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ค�าน�า

หนงัสอื “ศรทัธาทีถ่กูต้อง” นี ้เรยีบเรยีง
จากค�าบรรยายที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
การน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00-
19.30 น. คุณปาริชาติ กาญจนวลีรัตน์ เป็น
ผู้ถอดเทป ผู้บรรยายได้น�ามาปรับปรุงเพิ่มเติม
ตามสมควร

เนื้อหาที่บรรยายนั้น ได้กล่าวถึง ศรัทธา 
ท่ีถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา เป็นศรัทธา
ที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญญา ซึ่งมีอยู่ ๒ ระดับ คือ  
(๑) ศรทัธาของปถุุชน เป็นความม่ันใจในปัญญา 
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรียกว่า ตถาคตโพธิ
ศรัทธา (๒) ศรัทธาของพระอริยเจ้า เป็น



คุณสมบัติของพระโสดาบัน ผู้มีความเล่ือมใส
อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
พระสงฆ์ 

ขออนุโมทนาผู ้ที่ เกี่ยวข้องในการท�า
หนังสือเล่มนี้  และขอขอบคุณญาติธรรม 
ทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอมา หาก
มีความผิดพลาดประการใด อันเกิดจากความ
ด้อยสติปัญญาของผู้บรรยาย  ก็ขอขมาต่อ 
พระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และ
ขออโหสิกรรมจากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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ศรัทธาที่ถูกต้อง
บรรยายที่ ธนาคาร EXIM 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556



ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 

สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

วันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่ง  
ส� าหรับหัวข ้อที่บรรยายวันนี ้
ชื่อว่า “ศรัทธาที่ถูกต้อง” อันนี้ 
ก็อาจจะปรารภเหตหุลายๆ อย่าง 
จึงมีผู้ต้องการให้พูดเกี่ยวกับเรื่อง
ศรทัธา  เลยตัง้ชือ่หวัข้อว่า ศรทัธา
ที่ถูกต้อง 



๑. คุณสมบัติเบื้องต้นชาวพุทธ
ศรัทธานี้ เป ็นหลักธรรมที่ส� าคัญใน 

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา 
เรานี้ หลายๆ ท่านที่ได้ศึกษาหรือว่าได้ยิน 
ได้ฟังมาบ้าง ก็จะทราบว่าเป็นศาสนาที่มุ่งเน้น 
ในด้านปัญญา มีปัญญาเป็นธรรมะสูงสุด 
ในภาคปฏิบัติ มีปัญญาเป็นยอด ไม่เหมือน 
ศาสนาหรอืค�าสอนอืน่ๆ บางทอีาจจะเอาศรทัธา 
เป็นใหญ่ เป็นสิ่งสูงสุด แต่ทางพุทธเรานี้ว่า 
ปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด จนกระทั่งมีบาลีรับรองว่า  
ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลาย 
ทัง้ปวงมปัีญญาเป็นยอด  มปัีญญาเป็นสิง่สงูสดุ  
อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวง 
มีอมตะเป็นที่รวมลง นิพฺพานปริโยสานา  
สพฺเพ ธมฺมา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมีนิพพาน
เป็นที่สุด1

1 อ�.ทสก. (บาลี) ๒๔/๕๘/๘๕ มูลกสูตร
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ถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาของเราน้ี 
ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีปัญญาเป็นยอด 
ในบรรดาธรรมะท่ีเป็นฝ่ายสังขาร อริยมรรค
มีองค์ 8 เป็นยอด และในอริยมรรคมีองค์ 8  
นัน้ปัญญานีเ้ป็นหวัหน้า แม้กระทัง่ค�าว่าพทุธะ
ก็ดี ที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้า
คือ ผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริง ถ้าพูดถึงความตรัสรู้ 
ทีไ่ม่เกีย่วกบับุคคลตวัตน   สภาวะทีท่�าหน้าทีใ่น
การตรสัรู ้เหน็ความจริง คือปัญญา พุทธศาสนา
ก็เลยเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราท้ังหลาย 
ก็คงจะได้ยินอยู่เรื่อยๆ 

พทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญากจ็รงิ
อยู่ แต่ถ้าพูดถึงหลักธรรมภาคปฏิบัติเบื้องต้น 
เป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัท กลับเริ่มต้นด้วย
ศรัทธา คุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานของอุบาสก 
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อุบาสิกาก็ดี ของอริยสาวกเบื้องต้นที่เป็น 
พระโสดาบันก็ดี  ล ้วนแต ่มีศรัทธาเป ็น 
ตัวหลัก เป็นตัวเบื้องต้นทั้งนั้น 

การเป็นอุบาสกอบุาสกิาท่ีดกีต้็องเป็นคน
มีศรัทธา มีศีล เชื่อกรรม มุ่งกรรม ไม่มุ่งมงคล 
อย่างนี้เป็นต้น มีศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้อง มี
ศรทัธาเข้ามาเป็นตวัน�าอยู ่แม้คนทีจ่ะประพฤติ
ปฏิบตัเิพือ่ทีจ่ะได้ทรพัย์สมบตัหิรอืได้สิง่ทีด่งีาม 
ตามต้องการ ได้ความสุขในอนาคต ก็ต้องมี
ทรัพย์ ทรัพย์ที่เป็นด้านนามธรรม คุณงาม 
ความดีทั้งหลายก็เริ่มต้นที่ศรัทธา ทรัพย์คือ
ศรัทธา สัทธาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย 
ศรัทธา ศรัทธาก็เป็นข้อแรกทั้งนั้นเลย ทั้งๆ 
ที่ทางพุทธนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่ศรัทธา
ก็มาเป็นข้อแรกๆ อยู่เสมอ 
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จนกระทั่งในการปฏิบัติเพื่อจะถึงความ
พ้นทุกข์ คนที่จะถึงความพ้นทุกข์ได้ จะตรัสรู้ 
ได้ช้า ตรัสรู้ได้ไว ท่านก็ว่าต้องดูตามอินทรีย์  
ใครอนิทรย์ีอ่อนกต็รสัรูช้้า บรรลชุ้า ใครอนิทรย์ี 
แก่กล้ากต็รสัรูไ้ว บรรลไุว ในอินทรีย์กม็ศีรัทธา
อยู่ข้างหน้าเหมือนกัน เป็นสัทธินทรีย์ 

เรื่องศรัทธากับทางพุทธเรานี้ เป็นสิ่งที่
เกีย่วข้องกนัอยูเ่สมอทเีดยีว ทัง้ๆ ทีเ่ป็นศาสนา
แห่งปัญญาแต่ศรัทธาก็เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็น
คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา เป็นคุณสมบัติ
ที่เป็นอริยทรัพย์ เป็นคุณงามความดีเบื้องต้น 
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วนันี ้ผมกจ็ะมาพดูถงึศรทัธา เป็นศรทัธา
ที่ถูกต้องตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าศรัทธาท่ีท่านหมายเอานี้คือ
อย่างไร เราจะได้ไปพัฒนา ไปท�าให้เกิด 
ให้มีข้ึน ถ้าใครมีแล้วก็จะได้ท�าให้เพิ่มพูนขึ้น
ต่อไป
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๒. สภาวะและลักษณะของศรัทธา
ก่อนจะพูดถึงศรัทธาท่ีถูกต้อง ต้อง

ท�าความรู้จักและเข้าใจความหมายของศรัทธา
ก่อน ศรัทธาเป็นอะไร เป็นตัวอย่างไร อยู่ใน 
ธรรมะหมวดไหน ตัวเราๆ นี้มันไม่มี เป็นที่
ประชุมของรูปและนาม ศรัทธานี้อยู่ฝ่ายนาม 
เป็นธรรมะ ไม่ใช่ใครเป็นผู ้มีศรัทธา ไม่ใช่ 
ศรัทธาของใครหรอก เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง 
เป็นสังขาร ธรรมะนี้ถ้าว่าโดยหลักใหญ่ๆ แล้ว
ก็มีสองฟากด้วยกัน ได้แก่ สังขารกับวิสังขาร 
สังขารธรรมกับนิพพาน ศรัทธานี้อยู ่ฝ ่าย 
สังขาร เป็นสังขารธรรมอย่างหนึ่ง 
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ทีนี้ในบรรดาสังขารก็มีทั้งฝ่ายรูปและ
ฝ่ายนาม ศรัทธาอยู่ฝ่ายนามธรรม ตัวเรานี ้
ก็เป ็นสังขาร เป็นขันธ ์ห ้าประชุมรวมกัน  
รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์  
วญิญาณขนัธ์  ศรทัธานีเ่ป็นตวัไหนในนามธรรม
ทั้งสี่  เป็นเวทนาขันธ์ หรือว่าสัญญาขันธ์  
หรือว ่าสังขารขันธ ์ หรือว ่าวิญญาณขันธ ์  
ศรัทธาไม่ใช่เวทนา ศรัทธาไม่ใช่สัญญา ศรัทธา
ไม่ใช่วิญญาณ ศรัทธานี้อยู่ในกลุ่มสังขารขันธ์ 
จัดเป็นหมวดสังขาร คือสิ่งที่ปรุงแต่งให้จิต
มีคุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นธรรมะที่เป็น 
ฝ่ายดีงาม ศรัทธานี้เป ็นธรรมะฝ่ายดีงาม 
อย่างเดียว ท่านเรียกว่าเป็นฝ่ายโสภณะ 
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เมื่อมีการประชุมรวมกันของขันธ์ห้า  
ก็เลยมีสมมติเรียกว่า ตัวเรา ตัวเขา คน ผู้หญิง 
ผู้ชาย สัตว์ต่างๆ ศรัทธาก็เป็นหนึ่งในขันธ์ห้า  
อยู ่ ในหมวดสังขารขันธ ์ สังขารขันธ ์นี้ก็ม ี
หลายๆ อย่าง มีทั้งฝ่ายดี ทั้งฝ่ายไม่ดี และ 
ก็ฝ่ายที่เข้ากับใครก็เป็นอย่างนั้นไป 

สังขารฝ่ายไม่ดีก็มี เช่น โลภะ โทสะ 
โมหะ อิจฉา มัจฉริยะ หดหู่ ฟุ้งซ่าน ร�าคาญใจ  
ลังเลสงสัย พวกนี้เป็นสังขารฝ่ายไม่ดี เป็นส่ิง
ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ  
ก็เป็นสังขาร ค�าว่า สังขาร หมายถึง มันไม่ได้ 
มีอยู่ก่อน มีเมื่อมันเกิดขึ้น เกิดเพราะมีเหตุ 
มีปัจจัย ถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู ่ ผลมันยังอยู ่  
พอเหตุหมด ผลจึงหมดไป อย่างนี้เป็นแบบ
สังขาร 
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ถ้าเป็นสังขารฝ่ายดีงาม ฝ่ายโสภณะ  
มีหลายอย ่างด ้วยกัน เช ่น ศรัทธา สติ  
หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ กรุณา ปัญญา 
พวกนี้เป็นฝ่ายดี 

นอกจากนัน้แล้วกย็งัมสีงัขารทีเ่ข้ากบัใคร 
ก็เป็นอย่างนั้นก็มี เช่น ความขยัน ความขยัน
ก็ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล ไม่ใช่ใครขยัน ความ
ขยันของใคร แต่เป็นความขยันท่ีเกิดขึ้น ถ้า
ขยันดี มันก็ดี ถ้าขยันเลว มันก็เลว เจตนา 
เจตนานี่เป็นกรรม เป็นสังขารท่ีเข้ากับใคร 
ก็เป็นอย่างนั้นไป เจตนาดีก็ดี เจตนาไม่ดี 
ก็ไม่ดี นี้เป็นธรรมะฝ่ายสังขาร จัดอยู่ในหมวด
สังขารขันธ์ 
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ดังนั้น ศรัทธานี้ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล 
ไม่ใช่ใครศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาของใคร เป็น
สังขาร เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง มีเมื่อ
เกิดขึ้น เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัย ถ้ามัน 
เกิดขึ้นแล้ว มันก็เป็นธรรมะฝ่ายดี 

 ลักษณะของศรัทธาก็คือ มีอาการ
ผ่องใสของจิต ช่วยให้จิตมีความผ่องใส และ
หยั่งลงในวัตถุหรือในเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความเลื่อมใส วัตถุอันเป็นท่ีตั้งของศรัทธา 
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นวัตถุ 
ชั้นสูงสุด ต่อมาก็คุณงามความดีต่างๆ เรื่องดีๆ  
คนดีๆ ก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ 
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 ศรัทธาต้องเป็นฝ่ายดีอย่างเดียว แต่
ค�าภาษาไทยเราเอามาใช้ บางทีก็ผิดได้ เช่นว่า  
ศรัทธาในคนนั้นคนนี้  ศรัทธาเจ้าพ่อนั้น 
เจ้าแม่นี้ อย่างนี้เป็นต้น อันนี้เป็นเพียงค�าพูด  
ไม่ใช่ศพัท์ธรรมะ เป็นเพียงค�าพูดภาษาไทย ถ้า
เป็นศัพท์ธรรมะ ศรัทธาต้องเป็นฝ่ายดีเท่านั้น 
เหมือนกับค�าว่าสติ สติต้องเป็นฝ่ายดี เป็น
ความระลึกได้ นึกได้ในกุศล อย่างภาษาไทย 
เราเอามาใช้ เช่น เดินดีๆ ให้มีสติ กินข้าวได้
ก็ถือว่ามีสติแล้ว นั่งได้ก็ถือว่ามีสติ ไม่หลับ 
ก็ถือว่ามีสติ ท�านองนี้ ก็เป็นค�าพูดภาษาไทย
เท่าน้ันเอง แต่ทีจ่รงิอย่างนัน้ไม่ใช่สต ิแค่เดนิได้
อย่างเดียวยังไม่ใช่สติ เดินได้ก็เป็นสัญญา การ 
ก�าหนดเครื่องหมายได้เฉยๆ ถามว่าท�างานได ้
ไม่ผิดพลาดเป็นสติไหม ยังไม่ใช่สติทีเดียว ถ้า
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เป็นสติต้องเป็นการระลึกได้ นึกได้ในฝ่าย 
ที่ดีงาม เช่น ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า 
ระลึกได ้ว ่าพระพุทธเจ ้าเป ็นพระอรหันต์  
ไม่หลงลมืคณุของพระพทุธเจ้า ระลกึได้ในฝ่าย
ดีงาม ระลึกถึงศีลของตัวเอง อย่างนี้เป็นต้น 
หรือว่าระลึกไปในกาย เวทนา จิต และธรรม 
น้ีจึงจะเรียกว่าสติ ค�าพูดภาษาไทยเราก็เป็น
อย่างหนึ่ง ศัพท์ธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่ง ศรัทธา
ก็คล้ายกันนี่แหละ 

 ศรัทธานี่ ภาษาไทยเราก็เอามาใช้เยอะ 
แต่ว่าโดยทั่วไปที่ใช้กัน ก็ไม่ได้หมายถึงสภาวะ 
ทีเ่ป็นตวัศรทัธา เป็นเพยีงค�าพดูเท่านัน้เอง เช่น 
ศรัทธาเจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้ อันนี้ไม่ใช่สภาวะ
ศรัทธา แต่เป็นความหลง เป็นโมหะ เป็น
ความลุม่หลง บางคนกเ็ชือ่หลวงพ่อรปูนัน้รปูนี้  
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ศรัทธาหลวงพ่อรูปนั้นรูปนี้ อันนี้ก็ยังไม่ใช่
ศรัทธาจริง นี้เป็นอธิโมกข์ จิตที่ดิ่งลงไป โดย
สภาวะไม่ใช่ตัวศรัทธา เพราะว่าคน หญิง ชาย 
ไม่ใช่สัทเธยยวัตถุ ไม่ใช่ที่ตั้งของศรัทธา ที่ตั้ง 
ของศรัทธาต้องเป็นธรรมะในฝ่ายดีงาม เช่น  
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณงาม 
ความดี มีความเลื่อมใสในความดีของคนนั้น 
อย่างนี้พอได้ เพราะว่าไม่ได้เอาไปตั้งในคน  
ตั้งในความดีของเขา อย่างนี้เป็นศรัทธาได้  
ถ้าไปตั้งในคน ก็จะเป็นเรื่องอื่นไป 

นีพ้ดูถงึตวัสภาวะก่อน ศรัทธาเป็นธรรมะ
อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล เวลาเรา 
เรียน ก็ต้องเรียนให้มันเป็นธรรมะ ไม่ใช่ใครมี
ศรัทธา ใครเสื่อมศรัทธา ไม่ใช่อย่างนั้น ศรัทธา
มันเกิดขึ้น หรือว่าศรัทธามันไม่เกิดเท่านั้น มัน
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เป็นเรื่องสังขาร ไม่ใช่ใครเป็นผู้ศรัทธา ไม่ใช่
ศรัทธาของใคร ศรัทธามันเกิดขึ้น หรือว่า
ศรัทธามันไม่เกิด ศรัทธามันมี หรือศรัทธา
มันไม่มี ศรัทธาม่ันคง หยั่งลงมั่นในสิ่งนี้ หรือ 
ไม่หยั่งลง ไม่มั่นคง 

ศรัทธาเป็นธรรมะฝ่ายนามธรรม จัดอยู่ 
ในหมวดสังขารขันธ์ เป็นหนึ่งในขันธ์ทั้งห้า  
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นแหละ 
พวกเราบางครั้ง บางเวลา บางโอกาส ศรัทธา 
กเ็กดิขึน้เหมอืนกนั   มคีวามผ่องใสของจติ   มคีวาม
มั่นใจในพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์ มั่นใจ
ในพระธรรม มีความเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์  
อย่างนี้เป็นต้น นี้ตัวสภาวะ ศรัทธาเป็นธรรมะ  
ฝ่ายสังขาร 
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ศรัทธานี้เป็นฝ่ายดีอย่างเดียวเท่านั้น 
เหมือนกับสติ แต่ค�าภาษาไทยก็ใช้ปนกันไป  
เราก็ไม่ยุง่กนันะ ถ้าพดูถงึศรทัธาในแบบธรรมะ
ก็ต้องเข้าใจว่าต้องเป็นฝ่ายดีเท่านั้น ทีนี้ มี 
ความละเอียดยิง่ข้ึนไปอกี  ทางพทุธเรานี ่ บางสิง่ 
ที่ดี ยังไม่ถือว่าเป็นแบบพุทธก็มี เป็นดีแบบ 
ทั่วๆ ไป ทางพุทธเรานี้ ศรัทธาที่ต้องการจะมี
ลักษณะพิเศษ ศรัทธาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
เอาไว้ ให้เราทั้งหลายฝึกหัดให้มีขึ้น มีลักษณะ
พิเศษกว่าศรัทธาอื่นๆ ศรัทธาทั่วๆ ไป เช่น  
ศรัทธาในคุณงามความดีของคน ศรัทธาในคน
ท�าดี อย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธาเหมือนกัน เป็น
สภาวะศรัทธานั่นเอง แต่ทางพุทธเราไม่ได ้
มีเท่านี้ ยังมีที่ลึกซึ้งกว่านี้ให้ฝึกกัน วันนี้จะมา
พูดให้ฟัง 
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หลังจากรู้จักลักษณะของศรัทธาแล้วว่า 
เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง เป็นหนึ่งในขันธ์ห้า 
นั้นแหละ จัดอยู่ในหมวดสังขารขันธ์ ไม่ใช่ 
ตัวตน สัตว์ บุคคล เวลาพูดถึงศรัทธา ก็อย่า 
ไปพูดว่าใครศรัทธา ศรัทธาของใคร ต้องรู้จัก 
ศรัทธานั้น มันเป็นศรัทธา ไม่ใช่ใครเป็น 
ผู้ศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาของใคร เหมือนธรรมะ 
อื่นๆ นั่นเอง เช่น ความโลภ ความโกรธ  
ความหลง เวลาศึกษา เราก็ต้องศึกษาให้มัน 
เป็นธรรมะ ไม่มีใครเป็นผู้โลภ ไม่มีใครเป็น 
ผูโ้กรธ ไม่มใีครเป็นผูห้ลง ความโกรธมนัเกดิขึน้  
แล้วมนักด็บัไป  ไม่ใช่ความโกรธของใคร  ไม่มใีคร 
เป็นเจ้าของความโกรธ ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน 
เป็นธรรมะอันหนึ่ง เป็นธรรมะที่มีเหตุก็เกิด 
หมดเหตุก็ดับ 
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ศรัทธาเป็นธรรมะฝ่ายดี เป็นธรรมะที่
ควรท�าให้มีขึ้น ท�าให้เกิดขึ้น เป็นธรรมะที่เป็น
คุณสมบัติเบื้องต้นของพุทธบริษัทท้ังหลาย  
โดยแท้จริง ทางพุทธเรานี้เน้นไปที่ปัญญา  
แต่การจะมีปัญญาได้ ต้องมีกระบวนการ  
มีคุณสมบัติต ่างๆ ซ่ึงคุณสมบัติ เบื้องต ้น 
แทบทัง้หมด หมวดธรรมต่างๆ ทีเ่ป็นคณุสมบตัิ
ของพุทธบริษัท ต้ังแต่เบื้องต้นคือศรัทธา  
ถ้าท่านทัง้หลายได้ศกึษาหมวดธรรมต่างๆ ทีเ่ป็น 
คุณสมบัติฝ่ายดี โดยทั่วไปหลักธรรมเหล่านั้น 
กจ็ะมศีรทัธาขึน้ก่อนเสมอ แล้วลงท้ายท่ีปัญญา  
นี้เป็นลักษณะพิเศษ จะได้เข้าใจศรัทธาได้ 
ชัดขึ้น

ศรัทธาที่ถูกต้อง
28



หลังจากเข้าใจตัวศรัทธาแล้ว ต่อไปจะ
พูดถึงศรัทธาที่ถูกต้องตามแนวค�าสอนของ
พระพทุธเจ้า ศรทัธาทัว่ๆ ไป เราไม่พดู รูว่้าเป็น
ฝ่ายดี อันนั้นทั่วๆ ไป ต่อไปจะพูดเอาเฉพาะ
ที่ถูกต้องตามหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ศรัทธาท่ีเป็นไปเพื่อปัญญา ศรัทธาท่ีเป็น
หมวดธรรม เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่
นับถือพระพุทธศาสนา 
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๓. ศรัทธา ๒ ระดับ
ศรัทธาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มีอยู่  

2 ระดับหลักๆ ด้วยกัน 

ระดับที่ 1 คือ ศรัทธาระดับพวกปุถุชน
ทั่วไป ศรัทธาของพวกปุถุชนก็จะเป็นลักษณะ
อย่างหนึ่ง มีค�าสอนบอกเอาไว้ว่าให้มีศรัทธา
อย่างไร 

ระดับที่ 2 คือ ศรัทธาของพระอริยเจ้า
ชั้นโสดาบัน เป็นผู้ที่มีปัญญาระดับหนึ่งแล้ว มี
ศรัทธาบริบูรณ์เต็มที่ แต่ปัญญายังไม่บริบูรณ์
เต็มที่

ศรทัธาตามแบบค�าสอนของพระพุทธเจ้า
มีสองแบบ สองระดับ คือ ระดับปุถุชน ผู้ที ่
เป็นพทุธบรษิทั เป็นอบุาสกอบุาสกิา ทีย่งัไม่ได้ 
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เป ็นพระอริยเจ ้า ก็จะมีศรัทธาแบบหนึ่ง  
ขั้นที่สองก็คือศรัทธาระดับพระอริยเจ้า คือ 
พระโสดาบัน ศรัทธาที่เป็นระดับพระอริยเจ้า 
ระดับพระโสดาบันนี้ เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์ 
บริบูรณ์เต็มที่แล้ว แต่สมาธิและปัญญา และ
หลักธรรมอื่นๆ ยังไม่เต็มที่ 

พระโสดาบนัท่านมศีรัทธาเตม็ท่ีบริบรูณ์
แล้ว แต่ปัญญายังไม่เต็มบริบูรณ์ สิ่งที่ท่าน
ท�าอยู่ ประพฤติอยู่ ก็ยังไม่ใช่ท�าด้วยปัญญา
ล้วนๆ แต่ท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ 
ไม่ใช่ท�าตามปัญญาของตัวเองล้วนๆ ถ้าเป็น 
พระอรยิบคุคลระดบัสงูขึน้ไป จนถงึพระอรหนัต์  
ไม่ต้องใช้ศรัทธา พระอรหันต์มีแต่ปัญญากับ
กรุณา ดังนั้น บางทีพระอรหันต์ท่านก็เรียกว่า 
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ผู ้ไม ่มีศรัทธา แต่ไม่ใช่คนที่เป็นปุถุชนนะ  
หมายถงึว่า ท่านไม่ต้องใช้ศรทัธาแล้ว ใช้ปัญญา 
เนื่องจากว่าศรัทธาเป็นคุณสมบัติตั้งแต่ต้น  
จนกระทั่งเป็นพระโสดาบันก็มีศรัทธาเต็ม
บริบูรณ์แล้ว ส่วนพระอรหันต์มีปัญญาเต็มที่
สมบูรณ์ ท�าสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา ด้วยจิตที่
บริสุทธิ์ จึงถือว่าไม่ต้องเชื่อ 

ศรัทธามีสองระดับเท่านี้เอง คือระดับ
ปุถุชนทั่วไปกับระดับพระอริยเจ้าชั้นโสดาบัน 
ถ้าพระอริยบุคคลสูงกว่านั้นก็จะไม่พูดเร่ือง
ศรัทธาแล้ว พดูเรือ่งปัญญา เพราะพระโสดาบนั
น้ีมีศรัทธาเต็มบริบูรณ์แล้ว เต็มท่ีแล้ว ส่วน 
หลักธรรมชั้นอ่ืนๆ ยังไม่เต็มที่ ยังไม่บริบูรณ์ 
ต้องฝึกฝนเพิ่มพูนกันต่อไป 
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๔. ศรัทธาของปุถุชน
ศรัทธาระดับปุถุชนมีลักษณะอย่างไร นี้

ต้องมาขยายความกัน ศรัทธาที่ถูกต้องตาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า คือ เชื่อปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ศรัทธาเชื่อคนโน้น 
คนนี้ ไม่ใช่เชื่อเรื่องโน้นเร่ืองนี้ แต่เชื่อปัญญา  
แท้ท่ีจริง ศรัทธากับปัญญาก็คือเรื่องเดียวกัน 
นั่นแหละ แต่ผู ้ที่เป็นพุทธบริษัทเบื้องต้นนี้  
ยังไม่มีปัญญาเป็นของตนเอง ใช้วิธีเชื่อปัญญา
ของพระพทุธเจ้าแทน จรงิๆ สิง่ทีเ่ขาเชือ่ สิง่ทีเ่ขา 
มัน่ใจน้ันกค็อืปัญญานัน่เอง แต่ไม่ใช่ปัญญาของ
ตัวเอง เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า ศรัทธานี้ 
เลยมีชื่อเรียกพิเศษขึ้นมา เรียกว่า ตถาคต 
โพธิศรัทธา
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ตถาคต คอื พระพุทธเจ้าของเรานัน่แหละ  
โพธิ คือ การตรัสรู้ ปัญญาตรัสรู้ ศรัทธา หรือ
เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า 
เพราะเหตดุงันี้ๆ  พระผูม้พีระภาค พระองค์นัน้ 
เป็นพระอรหันต์ เป็นผู ้ตรัสรู ้ชอบได้โดย
พระองค์เอง เป็นต้น อย่างที่พวกเราสวดกัน
เป็นประจ�านั่นเอง ศรัทธาของปุถุชนท่ัวไป 
หมายถึงเชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่
เชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้ เชื่อหลวงพ่อรูปโน้น 
เชื่อรูปนี้  เชื่อคนนั้นว่าอย่างนี้  เชื่อคนนี้ 
ว่าอย่างนั้น  อย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาที่ถูกต้อง  
แม้ว่าอาจจะเป็นศรัทธาคือธรรมะฝ่ายดีก็ตาม 
แต่ยังไม่เป็นศรัทธาที่พระพุทธเจ้าให้สร้างขึ้น 
ศรทัธาทีพ่ระพทุธเจ้าให้สร้างขึน้คอื เชือ่ปัญญา
ตรัสรู้ของพระตถาคต เชื่อปัญญาคือมั่นใจใน
ปัญญา 
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จะมีความเชื่อมั่นก็ด้วยการเรียนธรรมะ
นี่แหละ ศึกษาธรรมะ เพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้เข้า เมื่อศึกษาเรียนรู้แล้ว 
ก็เชื่อมั่นว่าเป็นอย่างนั้นแหละ เชื่อว่าท�าดีได้ดี  
ท�าชั่วได้ชั่ว ความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของ 
พระพทุธเจ้า คอืเชือ่มัน่ในหลกัธรรมทีพ่ระองค์
เอามาสอนนั่นแหละ เพราะหลักธรรมท่ี
พระองค์ทรงน�ามาสอนนั้น เป็นหลักธรรมท่ี
ตรสัรูด้้วยปัญญา แล้วเอามาบอก แสดง บญัญตัิ 
แต่งต้ัง เปิดเผย และท�าให้ง่ายๆ เมื่อฟังแล้ว 
กม็ศีรทัธาในค�าสอนอนันัน้ ในหลกัธรรมอนันัน้
แหละ  เชื่อิมัน่ว่ามาจากการตรสัรู ้ เป็นความจรงิ 
แบบนั้นแหละ 

ศรทัธาทีถ่กูต้องในแบบพวกปถุชุน ไม่ใช่
เชื่อคนโน้น ไม่ใช่เช่ือคนที่เขาท�าดี ถามว่าเชื่อ
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คนท�าดีแล้วเป็นศรัทธาไหม เป็นเหมือนกัน  
แต่ไม่ใช่ศรัทธาในแบบที่พระพุทธเจ้าให้เราท�า  
ไม่ใช่แบบที่ถูกต้อง ไม่ใช่แบบที่จะท�าให้เกิด
ปัญญา ศรัทธาที่ เป ็นตัวเชื่อมโยงให้เรา 
ทั้งหลายเกิดปัญญา ก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู ้
ของพระพุทธเจ้า เชื่อตัวปัญญานั่นเอง โดย
ผ่านหลักธรรมต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า อันนี้
ไม่ดี เราก็เชื่อมั่นว่าไม่ดีจริงๆ เชื่อปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่าอริยมรรค 
มีองค์แปดนี้ เป็นทางท่ีท�าให้ถึงความพ้นทุกข์  
เรากม็ัน่ใจอย่างนัน้จรงิๆ พวกปถุชุนกย็งัไม่เคย 
มีอริยมรรคมีองค์แปดสักคนหรอก ยังไม่พ้น 
ทุกข์หรอก ตอนนี้ทุกข์เต็มที่ทีเดียว แต่ก็
เช่ือมั่นว่าอันนี้แหละใช่ เชื่อปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า 
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เรียนธรรมะหมวดโน้นหมวดนี้ แล้วก็
ม่ันใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละ โลกนี้เป็นทุกข์ 
เราก็เชื่อ นี้เรียกว่ามั่นใจหรือศรัทธาในปัญญา
ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง เรียกตามชื่อ 
ก็ว่า ตถาคตโพธิศรัทธา ในพระสูตรต่างๆ  
พระพทุธเจ้าทรงแสดงศรทัธาชนดินีเ้ป็นอนัมาก  
ถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎก เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที ่
พระองค์จะประกาศศาสนา พระองค์ก็มา
พิจารณา ก่อนจะแสดงธรรมะ ก็พิจารณาว่า
ธรรมะทีเ่ราตรสัรูแ้ล้วนี ้มคีวามลกึซึง้ เหน็ได้ยาก  
รู้ตามได้ยาก เป็นของประณีต ละเอียดอ่อน  
อันบัณฑิตเท่านั้นจะรู ้ได ้ ส ่วนคนทั่วไปที่ 
ติดอกติดใจ เพลิดเพลินหมกมุ่นอยู่ในอาลัย  
รู้ได้ยาก  พระองค์กน้็อมพระทยัไปในทางทีจ่ะไม่
แสดงธรรม  พอเป็นอย่างนัน้แล้ว  สหมับดพีรหม 
กม็าอาราธนา พระพทุธเจ้าทรงมองด ูสตัว์โลก
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ที่มีอินทรีย์แตกต่างกัน แล้วก็ตกลงพระทัย 
ที่จะแสดงธรรม พระองค์ก็กล่าวคาถาขึ้นมา
เบื้องต้นว่า 

สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟัง จงปล่อย
ศรัทธาเถิด

เราได้เปิดประตูอมตะแก่สัตว์ทั้งหลาย 
เหล่านั้นแล้ว2

สตัว์ใดทีต้่องการฟัง กจ็งปล่อยศรทัธามา  
หมายถงึ คนทีต้่องการฟังธรรม มคีวามเลือ่มใส 
เชื่อปัญญาตรัสรู้ พระองค์ทรงเปิดประตูอมตะ 
แก่สัตว์เหล่านั้น ถ้าไม่เชื่อเสียก่อนแล้ว เป็น 
คนมีทิฏฐิมานะ มีความเห็นอย่างโน้นอย่างนี้ 
คอยคิดขัดแย้ง ก็จะมีปัญหาได้ ฉะนั้น เวลา 
ฟังธรรมกต้็องปล่อยศรทัธา ปล่อยความเชือ่มัน่ 

๒ ส�.ส. 1๕/1๗๒/๒๓๒ พรหมายาจนสูตร
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ออกมาว่า  พระพทุธเจ้านีเ้ป็นผูท้ีไ่ด้ตรสัรู ้ รูแ้จ้ง 
ทั้งโลกนี้และโลกอ่ืน แล้วก็เอามาบอกมาสอน 
เราก็มาเรียน พิจารณาดู ให้เกิดความเข้าใจ 
แล้วด�าเนนิตามทางนี ้ นีใ้นตอนก่อนแสดงธรรม  
พระองค์ก็ตรัสถึงศรัทธา

ต่อมา พระสูตรต่างๆ ที่มีเรื่องพระภิกษุ
ออกบวชกม็เีรือ่งศรทัธาท้ังนัน้ เมือ่พระพุทธเจ้า 
อุบัติขึ้นมาในโลกแล้ว พระองค์ก็ทรงแสดง
ธรรมะอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด สมบูรณ์พร้อมด้วยอรรถและ
พยัญชนะ พวกคหบดีต่างๆ ก็ได้ฟังธรรมะ
อันนั้น พอได้ฟังธรรมะ ก็ได้เกิดศรัทธา มี
ความเลื่อมใสในพระตถาคต เลื่อมใสเพราะ
ได้ฟังธรรม นี้คือศรัทธาที่ถูกต้อง บางท่านก็มี 
ศรัทธามาก เห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้นั้น 
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จริงทกุประการ ปฏบิตัติามแล้วเป็นพระอรหนัต์  
หมดจดจากกเิลส  พ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ  
พ้นจากทกุข์ได้จรงิ  จนเกดิความคดิว่าฆราวาส
นี้คับแคบ  เป็นทางมาของธุลี  ก็ออกบวช  
เพราะศรทัธาในพระพุทธเจ้า ดงัพระพุทธพจน์
ว่า 

คหบดี บุตรคหบดี  หรืออนุชนใน 
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิด
ศรทัธาในตถาคต  เมือ่มศีรทัธาย่อมตระหนกัว่า  
“การอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทาง 
แห่งธุลี การบวชเป็นทางปลอดโปร่ง การที่ 
ผูค้รองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรย์ให้บรสิทุธิ์
บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ท�าได้ง่าย 
ทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวด นุ ่งห่มผ้า 
กาสาวพัสตร ์ออกจากเรือนไปบวชเป ็น
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บรรพชิต”3

หลังจากได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นว่า การ
ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ มาท�าแบบ
ฆราวาสนี้มันยาก คือจะบรรลุเป็นพระอรหันต์
ในแบบฆราวาสนี่มันยาก เชื่อมั่นแล ้วว ่า 
ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรูแ้ละแสดงธรรมเป็นของจรงิ  
พระองค์เป็นพระอรหันต์ ทีนี้ จะเป็นอรหันต์
ตามอย่างนั้น อยู ่ในเพศฆราวาสมันท�ายาก  
ก็เลยพากันออกบวช นี้เป็นศรัทธาในแบบ
ปถุชุนทัว่ไปทีก่ล่าวถงึในพระไตรปิฎกมากมาย 
ท่านเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรม แล้วมีศรัทธาใน
ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธองค์ทรงแสดงคุณสมบัติของ
พุทธบริษัท การเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี การ 

๓ ที.สี ๙/1๙1/๖๔ สามัญญผลสูตร
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ได้ทรัพย์ที่จะเป็นประโยชน์ในภพหน้า ทรัพย์
อันเป็นอริยทรัพย์ คุณสมบัติเหล่านี้ก็ล้วนมี
ศรทัธาเข้ามาเกีย่วข้อง เป็นศรัทธาระดบัปถุชุน
ทั้งนั้น คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า  
เพราะเหตุดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เป็นพระอรหันต์ เป็นผู ้ตรัสรู ้ชอบได้โดย
พระองค์เอง เป็นต้น คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้า 
เป็นผู้ตรัสรู้จริงๆ และธรรมะที่พระองค์น�ามา
แสดงก็แสดงจากการตรัสรู้ 

คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่ดี มีอยู่  
5 ข้อ ข้อที่ (1) ก็มีศรัทธา (2) มีศีล (3)   
เป็นพวกมุ่งกรรม ไม่มุ่งมงคล (4) ไม่แสวงหา
เขตบุญนอกศาสนา (5) ท�าอุปการะแก่ศาสนา
พระพุทธศาสนาก่อน4 

๔ ดูรายละเอียดใน อ�.ปญฺจก. ๒๒/1๗๕/๒๙๓ จัณฑาลสูตร
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เริม่ต้นข้อที ่1 คอืศรัทธา เชือ่ปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า หรือจะพูดถึงความถึงพร้อม 
ที่เรียกว่าสัมปทา ความถึงพร้อมท่ีจะเป็นเหต ุ
ให้ได้สมบัติในอนาคต สมบัติในภายภาคหน้า  
ผู้ที่จะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้า ก็ต้องม ี
ความถึงพร้อมอยู ่ 4 ประการ  เรียกว่า  
สัมปทา 4  มีสัทธาสัมปทา  สีลสัมปทา  
จาคสัมปทา และปัญญาสมัปทา สทัธาสมัปทา 
ก็คือ เชื่ อป ัญญาตรัส รู ้ ของพระพุทธเจ ้ า  
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไร 

คอื อรยิสาวกในธรรมวนิยันีม้ศีรทัธา เชือ่
ปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า “แม้เพราะเหตุนี้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  เพียบพร้อม 

ศรัทธาที่ถูกต้อง
44



ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู ้แจ้งโลก  
เป็นสารถีฝึกผู ้ ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม  
เป็นศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย  
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค” นี้ 
เรียกว่า สัทธาสัมปทา5

เหตุปัจจัยที่เป็นไปเพื่อท�าให้เกิดปัญญา 
ธรรมะท่ีเป ็นกองหนุนปัญญามี 5 อย่าง  
มีอะไรบ้าง ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา  
ศรัทธา คือ เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
อยู่ข้างหน้า อันนี้เรื่องศรัทธาของพวกที่ยังเป็น
ปุถุชน ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า

ถ้าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกา เป็นพวกท่ี 
อยู ่ใกล้ชิด  เป ็นพวกท่ีถือว ่าอยู ่ทางข้าง 
พระพุทธศาสนา ก็เริ่มต้นที่ศรัทธา คือเชื่อ 

๕ อ�.จตุกก. ๒1/๖1/1๐1 ปัตตกัมมสูตร
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ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท่านท้ังหลาย 
ก็จะเห็นชัดว่า ศรัทธาตามแบบค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า หรือว่าศรัทธาท่ีถูกต้องนี้ไม่ใช่
ศรัทธาที่คน แต่เป็นศรัทธาในปัญญา คือ 
เชื่อมั่นในปัญญาของพระพุทธเจ้า เหมือนกับ
เรามีผู ้น�าอยู่คนหนึ่ง  ซ่ึงผู้น�าของพวกเรานี้ 
ก็คือพระพุทธเจ้า ทีนี้เราก็เชื่อปัญญาของผู้น�า 
เชื่อความรู้ของผู้น�า พระองค์มีปัญญาตรัสรู้
ธรรมะแล้ว เราก็เชื่อปัญญา มีความมั่นใจใน
ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นี้เป็นตัวศรัทธา
ที่ถูกต้องในทางพุทธ 

นอกจากปุถุชนเต็มขั้นท่ียังไม่ได้ฝึกจิต
จะต้องมีศรัทธาแล้ว แม้แต่ผู้ท่ีมาปฏิบัติธรรม 
ท่ีจะเป็นไปเพื่อการตรัสรู ้  ศรัทธาก็ยังเป็น 
ตัวน�า  เป็นกองหนุนในการที่จะช่วยให้ถึง 
การตรัสรู้เช่นกัน คุณสมบัติที่จะวัดผลว่าจะ
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ตรัสรู้ได้ช้า จะตรัสรู้ได้ไว ธรรมะหมวดอินทรีย์  
หมวดพละ  กม็ศีรทัธาอยูข้่างหน้าเป็นสทัธนิทรย์ี  
สัทธาพละ  ศรัทธาเหล่านี้ก็ เหมือนเดิม 
น่ันแหละ คอืเชือ่ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

สัทธินทรีย์ เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู ้มี
ศรัทธา เช่ือพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่า  
แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เป็นพระอรหนัต์  ตรสัรูด้้วยพระองค์เองโดยชอบ  
เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี  
รู ้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู ้ที่ควรฝึกได้อย่าง
ยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลาย เป ็นพระพุทธเจ ้า เป ็นพระผู ้ม ี
พระภาค6

๖ ส�.ม. 1๙/๔๗๙/๒๘๗ ปฐมวิภังคสูตร
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พวกทีอ่นิทรีย์แก่กล้ากบ็รรลุได้ไว อินทรีย์ 
อ่อนก็บรรลุได้ช้า เพราะฉะนั้น ยิ่งเชื่อมั่น 
มั่นใจในปัญญาของพระพุทธเจ้ามากเท่าไร ก็
เป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกความก้าวหน้าส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติธรรม ศรัทธาเป็นคุณสมบัติอันแรก
อยู่เสมอที่ต้องพิจารณา ถ้าปฏิบัติแล้ว ศรัทธา
ลดลง ก็แสดงว่าผิด ถ้ามีความมั่นใจในปัญญา
ตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้น ชัดเจนขึ้น  
มั่นคงขึ้น  ก็ถูกต้อง  และศรัทธานี้ก็เป็น 
อันเดียวกันกับผู ้ที่ยังไม่ได้ฝึกนั่นเอง  คือ 
เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เรียกว่า 
ตถาคตโพธิศรัทธา 

ศรทัธาระดบัทีห่นึง่ ระดบัปถุชุน ส�าหรบั 
พวกเราทั่ วไป คือเชื่อป ัญญาตรัสรู ้ ของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ ง่ายๆ อย่างนี้ นี่คือ
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ศรัทธาที่ถูกต้อง ถ้าเป็นศรัทธาในคนโน้นคนนี้  
ถึงแม้ว่าตัวศรัทธานี้จะเป็นของดี แต่ยังไม่ถูก  
ยังไม่เป็นไปเพื่อปัญญา ยังไม่เป็นไปเพื่อความ 
พ้นทุกข์ ถ้าศรัทธาในปัญญาตรัสรู ้ของ
พระพุทธเจ้า นี้จึงจะเป็นไปเพื่อเกิดปัญญา 
เป็นไปเพือ่จะทุม่เทก�าลงัความเพยีรประพฤติ
ปฏิบัติ ละชั่ว มาท�าดี และท�าจิตให้ผ่องใส
หมดจดจากกิเลส ด้วยการเจริญอริยมรรค
ต่อไป

พระพุทธองค์ตรัสว่า ส่ิงนี้มันไม่ดี เราก็ 
เช่ือม่ันว่ามนัไม่ดจีรงิๆ เพราะพระองค์ตรสัรูม้า 
ไม่ใช่เรารูเ้อง เรามัน่ใจปัญญาของพระพทุธเจ้า 
ก็จะมีความเพียรเพื่อที่ละสิ่งไม่ดี พระองค์ 
ตรัสว่า สิง่นีด้ ีเรามศีรทัธา มัน่ใจในปัญญาตรสัรู้  
ก็เป็นไปได้ที่จะมีความเพียรท�าตาม พระองค์
ทรงสอน การจะบรรลุธรรมได้ต้องมีคุณสมบัติ

ศรัทธาที่ถูกต้อง
50



อันนี้ๆ เราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
เราก็ท�าคุณธรรมเหล่านั้นเพิ่มเติมขึ้นมา ท�า
อย่างนี้ๆ จะท�าให้เกิดปัญญา เกิดวิชชา จะ
ท�าให้เป็นพระอริยเจ้า ตอนนี้เรายังไม่เป็น ยัง 
ไม่เคยเป็น ถ้าไม่มีศรัทธา มันก็ท�าไม่ได้ หรือ
ท�าไปก็ยึกๆ ยักๆ ไม่ลงทุนลงแรงอย่างเต็มท่ี  
กลัวมนัจะไม่ได้ กลวัมนัจะผดิ แต่ถ้าเชือ่ปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระองค์ว่าท�าอย่างน้ี  
เรากท็�าตาม ผลมนัยงัไม่เกดิ ยงัไม่มใีครรบัรอง  
แต ่อาศัยศรัทธา เชื่ อป ัญญาตรัสรู ้ ของ 
พระพุทธเจ้า ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดฉันทะ เกิด
ความเพียรขึ้น นี้จึงเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง

ศรทัธานีก้จ็ะมอีาการออกมาในลกัษณะ 
มัน่ใจ เช่ือมัน่ มัน่คง หยัง่ลง ในปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า  ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์  
เพราะเหตุดังนี้ๆ ท�าอย่างนี้แล้วได้อย่างที่
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พระองค์ทรงบอกทุกประการ ยิ่งมั่นใจมาก
เท่าไรก็เรียกว่ามีศรัทธาเยอะเท่านั้น ท�าไม
จึงเรียกว่าศรัทธา ก็เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาของ
ตนเอง เป็นความมั่นใจ ความเชื่อพระพุทธเจ้า
ว่าอย่างนี้ๆ ถ้าเช่ือ ถ้ามั่นใจ ก็จะได้ปฏิบัต ิ
ยิ่งๆ ขึ้นไป  ถ้าไม่เชื่อ  คงไม่มีทางก้าวหน้า  
คงไม่มีทางได้ปัญญา 

ศรัทธาลักษณะเช่นนี้ จัดเป็นความเห็น
ถูกระดับโลกิยะ เป็นสัมมาทิฏฐิระดับที่เป็น
ส่วนของบุญ ก่อให้เกิดการกระท�ากรรมท่ีดี 
และเป็นเครื่องอาศัยท�าให้เกิดปัญญาข้ันสูง 
ต่อไป ดังพระพุทธพจน์ว่า 

สมัมาทฏิฐทิีย่งัมอีาสวะ เป็นส่วนแห่งบญุ  
ให้ผลคืออุปธิ เป็นอย่างไร
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คือ ความเห็นว่า “(๑) ทานที่ให้แล้ว 
มีผล (๒) ยัญที่บูชาแล้วมีผล (๓) การเซ่นสรวง
ท่ีเซ่นสรวงแล้วมีผล (๔) ผลวิบากแห่งกรรม 
ที่ท�าดีและท�าชั่วมี (๕) โลกนี้มี (๖) โลกหน้ามี 
(๗) มารดามีคุณ (๘) บิดามีคุณ (๙) สัตว์ที่เป็น
โอปปาตกิะม ี(๑๐) สมณพราหมณ์  ผูป้ระพฤติ
ปฏิบัติชอบ  ท�าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า   
ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง  แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง 
ก็มีอยู่ในโลก” นี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ 
เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ7

สัมมาทิฏฐิข้อที่ 10 นั่นเองมีผลต่อเนื่อง
มาสู่ตถาคตโพธิศรัทธา จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่มี
ความเห็นถูกต้อง จะมคีวามเชือ่มัน่ในปัญญา
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

๗ ม.อุ. 1๔/1๓๖/1๗๖ มหาจัตตารีสกสูตร
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คุณสมบัติต่างๆ ของพวกปุถุชน เริ่ม
ตั้งแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี  จนกระทั่งเป็น 
ผู ้ปฏิบัติธรรมจึงเริ่มต้นที่ศรัทธาก่อนเสมอ  
ท้ังๆ ที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา  
แต่ไม่ให้พิจารณาเริ่มท่ีปัญญา ให้เร่ิมท่ีศรัทธา  
ดูว่ามีศรัทธาหรือเปล่าเป็นอันดับแรก พวกที ่
เน้นปัญญามากเกินไป  ชอบไปคิดพิจารณา
เอาเอง อันนี้ใช ้ไม ่ได ้ จะไม่มีเกิดปัญญา  
เกิดแต่ทิฏฐิและความเห็นยึดถือต่างๆ ดีไม่ด ี
ก็เพี้ยนไป ท่านจึงให้ดูความมั่นใจในค�าสอน 
ของพระพทุธเจ้า เชือ่ปัญญาตรสัรู ้พระพทุธองค์ 
ตรัสอย่างไร ต้องเป็นจรงิอย่างนัน้ พดูภาษาเรา
คือ ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมาก  
ถ้าจะเป็นเหตุผลในแบบธรรมะก็คือหาเหตุผล
เพ่ือจะท�าให้เกิดศรัทธา เชื่อพระพุทธเจ้าได้
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อย่างเตม็ที ่ อย่างนีไ้ม่ว่ากนั  แต่จะไปหาเหตผุล 
ท�านองค้านไปค้านมาแบบพวกคิดมากกจ็ะไม่ได้
อะไร อย่างนั้นจะมีปัญหาเยอะ ง่ายๆ ก็คือ  
พระองค์ตรสัอย่างไรกเ็ป็นจรงิอย่างนัน้  สิง่ไหน 
ที่เรายังไม่เข้าใจชัดก็วางไว้ก่อน เอาอันที่เข้าใจ
ชัดมาปฏิบัติก่อน แล้วก็จะเข้าใจยิ่งๆ ขึ้นไป 
ศรัทธาก็จะมากขึ้นตามล�าดับ นี้เป็นศรัทธา
ระดับที่หนึ่งเรียกว่า  ตถาคตโพธิศรัทธา เป็น
ศรัทธาระดับปุถุชน มั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า 

เราทัง้หลายท่ีเป็นปถุชุนนี ้ควรท�าศรทัธา
เช่นนี้ให้มีข้ึน เพราะเป็นคุณสมบัติข้อแรกเลย  
การจะท�าให้มข้ึีนก็ต้องฟังธรรมเยอะๆ น่ันแหละ  
ฟังเหตุผลของธรรมะจนกระทั่งมั่นใจว่าเป็น
อย่างนั้น ถ้ามั่นใจว่าเป็นอย่างนั้น เรียกว่าเชื่อ
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ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถ้ายังไม่ค่อย
มั่นใจ ยังยึกๆ ยักๆ อยู่ ก็แสดงว่ายังไม่เชื่อ  
เมื่อไม่เชื่อแล้ว จะท�าความเพียรให้เต็มท่ี  
มันก็เป็นไปไม่ได้ จึงไม่เจริญก้าวหน้า ดังนั้น 
หลักธรรมต่างๆ ทีเ่ป็นคณุสมบตัขิองพทุธบรษิทั 
จึงเริ่มต้นที่ศรัทธา เมื่อมีศรัทธาก็จะเข้าไป 
ฟังธรรม น�าไปปฏิบัติ จนจบที่ปัญญา หาก
ไม่มีศรัทธาแล้ว ก็จะขาดการฟังธรรม และ
ห่างออกไปจากธรรมวินัยนี้ ดังพระพุทธพจน์
ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวการบรรลุ 
อรหัตตผลด้วยขั้นเดียวเท่านั้น แต่การบรรลุ
อรหัตตผล ย่อมมีได้ด้วยการบ�าเพ็ญสิกขา 
โดยล�าดับ ด้วยการบ�าเพ็ญกิริยาโดยล�าดับ  
ด้วยการบ�าเพ็ญปฏิปทาโดยล�าดับ 
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การบรรลุอรหัตตผล ย่อมมีได้ด้วยการ
บ�าเพ็ญสิกขาโดยล�าดับ ด้วยการบ�าเพ็ญกิริยา
โดยล�าดับ ด้วยการบ�าเพ็ญปฏิปทาโดยล�าดับ 
เป็นอย่างไร 

คือ กุลบุตรในศาสนานี้ เกิดศรัทธาแล้ว
ย่อมเข้าไปหา เมื่อเข้าไปหาย่อมนั่งใกล้ เมื่อ
นั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสตลงสดับ เงี่ยโสตลงสดับ 
แล้วย่อมฟังธรรม คร้ันฟังธรรมแล้วย่อม 
ทรงจ�าไว้ ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรม 
ที่ทรงจ�าไว้แล้ว เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่ 
ธรรมทั้งหลายย่อมควรเพ่งพินิจ เมื่อมีการ 
เพ่งพินิจธรรมอยู่ ฉันทะย่อมเกิด กุลบุตรนั้น
เกดิฉันทะแล้ว ย่อมอตุสาหะ ครัน้อตุสาหะแล้ว 
ย่อมไตร่ตรอง ครั้นไตร่ตรองแล้ว ย่อมอุทิศ 
กายและใจ เมื่ออุทิศกายและใจแล้ว ย่อม 
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ท�าให้แจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมด้วยนามกาย  
และเห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วย
ปัญญา 

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าศรัทธาไม่มี การเข้าไป
หา การนั่งใกล้ การเงี่ยโสตลงสดับ การ 
ฟังธรรม การทรงจ�าธรรม การพิจารณา 
เนื้อความ ความเพ่งพินิจธรรมฉันทะ อุตสาหะ 
การไตร่ตรอง และการอุทิศกายและใจก็ไม่มี 
เธอทัง้หลายเป็นผู้ปฏบิตัพิลาด เป็นผูป้ฏบิตัผิดิ  
โมฆบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้
ไกลเท่าไร8

๘ ม.ม. 1๓/1๘๓/๒1๒-๓ กีฏาคิริสูตร
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๕. ศรัทธาของพระอริยเจ้า
ต่อไปศรัทธาระดับที่สอง หลังจากที่มี

ศรัทธาระดับที่หนึ่งแล้วก็มาฝึกคุณธรรมต่างๆ 
ฝึกความเพียร ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญา  
ตามหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นต้น นอกจาก 
ศรัทธาแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ต้องท�าขึ้นมา  
แต่ศรัทธานี้เป็นอันแรก ที่วัดความส�าเร็จใน
เบื้องต้น พอฝึกหัดคุณสมบัติต่างๆ ตามวิธีที่
พระพุทธองค์สอนไว้ไปถึงระดับหนึ่ง ก็จะได้
บรรลุเป็นพระอริยเจ้าระดับโสดาบัน ศรัทธา 
ก็เต็มสมบูรณ์ ศรัทธาอันนี้ก็เลยจัดเป็นระดับ
ที่สอง 

ศรัทธามีสองระดับ ศรัทธาระดับปุถุชน
กับศรัทธาระดับอริยเจ้า ระดับอริยเจ้าเป็น
ศรัทธาของพระโสดาบัน  เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้น 
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เนื่องจากได้เห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้า 
ตรัสไว้แล้ว เลิกสงสัยแล้ว จึงเป็นศรัทธา 
ที่หยั่งลงอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว คุณสมบัติ 
ของพระโสดาบัน มีเรื่องศรัทธาอยู่ 3 ข้อ อีก
ข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องศีลหรือเร่ืองจาคะ เราคง 
ได้ยินบ่อยๆ 

คุณสมบัติของพระโสดาบันมีอยู่ 4 ข้อ  
เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้น ท�าให้สามารถบอก
ตนเองได้ว่าเป็นโสดาบัน เป็นผู้แน่นอนแล้ว 
คือเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันหยั่งลงไม่หวั่นไหว
ในคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม 
คุณของพระสงฆ์  และเป็นผู ้มีศีลบริบูรณ์  
ดังพระพุทธพจน์ว่า 

ธ ร ร ม บ ร ร ย า ย ชื่ อ ธ ร ร ม า ท า ส ที่ 
พระอริยสาวกผู ้ประกอบแล้ว เมื่อหวังพึง
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พยากรณ์ตนเองได้ว ่า  เรามีนรกส้ินแล้ว  
มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีภูมิแห่งเปรต 
สิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว  
เราเป็นโสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอน
ที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

๑. ประกอบด ้วยความเลื่ อมใสอัน 
ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อม
ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู ้แจ้งโลก  
เป็นสารถีฝึกผู ้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม  
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค 
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๒. ประกอบด ้วยความเลื่ อมใสอัน 
ไม ่หวั่นไหวในพระธรรมว ่า  พระธรรม 
เป ็นธรรมที่พระผู ้มีพระภาคตรัสไว ้ดีแล ้ว  
ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบ
ด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา 
ในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

๓. ประกอบด ้วยความเลื่ อมใสอัน 
ไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของ 
พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง  
ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล 
๔ คู ่  คือ ๘ บุคคล  พระสงฆ์สาวกของ 
พระผู้มีพระภาคนี้  เป็นผู้ควรแก่ของที่เขา 
น�ามาถวาย  ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่
ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญ 
อันยอดเยี่ยมของโลก
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๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ 
ไม่ขาด ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  
เป็นไท ท่านผู้รู ้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและ 
ทิฏฐิครอบง�า เป็นไปเพื่อสมาธิ

อานนท์ นี้แล คือ ธรรมบรรยายชื่อ 
ธรรมาทาส ที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อ 
หวงักพึ็งพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามนีรกสิน้แล้ว 
มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีภูมิแห่งเปรต
สิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เรา
เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอน 
ที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า9

ศรทัธานีไ้ม่เหมอืนกบัศรัทธาแบบปถุชุน  
ศรัทธาแบบปุถุชนนี้ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู ้
ของพระพุทธเจ้า แต่ตอนเป็นพระโสดาบันนี้  

๙ ส�.ม. 1๙/1๐๐๖/๕๐๙ ตติยคิญชกาวสถสูตร
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มคีวามเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในคณุของพระพทุธเจ้า  
เป็นต้น หยั่งลงไปในคุณ เนื่องจากมีปัญญา
เห็นธรรมแล้ว เป็นพยานด้วยตนเองแล้ว 
อาศัยปัญญาที่เห็นธรรมนั่นเอง ก็เลยหยั่งลง 
อย่างมั่นคงในคุณของผู้แสดงธรรม คุณของ 
พระธรรม และคณุของผู้ทีป่ฏบิตัติรงตามธรรม  
ลักษณะไม่เหมือนกัน ปุถุชนเชื่อปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า เชื่อปัญญา มั่นใจในปัญญา 
ส่วนระดับพระอริยเจ้านี่ เป็นความเลื่อมใส 
อันไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเลย  
เพราะว่าท่านมีปัญญาเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า
แสดงไว้  คอืได้เหน็อรยิสจัเหมอืนทีพ่ระพทุธเจ้า
ตรัสเอาไว้ ได้เห็นนิพพานเป็นคร้ังแรกแล้ว  
ส ่วนพวกปุถุชนนี้ยังไม ่ เห็น  ยังไม ่เคยมี 
อริยมรรค ต้องเชื่อไว้ก่อน เชื่อปัญญา ส่วน 
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พระโสดาบนันีเ้ป็นความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้าว่า พระองค์มีคุณอย่างนั้น 
จริงๆ ไม่หวั่นไหวเลย  เนื่องจากมีปัญญา 
ระดับหนึ่ง แต่ปัญญายังไม่สมบูรณ์ นี้เป็น
คุณสมบัติข้อที่หนึ่ง

คุณสมบัติข ้อท่ีสอง  ก็ เป ็นศรัทธา 
เหมือนกัน มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน
คุณของพระธรรม  เพราะท่านได้เห็นธรรม  
มีปัญญารู ้ธรรม  ไม่เหมือนกับพวกปุถุชน  
ปุถุชนมีศรัทธาอยู่ประเด็นเดียว คือศรัทธา  
เชื่อปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า  ส ่วน 
พระอริยเจ้ามีศรัทธาอยู่สามเร่ือง คุณสมบัติ 
ข้อที่สาม เป็นผู้มีความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหว 
ในพระสงฆ์ ว่าพระสงฆ์เป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง   
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควรอย่างนี้ๆ เหมือนที่
เราสวดกัน 
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ความเลื่ อม ใสอัน ไม ่หวั่ น ไหวของ 
พระอริยเจ้า หรือเรียกว่าศรัทธาท่ีสมบูรณ์นี ้
มีอยู ่สามเรื่อง คือเลื่อมใสไม ่หวั่นไหวใน
พระพุทธเจ้า เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม 
เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ไม่หวั่นไหวใน
พระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์  
ตรัสรู้เองโดยชอบและคุณธรรมอ่ืนๆ ว่าเป็น 
อย ่างนั้นจริ งๆ ไม ่มี เป ็นอย ่างอื่นไปได ้  
ไม่หวั่นไหว ไม่โยกเยกโอนเอนไป ไม่ว่าจะด้วย 
เหตใุดกต็าม  เลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรมว่า  
ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคนั้นตรัสเอาไว้ดีแล้ว
เป็นต้น จนกระท่ังวิญญูชนรู ้ได้เฉพาะตน  
เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เลื่อมใสไม่หวั่นไหว
ในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกที่เป็นโอรสของ
พระพุทธเจ้า เกิดจากพระธรรม เป็นผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติสมควร เป็น 
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ผู ้ท่ีควรของบูชา ควรของต้อนรับ ควรแก่
ทักษิณา ควรกราบไหว้ท�าความเคารพ เป็น
นาบุญของโลกอย่างนี้ๆ นี้เป็นศรัทธาระดับ
โสดาบัน 

คุณสมบัติข้อที่ส่ี ศีลท่ีพระอริยเจ้าท่าน
ชื่นชม ท่านรักใคร่พอใจ เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อ
สมาธิ เป็นศีลที่รักษาด้วยวัตถุประสงค์ของศีล
จริงๆ ไม่ใช่ศีลที่รักษาเพื่อให้ได้ทรัพย์ ให้ได้ 
ไปเกิดที่โน่นที่นี่ หรือเป็นศีลที่รักษาแล้วยึดว่า  
เราเป็นผู้มีศีล เป็นศีลของเรา ไม่ใช่อย่างนั้น  
เป็นศีลที่บริสุทธิ์ล้วนๆ ปราศจากตัณหาและ
ทฏิฐ ิเป็นศลีทีเ่ป็นไปเพ่ือสมาธ ิเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
ให้เกิดปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาธิและ
ปัญญา เรียกตามชื่อว่า อริยกันตศีล ศีลท่ี 
พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจ ศีลที่พระอริยเจ้า
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ท่านชื่นชม พูดภาษาเราก็คือเป็นสิ่งที่ดีงาม 
ในสายตาของพระอริยเจ้า ไม่ว่าชาตินี้หรือ 
ชาติไหน ไม่ว่าที่นี้หรือที่ไหน พระอริยเจ้า 
ท่านพอใจศีลเหล่านี้ มีศีลเหล่านี้อยู่ประจ�าจิต 
ตลอดเวลา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า 

พวกปุถุชนรักษาศีล เป็นเรารักษาศีล  
เราเป็นผู้มีศีล ยังมีความยึดถืออยู่ เนื่องจาก
ตนเองยังไม่ดี ก็ต้องรักษาดี ยังไม่มีพื้นฐานที่
ถูกต้อง ก็ไม่ดีนักในสายตาของพระอริยเจ้า  
ถ้าเป็นอรยิกนัตศลี เป็นพืน้ฐานของพระอรยิเจ้า  
ดีในสายตาของพระอริยเจ้า ศีลก็เป็นศีลจริงๆ 
เป็นไปเพื่อสมาธิที่ถูกต้อง ข้อนี้เป็นคุณสมบัติ
ของพระโสดาบัน 

พระโสดาบันท่านมีปัญญาเห็นอริยสัจ  
ได้รู้ปฏิจจสมุปบาทระดับหนึ่งแล้ว มีปัญญา
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ระดับหนึ่ง ท�าให้มีศรัทธาที่หยั่งลง เชื่อมั่น 
ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม และ 
พระสงฆ์ นี้เป็นศรัทธาระดับโสดาบัน เป็น 
ความผ่องใสไม่หวั่นไหวคือพระโสดาบันนี้ได้
เห็นธรรมะ ได้รู ้ธรรมะ รู ้เรื่องความไม่มีตัว 
ไม่มีตน ได้ความรู ้ระดับหนึ่งแล้ว กิเลสยัง 
ไม่หมด ปัญญายังไม่เต็มที่ มีปัญญาระดับหนึ่ง  
พอมีปัญญา ก็ท�าให้ศรัทธานั้นเต็มที่บริบูรณ์ 
พอศรัทธาเต็มที่บริบูรณ์ ก็ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นใน 
ค�าสอนของพระศาสดา ไม่ต้องมผีูอ้ืน่เป็นปัจจยั 
ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องมีใครคอย 
ชักจูงให้มานับถือ ถึงความหยั่งลงมั่นใจในคุณ 
ของพระพุทธเจ้า พวกปุถุชนต้องอาศัยมั่นใจ 
ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ยังอาศัยอยู่  
อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้  มาเรียน 

ศรัทธาที่ถูกต้อง
70



มาศึกษา พิจารณาดู แล้วก็เชื่อว่าอันนั้นจริง 
คือเชื่อปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า อะไร
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ธรรมะนั่นแหละ เอา
ธรรมะนั้นมาเรียน มาศึกษา จนกว่าจะเชื่อ 
ถ้าเช่ือก็เรียกว่าเป็นปุถุชนที่ค่อนข้างดี ถ้ายัง 
ไม่เชื่อรู ้สึกว่ายังไม่เชื่อตรงนั้นตรงนี้ ยังเป็น
พวกคิดมากอยู ่ ก็ยังเป็นปุถุชนที่ยังเลวอยู ่
มาก ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ใกล้ ยังไม่ใช่อุบาสก
อุบาสิกาที่ดี ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดี เขา
จะเชื่อปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า เป็น
คุณสมบัติข้อที่หนึ่ง ส่วนเชื่อแล้ว ตัวเองจะ
ปฏิบัติได้แค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ปฏิบัติได้
ถึงระดับหนึ่งก็เป็นพระโสดาบัน ไม่ต้องเชื่อ 
ผู ้อื่นในค�าสอนของพระศาสดา มีศรัทธา 
มั่นคงไม่หวั่นไหว 
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ความเป็นพระโสดาบันนี้มีอานิสงส ์
มากมายอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ เลิศกว่าเป็น
พระเจ้าจกัรพรรด ิเลศิกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดนิ 
เลิศกว่าเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ ท�าไมเป็น 
เช่นนั้น เพราะพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงแม้จะเป็น
ผู้ทรงธรรม ตายจากมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ตายจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ยังไม่
แน่นอน ไม่พ้นจากอบายได้ ส่วนพระโสดาบัน 
แม้จะไม่ค่อยมีอะไรนัก ถ้าเป็นพระโสดาบัน
ท่ีเป็นพระภิกษุ ยังต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพ  
ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเขา แต่ก็ไม่มีทางตกอบาย
ปิดอบายได้ พระโสดาบันก็เลยเลิศกว่าอันอื่น 
เลิศกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ เลิศกว่า
สมบัติของเทวดาต่างๆ พระพุทธเจ้าก็ยกย่อง
มาก จนกระทัง่เลศิกว่าพวกทีไ่ปเกดิเป็นพรหม  
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พวกที่เป็นผู้สอนสมาธิ ให้คนไม่มีกามราคะ  
ไม่ติดข้องในกาม แล้วไปเกิดเป็นพรหม ก็ถือ 
ว่ามีประโยชน์มาก แต่สู ้พระโสดาบันไม่ได้  
พระโสดาบันแม้จะมีกามราคะ แต่ไม่ตกอบาย 
พวกทีไ่ปเกดิเป็นพรหม  ไม่มกีามราคะกจ็รงิอยู่ 
แต่ไม่พ้นอบาย ตัวอย่างดังคาถาว่า 

ปพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา

สพฺพโลกาธิปจฺเจน  โสตาปตฺติผล� วร�10

โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็น
เอกราชในแผ่นดิน 

กว่าการไปสู่สวรรค์ หรือกว่าความเป็น
ใหญ่ในโลกทั้งปวง11

1๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/1๗๘/๔๘
11 ส�.ส. 1๕/๗๓/๘๐ วิตตสูตร
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นี้เป็นศรัทธาระดับที่สอง คือศรัทธาที่
เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน เป็นความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ใน
พระธรรม และในพระสงฆ์ ต่อไปสูงกว่า 
พระโสดาบัน  ไม ่พูด เรื่ องศรัทธาแล ้ว  
พระโสดาบันนี่ศรัทธานั้นมาท�าหน้าที่จนจบ 
แล้ว พอจบตรงนี้แล้วไม่ใช่หมายความว่า  
ท่านพระสกทาคาม ี พระอนาคาม ี พระอรหันต์ 
น้ีจะไม่มีศรัทธา มีศรัทธานั่นแหละ แต่หน้าที่ 
หมดเท่านั้นแล้ว ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าท่ีของ 
ธรรมะอ่ืนๆ ให้วริยิะ  ให้สต ิ ให้สมาธ ิ โดยเฉพาะ 
ให้ปัญญาท�าหน้าที่ต่อไป ส่วนศรัทธาได้ท�า
หน้าที่ของตนเองมาจนจบที่เป็นโสดาบัน 

ดงันัน้ ศรทัธาท่ีถกูต้องในพุทธศาสนาคือ
ศรัทธาที่เชื่อมโยงมาสู่ปัญญา โดยท�าหน้าที่
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ถึงที่สุดตอนเป็นพระโสดาบัน เพื่อให้มีความ
มั่นใจได้ ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ท�าให้เชื่อมั่น 
ได้ว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ที่แน่นอน ไม่มีทางตกต�่า 
จะได้เป็นพระอรหันต์ในภายหน้าแน่นอน 

ศรัทธาที่ เป ็นตัวจุดประกาย  เป ็น 
จุดเริ่มต้นเพื่อจะได้ฝึกตัวเอง ให้โอกาสแก่ 
ตนเองที่จะได้ฝึกเรื่องที่ยังไม่เคยฝึกได้เห็นใน 
สิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้มีในสิ่งที่ยังไม่เคยมี ได้เป็น
ในสิง่ทีย่งัไม่เคยเป็น  เหน็ในสิง่ทีไ่ม่เคยคอืเหน็ 
อริยสัจ มีอริยทรัพย์ และได้เป็นพระอริยเจ้า  
ถ้าไม่มีศรัทธา  เราก็ไม่ได้ฝึก  ไม่เชื่อมั่น  
ก็ไม่ได้ท�า ไม่ได้ให้โอกาสตัวเอง ก็ใช้ชีวิตไป 
วันๆ อย ่างนั้น เมื่อมั่นใจในค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า ก็จะได้ให้โอกาสแก่ตัวเอง ได้ฝึก  
ให้ได้อันที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะแต่เดิมเป็น 
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ปุถุชน ฝึกให้เป็นโสดาบัน พอจบโสดาบัน 
ศรัทธาก็หมดหน้าที่ไป นี้เป็นลักษณะของ
ศรัทธาที่ถูกต้องในแบบพุทธ เชื่อมโยงระหว่าง
ระดับที่หนึ่งมาสู่ขั้นที่สอง ก็จบเท่านี้ 
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๖. สรุป
จากที่ได้บรรยายมา สรุปได้ว่า ศรัทธา

ที่ถูกต้องในทางค�าสอนของพระพุทธเจ้ามี  
2 ระดับเท่านั้นเอง และไม่ยากด้วย สั้น 
นิดเดียว 

ในเมืองไทยเรา เวลาเราพูดถึงศรัทธา
วัดโน้น ศรัทธาวัดนี้ ศรัทธาหลวงพ่อรูปโน้น 
ศรัทธาหลวงพ่อรูปนี้ ศรัทธาอาจารย์โน้น 
ศรัทธาอาจารย์นี้ อย่างนี้ก็เป็นค�าพูด อาจจะ 
เป็นศรัทธาจริงๆ หรือไม่เป็นก็ได้ ถ้าเป็น
ศรัทธาจริงๆ ก็ต้องเป็นธรรมะท่ีเป็นฝ่ายดี  
เป็นโสภณะ ศรัทธาในอาจารย์ อาจารย์เป็น 
คนดี ศรัทธาในความดีที่เกิดขึ้นในตัวอาจารย์  
อันนี้ถือว่าเป็นศรัทธาอยู่ แต่ยังไม่ถูกต้องนัก  
เพราะว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญา ไม่ได้เป็นไป 
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เพื่อจะเป็นพระโสดาบัน ของดีก็เป็นของดี  
แต่มันไม่ถูก ดีก็น่าจะถูก แต่ว่าบางทีไม่ถูกก็มี   
ทางพุทธเราเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จึงเรียกว่าถูก  
ถึงแม้จะดี แต่ไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ ก็ยัง 
ถือว่าผิดอยู่ ศรัทธาก็เหมือนกัน เป็นของดี  
เป็นโสภณะอยู่  แต่ถ้าไม่ถูก  มันก็ดีเฉยๆ  
แต่มันไม่ถูก ไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ 

บางคนใช้ค�าว่าศรัทธา แต่ไม่ใช่ศรัทธา
หรอก เป็นแต่ค�าพูดเฉยๆ ก็มี อย่างศรัทธา 
เจ้าพ่อนั้น ศรัทธาเจ้าแม่นี้ อย่างนี้คงไม่ใช่
ศรัทธาแล้ว เพราะว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ดี ที่ว่า 
มีอ�านาจมีอะไรต่างๆ เยอะแยะนั่น ไม่ใช่ที่ตั้ง
ของศรัทธา พวกนั้นเป็นท่ีตั้งแห่งความหลง
ก็จะเป็นโมหะ เป็นความลุ่มหลงไป ถ้าเป็น
ศรัทธาในบุคคล ในกลุ่มท่ีดิ่งลงไป โดยท่ียัง 
ไม่มกีารพจิารณาก่อน นัน้กเ็ป็นแค่ค�าพดูเฉยๆ 
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ยังไม่ใช่ศรัทธาจริง ภาษาธรรมะท่านเรียกว่า 
อธิโมกข์ โดยส่วนใหญ่เมืองไทยเรานี้ คนไหน 
ที่ดูท่าทางด่ิงมั่นคงลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
เขาจะถือว่าคนนั้นมีศรัทธามาก ศรัทธาสิ่งนี้
มาก โดยไม่โงหวัเลย อนันีไ้ม่ใช่ศรทัธา แต่เรยีก
อธโิมกข์ หมายถงึ ความดิง่ลงไปในสิง่ใดสิง่หนึง่ 

ศรัทธาที่พูดกันในภาษาไทยโดยทั่วไปนี้  
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ศรทัธาจรงิๆ ถ้าเป็นแบบลุม่หลง  
อย่างนี้เป็นโมหะ เป็นความหลง เป็นอวิชชา 
อวิชชานั่นแหละอาการเหมือนศรัทธาเลย  
ท่ีจริงคือโง่นั่นเอง  ไม่รู ้เรื่อง  หลงนั่นเอง  
อีกอันหนึ่งคือดิ่งลงไปเลย เรียกอธิโมกข์ อันนี้ 
มีทั้งดี ทั้งไม่ดี ถ้าไปดิ่งลงไปในสิ่งที่ดี มันก็ดี  
ดีแต่ไม่ถูก  ถ้าดิ่งลงไปในฝ่ายไม่ดี ก็ไม่ดี 
สิ่งไม่ดีคงไม่ต้องพูดเรื่องถูกไม่ถูกแล้ว 
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ศรัทธาที่เป็นตัวสภาวะจริงๆ เช่นว่า 
ศรัทธาในคุณงามความดี อันนี้ถูกต้อง เห็น 
คนอื่นเขาท�าดีก็มีศรัทธา ไม่ใช่ศรัทธาในคนนะ  
ศรัทธาในคุณงามความดี อันนี้ก็ดีอยู่ แต่ยัง
ไม่ถูกทางพุทธ ถ้าถูก ทางพุทธมีศรัทธาอยู่  
2 ระดับ ระดับที่หนึ่งคือ ศรัทธาในแบบปุถุชน 
ศรัทธาในแบบปุถุชนนี้จะมีลักษณะเดียว คือ
เชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
ตถาคตโพธิศรัทธา พวกปุถุชนมีศรัทธาได ้
อันเดียว หมายความว่า ไปเรียนธรรมะ ศึกษา
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เรียนเรื่องกรรมและ
ผลของกรรม เรียนเร่ืองนรกสวรรค์มาแล้ว 
ก็เชื่อมั่นว ่า เป็นอย่างที่พระองค์แสดงไว้  
น่ันแหละถูก พระพุทธเจ้าทรงสอนถูกแล้ว
อริยมรรคมีองค์แปดเป็นทางที่ดี ที่เลิศ ท�าให้
ถึงนิพพาน ท�าให้พ้นทุกข์ เราก็เชื่อ มั่นใจ  
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นี้คือศรัทธาของปุถุชน ได้เท่านี้ 

ใครมีศรัทธาเชื่ อป ัญญาตรัสรู ้ของ
พระพุทธเจ้า  ก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกา  
เป็นผู ้อยู ่ใกล้ชิดศาสนาแล้ว  เป็นอุบาสก
อุบาสิกาที่ดี  ใครมีมากก็เรียกว่ามีสัมปทา  
มีความถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธา เป็นการ 
ได้ทรัพย์ที่ส�าคัญในโลกนี้ ดังบาลีที่ว่า 

สทฺธีธ วิตฺต� ปุริสสฺส เสฏฺ�   

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

สจฺจ� หเว สาธุตร� รสาน�  

ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ� 12

ศรทัธาเป็นทรพัย์เครือ่งปลืม้ใจทีป่ระเสรฐิ 
ของบุรุษในโลกนี้

1๒ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๗๓/๔๗
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ธรรมทีบ่คุคลประพฤตดิแีล้วน�าความสขุ 
มาให้

สัจจะเท่านั้นเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย

บุคคลมีความเป ็นอยู ่ ด ้ วยป ัญญา  
นั กปราชญ ์ทั้ งหลายจึ งกล ่ า วว ่ ามี ชี วิ ต 
ประเสริฐ13

ถ้าเชื่อมั่นใจในค�าสอนพระพุทธเจ ้า 
ก็เป็นไปได้ที่จะงดเว้นสิ่งที่ไม่ดี กระท�าสิ่งที่ดี  
คุณธรรมอ่ืนๆ ทรัพย ์อื่นๆ ก็จะได ้ท�ามา  
ตามก�าลังความเพียรของตัวเอง นี่ก็ส�าหรับ 
พวกปุถุชน แม้ยังไม่คิดปฏิบัติธรรมเพื่อถึง 
ความพ้นทุกข์ ยังติดข้องและปรารถนาสมบัต ิ
ในโลก ก็ยังมีศรัทธาเป็นคุณสมบัติอยู่ข้างหน้า  
เป็นคณุสมบตัขิองอบุาสกอบุาสกิา  เป็นคุณสมบัติ 

1๓ สํ.ส. ๑๕/๗๓/๘๐ วิตตสูตร
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ของผู ้ที่อยู ่ในโลก ได้ท�าหน้าท่ีของตนเอง 
อย่างเหมาะสมถูกต้อง 

แม้แต่จะแนะน�าพ่อแม่ พระพุทธองค์
ตรัสว่าพ่อแม่นี้มีคุณมาก ตอบแทนอย่างไร
ก็ไม่หมด ให้แม่นั่งบ่าข้างหนึ่ง พ่อนั่งบ่า
ข้างหนึ่ง ให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ดูแลท่าน 
อย่างดี อยู ่ตั้งหนึ่งร้อยปีก็ทดแทนบุญคุณ 
ไม่หมด วิธีการจะทดแทน ตอบแทนดีที่สุด  
คือ ถ้าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธา แนะน�าให้ท่าน 
มีศรัทธา ให้ตั้งอยู ่ในสัทธาสัมปทา นี่เป็น 
ข้อแรกในการตอบแทนบุญคุณ คือแนะน�า 
ท่านให้เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
บาปน่ากลัว ก็ให้กลัวบาป บุญกุศลเป็นสิ่ง 
ดีงาม ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้เชื่อมั่น  
ให้มั่นใจในปัญญาตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า  
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ส่วนจะท�าได้มากได้น้อยนั้น นั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง 
แต่หากมั่นใจแล้ว ก็ย่อมมีการปฏิบัติต่อให้ 
ยิ่งๆ ขึ้นไปได้

แม้ผู้ที่รักการปฏิบัติธรรม ต้องการพ้น
ทุกข์แล้ว ได้ฟังธรรมะ เชื่อพระพุทธเจ้า แล้ว
ก็อยากจะพ้นทุกข์ มาปฏิบัติธรรม ศรัทธา
ก็ยังเป็นตัวที่ชี้วัดว่า จะตรัสรู้เร็ว ตรัสรู้ช้า  
มีโอกาสจะตรัสรู ้ ไหม ต้องดูตามอินทรีย ์  
มาปฏิบัติแล้วก็ต้องมาตรวจสอบ ไม่ใช่ว่า 
น่ังสมาธิเก่ง เดินจงกรมเก่ง แต่ศรัทธาไม่ดี  
อย่างนี้ยังไงก็ไม่บรรลุ วัดกันที่อินทรีย์ตัวแรก 
ก่อน คือศรัทธา เพราะตัวนี้จะเป็นตัวน�าไปสู่ 
ปัญญาที่ถูกต้อง  ถ้าเอาตัวอื่นเป็นตัวน�า   
มีโอกาสผิดพลาดเยอะ พวกปุถุชน ท่านให้มี
ศรทัธา  ให้เช่ือมัน่ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
เป็นหลักเท่านั้น ห้ามไปท�าอย่างอื่น ทาง 
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พุทธศาสนาเน้นปัญญา แต่ให้มีศรัทธาเป็น
คุณธรรมเบื้องต้นก่อน  เน้นปัญญาก็จริง  
แต่ปัญญาจะสมบูรณ์ตอนเป็นพระอรหันต์ 

เมื่อมีศรัทธาเบื้องต้นแล้วก็มาปฏิบัติ  
ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ได้มี
ปัญญาเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอา
ไว้ได้รู ้ปฏิจจสมุปบาท ได้เห็นอริยสัจ จะมี
คุณสมบัติของพระโสดาบัน ซึ่งศรัทธาก็เป็น
คุณสมบัติที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของพระโสดาบัน 
ศรัทธานี้แยกออกมาเป็นสามข้อ คือความ
เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ความ
เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม ความเลื่อมใส
ไม่หว่ันไหวในพระสงฆ์ นี้คือตัวศรัทธา มี
ลักษณะหยั่งลงอย่างมั่นคง มีค�ากล่าวถึง
ลักษณะคุณสมบัตินี้ ดังตัวอย่างว่า 
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ได้เห็นธรรม บรรลุธรรม รู้ธรรม หยั่งลง
สู่ธรรม ข้ามพ้นความสงสัย ปราศจากความ
เคลือบแคลง ถึงความแกล้วกล้า ปราศจาก
ความมีผู ้อื่นเป ็นป ัจจัย  ในศาสนาของ 
พระศาสดา14

ภิกษุทั้งหลาย ญาณ ๒ ประการนี้ คือ  
(๑) ธัมมญาณ (๒) อันวยญาณ ของอริยสาวก  
เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่อง อริยสาวกนี้เรา 
เรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู ้ถึง
พร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง เห็น
สัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็น 
เสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง 
บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มี
ปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ด�ารงอยู่ใกล้ประตู
อมตนิพพานบ้าง15

1๔ ขุ.อุ. ๒๕/๔๓/๒๕๗ สุปปพุทธกุฏฐิสูตร
1๕ ส�.นิ. 1๖/๓๓/๗1-๒ ญาณวัตถุสูตร
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พระอรยิสาวกกช็ือ่ว่ามสีมัมาทฏิฐ ิมคีวาม
เห็นตรง มีความเล่ือมใสอันแน่วแน่ในธรรม  
มาสู่พระสัทธรรมนี้16

สรุปแล้วศรัทธาท่ีถูกต้องเป็นศรัทธา
เชื่อมโยงไปสู่ปัญญา ศรัทธาในปัญญาตรัสรู ้
ของพระพุทธเจ ้า ศรัทธาในค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนธรรมะ สอน
ให้เข้าใจว่ามีแต่ธรรมะ ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มี 
ของตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีของเรา ไม่ม ี
ของเขา ไม่มใีคร ไม่มขีองใคร มนัเป็นของมนั
อย่างนั้น สิ่งต่างๆ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  
มั่นใจในสิ่งที่พระองค์สอนเหล่านี้ ไม่เชื่อถือ 
ของขลัง ไม่เช่ือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไม่หลงมงคล 
ต่ืนข่าว มั่นใจเรื่องกรรม หวังผลที่มาจากเหตุ 
ม่ันใจในปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้น 
1๖ ม.มู. 1๒/๘๙/๘๒ สัมมาทิฏฐิสูตร
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จนกว่าจะมีปัญญาเห็นด้วยตัวเอง ทีนี้ก็จะมี
ความเลือ่มใสอันหยัง่ลงอย่างมัน่คง   ไม่หวัน่ไหว 
ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ต่อไป 
ถ้าศรทัธาถกูต้องกเ็ป็นไปได้ทีจ่ะเกดิความเพยีร 
เกิดสติ เกิดสมาธิ เกิดปัญญาต่อไป

ช่วงสุดท้ายก็ให้ฝึกสติสักหน่อยหนึ่ง ให้
ทุกท่านตั้งใจ ยืดกายให้ตรง ท�าความรู้สึกตัว
ว่ากายก�าลังนัง่อยู่ เอาความรู้นัน้ส�ารวจไปท่ีหัว  
ไล่ลงมาทีค่อ คอตรงไหม ถ้าไม่ตรงกป็รบัให้ตรง  
ไล่ไปที่หลัง ไล่ลงไปถึงก้นที่กระทบกับเก้าอี้  
ให้รู ้สึก  ไล่ลงไปท่ีน่อง  จนกระท่ังฝ่าเท้า 
ทีก่ระทบพืน้  ให้จติเข้ามาดอูยูท่ี่กาย  ท�าอย่างน้ี 
บ่อยๆ ให้ระลึกถึงกาย เห็นกายว่าก�าลังท�า 
อาการอย่างนี้ๆ อย่างน้อยก็สนใจที่เท้าที ่
กระทบอยู่ที่พื้น รู้สึกที่ฝ่าเท้ามีน�้าหนักลงที่พื้น 
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พอจิตกลับมาอยู่ที่ตัว รู้สึกตัวดีแล้ว เอา 
ความรู ้นั้นไปไว้ที่โพรงจมูก ดูลมหายใจเข้า 
ดูลมหายใจออก ดูสบายๆ กว้างๆ ดูบ่อยๆ  
เสมอๆ อย่างนี้ก็จะช่วยให้มีสติสัมปชัญญะ
เพ่ิมข้ึน ช่วยให้ผ่อนคลาย หลักเบื้องต้นของ 
การปฏิบัติธรรมคือ ให้จิตมารู้กายก่อน ให้ม ี
สติ รู้ตัวอยู่เสมอ ฝึกสติเตรียมไว้ก่อน เอาไว ้
ใช้เวลาที่จ�าเป็น โดยเฉพาะเวลาที่จะท�าผิด  
ทางกาย วาจา ใจ จะได้รู้เท่ารู้ทัน งดเว้นได้ 
แล้วค่อยๆ สังเกตกายและใจให้เห็นความจริง 
มันเป็นรูป เป็นนาม ซึ่งล้วนไม่แน่ไม่นอน เป็น
ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน 

บรรยายวันนี้ก็สมควรแก ่ เวลาแล ้ว 
นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ

ศรัทธาที่ถูกต้อง
90



บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก
ภาษาบาล ีฉบบัมหาจุฬาเตปิฏก� ๒๕๐๐. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2500.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎก
ภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
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สทฺธีธ วิตฺต� ปุริสสฺส เสฏฺ�  

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

สจฺจ� หเว สาธุตร� รสาน� 

ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ�  

ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจ

ที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้

ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วน�าความสุขมาให้

สัจจะเท่านั้นเป็นรสที่ดีกว่ารสทั้งหลาย

บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์
ทั้งหลายจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ
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รายนามผู้ร่วมบริจาค

คุณชัญญาภัค พงศ์ชยกร 1,000

ครอบครัวเกตุทัต 5,000

คุณสุรีย์ อัตน์ญานติรัตน ์ 3,000

พ.ญ.สิริพร เนาวรัตโนภาส 1,000

คุณวรัทยา อัสสกุล 1,000

คุณบุษกร สิงคาลวาณิช 1,000

คุณพรรณพิไล สุพรรณโรจน ์ 1,000

คุณนันทลี จารุรัตน์ 1,000

คุณสุรีย์ คุณาธิคม 2,000

คุณกะมะลา ภาคสุวรรณ 1,000

คุณรัชนีวรรณ อุทัยศรี 1,000

คุณพรทิพย์ ธนะโสภณ 1,000

คุณพจมาน เสริมศิริวิวัฒน ์ 1,000

คุณดเรา คาบาลโล ่ 1,000
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คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค 1,000

คุณจรรยา ตั้งกิจเวทย์ 1,000

คุณชนิกา ศิลปอนันต์ 1,000

คุณพรทิพย์ สุริยสัตย ์ 1,000

พล.ร.ท.จตุพร และ ทญ.โบว์ พุกกะเวส 1,000

คุณเพ็ญพรรณ วิสุทธิ ณ อยุธยา 5,000

คุณช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ 10,000

คุณธนัญชัย ขาวสอาด 6,000

คุณดวงตา ขาวสอาด 2,000

ไม่ออกนาม 200

คุณอรุณรัตน์ 3,000

คุณสมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา 2,000

คุณอัจฉรา อังคีรสนันท ์ 500

ทพ.ไพทูรย์ จินดาโรจนกุล 40,000

คุณนันทลี จารุรัตน ์ 1,000

คุณวิภาวี สุขเกษม 400
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คุณไพจิตร เจือจันทร์ และครอบครัว 500

คุณดารารัตน์ แหลมหลวง 5,000

ฐณิชาฌ์รีสอร์ท (3 ก.พ. 56) 5,795

คุณกนกรัตน์ อาชีพโกศล 1,000

ไม่ออกนาม 100

ผู้ฟังธรรม EXIM Bank 4,060

รศ.พญ.สุดสบาย จุลกทัพพะ 1,000

คุณอรณี บุญฤทธิ์ 250

คุณชญาดา ไชยบัณดิษฐ 250

คุณประสพสุข สุญญตา 500

ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ 1,000

อาจารย์เยาวลักษณ ์ 1,000

คุณนุจนาถ คิ้วองอาจ  400

   และคุณณัฐกานต์ เพิ่มพงศาเจริญ 

พ.ต.ท.อิทธิพล พรเทวบัญชา 1,000

คุณแม่ทองพูน จันเผื่อน 500
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คุณสุริยาวดี เดชส่งจรัส 1,000

พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ และ ดร.อุมา แสงคร้าม 2,300

พ.อ.นิธิโรจน์ คุณธัญญพิมพ์ คุณพิสิฐ 1,000

   และ คุณอุษมา วรชาติธนะสาร

ผู้เข้าปฏิบัติ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  21,220

   (19-23 ก.พ. 56)

ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย  4,840

   (24 ก.พ. 56)

ฐณิชาฌ์รีสอร์ท (3 มี.ค. 56) 7,100

คุณวันชื่น และ คุณจินตนา ธรรมไพโรจน์ 1,000 

คุณอุบล พ่วงศิริ อุทิศแด่คุณพ่อเฉลิม 500

   คุณแม่จรูญ ณ บางช้าง

พญ.เกศินี ลิ่มบุญสืบสาย 1,000

คุณศศิธร เพิ่มพานิช 3,500

คุณกฤช อนุกูลเวช 2,000

คุณประสิทธิ์ และ คุณสิรินันท์ หงษ์หยก 2,000
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คุณวริษา หงษ์หยก 2,000 

คุณวีรยา ทวีกุล 1,000

ผู้ฟังธรรม EXIM Bank   3,300

   (21 มี.ค. 56)

ไม่ออกนาม 100

ไม่ออกนาม 1,000

ไม่ออกนาม 500

ไม่ออกนาม 1,000

คุณธนัญชัย ขาวสอาด 3,000

ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย  5,270

   (24 มี.ค. 56)

ไม่ออกนาม 1,000

คุณบุญลือ และ คุณประภา เลิศกิติยศ 500

คุณธีรภูมิ และคุณทิรา มาประชา 1,500 

   และครอบครัว เป็นต้น 

คุณวันชื่น และคุณจินตนา ธรรมไพโรจน์ 500
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คุณนฤมล มีลาภ 1,000

มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร ์ 10,500

   และคณะข้าราชการบรรจุใหม่ 2556 

คุณจินตนา พรวิชุลดา 500

คุณอัจฉรา อังคีรสนันท์ 300

คุณศิริภร 1,000

คุณธนิตพงศ์ คุณธัญญพัทธ์ คุณรัสรินทร์  2,000

คุณณัฐธีร์ คุณฐานุพงศ์ พีระธ�ารงสิทธิ์ และครอบครัว  

คุณยุพิน คุณสมชาย และ ด.ช.รัฐภูมิ ชูพิน 1,000

คุณสมบูรณ์ คุณศศิธร คุณปริญญ ์ 10,000

และ คุณปราชญ์ ศรีบุศกรณ์

ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย  6,295

   (28 เม.ย. 56)

พ.ญ.รุจิรา มงคลศิริ 1,200

ผู้เข้าปฏิบัติธรรมอาศรมมาตา  15,000

   (2-6 พ.ค. 56)
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คุณสุนันท์ แก้วทับทิม 1,000

อ.นงเยาว์ โพธิ์ทอง 1,000

ทพ.ไพโรจน์ และ ทญ.พรรณี เตธวัช 3,000

พระสีลานุรักโข (เชษฐ์ ตรรกวาณิช) 5,000

คุณสุธาร เดชอุดม 6,000

ผู้ฟังธรรม บ้านจิตสบาย  5,092

   (12 พ.ค. 56)

ผู้เข้าปฏิบัติ โรงพยาบาลสุรินทร์  7,640

   (22-23 พ.ค. 56)

ผู้เข้าปฏิบัติ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานบ้านจันรม  6,320

   (24-26 พ.ค. 56)

มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ 5,000

คุณภัทริน ซอโสตถิกุล 10,000

 ๒๘๕,๔๓๒
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ผู้ท่ีสนใจหนังสือและค�าบรรยายของอาจารย์สุภีร์  

ทุมทอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 

www.ajsupee.com และ สามารถติดต่อได้ ดังนี้

(1)  ขอรบัได้ฟรีทางไปรษณย์ี ขอรบัหนงัสอืได้ครัง้ละ  

5 เล่ม และ mp3 ครั้งละ 8 แผ่น ส่งช่ือ-ท่ีอยู่ของผู้รับ  

ชื่อหนังสือ mp3 DVD ที่ต้องการไปที่ suriyan2t@gmail.

com  

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

คุณสุริยัน โทร. ๐๘-๐๕๕๓-๕๕๕๓ 

หรือ Line ID : ajsupee.com 
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 (2) ตดิต่อขอรบัทีช่มรมจรยิธรรม ตกึประสาทวทิยา 

ชั้น 2  โรงพยาบาลศรีธัญญา  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  

โทร. 0-2968-9954  ติดต่อคุณสุคนธ์

(3)  ตดิต่อขอรายละเอยีดได้จากชมรมกลัยาณธรรม 

 http://www.kanlayanatam.com
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ประวัติ

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วันเดือนปเกิด

 13 พฤษภาคม 2515 

 บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.ส�าโรงทาบ 

 จ.สุรินทร์

การศึกษา

• เปรียญธรรม 4 ประโยค

• ประกาศนียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ล�าปาง
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•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธ-

ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗)

•  วิปัสสนาจารย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

•  อาจารย์สอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก และวิชา

 ปรมัตถธรรม

•  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

•  บรรยายธรรมะตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ  

 และต่างจังหวัด

•  เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ www.ajsupee.com
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