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สนทนาธรรม

“คติจตุคามรามเทพ”*
ผูมาเยี่ยม: ตอนนี้มีเรื่องนาเปนหวงในสังคมไทยอีกเรื่องหนึ่ง คือ
เรื่องกระแสนิยมวัตถุมงคล เหรียญ “จตุคามรามเทพ” ซึ่งเทากับวา
เกิดการนับถือเทวดามากกวาพระพุทธเจา
ความนิยมนี้รุนแรงมาก กลาวกันวา มีการแพรสะพัดของ
เงินถึงสองหมื่นสองพันลานบาท แพรระบาดไปทุกวงการ
แมแตวัยรุนทั้งหญิงและชาย ก็พลอยนิยมแขวนเหรียญ “จตุ
คามรามเทพ” มากกวาเครือ่ งประดับตางๆ เสียอีก บางทีพอ แมให
แขวนพระ วัยรุน บางคนก็จะไมยอม เพราะเห็นวาเปนเรือ่ งเชย แต
ถาใหแขวนจตุคามรามเทพ ก็จะพอใจ เพราะเห็นเปนเรือ่ งทันสมัย
นอกจากนี้ เรื่อง “จตุคามรามเทพ” ไดกลายเปนเรื่องธุรกิจ
หาเลี้ยงชีพที่ทํารายไดเปนกอบเปนกําแกผูเกี่ยวของ เชน ธุรกิจสืบ
เนื่ อ งต า งๆ อย า งการทํากรอบหุ ม เหรี ย ญ ทั้ ง กรอบพลาสติก
กรอบสเตนเลส กรอบเงิน รวมไปถึงเลี่ยมทอง มีขาวหนังสือพิมพ
รายงานวา บางวันไดเปนแสนเปนลานบาท
แมคาขายขนมจีน ก็เลิกขายขนมจีน หันไปจองเหรียญ
“จตุคามรามเทพ” เอามาใหเชา รวยกวาเยอะ มีแมกระทั่งธุรกิจให
*

คณะผู ม าเยี่ ย ม ซั ก ถามสนทนากั บ พระพรหมคุ ณ าภรณ (ป. อ. ปยุ ตฺ โ ต) ที่
วั ด ญาณเวศกวัน ในวันสงกรานต ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

จตุคามรามเทพ

เชาแบบเงินผอน ราคาตั้งแตรอยไปจนเรือนหมื่น
เรื่องนี้ ทานเจาคุณฯ มีความคิดเห็นอยางไร
พระตอบ: ถาจะหวงเรื่องนี้กันละก็ อยามาเพิ่งหวงที่เรื่องจตุคามรามเทพนี่เลย ควรจะหวงมานานแลว กระแสจตุคามรามเทพนี่
เปนเพียงอาการหนึ่งของโรคนี้ที่สังคมไทยเปนมานานแลว
เรื่องพระพรหม พระราหู พระพิฆเนศ คนไทยเอาทั้งนั้น
เดี๋ยวก็ฮือๆ แตตอนนี้อาการมันแรงขึ้นๆ ถาปลอยกันอยู ก็คงแรง
ขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเปนสังคมหลักลอย ที่ผูคน
เลื่อนลอย หาอะไรเปนหลักยึดไมได
บางคนอาจจะเรียกวาโรคเสนตื้น ถาใครพูดอยางนั้น ก็
อยาไปวาเขาเลย เขานึกหาคําที่เหมาะไมไดทันใจ ก็เลยพูดไป
ตามที่นึกได
มองอีกแงหนึ่ง เรื่องนี้ ถาคนเปนชาวพุทธจริงละก็ ไมตอง
ไปหวงเขาหรอก ถาเปนชาวพุทธจริงนะ ถึงจะนับถือของพวกนี้
เขาจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ไมใหเกิดผลเสียหาย
พวกที่ พ าสั ง คมเควงควางนาหวงแน ก็คือพวกตื่นตาม
กระแส หรือพวกเหยื่อกระแส พวกนี้ นอกจากไมมีหลักอะไร พระ
พุทธศาสนาที่ตัววานับถือ ก็ไมรูจักเลย นอกจากนั้นแลว แมแต
สิ่งที่ตัวไปรับเอามา อยางจตุคามรามเทพนั้น ตัวก็ไมรูหนารูหลัง
วาเปนอะไร ไปอยางไรมาอยางไรกันแน ไดแตวาไปตามเสียงที่
ปนกระแสเทานั้นเอง นี่ดานชาวบาน
แตไมใชแคโยมเทานั้น มันมาเปนเรื่องของพระกับวัด ที่
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๓

พลอยเขากระแสไปกับเขาดวย คือ
หนึ่ง เหมือนกับถือหรือฉวยโอกาสหาลาภ หารายได หาผล
ประโยชนไปกับเขาดวย
สอง เสียหลัก ไมยืนอยูในหลักการของตัว คือพระรัตนตรัย
และพระธรรมวินัย แคเอาเทพมาปลุกเสกในวัด ถาทําพลาด จะ
กลายเปนวาพระไปนับถือเทพเขา ก็หลนคะมําเลย นีท่ าํ ไปไดอยางไร
พระตองมีความรูสึกรับผิดชอบทั้งสองดานพรอมกัน ดาน
หนึ่งก็รับผิดชอบตอหลักของตัวที่วาไปแลว อีกดานหนึ่ง ก็รับผิด
ชอบตอประชาชน คือจะตองทําอะไรๆ โดยมุงเพื่อประโยชนสขุ
ของเขา เฉพาะอยางยิง่ ใหเขาเจริญงอกงามขึน้ ในศีล ในธรรม ใน
ปญญา ถาพาเขาเสือ่ มลง ก็ตรงขามเลย

หลวงพ อ ที่ ดั ง มี เ ทวดาใหญ เ ฝ า ดู

ผูมาเยี่ยม: เมื่อกี้นี้ ทานวา ถาคนเปนชาวพุทธจริง ก็ไมตองหวง ชาว
พุทธจริง ถานับถือของพวกนี้ จะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ไมใหเกิด
ผลเสียหายไดอยางไร
พระตอบ: เรื่องนี้มีอีกแงหนึ่งที่สําคัญเหมือนกัน คือการวางใจ วาง
ทาที คนในสังคมนี้ไมควรจะมัวมาเถียงกันแบงแยกเปนสองฝาย
เปน ฝายเอาจตุคามฯ กับฝายไมเอาจตุคามฯ
สําหรับพวกที่ไปตื่นหาจตุคามฯนั้น ก็มีเรื่องที่ตองเขาใจเขา
ดวย แลวก็มีแงที่นา เห็นใจอยูบา ง แตไมมีแงที่จ ะตามใจ
อยางที่เขาออนแอคอยหวังผลหวังพึ่ง หรือเขาเติบโตขึ้น
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มาโดยไมมคี วามรูเ ขาใจเรือ่ งอยางนีว้ า จะปฏิบตั ติ วั อยางไร ทําให
ตืน่ ตูมตามกระแสไปงายๆ อะไรอยางนี้ ก็ตอ งเขาใจและเห็นใจเขา
บาง ตองมองไปที่คนและสถาบันที่ควรจะทําหนาที่รับผิด ชอบ
เชนใหการศึกษาแกเขา รวมทั้งพระนี่แหละดวย แตจะปลอย
ใหจมกันอยูอยางนั้นก็ไมได นี่คือ เขาใจ เห็นใจ แตไมตามใจ
สําหรับพวกที่เปนชาวพุทธจริงนั้น เขามีความรูเขาใจเกี่ยว
กับเรื่องเทวดา ซึ่งเขาใจรูกันมาอยางเปนระบบ ในที่นี้ควรทบ
ทวนหลักที่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาไว ๒ อยาง คือ
๑) หลักความสัมพันธระหวางเทพทั้งหลาย กับปูชนียวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา
๒) หลั ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ เทวดา หรื อ
ระหวางคนกับเทพ
ถารูเขาใจและทําตามหลักนี้แลว ก็จะไมเสียหาย ชีวิตก็จะ
ไมเสื่อม สังคมก็จะไมสลาย
ในขอ ๑) อันนี้อาตมาเคยเลามาแลวในเรื่องพระพรหมพระภูมิ คือ คติของเราแตโบราณเกี่ยวกับการนับถือพระศักดิ์
สิทธิ์ อยางพระแกวมรกต พระพุทธชินราช หลวงพอโสธร เปนตน
นั้น คนก็ไมคอยรูเรื่องกัน คนจํานวนมากนึกไปเองวา องคหลวง
พอศักดิ์สิทธิ์เปนผูบันดาลโนนบันดาลนี่ใหแกตน แตที่จริงไมใช
อยางนั้น องคหลวงพอทานไมตองมาเหนื่อยอยางนั้น
หลักมีอยูวา ที่พระพุทธรูปสําคัญและพระสถูปเจดียศักดิ์
สิทธิ์ทั้งหลายนั้น มีเทพผูใหญเฝาหรือพิทักษรักษา และเทพเหลา
นี้แหละคอยดูแลเหมือนเปนผูรับสนองงาน
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๕

หลักเรือ่ งนีส้ บื มาจากคติเกาแตไหนแตไรแลว เปนคติโบราณ
จารึกไวในคัมภีรดั้งเดิม คือ เวลามีการสรางสถานที่สําคัญอะไร
ตางๆ แมแตบานของชาวบาน พวกเทวดาก็จะไปจับจองยึดครอง
สถานที่ ถาเปนบานเศรษฐี ก็อาจจะไปอยูที่ซุมประตูบาน
อยางในครั้งพุทธกาล ที่บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็มี
เทวดามาอยูประจําที่ซุมประตู (ไมตองสรางศาลให) หรือในตอน
ที่พระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธสรางเมืองปาฏลีบุตร (ตอมา
เปนเมืองหลวงของพระเจาอโศกมหาราช, ปจจุบันเรียกวาเมือง
Patna) เทวดาทั้งหลายก็มาครองสถานที่ตางๆ ตามเหมาะสมลด
หลั่นกันไปตามศักดิ์ของตนๆ
ตอมา เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญแพรหลาย เทวดาจํานวน
มากก็ ม านั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา หรื อ เป น ผู นั บ ถื อ พระพุ ท ธ
ศาสนาแลวไปเกิดเปนเทวดา เวลาเขาสรางปูชนียสถานและพระ
พุทธรูปสําคัญ เทวดาผูใหญที่เปนชาวพุทธก็จะไปอยู
โดยเฉพาะในสถานที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป สําคั ญ ๆ
เทวดาก็จะชอบเปนธรรมดา เพราะจะไดใกลชิดเฝาพระพุทธเจา
อยูเสมอ แลวก็ทําหนาที่ดูแลรักษาไปดวย เชน เทวดาที่รักษา
พระแกว ก็อาจจะอยูที่ฉัตร หรืออยูที่ฐานพระก็ได นี่ก็เปนคติที่วา
มีเทวดาคุมครองรักษาพระพุทธรูปสําคัญๆ
ทีนี้ ที่วาพระพุทธรูปองคนั้นศักดิ์สิทธิ์ บันดาลโนน บันดาล
นี่ ก็คือเทวดาที่พิทักษองคพระนั่นเองเปนผูทําหนาที่นี้ พระพุทธ
เจ า ไม ท รงมายุ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกิ เ ลสของชาวบ า น ไม ม าเที่ ยว
บันดาลลาภ บันดาลยศใหใครหรอก และพระองคก็ปรินิพพานไป
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แลว มันเปนเรื่องของเทวดาที่รักษา
แลวก็เปนธรรมดาวา เทวดาที่มาอยูกับหลวงพอองคใหญ
ก็ยอมเปนเทวดาที่ยิ่งใหญ มีฤทธิ์เดชศักดานุภาพมาก พรอมกับ
ที่จะตองเปนเทพที่ดีมีธรรมดวย คือมีเมตตากรุณาสูงมาก อยาก
จะชวยคนทุกขยาก และไมกลั่นแกลงขมเหงรังแกคน ไมเปน
อยางเทวดารายหลายองคที่ยิ่งใหญโต ก็ยิ่งเกรี้ยวกราดพิโรธเอา
งายๆ คนก็เลยชอบไปหาหลวงพอ ไปบอกทุกขรอนแกหลวงพอ
แลวเทวดาที่นั่นก็จะดูแลรับสนองงานตอไป ก็เปนคติมาอยางนี้
เมื่อมาดูในเรื่องนี้ ตํานานบางแหลงก็วา “จตุคามรามเทพ”
เปนเทพที่พิทักษพระบรมธาตุเจดีย ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องก็มาลงตรงที่วา พระบรมธาตุ ที่เมืองนครศรีธรรมราช
มีประวัติซึ่งเขาคตินี้ คือเปนเจดียใหญที่สรางอุทิศถวายพระพุทธ
เจา ก็มีเทวดามาเฝา ซึ่งบอกกันวาชื่อ จตุคามรามเทพ
องคจตุคามรามเทพนี้มีประวัติความเปนมาหลายอยาง
บางก็วา เปนกษัตริยศรีวิชัยมากอน บางก็วาเปนกษัตริยพี่นอง ๒
พระองค จตุคามองคหนึ่ง รามเทพองคหนึ่ง ซึ่งเมื่อสวรรคตแลว
ก็มาเปนเทพพิทกั ษพระบรมธาตุ โดยหวังทําความดี จะไดบาํ เพ็ญ
บารมี เปนพระโพธิสตั ว เพือ่ การตรัสรูธ รรมในภายภาคหนา นี่ก็
เปนเรื่องตามคติพระพุทธศาสนาชัดๆ
ในรายละเอียดของบางตํานานที่วาเปนกษัตริยพี่นอง ๒
พระองคนั้น ก็วาทรงเปนปฐมกษัตริยของเมืองและไดบูรณะพระ
บรมธาตุเจดีย และเมื่อสวรรคตแลว ประชาชนไดยกยองเทิดทูน
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๗

ใหเปนพระเสื้อเมืองและพระทรงเมือง แลวยังมีรูปขนาดใหญของ
ทั้งสองพระองคประทับนั่งอยูขางบันไดทางขึ้นพระบรมธาตุเจดีย
ในวิหารพระทรงมา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารดวย
เมื่อดูตามนี้ การที่องคจตุคามและรามเทพจะทรงพิทักษ
พระบรมธาตุแลวจะเปนเทวดารักษาเมืองดวย ก็ไมแปลกอะไร
เพราะตอนที่เปนกษัตริยยังไมสวรรคต ก็ทรงบูชาพระธาตุและ
รักษาเมืองอยูแลว หลังสวรรคต ก็พิทักษพระบรมธาตุซึ่งเปนหัว
ใจของเมือง พรอมทั้งเปนพระเสื้อเมืองและพระทรงเมือง ซึ่ง
เหมือนรักษารางกายของเมืองดวย เปนอันวารักษาบานเมืองให
อยูดีพรอมหมด ทั้งดานรางกาย และดานจิตใจ
คนมาไหวมาบูชาพระบรมธาตุ พิจารณาไดแลวขั้นหนึ่งวา
เปนคนดี ถาตองการความชวยเหลืออะไร ก็นาจะควรแกเมตตา
การุณยขององคจตุคามและรามเทพ ที่ดูแลพระบรมธาตุอยูและ
กําลังบําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสัตว
เลยพูดในขอที่ ๑) คือคติเรื่องเทพเฝาพระพุทธรูปสําคัญ
และเทวดาพิทักษพระสถูปเจดียสถานมาเสียยืดยาว

ที่ ใ หญ แ ท คื อ ธรรม พึ่ ง กรรมดี ก ว า รอเทวดา

ผูสอดถาม: ฟงทานแลว รูสึกวามีอะไรที่เราไมรูแตนาจะรูอีกมาก
เมื่อไมรู ก็มองอะไรไมออก แลวก็โยงอะไรไมถูก
แตนี่เพิ่งขอ ๑) ถาไดฟงขอ ๒) คงจะตาสวางขึ้นอีก
พระตอบ: เปนการฟงเรื่องเกาๆ ของตัวเราเอง เปนการรูจักตัวเอง

๗
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เทานั้น ถาแคเรื่องตัวเองก็ยังไมรู ทางที่ตัวเองเดินมาก็ไมเห็น
แถมขางหนาก็มืดอีก แลวจะมองจะเดินตอไปใหดีไดอยางไร
อาว… ตอไปขอ ๒) คือหลักความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเทวดา หรือระหวางคนกับเทพ
หลักขอนี้ก็งายๆ ถาเปนชาวพุทธจริงก็ตองรูแกใจชัดอยู
แลววา ออ… ไมวาเทพวาคน ตองถือธรรมเปนใหญ ถือวาธรรม
สูงสุด และสรรพสัตวมกี รรมเปนของตน ไมวา คนหรือเทวดาก็ตอ ง
วาไปตามกรรม โดยเอาธรรมเปนมาตรฐาน เปนเกณฑตัดสิน
นี้ก็หมายความดวยวา คนกับเทพนั้นนับถือกันตามธรรม
และตามปกติ ผูที่จะเกิดเปนเทพได ก็เพราะมีคุณธรรมกรรมดี
บางอยาง เมื่อวาโดยเฉลี่ยเทวดาจึงมีธรรมสูงกวามนุษย ก็เลย
ถือกันวาใหมนุษยโนมไปทางเคารพเทวดา
แตจะอยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายควรมีเมตตาคือตั้งไมตรีจิต
ตอกัน อยางพวกเราเวลาแผเมตตา ก็แผใหเทวดาดวย ทําบุญ ก็
อุทิศใหเทวดาดวย แมแตจะสวดมนตฟงธรรมกัน ก็เชิญเทวดา
มาฟงดวย และเทวดาที่ดี ก็ใฝหาความสุขใหแกมนุษย เหมือนผู
ใหญที่มีเมตตาอยากดูแลรักษาชวยเหลือเด็ก โดยเฉพาะคุม
ครองเด็กที่ประพฤติดี ใหอยูเย็นเปนสุข ก็เหมือนเทวดาที่รักษา
พระบรมธาตุนั่นแหละ ที่ทานอยากดูแลคนใหอยูกันดี ใหคนดีพน
ภัยอันตราย
อยางในบทสวดมนต ที่เรียกวาพระปริตรตางๆ นั้น ก็มีบท
ที่สื่อสารกับพวกเทวดาเยอะแยะ
เพราะฉะนั้น ชาวพุทธที่ปฏิบัติกิจวัตรทางพระศาสนาและ
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๙

ทํากิจกรรมในทางบุญกุศลตางๆ จึงอยูในบรรยากาศที่คุนเคย
สนิทสนมกับเทวดาทั้งหลายแทบจะตลอดเวลาโดยไมรูตัว เรียก
วามีเทวดาคอยและพรอมที่จะชวยอยูใกลๆ ไมตองไปเที่ยวหา
ชนิดเสี่ยงใหเขาหลอกกันวุนวาย
(ชาวพุทธไทยเวลานี้ หางเหินและละเลยบุญกิจบุญกรรม
ใกลตัว ก็เลยตองคอยตื่นตูมไปตามเสียงกูกองกรอกหูจากคน
นอกที่แปลกหนา)
แตทั้งนี้ ก็อยางที่วาแลว ทั้งเทพทั้งคน ตางก็มีกรรมเปน
ของตน และทุกตนมีภาระของตัวที่จะตองทําชีวิตของตนเองใหดี
ขึ้น (อยางที่วา องคจตุคาม-รามเทพเองก็กําลังบําเพ็ญบารมีอยู
นั่นแหละ) ตองฝกหัดทําอะไรตางๆ ใหเปน ตองพัฒนาความ
สามารถตางๆ ตองสรางความเขมแข็งในตัวเอง ตองแสวงหา
ความรู ตองรูจักคิด ตองสรางปญญา
ถามัวรับความชวยเหลือ ก็ออนแอปอแปปวกเปยกลงไป
เรื่อยๆ ในที่สุดก็ไมมีใครชวยไหว (แมแตใครจะมาชวยอยูตลอด
เวลา ก็เปนไปไมได) ทานจึงสอนนักหนาใหหัดเขมแข็งไว อยาไป
ยอมรอรับความชวยเหลือ แตจะตองเขมแข็งอดทนที่จะฝกหัดทํา
เหตุเอง ใหผลเกิดขึ้นดวยการกระทําของตัวเราเอง หรือดวยการ
รวมใจกันคิดและรวมแรงกันทําดวยกําลังของพวกเราชาวมนุษย
ดวยกันเอง นี่คือการทําตามหลักกรรม
กรรมสําคัญที่จะทําใหเราสูงขึ้นตามธรรม และพิสูจนความ
สามารถทีแ่ ทของมนุษย ก็คอื การสรางสรรคผลสําเร็จทีด่ งี ามหรือ
สรางประโยชนสุขที่ไมตองมีการเบียดเบียนใดๆ โดยใชเรี่ยวแรง
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ความเพียรพยายาม ทําการดวยปญญาที่เขาถึงเหตุปจจัยจริงๆ
นี่ไง ในที่สุด ก็มาเขาหลักใหญที่ใหพึ่งตน อยาเพาะนิสัย
เสียที่เอาแตหวังลาภลอย-คอยผลดลบันดาล
คิดดูใหดีนะ พึ่งกรรมดีดวยความเพียรและสติปญญาของ
ตัวเรา ดีกวาเที่ยวขอรอผลดลบันดาลจากเทวดาเปนไหนๆ

เทพดี คนดี บรรจบกั น ที่ ธ รรม

ผูแทรกถาม: เมื่อกี้นี้ทานวา โดยเฉลี่ยเทวดามีคุณธรรมสูงกวาคน ถา
อยางนั้นก็หมายความวา เทวดาที่แยกวาคนก็มีใชไหม?
แลวถาเจอเทวดาที่ไมดี เราจะทําอยางไร?
พระตอบ: ก็แนละซิ เทวดารายมีเยอะแยะไป บางก็ขี้โกรธ ถือ
อํานาจ ใครทําอะไรกระทบกระทั่งนิดหนอย ก็จะเอาตาย อยาง
พระภูมิบางบาน เด็กไปทําอะไรเขาทั้งที่ไมประสีประสา ก็ไมอภัย
แตมาทําใหเจ็บปวย เทพบางองคก็ดุนัก อะไรๆ ก็จะหักคอ กลาย
เปนวาเทวดามารังแกคน
ถาเทวดานัน้ เปนชาวพุทธ เปนผูร จู กั ธรรม ก็ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามธรรม เรื่องรายก็ไมมี แตถาเจอเทพราย ปญหาจะเกิด เรารู
หลัก ก็เอาหลักนัน้ มาใช อยางทีบ่ อกแลววา “ไมวา เทพวาคน ตอง
ถือธรรมเปนใหญ … เอาธรรมเปนมาตรฐาน เปนเกณฑตดั สิน”
เพราะฉะนั้น ถาคนกับเทวดามีเรื่องขัดแยงกัน ชาวพุทธมี
ทางออก ไมใชวา จะตองอยูอ ยางหวาดกลัวตอเทวดา ถาคนทําถูก
ถาการกระทําของเราชอบธรรม เรายืนอยูในหลัก เทวดาตองยอม
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ขอยกตัวอยาง เอาเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เคยพูดถึง
แลวนั่นแหละ เรื่องมีวา ที่บานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น พระ
พุทธเจากับพระสงฆเสด็จบอย เพราะทานมีศรัทธามาก ถึงแม
พระพุทธเจาไมเสด็จ ก็มีพระสงฆไดรับนิมนตไปรับบาตรอะไร
ทํานองนั้น
ทีนี้ เทวดาที่อยูบนซุมประตูบานทานเศรษฐีนั้น ยังไมได
นับถือพระและชอบอยูสบายๆ เวลามีพระไปที่บานผานซุมประตู
ในฐานะที่พระสงฆเปนผูมีศีล เทวดาซึ่งอยูบนซุมประตู ก็ตองลง
มา เปนการแสดงความเคารพ เทวดาตองลงมาบอยๆ ก็เกิด
ความไมพอใจ
เทวดาขัดเคืองขึ้นมา ก็คิดวา ทําอยางไรจะใหพระไมมา
บานนี้อีก พอดีตอนนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทําบุญมาก ก็ยากจน
ลง เทวดาเลยไดโอกาส วันหนึ่งก็ไปปรากฏตัวแกอนาถบิณฑิกเศรษฐี แลวก็พรรณนาตางๆ วา ทานเปนผูมีศรัทธา ทําความดี
ชวยเหลือผูคน แตเวลานี้ทานจนลง นี่ก็เปนเพราะพุทธศาสนา
เนื่องจากทานใชทรัพยไปบํารุงพระสงฆและทําบุญตางๆ จนจวน
จะหมด นี่ถาทานตั้งตัวใหดี ก็จะร่ํารวยยิ่งขึ้นไป ขาพเจาก็อยาก
จะชวย แตทําอยางไรทานจะไมใชจายทรัพยใหสิ้นเปลืองแบบนี้
อีก ถาทานเลิกใชจายแบบนี้ ขาพเจามีวิธีชวยทาน ขาพเจารูขุม
ทรัพย จะบอกขุมทรัพยให
ฝายเศรษฐีเปนผูมั่นคงในพระรัตนตรัย ไดอุปถัมภพระ
ศาสนา แจกทานสงเคราะหคนยากไร หมดเทาไรก็ไมเสียดาย
พอไดยินเทวดาวาอยางนี้ ก็คิดวา เทวดานี่ชวนเราผิดทางเสีย
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แลว ก็จึงบอกวา นี่ทานพูดชวนออกนอกลูนอกทาง ขาพเจาไม
เห็นดวย เพราะฉะนั้น ขาพเจาในฐานะเจาบาน ไมอยากใหทาน
อยูที่นี่อีกตอไป
อันนี้เปนสิทธิ์โดยชอบธรรมของเจาบาน คติโบราณอันนี้
คนไทยไมคอยรู เจาบานมีสิทธิ์ ถาเขาไมใหอยู เทวดาก็ไม
สามารถอยูได
ฝายเทวดาถูกเศรษฐีไลไมใหอยู เดือดรอน ก็เลยไปหาพระ
อินทร ขอใหชวย พระอินทรบอกวา — ขาพเจาก็ชวยไมได แตจะ
แนะอุบายใหอยางหนึ่ง เอาอยางนี้สิ ทานไปพูดกับเขา บอกวา
ทานเศรษฐีทาํ บุญทํากุศล ชวยเหลือผูค น ทําสังคมสงเคราะหมาก
มายนีด่ ี มีประโยชนมาก ขาพเจาสนับสนุน เมือ่ ทานจนลง ขาพเจา
จะบอกขุมทรัพยให ทานจะไดมเี งินมาทําบุญทํากุศลมากๆ
เทวดาเลยใชวิธีใหม มาปรากฏตัวกับเศรษฐี แลวพูดอีก
แบบหนึ่ง เศรษฐีเลยยอมใหอยู
นี้เปนตัวอยางใหเห็นหลัก ในเรื่องความสัมพันธระหวางคน
กับเทวดา ตามคติแตโบราณที่สืบมาในพระพุทธศาสนา คตินี้ก็
คือ เทวดาอาจจะเหนือกวามนุษย แตไมเหนือกวาธรรม ธรรม
เปนสิ่งสูงสุด ถามนุษยถูกตามธรรมแลว ธรรมก็เปนตัวตัดสิน
เทวดาจะตองยอม
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ไดเปลี่ยนความยึดถือที่วาเทพ
สูงสุด มาเปนถือธรรมสูงสุด มีเรื่องในคัมภีรหลายเรื่องเกี่ยวกับ
เทวดาและมนุษยขัดกัน ทานสอนคติไวเพื่อใหเห็นตัวอยางที่วา
ตองเอาธรรมตัดสิน ถามนุษยถกู เทวดาก็อยูไ มได ตองแพไปทุกที
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ทั้งที่เรื่องทํานองนี้ปรากฏในคัมภีรหลายที่ มนุษยจะมีเรื่อง
ขัดแยงกับเทวดาอยางไร ก็ตองยุติดวยธรรม ถาเทวดาผิดธรรม
เทวดาตองไป ทานพยายามสอนใหมนุษยหันออกจากทิศทาง
ของลัทธิหวังพึ่งเทวดา ที่มัวออนวอนขอใหเทวดาดลบันดาล ให
หันมายึดถือธรรมเปนใหญ แตชาวพุทธก็ไมสนใจศึกษาคติพระ
พุทธศาสนาในเรื่องใหถือธรรมเปนใหญนี้

ผูสอดถาม: เอาละ พวกเทวดาไมดี ก็วาไปตามธรรม แตนาจะโทษ
เทวดาดีอยางจตุคามรามเทพที่รักษาพระธาตุดวยซิ เพราะทานมี
เมตตากรุณาคอยจะชวยเหลือคน ก็เลยทําใหคนคอยหวังพึ่ง ชอบ
รอใหทานมาชวย
แลวจะทําอยางไรใหคนไทยเขมแข็ง รูจักคิดทําอะไรดวย
ตัวเองใหจริงจัง ชนิดที่วาใหมันมุงมั่นเด็ดเดี่ยวกันไปเลย?
พระตอบ: ขอสําคัญอยูตรงที่วา พระกับญาติโยม ตองเขาใจและ
จับใหถูกจุด ถาญาติโยมไมจับจุด พระก็ตองชี้จุดใหจับ คือ ตอง
มาเนนกันในแงที่วา เทพองคนั้นทานเปนชาวพุทธที่ดี ทานมี
ศรัทธามาทําหนาที่ปกปกรักษาพระพุทธศาสนา ทานมาบําเพ็ญ
ความดีของทาน นับเปนตัวอยางใหเห็นวาชาวพุทธควรจะปฏิบัติ
ตัวอยางนี้ๆ เราก็ควรบําเพ็ญความดีอยางเทพองคนี้ ควรเอาทาน
เปนตัวอยางในการที่จะพยายามทําความดีอยางทาน ไมใชวา
ทานทําความดี แตเราจะคอยฉวยโอกาสเอาผลประโยชนจาก
การทําความดีของทาน
ควรเอาเทพที่ดีมาชวยประกันใจตัวใหมั่นคงไมหวาดหวั่น

๑๓

๑๔

จตุคามรามเทพ

พรั่นกลัว และปลุกใจตัวใหมีกําลังใจเขมแข็งที่จะทําการดีงามให
สําเร็จ รวมขบวนกับเทพนั้นในการบําเพ็ญความดีตลอดจนบารมี
ตางๆ ที่พระพุทธเจาไดทรงสอนไว ไมใชวาเห็นทานศักดิ์สิทธิ์
แบบใจดี ก็ไดแตหวังผลที่ตัวจะฉกฉวยเอาจากการขอใหทานมา
บันดาลอะไรๆ ให
รวมแลวก็คือ มีความรูเขาใจ และจัดปรับการปฏิบัติใหเขา
มาในทิศทางที่ถูก เปน ๒ ขั้น
๑. รูเขาใจและโยงเขาหาหลักการได คือรูจักสิ่งที่ตนนับถือ
นั้นวาเปนใคร คืออะไร และเขาใจคติแตเดิมมา ซึ่งตรงกับที่
ตํานานบอกวาจตุคามรามเทพเปนเทวดาพิทกั ษรกั ษาพระบรมธาตุ
ใหทา นเปนพลังปกปกและปลุกใหเราเขมแข็งมัน่ ใจในการทําการทีด่ ี
๒. ปฏิบัติตัวตามวิธีที่จะใหไดประโยชนที่แทจริงจากเรื่องนี้
คือทําความดีอยางทาน จตุคามรามเทพบําเพ็ญบารมีตามหลัก
พุทธศาสนอยางไร ก็เอามาเผยแพรบอกกัน เพื่อใหเปนการนับ
ถืออยางมีสาระ
ไมใชวา นับถือบูชานักหนา แตไมรูเลยวาตัวเองกําลังบูชา
ใคร ทานมาจากไหน

ผู มี ป ญ ญา เชิ ญ เทพพรหมมาช ว ยพั ฒ นาบ า นเมื อ ง

ผูสอดถาม: ฟงตอนนี้ ทําใหนึกถึงเรื่องทานทาวมหาพรหมที่เอราวัณ
คราวนั้นทานก็พูดอยางนี้…
พระตอบ: ใชแลว เหมือนเรื่องพระพรหมเอราวัณนั่นแหละ เมื่อ

๑๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๑๕

ครั้งทาวมหาพรหมถูกทุบพัง ก็พูดทีหนึ่งแลว วาคนไทยนี่ทํา
เหมือนกับจะเอาแคตัวได ไปขออยางเดียว ไมรูจักพระพรหมเลย
และไมสนใจวาทานเปนใคร มาอยางไร ไมรูเหนือรูใต อะไรเปน
อะไรไมตองรูทั้งนั้น
เมื่อไมรูเรื่องรูราว ก็ทํากันสงๆ ไป เหมือนคนไขวควาอยูใน
ความมืด ประโยชนอะไรอีกที่ควรจะได ก็ไมได
ชาวบานไมรู ก็หนักหนาอยูแลว ผูปกครอง ผูบริหารบาน
เมืองก็ไมรูอีกดวย สังคมไทยก็ลอยเทงเตง
เรื่องความเชื่อถือของประชาชนนี่ เปนตัวกําหนดพฤติกรรม
อยางสําคัญ และมีผลตอการพัฒนาคน พัฒนาสังคม รวมทัง้ การ
พัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะในแงที่เกี่ยวกับการใชและการ
พัฒนาปญญา ซึง่ อาจจะเปนไปในทางขัดขวางหรือสงเสริมก็ได ผู
รับผิดชอบตอสังคมจึงตองเอาใจใสที่จะโยงใหเขาสูการศึกษา
หรือกระบวนการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาปญญา
ไมวาเรื่องพระพรหม หรือเรื่องจตุคามรามเทพ ผูรับผิดชอบ
ตอสังคม เริ่มดวยผูบริหารบานเมือง จะตองดูแลใหเกิดโอกาสใน
การพัฒนาคน
ที่พูดเรื่องพระพรหมเอราวัณก็เพราะเราละเลยปลอยใหคน
อยูกับความหลงหรือการขาดความรูกันเรื่อยมา พอถึงตอนที่ทาว
มหาพรหมถูกทุบ ก็เปนเหตุการณรายครั้งใหญ ซึ่งกลายเปน
โอกาสที่จะมีชองใหการศึกษาเขาไป อยางนอยจะไดพัฒนาคน
ในดานความรูเขาใจ ที่จะสงผลตอความกาวหนาในการพัฒนา
คนนั้นตอไป

๑๕

๑๖

จตุคามรามเทพ

โอกาสที่จะเปนชองใหการศึกษาเขาไปอยางไร? ออ… ก็
ตั้งแตสรางศาลเมื่อ ๕๑ ปกอนโนนแลว ผูวางกําหนดในการสราง
ศาลเขาก็เขียนบอกกํากับไวแลววา พระพรหมองคนี้ คือ ทาว
มหาพรหม จะมาประทับที่ศาลพระพรหมเอราวัณทุกวัน เวนวัน
พระ เพราะในวันพระนั้น พระพรหมจะไปเฝาพระพุทธเจา
นี่ทางเชื่อมโยงสูการกาวไปในการพัฒนาคนนั้น เขาวาไว
ใหเสร็จแลว ตามกระบวนการของการศึกษาเลยทีเดียว
เราตองยอมรับความจริงวา ในการพัฒนามนุษยสวนใหญ
ในระบบที่ไมใชการบังคับนั้น เราจําเปนตองเริ่มดวยยอมรับคน
ตามที่เขาเปน แตก็ไมใชปลอยเรื่อยเปอยไป
เอา... พวกคุณจะไปขอพระพรหม ก็ขอไป ฉันไมขดั ขวางละ
(ถึงคิดจะขวาง ก็ขวางไมไหว) แตทาํ อยางไรจะพัฒนาเขาขึน้ มาได
บาง ก็เอากิจวัตรของพระพรหมทีบ่ อกไวแลวนัน่ แหละมาเตือนเขา
ก็เผยแพรใหความรูแกประชาชนไปเลยวา ทาวมหาพรหม
องคนี้ทานคือใคร มาอยางไร ไปอยางไร เรื่องเกี่ยวกับพระพรหม
มีอะไรที่ควรรูบาง ก็วาไป
เสร็จแลว ปดทายก็บอกชาวบาน เขียนติดไวก็ไดวา เออ…
วันที่เทานั้นๆ เปนวันพระนะ พระพรหมทานจะไมมา เพราะทาน
ไปวัด ทานจะไปเฝาพระพุทธเจา
แลวก็แนะนําตอไปเลยวา พวกเรานี่ก็มาทําตามพระพรหม
กันเถอะนะ ถึงวันพระเราก็ไปวัด ไปฟงธรรมกัน ก็สอนไปสิ ใหได
ประโยชน เปนจุดเชื่อมที่จะพัฒนาคน
ในเมื่อเราไมสามารถหักดามพราดวยเขา เขานับถือลุม

๑๖

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๑๗

หลงอยู เราก็เอาเปนจุดบรรจบประสานใหเปนแนวทางที่เขาจะ
เดินกาวหนาในการพัฒนาตัวตอไป
แตคนไทย ทานผูปกครอง ไมเอาเรื่องเลย ไมมองชองทาง
ที่จะพัฒนามนุษยอันนี้ ก็เลยไมไดใชประโยชนอะไรทั้งนั้น
ตรงขาม ตอนที่ศาลพระพรหมถูกทุบนั้น ทานผูบริหารบาน
เมืองมัวแตกลัววาจะเกิดเรื่องรายอะไรขึ้นแกตัวเอง นึกไปแตวา
จะเปนลางราย ตองไปแกเคล็ด แทนทีจ่ ะมองไปถึงบานเมือง และ
ประโยชนของประชาชน ก็ตันอยูแคตัวเอง เลยไมไดอะไร

ผูแทรกถาม: เรื่องความรูนี่ มันทําใหเห็นทางออกและทางกาวไปได
มากจริงๆ

พระตอบ: นั่นซิ เราจึงตองมองถึงประโยชนของประเทศชาติ หรือ
ของสังคม แลวถือโอกาสที่จะใหความรูแกประชาชน ถามรุกไป
เลยวา คุณรูไหม วาศาลทาวมหาพรหมนี้มีความเปนมาอยางไร?
สรางมาอยางไร? ทาวมหาพรหมคือใคร? ทานมาจากไหน?
เห็นชัดๆ วา พระพรหมองคนไี้ มใชพรหมในศาสนาพราหมณ
แตเปนพรหมในพระพุทธศาสนา เปนพรหมในชัน้ มหาพรหม
มหาพรหมเปนหนึ่งในรูปพรหม ๑๖ ชั้น ซึ่งแบงตามฌาน
๔ ระดับ เริ่มดวยระดับปฐมฌานภูมิ* คือ ฌานที่ ๑ มีพรหมอยู ๓
ชั้น ไดแก พรหมปาริสัชชา พรหมปุโรหิตา และมหาพรหมา
*

ชั้นตอไป คือ ทุติยฌานภูมิ ประกอบดวย ปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา จากนั้น
เปน ตติยฌานภูมิ ประกอบดวย ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา แลวจึงถึงชั้นสูง
สุด คือ จตุตถฌานภูมิ ประกอบดวย เวหัปผลา อสัญญี อวิหา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี
อกนิษฐา รวมเปน 16 ชั้น

๑๗

๑๘

จตุคามรามเทพ

มหาพรหมา คือ พรหมชั้นที่ ๓ ในระดับปฐมฌานภูมิ ของ
พรหม ๑๖ ชั้น ทานกําลังบําเพ็ญธรรมใหสูงขึ้นไป จึงตองไปเฝา
พระพุทธเจา ไปเฝาก็คือไปฟงธรรม
เรื่องอยางนี้ มันเปนทางที่จะประสานคนเขามาสูระบบการ
พัฒนามนุษย ไมใชวา
หนึ่ง พระก็ถือโอกาสหาลาภ เห็นวาคนนิยมกันนัก ก็เลย
ปลุกเสกเอามาใหเชากันใหญ
สอง เลยกลายเปนการทําใหคนลุมหลงหนักขึ้น ผิดหลักผิด
ทาง แถมเอามาปลุกเสกในวัด ถาทําไมระวังใหดี จะกลายเปน
เอามาชูเหนือพระรัตนตรัย
ไปๆ มาๆ เพลินอยูกับเรื่องนี้ คนเลยเขาใจผิด เฉออกจาก
พระศาสนาไป แทนที่จะเชื่อมโยงเขามาหาหลักวา ที่จริงมันเปน
อยางนี้นะ มันสัมพันธกันอยางนี้ ตองกาวตอขึ้นมาใหถึงพระ
พุทธเจาอยางนี้ๆ
เปนอันวา “จตุคามรามเทพ” ไมใชใคร ก็โยงกับเรือ่ งศรีวชิ ยั
หรือเปนกษัตริยศรีวิชัย แลวตํานานโนนตํานานนี้ ก็ไมหนีเมือง
นครศรีธรรมราช เวียนอยูที่พระบรมธาตุ
ทีนี้ พอโยงมาถึงศรีวชิ ยั ก็โยงตอไปอีกวา ศรีวชิ ยั อยูส มุ าตรา
หรือถาตกลงวาศรีวิชัยอยูนครศรีธรรมราช ก็ไปถึงสุมาตรานั่น
แหละ แลวสุมาตรานั้นก็มลายูนี่เอง ชาวมลายูก็เปนลูกหลาน
กษัตริยศ รีวชิ ยั องคนี้ เพราะฉะนั้น ชาวใต ๓-๔ จังหวัด ที่วาเปน
มลายู ก็เปนลูกหลานของกษัตริยศรีวชิ ยั นี้ดวย
อยางที่เคยเลาแลววา เจาชายปรเมศวรออกจากสุมาตรา

๑๘

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)

๑๙

มาขึน้ ทีส่ งิ คโปร แลวหนีจากสิงคโปรมาขึน้ ทีม่ ะละกา ตัง้ อาณาจักร
มะละกาขึ้นมา ศูนยกลางความเปนมลายูอยูที่มะละกา ก็โยงไป
ที่ศรีวิชัย
เราก็เอาความรูอ ยางนี้เผยแพรกันไป จะแยกตัวกันไป
ทําไมวา ฉันเปนมลายู ไมใชคนไทย ไมใชชาวพุทธ อยางนอยสืบ
อดีตกัน มลายูก็เปนชาวพุทธมาแลว เปนหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร ในบานเมืองนี้ วิทยุกม็ ี ทีวกี ม็ ี ก็ใหความรูแ กประชาชนกันไป
ถารูเรื่อง “จตุคามรามเทพ” ก็นํามาทําประโยชนไดทั้งใน
ทางสามัคคีและในทางพัฒนาคน ยิ่งนิยมกันมาก ก็ยิ่งตองเผย
แพรความรูใหมาก

ยุ ค ธุ ร กิ จ ฟู ฟ า เงิ น ต อ งมาเป น ทาสรั บ ใช ธ รรม

ผูมาเยี่ยม: ถาไมหาความรูความเขาใจกันอยางที่วานั้น ก็ไดแตตื่น
ตูมตามกระแสเรื่อยไป ก็สมที่วาเปนโรคเสนตื้น
พระตอบ: มันไมใชแคโรคเสนตื้นหรอก มันกินลึกเลย แลวก็หนัก
หนามาก มันฟองสภาพสังคม และบงบอกปญหาคุณภาพของคน
อาการนี้ ดานหนึ่งก็คือมันแสดง อิทธิพลของระบบธุรกิจ
วาสังคมไทยนี่ ธุรกิจเฟองดีนัก คนอยูใตครอบงําของระบบธุรกิจ
มุงหาแตผลประโยชนขนาดหนัก มองหาแตเงิน
แมแตเรื่องทางดานจิตใจ ก็ไมเวน ยังเอามาใชเปนชองทาง
หรือเปนเครือ่ งมือหาผลประโยชน (อันนีแ้ หละตรงกับทีเ่ รียกวาเรือ่ ง
จิตวิญญาณ คือเรื่อง spiritual ขั้นพื้นฐานแทเลย คือเรื่องผีๆ หรือ
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เรื่องผีสางเทวดา)
อีกดานหนึ่ง อาการนี้แสดงอะไร ก็แสดงวาคนไทยเวลานี้
ตื่นตูมงายมาก ปนกระแสขึ้นดีนัก ก็เลยสอดรับกับขอแรกที่วาไป
แลว คือเปนเหยื่อที่ดีของธุรกิจ
ทําไมจึงตื่นตูมงาย ก็เพราะพื้นฐานของตัวชอบหวังผลจาก
การดลบันดาล ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย คิดแตจะพึ่งอํานาจภายนอก
มาทําให อยางที่วา “หวังลาภลอย นอนคอยโชค”
แลวระยะยาวเปนอยางไร คนก็ออนแอ ไมมีความเพียร
พยายามที่จะทําการใหเกิดผลสําเร็จดวยเรี่ยวแรงทําการของตน
เอง ไดแตเปนนักพึ่งพา
ถาขมวดใหสั้น ก็คือวงจรของลัทธิบริโภคนิยม กับลัทธิหวัง
ผลดลบันดาล มาบรรจบประสานกัน แลวก็สงผลเปนเหตุปจจัย
หนุนกัน ใหชีวิตและสังคมนี้หมุนกลิ้ง หรือลอยเควงควางตอไป

ผูมาเยี่ยม: นิตยสารมติชนรายสัปดาห ขึ้นปกวา จตุคามรามเทพ ทํา
ใหเกิดการสะพัดของเงินกวา ๒๒,๐๐๐ ลาน เทากับวาตอนนี้ มัน
มีเรื่องของเงินทองเขามาเกี่ยวดวย ถาผูกเขาไปตรงนี้แลว ทานเจา
คุณฯ เห็นวา เราจะหยุดกระแสนี้ไดอยางไร
พระตอบ: เรารูอยูวา สังคมนี้กําลังตองการเงินทองมาก เปนสังคม
ธุรกิจ ประสานกับบริโภคนิยม เห็นแกการเสพบริโภค ระบาดเขา
มากระทั่งในวัด กระแสใหญเปนอยางนี้ เราตองพยายามดึง
กระแสใหญเขามาหาหลัก
สังคมสมัยพุทธกาล ก็คลายอยางนี้ คือกําลังเฟองในดาน
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ธุรกิจการคา
ในสมัยพุทธกาลนั้น การพาณิชยกําลังเจริญรุงเรือง มีกอง
เกวียนเดินทางคาขายระหวางเมือง เศรษฐีขึ้นมาเปนชนชั้นนํา
ในชมพูทวีปมีวรรณะ ๔ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
พราหมณถือตัววาสูงที่สุด
วาที่จริง กษัตริยเปนใหญมากอนตั้งแตในยุคพระอินทร คือ
พวกอารยันเขามาจากทางอิหราน มาบุกอินเดีย ตอนแรกที่ยก
ทัพมานั้น พวกนักรบเปนใหญ เปนยุคของกษัตริย ตอนนั้นเทพที่
ยิ่งใหญคือพระอินทร
ทีนี้ พออารยันเขามาอินเดีย และยึดครองชมพูทวีปได
อารยธรรมลุ ม แม น้ําสิ น ธุ ก็ ต กอยู ใ ต อํานาจของอารยั น พวก
มิลักขะเจาถิ่นถูกเหยียดลงไปเปนทาส กลายเปนชนวรรณะศูทร
เกิดวรรณะ ๔ เปนกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
พอตั้งหลักแหลงไดแลว พวกปญญาชนก็เริ่มใหญขึ้น พระ
อินทรที่เดิมเคยใหญ เรียกไดวาเปนสัญลักษณของพวกนักรบ ก็
เริ่มอับแสงลง กลายเปนวาพระพรหมที่เปนสัญลักษณของพวก
ปญญาชนหรือเจาคัมภีรขึ้นมาใหญ พระพรหมขึ้นมาตอนนี้
ตอนที่อารยันกําลังรุกเขามาอินเดีย ตอนนั้นยังไมมีพระ
พรหม แต พ อตั้ ง หลั ก แหล ง ดี แ ล ว พระพรหมก็ โ ผล มี พ วก
พราหมณ ซึ่งเปนนักวิชาการ เปนปญญาชน เปนผูประกอบพิธี
เหมือนกับรูพระทัยสามารถสื่อสารไดกับพระพรหม
ถึงยุคนี้ ใครๆ ก็ตองอาศัยพระพรหมเปนเจาใหญ ตองทํา
พิธีบูชายัญ โดยใหพราหมณเปนผูบอกวา เมื่อใครตองการอะไร
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อยากไดผลประโยชนอะไร จะตองทําอยางไร ตองบูชายัญอะไร
อยางไร กษัตริยก็ชักจะตกอันดับ พราหมณขึ้นมาเปนที่หนึ่ง ตาม
ดวยกษัตริย แพศย ศูทร สวนพระอินทรตอนนี้ก็ถูกเรื่องเสียหาย
เกิดขึ้นมากลบเยอะหมด กลายเปนเทพที่ไมคอยมีความหมาย
(สวนพระพรหมเองที่เปนใหญในสมัยพุทธกาล ก็มาอับ
แสงลงเมื่อราว ค.ศ. 500-600 โดยมีพระศิวะและพระนารายณ
ใหญขึ้นมาแทน)
ในยุคพุทธกาลจะเห็นวา ชนพวกหนึ่งกําลังเฟองขึ้นมา คือ
พวกเศรษฐีคหบดี พวกนี้เปนพอคาวาณิช ทั้งๆ ที่เดิมนาจะอยูใน
ชนชั้นสาม (แพศย/ไวศยะ) แตกลายเปนผูมีอิทธิพลมาก เศรษฐี
นี่ถึงกับเปนตําแหนง ที่พระราชาทรงแตงตั้งประจําเมืองเลย มี
หนาที่ไปเฝาพระราชาวันละสองครั้ง
รัฐไหนไมมีเศรษฐี ก็เหมือนจะนอยหนา เปนรัฐที่ไมรุงเรือง
เหมือนกับตองแขงกันวา รัฐนี้ๆ มีเศรษฐีกี่คน บางรัฐที่รูสึกจะ
ดอยก็จึงตองหาทางมีเศรษฐี ถึงกับมีการขอเศรษฐีจากอีกรัฐหนึ่ง
นางวิสาขาก็ไปจากบานเมืองเดิมเพราะเหตุนี้
เรื่องก็คือ แควนมคธมีเศรษฐีใหญร่ํารวยมากถึง ๕ คน
ทางแควนโกศลซึ่งขาดแคลนเศรษฐีใหญ ตองการมีเศรษฐีใหญ
บาง จึงขอใหแควนมคธสงเศรษฐีใหญแบงไปใหคนหนึง่ แตแควน
มคธไมไดใหตัวเศรษฐีใหญ เพียงสงลูกเศรษฐีใหญคนหนึ่งไปให
ชื่อวาธนัญชัย ซึ่งไดรับตําแหนงเปนเศรษฐีประจําเมืองสาเกต
ธนั ญ ชั ย เศรษฐี นี้ ก็ คื อ พ อ ของนางวิ ส าขา เมื่ อ ธนั ญ ชั ย
เศรษฐียายไปอยูโกศลรัฐ นางวิสาขาเปนลูก ก็ไปดวย แตตอมา
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นางวิสาขาแตงงานไปอยูเมืองสาวัตถี
เศรษฐีมีอิทธิพลมากเพราะการคาขาย เรียกวาสังคมกําลัง
เฟองในทางเศรษฐกิจ จากการคาขาย ก็มีสิ่งอุปโภคบริโภคกินใช
กันมากมาย มีการอวดกัน เชนวา ใชผาไหมจากรัฐนั้น ที่ถือกันวา
เปนของชั้นดี
ในทามกลางสภาพสังคมอยางนั้น พระพุทธเจาก็ทรงใช
ความนิยมหรือกระแสที่เกิดขึ้น เปนจุดปรารภที่จะสอนใหคนที่มี
บทบาทสําคัญในสังคมนั้น หันมาใฝธรรม และนําธรรมไปปฏิบัติ
ดังเชนเศรษฐีก็ควรจะเอาทรัพยมาทําประโยชน สงเสริมธรรม
เกือ้ กูลสังคม รวมทัง้ พัฒนาชีวติ ของตนเอง ไมลมุ หลงมัวเมาในการ
เสพบริโภคหรือใชอทิ ธิพลจากทรัพยและอํานาจไปขมเหงคนอื่น
อยางอนาถบิณฑิกเศรษฐี นับถือพระพุทธเจาแลว ก็หันมา
ทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย ที่จริงชื่อตัววา สุทัตตะ แตเพราะทํา
ประโยชนชวยเหลือคนยากจนใหมีกินมีใช ตั้งโรงทานชวยคนขาด
แคลน จนไดสมญาเปนชื่อวา “อนาถบิณฑิก” แปลวา ผูมีกอน
ขาวเพื่อคนอนาถา แลวก็บํารุงพระศาสนา อุปถัมภพระสงฆใหมี
กําลังไปสอนประชาชนใหอยูดีทําดีชวยเหลือกัน สูญเสียทรัพยไป
ในการทําบุญเหลานั้นเทาไร ก็ไมคํานึง นี่เปนตัวอยาง
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางนี้ ถาเราดูลึก
ลงไป พระพุทธศาสนาไมใชเปนเพียงตัวหัวขอธรรม แตเปนคํา
สอนที่โยงกันหรือเนื่องกับสภาพความเปนไปของสังคม มีปจจัย
ยักยายแผกกันไป เมื่อพระพุทธเจาทรงแนะนําสั่งสอนคนพวกนี้
พวกนั้นวา ทําอยางไรชีวิตเขาจะดี และเขาจะอยูกันดี พระดํารัส
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เทศนาก็จึงแตกตางกัน
มาถึงสมัยนี้ก็เหมือนกัน ปจจุบันสังคมเปนอยางนี้ ก็ตองรู
เขาใจวาทําอยางไรจะใหธรรมเกิดประโยชนแกคนเหลานี้เหลา
นั้นที่ตางๆ กันได

ผูมาเยี่ยม: เรื่อง จตุคามรามเทพ นี้ ยังมีเรื่องอิทธิฤทธิ์ หรืออภินิหาร
เกิดรวมดวย เชน คนสวมจตุคามไวในเสื้อพอไปถายรูปเห็นเปน
แสงสวางออกมา อะไรทํานองนี้ ทานเจาคุณฯ เห็นอยางไร
พระตอบ: ก็เปนไปไดที่วา หนึ่ง เขาอาจจะสรางหรือแตงภาพขึ้นมา
สอง ความเชื่อของมนุษยเปนแรงทําใหเกิดผลได พอเชื่อหรือมี
ศรัทธาแรงมากเขา ใจคึกฮึกเหิม ก็เกิดความรูสึกเปนจริงเปนจัง
อยางนั้นอยางนี้ แตไมเห็นจะตองไปเอาใจใสเรื่องพวกนี้เลย ใน
สถานการณตื่นกระแส เสียงเลาลือก็จะมีกันมาอยางนี้แหละ
แลวก็อาจจะโหมกระพือซ้ําเขาไปอีก
เอาสาระกันตรงที่วา พอมีกระแสพวกนี้ เราจับแกนของ
เรื่องใหได และเจาะความรูที่โยงมาถึงธรรม แลวก็มองเขาทางที่
จะใหธรรมกาวตอไป
อยางเชน คนนับถือจตุคามรามเทพ ในเมือ่ จตุคามรามเทพ
เปนเทพพิทกั ษพระธาตุ หัวใจของจตุคามรามเทพก็อยูที่พระธาตุ
อยางนอยคุณก็ควรจะไปใหถึงพระธาตุ และใหถึงไมเฉพาะทาง
กาย แตใหถึงจริงทั้งดวยใจและดวยปญญา
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