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การทรงเจาเขาผีถือเปนรูปแบบความเชื่อที่ถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่งในระบบความเชื่อแบบพุทธ ทั้งที่จริง
แลวขัดแยงตอกับจุดประสงคที่แทจริงของพระพุทธศาสนาที่มุงเนนวิถีแหงปญญา อยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาไมได
ปฎิเสธเรื่องเทพเจาหรืออิทธิปาฏิหาริย  แตชี้วา เทพเจาตกอยูภายใตกฎธรรมชาติ การวิงวอนตอเจาหรือขอพึ่งพาเทพ
เจาจึงเปนเรื่องไรสาระและเปนการดําเนินชีวิตโดยประมาท สวนประเด็นการทรงเจาในมุมมองพระพุทธศาสนาโดยสรุป
มีดังนี้ การทรงเจาและรางทรงของพระอรหันตไมสามารถเปนไปได เพราะพระอรหันตไดหลุดพนจากการเวียนวาย
ตายเกิดโดยประการทั้งปวงแลว,  การทรงเจาและรางทรงของพระภิกษุ ถือเปนการผิดตอพระวินัยโดยสิ้นเชิง เพราะ
พระพุทธเจาไมทรงสนับสนุนอิทธิปาฏิหาริย ถาพระสงฆแสดงอิทธิปาฏิหาริยถือวาผิดตอพระวินัยบัญญัติ, การทรงเจา
และรางทรงของเทพ ไมใชแนวทางที่ประเสริฐตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะการวิงวอนขอความชวยเหลือจาก
เทวดาไมสามารถจะตานทานหรือกีดกันความเพียรพยายามของมนุษยได และการเขาทรงและรางทรงของวิญญาณ
ทั่วไป เชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ควรจะพึ่งพาดวยการถือเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตาม
พระจริยาวัตรอันทรงคุณประโยชนของพระองค

Abstract
Raising spirits of the dead has been brought in and became a part of Buddhist belief despite it 

actually goes against the real objective of Buddhism that emphasizes on the path of wisdom. Although 
Buddhism doesn’t refuse the existence of gods or magical power, it points out that gods also fall under the 
law of nature. Therefore, pleading with or depending on gods is nonsense, living in negligence. The issues 
about raising spirits of the dead in Buddhist aspects can be concluded as follows. Raising spirits of arahant
is impossible because arahant go into nirvana, free from the circle of life forever. Raising spirits by a monk
directly violates the Buddhist disciplines because the Buddha doesn’t support magical power. So, if a monk 
shows any kinds of magical power, he violates the disciplines. Raising spirits of gods isn’t a noble path 
according to the Buddhism principles because pleading with gods for helps can’t resist or obstruct humans’ 
attempts. And raising spirits of general spirits, for example the spirit of King Rama V, is improper. His 
Majesty should be an excellent example of living, making benefits for other people.
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ความนํา
แมในปจจุบันจะมีความกาวหนาดวยวิทยาการทาง

วิทยาศาสตรมากเพียงใด แตความเชื่อที่เปนไปในแนวไสย
ศาสตรหรือเรื่องลี้ลับตางๆ ยังไมหมดไปจากโลกนี้  “การ
เขาทรง” ก็เปนรูปแบบพฤติกรรมความเชื่ออีกอยางหนึ่งที่มี
บทบาทและอิทธิพลตอคนในสังคมเปนจํานวนมาก  ในขณะ
คนจํานวนหนึ่งกลับหัวเราะเยาะวางมงาย หลงเชื่อในสิ่งที่ไม
ควร  หลงในสิ่งที่มองไมเห็นหรือสิ่งที่ไมมีตัวตน  เพราะไมมี
ขออางและหลักฐานที่จะทําใหเชื่อถือได  (ว.  จีนประดิษฐ. 
ม.ป.ป. : ๒๙) ถาพิจารณาจากรูปแบบการใหบริการของคน
ทรงเจา จะสามารถมองเห็นหลายมิติ เชน การทรงเจาเขาผี
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสุขภาพ (พัฒนา กิติอาษา, 
๒๕๔๔ : บทคัดยอ) เพราะมีเรื่องการรักษาโรคเขามา
เกี่ยวของดวย มีการบนบานขอใหชวยเหลือกิจการบางอยาง 
เมื่อสําเร็จแลวก็จะมีการเซนไหว (นุชฎาภรณ แกวรักษา, 
๒๕๔๐ : ๑๔๑) นอกจากนี้ การทรงเจาเขาผียังมีอิทธิพลใน
เรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธระหสางปจเจกบุคคล 
เครือญาติ และความสัมพันธระหวางกลุมดวย (เบญจรัตน 
เมืองไทย, ๒๕๔๓ : บทคัดยอ)

แมการทรงเจาเขาผีจะมีบทบาทอยางไรตอมนุษยก็
ตาม แตปญหาที่ตามมาก็คือวา การทรงเจาเขาผีสามารถเปน
ที่พึ่งพาของมนุษยไดจริงหรือไม หรือเปนเพียงการหลอกลวง
รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย ที่สําคัญมากไป
กวานั้นก็คือ มีการโยงพระพุทธศาสนาเขาไปเกี่ยวของ เชน 
การปฏิบัติตนเปนรางทรงของพระพุทธเจา พระเถระที่สําคัญ
ในอดีตเชน สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) พิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวย คําถามจึงเกิด
มีวา พระพุทธศาสนามองเรื่องนี้อยางไร และพระสงฆในฐานะ
ตัวแทนของพระพุทธศาสนาควรจะจัดการกับเรื่องนี้อยาง   

แตอยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาก็ไมไดปฏิเสธสิ่ง
เหลานี้  เพราะพระคัมภีรตางๆ  ก็แสดงใหเห็นวา  มีการ
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยหลายแหง แมแตการทรงเจาหรือผี
เขาสิงรางก็มีปรากฏ  แตปญหาสําคัญอยูตรงที่วา “การ
เขาทรง”  หรือ  “รางทรง”  เปนไปตามหลักสัมมาปฏิบัติหรือ
มัชฌิมาปฏิปทาของพุทธศาสนาหรือไมเพราะถึงแมใน
พระพุทธศาสนาจะไมปฏิเสธแตพระพุทธศาสนาก็ไมได
สนับสนุนใหยึดถือจนกลายเปนความงมงายซึ่งบทความนี้จะ
ไดใหคําตอบในเชิงทฤษฎี

การทรงเจาเขาผี
คนทรงเจา หรือ คนทรง (Medium) หมายถึง

บุคคลผูสามารถติดตอกับดวงวิญญาณได  มีอํานาจมี
ความรูที่ เปนญาณทิพย   รู เหตุการณลวงหนา  มี
ความสามารถในการทํานายและการรักษาทางวิญญาณ  
ความรูสึกที่อยูนอกเหนือการรับรู  เปนความรูตัวหรือ
ความรูสึกตอบตอวัตถุบางอยาง คนทรงสัมผัสอํานาจ
ทางจิตวิญญาณเหมือนกับความลึกลับ  “ที่รูจักกับ
เทวดาหรือผี”  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วๆ 
ไป  สภาวะที่บึกลับซับซอนของจิตใตสํานึก  ความนึก
คิดที่ลึกซึ้ง  ความเขมแข็งและสุขภาพดีเขาไปอยูใน
สภาพจิตของคนทรง (จิราพรรณ แตงกอ, ๒๕๓๖: ๖)

ประเทศไทยนอกจาก จะมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมมาจากพระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายานและ
เถรวาท แลวยังมีพิธีกรรมแบบพราหมณเขามา
เกี่ยวของดวยเปนจํานวนมาก เชน ในพระพุทธสาสนา
มหายานมักจะมีเรื่องราวของปาฎิหาริยเกี่ยวกับเทพเจา 
องคพรหม องคเจาและเทวะตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับลัทธิ
พราหมณอยางไมรูตัว (หลง  ๒๗๘๔, ๒๕๓๙, ๒๖) 
การเผยแพรพระพุทธศาสนาไดกระจายออกไปสูสวน
ตางๆ ของประเทศ ทําใหลัทธิวิญญาณนิยมและลัทธิ
กราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยๆ ลมละลายไป แต
กระนั้น ก็ยังไมหมดไปจากจิตใจของชาวไทยและอนุชน
รุนหลัง (สมัคร  บุราวาศ, ๒๕๓๗ : ๒๒๔) ประชาชนที่
เปนพุทธศาสนิกชนจึงสามารถแบงตามแนวความเชื่อ
ได  ๒  ระดับดวยกัน  (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  และ  
นิภาวรรณ  วิรัชนิภาวรรณ  ๒๕๓๓: ๒๑)  คือ  ระดับ
แรก   เปนความเชื่อพุทธศาสนาตามหลักคัมภีร และ 
ระดับสอง  เปนความเชื่อระดับชาวบาน หมายถึงความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลัทธิพราหมณและ
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตรซึ่งรวมทั้งการทรงเจาดวย

ประเภทของการทรงเจา
การที่ยังมีการทรงเจาอยูในปจจุบันแสดงให

เห็นวาประชาชนในสังคมยังความเชื่อเลื่อมใสศรัทธา
และยอมรับพิธีกรรมการทรงเจา ดังจะเห็นไดจากการ
มาขอใชบริการตางๆ เชน ชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บ  
ชวยพยากรณโชคชะตา ใหคําแนะนําปรึกษา  เปนตน    
(จิราพรรณ  แตงกอ, ๒๕๓๖: ๙) สวนวิญญาณที่



๓

ประทับทรงนั้น  แตละพวกก็จะมีลีลาการเขาทรงหรือลง
ประทับที่ไมเหมือนกัน  สามารถจําแนกได  ๕  จําพวก  (ว. 
ประดิษฐ, ม.ป.ป.: ๑๔)  คือ  องคเทพ,  องคพรหม,  องค
เจา (ตามคติความเชื่อแบบจีน  เชน  เจาจี้กง), ผี และ 
วิญญาณพเนจร แตเมื่อจําแนกอยางกวางๆ การเขาทรง
สามารถแบงได  ๓  ประเภทตามลักษณะของการทรงเจา 
(วิรัช  วิรัชนาภาวรรณ  และ  นิภาวรรณ  วิรัชนิภาวรรณ,  
๒๕๓๓: ๓๓)  คือ การทรงเจาประเภทพรหม, เทพ (เจาพอ
เจาแม  องคกุมารทอง  ยักษ  กษัตริย  ฯลฯ), และจีน    (เชน  
เจาแมกวนอิม กวนอู  เหงเจียและตั๊กมอ เปนตน) 

บทบาทของการเขาทรงตอผูรับบริการ
บรรดาผูที่เปนรางทรงและผูเลื่อมใสมีความเชื่อวามี

สาเหตุสําคัญ  ๒  ประการที่เจามาจับทรงสาเหตุแรกเนื่องจาก
เจาตองการมาคุมครองปกปองรักษาและชวยเหลือรางทรงที่
ตนเขาทรง สาเหตุที่สองคือ ตองการมาชวยเหลือมนุษยใน
สังคมใหพนทุกขเทาที่เจาสามารถทําได เชน ไดแก การรักษา
โรคภัยไขเจ็บ การพยากรณดวงชะตา การสะเดาะเคราะห  
การตั้งชื่อและหาฤกษยาม การใหศีลใหพรใหบารมี  และการ
ใหคําแนะนําปรึกษา (วิรัช วิรัชนาภาวรรณ และ นิภาวรรณ 
วิรัชนิภาวรรณ,  ๒๕๓๓ : ๕๘)

ในป  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประเด็นการเขาทรงไดรับความ
สนใจอยางมาก เพราะนายชูชาติ งามการ ซึ่งเปนรางทรงของ
เจาจี้กงแหงศาลเจาพอกวนอู จังหวัดจันทบุรีมาเปนเวลา ๒๖ 
ป  ไดเปดเผยการทรงเจาวาเปนการหลอกลวงพรอมอธิบาย
เทคนิคและวิธีการหลอกลวงตางๆ  ใหสาธารณชนไดรับทราบ  
(ชีวิตตองสู, ๒๕๓๙ : ๑๖) ประกอบกับสํานักทรงเจามี
ผลประโยชนมหาศาล แมสวนมากจะมีธรรมเนียมวารางทรง
จะไมยุงเกี่ยวกับการบริหารเงินของสํานักทรงเปนอันขาด แต
ก็มีหลายสํานักที่รางทรงเปนเจาของสํานักทรงเอง  จึงยอมมี
สวนเกี่ยวของกับเจาของสํานักทรงอยางแนนอน ดังเชนที่ชู
ชาติ งามการ ไดกลาววา “พวกนี้จะทํางานเปนขบวนการคือมี
เจาหนาที่คอยสังเกตวา  ใครที่ดูวาพอมีฐานะซึ่งก็ดูไดไมยาก
เลย  จากนั้นก็เปนหนาที่ของเจาที่ทําการทรงเจาและให
ความสําคัญกับคนที่ดูมีฐานะเปนกรณีพิเศษ โดยการกุเรื่อง
เคราะหกรรมขึ้นมาวาตอนนี้กําลังมีเคราะหตองรับทําการ
สะเดาะเคราะหโดยตองเตรียมตัวใหพรอม เจาจะไปสะเดาะ
เคราะหถึงบาน เมื่อไดสิ่งที่ปรารถนาแลว ก็จะนําขาวของที่ได
นั้นไปขายอีกหมูบานหนึ่ง ซึ่งสรางรายไดมหาศาลใหกลุมหา

กินกับความเชื่อของชาวบานเปนอยางมาก” (ชีวิตตองสู
,  ๒๕๔๐ :  ๘)

ผูเขียนเห็นวา การทรงเจาเปนขบวนการที่
อาศั ยความเชื่ อของประชาชนเปน เครื่ องมื อหา
ผลประโยชนโดยเอาเทพเจาเปนเครื่องมอ อนึ่ง การที่
เจาประสงคจะชวยมนุษยจริง ก็ไมมีความจําเปนที่
จะตองแสดงฤทธิ์ใหเกิดความยุงยากและเสียเวลา  และ
จะเห็นไดวามีเจาเปนจํานวนมากที่มีหนาที่ชวยเหลือ
มนุษย เพราะเหตุไรเจาจึงไมใหการชวยเหลือโดยเสมอ
ภาคกันโดยถวนหนา และตองรอคอยการเซนไหวหรือ
ออนวอน อีกประการหนึ่ง โดยสวนตัวของรางทรงหลาย
รายก็ยังตองพึ่งพาศาสนาในการบําเพ็ญกุศลหรือในการ
แกปญหาดานจิตใจของตนเอง อันเปนสิ่งที่ทําใหตอง
คิดวา การพึ่งพาการทรงเจาเปนสิ่งที่มีแกนสารหรือไม 
เพราะแมแตผูเปนรางทรงก็ยังตองหันไปพึ่งพาแกนของ
ศาสนา

ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทรงเจา
ทุกศาสนาในโลกนี้ลวนแลวแตเกี่ยวของกับ

ความเชื่อของประชาชนในสังคมและความเชื่อนั้นมีอยู
ไมนอยที่เกี่ยวของกับไสยศาสตร ผีสาง เทวดา และการ
เขาทรงดวย โดยแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม
ตางๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาตนเองตองการ
ความคุมครองตองการปลอบใจตนเอง  ตองการปรับตัว
เขากับสังคมและความรูเห็นความเปนจริงของชีวิต  (จิ
ราพรรณ  แตงกอ,  ๒๕๓๖: ๖)  แตความเชื่อที่เปนไป
ในลักษณะของไสยศาสตรเปนเพียงสวนประกอบสวน
หนึ่งที่ถูกนําเขามาเปนสวนรวมในระบบความเชื่อแบบ
พุทธ  ทั้งที่ โดยแทจริงแลวสิ่ งเหลานี้ไมใชวิธีการ
แกปญหาชีวิตหรือรูเห็นความเปนจริงของชีวิต  แตถา
ถามวา พระพุทธศาสนาปฎิเสธเรื่องเหลานี้โดยสิ้นเชิง
หรือไม ก็ตอบไดชัดเจนวา  พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธวา
เรื่องราวอันเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริยไมมีจริง  
เพราะในคัมภีรพระพุทธศาสนาหลายเลมไดแสดงให
เห็นถึงการแสดงอิทธิปาฏิหาริยทั้งของพระพุทธเจาและ
สาวกของพระองค  แตถึงกระนั้นพุทธศาสนาก็ไมได
สนับสนุนเรื่องเหลานี้และมีจุดยืนที่ชัดเจนเปนหลัก
ปฏิบัติ
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ในมุมมองของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามี
เ ป าหมาย ในการขจั ดความทุกข ที่ ก อตั ว ขึ้ น ใ นทุ กๆ 
ปรากฏการณ มนุษยจึงจําเปนตองฝกตนเองทั้งรางกายและ
จิตใจใหออนโยนประณีต เพราะมนุษยแตละคนคือผลแหง
กรรมที่ทําในอดีต และปจจุบันจะกลายเปนเงื่อนไขแหง
อนาคตของพวกเขา การประจักษแจงทางความคิดที่บริสุทธิ์
และสงบจะไมนําไปสูความไมรุนแรงใดๆ (Phramaha 
Singhathon Narasabho, ๑๙๗๒ : ๑๐๐) เรื่องกรรมจึงเปน
เรื่องนําในทุกๆ เรื่อง และจุดสําคัญอยูที่ความไมประมาทใน
การดําเนินชีวิต เพราะพระพุทธศาสนาไมไดมีจุดหมายเพียง
แคใหมนุษยเตรียมตัวตาย แตยังเนนเรื่องการสรางสัมมาทิฏฐิ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระพุทธเจาไดทําใหชาวโลก
ประจักษแจงความจริงของชีวิตและความตายที่มนุษยทุกคน
ตองประสบ เชนเดียวกับดวงอาทิตยที่อยูเหนือขอบฟาแหง
อวิชชาของชีวิต (Ikeda, ๑๙๗๗ : ๑๓๐) อีกประการหนึ่ง 
พระพุทธศาสนาไมมีความเชื่อเรื่องพระเจาสรางโลก(creator 
god) และไมไดยืดถือเทพเจาในฐนะที่จะเปนแนวทางไปสู
ความหลุดพน พระพุทธเจาเองก็ไมไดทรงปฏิเสธความีอยูของ
เทพหรือเทวดา แตพระองคทรงชี้แนะวา เทพทั้งปวงก็ตกอยู
ภายใตกฎแหงความเปลี่ยนแปลงและความสูญสลาย
เชนเดียวกับมนุษย การวิงวอนตอเจาหรือของพึ่งพาบารมีเจา
จึงเปนเรื่องไรสาระ (Pablo Antuna, n.y. : ๑)  ถาตั้งคําถาม
วา การรอพึ่งพาอาศัยเทพเจาในประเด็นการทรงเจาเขาผีหรือ
รอคอยปาฏิหาริย จึงเทากับเปนการดําเนินชีวิตโดยประมาท   

ตอประเด็นนี้พระธรรมปฎก   (๒๕๓๘ก  :  ๔๕๕)  
ไดใหทัศนะไววา  สําหรับพุทธศาสนา ปญหาวาอิทธิฤทธิ์ปาฎิ
หาริยมีอยูจริงหรือไม  ไมสําคัญเทากับปญหาที่วา  ในกรณีที่
มีอยูจริง  สิ่งเหลานี้มีฐานะอยางไรตอการดํารงชีวิตของมนุษย  
และอะไรคือความสัมพันธอันถูกตองระหวางมนุษยกับสิ่ง
เหลานั้น  การเขาทรงเปนประเด็นหนึ่งที่เปนที่ถูกเถียงกันใน
สังคมปจจุบันวา  เปนเรื่องจริงหรือเปนมายาหลอกลวง
ประชาชน  ในพุทธศาสนา  การทรงเจาสามารถจัดเขาใน  
“อิทธิปาฎิหาริย ”   อัน เปน   ๑  ใน  ๓  ปาฎิหาริยที่
พระพุทธเจาแสดงไว  คือ

๑. อิทธิปาฎิหาริย  ฤทธิ์เปนอัศจรรย  คือการ
แสดงฤทธิ์ตาง ๆ

๒. อาเทศนาปาฎิหาริย  ดักใจคนเปนอัศจรรย  
คือการทายใจคน

๓. อนุสาสปาฎิหาริย  คําสอนเปนอัศจรรย  
คือคําสอนที่เปนจริง  สอนใหเห็นจริงและนําไปปฏิบัติ
ไดผลจริง  (อัง.ติก. ๒๐/๖๑/๒๓๒)

ที่จัดไวในอิทธิปาฎิหาริย  เพราะการที่รางทรง
สามารถอันเชิญวิญญาณหรือเทพตาง ๆ  เขามาประทับ
รางกายตนไดก็จัดไดวาเปนการแสดงอิทธิฤทธิ์อยาง
หนึ่ง  นอกจากนี้ในพระสุตตันตปฎก  ทีฆนิกาย  ปาฎิก
วรรค  พระพุทธจาทรงจําแนกฤทธิ์ไว  ๒  ประการ  คือ

๑. ฤทธิ์ประกอบดวยอาสวะ  ประกอบดวย
อุปธิ  ไมเรียกวาเปนของอริยะก็มี 

๒. ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ  ปราศจากอุปธิ  
เรียกวาเปนของอริยะก็มี  (ที.  ปา.  ๑๑/๑๕๙/๑๒๒)  

พระธรรมปฎก(๒๕๓๘ก : ๔๖๑)ไดอธิบาย
ฤทธิ์ทั้ง  ๒  อยางชัดเจนยิ่งขึ้นวา

๑) ฤทธิ์ที่ไมใชอริยะ  คือฤทธิ์ที่ประกอบดวย
อาสวะ  ยังมีอุปธิ(มีกิเลสและทําใหเกิดทุกขได)  ไดแก
ฤทธิ์ที่เขาใจกันอยางทั่วๆ ไป คือ การที่สมณะหรือ
พราหมณ(นักบวช)ผูใดผูหนึ่งบําเพ็ญเพียรจนไดเจโต
สมาธิ แลวแสดงฤทธิ์ไดตางๆ เชน แปลงตัวเปนคน
หลายคน ไปไหนก็แหวกทะลุฝากําแพงไป เหิรฟา ดํา
ดิน เดินบนน้ํา เปนตน

๒) ฤ ท ธิ์ ที่ เ ป น อ ริ ย ะ   คื อ ฤ ท ธิ์ ที่ ไ ม
ประกอบดวยอาสวะ ไมมีอุปธิ(ไมมีกิเลส ไมทําใหเกิด
ทุกข) ไดแกการที่ภิกษุสามารถทําใจกําหนดหมายได
ตามตองการ บังคับความรูสึกตนเองได จะใหมองเห็น
สิ่งที่นาเกลียดเปนไมนาเกลียดก็ได

จะเห็นไดวา การเขาทรงเปนฤทธิ์ประเภทแรก 
เพราะยังเปนฤทธิ์ที่เจือดวยกิเลสใชเปนเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพของผูเปนรางทรงได  พระพุทธเจาไม
ทรงสนับสนุนอิทธิปาฎิหาริยดังกลาวนี้  แตสนับสนุน
อนุสาสนีปาฎิหาริยดวยเห็นวา  เปนหนทางชี้แนะให
มนุษยจักลงมือปฏิบัติ  รูจักแกปญหาชีวิตโดยไมมุงหวัง
พึ่งอิทธิฤทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  ดังตัวอยางในสัง
คารวสูตร  เมื่อสังคารวพราหมณเขาไปเฝาทูลถามวา
สมัยกอนจํานวนพระนอย  มีพระแสดงปาฏิหาริยมาก 
แตสมัยนี้(พุทธกาล)จํานวนพระมาก  กลับมีพระที่แสดง
ปาฏิหาริยนอยมาก พระพุทธเจ าจึ งทรงอธิบาย
ปาฏิหาริยทั้ง ๓ โดยแสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหาริยวา



๕

“ดูกอนพราหมณ  ก็อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน  
ดูกอนพราหมณ  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  พร่ําสอนอยู
อยางนี้วา  จงตรึกอยางนี้  อยางไดตรึกอยางนี้  จงมนสิการ
อยางนี้  อยาไดมนสิการอยางนี้  จงละสิ่งนี้  จงเขาถึงสิ่งนี้อยู  
ดูกอนพราหมณ  นี้เรียกวา  อนุสาสนีปาฏิหาริย”

พระพุทธองคไดตรัสถามวา
“ดูกอนพราหมณ  บรรดาปาฏิหาริย  ๓  อยางนั้น  

ทานชอบปาฏิหาริยอยางไหน”
สังคารวพราหมณไดทูลตอบวา
“ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บรรดาปาฏิหาริย ๓ อยาง

นั้น  ปาฏิหาริยที่ภิกษุบางรูป  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไป
ตลอดพรหมโลก ก็ได  ดังนี้นั้น  ผูใดแสดงปาฏิหาริยนั้นได
แสดงอิทธิฤทธิ์เปนอันมาก  ผูนั้นยอมชอบใจปาฏิหาริยนั้น  
ปาฏิหาริยที่ผูใดแสดงไดและเปนของผูนั้นนี้  ยอมปรากฏแก
ขาพระองคเหมือนกับรูปลวง  ฯลฯ  ภิกษุบางรูป  พร่ําสอนอยู
อยางนี้วา  จงตรึกอยางนี้  จงอยาตรึกอยางนี้  จงมนสิการ
อยางนี้  อยาไดมรสิการอยางนี้  จงละสิ่งนี้เสีย  จงเขาถึงสิ่งนี้
อยู  (อนุสาสนีปาฏิหาริย)ควรแกขาพระองค  ทั้งดีกวาและ
ประณีตกวา”  

(องฺ.  ติก.  ๒๐/๖๑/๒๓๓)
เมื่อพิจารณาความจากพระไตรปฎกดังกลาว จะเห็น

ไดขัดเจนวา การกระทําปาฏิหาริยรวมทั้งการเขาทรงเปนเรื่อง
ปจเจกบุคคล คนใดทําคนนั้นจึงรูเรื่อง คนใดทําก็เปนเรื่องของ
คนนั้นเทานั้น ดูเหมือนมายากล  อนุสาสนีปาฏิหาริยจึงดีกวา
ประณีตกวา เพราะคนอื่นพิจารณารูเขาใจมองเห็นความจริง
ดวยและนําไปปฏิบัติได แกทุกขแกปญหาได เปนการยืนยัน
วา มนุษยทุกคนมีคาและมีความสําคัญ นั่นคือทุกคนมี
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหตนเองไดและเปน
ตัวบงชี้ความเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ (perfected human 
being) มนุษยสามารถขจัดความโงเขลาและความไรเหตุผล
และมองเห็นทุกสิ่งตามที่เปนจริงได ความเกลียด ความโกรธ 
ความอาฆาต และความริษยาสามารถแทนที่ไดดวยเมตตา 
กรุณา ขันติ และจาคะ (Pablo Antuna, n.y. : ๑)  ในคัมภีร
ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในพระไตรปฎกมีพระพุทธ
พจนที่ไมสนับสนุนอิทธิปาฏิหาริยไวหลายแหง  แมแตในพระ
วินัยปฎกก็มีขอบังคับที่หามมิใหพระภิกษุกระทําปาฏิหาริย 

ในปจจุบันสํานักทรงไดกระจัดกระจายอยูในสังคม
ทั่วประเทศ  ซึ่งนอกจากจะมีสํานักทรงที่เปนของสวนบุคคล

แลว  ยังมีรางทรงที่ประจําอยูที่ศาลเจาตางๆ  อีกดวย  
ที่สําคัญไปกวานี้ยังมีพระสงฆในพระพุทธศาสนา
ประพฤติตนเปนรางทรงและตั้งสํานักทรงตามกุฎิวิหาร
ภายในวัด  ในที่นี้ผูเขียนขอจําแนกอธิบาย  ๔  กลุม  
คือ

๑.  การเข าทรงและรางทรงข องพร ะ
อรหันต 

ในปจจุบัน ประชาชนเปนจํานวนมาก
ตัดสินความเปนพระอรหันตของพระสงฆจากความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์หรือความมีฤทธิ์ ซึ่งเปนผลรายที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะถือเปนความไมรู
หลักศาสนา ไมรูจักแยกระหวางพระอริยะกับผูวิเศษ ไม
รูฐานะความขลังความศักดิ์สิทธิ์เทวฤทธิ์ปาฏิหาริยวา
เปนอยางไรในพระศาสนา  นอกจากทําใหเขวออกไป
จากตัวแทจริงของพระศาสนาและทําใหพระพุทธศาสนา
เลือนรางลงไปแลว  ยังไปฝากความเปนพระอรหันตไว
กับความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยอีกดวย  (พระ
ธรรมปฎก,  ๒๕๓๘ข:  ๓๕)  ที่หนักไปกวานั้นคือ  การ
ที่มีบุคคลอางตนวาเปนรางทรงของพระพุทธเจาซึ่งองค
ศาสดาของพุทธศาสนาและเปนพระอรหันตดวย 
ผูเขียนเห็นวามีความสําคัญยิ่งที่จําเปนตองทําเขาใจให
ถองแท  เพราะพระพุทธเจาเปนบุคคลที่สูงสุดใน
พระพุทธศาสนาซึ่งไมควรลบหลูหรือนํามาอางโดย
เลื่อนลอย

พระอรหันตหรือพระพุทธเจาอยูในสถานะ
อะไรในชวงกาลเวลาที่พุทธศาสนาไดลวงเลยมาได  
๒๕ ศตวรรษ  จะสามารถที่จะเขาประทับทรงในรางของ
มนุษยไดหรือไม นี่คือปญหาที่จําเปนตองหาคําตอบ
และทําความเขาใจใหถูกตอง เพราะตามนัยของพุทธ
ศาสนา พระอรหันต คือผูสิ้นอาสวะ  เมื่อพระอรหันต
ปรินิพพานแลวถือวาดับทั้งนามและรูป  คือดับทั้ง
สังขารและวิญญาณไมเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎอีก 
ดังพระพุทธพจน “ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดภิกษุละอวิชชา
ได ....เธอยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยไดอยู
จบแลว  กรณียะไดกระทําแลว  กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้ไมมีอีก” (สํ.นิ.  ๑๖/๑๙๒/๙๙) และ 
“เพราะตัณหาสิ้นทั้งไปโดยประการทั้งปวง  จึงนิโรธ
ดวยคลายออกไปไมมีเหลือ  (นั่นแหละ)  คือนิพพาน  
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สําหรับภิกษุผูนิพพานแลวนั้น  เพราะไมถือมั่น ภพไหนจึง
ไมมี” (ขุ.อุ.  ๒๕/๘๔/๒๒) ตามพุทธพจนที่อางนี้จึงสามารถ
สรุปไดวา  พระอรหันตไมวาจะเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
หรืออรหันตสาวก  ซึ่งไดปรินิพพานไปแลวไมมีภพอื่นที่ตอง
อุบัติอีก  ไมมีสภาวะเปนจิตวิญญาณหรืออากาศธาตุใด  ๆ  
ทั้งสิ้น  ดังนั้น  พระอรหันตจึงตั้งอยูในสถานะที่เปนไปไมไดที่
จะเขาประทับรางทรงของมนุษยไดเพราะเปนผูดับแลวทั้ง
สภาวะสังขารและวิญญาณ  

๒. การเขาทรงและรางทรงของพระภิกษุ
ตามความเปนจริงเรื่องของการมีฤทธิ์หรือการ

แสดงฤทธิ์ในพุทธศาสนา  พระผูปฏิบัติหรือศึกษาทางธรรม
แลวก็เขาใจไดวาการปฏิบัติสมาธิถาทําไดดีเกิดสมาธิระดับ
ตางๆ  จนถึงระดับที่เรียกวา  อภิญญาซึ่งเปนโลกียอภิญญา  
เชน  อาจทําใหเกิดหูทิพย  (ทิพยโสตญาณ)  ตาทิพย  (ทิพย
จักขุญาณ)  หรือ  ถอดจิตทองเที่ยวไปได (มโนมยิทธิ)  อาน
ใจคนอื่ นได ( เจโตปริยญาณ)   ระลึกชาติที่ ผ านมาได
(บุพเพนิวาสานุสติญาณ) รูเรื่องที่ผานมา(อตีตังสญาณ) และรู
เรื่องที่ยังไมเกิด(อนาคตังสญาณ)  เปนตน  ซึ่งคนธรรมดา
หรือพระสงฆปฏิบัติจนถึงขั้นก็มีสิทธิ์ถึงจุดนี้ได  เพียงแตตาง
ระดับกันและแสดงออกหรือไมยืดติดหรือไม  (สมพนธ  บุญย
คุปต,  ๒๕๓๗:  ๒๘)  การเขาทรงอาจอนุโลมเขาเขาในโลกีย
ฤทธิ์  ซึ่งยังมีพระสงฆเปนจํานวนไมนอยยึดติดและนําไปใช
กับประชาชนในทางที่ผิดดวย  ในที่นี้ผูเขียนขอแบงออกเปน  
๒  ประเด็น  คือ  รางทรงเปนพระภิกษุ  และ  ผูเขาประทับ
ทรง(วิญญาณ)เปนพระภิกษุ  ดังจะขออธิบายทั้ง ๒ ประเด็น  
ดังนี้

๑) รางทรงเปนพระภิกษุ
การที่พระสงฆในพุทธศาสนาตั้งตนเปน

รางทรงและตั้งสํานักเขาทรงในวัดถือเปนการผิดตอพระวินัย
โดยสิ้นเชิง  เพราะตามที่ไดกลาวไวกอนนี้พระพุทธเจาไมทรง
สนับสนุนอิทธิปาฏิหาริย  ถาพระสงฆแสดงอิทธิปาฏิหาริย
ยอมผิดตามพระวินัยบัญญัติ  ดังพุทธพจน

“ ดู ก อ น ภิ ก ษุ ทั้ ง ห ล า ย   ภิ ก ษุ ไ ม พึ ง แ ส ด ง
อิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรมอันยวดยิ่งแกพวกคฤหัสถ  รูปใด
แสดง  ตองอาบัติทุกกฎ”  (วินย.  ๗/๑๐/๑๕)

นอกจากนี้การทรงเจายังถือเปนดิรัจฉานวิชา 
ศาสตรในลักษณะเชนนี้พระพุทธเจาก็ไมอนุญาตใหพระภิกษุ
ทั้งเรียนและสอนเลยทีเดียว ดังพระพุทธพจน

“ดูกอนภิกษุทั้ งหลาย  ภิกษุไมพึ ง เรี ยน
ดิรัจฉานวิชา  รูปใดเรียน  ตองอาบัติทุกกฎ”

“ดูก อนภิกษุทั้ งหลาย  ภิกษุ ไมพึ งสอน
ดิรัจฉาน  รูปใดสอน  ตองอาบัติทุกกฎ”  (วินย. ๗/๔๕/
๖๖)

อนึ่ง  การที่พระสงฆทําการคบหากับคฤหัสถ
โดยไมอาศัยดิรัจฉานวิชาตาง  ๆ  รวมทั้งการทรงเจา
เข าผี เปนเครื่ องมื อในการแสวงหาลาภสักการะ  
พระพุทธเจาก็ทรงสนับสนุนและถือวาเปนอนุสาสนี
ปาฏิหาริยอีกดวย  ดังพระพุทธพจน

“ภิกษุเวนขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ดวยดิรัจฉานวิชา  เชนอยางที่สมณพราหมณผู เจริญ
บางพวกฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว  ยังเลี้ยงชีพ
โดยทางผิดดวยดิรัจฉานวิชาเปนปานนี้  คือ  ใหฤกษอา
วาหมงคล  ฯลฯ  เปนหมอทรงหญิงสาว  เปนหมอ
ทรงเจา..  ทําพิธีเชิญขวัญ  แมขอนี้ เรียกวา   อนุ
สาสปาฎิหาริย”  (ที.ลี.  ๙/๔๘๖/๕๑๒)

ดังนั้น  พระสงฆที่ตั้งตนเปนรางทรงและตั้ง
สํานักทรงเจาจึงถือวากระทําผิดตอบทบัญญัติทางพระ
วินัยของพุทธศาสนาอยางแทจริง  และพระสงฆกลุมนี้
ยอมตั้งอยูในฐานะ  ๓  ประการ  (พระธรรมปฎก ,  
๒๕๓๘ค  :  ๔๕)  คือ

๑)  มีการชักจูงลอเราใหเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน
มาก  ที่รายที่สุดก็คือก็คือการกระทําโดยหวังลาภ
สักการะหวังผลประโยชนโดยมอมเมาใหลุมหลงหนัก
ยิ่งขึ้น

๒)  ทําแนบนอกศาสนาใหคนยกชะตากรรม
ใหแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลหวังผลลอย  ๆ  จากการ
ดลบันดาลหรือฤทธิ์อํานาจนอกตัว

๓)  แทนที่จะดึงเขาสูพระศาสนายิ่งขึ้น  กลับ
ดึงใหหลุดออกจากพระรัตนตรัยออกไปหาพระพรหม  
เทพเจาและสิ่งลึกลับตาง  ๆ

๒ )  ผู ป ร ะทับ ร า ง ทร ง ( วิ ญ ญา ณ ) เ ป น
พระภิกษุ

สํานักทรงจํานวนมากเปนที่ประทับทรงของ
พระเถระหรือพระเกจิชื่อดังหลายทานที่มรณภาพไป
แลว  ที่โดดเดนและชัดเจนที่สุดก็คือ  “สมเด็จพระพุฒา
จารย  (โต  พฺรหฺมรํสี)”  พระเถระทานนี้ไดรับความ
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ศรัทธาและความนับถือจากมหาชนทั้งในดานบารมีธรรมและ
วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังจนถูกกลาวขานกันวาเปนพระ
โพธิ์สัตว บุคคลทานหนึ่งซึ่งอางวาเปนรางทรงของสมเด็จพระ
พุฒาจารย  ไดรวบรวมถอยคําที่อางวาเปนคําพูดของสมเด็จ
พระพุฒาจารยไวเปนจํานวนมาก  ผูเขียนขอยกตัวอยาง
ถอยคําบางตอนมาแสดงเพื่อเปนเครื่องประกอบในการ
พิจารณาวา  ควรจะเชื่อวาเปนคําพูดของสมเด็จพระพุฒา
จารยจริงหรือไม  เชน  (๑) ชีวิตคนเรา  ก็ไดบอกกับทาน
หลายๆ  ครั้งแลว  มันตองไมคิดมาก  วาสนาเกาทานมีดวง
ขึ้น  จังหวะให  มันสําเร็จของมันเอง  นี่คือชีวิตและทุกๆ  
ชีวิตเหมือนกัน  มันมีทางเดินของมันเองตามวิบากกรรมของ
มันเอง (๒) อาตมามานี้  หลวงปูมานี้มาดวยอาสวักขยญาณ  
การมาดวยอาสวักขยญาณนั้น  คือการไมรับรูในสิ่งใดๆ  ของ
มนุษยนอกจากมนุษยนั้นจะสงกระแสจิตเขามา (เกหลง  
พานิช,  ๒๕๔๐ : ๓๑,๓๗,๖๖,๘๗)

คํ า พู ด ใ น  ข อ ( ๑ ) เ ป น คํ า พู ด ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห
พุทธศาสนิกชนเอาชีวิตไปฝากไวที่ดวงชะตาและการรอคอย
โอกาสซึ่งผิดกับหลักพุทธศาสนาที่เนนใหถือในเรื่องการ
กระทําดวยหลักเหตุผลดวยความอุตสาหะวิริยะมีขันติธรรม  
ไมใชรอคอยอํานาจของดวงชะตาและโชคลาภเปนเครื่อง
กําหนด ตามพระพุทธพจนที่วา “ตนนั่นแลเปนที่พึ่งแหงตน” 
(ขุ. ธมฺม.  ๒๕/๑๖๐/๕๒) และหลักการในพระพุทธศาสนาที่
สอนไมใหรอคอยโชคชะตาและฤกษงามยามดี แตสอนให
กระทํากิจตางๆ  โดยไมผัดวันประกันพรุ งด วยความ
พากเพียรพยายามของมนุษย   ดังพระพุทธพจนที่ ว า 
“ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลาผูมัวคอยฤกษอยู  ประโยชน
เปนฤกษของประโยชน  ดวงดาวจักทําอะไรได”  (ขุ.ชา.  ๒๗/
๔๙/๒๐) และ “บุรุษกลาวผิดเพี้ยนการงานที่ควรจะทําในวันนี้
วา  ควรทําในวันพรุงนี้  การงานที่ควรทําในวันตอไป  ยอม
เสื่อมจากการงานนั้น”  (ขุ.ชา.  ๒๗/๒๕๖๖/๕๓๒) สวนคําพูด
ในขอ (๒) บงชี้ชัดเจนวาผูพูดมีความรูเกี่ยวกับหลักอภิญญา 
๖ ไมถูกตอง อาสวักขยญาณเปนอภิญญาขอสุดทายและเปน
ขอเดียวที่เปนโลกุตตรอภิญญาเปนสิ่งที่เหนือวิสัยของโลก
สามัญ ผูสําเร็จอภิญญาขั้นที่ ๖ จึงถือวาเปนพระอรหันต  อาส
วักขยญาณไมไดหมายความวา “การไมรับรูในสิ่งใดๆ  ของ
มนุษย ”   ซึ่ ง ผิ ด จ ากความ หมายอั นลึ กซึ้ ง ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา (ที.  สี.  ๙/๒๔๘/๑๐๔)

ตัวอยางที่กลาวมาขางตนยอมมีความเปนไป
ไมไดที่พระเถระผูทรงวิชาความรูดานศาสนาอยาง
สมเด็จพระพุฒจารย  (โต  พฺรหฺมรํสี) จะกลาวถอยคําที่
ผิดเพี้ยนไปจากหลักการของพระพุทธศาสนา เปน
องคประกอบอยางหนึ่งในการพิจารณาวาการทรงเจา
เปนเรื่องจริงหรือหลอก  เปนสิ่งที่ควรนอมนําเขามามี
บทบาทในการดํารงชีวิตของพุทธศาสนิกชนหรือไม  
ตามทัศนะของผูเขียนเห็นวา  พระเถระผูมีชื่อเสียงยอม
มีความเมตตากรุณาตอสัตวโลกและมีความหวังดีตอ
พระศาสนาอยูแลว ดังนั้น พระเถระเหลานี้คงไมทําการ
ที่จะกอใหเกิดอวิชชาหรือสนับสนุนใหพุทธศาสนิกชน
ประพฤติตนบิดเบียนจากจุดประสงคที่แทจริงของ
ศาสนาได

๒. เขาทรงและรางทรงของเทพ
ถาถามวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอ

เทวนิยมจริงๆ หรือไม  (Atheist) ตามประวัติ
พระพุทธศาสนา เทพเจาในอินเดียถือวามีบทบาทอยาง
สูง เชน ทาวมหาพรหมไดทูลเชิญพระพุทธเจาใหแสดง
ธรรมแกมนุษยโลก Bloom, Alfred. (n.y. : ๑) ดังนั้น 
เทพเจาจึงปรากฏอยูในตํานานพระพุทธศาสนาหลาย
แหง คําวา เทพ ในที่นี้ผูเขียนหมายรวมเอาทั้งเทพหรือ
เทวดาตามแนวของพุทธศาสนาเถรวาท เชน พระ
พรหม พระอินทร และพุทธศาสนามหายาน เชน เทพจี้
กง เปนตน ตลอดทั้งเทพของศาสนาพราหมณ  เชน  
พระนารายณ  พระวิษณุ  พระพิฆเนศวร และเจาแมอุ
มาเทวี เปนตน โดยพื้นฐานเทวดาประเภทตลอดจน
พรหมที่สูงที่สุดําลวนเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย 
เวียนวายอยูในสังสารวัฏเชนเดียวกับมนุษยทั้งหลาย
และสวนใหญก็ยังเปนปุถุชนยังมีกิเลสคลายมนุษย  
แมวาจะมีเทพที่เปนอริยบุคคลบาง  สวนมากก็เปน
อริยะตั้งแตครั้งยังเปนมนุษย แตวาเปรียบตามลําดับ
ฐานะเทวดาจะเปนผูมีคุณธรรมสูงกวา (พระธรรมปฎก, 
๒๕๓๘ก : ๔๖๖)  ในพุทธศาสนาไดบอกไวอยางชัดเจน
วาการวิงวอนขอความชวยเหลือจากเทวดาไมสามารถ
จะตานทานหรือกีดกันความเพียรพยายามของมนุษย
ไดดังมีพระพุทธพจนปรากฏในจุลกาสิงคชาดก ขุททก
นิกาย จตุกกนิบาตวา
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“...เทวดาทั้งหลาย ยอมเกียดกันความพยายามของ
บุรุษไมได  (ยอมเกียดกัน) ความขมใจความตั้งใจแนวแน การ
ไมแตกสามัคคีกัน  การไมแกงแยงกัน  การกางไปในการอัน
ควร  ความเพียรอยางเด็ดเดี่ยวและความบากบั่นของบุรุษ 
(ไมได)...”

(ขุ.จตุ. ๒๗/๕๐๕/๑๕๙)
และในขุททกนิกาย ธรรมบท ยังมีพุทธพจนที่แสดง

ใหเห็นวาเทพหรือพรหมยอมไมสามารถกีดกันความสามารถ
ของมนุษยที่รูจักฝกตนและประกอบความดีได  ดังนี้

“การชนะตนเองนั่นแหละประเสริฐกวา  การชนะหมู
สัตวนอกจากนี้จะประเสริฐอะไร  เพราะเทวดา คนธรรพ ทั้ง
มารและพรหม จะทําความชนะของผูที่ผานการฝกตนดีแลว 
ประพฤติ ตรวจเปนนิตย ทรงคุณงามดีใหกลับแพไมได”  

(ขุ.ธ.  ๒๕/๑๐๔/๔๐)
ตามพจนดังกลาว พุทธศาสนาไดชี้ใหเห็นวา การพึง

พาเทพไมวาจะเปนการวิงวอนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือออน
วอนโดยมีรางทรงเปนตัวการในการติดตอก็ตาม  ยอมไมมี
อํานาจพอที่จะตานทายความพากเพียรพยายามของมนุษย 
ดังนั้น จุดยืนของพุทธศาสนาจึงเนนใหมนุษยพึ่งตนเองเปน
หลัก  ไมใชหวังการชวยเหลือจากเทพหรือเทวดาโดยผาน
สํานักทรงเจา ความพากเพียรพยายามดวยพลังกายพลัง
สติปญญาของมนุษยเทานั้นเปนแรงผลักดันที่แทจริงซึ่ง
แนวคิดนี้ก็สอดคลองกับคําพังเพยแบบไทย ๆ ที่วา  “ความ
พยายามอยูที่ไหน  ความสําเร็จอยูที่นั้น”

เทพที่มีความสําคัญองคหนึ่งคือ “เจาแมกวนอิม” ซึ่ง
เปนพระโพธิสัตวตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา
มหายานนามวา “อวโลกิเตศวร” พระครูสิริธรรมรัต  ซึ่งอางวา
มีพลังจิตสัมผัสกับเจาแมกวนอิมไดกลาวไววา เรื่องเจาแม
กวนอิม เรารูจักทั่วไปวามีองคเดียวคือพระนางเมียวซั่นองคสี
ขาวอายุประมาณหนึ่งพันกวาป (มนต ปถมัง, ๒๕๓๗: ๗๑) 
ตามตํานานกลาววา เมื่อผูใดไดทุกขพระองคก็จะเสด็จลงมา
ชวยเหลืออยูเสมอ  เปนผูเต็มไปดวยพระกรุณาและชวยเหลือ
มนุษยที่ตกยากชวยจนกระทั่งโจรผูรายใหพนจากโทษทัณฑ  
ชาวจีนจึงเรียกวา  “กวนชีอิม”  หรือ  “กวนอิม”   ดวยเหตุ
ดังกลาวสํานักรางทรงของเจากวนอิมซึ่งมีแพรกระจายอยู
ทั่วไปในสังคมไทย  จึงไดรับความนิยมและความเคารพบูชา
จากประชาชนเปนอันมาก  เพราะหวังวาเจาแมกวนอิมจะชวย
ปกปกรักษาดลบันดาลใหในสิ่งที่ออนวอนขอหรือชวยแก

ปญหาชีวิตตาง ๆ ให  แตจริง ๆ แลวความหมายของ
พระโพธิสัตวคือผูบําเพ็ญบารมีเพียรพยายามประพฤติ
ปฏิบัติธรรมอยางยวดยิ่งเพื่อใหไดพระพุทธเจา  คือ
ฝกฝนพัฒนาตนเองเต็มที่อุทิศตัวใหแกคุณธรรมและใน
การบําเพ็ญความดีอุทิศตัวใหแกคุณธรรมนั้น ก็อุทิศตัว
ใหแกบุคคลอื่นโดยไมมีความเห็นแกตัวเลยสละชีวิต
ของตนเพื่อชวยเหลือผูอื่น  (พระธรรมปฎก,  ๒๕๓๘ข: 
๔๑)  ดังนั้น การพึ่งพาพระโพธิสัตวที่แทจริงจึงไมใช
การออนวอนขอความชวยเหลือ  แตควรเอาตัวอยางใน
การบําเพ็ญเพียรเพื่อใหบรรลุสิ่งที่ดีงามประเสริฐสุด  
เพราะพระพุทธศาสนาสอนใหถือหลักกรรมใหหวังผล
จากการกระทําตามเหตูผลโดยนัยนี้   จะกอใหเกิด
ประโยชนหลายอยาง  คือ ใหเกิดความซาบซึ้งในคุณ
ของพระพุทธเจา เปนเครื่องเตือนใจใหระลึกถึงหนาที่
ของมนุษย เปนแบบในการบําเพ็ญคุณความดีใหมี
ความเพียรอยางยิ่งยวด และใหเกิดกําลังใจโดยเฉพาะ
ในยามที่ทอถอย  ทําใหเพียรพยายามตอไปไมหยุด
หยอน

๓. การเขาทรงและรางทรงของวิญญาณ
ทั่วไป

ค ว า ม ท า ง พร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ถื อ ว า 
“วิญญาณ” เปนหนึ่งในขันธ ๕ คือกองหรือหมวด ๕ 
อยาง (รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ)  ที่
รวมกันเปนชีวิตหรือมนุษยหรือสัตวที่ยังเปนๆ อยู  
วิญญาณไมเปนสังขารที่สามารถมองเห็นไดดวยตาและ
จับตองไดดวยกาย  แตวิญญาณเปนอิสระจากสังขาร  
คนทุกคนและสัตวทุกตัวที่มีชีวิตอยูตางมีวิญญาณ
ควบคุมการทํางานของรางกาย เรียกวิญญาณอีกอยาง
หนึ่งวา “จิต” (ฉลอง เจตยาคม, ๒๕๔๐ : ๑๐) เมื่อ
มนุษยสิ้นชีวิตเทากับวิญญาณและสังขารออกไป  การ
เขาทรงและรางทรงในกลุมนั้นจึงหมายถึงการเปน
ตัวกลางในการสื่อสารระหวางมนุษยกับวิญญาณ
ธรรมดาไมวาจะเปนบุคคลที่สําคัญทางประวัติศาสตรใน
อดีตเชน  พระนเรศวรมหาราช พระเจาตากสิน  หรือ
แมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ตลอด
จนถึงวิญญาณของบุคคลที่เปนญาติพี่นองหรือคนที่รูจัก
ของผูมารับบริการสํานักทรงเจา
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การที่วิญญาณเขาสิงรางหรือประทับรางทรงของ
มนุษยที่ยังมีชีวิตอยู ก็เพื่อใชเปนตัวกลางในการสื่อสารกับ
มนุษยอื่น ๆ แตการเขาทรงของบุคคลสําคัญตาง ๆ โดย
เปนไปในเชิงออนวอนขอความชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
“พระปยมหาราช”  (ร.๕)  คนในสังคมปจจุบันกลุมหนึ่งเฉพาะ
อยางยิงในกรุงเทพมหานครใหการสักระบูชาเยี่ยงเทพองค
หนึ่งเลยที่เดียว จนเกิดมี  “ลัทธิพิธีเสด็จพอ  ร.๕”  ขึ้นมาใน
สังคม และเปนที่นาแปลกใจวา แตกอนนั้นการติดตอระหวาง
ผูสักการะกับ  ร.๕  ไมมีตัวกลางในการติดตอ นิธิ  เอียวศรี
วงศ (๒๕๓๖: ๓๒) ไดวิเคราะหประเด็นนี้วา การไมมี  
“ตัวกลาง”  ติดตอระหวางสาวกกับ  ร.๕  เปนเรื่องของการ
เขาถึงไดงายอีกอยางหนึ่ง  ในความเปนจริงของสังคมไทย  
การเขาถึงอํานาจโดยไมตองผานตัวกลางเกิดขึ้นไดยากและ
ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยเกาดวย  ตัวกลางในการติดตอ
กับอํานาจไมอาจมองแตวาเปนตัวเชื่อม  (connection)  
ระหวางคนธรรมดากับผูมีอํานาจเทานั้น แตตัวกลางจะตองอยู
ในฐานะที่จะทําใหความสัมพันธระหวางคนธรรมดาเปนไป
อยางเรียบรอย

แตในปจจุบันสํานักทรงที่ตั้งตนเปนตัวกลางติดตอ
ระหวาง  ร.๕  กับสาวกมีจํานวนมากและไดรับความนิยมมาก 
เพราะการมีตัวกลางในการติดตอเปรียบเสมือนการไดเขาเฝา
อยางใกลชิดกวาการตั้งหิ้งเคารพสักการะที่ลานพระบรม
รูปทรงมา ซึ่งเรืองรอง  รัตติกาล  (ม.ป.ป.:  ๑๑๑)  ไดกลาว
ไววา การที่ประชาชนใหความเคารพสักการะรูปเหมือน
พระองค  จะทําใหตัวเองและครอบครัวรมเย็นเปนสุข  การ
ดํารงชีวิตอยูดวยความสงบทํามาคาขายก็เจริญรุดหนาหนา
ยิ่งขึ้นไปดวยพระบารมีแพรกระจายไปใหกับบุคคลผูประกอบ
กรรมดีดํารงชีวิตดวยสัมมาชีพที่ถูกทํานองคลองธรรมไม
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  เปนที่พึ่งทางใจของคนที่กําลัง
ทอถอยใหมีกําลังใจมุมานะที่จะสรางชีวิตตัวเองใหเจริญ
ยิ่งขึ้นไปดวยอาศัยพระบารมีของพระองคทานเปนที่ยึด
เหนี่ยวสรางชีวิตขึ้นใหมจนกลายเปนคนที่ประสบความสําเร็จ
มากรายดวยกัน  คําพูดดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนที่ทําดี
ประกอบสัมมาชีพ  และไมทอถอยยอมประสบความสําเร็จ
ตามที่ตนออนวอน  ซึ่งโดยสรุปแลวก็คือทําดียอมไดดี  ผลที่
เกิดก็มาจากเหตุคือการกระทําของตัวเองไมใชอิทธิฤทธิ์
บันดาลใด ๆ ตามทัศนะของผูเขียนเห็นวา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล า เ จ าอยู หั ว   ทรงมีพระคุณูปการต อ

ประเทศชาติ  ทรงมีสติปญญาสามารถในการจัดการ
บริหารประเทศชาติเปนอยางดี  การที่จะพึ่งพาพระองค
ซึ่งเสด็จสวรรคตไปแลว ก็ควรจะพึ่งพาดวยการถือเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิตตามพระจริยาวัตรอันทรง
คุณประโยชนของพระองค

การดําเนินชีวิตโดยไมพึ่งพาการทรงเจา
พุทธศาสนาเนนเรื่องกรรม อันหมายถึงการ

กระทําที่ประกอบดวยเจตนาคือความจงใจ  คนมีอํานาจ
เหนือกรรม  อาจควบคุมกรรมของตนได  แตทั้งนี้ตอง
ไมลืมวาตองควบคุมจิตเจตนาของตนดวยโดยตั้งมั่น
แนวแนอยูในกรรม (สมเด็จพระญาณสังวร, ๓๒:  ๑๕)  
ซึ่งเมื่อวาตามศัพท กรรม  หมายถึง  การงาน  หรือการ
กระทํา  แตในธรรมหมายถึงการกระทําที่ประกอบดวย
เจตนา  หรือการทําที่เปนไปดวยความจงใจ  ถาเปน
การกระทําที่ ไมมีเจตนาก็ไม เรียกวาเปนกรรมใน
ความหมายธรรม  (พระธรรมปฎก,  ๒๕๓๘ก:  ๑๕๗)  

ความเชื่อกรรม หมายถึงเชื่อความมีอยูของ
การกระทําที่เกิดขึ้นโดยเจตนา คือเชื่อวาบุญบาปมีจริง
ทําใหไมสงสัยลังเลใจในเรื่องบุญบาป  หรือกรรมดี  
กรรมชั่ว  สิ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวาเปนบุญกรรม
ดีก็เชื่อวาเปนบุญเปนกรรมดีจริง  เชน  ความมีเมตตา  
เอื้อเฟอเผื่อแผ  สงเคราะหชวยเหลือเปนตน  สิ่งที่
พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนวาเปนบาป  เปนกรรมชั่ว  ก็
เชื่อวาเปนบาปเปนกรรมชั่วจริง  เชน  ความมีใจละโมบ  
โหดรายหลงใหล  ประพฤติชั่วรายตาง ๆ มีฆาสัตว  ลัก
ทรัพยเปนตน  ความเชื่อกรรมนั้น  นอกจากเชื่อความมี
อยูของกรรมแลว  ยังเชื่อวาผลที่ตองการจะสําเร็จดวย
การทํา  มิใชออนวอนหรือนอนคอยโชค  พระพุทธเจา
เนนเรื่องกรรม  และความสําคัญของกรรมเปนอยาง
มาก  เพาระเปนเรื่องของเหตุผลและเปนเรื่องของ
มนุษยโดยตรง  มนุษยเปนผูกระทํากรรมและกรรมเปน
เครื่องกําหนดชีวิตของมนุษย  คือกรรมยอมจําแนก
มนุษยเลวหรือดีตามกรรมที่ตนกระทําที่เรียกวา  กรรม
ลิขิต  (นันทา  รัตนกรี,  ๒๕๒๘:  ๕๗)  ในจูฬกัมมวิ
ภังคสูตรมีพระพุทธพจนรับรองวา

“ดูกอนมาณพ  สัตวทั้งหลายมีการเปนของตน  
เปนทายาทของกรรม  มีกรรมเปนที่กําเนิดมีกรรมเปน
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เผาพันธุ   มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย  กรรมยอมจําแนกสัตว
ทั้งหลายใหทรามและประณีต”  (ม.  อุ  ๑๔/๒๘๙/๓๗๕)

ในประเด็นดังกลาว  พระธรรมปฎก  (๒๕๓๘ง:  ๖)  
ไดใหทัศนะไววา  ตามปกติความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยมีลักษณะทั่วไปคือการหวังผลจากการดลบันดาลสิ่ง
ศักดิ์หรือเทพเจา จุดนี้สําคัญที่สุด ตนไมตองทําความเพียร 
ไดแตรอคอยผลสําเร็จที่เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให นั่ง
นอนรอคอยโชคหวังลาภเลื่อนลอยแลวไมลงมือทํา จุดนี้คือ
จุดตัดสิน จุดตัดสินคือ  หลักกรรม  หลักธรรมขั้นตนเปนหลัก
ความเชื่อในกรรมคือเชื่อในการกระทําตามหลักเหตุผลอัน
ไดแกความเปนไปตามเหตุปจจัยกรรมก็คือหลักเหตุผลในแง
การกระทําของมนุษยวา  ผลที่ตองการจะตองสําเร็จดวยการ
กระทํา  ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เดชปาฏิหาริยเทพเจา
ตลอดจนไสยศาสตรทั้งหลายเปนเรื่องบํารุงขวัญ  เมื่อคนยังมี
พลังปญญาไมเขมแข็งพอก็มักจะเรียกรองใฝหาสิ่งนั้น  ทําให
เกิดความอุนใจมั่นใจขึ้นมาอยางนอยก็ทําใหมีที่เกาะเกี่ยวยึด
เหนี่ยวเปนเครื่องปอบชโลมใจ  (พระธรรมปฎก,  ๒๕๓๘ง.:  
๗)  และฤทธิ์จําพวกนี้เปนฤทธิ์ที่เปนประเภท สาสวาอุปธิกา 
หมายถึงฤทธิ์ที่เปนไปดวยความยึดมั่นถือมั่น(พุทธทาสภิกขุ, 
๒๕๓๘:  ๑๐๕) 

นอกจากนี้  พุทธศาสนายังสอนใหบําเพ็ญหลักสิกขา
อันหมายถึงการฝกฝนพัฒนาตนเอง ใชศักยภาพอันเกิดจาก
การฝกตนอยางสม่ําเสมอในการสรางสรรคชีวิต อันไดแก 
สิกขา ๓ หรือไตรสิกขาซึ่งเปนระบบของการอบรม การศึกษา 
ดังที่พระธรรมปฎก (๒๕๓๘ก: ๙๑๔) ไดอธิบายไว ดังนี้

อธิสีลสิกขา คือ การฝกความประพฤติสุจริตทางกาย  
วาจาและอาชีวะ  ไดแกรวมองคมรรคขอสัมมากัมมันตะและ
สัมมาอาชีวะดวย  วาโดยสาระก็คือ  การดํารงตนดวยดวยดี
ในสั งคม  รักษาระเบียบวินั ยปฏิบัติหนาที่ และความ
รับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง  มีความสัมพันธทางสังคมที่ดี
ง า ม เ กื้ อ กู ล เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ช ว ย รั ก ษ าแ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
สภาพแวดลอมโดยเฉพาะในทางสังคมใหอยู ในภาวะ
เอื้ออํานวยแกการที่ทุก ๆ คนจะสามารถดําเนินชีวิตที่ดีงาม
หรือปฏิบัติตามมรรคนั้นไดดีดวย
  อธิจิตตสิกขา คือการฝกปรือในดานคุณธรรมและ
สมรรถภาพทางจิต  ไดแกรวมองคมรรคคือสัมมายามะ  
สัมมาสติและสัมมาสมาธิเขามา  วาโดยสาระก็คือ  การฝกให
มีจิตใจเขมแข็งมั่นคงแนวแนควบคุมตนเองใหดี  มีสมาธิ  มี

กําลังใจสูง  ใหเปนจิตที่สงบผองใสและเปนสุขบริสุทธิ์
ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําใหเศราหมองอยูในสภาพ
เหมาะแกการใชงานมากสุดโดยเฉพาะปญญาอยาง
ลึกซึ้งและตรงตามความเปนจริง

อธิปญญาสิกขา  คือการฝกปรือปญญาใหเกิด
ความรูความเขาใจทั้งหลายตามความเปนจริงจนถึง
ความหลุดพน  มีจิตใจเปนอิสระผองใส  เบิกบานโดย
สมบูรณ  ไดแกรวมเอาองคมรรคขอสัมมาทิฏฐิและ
สัมมาสังกัปปะสองอยางแรกเขามา วาโดยสาระ  คือ
การฝกอบรมใหเกิดปญญาบริสุทธิ์ที่ชัดแจงตรงตาม
สภาพความเปนจริง  ไมเปนความรูคิดความเขาใจที่ถูก
บิดเบียนเคลือบคลุมยอมสีอําพรางหรือพรามัวเปนตน  
เพราะอิทธิพลของกิเลสมีอวิชชาและตัณหาเปนผูนําที่
ครอบงําจิตอยู

ตามหลักแงกรรมและหลักไตรสิกขาดังกลาวนี้ 
จะเห็นไดวา  พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหมนุษยรูจัก
แกไขปญญาชีวิตดวยตัวมนุษยเอง  ไมใชมองหาเหตุ
หรือทางแกไขไปที่บนฟาหรือซัดทอดโชคชะตา แกไข
ดวยการลงมือทําดวยความเพียรตามเหตุผล  ไมใชหวัง
พึ่งโชคชะตาหรือวิงวอนขอความชวยเหลือจากเทพจาก
เจาตาง ๆ โดยผานรางทรง  ตามหลักนี้คนในสังคมจึง
ควรยึดมั่นในหลักกรรมคือการกระทําของตนเองผลดี
ผลรายจะบังเกิดขึ้นก็ดวยอํานาจแหงการกระทําของ
ตนเอง  และเพียรพยายามฝกตนตามหลักสิกขาการ
ประพฤติตนเชนนี้ยอมเปนการถูกตองตามจุดมุงหมาย
ของพุทธศาสนาอยางแทจริง

บทสรุป
การหวังพึ่งพาการทรงเจาโดยผานรางทรง

เปนตัวกลางในการสื่อสารกับเทพ  เจาหรือวิญญาณอื่น 
ๆ เพื่อวิงวอนขอความชวยเหลือใหพนทุกขภัย  เปนสิ่ง
ที่ปรากฏอยูในสังคมไทยมาชานาน  ปจจุบันมักเกิด
สํานักทรงเจาที่มีบทบาทและประกาศตัววาเปนรางทรง
ของบุคคลตาง ๆ  แมกระทั่งพระพุทธเจา  มีประชาชน
ปจจุบันเปนจํานวนมากยังอาศัยสิ่งเหลานี้เปนที่พึ่ง  
ประเด็นนี้แสดงใหเห็นชัดเจนวาประชาชนสวนมากยัง
ไมเขาใจศาสนาที่แทจริง บทบาทของพระสงฆจึง
จําเปนตองมีสวนอยางเกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได
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เพื่อแนะนําทางที่ถูกตองใหแกประชาชน  เพราะแมพุทธ
ศาสนาจะไมไดปฏิเสธเรื่องราวอันเปนอิทธิปาฏิหาริย  แต
พุทธศาสนาก็มีบทบาทที่ชัดเจนในประเด็นนี้  กลาวคือไม
สนับสนุนใหมนุษยยึดติดและยึดถือสิ่งเหลานี้เปนที่พึ่ง เพราะ
เปนการหวังพึ่งสิ่งนอกตัวสิ่งที่มองไมเห็น  เปนความหวัง
เลื่อนลอย  ประเด็นนี้สามารถพิสูจนไดวา  ถาการวิงวอนขอ
ความเชื่อเหลือจากเทพ  พรหมหรือเจาตางๆ สามารถ
สัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง  เพราะเหตุไร  คนในสังคมจึงตอง
ประกอบสัมมาชีพ ทําไมไมวิงวอนขอความชวยเหลือจากเทพ
หรือเจานั้น ๆ ใหไดสิ่งที่ตนปรารถนากันหมด ซึ่งก็สามารถ
ตอบไดวา  ถามนุษยไมลงมือกระทําดวยตัวมนุษยเอง  สิ่งที่
ออนวอนก็ยอมจะไมสําเร็จผลอยางแนนอน  ซึ่งสอดคลอง
ตามหลักพุทธศาสนาที่เนนใหมนุษยรูจักแกปญหาชีวิตหรือ
สรางสรรคชีวิตดวยมนุษยเองตามหลักกรรมและหลักสิกขาอัน
เปนแนวทางดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามความประสงคของ
พระพุทธศาสนา
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