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 ดฉินัเขยีนบทความนี้เพื่อตอบขอ้สงสยัของสงัคมต่อวดัพระธรรมกาย  ตามความคดิเหน็ส่วนตวั  
บางท่านอาจไมเ่หน็ดว้ยกบัดฉินักไ็ดน้ะคะ 
 

 ข้อมลูส่วนตวัของดิฉันท่ีเก่ียวข้องกบัวดัพระธรรมกาย 
 ดฉินัไมไ่ดเ้ขา้ชมรมพุทธตอนเรยีนระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยั แต่ตามเพื่อนทีอ่ยูใ่นชมรม
พุทธไปวดัพระธรรมกายประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ การเขา้วดัในสมยันัน้เราตอ้งช่วยทุกอยา่ง ก่อนกลบั
บา้นเราตอ้งลา้งหอ้งน ้าทีผู่ม้าท าบุญใช ้ซึง่วดัมใีหเ้พยีงสกอ็ตไบทแ์บบเป็นแผ่นใหข้ดัโถสว้ม ดฉินัตอ้งใช้
มอืจบัเพื่อขดัลา้งโถสว้ม (อยูท่ีบ่า้นดฉิันยงัไมเ่คยท า เพราะมแีปรงขดัหอ้งน ้า ดฉิันน่ิงก่อนพจิารณาว่า
มนัช่วยลดความเป็นตวัตนของเราลงได ้ จงึลงมอืปฏบิตัอิยา่งเตม็ใจ)  เมือ่ท างานกไ็มไ่ดเ้ขา้วดัเพราะ
บรรจใุนต่างจงัหวดั และกลบัมาเขา้วดัใหมเ่ป็นครัง้คราวเมือ่ไดย้า้ยกลบัมากรงุเทพฯ และเขา้วดับ่อยขึน้
เมือ่มโีครงการ RV Stars เป็นโครงการสรา้งเสรมินกัเรยีนใหเ้ป็นคนดขีองพ่อแม ่และสงัคม (ปจัจบุนัถา้
นบัรวมทรพัยท์ีบ่รจิาคใหว้ดัเป็นจ านวนมากส าหรบัดฉิัน) ดฉินัเป็นคนประหยดัเพราะไมไ่ดม้ฐีานะร ่ารวย 
ใส่เสือ้ผา้ซ ้าๆ  ไมใ่ช่เครือ่งส าอางราคาแพง  เครือ่งประดบัราคาแพงไดจ้ากการแต่งงาน  ทรพัยส์นิทีม่ไีด้
จากการประหยดัและน าเงนิไปลงทุนซึง่กม็ทีัง้ประสบความส าเรจ็และไม่ประสบความส าเรจ็   
 

 ค าถามท่ีว่าท าไมพระของวดัพระธรรมกายจึงไม่ออกบิณฑบาต 
 คุณยายจนัทน์ใหค้วามคดิเหน็ว่า  พระทัง้วดัมจี านวนมาก  การออกบณิฑบาตอาจสรา้งภาระแก่
ชาวบา้นในรอบบรเิวณวดั เพราะการเดนิบณิฑบาตคงท าได้ไม่ไกลจากบรเิวณวดัมากนัก การใส่บาตร
พระเป็น 1,000 รปู ต่อวนั ทุกวนั เพื่อให้มอีาหารฉันทท์ี่เพยีงพอจงึเป็นการสรา้งภาระได ้ ประกอบกบั
การที่มผีู้ใจบุญน าอาหารมาถวายที่วดั (เป็นสิง่ที่ท ามาตัง้แต่ครัง้พุทธกาล)  และเมื่อด้วยสภาพสงัคม
เปลี่ยนไปผูใ้จบุญจงึถวายปจัจยัแทน วดัจงึต้องตัง้โรงทาน  ท าอาหารใหพ้ระและผู้ใจบุญที่เดนิทางไกล
มาจากทัว่ทุกทิศ  เพื่อให้ศาสนาสมบัติคงอยู่   และพระสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้  ฆราวาสมี
ความสุขทีไ่ดเ้ขา้วดั  โดยส่วนตวัดฉินัยอมรบัการไมบ่ณิฑบาตของพระทีว่ดัพระธรรมกายได้ 

กจิของสงฆใ์นวดัพระธรรมกาย มปีระเดน็หลกัๆ แยกได ้2 ประการ  คอื  ท าหน้าทีเ่ผยแพร่
พระพุทธศาสนา (แก่ฆราวาส ภกิษุบวชใหม ่รวมทัง้สามเณร)  และการปฏบิตัธิรรม (นัง่สมาธโิดเฉพาะ
วนัพระจะปฏบิตัเิป็นกะทัง้กลางวนัและกลางคนื)  ท่านกป็ฏบิตัไิดง้ดงาม (ความคดิเหน็ส่วนตวัค่ะ) 
 

ท าไมดิฉันจึงบริจาคทรพัยม์ากขนาดนัน้ (ค่าของเงินไม่เท่ากนัในแต่ละบคุคล ส าหรบั
ดิฉันทรพัยท่ี์บริจาคเป็นทรพัยท่ี์มาก) 

เพราะทุกครัง้ทีไ่ปวดัดฉินัเหน็การเปลีย่นแปลง ดฉิันจงึมัน่ใจว่าเงนิทีบ่รจิาคไดน้ าไปใชต้าม
ความประสงคข์องดฉินั   

ดฉินัเชื่อไดอ้ยา่งไรว่าเงนิบรจิาคถูกน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม  ดฉินัเคยฟงัวทิย ุ ผูจ้ดัรายการเล่า
สรปุไดค้อื มชีาวต่างชาตถิามหลวงพ่อคณูปรสิุทโธ  ว่าท่านรูห้รอืไมว่่าเงนิบรจิาคอาจมกีารรัว่ไหล  ท่าน



ตอบว่า เหมอืนเอาชะลอม (ผูด้แูล) ไปตกัน ้า (ทรพัย)์ ใส่โอ่ง (ทรพัยข์องทางวดั)  น ้ายอ่มตอ้งตกหล่นไป
บา้ง  แต่ตราบใดทีจ่ติของท่านเป็นกุศล ผูบ้รจิาคมจีติเป็นกุศล และตัง้ใจท าความดกีเ็ป็นสิง่ทีน่่ายนิด ี
(ตะกรดุและพระทีท่่านปลุกเสกมเีงือ่นไขของความขลงันะคะ คอื ผูไ้ดร้บัตอ้งเป็นคนด ี ท าสิง่ทีด่ ี จงึจะ
ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น ไมท่ ารา้ยพ่อแมท่ัง้จติใจและร่างกาย เป็นตน้) 

ทัง้หลวงพ่อคณู  คุณครไูมใ่หญ่ (หลวงพ่อธมัมชยัโย)  คุณครไูมเ่ลก็ (หลวงพ่อทตัชโีว) และพระ
อาจารยอ์กีหลายรปูตัง้ปณธิานบวชไมส่กึ  แลว้ดฉินัจะคลางแคลงอะไรอกีในการท าบุญ 

สิง่ทีคุ่ณครไูมใ่หญ่กลวัคอืการกระทบกระทัง่ของผูใ้จบุญทีม่าวดั เช่น ขดัเคอืงกบัการปฏบิตัขิอง
ผูม้ารว่มบุญคนอื่น หรอืการดแูลจากทางวดั ท่านมกัเทศใหเ้ราเอือ้เฟ้ือต่อกนัไมเ่อาบางสิง่มาเป็นอารมณ์  
ดว้ยการตอบค าถามต่างๆ   

 

ท าไมโซนของพระจึงไม่ให้อบุาสก อบุาสิกาเข้า 
ในสมยัเริม่แรกคนทีจ่ะบวชในวดัพระธรรมกายไดจ้ะตอ้งตัง้จติอธษิฐานบวชไมส่กึ  แต่ต่อมามี

น้อย คุณยายจงึมคีวามประสงคใ์หก้ารเผยแพรพ่ระพุทธศาสนามกีารแผ่ขยายใหม้พีระรกัษาวดัและจติใจ
ของผูค้นสบืต่อไป ประกอบกบัมผีูบ้วชทีย่งัไมแ่น่ใจว่าจะท าตามปณธิานนัน้ไดเ้ป็นจ านวนหนึ่ง จงึใหฝึ้ก
ตนก่อนเพื่อศกึษาใจของตน  เมือ่ตัง้ปณธิานบวชไมส่กึท าอย่างไรจงึจะช่วยใหส้ าเรจ็ได ้ เพราะความงาม
และความดขีองสตร ีเปรยีบไดก้บัศาสตราวุธทีท่รงอานุภาพมากในการท าลายปณธิานนัน้  คุณยายจงึตัง้
กฎระเบยีบนี้  และจดัสถานทีใ่หเ้ขา้พบพระอกีแห่งไมร่บัรองโยมในกุฏโิดยเดด็ขาด 

ดฉินัทราบมาว่าพระอาจารยบ์างรปูบวชเรยีนถงึ ๑๔ ปี จงึตัง้จติอธฐิานบวชไมส่กึได้ 
 

บริจาคท าไมต้องอธิษฐาน 
การบรจิาคและตัง้จติอธษิฐานผดิหรอืไม ่ ส าหรบัดฉินัคดิว่าถูกค่ะท าบุญตอ้งอธษิฐาน  
ดิฉันเคยอ่านปฏิทินจีนเขยีนไว้ว่า ถ้าทุกคนท าบุญแล้วอธิษฐานจะส าเร็จทุกคนได้อย่างไร   

ดฉินัคดิว่าน่าจะจรงิ จงึท าบุญโดยไมอ่ธษิฐาน  ดฉินัไมใ่ช่ลกูศษิยท์ีด่นีักเพราะไม่ไดเ้ชื่อครบูาอาจารยท์ุก
เรือ่ง ตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดก่้อนหรอืมเีหตุผลสนบัสนุนจงึเชื่อ (ดฉิันไม่ตัง้ใจปฏบิตัธิรรม เพราะกลวัขัน้ต่อไปที่
จะเกดิหลงัจากการเหน็ดวงแก้ว เช่น เหน็บาปกรรมของตนในอดตีชาต ิเพราะเคยศกึษาประวตัขิองพระ
โมคลานะจงึเกดิความกลวั แต่มปีระสบการณ์การเหน็ดวงแก้วและความสุขทีว่่านัน้มอียู่จรงิมาแล้วครัง้
หนึ่งเมื่อครัง้ไปปฏบิตัธิรรมที่.... นี่คอือวดอุตรหิรอืไม่ดฉิันไม่ทราบ  แต่ยนืยนัได้ว่าความสุขที่เหน็ดวง
แกว้นัน้มอียูจ่รงิ  และไมเ่หมอืนความสุขทัว่ไปมนัมคีวามอิม่เอบิ)  มาปจัจุบนัดฉิันไม่เคยเหน็ดวงแก้วอกี
เลย จงึมคีวามประสงคจ์ะไปปฏบิตัธิรรมทีศู่นยป์ฏบิตัธิรรมของวดัพระธรรมกายอกีครัง้ 
 ทีม่าของความเชื่อดงักล่าวของดฉินั  ดฉินัมเีพื่อนบา้น เป็นคุณแมเ่ลีย้งเดยีวทีม่ลีกู ๘ คน  ใครๆ 
เรยีกเธอว่า ซาจี ๊ (เป็นภาษาจนีทีไ่มสุ่ภาพนกั) แต่ลกูเธอทัง้แปดคนไม่มใีครเป็นคนไมด่ ี (เป็นภาระของ
สงัคม)  และมลีกูชายทีป่ระสบความส าเรจ็มธีุรกจิบนหอ้งแถว ๒ หอ้งทีม่มีลูค่าเป็นสบิลา้น ไมร่วมธุรกจิ
นะคะ และลกูสาวทีป่ระสบความส าเรจ็ในการท าธุรกจิร่วมกบัสามคีนญีปุ่่น  ดฉิันมโีอกาสไดคุ้ยกบัเธอ
บนรถประจ าทาง  เธอบอกดฉินัเองว่าเคลด็ลบัความส าเรจ็ของเธอคอื ท าบุญตอ้งอธษิฐาน เธอบอกว่า
เธออธษิฐานตลอดเวลาใหล้กูเธอประสบความส าเรจ็   



 คุณครไูมเ่ลก็เคยเทศว่าท่านสงสยัตลอดเวลาว่า   ท าไมในพุทธประวตัจิงึกล่าวถงึพระอรยิสงฆท์ี่
มคีวามสามารถพเิศษ  เช่น  พระโมคลานะ  พระอนิรุทธะ  พระสวิล ี เป็นต้น   ท่านศกึษาและค้นพบ
ค าตอบ คือ การอธิษฐานจิตและผลบุญที่พระอริยสงฆ์เหล่านัน้บ าเพ็ญมานับภพนับชาติ ท าให้มี
ความสามารถพเิศษ  (และเมื่อถึงชาติภพที่จะนิพาน   ก็ปฏบิตัิตามที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศสอน
ตามที่พระอานนท์แสดงใน ธมัมจกักปัปวตันสูตร คอื ก าจดั / ควรละเสยีซึ่งความสุขทางกามารมณ์ , 
ความอยากม ีความอยากเป็น , ความไม่อยากม ีความไม่อยากเป็น ทิ้งไป ดฉิันบอกลูก ลูกถามว่าแค่นี้
หรอืแม ่คงหมายถงึงา่ยจงั) 

ต่อมาดฉิันกพ็บว่าสิง่ทีท่่านสอนเป็นสิง่ทีด่งีาม   ทุกครัง้ทีท่ าบุญจงึตัง้จติอธษิฐาน    ท่านสอน
ใหอ้ธฐิานใหเ้ป็นค่ะ  
 ค าอธษิฐานและค าอวยพรทีข่อให้รวย ผดิหรอืไม่  ถ้าให้ฆราวาสรวยจะผดิไดอ้ย่างไร  (ดฉิันไม่
รวย ไม่มบีารม ีจงึปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ได้  ดฉิันเสยีใจที่ไม่เชื่อฟงัครูบาอาจารย์ไม่นัง่สมาธใิห้
เขา้ถงึแก่นธรรม)   

ดฉิันเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนด ีความรวยจะท าให้เราใช้เงนิท าให้เกิดสุขกบัผู้คนรอบข้างได้อย่าง
สะดวกสบาย และท าให้เราท าสิ่งที่อยากจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้  ดิฉันก็มคีวามต้องการรวยค่ะ   
ปจัจบุนัยงัไมร่วยแต่กม็คีวามสุขตามอตัภาพ และยนิดทีีจ่ะไดฟ้งัพรทีเ่ป็นมงคลแก่ตวับ่อยๆ ค่ะ   

 

แล้วอธิษฐานเป็นท าอย่างไร อธิษฐานแล้วให้บญุส่งผลโดยเรว็มีเคลด็ลบัอย่างไร  
เคลด็ลบัทีไ่ดจ้ากวดัพระธรรมกาย ตามความคดิเหน็ของดฉิัน คอื อธษิฐานตามพระท่านให้พร

ค่ะ เพราะท่านเป็นนักปฏบิตัทิุกรูป จงึรูว้่าอะไรเป็นอุปสรรค จะต้องก าจดัโดยการอธษิฐาน เช่น  ให้มี
ดวงตาเหน็ตรงตามความเป็นจรงิที่ถูกต้องทุกประการ  (ค าอธษิฐานดงักล่าว มคีวามส าคญัยิง่ต่อการ
ตดัสนิใจในภาวะทีม่เีวลาเขา้มาเกี่ยวข้อง เช่น ต้องรวดเรว็ ทนัการณ์ และถูกต้อง ส าหรบัดฉิันสรุปได้
ง่ายๆ คือ ไม่ดื้อ ต้องรอบรู้ ไม่มอีคติ เชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามมุ่งมัน่ท าให้ส าเร็จ จงึจะตดัสนิใจ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม ไมถู่กหลอก โดยจะเหน็ไดช้ดัว่าในการท าธุรกจิสิง่นี้มคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่)  

ท าอย่างไรใหบุ้ญส่งผลเรว็  เคลด็ลบัทีไ่ดจ้ากวดัพระธรรมกาย คอื ตอ้งปลืม้อยูเ่สมอ ตอ้งหมัน่
นึกถงึบุญทีท่ าไปบ่อยๆ  ดฉินัพบว่าเป็นความจรงิคอื เมือ่เรามคีวามสุขในการคดิถงึบุญทีท่ าไป ใจเราก็
ไมอ่ยากท าบาป  จติกเ็ป็นกุศลไมค่ดิท ารา้ยใคร  มเีมตตาต่อกนั  สมองกป็ลอดโปรง่มปีระสทิธภิาพใน
การคดิ ท าอะไรกส็ะดวก ส าเรจ็อย่างง่ายดาย  ดฉินัเรยีกสิง่นี้ว่า บุญ ค่ะ  

การทีด่ฉิันจะยอมรบันบัถอืใคร ดฉินัมเีหตุผลนะคะ ไมใ่ช่งมงาย คุณครไูมใ่หญ่ท่านเป็นนกัคดิค่ะ
ท่านว่าการสอนใหค้นเป็นคนด ี ตอ้ง ช้ี  ชวน  เชียร ์ ชม  เมือ่มาปรบัใชก้บัการเรยีนการสอน กล่าวคอื 
ช้ีใหเ้หน็ว่าอะไรดงีาม อะไรถูกตอ้งเหมาะสม มคีวามส าคญั / มปีระโยชน์อย่างไร  จากนัน้ตอ้งชวนให้
ลองปฏบิตั ิ (ดฉินัใหค้วามส าคญักบัการจดัประสบการณ์ / การใหน้กัเรยีนปฏบิตัใิหป้ระสบความส าเรจ็
มาก แต่ความลม้เหลวบางครัง้กส็ามารถเป็นอุทาหรณ์ใหก้า้วต่อไปอยา่งระมดัระวงั ซึง่ตอ้งสอน) เมือ่
ปฏบิตักิต็อ้งคอยเชียร ์ กค็อื บอกใหท้ราบผล ทัง้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัปรบัปรงุใหด้ขีึน้และรูว้่าตอ้งท า
อยา่งไรต่อไป  และสุดทา้ยคอื ชม การใหค้ าชมคอืรางวลัทีง่า่ยๆ แต่บรรลุผลไดอ้ยา่งด ี เช่น ถูกตอ้ง ดี
มาก ฯ หรอืการชม / ดผูลงานทีส่ าเรจ็  กส็ามารถสรา้งความภาคภูมใิจแก่ผูป้ฏบิตังิาน เป็นตน้ ทุกท่านก็



รูอ้ยูแ่ก่ใจว่าความดนีัน้ท ายากเพยีงใด มกัมอุีปสรรคเมือ่ตอ้งการท าความด ี (จะมบีททดสอบยากๆ 
เสมอ)   

 

 การท่ีสงัคมมองว่า วดัพระธรรมกายได้สร้างตวัเป็นนิกายใหม่ แต่ท าไมต้องก าจดัท้ิง 
ประเทศไทยเป็นสงัคมทีเ่ปิดกวา้งใหค้นนบัถอืศาสนาใดกไ็ด ้จงึไมบ่รรจคุ าว่า มพีระพุทธศาสนา 

เป็นศาสนาประจ าชาต ิ ไวใ้นรฐัธรรมนูญ (ซึง่โดยส่วนตวัดฉินัเหน็ว่าควรบรรจไุวก้ไ็มเ่สยีหายและมผีลดี
มากกว่าคอืท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอประเทศ เพราะมน้ีอยประเทศทีร่ะบุขอ้ความดงักล่าว การะบุท า
ใหผู้ท้ ีส่นใจพระพุทธศาสนาเขา้มาศกึษาความเป็นมา เมือ่พบว่าไทยมวีฒันธรรมทีง่ดงาม เช่น การไหว ้
และวถิกีารด ารงชวีติ กจ็ะมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอประเทศไทย อยากมาเทีย่ว เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
อกีทัง้การระบุกถ็อืเป็นการสบืทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรษุไทยทีไ่ดเ้คยตราไวเ้ป็นกฎหมาย การไม่
ระบุกไ็มไ่ดห้มายความว่าจะมคีวามรูส้กึทีไ่มด่ต่ีอประเทศไทยเกดิขึน้นะคะ)  

เอาว่าถา้คุณเชื่อว่าธรรมกายคอืนิกายใหม่  มคีวามผดิกต็อ้งมาดวู่า  วดัพระธรรมกายสรา้ง
ความเดอืดรอ้นแก่สงัคมอย่างไร เช่น ท าใหร้ถตดิเป็นครัง้คราว ใช่ความเดอืดรอ้นของสงัคมทีย่อมรบัได้
หรอืไม ่ณ ขณะน้ีคนทีฟ้่องรอ้งไมใ่ช่คนทีบ่รจิาคทรพัย ์ไมใ่ช่คนทีเ่ดอืดรอ้นหรอืไดร้บัทุกขเ์ขญ็จากนิกาย
ใหมน้ี่ เป็นเพยีงความร าคาญใจ และเป็นผูท้ีค่ดิเอาเองว่าไดป้กป้องผลประโยชน์ของผูอ้ื่น (ผูบ้รจิาค
ทรพัย)์ ทีเ่ขาไมไ่ดร้อ้งขอ อกีทัง้ตนเองหรอืผูร้อ้งกไ็มไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากกรณีการเป็นนิกายใหม่ 
นอกจากความทุกขใ์จทีเ่หน็มคีนบรจิาคทรพัยแ์ก่ทางวดั (จะเรยีกผูร้อ้งทุกขว์่าอยา่งไรค่ะ)   

ทางกฎหมายยอมรบัไดห้รอืไม ่  ทีผู่ร้อ้งทุกขไ์มใ่ช่เจา้ทุกขอ์กีทัง้เจา้ทุกขก์ไ็มไ่ดทุ้กข ์ ผูร้อ้งทุกข์
กไ็มไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นใดๆ  ยกเวน้มแีต่ความร าคาญใจ 

กรณน้ีีจะเรยีกเจา้ทุกขท์ีไ่ม่ทุกขว์่าคนโง่หรอืค่ะ เรยีกผูร้อ้งทุกขว์่าคนฉลาด ทีอ่อกมาปกป้องคน
โง ่ ดว้ยการลงขอ้ความต่างๆ ทีด่ฉินัคดิว่าสรา้งความทุกขใ์หแ้ก่ผูบ้รจิาคทรพัยท์ าบุญเป็นอยา่งยิง่ เช่น 
ภาพตดัต่อทีคุ่ณครไูมใ่หญ่ใส่กระโปรง ใส่เสือ้ผา้แบบชาวบา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยเครือ่งประดบั  ดฉินัเศรา้ใจ
กบัคนท าค่ะเพราะท าทัง้ๆ ทีต่นเองกร็ูว้่าไมจ่รงิ มเีจตนาใหค้นเขา้ใจตามทีต่นตอ้งการ สภาพจติใจของ
คนท าในขณะทีท่ าเป็นอย่างไร  ทางศลีธรรมเรยีกว่า บาป  ทางกฎหมายไม่ทราบว่านิยามว่าอย่างไร 

อกีทัง้ผลงานของวดัพระธรรมกายทีป่รากฏต่อสงัคมกม็มีากมาย เวลาดฉินัไปบรรยายสิง่ทีก่ลวั
คอื ความคลาดเคลื่อนของความเขา้ใจของผูฟ้งั เพราะผูฟ้งักม็คีวามคดิเหน็ของตน จงึมกัจะถามเสมอว่า
ผูฟ้งัมคีวามสงสยัหรอืมคี าถามหรอืไม ่ และพยายามตัง้ค าถามกบัผูฟ้งั เพื่อประเมนิความเขา้ใจของผูฟ้งั
ในสิง่ทีด่ฉินับรรยาย แต่ดว้ยความทีเ่ป็นคนใจรอ้นบางครัง้กใ็หเ้วลากบัเรือ่งดงักล่าวน้อย (เมือ่เป็นการ
สื่อสารทางเดยีว เช่น การถ่ายทอดสด หรอืการเทศใหค้นหมู่มากฟงั ยอ่มมโีอกาสมากกว่าปกตทิีจ่ะท า
ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในเจตนาของผูพ้ดู เพราะจะมมีุมมองและประสบการณ์ของผูฟ้งัเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง) 

ทีก่ล่าวมาไมใ่ช่ดฉิันมคีวามเหน็ว่าธรรมกายเป็นนิกายใหมน่ะคะ  ดฉินัมคีวามเหน็ว่า ธรรมกาย 
คอื ส่วนหน่ึงของพระพุทธศาสนาค่ะ 

ดฉินัเหน็สิง่ทีท่างวดัพระธรรมกายพยายามท ากม็คีวามสุข ทัง้การบวชฟร ี โครงการตอบปญัหา
ศลีธรรม  โครงการอื่นๆ อกีมากมาย  การปิด DMC ท าใหด้ฉินัหาเรือ่งปลืม้ใจไดน้้อยมาก และรูส้กึว่า



การมองโลกในแงด่ลีดลง  นัน่คอืความทุกขข์องดฉินัค่ะ เมือ่ทุกขก์ไ็มอ่ยากช่วยใครนอกจากดแูลจติใจ
ของตวัเอง   

(ดฉินัไดร้บัขอ้มลูจากหนังสอืพมิพว์่า การปิด DMC ปิดดว้ยขอ้หาเป็นภยัคุกคามต่อระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ ดฉินัอาจจะยงัไมเ่คยไดย้นิการเทศของพระทีว่ดั
พระธรรมกายในรายการ DMC หรอืทีว่ดัพระธรรมกาย หรอืทีศู่นยป์ฏบิตัธิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง
เลยสกัครัง้เดยีว) 

ดฉินัไมท่ราบเรือ่งการตคีวามว่า การเป็นนิกายใหม่มคีวามหมายอยา่งไร  และมกีารกล่าวอา้งองิ
วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโทฉบบัหนึ่ง สรุปความไดว้่าค าสอนของวดัพระธรรมกายบดิเบอืนจากค าสอน
ในพระพุทธศาสนา ดฉินัไมไ่ดศ้กึษากระบวนการและขัน้ตอนของการจดัท าวทิยานิพนธด์งักล่าวทีเ่ป็น
ทีม่าของขอ้สรปุ  จงึไม่มคีวามคดิเหน็ต่อประเดน็น้ี   
 

 การอวดอตุริ (การน าเร่ืองราวท่ีคนทัว่ไปไม่รู้มาแสดง) 
การโปรดสตัวโ์ลกของพระพุทธองค ์ มคี าสอนหลากหลายรปูแบบ มทีัง้นิทาน พระธรรม พระ

วนิยั  และพุทธประวตั ิ เป็นตน้ 
เมือ่คุณครไูมใ่หญ่พดู ดฉินัไมรู่ว้่าถูกหรอืผดิแต่การเชื่อ หรอืไมเ่ชื่อกไ็มไ่ดท้ าใหด้ฉิันทุกข ์ ดฉินั

เสยีใจทีไ่มป่ฏบิตัธิรรมอยา่งต่อเนื่อง จงึไมอ่าจพสิูจน์ไดว้่าสิง่ทีท่่านกล่าวมอียูจ่รงิหรอืไม ่  และยงัคง
ตอ้งการขึน้ไปปฏบิตัธิรรมที.่... เพื่อไปปฏบิตัใิหเ้หน็ดวงแกว้อกีครัง้ คงเป็นไดแ้ค่ฝนั  แต่จะบอกทุกท่าน
ว่า ท่านกไ็ม่รูว้่าจรงิหรอืไม ่  แต่มทีางใหรู้ไ้ด ้กค็อืปฏบิตัธิรรม ท่านสามารถพสิูจน์ขอ้นี้ได ้  ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาทีส่ามารถพสิจูน์ได ้ (จนกระทัง่บดัน้ีการไดข้ึน้ไปปฏบิตัธิรรมอกีครัง้ที.่....... จงึเป็นความฝนั
อนัสงูสุดของดฉินั) 

เมือ่พสิจูน์สิง่ทีก่ล่าวมาไมไ่ดว้่าตายแลว้ไปไหน  แต่ดฉินัมเีหตุผลใหเ้ชื่อเรือ่งกรรมค่ะ  ว่ากรรมมี
อยูจ่รงิ และจะตดิตามไปทุกภพทุกชาต ิ อยา่งไดห้ลงกลกระท าโดยเดด็ขาด 

 

ข้อหาร่วมกนัช่อโกง  และคดีต่างๆ มากมายถึง ๓๐๐ กว่าคดี   
ทุกขอ้กล่าวหาตอ้งดเูจตนาเป็นหลกัหรอืไม ่ ดฉินัไมใ่ช่นกักฎหมายแต่เป็นคร ู จงึอาจเขา้ใจไม่

ถ่องแท ้  การถูกหลอกใหป้ฏบิตัถิอืเป็นอาชญากรหลกัไดห้รอืไม ่ จรงิๆ แลว้น่าจะเป็นผูเ้สยีหายมากกว่า 
พระท่านยิง่ไมใ่ช่นกักฎหมาย  การหลอกพระยิง่ท าไดง้่ายมาก เพราะท่านไมค่ลางแคลงใจ ไมร่ะมดัระวงั
เรือ่งการถูกหลอก ยิง่เป็นวดัใหญ่การจะดแูลใหท้ัว่ถงึทุกเรือ่งราว ยิง่เป็นภาระทีห่นกัมาก ส าหรบัดฉินั
ทัง้พระภกิษุ และฆราวาส ทีม่มีาก การกระท าอยา่งหนึ่งตอ้งมทีัง้ผู้ทีถู่กใจและไมถู่กใจบางคน  และแต่ละ
คนกม็วีธิกีารแสดงออกทีต่่างกนั ควบคุมยากค่ะ   

ขอ้ส าคญัคดต่ีางๆ ทีก่ล่าวหาวดัพระธรรมกาย มผีูก้ระท าผดิแบบเดยีวกนัมากมายในสงัคม  
การกล่าวอา้งว่าจะจดัการกรณขีองวดัพระธรรมกายใหเ้ป็นตวัอยา่ง เป็นความชอบธรรมแลว้ใช่หรอืไม่ 
ในเมือ่วดัพระธรรมกายไมใ่ช่ผูก้ระท าผดิเป็นรายแรก  นกักฎหมายทัง้หลายคงตอ้งเป็นคนตอบ  และจะ
จบัชาวบา้นผูก้ระท าผดิในกรณเีดยีวกนัไดท้ัง้หมดหรอืไม ่ต ารวจตอ้งเป็นคนตอบ   



นักกฎหมาย และต ารวจต้องตอบดิฉันค่ะ เพราะจะเป็นแนวทางให้ดิฉันพิจารณาว่าส่ิงท่ี
รฐับาลท า / พดู และกระท าต่อวดัพระธรรมกายมีความเหมาะสมหรือไม่ (ถ้าดฉินัถูกเชญิไปปรบั
ทศันคต ิ จะถอืเป็นการขาดการปฏบิตังิานหรอืไม ่  โทษใหอ้อก หรอืไล่ออกจะรอดฉินัอยูห่รอืไม่ แลว้แต่
บุญและกรรมนะคะ) 
 ดฉินัเคยไปเกาะลงักาว ี ทราบนิทานพืน้บา้น ถงึการสรา้งความคบัแคน้ใจใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งมผีลเป็น
อยา่งไร (เป็นความเชื่อนะคะ) อุบาสกิาทีซ่ีโ่ครงหกั ๖ ซี ่ และกระดกูไหปลารา้หกั ท่านจะคบัแคน้ใจ
หรอืไม ่ ดฉินัตอบไมไ่ด ้  แต่ดฉินัเหน็ความตัง้ใจของคุณครไูมเ่ลก็ในการคดิคน้ค าสอน  จดัล าดบัใหง้า่ย  
ถา้ท่านตดัสนิใจอยา่งไร  ดฉินัเชื่อว่าถูกตอ้งดงีามแน่นอน  ดิฉันยอมรบัผลท่ีจะตามมาแล้วค่ะเม่ือ
ตดัสินใจน าเสนอบทความน้ี 
 

 ท าไมคณุครไูม่ใหญ่จึงไม่มอบตวั 
 เพราะมปีระสบการณ์ครัง้หน่ึงทีท่่านปว่ยหนกั ไม่มเีสยีงพดู ทางวดัส่งตวัท่านไปรกัษาที่
โรงพยาบาล  แต่โรงพยาบาลปฏเิสธคนไข ้ ศษิยานุศษิยต์อ้งหาทางใหท้่านไดร้บัการรกัษา  และครัง้นี้มี
ผูอ้อกมารบัผดิชอบความปลอดภยัในชวีติและการท าปราชกิกบัท่านหรือไม่ เม่ือเคยมีเหตุการณ์
ปฏิเสธการรกัษาเกิดขึ้นมาแล้วครัง้หน่ึง  
 

 ท าไมคณุครไูม่ใหญ่จึงมีความส าคญัต่อวดัพระธรรมกาย 
 ความกตญัญตู่อคร ู ถอืเป็นสิง่ทีน่่ายกยอ่งใช่หรอืไม ่  การทีไ่ม่มกีารยนืยนัว่าจะไดร้บัการปฏบิตัิ
อยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม  มแีต่เพยีงการบอกกล่าวว่าจะใหท้ าตามกฎหมาย มคี าบอกกล่าวหนึ่งว่า “คน
กลวัสิง่ทีไ่มรู่ว้่าจะเกดิอะไรขึน้” เป็นขอ้สรปุทีใ่ชไ้ดเ้สมอ โดยเฉพาะเมือ่มปีระสบการณ์ไมด่มีาแลว้ครัง้
หนึ่ง  
 ท่านอาพาธ  และไม่มคีวามประสงคจ์ะหนีคดคีวาม  การอยูท่ีว่ดั กเ็ท่ากบัถูกจ ากดับรเิวณเพราะ
ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล (ก่อนการประกาศใช ้ ม.๔๔ กบัวดัพระธรรมกาย)  การมอบหมายใหผู้อ้ื่น
ไปรายงานตวัรบัทราบขอ้กล่าวหายงัไมเ่พยีงพอ  ดฉินัไมเ่ขา้ใจกฎหมายเมอืงไทยอกีหลายๆ ขอ้   

      ความเกลยีดชงัค่อยๆ ซมึซบัเขา้ไปในใจดฉิัน  ดฉินัเริม่เบื่อหน่ายอยา่งรนุแรงเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
และคดิว่าหลายๆ ท่าน  กร็ูส้กึเช่นเดยีวกนั   

 ดิฉนัสงสยัตลอดวา่บรรพบุรุษเราท าบาปกรรมอะไร จากสีแดง-เหลือง จึง กลายเป็น....... 
 
           ๒๔  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๐ 
 
 
 



 ประเดน็เก่ียวกบัทรพัยท่ี์คณุครไูม่ใหญ่เคยถกูกล่าวหา ในปี ๒๕๔๒  ทัง้ทางโลกและทาง
ธรรม 
 คดดีงักล่าวน่าจะถอืเป็นต้นแบบในการวนิิจฉัยทีด่ ี กล่าวคอื การรวบรวมที่ดนิเพื่อก่อสรา้งวดั
พระธรรมกาย   มจีุดเริม่ต้นจากคุณยายไดพ้บกบัผู้เป็นเจา้ของทรพัย์และท่านทัง้สองมคีวามปรารถนา
จะสรา้งวดั จงึเกิดการขายที่ดนิให้แก่ทางวดัโดยเลกิสญัญาเช่ากบัผู้เช่าและได้ปฏบิตัอิย่างชอบธรรม  
และเมื่อทางวดัซื้อทีด่นิเพิม่เตมิก็ใหร้าคาทีเ่หมาะสมและปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  แต่ต่อมาถูก
รอ้งเรยีนทีศ่าลโดยบุคคลทีไ่มใ่ช่เจา้ของทรพัย ์ศาลไดพ้จิารณาว่าผูร้อ้งไม่ใช่เจา้ทุกข ์(เจา้ของทีด่นิ)  จงึ
ยกค ารอ้ง  (ดฉิันไม่ใช่นักกฎหมายนะคะ ภาษาทีใ่ชอ้าจไม่ถูกต้องนัก เอาว่าประมาณนี้นะคะ) ในขณะที่
ฟ้องร้องคุณครูไม่ใหญ่ก็ไปให้การที่ศาลตามปกตเิมื่อมหีมายเรยีก เพราะขณะนัน้สุขภาพของท่านยงั
ไมไ่ดเ้ป็นเช่นทุกวนัน้ี และสถานการณ์บา้นเมอืงเป็นปกต ิ 
 ส่วนในทางธรรม  มีผู้ร้องว่าท่านปราชิกจากการที่ที่ดินนัน้มีชื่อท่านเป็นเจ้าของ  สมเด็จ
พระสงัฆราช พระองค์ที่ ๑๙  สมเดจ็พระญาณสงัวร ได้ให้แนวทางปฏบิตัิที่ถูกต้องทางวนิัยสงฆ์  แต่
ไม่ไดก้ล่าวถงึ การปราชกิในพระลขิติของพระองค์  แสดงถงึความเมตตา และความงดงามของจติของ
พระองค ์ทีป่รารถนาจะใหโ้อกาสแก่คุณครไูมใ่หญ่ทีม่ไิดม้คีวามตัง้ใจในการกระท าดงักล่าว และใหโ้อกาส
ทีจ่ะท าคุณประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป  คุณครไูม่ใหญ่ไดป้ฏบิตัติามพระลขิติของสมเดจ็พระสงัฆราช  เมื่อ
คดเีข้าสู่ทางโลกอีกครัง้ ทุกฝ่ายพจิารณาแล้วจงึยกฟ้อง เพราะได้มกีารปฏบิตัิตามพระลขิติก่อนการ
ฟ้องรอ้งทางโลกจะเกดิขึน้ แสดงถงึเจตนาของคุณครูไม่ใหญ่ว่ามไิดม้กีารฉ้อโกงเกดิขึน้ และพระลขิติก็
มไิดก้ล่าวถงึการปราชกิ   
 ท าไมจึงต้องใช้ช่ือคุณครูไม่ใหญ่  เป็นเพราะต้องการปกป้องทรพัย์ ไม่ต้องการให้มกีารน า
ทรพัย์ไปจ าหน่ายในภายหลงั  ความปรารถนาของผู้บรจิาคทรพัย์ทุกท่าน  คือ การน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และความคงอยู่ของทรพัย ์(ทีด่นิ)เพื่อสาธารณประโยชน์
อย่างแท้จรงิและยัง่ยนื  จงึต้องหาผู้ที่จะดูแลทรพัย์นัน้ ประกอบกับในขณะนัน้ทุกฝ่ายเห็นว่าท่าน
เหมาะสมจงึเป็นทีม่าของการใส่ชื่อท่านเป็นเจา้ของทรพัย ์ ถอืเป็นการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า  ต่อมาเมื่อมี
ความรูก้ป็ฏบิตัติามทีรู่ ้
 ธงไตรรงคท์ีบ่รรพบุรษุไดม้อบไว ้ท่านใหส้แีทนความหมายดงันี้ 

สแีดง สื่อความหมายถงึ ชาต ิ(ชาตแิละความสามคัคขีองคนในชาต)ิ 
สีขาว  สื่อความหมายถึง ศาสนา (วิกิพีเดีย ให้ความหมายดัง้เดิม คือ ความบริสุทธิแ์ห่ง

พระพุทธศาสนาและธรรมะ สบืคน้ วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๐)  
สนี ้าเงนิ  สื่อความหมายถงึ พระมหากษตัรยิ ์(ระบอบการปกครองทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุของประเทศ) 
 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัวดัพระธรรมกายทัง้หมดในขณะน้ี ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณารากเหง้า
ของปัญหาให้ดีว่าเกิดขึ้นจากอะไร  เกิดจากกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะอย่างไร  พิจารณาอย่างถ่องแท้
และเป็นธรรม   แล้วท่านจะพบค าตอบท่ีแท้จริง  เพ่ือหาแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป   

 



        ๓  มนีาคม ๒๕๖๐ 


