรสสองพระองคมพีระนามวา ขนุอนิทรไศ
เรนทรและขนุอินทรเขาเขยีว

ในหนงัสอืเลมเดยีวกันนีไ้ด “ฟนธง” ลงไปเลยวา๑๕ คำวา “จตคุามรามเทพ” เปน
คำเรยีกเทพเจาผปูกปกรกัษาพระบรมธาตุและเมืองนครศรธีรรมราชแตโบราณ ซึง่ทีว่ดั
พระบรมธาต ุจะมรีปูเคารพของทาวจตคุามรามเทพ และนบัเปนสถานทีแ่หงเดยีวทีป่รากฏ
หลกัฐานเก่ียวกับ “จตคุามรามเทพ” นอกจากน้ีกไ็มพบในท่ีอืน่ๆ อกี

๑๔ บรูพา ผดงุไทย, ทาวจตคุามรามเทพ ฉบบัพมิพครัง้ท่ี ๖, (กรงุเทพฯ : ไทยยเูนยีนกราฟฟกส, ๒๕๕๐), หนา ๖๔.๑๕ อางแลว, หนา ๙๖.
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๗.  วชิาพรหมศาสตร : พราหมณลวนๆ
ในหนงัสอืเลมทีอ่างถึงระบวุา๑๖ การปลุกเสกพระเครือ่งจตคุามรามเทพในแตละครัง้น้ัน

ทาวจตุคามรามเทพจะกำชับผานรางประทบัทรงวาใหกระทำการปลกุเสกตามศาสตรโบราณท่ี
เรยีกวา “พรหมศาสตร” ซึง่พธิกีรรมนีเ้ปนพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามสบืเนือ่งมาจากพธิกีรรม
โบราณในสมยัลทัธิพระเวทตามฝายวชิาโยคศาสตรของศาสนาพราหมณ พธิกีรรมพรหมศาสตร
นี ้เปนการคำนวณฤกษยามทีเ่หมาะสมทีพ่ระอาทติย พระจนัทรและดวงดาวตางๆ ในจักรวาล
ทำมุมองศาอยางเหมาะสม อนัจะมผีลทำใหดวงดาวทัง้หลายสงรศัมพีลงังานมายงัวตัถมุงคลทัง้
หลายเทากบัวาเปนการเช้ือเชิญพลังงานจักรวาลจากพระอาทิตย พระจันทร และดวงดาวท้ังปวง
มาสพูธิกีรรมจนถึงตัววตัถุทัง้หลาย พธิกีรรมลักษณะน้ีถอืวาเปนพธิเีกาแกแตโบราณ เกีย่วเน่ือง
กบัพลงัจกัรวาลอยางชดัเจน

๘.  กำเนดิจตคุามรามเทพ
เหตุการณกำเนิดจตุคามรามเทพน้ัน๑๗ กลาววาในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีว่ดันางพระยา ตำบล

ปากคลอง อำเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ไดมกีารประทบัทรงผานรางนายอะผอง สกลุ
อมร เพื่อบอกกลาวแก พ.ต.อ.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ผูกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรี
ธรรมราชในสมยันัน้ เพือ่ใหสรางหลกัเมอืง ทำจากไมตะเคยีนทองงอกอยทูางทศิเหนอืของเมอืง
นครศรธีรรมราช จนเมือ่มกีารประทบัรางทรงในครัง้ที ่๓ จงึไดมกีารวาดรปูผานทางรางทรง
และไดนำไปให พล.ต.ต.ขนุพนัธรกัษราชเดช ด ูทานบอกวารปูภาพนีค้อืองคจตคุามรามเทพ ซึง่
เปนเทพประจำเมืองนครศรธีรรมราชแตโบราณกาลนบัพนัปแลว รปูของทานไดจำหลกัไวทีว่ดั
พระบรมธาต ุตอเมือ่ไดดำเนนิการสรางศาลหลกัเมอืงนครศรธีรรมราชไดมกีารดำเนนิการสราง
วตัถุมงคลรปูกลมแบบงบน้ำออยมีขนาดใหญ มขีนาดเสนผาศนูยกลางประมาณ ๕.๕ เซนตเิมตร
และขนาดเสนผาศนูยกลาง ๔.๕ เซนติเมตร เปนครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เรยีกกนัวา “รนุศาล

๑๖ อางแลว, หนา ๗๐.๑๗ บรูพาทศิ, จตุคามรามเทพ เลมหลกั, (กรงุเทพฯ เอส พ ีมลิเลยีนแนร, ๒๕๕๐), หนา ๗๒.
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หลกัเมือง” มรีปูองคจตคุามรามเทพ ซึง่เช่ือกนัวาเปนดวงวิญญาณอันศกัดิส์ทิธ์ิแหงอดีตบรูพกษัต
รยิาธริาชเจาแหงอาณาจกัรศรวีชิยั สถติเปนผพูทิกัษรกัษาพระบรมธาต ุทีแ่สดงออกในรปูของ
พระโพธิสตัวผบูำเพญ็เพียรดวยบารมีธรรม ๑๐ ประการ อยตูรงกลางรายลอมดวยรูปวงกลม
วฏัจกัรตามแบบคติศลิปศาสตรศรวีชิยั ทำรปูพญาราหูอมจันทรรายลอม ๘ ทศิ กงจักรลอมรอบ
๑๒ นกัษตัร ดานหลงัจารกึยนัตหวัใจธรณ ีหวัใจมนษุย หวัใจพระคาถากำกับธาต ุตามคตธิรรม
ชาวศรีวิชยั เปนตนแบบของ “จตุคามรามเทพ” ทีส่รางติดตอกนัมา

สิง่ทีท่ำใหพระเคร่ืองจตุคามรามเทพไดรบัความนิยมอยางสูงคอื มวลสารท่ีนำมาใชในการ
สราง โดยจะมกีารหามวลสารสำคญัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิใ์นตวัไดแก ผงกะลาตาเดยีว ผงไมทนสทิธิ์
ผงไมตะเคยีน ผงวานยา ผงดนิกายายกัษ ผงศกัดิส์ทิธิเ์หลานีล้วนมคีวามศกัดิส์ทิธิอ์ยใูนตวัแลว
ทัง้สิน้ เปนของหายากตามธรรมชาต ิเมือ่ไดนำมาสรางเปนพระเครือ่งจตคุามรามเทพประดจุวา
เปนเสอืตดิปก ทำใหเพิม่พนูในความศกัดิส์ทิธิข์ลงัอกีหลายตอหลายเทาตวั๑๘

๙. ความดงัของจตคุามรามเทพ
จตคุามรามเทพไดถอืกำเนดิเปนพระเคร่ืองมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ และภายในเวลาไม

กีป่หลงัจากนัน้ จตคุามรามเทพไดกลายเปนพระเครือ่งชัน้นำและเปนพระยอดนยิมประจำเมอืง
ใต โดยเริม่แรกไดเปดใหประชาชนบชูาในราคาเพยีงองคละ ๑๕๐ บาท แตหลงัจากนัน้ไมนาน
ราคาไดถบีตวัสงูขึน้เรือ่ยๆ จนปจจบุนั (๒๕๕๐) มรีาคาเปนหมืน่เปนแสนเทียบเทากบั พระหลวง
ปทูวดเหยียบน้ำทะเลจืด และภายในระยะเวลาเพียงไมกีป่สามารถกลาวไดวาจตคุามรามเทพ
นัน้มศีกัดิศ์รดีกีรคีวามแรงเทยีบเทากบัสมเดจ็วดัระฆงัเลยทเีดยีว๑๙

๑๘ บรูพา ผดงุไทย. ทาวจตคุามรามเทพ, ฉบบัพมิพครัง้ที ่๖. (กรงุเทพฯ : ไทยยเูนยีนกราฟฟกส. ๒๕๕๐), หนา ๓๒.๑๙ อางแลว, หนา ๓๑.
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๑๐. เจาพธิปีลกุเสกจตุคามรามเทพ
เทาทีผ่มสามารถจะคนหาไดในขณะน้ี (๒๕๕๐) ผทูีส่ามารถทำใหจตคุามรามเทพเปนที่

รจูกัอยางกวางขวางในปจจบุนั นอกจากคฤหัสถอยางเราๆ หลายทานแลว แทนทีจ่ะเปนพระ
ราชครหูรอืทานพราหมณผมูชีือ่เสยีงในศาสนาฮนิด/ูพราหมณกลบัเปนพระภกิษใุนพระบวรพทุธ
ศาสนาของเรา ๓ รปู คอื

๑.  พระใบฎีกาปราณพ ฐติคนโฺธ (หลวงหนยุ) วดัหงสประดษิฐาราม จงัหวัดสงขลา
นยัวาเปนเจาตำรบัรปูแรกท่ีเปนเจาพธิใีนการสรางจตุคามรามเทพถึง ๑๕๒ รนุ รนุดงัๆ เชน

- ฟาสะทาน ดนิสะเทือน
- เปดเทวสถานวัดคอหงส
- สองแผนดนิ
- ชนะมาร
- ๗๒ พรรษามหามงคล
- กำเนิดจตคุาม
- สระน้ำ
- โคตรเศรษฐ(ีไมใชเศรษฐธีรรมดา)
- ขมุทรัพย
- เพชร ๓ สมทุรบันดาลโชค

ไดทราบวาตอมาทานพระใบฎกีาปราณพ ฐติคนโฺธ (หลวงหนยุ) ประธานเจาพธิปีลุกเสก
จตคุามรามเทพทานแรกไดลาสกิขา ปวยหนกัและถงึแกกรรมแลว

๒.  พระอติโชติ ธมฺมวโร (หลวงโชติ) วดัพทุไธศวรรย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
กลาวกนัวาทานเปนพระนกัปฏบิตัมิคีวามศรทัธาในพระพทุธศาสนาอยางแรงกลา ปรารถนาที่
จะเดนิตามรอยพระศาสดาชวยเหลอืผปูระสบกบัความทกุขใหพนจากทกุขภยั ทานนบัถอืจตคุาม
รามเทพมาก จนกระท่ังเรยีกจตุคามรามเทพวา “พอ” เชนทานบอกวา

“สวนทีว่ดัพทุไธสวรรยถอืวาพอมาโปรดคนสวนกลาง ยิง่ใหญจรงิๆ ทำใหเหน็จรงิๆ ทาน
พอจตคุามรามเทพย่ิงใหญจรงิๆ ยากทีค่นธรรมดาจะเขาใจ”๒๐

๒๐ บรูพา ผดงุไทย, ทาวจตคุามรามเทพ ฉบบัพิมพครัง้ที ่๖, (กรงุเทพฯ : ไทยยเูนยีนกราฟฟกส, ๒๕๕๐), หนา ๔๗.
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หลวงโชติ ทานกเ็ปนเจาพธิใีนการสรางจตคุามรามเทพหลายรนุเชนกนัครับ มรีนุ
ไหนบาง ขอทานผูสนใจใฝหาเอาเอง

๓. พระธรรมนญู (หลวงนญู) วดัเขากนุ จงัหวดัสุราษฎรธานี ผมหาประวตัขิอง
ทานไมได คงตองถามทานผนูยิมในองคจตคุามรามเทพชวยบอกดวยครบั

๑๑. ดงัเพราะแรงโฆษณา
ผมเห็นวาสือ่โดยเฉพาะอยางยิง่ “หนังสือพมิพรายวัน” มอีทิธิพลตอจติใจของประชาชน

เปนอยางยิง่ ที ่ “จตคุามรามเทพ” ดงัเปรีย้งปรางทัว่ประเทศไทยในขณะนี ้ (๒๕๕๐) กเ็พราะ
หนงัสอืพมิพนีแ่หละครบั ตองขอชมวาหนงัสอืพมิพทำไดบรรลวุตัถปุระสงคของเจาภาพคอืผจูาย
คาโฆษณาแลว ไดผลจรงิๆ ครบั ขณะนี ้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ประชาชนคนไทยทีเ่รยีกตวัเองวาเปน
ชาวพทุธแยกไมออกแลวครบัวา อะไรคอืพุทธ อะไรคอืพราหมณ พธิขีองพราหมณแตพระสงฆ
เปน “เจาพิธโีดยตลอด” ทำใหทัง้ชาวพทุธและพราหมณสับสนกนัไปหมด

ผมจะยกตวัอยางการโฆษณาขายจตคุามรามเทพสัก ๒-๓ ตวัอยาง ดงัน้ี
๑.  จตคุามฯ รนุทรพัยวเิศษ ผาน ๕ พธิกีรรมครบสตูร
จตคุามรามเทพรนุ ๑๒ นกัษตัร พธิสีดุทาย สรางตำนาน ๑๙ พธิใีน ๑๙ สถานท่ีศกัดิ์

สิทธิ์๒๑ ตามดวยวธิกีารเชาและรายละเอียดของราคาคาเชา (ซือ้-ขาย)
๒.  จตคุามรามเทพ ปางมหาราชประทานพร รนุเสริมทรัพยเสริมบารมี เดนดวยรูป

ลกัษณ... พรอมพรักดวยมงคลสาร อลังการพิธกีรรม... ดวน !! ๑๐ วนั ๒๒-๓๑ มนีาฯ พเิศษ
อยาชา ! อยาพลาด ! โอกาสสดุทาย... แจกกนัจใุจใหกนัสุดคมุ ! ยิง่จองยิง่ได... (เฉพาะเนือ้
เคลือบดินเผา) มภีาพส่ีสปีระกอบ และระบุราคาไวครบถวน

ในหนาเดียวกนัมอีกีรายการหนึง่บอกวา
สืบสานตำนานการสรางมหาเจดียตอจากองคพอจตุคามรามเทพ มหาเจดียบุโรพุทโธ

ประเทศอินโดนเีซยีตามตำนานวาองคพอทานสราง... “รนุมหาบารมี ๙ นคร” (วตัถปุระสงคดี

๒๑ หนังสอืพมิพขาวสด ประจำวนัจนัทรที ่๑๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๓๐ – พระเครือ่ง.
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วตัถุมงคลจึงจะด ีนยิามพอจตคุาม) ประกอบพธิพีทุธา-เทวาภเิษก ๙ นคร ๑๕ พธิกีรรม๒๒ จาก
นัน้เปนรายละเอยีดของการเชญิชวนใหสัง่จองพรอมทัง้ราคา

๓.  ดงัสนัน่สะทานป ๕๐ พระเทวราชโพธิสตัวจตคุามรามเทพ รนุรวยเงินลาน มหา
เทพผบูนัดาลความมัง่มศีรสีขุแกมวลมนษุย พธิเีทวาภเิษก ๔ วาระ โดยพระเถราจารยสายเขา
ออ พระสายสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังส)ี พระอาจารยธรรมนูญ สำนักสงฆเขากุน
(บางแหงบอกวาเปน “วดั”) และพระเกจอิาจารยทัว่ประเทศรวมกวา ๓๐๐ รปู... อลงัการแหง
พธิ ีศกัดิส์ทิธิด์วยมวลสาร เขมขลงัโดยพระเกจิดงั...

จากน้ันเปนภาพจตุคามรามเทพหลายชนดิ ตามติดดวยภาพของพระเถราจารยสาย
เขาออ ๓๕ ภาพ มชีือ่กำกบัไวดวย แถมทายดวยขอความทีช่วนระทกึใจวา ดวนพเิศษ! หมด
แลวหมดเลย พมิพนำฤกษชดุละ ๓,๒๐๐ บาท ๑ ชดุม ี๔ องค  จดัสรางเพียง ๑,๐๐๐ ชดุ
เทานัน้๒๓ (แตวาจดัสรางกีค่รัง้อกีเรือ่งหนึง่ อบุไวไมยอมบอก)

นีเ้ฉพาะ “ขาวสด” ฉบบัเดยีวเทาน้ันนะครับ เดมิผมเตรยีมหนังสือพมิพไว ๔ ฉบบั
กต็องตดัใจเอาเพียงฉบบัเดยีวก็เหลอืกนิเหลอืใชแลว ตองขอบคุณหนงัสอืพมิพขาวสดดวยครบั
หากผมนำตวัอยางมาเสนอตามท่ีตัง้ใจไว จะหมดเน้ือทีใ่น “พทุธจกัร” เสยีกอนนะครับ

๑๒. พทุธบรษิทัทีห่นึง่หลงทาง ?
กระผมขอกราบเทาพระคณุเจาท้ังหลายและขอนมสัการเรยีนถามวา การเปนเจาพธิแีละ

รวมปลุกเสกอธิษฐานจิตในการสรางวัตถมุงคลจตุคามรามเทพท่ีกำลงัเปนกระแสไหลทวมทับจติ
ใจชาวไทยโดยเฉพาะพทุธบรษิทัในขณะนี ้(พ.ศ. ๒๕๕๐) เปนหนาทีข่องพระคณุเจาหรอืไม เปน
การใหความเมตตาแกผอูาราธนาเกินขอบเขตหรือไม เปนการชักนำใหพทุธบริษทัทีย่งัไมมัน่คงใน
พระรัตนตรัยหลงทางไปนับถือเทพเจาแทนพระรัตนตรัยหรือไม เปนการสงเสริมใหพระพุทธ
ศาสนาสญูสิน้ไปจากแผนดนิผนืนีเ้รว็ยิง่ขึน้หรอืไม ภยัภายนอกท่ีกำลังโหมกระหน่ำขนาดเขนฆา
พระคุณเจาใน ๓ จงัหวัดชายแดนภาคใตมรณภาพไปแลว ๙ รปู ยงัไมเพยีงพอกระน้ันหรือ นี่
ชาวพทุธเราเองกลบัจะเปน “แนวรวมในการทำลายพระพทุธศาสนา” อยางไมรตูวัหรอือยางไร

๒๒ หนงัสอืพมิพขาวสด ประจำวนัพฤหสับดทีี ่๒๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หนา ๕.๒๓ อางแลว, หนา ๓๐.
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ขอกราบอาราธนาพระคณุเจาตัง้สตทิบทวนกลบัมาเคารพนบัถอืส่ิงทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ
ในพระพทุธศาสนาของเรา คอื พระรัตนตรยักันเถอะครบั ผมเหน็ภาพทีพ่ระสงฆประนม
มอืไหวแทบเทาของเทวรูปจตุคามรามเทพท่ีนำลงใน “พทุธจักร” ฉบบัน้ีแลวรสูกึสะเทือน
ใจที่สุดเลยครับ!

เทพเจาเปนใคร ถอืศลีกีข่อ?
พระสงฆเปนใคร ถอืศลีกีข่อ?
ผมวาเทพเจาหรอืเทพบตุรเทพธดิานัน้ นอกจากมเีทวธรรมทีท่ำใหมสีถานะเปนเทพแลว

นาจะถือศลีดวย จะถือศลีกีข่อคงแลวแตสถานะของเทพเจาชัน้หรือระดับนัน้ๆ อาจเปนศลี ๕ หรอื
ศลี ๘ แตพระคุณเจาสคิรบั ถอืศลีตัง้ ๒๒๗ ขอ จะขาดๆ วิน่ๆ ไปบาง ศลีของพระคุณเจา
กม็ากกวาพวกกระผมท่ีเปนคฤหัสถหลายเทานัก สวนเทพเจาทัง้หลาย ถาเปนเทพเจาทีเ่ปนสัมมา
ทฐิกิแ็ลวไป แตถาเปนเทพเจาทีเ่ปนมิจฉาทฐิลิะกอ อาจจะแยหรอืรายกวามหาโจรหลายเทานกั
เพราะทานมอีทิธิฤทธ์ิมากกวามนษุยอยางเราๆ ทานๆ อยางแนนอน ผมวาทานจตคุามรามเทพ
เองกค็งสะดงุและคงไมยนิดีทีเ่หน็พระสงฆไปทำพธิปีลกุเสกและกราบไหวทานอยางนัน้

๑๓.  พทุธบริษทัท่ีหน่ึงตานกระแสไมไหว ?
ไมใชเฉพาะพระคณุเจา ๓ รปูทีผ่มขออภยัทีไ่ดเอยนามทานดวยความเคารพแลวเทาน้ัน

แตผมเห็นในหนังสอื “ธงธรรม” ปที ่๔ ฉบบัที ่๓๙ เดอืนมนีาคม ๒๕๕๐ ระบนุามชัดเจนวามี
พระสงฆชัน้ผใูหญถงึ ๕๘ รปู ประกอบดวยพระราชาคณะช้ันธรรม ๑ รปู ชัน้เทพ ๒ รปู ชัน้ราช
๖ รปู ชัน้สามญั ๘ รปู ชัน้พระคร ู๓๓ รปู และพระอาจารย ๘ รปู มเีมตตาจติรบันมินตไปรวม
ในพธิพีทุธาภเิษก-เทวาภเิษก นัง่ปรกและอธษิฐานจติในการสรางพระเครือ่งจตคุามรามเทพที่
วดัแหงหน่ึงเมือ่เรว็ๆ นี้

ผมอานในเอกสารโฆษณาเกี่ยวกับการสรางจตุคามรามเทพหลายแหง ปรากฏวามี
พระสงฆไปรวมพิธดีวยมีจำนวนตางๆ กนั เชน ๙๙ รปู ๑๐๘ รปู ๓๐๐ รปู ถงึ ๙๙๙ รปู ผมวา
ถาพระสงฆมวัแตรบันมินตหรอืเปนเจาพธิใีนการปลุกเสกเทพเจาอยอูยางน้ี โดยไมเอือ้เฟอ
ตอหลักธรรมท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนาคือการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนในพระ
ไตรปฎกแลวละกอ  คงชวยเรงใหพระพทุธศาสนาสญูสิน้ไปจากผนืแผนดนิไทยเรว็ยิง่ขึน้
กวาพทุธทำนายอยางแนนอนท่ีสดุ !!
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ผมเดาใจพระคุณเจาทีไ่ปรวมทำพิธดีงักลาวไมถกูหรอกครับวา ทานทราบและยินดไีปรวม
เองหรอืวาไปเพราะขดัใจญาตโิยมผนูมินตไมได หากทานยนิดไีปตามทีไ่ดรบันมินต ผมกร็สูกึสิน้
หวงัจริงๆ สิน้หวังทีจ่ะชวยกันปกปองคมุครองพระพุทธศาสนาใหบรสิทุธิผ์ดุผองตอไป เพราะ
แมแตพระผใูหญยงัสนบัสนนุใหชาวพทุธเราหนัไปเคารพ-นบัถือเทพเจาแทนทีจ่ะสงเสรมิใหเขา
เคารพนบัถอืพระรตันตรยั คอื พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ เทาน้ัน เปนทีพ่ึง่อนัเกษม
แสดงใหเห็นวาพระคุณเจาเองก็มีศรัทธาอันไมมั่นคงในพระรัตนตรัย มิฉะนั้น พระคุณเจาคง
ปฏเิสธคำอาราธนาไปต้ังแตแรกแลวเปนแน!!

ขอเรยีนวาทีเ่ขยีนขอความขางบนนี ้ผมยงัคงเคารพและศรทัธาในพระคณุเจาทัง้หลาย
อยอูยางมัน่คงไมหวัน่ไหว เพราะพระคุณเจาคอืหน่ึงในพระรตันตรยั ทีพ่ึง่อนัเกษมสงูสุดของชาว
พทุธ ในขณะเดยีวกนัผมกไ็มไดรงัเกยีจเทพเจาทัง้หลายแตอยางใด ยงัคงนบัถอืพวกทานเหมอืน
ญาติผใูหญในฐานะท่ีทานเคยประกอบคุณงามความดีมเีทวธรรมในจิตใจเพียงพอท่ีจะเปนเทพเจา
ได แตเทพเจาทั้งหลายไมอาจแทนท่ี “พระรัตนตรัย” ในดวงใจของผมและชาวพุทธท่ีดี
ทัง้หลายไดแมแตนอย!

ผมวา ชาวพุทธดวยกันตองสะกิดกนัได
คงไมโกรธกันนะขอรับพระคุณเจา!!

๑๔. จตคุามรามเทพชวยดวยครบั !
จดุประสงคขอหนึง่ซึง่เปนขอสดุทายทีส่ำคญัทีส่ดุทีผ่มเขยีนใน “พทุธจกัร” ประจำเดือน

เมษายน ๒๕๕๐ นีค้อื ตองการใหทานจตคุามรามเทพชวยพีน่องชาวใตทกุคนพนจากภยัพิบตัิ
ทีเ่กดิขึน้ทกุหยอมหญาตัง้แตเดอืนมกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมาจนกระทัง่ถงึบดันี้

จากสถติทิีม่ผีรูวบรวมไววา ตัง้แตเดอืนมกราคม ๒๕๔๗ ถงึวนัที ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เหตกุารณความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตมผีเูสยีชวีติแลวจำนวน ๒,๑๓๘ ราย ในจำนวน
นีเ้ปนพระภกิษสุามเณรทีถ่กูฟนคอขาดและถูกเผาจนมรณภาพถึง ๙ รปู สวนจำนวนผบูาดเจบ็
และพิการนัน้ก็มจีำนวนมหาศาล

ตามประวตัติอนหนึง่กลาววา ทานจตคุามรามเทพเปนเทพสมัมาทฐิ ิมหีนาทีป่กปองคมุ
ครองพระพทุธศาสนา มอีทิธฤิทธิส์งูสง และสามารถบนัดาลใหคนร่ำรวยเปนเศรษฐ ีขณะน้ีผมมอง
ไมเห็นสิ่งใดที่จะชวยเหลือพี่นองเราชาวปกษใตใหรอดพนจากการถูกเขนฆาอยางทารุณได
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แมแตรฐับาลกห็มดน้ำยาไปนานแลว มองเหน็แตทานจตคุามรามเทพนีแ่หละ ถาทานเกง
จรงิและมเีมตตาชาวใตดวยกนัขอไดโปรดเมตตาเสียสละเวลาบันดาลใหคนเปนเศรษฐ ีไป
ชวยบนัดาลใหโจรหารอยทัง้หลายหยดุการเขนฆาชาวไทยดวยกนัดวยเถดิครบั จะเปนพระ
เดชพระคุณเปนอยางยิง่ พรอมท้ังปกปองคมุครองพระพุทธศาสนาไปในตัวดวย รวยเปนเศรษฐี
แลวตายโหงหรอืตายแลวรวย ไมมปีระโยชนหรอกครบั รบี ๆ  ชวยใหชาวใตเอาชวีติรอดไวกอน
เถดิครบั ทานทาวกจ็ะไดกศุลแรงเปนทวคีณู เพราะชวยคนใหรอดพนจากความตาย !

หวังวาทานจตคุามรามเทพคงไมใจดำพอทีจ่ะมองดลูกูหลานชาวใตซึง่อยใูกลๆ  ทาน
นัน่แหละ ถกูฆาตายทุกวันนะครับ !!

ผมไมรจูะทำอยางไรดี กข็อรบกวนทานจตุคามรามเทพเอาด้ือๆ หนาดานๆ อยางน้ีแหละ
ครบั

หากไมพอใจกต็องกราบขออภยัดวยนะครบั
หวงัอกีวาทานคงชวยเหลอืใหภาคใตสงบรมเยน็ในเรว็ๆ นีอ้ยางแนนอน !!!
ทานผอูานทีเ่คารพ ขอความตัง้แตขอ ๖ ถงึขอที ่๑๔ ขางตนน้ี ผมเขียนลงตีพมิพใน

นติยสารรายเดอืน “พทุธจกัร” ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐
คอื เมือ่เกอืบ ๙ ปมาแลว ผมตองการใหเรือ่งนีเ้ปนอทุาหรณของผทูีเ่ปนชาวพุทธแตดไูมออกวา
อนัไหนเปนพทุธแท และอันไหนเปนเร่ืองนอกพระพุทธศาสนา จงึนำมาเสนอทานผอูานอีกคร้ัง
หนึ่ง

เพือ่ใหทานผอูานไดทราบความสูญเสียจากเหตุรายแรงในภาคใตตัง้แตเริม่ตนจนครบ ๑๐
ป เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผมจึงขอเสนอเร่ืองน้ีตอทานผอูานเพ่ิมเติมดงัตอไปน้ี

เมือ่วนัศุกรที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๒๔ น. พ.อ.ปราโมทย  พรหมอนิทร หวั
หนาศนูยประชาสมัพนัธ/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมัน่คงภายใน ภาค ๔ สวนหนาไดเปด
เผยเกีย่วกบัสถานการณความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ตัง้แตวนัที ่๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๗ – ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเวลา ๑๐ ป ไดสรางความสูญเสียทัง้ชวีติและทรัพยสนิ
สญูเสยีโอกาสในการดำรงชีวติ และการพัฒนาในทุกรปูแบบ สรปุไดดงัน้ี๒๔

๒๔ http://www.dailynews.co.th/Content/regional/๒๐๖๑๐๒.
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๑.  เกิดเหตกุารณรายแรง ๘,๕๔๐ คร้ัง
๒.  ผไูดรบับาดเจ็บ ๙,๙๖๕ ราย
๓.  ผเูสยีชวีติ ๕,๓๕๒ ราย

ในจำนวนผไูดรบับาดเจ็บและเสียชวีติแยกตามการนับถอืศาสนาไดดงัน้ี :
๑. ศาสนาพทุธ ๘,๕๘๔ ราย

๑.๑  ผไูดรบับาดเจบ็ ๖,๓๒๖ ราย
๑.๒  ผเูสยีชวีติ ๒,๒๕๙ ราย

๒. ศาสนาอิสลาม ๖,๑๐๘ ราย
๒.๑  ผไูดรบับาดเจบ็ ๓,๑๔๖ ราย
๒.๒  ผเูสยีชวีติ ๒,๙๖๒ ราย

๓. ไมระบศุาสนา ๖๒๔ ราย
๓.๑  ผไูดรบับาดเจบ็ ๔๙๓ ราย
๓.๒  ผเูสยีชวีติ ๑๓๑ ราย

เหน็ตวัเลขผไูดรบับาดเจบ็และเสยีชวีติแลวใจหายจรงิ ๆ  ครบั ไมมลีดลงเลย มแีตเพิม่
จำนวนขึน้เร่ือย ๆ เปนทวีคณู

แสดงวาทานทาวจตุคามรามเทพก็ชวยเหลืออะไรพี่นองชาวภาคใตเราตามที่ผม
ขอรอง (ไมไดออนวอน) ไมไดเลย

พวกเราทุกคนคงตองชวยกันคิดและทำทันทีแลวละครับวาจะชวยพ่ีนองเราได
อยางไร

๑๕. มองเทวดาในอกีฐานะหนึง่
๑๕.๑ ในฐานะเปนเด็กวัด
ผมเคยเดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาลมาแลว ๗ ครัง้ รสูกึแปลกใจมากเม่ือไปเห็น

การสรางเทวรปูตางๆ ประดษิฐานไวในพทุธสถานคอืวดัไทยหลายแหงใน ๒ ประเทศนัน้ ตอน
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แรกผมรสูกึตอตานและเหน็วาไมเหมาะสมทีจ่ะกระทำเชนนัน้ อตุสาหมาฟนฟพูระพทุธศาสนาถงึ
แดนพุทธภมูกินัทัง้ททีำไมจงึนำรปูหลอเทวดา, เทพองคตางๆ มาตัง้ไวในวดั

ตอมา ไดมโีอกาสกราบนมสัการสนทนากบัพระเดชพระคณุทานเจาคณุพระเทพโพธวิเิทศ
(วรีะยทุธ วรียทุโฺธ, Ph.D.) เจาอาวาสวดัไทยพุทธคยา และหวัหนาพระธรรมทตูสายประเทศ
อนิเดยี-เนปาลองคปจจุบนั ทานเจาคณุไดมเีมตตาอรรถาธิบายโดยสรุปวา ทีส่รางเทวรูป/เทวดา
ประดิษฐานไวบรเิวณหนาวดับาง ตามศาลาตางๆ ภายในวดับางน้ัน ไมไดสรางใหเปนทีเ่คารพ
สกัการะเทียบเทาหรือเหมือนพระรัตนตรัยแตอยางใด เปนเพยีงประดิษฐานไวในฐานะท่ีเทพเหลา
นัน้เปนลกูศษิย เดก็วดัหรอืผรูบัใช/ผอูปุฏฐากพระพทุธองคและพระพทุธศาสนารวมถงึใหเปนเจา
หนาทีร่กัษาความปลอดภัย (ยามเฝาวดั) เทาน้ัน ทานเจาคณุไดกลาวยอนไปถึงสมัยพุทธกาลท่ี
บรรดาเทวดาท้ังหลายรวมถึงพระพรหมดวย ไดมาเฝาพระพทุธองคเปนประจำ โดยเฉพาะพระ
อนิทร (ทาวสกักะเทวราช) มบีทบาทคอนขางมาก ซึง่มเีรือ่งปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
หลายแหง

เออ...คดิไดอยางนีก้เ็ขาทาด ีแตตองมกีารประชาสมัพนัธกนัใหเปนทีเ่ขาใจอยางกวาง
ขวางและท่ัวถงึ มฉิะนัน้แลวกจ็ะเปนเรือ่งคลางแคลงใจของชาวพทุธทัว่ไปอยางมาก

๑๕.๒ ในฐานะผบูนัดาลและจำเลย
มนษุยเราจำนวนมากชอบออนวอนใหเทวดาดลบันดาลใหสำเร็จผลตามความปรารถนา

ตางๆ ของตน เพราะเปนคนไมเชือ่กรรมคือการกระทำของตนเอง คดิวาเทวดามีอทิธฤิทธ์ิสามารถ
แสดงปาฏหิารยิ และสนองคำออนวอนของตนได จงึพากนัออนวอนดวยประการตางๆ มเีครือ่ง
เซนไหวสารพัดชนดิ ทัง้ๆ ทีเ่ทวดาเองอาจจนปญญาท่ีจะทำอยางทีข่อได เมือ่ไมสำเรจ็ผลตาม
ทีอ่อนวอนก็โทษวาเทวดาไมชวย เทวดาเลยกลายเปนจำเลยไป ทัง้ๆ ทีไ่มไดทำความผิดอะไร
เลย เทวดากเ็สวยสขุอนัเปนทพิยลอยชายไปลอยชายมาอยบูนสวรรคชัน้ตางๆ ของทานตามปกติ

อกีเรือ่งหน่ึงคือเรือ่งของธรรมชาติแท ๆ  เชน ฝนตก แดดออก น้ำทวม ฝนแลง พายพุดั
กระหน่ำ คลืน่ใหญโตมโหฬาร เชน สนึาม ิถาส่ิงเหลาน้ีมากหรือนอยเกินไป มนุษยกโ็ทษเทวดา
อกีหาวาเทวดาเปนผทูำเรือ่งเหลานีท้ัง้หมด ซึง่เรามกัจะไดยนิคนขอนขอดพวกทีช่อบโทษเทวดา
วา “มนษุยขีเ้หม็น เคีย่วเข็ญเทวดา” ไง.. เฮอ...มนุษยหนอมนุษย !
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๑๖.  คำปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะของ ดร.อมัเบด็การ
ผมเหน็วาคำปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะของ ดร.อมัเบด็การ จำนวน ๒๒ ขอ มหีลาย

ขอทีก่ลาวถึงเทวดาในลักษณะปฏิเสธโดยส้ินเชิง จงึขอนำมาเสนอทานผอูานดังตอไปน้ี
ดร.บ.ีอาร.อมัเบด็การ (Dr.B.R.Ambedkar) อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุริรม รฐัมนตรี

วาการกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญของอินเดีย ผนูำของ
ชาวพุทธใหมในอินเดียไดนำบริวารซ่ึงเปนอดีตจณัฑาลประมาณ ๕ แสนคน ปฏญิาณตนวานบัถอื
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ เปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึกตลอดชีวติ เมือ่เวลา ๐๙.๐๐ น. วนัที ่๑๔
ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (นบัแบบอินเดีย เปน พ.ศ. ๒๕๐๐) ณ บรเิวณมณฑลพิธ ี“ทกิษาภูม”ิ กลาง
เมอืงนาคปรู รฐัมหาราษฎร โดยไดอาราธนาพระเถระชัน้ผใูหญมาประกอบพธิ ี๔ รปู คอื

๑. พระจนัทรมณมีหาเถระ ((Most Ven.U. Chandramani Mahathera) จากเมอืง
กุสินาราประธานในพิธี

๒. พระเอม็. สงัฆรตันเถระ (Ven.M.Sangharatana Thera)
๓. พระเอช.สทัธาติสสเถระ (Ven.H.Saddhatissa Thera)
๔. พระปญญานนัทเถระ (Ven. Pannananda Thera)

คำปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะของ ดร.บ.ีอาร อมัเบด็การ ม ี๒๒ ขอ ดงัตอไปนี๒้๕

๑. ขาพเจาจะไมบชูาพระพรหม พระศวิะ พระวษิณ ุอกีตอไป
๒. ขาพเจาจะไมเชือ่วาพระราม พระกฤษณะ เปนพระเจา ขาพเจาจะไมเคารพนบัถอื

อกีตอไป
๓. ขาพเจาจะไมเคารพบชูาเทวดาทัง้หลายของศาสนาฮนิดอูกีตอไป
๔. ขาพเจาจะไมเชือ่ลทัธอิวตาร คอืการแบงภาคลงมาเกิดอกีตอไป
๕. ขาพเจาจะไมเชือ่วาพระพุทธเจาคืออวตารของพระวิษณุ การเชือ่เชนนัน้คือคนบา
๖. ขาพเจาจะไมทำพธิสีารทและบณิฑบาตแบบฮนิดอูกีตอไป

๒๕ พระอุดรคณาธิการ (ชวนิทร สระคำ), ประวตัศิาสตรพระพุทธศาสนาในอนิเดีย พมิพครัง้ที ่๒, (กรงุเทพฯ :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๓๖๑.
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๗. ขาพเจาจะไมทำส่ิงทีข่ดัตอคำสอนของพระพทุธเจา
๘. ขาพเจาจะไมเชญิพราหมณมาทำพธิทีกุอยางอกีตอไป
๙. ขาพเจาเชือ่วาทกุคนทีเ่กดิมาในโลกนีม้ศีกัดิศ์รแีละฐานะเสมอกนั
๑๐. ขาพเจาจะตอสเูพือ่ความมีสทิธเิสรีภาพเสมอกัน
๑๑. ขาพเจาจะปฏบิตัติามอรยิมรรคมอีงค ๘ โดยครบถวน
๑๒. ขาพเจาจะบำเพญ็บารม ี๑๐ ทศั โดยครบถวน
๑๓. ขาพเจาจะแผเมตตาแกมนษุยและสตัวทกุจำพวก
๑๔. ขาพเจาจะไมลกัขโมยคนอืน่
๑๕. ขาพเจาจะไมประพฤตผิดิในกาม
๑๖. ขาพเจาจะไมพดูปด
๑๗. ขาพเจาจะไมดืม่สรุา
๑๘. ขาพเจาจะบำเพญ็ตนในทาน ศลี ภาวนา
๑๙. ขาพเจาจะเลิกนบัถอืศาสนาฮินด ูทีท่ำใหสงัคมต่ำทราม แบงชนช้ันวรรณะ
๒๐. ขาพเจาเชือ่มัน่วาพระพทุธศาสนาเทาน้ันเปนศาสนาท่ีแทจรงิ
๒๑. ขาพเจาเชือ่วา การทีข่าพเจาหนัมายอมรบันับถอืพระพทุธศาสนานัน้เปนการเกดิ

ใหมที่แทจริง
๒๒. ตัง้แตนีเ้ปนตนไป ขาพเจาจะปฏิบตัติามคำสอนของพระพุทธศาสนาอยางเครง

ครดั

หลงัจากปฏญิาณตนเปนพทุธมามกะแลว ดร.บ.ีอาร.อมัเบด็การกลาววา “ขาพเจาเกดิ
มาเปนฮนิด ูเพราะขาพเจาควบคมุไมได แตจะไมขอตายในฐานะเปนฮนิด ูแตขอตายในฐานะ
ชาวพทุธ”
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๑๗. กรรมดี ดกีวา วตัถมุงคล
พระเดชพระคุณหลวงพอพระธรรมโกศาจารย (เง้ือม อนิทฺปฺโญ) หรอื “พทุธทาสภิกข”ุ

แหงสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จงัหวัดสรุาษฎรธานี สมยัทีพ่ระเดชพระคุณยงัมชีวีติอย ูได
แสดงปาฐกถาและนพินธย้ำในเร่ืองกรรมและผลแหงกรรมไวหลายครัง้และหลายแหง โดยเฉพาะ
พระเดชพระคุณไดเนนวา เครือ่งรางของขลังหรอืวัตถมุงคลรวมถึงเทวดาท้ังหลาย เชน จตคุาม
รามเทพนัน้เปนเพยีงสิง่ชวยเปนกำลงัใจเทานัน้ มนัชวยอะไรมากไมไดหรอก คนจมน้ำตายเพราะ
หนกัพระทีห่อยคอกม็ ีโจรหารอยถกูตำรวจยงิตายในขณะทีแ่ขวนพระ ตะกรดุ และสกัยนัตเตม็
ตวักม็ตีลอดเวลา กรรมท่ีเราทำเทานัน้จะชวยเราได พระเดชพระคุณไดนพินธคำรอยกรองเร่ือง
“กรรมด ีดกีวา วตัถมุงคล” ไวดงันี้๒๖

กรรมด ีดกีวา มงคล สบืสราง กศุล
ดกีวา นัง่เคลา ของขลงั
พระเคร่ือง ตะกรุด อทุกงั ปลกุเสก แสนฉมงั
คาดม่ัง แขวนม่ัง รงัรงุ
ขีข้ลาด หวาดกลัว หวัยงุ กเิลส เตม็พงุ
มงคล อะไร ไดคมุ
อนัธพาล ซือ้หา มาคมุ เปนเรือ่ง อทุลมุ
นอนตาย กายเครือ่ง รางกอง
ธรรมะ ตางหาก เปนของ เปนเคร่ือง คมุครอง
เพราะวา เปนพระ องคจรงิ
มธีรรม ฤๅมี ใครยิง ไรธรรม ผสีงิ
ไมยงิ กต็าย เกินตาย
เหตุนัน้ เราทาน หญิงชาย เรงขวน เรงขวาย
หาธรรมะ มาเปน มงคล
กระทัง่ บรรล ุมรรคผลหมดตวั หมดตน
พนจาก เกดิ แก เจ็บ ตาย

๒๖ พทุธทาสภิกข,ุ พทุธทาส-พจนา สรรนพินธหลักธรรมสำคญัของพระมหาเถระ พทุธทาสภกิข,ุ (กรงุเทพฯ : ภาพ
พมิพ, ๒๕๕๐), หนา ๑๓๐.
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บรสิทุธ์ิ ผดุผอง ใจกาย อุปทวะ ทัง้หลาย
ไมพอง ไมพาน สถานใด
เหนอืโลก เหนอืกรรม อำไพ กเิลสา-สวะไหน
ไมอาจ ย่ำยี บทีาฯ

๑๘. บทสงทาย จะเปนมนษุยหรอืเทวดาด ี !
ดงัทีไ่ดกลาวแลวในขอ ๒ ขางตนวาโลกมนษุยนีเ้ปนทีร่วมของบาปธรรมและคณุธรรม

ทกุอยางทกุระดับ มคีนชัว่ซึง่มบีาปธรรมหยาบหนาเหมือนดงัชาวนรกช้ันต่ำสดุ และมีคนดซีึง่มี
คณุธรรมประณตีเทากับพรหมผสูงูสดุ ตลอดจนทานผพูนแลวจากภพภูมทิัง้หลาย แมแตเหลา
เทพ มาร พรหม กเ็คารพบูชา

ภาวะเชนนี้ คือลักษณะพิเศษของโลกมนุษยที่เปนวิสัยกวางสุดแหงบาปอกุศลและ
คณุธรรม เพราะเปนที ่“ทำมาหากรรม” และเปนที ่“หวานธรรม”

เมือ่เทียบโดยคุณธรรมและความสามารถท่ัวไปแลว ทัง้มนุษยและเทวดา ตางก็มไีดเทา
เทยีมหรอืใกลเคียงกนัเปนระดับเดยีวกนั แตมนษุยมวีสิยัแหงการสรางเสรมิปรบัปรงุมากกวา
ขอแตกตางสำคัญจึงอยูที่โอกาส กลาวคือ มนุษยมีโอกาสมากกวาในการท่ีจะพัฒนา
คุณธรรมและความสามารถของตน

พวกเทวดาเอง ถอืวาการเกิดเปนมนษุยเปนสคุตขิองพวกเขา เมือ่เทวดาองคใดองคหนึง่
จะจตุ ิ(หมดบญุ) เพือ่นเทวดาจะพากนัอวยพรวาใหไปสุคต ิคอืไดเกดิในหมมูนษุยทัง้หลาย เพราะ
โลกมนุษยเปนถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทำความดีงามตางๆและประพฤติปฏิบัติ
ธรรมไดอยางเต็มที่

พวกเทวดามแีตความสขุ เปนเหตใุหเกดิความประมาทมวัเมา สตไิมมัน่ ไมมเีวลาประกอบ
กศุลกรรม และคณุงามความดใีดๆ

สวนโลกมนษุยมสีขุบาง ทกุขบาง เคลาระคน มปีระสบการณหลากหลาย เปนบทเรยีน
ไดมากเมือ่รจูกักำหนดก็ทำใหไดเรยีนร ูชวยใหสตเิจรญิวองไว ทำงานไดด ีเกือ้กลูการฝกตน และ
การที่จะกาวหนาในอารยธรรม

ขอสำคญัทีส่ดุอยางหนึง่ คอื “เทวดาไมมพีอแม” ทำผดิประพฤตชิัว่เลวทรามอยางไร
ก็ไมมีพอแมคอยพร่ำสอนเตือนสติเหมือนมนุษย

ทานผอูานละครับ ชาตหินาทานอยากเกิดเปนมนษุยหรอืเทวดาดี!
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