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มนุษยเ์รานั้นมีโอกาสผดิพลาดกนัได ้เช่ือผดิ ๆ ได ้ถือผดิ ๆ ได ้ท าผดิ ๆ ได ้แต่ถา้วนัใด
ไดรู้้จริงหรือมีผูท้กัทว้งแนะน าแลว้วา่ นัน่คือส่ิงผดิ ไม่ถูกตอ้ง เป็นมิจฉาทิฐิ มีความกลา้ท่ีจะ
ยอมรับความผดิพลาดนั้นและรีบเปล่ียนตวัเองใหม่ทนัที การท าแบบน้ีจะมีโอกาสกา้วหนา้ไปได้
เสมอ แต่หากยงัเช่ือผดิ ถือผดิ ท าผดิเช่นเดิมแลว้ไซร้ ยอ่มเป็นส่ิงท่ีน่าเสียดาย 

การบวชอยูน่าน ๆ  การไดอ่้านต ารามาก การเรียนจบหลายหลกัสูตร การมีสมณศกัด์ิสูงส่ง 
การมีต าแหน่งใหญ่โต การไดรั้บค านิยมยกยอ่งบูชาจากมหาชน ไม่ใช่ส่ิงท่ีรับประกนัไดว้า่ ครู
อาจารยข์องเรานั้นพน้จากมิจฉาทิฐิแลว้ 

แน่นอน เพราะความเคารพและรักครูอาจารยข์องเรา บางทีเรากอ็าจรู้สึกยุง่ยากใจท่ีจะ
บอกวา่ครูอาจารยข์องเรานั้นยงัถือผดิ ๆ เช่ือผดิ ๆ ท าผดิ ๆ นอกธรรมนอกวนิยั การตอ้งอยูก่บัครู
อาจารยเ์ช่นน้ีนาน ๆ อาจท าใหเ้ราห่อเห่ียวใจและจ ายอมร่วมท าผดิ ๆ และถือผดิ ๆ ไปกบัครู
อาจารยด์ว้ยกไ็ด ้แมว้า่บางคร้ังเราจะรู้สึกอึดอดั และขดัแยง้กบัความรู้สึกของตนเองกต็าม 

ในสภาพแวดลอ้มแบบพระพุทธศาสนา ตวัของเราเองยอ่มรู้ตวัเองมากกวา่ใคร เราควร
เปิดใจใหก้วา้งกวา่ "ค  าวา่ครูอาจารยข์องเรา" นัน่คือยงัมีพระธรรมวนิยัท่ีส าคญัยิง่กวา่ตวับุคคล
ครูอาจารยข์องเราเสียอีก เราเคารพครูอาจารยเ์ราได ้ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งเช่ือตามถือตามและท าตาม 
หากครูอาจารยข์องเรายงัออกนอกทาง เราตอ้งไม่ขา้มหลกัอนัส าคญัยิง่กวา่คือพระธรรมวนิยันั้น 
เราตอ้งไม่ปิดตาตวัเองท าทีไม่มองพระธรรมวนิยั เพียงเพื่อรักษาผลประโยชนข์องครูอาจารย ์
เพียงเพื่อรักษาสถานภาพตวัเองวา่จะเป็นศิษยก์ตญัญู หรือเพียงเพราะความเกรงใจและขลาดกลวั
ของเราเอง 

ดงันั้น เราไม่จ าเป็นตอ้งเงียบเฉย เพราะการเงียบเฉยของเรานัน่เอง ยอ่มหมายถึง เราเห็นดี
เห็นงามและก าลงัส่งเสริมใหค้รูอาจารยข์องเราเช่ือมัน่และยดึติดในส่ิงผดิ ๆ หนาแน่นข้ึนไปอีก
เร่ือย ๆ 
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เราควรพูดกบัครูอาจารยข์องเราตรง ๆ วา่ ท่ีครูอาจารยเ์ช่ือถือและท าอยูน่ั้น มนัผดิพลาด
จริง ๆ มนัไม่ตรงความเป็นจริง มนันอกหลกัธรรมวนิยัอยา่งไร เราสามารถบอกและชวนท่านให้
สละความคิดผดิ ๆ เช่ือผดิ ๆ และการกระท าผดิ ๆ นั้นได ้ไม่จ าเป็นตอ้งน่ิงเงียบ ถา้เราน่ิงเงียบก็
แสดงวา่ เราก าลงัสนบัสนุนครูอาจารยข์องเราใหท้ าผดิต่อไปนัน่เอง 

แต่เราตอ้งรู้เท่าทนัเช่นกนัวา่ ครูอาจารยจ์  านวนมาก มกัมีมานะสูง (คือความถือตวัยดึติด
ตนสูง/เป็นชั้นครูอาจารย/์บวชก่อน/เกิดก่อน) มีทิฐิมาก (คือความคิดวา่ตวัเองรู้มากกวา่ รู้จริงกว่า 
รู้ตรงมากกวา่) ยอ่มจะไม่ยอมเปล่ียนตวัเองหรือเช่ือใครง่าย ๆ ยิง่เป็นศิษยอ์ายคุราวหลานคนเกิด
เม่ือวานซืนดว้ยแลว้ เขาอาจจะไม่สนใจฟังเลยกไ็ด ้แต่นัน่ไม่ใช่ขอ้บกพร่องของเรา เพราะเราได้
ท าหนา้ท่ีแลว้ คือไดบ้อกความจริง ไดส้ะทอ้นขอ้มูลและเสียงพูดในอีกแง่มุมไปแลว้ 

เม่ือเราบอกและชวนแลว้ แต่ครูอาจารยย์งัคงช่ืนชอบ ติดใจ และรักษาความเช่ือถือและ
ความคิดผดิ ๆ อยูเ่ช่นเดิม เรากไ็ม่จ  าเป็นตอ้งอยูก่บัครูอาจารยน์ั้นต่อไป เราสามารถบอกลาครู
อาจารยท่์านนั้นแลว้ไปอยูท่ี่ใหม่ได ้ไปศึกษาเรียนรู้กบัครูอาจารยท่์านอ่ืน ๆ ได ้การท าแบบน้ีไม่
ผดิแปลกอะไร 

การออกจากครูอาจารยไ์ปในลกัษณะแบบน้ี ไม่ถือวา่ เราบกพร่องหรือท าผดิอะไร 
ตรงกนัขา้ม เราก าลงัสร้างเหตุใหต้วัเราเองกา้วไปขา้งหนา้ไดดี้กวา่ คือ ไปอยูใ่นสถานท่ีสัปปายะ
เก้ือกลูมากกวา่ และไปอยูศึ่กษากบัครูอาจารยท่ี์สัปปายะมากยิง่กวา่ 

กรณีแบบน้ี พึงน าเร่ืองของหนุ่มใหญ่ 2 คน คือ โกลติะ กบั อปุติสสะ มาเป็นตวัอยา่ง หนุ่ม
ใหญ่สองคนน้ีเป็นนกัศึกษาผูส้นใจเรียนรู้มาก ชอบเสาะแสวงหาครูอาจารยเ์ก่ง ๆ อยูเ่สมอ จนได้
ไปสมคัรเป็นศิษยข์องสญชยัปริพาชก และไดอ้ยูศึ่กษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของ
ส านกั แต่ไดพ้บวา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียน ส่ิงท่ีครูสอน และพากนัเช่ือถือปฏิบติัในส านกัน้ี ไม่ถูกตอ้ง จึงไป
หาครูอาจารยท่์านใหม่ ภายหลงัไดพ้บพระอสัสชิเถระ พระภิกษุผูเ้ป็นสาวกพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ไดฟั้งธรรมจากพระอสัสชิเถระ เห็นวา่ เป็นธรรมแท ้ จึงสอบถามวา่ ครูอาจารยข์องท่านเป็น
ใคร ไดท้ราบวา่ คือพระสมัมาสัมพุทธเจา้ ตอ้งการจะไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อสมคัรเป็น
ศิษย ์ แต่รู้สึกคิดถึงอาจารย ์ อยากใหอ้าจารยไ์ดฟั้งไดรู้้ไดเ้ห็นแบบน้ีบา้ง จึงกลบัมาชวน
อาจารยส์ญชยัไปฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยกนั แต่อาจารยส์ญชยัไม่ยอมไปดว้ย 
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ถา้ 2 หนุ่มใหญ่น้ี เลือกท่ีจะเงียบ และทนอยูก่บัสญชยัปริพาชกต่อไป กค็งไม่ไดพ้บ
ความกา้วหนา้ทางธรรมอะไร คงไม่เห็นสัจธรรม และคงจะไม่มีโอกาสไดเ้ป็นพระอคัรสาวกใน
พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

โกลิตะและอุปติสสะ ท่ีเราทัว่ไปรู้จกักนัในนาม พระสารีบุตร ผูเ้ป็นเลิศดา้นมีปัญญามาก 
และ พระมหาโมคคลัานะ ผูเ้ป็นเลิศดา้นมีฤทธ์ิมาก ในสมยัต่อมานัน่เอง 

สญชัยปริพาชก แม้จะเกดิมาในยุคเดยีวกนักบัพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ได้อาศัยอยู่เมือง
เดียวกนัอยู่ใกล้กนั แต่กไ็ม่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทีแ่ท้จริงให้ตัวเองได้ ถ้าอาจารย์สญชัย
จะกล้าคลายการยดึตดิถือตัวลงบ้าง ยอมละทิง้ ยศ ศักดิ์ ความเป็นครูอาจารย์ ความเป็นคนใหญ่
คนโตลงบ้าง แล้วไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพทุธเจ้า บางทีอาจารยส์ญชยักอ็าจไดอ้ริยสมบติั
ในพระธรรมวนิยัน้ีโดยไม่ยาก แต่น่ีเขากลบัปล่อยโอกาสดี ๆ นั้นใหผ้า่นไปอยา่งน่าเสียดาย 

คนท่ีมีมิจฉาทิฐิ ต่อใหเ้ป็นครูอาจารยมี์ช่ือเสียงโด่งดงั มีบริวารใหญ่โต ยอ่มยดึถือส่ิงท่ีไม่
เป็นสาระวา่เป็นสาระ และยดึถือส่ิงท่ีเป็นสาระวา่ไม่เป็นสาระ 

ส่วนคนผูมี้สัมมาทิฐิ แมจ้ะไม่มีช่ือเสียง แมจ้ะไม่มีบริวาร แต่รู้วา่อะไรเป็นสาระ รู้วา่
อะไรไม่เป็นสาระ ละท้ิงส่ิงท่ีไม่เป็นสาระแลว้ ยอ่มถือเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นสาระเท่านั้น 

พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, ส โฆ อุปฺปนฺโน 
พระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เกิดข้ึนแลว้ในโลก 

อะไรเป็นสาระ อะไรไม่เป็นสาระ 
            เลือกเอาเอง เลือกอยา่งใด ยอ่มไดอ้ยา่งนั้น 
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