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วนัน ี ้หลกัธรรม ขอธรรมทีจ่ะใหเปนขอคดิ ประดบัสตปิญญา สงเสรมิศรทัธา

ใหถูกตอง เพื่อเกิดความเขาใจในเรื่องราวของความเปนชาวพุทธที่ควรจะ...ไดแตม

ไดคะแนน เขยิบขึ้นทุกป ที่มีวันสำคัญเชนนี้ เราอยาไปมัวสนใจวา...กี่รอยป พัน

สองพนัจะกีป่กช็าง !

ทำอยางไร ? เราถึงจะเปนชาวพุทธที่...มีหลักเกณฑในการดับทุกขของเรา

อยางถกูตองมากขึน้ โดยเฉพาะ...ขอย้ำวา เราตองรสูกึ “อยากจะพนทกุข” เหมอืน

คนถูกจับหัวกดน้ำ แลวมันอยากจะทะลึ่งขึ้น ใหหายอึดอัด เราตองรูสึกวา เราถูก

ไฟไหมหวัแลว มนัอยากจะดบั...ดวนทีน่ี ่ ! ไมตองไปอาศยัพธิรีตีองทีไ่หน ?

ถาไฟไหมหัวแลวยังบอก “ชวยทำพิธีใหหนอย” มันไมทัน...หนังไหมหมด

เพราะฉะนั้น ตองรีบดับทันที

ทีนี้ ! ถาจะดับทันที มันจะตองมีปญญามีความวองไว เปนคนคลองตัว

“วองไวตอการที่จะดับทุกข”  แตเดี๋ยวนี้ มันตรงกันขามเสีย คือ...มันวองไวที่

*“ระหวางพุทธศาสตรกับไสยศาสตร” แสดงโดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ) เนือ่งในวาระการบรรยาย
ธรรมในวนัวสิาขบูชา ภาคบาย ณ โบสถธรรมชาติ วดัสวนแกว วนัอาทติยที ่ 4 มถินุายน พ.ศ.2555

โดย...พระราชธรรมนเิทศ (พระพยอม กลยฺาโณ)
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จะทุกขมากกวาความวองไว...ที่จะดับทุกข, วองไวที่

จะปลอยใหเกิดทุกข แตไมวองไวในการที่จะฉวยหาน้ำ

หรืออะไรมาดับ ใหมันเย็นเร็ว...ไวเร็ว

แบบนั้นมันถึงจะเรียกวา “สมกับเปนชาวพุทธที่...มี

แตม มคีะแนนมากขึน้”

วนันีก้จ็ะบอกถงึเรือ่ง “เหตผุลทีม่นษุย...ถอืไสยศาสตร

ไดงาย” ทำไม ! ถงึทำใหเรามองดกูนัวา ความยงุยากใน

การทีจ่ะสะสางปญหาเหลานี,้ ทำไม ! มนัจงึงาย ทีจ่ะมี

ไสยศาสตร ? ตัง้ปญหาขึน้มาอยางนีก้แ็ลวกนัวา...จะไดวเิคราะหกนัตอไป วา ทำไม !

มนัจงึงาย ทีจ่ะมไีสยศาสตร ? แลวทำไม ! มนษุยจงึเตม็ไปดวยไสยศาสตร ?

ทำไม ! พทุธศาสตรจงึไมมบีทบาท ออกมาโลดแลน โดดเดน ในเมอืงนีท้ีเ่รยีกวา...

เปนเมอืงพทุธ ?

นี ่! กเ็ปนสิง่ทีม่เีหตผุล...ซอนเรน อยอูยางลกึลบั พอสมควรทเีดยีว ทีจ่ะนำ

เอามาสะสาง วพิากษวจิารณกนัอยางละเอยีด พอสมควร จงึจะมองเหน็ไดวา...เมอืง

ไทยเรานี ่ตองยอมรบัวา...

“กอนทีจ่ะมพีทุธศาสนา ! ศาสตรตาง ๆ ภตูผปีศาจ ไสย -
ศาสตร มนัครอบครองมากอน เมือ่ครอบครองมาแลว มนักย็าก
ทีจ่ะขจดัออก ถงึแมวาจะมพีทุธศาสตรเขามา กย็งัเอาไมออก มนั
เลยกลายเปน...คาบลกูคาบดอก”

ถาใครไปภาคใต ถาเราจะไปดูวัดเกา ๆ ราง ๆ ในโบสถนี่  มันก็จะมี

สญัลกัษณ...ทัง้เสมา ทัง้ศวิลงึค ทัง้สญัลกัษณพราหมณ ไสยศาสตร พทุธศาสตร

ปนกนัอยใูนเครือ่งหมายทางศาสนา แตวามาคดิดอูกีท ี! สมยักอนกป็นเขามาอยาง

ลกึซึง้ แตสมยันี ้มาอมอยหูนาวดัเลย บางวดักส็รางราห.ู..ไวซมุประตอูมวดัเลย มอง

ดูก็เหมือนไสยศาสตร มาอมพุทธศาสตร กลมกลืนเขาไปเยอะ
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บงัเอญิทีพ่ดูเรือ่งนี ้กเ็นือ่งจากวาวนัที ่ 27 พฤษภาคม อาตมาไปงานลออายุ

หลวงพอพุทธทาส ที่สวนโมกข แลวเขาก็เปดเทป ชุดเกา ! ที่ทานบรรยายไว นา

จะเปนเวลาไมต่ำกวา 30-40 ป

ทานแปลความหมายไสยศาสตรไวอยางนี ้ “ไสย” แปลวา ดกีวา ! กไ็ด แปล

วา หลบัอย ูกไ็ด 2 นยัยะ ถาหมายความวา...ดกีวา ! นีม่นัหมายความวาอะไร ?

มนัก ็ดกีวา ! ยงัไมม ีอยางอืน่ เพราะสมยัโนนนี ่มนษุยยงัไมรอูะไร !  มนักต็อง

หาอะไรมาเปนเครือ่งชนะ แบบเราตองการอยางวนันี ้“พทุธชยนัต”ี เพราะตืน่รเูบกิ

บาน จงึไดชยัชนะมาร และกเิลส หรอืความทกุข

นี ่! กค็อื ความหมายของพทุธชยนัตี  คอื...ตืน่ขึน้มาร ูและเบกิบาน แลว

กจ็ดัการกบักเิลส ซึง่มนัเหมอืน กดหวัใหเราหลบั แลวเราไมรอูย ู  พอรขูึน้มา ตืน่

ขึน้มา กข็บัไลสิง่ทีห่ลบัใหลไมรนูัน้ ใหผานออกไป  อยาลมืนะ ! คำวา...ดกีวา !  นี่

ไมใชวาไสยศาสตรมนัจะดกีวาพทุธศาสตร แตมนั “ดกีวา !...ไมม”ี

อยางเดก็เขาไหวพระนี ่เขาไหวแบบ...ไสยศาสตร เขาไมไดไหววา...พระ

เปนผปูระเสรฐิยงัไง ? และเขาจะเลยีนแบบพระ เขาจะเปนคนประเสรฐิ

เหมอืนพระ...ไดไมได ? ถาไมได ! เขาขอไหวไวกอน ถาอยางนี.้..กย็งัด ี!

แตถาเขาไหว แลวเสยหวั เคยเหน็ไหม ? เดก็ ๆ  เขาไหวแลวกเ็สยหวั เหมอืน

กับวา...ไหวพระใหคุมครองเขา ถาไหวพระใหคุมครองนี่ เขาเรียกไหวแบบอะไร ?

ไหวแบบ...ไสยศาสตร ถาเราเขาไปในโบสถนี่ ไหวแลวออนวอน ขอใหพระพุทธรูป

คมุครอง ขอใหโชคดอีะไรกแ็ลวแต ไหวออนวอน เขาเรยีกไหวแบบ...ไสยศาสตร

แตถาไหวแลว “ขอตาม...รอยพระองค ตาม...พระกรณุา ตาม...ปญญา

ตาม...ความบรสิทุธิ”์ พระพทุธเจามคีณุทีน่าไหวอยสูามคณุ ถาเอาแบบยอ ๆ

1) ความบรสิทุธิ์
2) ปญญาล้ำเลิศ
3) เอื้ออาทรเกื้อกูล ที่เรียกวา...กรุณา

“กรณุา” หมายความวาไง ? เอางาย ๆ…เดีย๋วนีม้กีารเปดโรงเรยีนสอนกนั
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นี ่ เขาเกบ็เงนิไหม ? แทบจะเปนพาณชิยศกึษา แต...พระพทุธเจานี ่สอนคนเกบ็คา

เทอม ใตโตะ แปะเจีย๊ะไหม ? ใครจะไปฝากลกูเขาฟงพระพทุธเจา ตองจายไหม ?

เออ ! แลววนันี ้กฟ็งไมตองจายเหมอืนกนั เพราะอาตมากจ็ะตามรอยพระพทุธเจา

ฟงกนัสบาย ๆ ไมตองจาย

นี่ก็คือ พระกรุณาธิคุณ และบริสุทธิ์ใจ พูดสอนไปนี่ ไมไดหวังใหมาเปน

สาวก แตหวงัใหหลดุพน,ใหเขาพนทกุข แลวพระปญญาทีฉ่ลาดล้ำเลศิที่

สดุกค็อืวา...ฉลาดร ูเงือ่นตน ก ข ก กา ทีจ่ะทำใหทกุขดบัได

ทานรูตั้งแต ก ข ก กา ไปถึงอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเลย วาความทุกขนี่

จะขจัดเริ่มตนตรงไหน, ควบคุมตรงไหนได ทุกขก็จะหายไป เชน...ควบคุมผัสสะ

ได ทกุขกจ็ะไมเกดิ ทานรเูลย เราไมร ูตาเหน็ หไูดยนิ ผสัสะทไีรกท็กุขไปทกุท ีไม

รกัหวัปกหวัปำ กช็งัหวัฟดหวัเหวีย่ง หวักเ็ลยเสยีศนูยเลย ไมคอยรเูรือ่ง

ทนีีถ้ามาดโูดยละเอยีด หลกัทีเ่ราจะวนิจิฉยั เผอญิ ! ไปแลววนันัน้ฟง แลว

แหมชอบใจ นึกวา กลับมาวัดสวนแกว ถาโยมมาเมื่อไร จะบรรยายเรื่องนี้ ก็ใหผู

คนหาขอมูลมาใหตามหลักขั้นตอน ถากอนนี้ อาตมารูสึกคอนขาง จะเขาใจผิดตอ

ไสยศาสตร คอื...ตอตาน ตำหนวิาอยางรนุแรง

แตเดีย๋วนี ้ตองยอมรบั วาเราพลาดเหมอืนกนั เพราะเดก็ ๆ เขากต็องมขีอง

เลนของเขาบาง จะไมใหมีของเลนอะไรเลย ก็ไมได มันจำเปน สำหรับชาวพุทธที่

ยงัตอง...เลนของ เลนไสยศาสตร จนกวาจะเขาใจพทุธศาสตรเมือ่ไร ! พระเครือ่ง

เครือ่งรางของขลงัก ็ไมจำเปน  เมือ่เรว็ ๆ  อาตมาไปเทศนทีห่างเซน็ทรลัฯ เรากอ็ตุสาห

เทศนซะอยางดนีะ เรือ่ง “การดบัทกุข” พอเทศนเสรจ็กม็คีนมาแจกพระเครือ่ง ไม

นึกเลย เกาสิบเกาเปอรเซ็นต พระธรรมเขาเอา...วางไวกอน ไปเอาพระเครื่องกอน

โยมวา...พระธรรมกบัพระเครือ่ง...นี ่! ใครจะเฟองกวากนั ?

ใครดบัทกุขอยางมปีญญามากกวากนั ?

ทีนี้มาดูโดยรายละเอียดนี่ เราไดขอสังเกต มาจากที่ทาน...ตั้งสันนิษฐานวา
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1. “ไสยศาสตรนั้น มันมีหลักเกณฑเขากันได กับ
สัญชาตญาณที่ไมรูอะไร, ของสัตวที่ยังไมรูอะไร”

คอื มนัเขากนัไดกบัอวชิชาคอื...ความไมร ูทีส่ตัวมอียใูนสนัดานพืน้ฐาน

เกดิมาไมรอูะไร ?  ยงัไมรอูะไร ? กไ็มรเูรือ่งปญญาวมิตุตวิา...จะหลดุพน

ดวยสตปิญญา ตองทำยงัไง ! ไมรเูรือ่งเจโตวมิตุต ิจะหลดุพนจากทกุขดวยอำนาจจติ

ทีม่ฌีาน มสีมาธ ิ เขมขน เขมแขง็ สามารถกระแทกทุกข ออกจากใจอยางงายดาย

แลวจติใจเขมแขง็ เขาเรยีก  “เจโตวมิตุต”ิ คอืหลดุพนดวยอำนาจ เพราะจติมนัแขง็

ทีเ่ขาเรยีก “2 แขง็” ถารางกายเขมแขง็กโ็ชคด ี ไมปวยไมเจบ็ แตถาจติเขม

แขง็อกีแขง็หนึง่ ทกุขเขามายาก จติมนับอกทาทายเลย...“กไูมไดเกดิมาเพือ่เปนทกุข

โวย” พอหลุดมาคำ นี้ ! ทุกขตกใจไหม ?  แลวตองไปอาศัยไสยศาสตรไหม ?

นี่ ! ไมใชพอทกุขขึน้มากเ็รยีก หาสิง่ศกัดิส์ทิธิม์าชวย...อนันี ้ “พวกจติออน”

ทานก็เลยอธิบายวา...สาเหตุที่ไสยศาสตร มันเกิดขึ้น เพราะสัญชาตญาณ

มนษุยทีย่งัไมรอูะไร วา...ปญญาจะชวยหลดุจากทกุขพนจากทกุขไดไง ? หรอืจติใจ

เขมแขง็จะชวยหลดุพนจากทกุขไดไง ? “ไมรทูำจติใหมอีานภุาพ จติตานภุาพกไ็มม”ี

กม็แีตจติที.่..ออนแอ ! อยางทีเ่ขาบอกวา...คนจติออนนี ่  อะไรเขางาย...? คณุไสย

ใชไหม ? ถาทำคณุไสยใหเขา นี ่! กต็องเขากบัคนทีจ่ติออน แตถาคนจติใจเขมแขง็...

นี ่! ทำคณุไสยเขาไหม ?  จติออนกบัปญญาออนมนักค็ลาย ๆ กนั “พอจติออนกบั

ปญญาออน...กห็ลงเชือ่ !”

อ า ต ม า นี่ รำ ค า ญ ไ ป

บณิฑบาต เจอโยมพวกประเภท...

ชอบเขาทรง “ทานคะ ฉนันะมรีาง

นะ” ฉนันะมรีาง ทรงเจา...อยางนัน้ !

เจา...อยางนี้ ! พวกที่เจาเขางาย

ผเีขางาย พวกนีเ้ขาเรยีก “พวกจติ
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ออน” “ทีเ่ขาทำคณุไสยให...ผหูญงิรกั ผหูญงิหลงอยากจะชนะคแูขง”

ผูหญิงเองก็เหมือนกัน “อยากจะชนะ” อยางอีเมียนอย ใหผัวรักตัวเอง

คนเดียว เสนหปลายจวักก็ไมมี, ทำกับขาวก็ไมเปน, สวยก็ไมสวย, พูดก็ไมเพราะ

คนพวกนี้ตองไปหาอะไร ? เสนหยาแฝด กุมาร...อะไรก็วาไป ! ใครเคยไปหาบาง

หรอืยงั ? “อยากชนะเขา” แตไมมปีญญาวมิตุต ิไมมเีจโตวมิตุต ิกเ็ลยมดุเขาไปหา

ไสยศาสตร...มาชวย ! ใหผวักลบัมาบาง ! ใหเขารกัเราคนเดยีวบาง ! ทัง้เรือ่งกนิ

เรื่องกาม เรื่องเกียรติ...เราอยากชนะ

บางคนก ็พอลงแขงขนั เลือกตัง้ กต็องทำพธิสีะกด...อกีฝายหนึง่ ใหเขาแพ

ก็ทำกันนาดูเลย ! “อยากไดเกยีรต”ิ “อยากไดกาม” กท็ำเสนห...แบบน้ำมนัพราย

กมุารทอง น้ำมนัพราย มนัถงึไดเฟองไง เพราะเขาไมม.ี..ปญญาวมิตุติ ถาพดูด ีๆ

เกีย้ว...เปน ๆ นี ่ใชความพยายามนีน่ะ ! อะไรนะ ? เขาวาอะไร ? ตือ้เทานัน้ ! ที.่..?

แตถา...ตือ้โง ๆ กโ็ดนเกลยีดไดไหม ? “ตือ้ดวย ฉลาดดวย เอาใจเกงพดูด”ี ผหูญงิ

เคลิ้มไดไหม ? ถาอยางนี้เขาเรียกตองใช...พุทธศาสตร

“ถาผชูายนี ่ ! เขาดจีรงิ ๆ” ผหูญงิอาจจะมาขอไดไหม ? “ถายงัไมมาขอ !”

เขาก็ออกเงินชวยดวย...ใหมาขอ !

“ผหูญงินะ ! ถาดจีรงิ ๆ” ไมตองรกัเขาหรอก “ใหเขามารกักไ็ด” ใชหรอืเปลา ?

แตถาโงละก ็“รกัเขาขางเดยีว” เขาไมมา กต็องไปพึง่ไสยศาสตร เพราะตอน

นัน้พระพทุธเจา ยงัไมไดตรสัร ูมนษุยชาตทิีม่สีญัชาตญาณ ไมคอยรเูรือ่งรรูาว ปญญา

วมิตุตไิมร ูเจโตวมิตุตไิมร ูกม็ดุเขาไปหาไสยศาสตรมาเปนตวัชวย ใหตวัเองไดชนะคู

แขง...จะแขงกนัเรือ่งกาม จะแขงกนั

เรื่องกิน เรื่องเกียรติ ก็ตองไป

อาศัย…?

ที่วัดนี้ ไมอาศัย...ไสยศาสตร

“พทุธศาสตรอยางเดยีว !” สามารถ

ชนะวดัอืน่...ไดไหมนี ่? “ไมเคยปลกุ
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เสกเลย ไมเคยทำพธิ”ี ใครใหมาเจมิรถ กใ็หไปเรยีกคนขบัมา...เจมิหวัคนขบักอน !

“คณุอยาไปแซงทีไ่มควรแซง, เมาไมขบั, อยาใชความเรว็เกนิเหต,ุ ตองรทูีต่รงไหน

เขาเขยีนโคงอนัตราย พอถงึตรงนัน้ตอง...?”

นี่ ! “แนวพทุธทาส แนวพทุธศาสตร” โชคดนีะ ! อาตมาเมือ่กอนนี ้ เปน

พระหลงใหลไสยศาสตร เคยจะไปเรยีนกบัหลวงป.ู..เสกปลดัขกิใหดิน้ได แหม ! ตอน

บวชใหม ๆ “นกึชอบ จะไดเปนเกจอิาจารย” ไฉนเลย ปานนี ้คงโง...ดกัดาน !

พอไปอยสูวนโมกขกเ็ลย “พวกนี.้..ทิง้หมด !” กเ็ลยมาเปนแนวพทุธศาสตร

ลวน ๆ เพราะเรารูดวยสติปญญาที่เราบวชเรียน อบรม ฝกฝน กับสำนักที่เปนครู

บาอาจารยที่ฉลาด มันก็เลย ทำใหไสยศาสตรกอตัวขึ้นที่วัดนี้ยาก...นี้ขอแรก

2. “ไสยศาสตรนี ้มนัเหมาะกบัสญัชาตญาณ ของคนที่
ตองการพึง่ผอูืน่ ตองการใหผอูืน่ชวย”

ฉะนั้น ถาทราบขาววา...วัดไหน มีอะไรที่ชวย ตัวเอง ใหชนะคูแขงได...ทุก

เรือ่ง ! “จะเปนเรือ่งกนิ เรือ่งกาม เรือ่งเกยีรต ิหรอืเรือ่งดบัทกุข” อะไรกต็าม เขา

กเ็ลยพดูงาย ๆ วา “ตองอาศยัผอูืน่ใหผอูืน่ชวย” คอื เดก็ ๆ นี ่พอคลอดออกมา

จากมารดา หรือทองมารดา เขาก็มีคนมาชวย ตั้งแตแรก...คลอดออกมา

ตัง้แต หมอตำแย...แรกคลอดออกจากทองมารดา มาจนตลอดเวลา มผีอูืน่

ชวยอยเูรือ่ย แลวสญัชาตญาณนี ้! มนักต็ดิเปนอวชิชา “อยากใหใครชวย ๆ” ไมคดิ

ชวยตวัเอง ถงึแมโตขึน้จะสะดดุหบูางวา “อตัตา ห ิอตัตะโน นาโถ : ตนชวยตนพึง่ตน”

มันก็สูกันสิ ! ระหวางกับสัญชาตญาณเดิม เพราะสัญชาตญาณเดิม มันใหเขาชวย

เรือ่ยเลย ตัง้แตเดก็คลอดออกมา...ชวยซกัผา, ชวยเปลีย่นผา, ชวยลางกน สารพดั

อยาง “ตดิพนัการชวย”

เพราะฉะนัน้ พอโตมา เขากต็ดิออนวอน ใหสิง่โนนสิง่นี.้..มาชวย ! โดยเฉพาะ

ใหสิง่ศกัดิส์ทิธิ.์..มาชวย ! เพราะฉะนัน้ มนษุยนี ้ โดนขอสองนี ่ !...ชดัมากเลย เพราะ
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แตออนแตออกมานี ่ ! อยกูบัการใหเขาชวย “มปีญญาชวยตวัเองกไ็มพอ, มคีวามเขม

แขง็ทางจติใจอยากจะชวยตวัเองกไ็มพอ” อะไรจะดกีวาละ ? “กห็าผอูืน่...มาชวยดกีวา !”

แตถาเขามีปญญาพอ จิตเขมแข็งพอ เขาจะตองการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน...มา

ชวย ! ฟงประโยคเดด็สกัคำไหม ? “ไมม ี! สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ด ๆ ในโลกนี ้จะอำนวย

ความสำเรจ็ ใหกบัเราไดมากเทากบั...ความขยนัหมัน่เพยีร อนัเขมแขง็ของเรา”

โยมวาจริงไหม ? สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ มันจะมาบันดาลอะไร ! ใหเราได

มากเทากับ...ความเพียร ขยัน เขมแข็ง อดทน

เพราะความเพียรกับความเขมแข็ง ชวยไป ๆ

ทำไป มนักช็วยตวัเอง...สำเรจ็ ! เจาชายสทิธตัถะ

เปนคนทีจ่ติใจเขมแขง็ไหม ? บกุบัน่กวาจะตรสัรู

ได เมือ่คนืนี ้เทาไรรไูหม ? ใชเวลาตัง้ 6 ป

แลววันนี้จะเทศน 2 ชั่วโมง...จะทนไหวหรือ

เปลานี ่? มากช็า ! จอง ! จะกลบักอนอกี ตรง

นัน้…นอนไปคนหนึง่แลว ฉะนัน้ สิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาลใหพระพทุธเจาตรสัร ูหรอืเพราะ

ความเขมแข็งของพระองค, ความเพียรพยายามของพระองค, สติปญญาของ

พระองค ที่ประทานความสำเร็จใหพระองค

เพราะฉะนัน้ พวกเรา ใครทีม่สีนัดานทีช่อบใหคนอืน่ เขาชวยตะพดึ ! นัน้

ไมใชพวกแนวพทุธ แตเปนแนวไสยศาสตร “สญัชาตญาณ...ไสยศาสตร” ทีต่ดิมา

เขาจึงมีไปทำพิธีออนวอนเยอะแยะ !

ประเทศไทยนีน่ะ “ยิง่คนระดบัชัน้สงู”  กย็งัตดิไสยศาสตร ยงัทำพธิปีระกอบ

พธิทีางไสยศาสตรเพือ่บานเมอืงอยางนัน้อยางนี,้ ยงัใชสิง่ศกัดิส์ทิธิด์ลบนัดาลใหบาน

เมอืงสงบ แตแลวสงบ...ไหม ? หมดธปูไปเทาไร ? หมดเทยีนไปเทาไร ? หมดสาย

สญิจนไปเทาไร ? หมดคาพระสวดไปเทาไร ? “ไมสำเรจ็ !” บานเมอืงกไ็มประสบ

ความสำเรจ็ ในความอยกูนัรมเยน็เปนสขุ “จึงมีแตเรื่อง...วุนวาย !”

ยงัไง ๆ กข็อใหเรานี ่“ใครมาวดันีน้ี”่ ถามวา...อะไรลากมา...? ขอใหสตปิญญา
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ลากมานะ ไมใช ! มาแลว พอเขาลากไปวดัอืน่ทำพธิ.ี..กไ็ปตออกี อยางนีเ้ขาเรยีก...พวก

เจกลากมา หรอื “เจกลากไป ไทยลากมา” คอื “เดีย๋วไสยศาสตร...ลากไป เดีย๋วพทุธ

ศาสตร...ลากมา” คนแบบนีเ้ยอะในประเทศไทย ทำเปนมาวดัสวนแกวอยางนัน้ พอเดีย๋ว

ถาเขาทำพธิสีายสญิจนโยงกนัทีไ่หน ! “มดุ...เขาไปแลว” อยากใหสิง่ศกัดิส์ทิธิค์มุครอง

“เจกลากไป ไทยลากมา” กแ็ยนะ! แตอยาให “บาปเวรลากไป”

 ขอใหวันนี้ “ขอใหสติปญญาลาก...มา” อยาใหไสยศาสตรลาก เหมือนเขา

ลากเกาอี้ประธานสภานะ ที่ “ลากกันไป ก็ลากกันมา” อาตมาไปบิณฑบาตก็นึกขำ

มคีนหนึง่นะเขา “ขออภยันะ! ไมใชอาตมาวาเอง” พดูไมเพราะ ! คอื มคีนหนึง่บอกวา

“เฮย เมือ่คนืนี ้ เอง็ด.ู..อหีาลากไหม ?” อกีคนบอก “อะไรวะ ! ละครหรอือะไร !”

“เอา ! เขาลากเกาอีป้ระธานสภางยั !”

ทำใหนกึถงึคนเกา ๆ เขาจะดาผชูายวา “ไอหาลาก” ถาเปนผหูญงิก.็..? กน็กึสงสาร

สส. คนนัน้เหมอืนกนัเนอ ! “ถกูคนใชคำนีก้แ็ย !” แลวคนนัน้กห็วัไว เขาลาก คำเกา ๆ

มาใชผสมกบัเหตกุารณปจจบุนั ใชคำวา...? ฮ ึๆ อยา ! พดูบอยเลย เสยีปากพระ

สรุปวา...ถาใครมาวัดนี้ มีแนวพุทธศาสตรลากมา...ใชได ! แตถาใครมาวัด

นี้หวังมาขอใหรดน้ำมนต ใหนั่น...ใหนี่...จะเปนไสยศาสตรลากมา

แลวเดีย๋วนี ้วดัสวนใหญใชแนวไหนลากคนเขาวดั...? “ไสยศาสตร”  เชนไปลอด

โบสถ เดีย๋วนี ้! เขยีนปายกนัเยอะเลย การลอดโบสถ กบัการหาทางหลดุรอดจากทกุข

ในแนวพทุธ...มนัเหมอืนกนัไหม ? “เปนวดัพทุธ” แตใหคนไปลอดใตโบสถ เปนแนว

ลอด...แบบไสยศาสตร ลอดใตโบสถพอมาเจอทกุข...กท็กุขตออกี แตถารอดแบบปญญา

วมิตุต ิ เจโตวมิตุต ิ รอดพนจากทกุขตลอดเลย ไมตองมดุหวัไปลอดใตโบสถ

ในปจจุบันนี้ คนเขาอยากใหใตโบสถชวยเขา ใหเขาเจริญกาวหนา มีโชค มี

ลาภ เขาจงึมดุหวัไปลอด...? “ขอโทษ !” ถาใครไมสบายใจ เพราะไปลอดโบสถมา

แลว พระพยอมพดูไมสบายใจละก ็ “วนันี ้พระพยอมขอโทษ !” เดีย๋วจะบอก “รู

อยางนี ้กไูมมาฟงเทศน มากห็ลอกดาก”ู ไมใช ! แตอยากกะเทาะเปลอืก ชาวพทุธ

ใหเปนแนวพุทธศาสตรใหมาก ๆ จะได...แนวทางที่เรียกวา...ปญญาวิมุตติ ไมเชน
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นัน้ ! เราจะไมเรยีก “พทุธชยนัต”ี พระองคเปนผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน จนชนะความ

ยดึตดิ จะเปนยดึตดิกนิ กาม เกยีรต ิยดึตดิตวัตน ถายิง่ยดึ ยิง่ตดิ มนักเ็ปนทกุข

ฉะนัน้กต็องม ี“วมิตุต”ิ แปลวา หลดุรอด

ทานจงึใชคำวา...ปญญาวมิตุตบิาง เจโตวมิตุตบิาง เพราะพระบางองคนี ่ทาน

ไมคอยเจรญิอำนาจจติเทาไร !  แตปญญาทานล้ำเลศิ อยางเชน พระสารบีตุร ทาน...ใช

ปญญาในการหลดุพน, ลากความหลดุพน ออกไปได แตสวนคนบางคน พระบางรปู

นี ่ชอบเจโตวมิตุต ิชอบใชความเพยีร ใชอำนาจจติเขมแขง็ “กระแทก ! ความยดึตดิ”

กระเด็นขาดหลุดไปเลยก็ได จึงเรียกแบบนี้วา...เจโตวิมุตติ

ทนีีเ้รามาดกูนัวา ทำอยางไรนะ...? เดก็ ๆ นี ่ เขากเ็หมาะทีจ่ะรบัไสยศาสตรไป

กอน ซึง่ยงัดกีวา !...เขาไมมาทางนี ้ถงึเขาจะไหวพระขอออนวอนบาง กย็งัดกีวา !...เขา

ไมไหว ใชไหม ? “มาไหวพระซลิกู ! พระจะไดคมุครอง” สวนเดก็กไ็หว...เสยหวั

เลย ทานจงึแปลวา  “ดกีวา !” แตถาวนัใด เมือ่เดก็ตืน่และรขูึน้มาวา...เขาไหว เพราะ

พระมีคุณที่นาไหว เขาจะนำเปนแบบอยาง เชนพระมีปญญา, พระมีความบริสุทธิ์,

พระทานมคีวามกรณุา เขากอ็ยากจะมสีามอยาง เขาจงึไหว เพือ่จะโนมเอาสามอยาง

เขามาทีต่วัเขา เมือ่กอน เขาไหวเสยหวั เพือ่จะเอาไสยศาสตรเขามาคมุครอง แตตอ

ไป เขาเอาคณุความดขีองทานมาคมุครอง แลวจะเดนิตามเลย

เขาเลย...พลกิเลย !

การไหวแบบเดก็...เปนไสยศาสตร จงึเปลีย่นมา “เปน

พทุธศาสตร” ถาเดีย๋วนี้ใครไหว แลวหวังใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ชวย เราจะไหวหลวงพอโสธร พุทธชินราช “อยา !ไป

ไหวเพราะทานศกัดิส์ทิธิ”์ แตควรไหว เพราะเปนสญัลกัษณ

แหงการมคีณุ 3 ประการ ของพระพทุธเจา...ใชไหม ?

อยางทีเ่ขาปนพระพทุธรปูนี ่แลวมพีระเศยีรแหลม นัน้

ก็แทน...พระปญญา อันเฉียบแหลม ถาลูกเรา คนไหน !

...เรียนเกง หรือเจาเด็กคนนี้...มีหัวแหลม
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ฉะนัน้ พระพทุธเจาจงึมพีระเศยีรแหลม ทีเ่ขาปนเปนพระพทุธรปู แลวทอด

พระเนตรลงต่ำ มองดสูตัวโลกคนไหน...เปนทกุขบาง ? จะไดไปชวย เพราะใจมพีระ

กรุณา แลวพระพทุธเจา  ทีเ่ปนองคพระพทุธรปูจะเทีย่งตรง ! ตัง้ตรง! ไมเอยีงซาย

เอยีงขวา แสดงถงึพระบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม เทีย่งตรง ไมม ี2 มาตรฐาน  ทานตรสัวายงั

ไงนะ...? ทานตรสัวา “ทานรกัราหลุ ลกูทานยงัไง ! ถงึเทวทตัเกลยีดชงัทาน ๆ กร็กั

เทวทตัอยางนัน้”  นี ่! คอื ความเทีย่งตรงบรสิทุธิ ์“ไมใชเกลยีดคนนี.้..รกัคนโนน”

แมคนไหน ทีล่กูบอกวา...“แมทำตวัอยางนี ้ตาย ! ละกน็อนตะแคง” ลาํเอยีง... กต็อง

ระวัง ! ทำไม ! ไสยศาสตรถงึไดมอีำนาจอยางทีส่ดุ กเ็พราะวา...

3. “ไสยศาสตรนี้มนัลงทนุนอย มันเหนือ่ยนอย แลว
มันงายกวากันมาก”

ไสยศาสตรลงทุนนอย พิธีไสยศาสตรลงทุนนอย “เอาอาหารใสเปลือกหอย

สักหนอย ใสกระทงสักนิด” ที่เขาไปไหวตามสามแยกอะไร...? เขาอยากใหลูกหาย

จะไปรกัษาหมอกแ็พง กล็งทนุซือ้อะไรใสกระทง แลวกไ็ปไหว...“ขอใหลกูหาย” อยาง

ที่เขาบอก พวกนี้ก็ไปทำแบบนั้น เพราะเขาลงทุนนอย

วดับางวดั...ลงทนุ ! แลวเจงกม็นีะ “ขนาดลงทนุนอย !”  ตอนนัน้อะไร ?

ชวงจตคุามรามเทพ ชวงนัน้...ตนทนุองคละ 5 บาท 10 บาท แตเชาตัง้หมืน่ พอมา

ตอนหลงัลงทนุ 10 บาท ไมมคีนเชา แลวพวกทีท่ำทหีลงั...เจง !

ไสยศาสตรประเภทลงทนุนอย แลวมนังาย ไมตองทำอะไรมาก ไมตองเหนือ่ย

ไมตองลำบากมาก แคเอาอาหารใสเปลือกหอยสักนิดหนึ่ง ไปวางไว ใหเทวดาชวย

ทำอะไรโนน...! อะไรนี.่..!  เอาไปใสเซนบวงสรวง ชาวพทุธเราก ็ตดิกระทัง่...เอาขาว

ใสจาน ใสถาด ใสอะไรไป...ถวายขาวพระ นี ่ ! กถ็าถวายไมถกู กก็ระเดยีดไปทาง

ไสยศาสตร “วธิถีวายขาวพระนี ่ !” แลวกเ็ชือ่ไหม ! วา เมือ่กอนไมม ีมามทีหีลงั

อาตมาจะไมพดูเรือ่ง “แทรก !” เมือ่วานพดูไปแลว เพราะเรือ่งศาสนา นี ่ !
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มันมีเรื่องอะไรมาแทรก ๆ ๆ แมกระทั่ง เชื่อเถอะ ! เทศนแหลนี่ เมื่อกอนไมมี

หรอก มาทหีลงั พอมาแหลกนัแลวกม็ตีิง๊ ! ตมุ ! ติง๊ ! ตมุ !

เดีย๋วนีพ้ระบางคณะ จะไปเทศน ตองมตีะโพน กลองยาว ปพาทย แตอาตมา

ไมไดหิว้อะไรมาสกัอนั เพราะไมมตีิง๊ ตมุ ฯลฯ ในสิง่เหลานี ้กอ็ดแทรกเขามาไมได

หรอก เรากไ็ปวางไวใหเทวดาชวยไว อะไรไว เขากล็งทนุนอย แลวอะไรทีล่งทนุนอย

มันก็เปนเรื่องของไสยศาสตร

แตวาเราจะทำอะไร...ใหมนัสำเรจ็ เราตองลงทนุเหนด็เหนือ่ยใช...ความเพยีรสงู

ใช...ตนทนุความเพยีรสงู ใช...สตปิญญาสงู ทัง้ขยนั ยงัฉลาด ประเดีย๋วกไ็ด อยาก

ไดสุขภาพดีก็ตอง...ออกกำลัง ไมใช...ไปเอาอะไรใส ๆ “เทวดา ! ชวยใหขาพเจา

แขง็แรง” เทวดาบอก “แกมกังาย ขากไ็มรวมกบัแก” แตวามนัอนุใจ ทำแลวมนักด็ี

“ดตีรงทีม่นัอนุใจ” จะบอกวา ไมดเีลย...กไ็มได

ถาสำหรบัคนทีม่สีญัชาตญาณ ไมรเูรือ่งอะไร แลวชอบ

พึง่ผอูืน่ แลวกช็อบลงทนุนอย มกังาย อยากไดเยอะ แลวที่

เวลาใสบาตรทพัพหีนึง่นะ ตองอธษิฐาน เอาวมิานชัน้นัน้ ชัน้

นี้ เจาคนพวกคากำไรเกินควรก็มี “ทำบุญติ๊ดเดียว” แต

อธษิฐานเอาตัง้เยอะ แลวเจาคนพวกนีท้ำบญุแบบไสยศาสตร

หรอืพทุธศาสตร ? “ไสยศาสตร”  แลวใครเคยทำแบบนีก้นั

ไหม ? อาตมารำคาญ ! เปดบาตรคอยตั้งนาน...ไมใส เขา

อธิษฐาน เอากี่อยางไมรู ยุงก็กัดขา นี่ ! ก็เจอกับพวกคนทำบุญแบบไสยศาสตร

“พระปวดราวหัวใจ”

แตถาทำบญุแบบพทุธศาสตรละ “ขอใหบญุทีท่ำนี ่ชวยโนมเอยีง
ขาพเจาใหมนีสิยั...สงบ รมเยน็ ละลายความเหน็แกตวั ขอบำรงุ
พระศาสนาใหเขมแข็งอยูเปนที่พึ่งของสัตวโลก แลวก็ใสบาตร
ขอใหพระมรีางกายสบืศาสนาใหแขง็แรง จะไดอยเูปนทีพ่ึ่งของ
สตัวโลก” ใสบาตรแบบนี ้นัน้เปนพทุธศาสตร...ชดั ๆ ประการหนึง่เพือ่ละความ
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เหน็แกตวั และกช็วยใหศาสนาใหยัง่ยนื ทำกนัอยางนีบ้างหรอืเปลา ?

บางคนกท็ำ “วนันีใ้สบาตรนะลกู ! จะสอบแลว พระจะไดชวย” พวกนีใ้ส

บาตร...แบบไสยศาสตร  ซึง่กม็เีรือ่งเลา นาขำด ี งเูขาบาน “ขออภยั !” ตวั...เห ! (ตวั

วรนชุ)  มนัเขาบาน “เฮย ทำบญุเถอะเวย !  วนันี ้ตวัเห...เขาบาน” ถาตวัพรรณนัน้

ไมเขาบาน “พระ...อดแน !” เขาทำบญุ ไลความซวยของเขา

ตอไป “พระตองเสก...ตวัพรรณนี ้ใหมนัเขาบาน พระจะไดไปรบับาตร”

แลวบางคนนี ่ “ใสบาตร...เพราะเมือ่คนืแมมาเขาฝน” ถาผไีมเขาฝน...พระอด !

เขาตองมจีติสำนกึ วา

1) เราอยากละลายความเหน็แกตวั

2) เราอยากใหศาสนายัง่ยนืเขมแขง็ อยเูปนทีพ่ึง่ของสตัวโลก แลวเราจงึทำ

อนันี ้เปนปญญาวมิตุตแิหละ เปนเรือ่งปญญาวมิตุต ิไมใช...ไสยศาสตร จะพา

ใหเราไดน่ัน ไดนี ่หรอืสมปรารถนา รวมแลวก.็..อยากบอกพวกเราวา ขอใหเปนคน

“อยา ! คดิ คากำไรเกนิควร ในบญุ”  ทำนดิเดยีว แตเรยีกรองเอาตัง้เยอะแยะ !

กเ็กนิไป ถาคากำไรเกนิควร พาณชิยเขาจบัไหม ? นี ่! กรมการศาสนานาจบับางนะ

เจาพวกคากำไรบญุ...เกนิควร “นี.่..ทำนดิเดยีว !”

สวนคนพวกนั้น ก็แยอยูแลวนะ เจาคนพวกที่มาทำบุญวันพระ ตักขาวมา

ครึง่ขนั พอขากลบั ตกั...ไปฝากหมาเตม็เพยีบเลย แตคนพวกนีก้ย็งัดนีะ...ทีม่เีมตตา

แตหวังเอานั่นเอานี่ จากการทำบุญนิดเดียว แลวอธิษฐานเอาเยอะ ! นี่...มันเอา

เปรียบ ! “ลงทนุนอย...เอาเยอะ” พวกนีเ้ขาเรยีก...แนวคดิแบบไสยศาสตร

สรุปมาวา “เรานี่...เหนื่อยนอย” เพราะเขาบอกวา...ทำอยางนี้ สวดอยางนี้

อธิษฐานอยางนี้ ภาวนาอยางนี้...มันเหนื่อยนอย มันลงทุนนอย แลวมันก็งายกวา

ทำไดงายกวา ใหวาคาถาอยางนี ้ไมกีบ่รรทดั “เดีย๋วกร็วยตาย เดีย๋วกร็วยได”

เหมอืนอยางทีเ่ขาใหคาถาวา... “อ ุอา กะ สะ” เจาคนทองไมร ูทองคาถา...อุ

อา กะ สะ จะไดรวย แตไมรคูวามหมายวา...อ ุอา กะ สะ มนัคอือะไร ? ขยนัหา,

รกัษาด,ี คบมติรด,ี ใชจายใหสมดลุกบัรายได
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- อ ุ “อฏุฐานสมัปทา” ขยนัหา
- อา “อารกัขสมัปทา” คอื รจูกัรกัษาทรพัยทีห่ามาใหดี
- กะ “กลัยาณมติตา” นี ่ ! แลวคบเพือ่น อยา ! คบเจาเพือ่นที่พาไป

ละลายทรพัย ตองคบเพือ่นทีเ่ขาชี.้..ขมุทรพัย แลวถงึใชจาย นีแ่หละ ! อ ุอา กะ
- สะ “สมชีวิตา” ใชจายใหสมดุลกับรายได
แลวคนไมร ูเขากท็อง “อ ุอา กะ สะ ออุากะสะ” เสรจ็แลวกน็อนรอ เขาจงึ

ไปเจอกบัเจาพวกหมอด.ู..ใชไหม ? เขาวา คนหนึง่ไปหาหมอด ูถามหมอดวูา “ฉนั

นีจ้ะร่ำจะรวยไหม ?” “โอ! คณุนีก่ำลงัจะได...ของแดง ของขาว”

จรงิหรอื ? “จรงิ !” กน็อนคอยทัง้วนัเลย...หวิขาว ! ไมไดไปซือ้กบัขาวกนิ

เหลอืบไปด ู“โอ ๆ ! มไีขเหลอื” กเ็ลยตมไข...กนิ แลวกน็ัง่คอยตอไปอกี...จงึไปหา

หมอดูตอวา “นี ่! ฉนัคอยทัง้วนัไมเหน็ไดอะไรเลย ของแดงของขาวทีว่าจะได” หมอ

ดบูอก ทานขาวหรอืยงั ? “ทานแลว” “ทานกบัอะไร...?” “ไข” กน็ัน่แหละ ! ไขแดงไข

ขาวคณุไดแลว “เออ ! เสรจ็เลย” นีเ่ขาเรยีกวา...มนัเปนเรือ่งของคนมกังายนะ ทอง

คาถาบทเดียวจะใหรวย ลงทุนนิดเดียวจะใหรวย

เดีย๋วก ็ผหูญงิตามมาเปนพรวนบาง ไมตองลงทนุมขีองขวญัไปใหเลย กะวา

“เสกเทานี ้ผหูญงิกจ็ะรกัแลว” พวกนีเ้ขาหวงัลงทนุนอย เจาคนพวกนี ้ทีย่งัเลนกมุาร

ซากศพ ซากกุมารกันอยูทุกวันนี้ ก็กุมารนี่ ถาเกิดรักษาบานได “มันดีกวา !

ยามไหม ?” รปภ. แพงนะเดีย๋วนี ้“เออ ! เอากมุารดกีวาถกูด”ี ขวดหนึง่ไมกีส่ตางค

แตกมุารไตหวนัแพง...ราคาตองสองแสน ! แตถากมุารในขวดมนัรกัษาบานตลอดไป

นีน่ะ กค็มุไหม ?

อาตมาบอก “ปดโธเอย ! ถาไอกมุารมนัชวยบอก...อะไรตออะไรได”  รฐับาล

เขาจองพวกหมอทำกมุารทอง แลวกส็งกมุารทองลงใตสามจงัหวดั “เฮย เอง็ไปเดนิ

หนา  กมุาร ! ระเบดิมนัวางตรงไหน ขาจะไดไมตองไปเหยยีบ”  แตเรากช็อบ เพราะ

สันดานมันอยากทำอะไรมักงาย ลงทุนนอย แลวจะใหไดผลเยอะ

เดีย๋วนี ้ เครือ่งเอกซเรย (X-ray) อะไรทีเ่ขายงิไป แลวรไูดลวงหนา มนัยงั
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ชวยไมได กย็งัระเบดิตายกนัทกุวนั ถามวา พวกเกจอิาจารยทีเ่สกอะไรตออะไร ลง

ไปชวยทางใต เอาอยไูหม ๆ...? “ไมอย”ู  ถาปนีน้้ำจะมารฐับาลทำพธิ ีปดรงัควานไล

น้ำนะ แตผวูา กทม.ทำอยางนีไ้หม ในปทีแ่ลว ไสยศาสตรเอาอยไูหม ? “เสรจ็ ! เรา

ไปองิไสยศาสตรมากเกนิไป” แตกไ็มไดปฏเิสธวา...มนัไมดเีลย ทำพอเปนเครือ่งอนุ

ใจไว สำหรบัคนที.่..ยงัไมมปีญญาวมิตุต ิยงัไมมเีจโตวมิตุต ิขออภยัสกันดิ ไมใช...เปน

ความคิดของอาตมา เปนสิ่งที่ปราชญทางศาสนาทานวิเคราะหไว

4. “ไสยศาสตรนีเ้หมาะสำหรบัคนสวนมากทีม่ปีญญา
ออน”

ขอนี้มันจะกระเทือนไปหนอย ถาใครไมสบายใจ “พระพยอม...ขอโทษ !”

แตไมถอนคำนะคำนี ้ เพราะไมไดอยใูนสภา แลวเปนคำของครบูาอาจารย ทานบอก

วา...ไสยศาสตรนี่ มันเหมาะกับคนที่มีปญญาออน เขาไมอยากจะคิดอะไรมาก เขา

ไมอยากใชปญญา เขากใ็ชพธิทีำปบ ๆ เดีย๋วเสรจ็ แลวกส็บายใจ

นีค่อื สนัดาน ! ของคนทีท่ำใหไสยศาสตรเกดิงาย ยนือย ูมาจนบดันี ้พระ

สงฆไมรูกี่รูป จะเปนหลวงพอปญญา หลวงพอพทุธทาส สอนแนวพุทธศาสตรเพื่อ

จะสู ก็สูไมได “มันยาก !” เพราะมันติดมาเปนรากฐาน นิสัยสัญชาตญาณ ของ

คนทีเ่ขาไมมปีญญาวมิตุต ิและเจโตวมิตุติ

ทนีี ้เรามาดวูา “ปญญาออน” อยางเดก็ปญญาออนทีเ่ขาไมสมบรูณ ทางรางกาย

นี้อยางหนึ่ง ไมใชวาปญญาแบบปญญาออนแบบออทิสติก (Autistic Disorder)

อนันีก้อ็ยางหนึง่นะ ทีว่า “ปญญาออนแบบออทสิตกิ” นี ้! เขาไมคอยมปีญหาหรอก

แต...จบดอกเตอร (Doctor) ยงัทำไสยศาสตร ! อยางนีม้นัหมายความวาไง ? มนัเปน

เรื่องขำ...

เขาบอกวา...โยมคนหนึง่ เขาสงลกูไปเรยีนทีอ่งักฤษ ตัง้...10 ป หมดเงนิไป

ตั้งเยอะ พอกลับมาเมืองไทย สิ่งที่เขานึกครั้งแรกคืออะไร ? วัดไหนที่รดน้ำมนต

ดงัทีส่ดุ ! นี ่เขาไปเมอืงนอกมา เรยีนจนจบดอกเตอร มาถงึเมอืงไทยถามวา...วดัไหน
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รดน้ำมนตดงัทีส่ดุ ? หมายความวาอะไร ? เขาปญญาออนแบบรางกายเดก็ที.่..เปน

พวกออทสิตกิ เปนพวกเออ พวกอะไร... ? “กไ็มใช” คณุจะจบดอกเตอร คณุกป็ญญา

ออนได...ในแงนี ้ ถาคุณยังคิดวา...กลับจากอังกฤษมาแลว ตองมาทำพิธีรดน้ำมนต

เพือ่ใหคณุเจรญิขึน้มา “นี ่ !...มนัเปนราก มนัไดฝงลกึ” ฝงลกึจนวา ไปเรยีน ไป

จบอะไรมา เขาก็ยังทิ้งไสยศาสตรไมได เขายังเอาแนวพุทธศาสตร มาใชไมได

แลวเดีย๋วนี ้“ขออภยันะ !” เรารเูรือ่งไหม ? เคยไดยนิขาวไหม ? ทีม่หาวทิยาลยั

พวกเทคโนโลยรีาชมงคลนี ่เวลาเขาจะสรางอะไรสกัอยาง...งบไมพอ ! เขาตอง ทำพธิี

ปลุกเสกจำหนายพระเครื่องไสยศาสตร เพื่อเอาเงินมา...สรางอาคารฯ มันก็จะไม

ผดิอะไร กบัทีเ่ขาบอกวา...เราอยากจะชนะ เรือ่งฝน สมยักอน ฝนมนัเยอะเหมอืน

ยาบ า ยุคนี้ ก็เลยทำไง...? เขาบอกเอาอยางนี้ดีกวา ! “เราจะตองปลูกฝน

เพื่อขายฝน แลวเอาเงินมาสรางโรงพยาบาลเลิกฝน”

โยมวา...มนัปวดหวัไหม ? “เราตองรบีปลกูฝน” เพือ่

จะขายฝน แลวเอาเงนิมาสราง โรงพยาบาลเลกิฝน แลว

กอ็ปุกรณการแพทยเพือ่ทำใหคนเลกิฝน “กย็งุส ิ!” กจ็ะ

เหมือนจับเจาพวกยาบาไป...ใครขายยาบา ใครเสพยา

บา...จบัตดิคกุ ! ใครขายยาบา...จบัตดิคกุ ใครผลติยาบา...จบั

ตดิคกุ เขากเ็ลยไปรวมตวักนัในคกุ สนกุเลยทนีี.้..ทัง้ผลติ ทัง้ขาย

กันอยูในนั้นเลย “ก็ไปไมรอด !”

เดี๋ยวนี้ ก็อยากจะไดสรางโบสถ ใหพระพุทธศาสนา แตดันไปทำพิธีไสย

ศาสตร มนักเ็ลย...ครอบไป ครอบมา พทุธศาสตรลวน ๆ  บรสิทุธิ ์เปนปญญาวมิตุติ

เจโตวมิตุตกิเ็ลย คอย ๆ  หายไป  ใครฟงเมือ่วานนีก้ส็บาย !  เดีย๋วถาจะใหดนีะ...เทป

ชดุเมือ่วานกบัชดุวนันี ้ตองไปฟงตอกนั แลวมนัจะแมตช (match) กนัมากเลย มนั

จะเคลยีร (clear) ดมีาก ! ใครทีไ่มมาเมือ่วาน ขอใหไปหาตดิตามตอนตอไป ละคร

ยังดูตอนตอไปได ทีพระเทศนไมสนใจ...ตอนตอไป

เดีย๋วนีน้ะโยม ขาวทีอ่อกไปแลวกย็งัยอนหลงัดทูางอะไรได...? “อนิเทอรเนต็”

“เออ ! เครือ่งมอืสมยัใหม” ใครไมไดมาเมือ่วานไมไดฟง “บญุหไูมถงึ” แลวจะสะสม
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ปญญาวิมุตติไมได

อาตมาคดิวา กลบัมาเทศนครัง้นี ้“ไมรนูะ! มนัใกลจะตายแลว” อยากจะทิง้

ทวนไว เผือ่เปนอะไรตายจะได ชวยสรางปญญาวมิตุต ิ เจโตวมิตุต ิ ใหชาวพทุธเรา

เพราะวา...พระพทุธเจาหลดุพน เมือ่เชามดืนี ่2,000 กวาป แลวอยาไปสนใจแตวากี่

พนัป แตเราละ อกีปไหนจะหลดุ ? ปไหนจะพน ? เราตองถามตวัเองซ ิ! ไมใช...ถาม

“แหม ! 2,600 ปแลว” แตถาเรายงัโงอกี 10 ป “มนักแ็คนัน้แหละ !” ไมมปีระโยชน

ทีนี้ เรามาดูวา ในการที่มนุษยเรานี่ เขาปญญาออน เพราะหนึ่ง...เขาไปเจอ

คนทีเ่ขมแขง็ทางสตปิญญาวมิตุตนิอยไป พดูงาย ๆ วา พระเอง ทีเ่ราจะมพีระทีไ่ด

รบัรางวลัยเูนสโก (UNESCO PRIZE) มสีกักีอ่งค ?

หลวงพอพทุธทาส, พระพรหมคณุาภรณ, ทาน ว.วชริเมธี กน็าจะถอืวา...ทาน

ปญญาแขง็ ปญญาวมิตุต ิ ถาทาน ว.ทำพธิไีสยศาสตรเมือ่ไรทาน ว. กจ็บไหม ?  ถา

พระพยอมทำกอน...ก็วัดราง เพราะมันเสียแนว แนวนี้มันเปนแนวที่ชัดเจน ! มัน

แนวที่ชัดเจนที่สุด ในการที่...จะดับทุกข จะหลุดพนจากความทุกข

แนวไสยศาสตร  มนัเพยีงแคอนุใจ มนัเปนของเลน สำหรบัเดก็ปญญาออน

เรามันตองกาวขามพวกนี้ไป เพื่อไปสูระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย

ถาเปนพระอรหนัต ตดิไสยศาสตร เขาเรยีกอะไรรไูหม ? “สลีพัพตปรามาส”

แมแตถอืศลีนี ่ถาถอืศลีเปนไสยศาสตรกไ็ด เครงแบบ...ไสยศาสตร พระบางองคเครง

ไปกบัการปลกุของขึน้ พอปลกุของไมขึน้กเ็ลยปลอย “กไูมเครง” เพราะเครงยงัไง “กกู็

ปลกุของไมขึน้” นีก่ม็นีะ แนวคดิแบบนีม้ ี“แตใชไมได !” บางองคไมไดเครงวนิยั เพือ่

จะหลดุพน เปนบาทฐานให...สมาธเิกดิ ปญญาเจรญิ จงึไมไดถอืศลีใหบาทฐานสมาธิ

คอื...ถามศีลีปกต ิใจมนักส็งบงาย พอใจสงบงาย มนักก็าวเขาหาปญญาไดไว

แตบางคนนี ่ เขาถอืศลีเพือ่จะใหเขาศกัดิส์ทิธิ ์สวนพวกมาถอืศลีแกบน...นี ่ !

พวกไสยศาสตรหรอืเปลา ? ทีม่าบวชแมขาว แกบน 3 วนั 7 วนั พวกนีม้าบวชแบบ

ไสยศาสตร หรอืพทุธศาสตร...? “มาเปนแมขาว แกบน...3 วนั” โทรศพัทหาผวัทกุ

วนัเลย บอก “ยงัไมครบ...อีก 2 วนั”  “ฮ ึๆ…ทเุรศ !”
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ผวับอก...“กลบัไดแลว ไดครึง่เดยีวกย็งัด”ี

เมยีบอก...“ไมได เดีย๋วเจาหกัคอ เพราะไปบนเจาไว” เขาตองจำใจอยใูหครบ

ตามที่เขาบนไว

แตถาอยแูบบพทุธศาสตรนี ่ เรามาถอืศลีนี ่ “ใจปกตดิขีึน้ ใจสงบขึน้ ปญญา

เกดิขึน้” อยตูออกีเกาวนักไ็ด โทรไปเลย “อยตูออกี 9 วนั”

ผวับอก...    “ใหกลบั”

เมยีบอก...  “ยงัไมครบ”

ผวับอก...  “นัน้เดีย๋วมาอกีรอบกไ็ด ชวงนีม้า...สีว่นั เดีย๋วชวงหนา...อกีสาม

กค็รบเจด็เอง” เปนเรือ่งตลก ๆ

ตกลงวา เรานี้ ! จะตองไมปญญาออน เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร เพราะวา

ไสยศาสตรมันเขางาย มันเขากันได มันเหมาะสำหรับคน...ปญญาออน “นี่ !

หลวงพอฯ พดูนะ” เดีย๋วพออาตมาย้ำบอย ๆ เดีย๋วนีช้กัมบีางคนก.็..ทานอายเุทาไร ?

บางคนกถ็ามวา ใครแกกวากนั ? แลว “อายแุก กบัปญญาแก” มนัเหมอืนกนัเปลา ?

บางคนนี ่! “ทานอยามาพดูเลย ทานยงัออนกวาฉนั” ไมได...พดูเรือ่งปญญาแกแลว

แตเอาความแกทางอายุมาขมกัน...มันไมได แลวก็เจอบอยดวยนะ พวกพรรณนี้

ฉะนัน้ เราอยาไปไขวควา เอามาซะเตม็ที ่ถาเรากาวขามไดกค็วรจะ...เขยบิ !

เพราะตอนเราเรยีน ทำไม ! เราเรยีนอนบุาลกอน แลวจงึขึน้ประถมมธัยม นีท่ำไม ! เรา

จะอยกูบัไสยศาสตรไปยนัตายเลยหรอื ? จะเปนอนบุาลหวัหงอกไปเรือ่ยหรอื ?  “มนั

กแ็ยส ิ !” คนแก ๆ นี ่ ! ควรจะขาม หรอืกาวขามจากไสยศาสตร เพือ่เปนตนแบบ
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ตวัอยาง ใหลกูหลาน เขาจะไดพาส (pass) ขึน้ไปบาง ไมใช...เรยีนซ้ำชัน้อยนูัน่แหละ

กี่ป อายุเทาไรก็วนทำพิธีทางไสยศาสตรไมจบ

แลวเดีย๋วนี ้ “ไสยศาสตร” มนัไดเงนิงาย พระทีพ่งัไปทางไสยศาสตรนีเ่ยอะ

ไหม ? ตัง้แตนกิร...อะไรมานี ่ทีต่ดักรรม ตดัวบิาก นี!่ “ไสยศาสตร” ชดั ! ๆ แต

แลวแกก็...ติดคุก แกทำใหเขาหลุดพนจากกรรม แตแกดันไปติดคุก มันเปนไปได

ยงัไง ? กน็ีไ่ง ! มนัเปนไสยศาสตร...เดก็ปญญาออน

ตอมาอกีสกัขอหนึง่ ยงัไง ๆ  อยา ! ตะครบุเอาไสยศาสตรไวกอน ลองเปลีย่น

ผลกัไสยศาสตรออกไปบาง เผือ่เราจะมโีลกทศัน อะไรใหม ๆ เขามาแทนที ่ แตวา

อาตมาวานะ ตอไปนี้ ไสยศาสตร จะตองหนักขึ้นมากขึ้นเพราะอะไร ? ใครดูชอง

ดาวเทยีมซ ิเขาโฆษณาเรือ่งไสยศาสตรแรธาตอุะไรสารพดัเลย ดแูลวเอาคนนัน้คนนี้

ทีว่า...ไดผลด ีเขากไ็มผดิอะไรกบัตอนทีจ่ตคุามรามเทพ “คนไดผล...รวยยงัไง รวย

ยงังี”้

เดี๋ยวนี้ ! ไปไหนหมดแลว ไมแขวนคอกันแลว ก็เพราะ...มันเสื่อมไปหมด

แลว กก็าวขามสกัหนอยเถอะ อาตมาเองกไ็มไดอวดวา เปนคนที.่..หลดุไสยศาสตร

มาตั้งแตออนแตออก บวชแลว ก็ยังติด...ไสยศาสตร จนกวาไดไปสวนโมกข แลว

กค็อย ขาม ๆ ๆ ไป จนเดีย๋วนีก้ ็สบายไป  แตวามนัยงัตดิเหมอืนกนันะ เชน เรือ่ง

ฟาผานี่...ยังติดนะ เมื่อตอนเล็ก ๆ อาตมานี่ไปหามะพราวหลน ในสวนนี่ คนอื่น

เขาไมไปตอนฟาผาพายุแรงกันเขากลัว...แตอาตมาวิ่งเก็บ...เก็บเอาเก็บเอา !

เพราะลงุใหคาถา “กนัฟาผา” ลงุนี.่..เขาไถนานะ คนอืน่เขาไมไถตอนฝนตก

แตลงุไถ แลวฟาผา...เปรีย้งๆ ไมโดนแก  ลงุบอก “ไอยอม ! มงึอยากลวัฟาผา ลงุ

จะใหคาถา” พอถงึเวลาฟาผา...แปบ ! ใหเอาหวัแมเทากดดนิ แลวบอก “นะกนั โม

กนั กนัดวย นะ โม พทุธายะ มงึไปผาไกล ๆ กหูนอย”  กแ็คนี ้คาถา “ฮ ึๆ...ไมมี

อะไร” มนักแ็ปลกนะ ! อาตมานี ่ไปหา...“ฟา...เปรีย้ง ๆ” แตไมโดน กเ็ลยนกึ “ของ

ขึน้แลวเวย !” สวนคนอืน่ เขาไปตอนฝนหยดุ เราเกบ็หมดแลว เราเลยไดมะพราว

หลนเยอะที่สุด
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แลวเดีย๋วนี ้มนักย็งัตดินะ เมือ่ไมนานไปทีก่บนิทรบรุ ีไปถงึฝนตกใหญ “ฟา

เปรี้ยง ! ๆ” อาตมาก็เดินไปสุดชายแดนเลย...ที่ปลายที่ กวาจะเดินกลับเขามาหาที่

กุฏินี่ ตั้ง 800-900 เมตร “ฟาก็...เปรี้ยง ๆ” พอเปรี้ยงแรกนี่ ไมรู !...มันเปนโดย

อตัโนมตั ิ “หวัแมเทา...จึก๊ !”  ฮ ึๆ  ๆ  “40 ปบวชมายงัไม...หลดุอกี เออ !”  จึก๊ !...เลย

หวัแมเทา แลวก ็“นะกนั โมกนั กนั ฯ”  แตไปไดครึง่ทาง สตบิอก “เฮย พอแลว ๆ

ไมใชอนุบาล” ก็เดินถือรมมาเรื่อย ๆ ไปถามพวกเด็กที่กบินทรสิ บอก...“กลูะกลวั

เหลอืเกนิ...หลวงพอ ! จะโดนฟาผา” พอฝนตกฟาผา เขาวิง่เขาบานหมดเลย เหลอื

อาตมาองคเดียวอยู

ฉะนั้น ยังไง ๆ ก็อยาไปตะครุบกอดไว...โดยงาย โดยไมคิด...จะกาวหนา

ขอยืนยันวา “ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ในโลกนี้ จะบันดาลความสำเร็จใหเราไดงาย

เทากับความขยันหมั่นเพียรของเรา” ลงทุนความเพียรไปเถอะ แลวจะไดสิ่งที่

ปรารถนาอยากใหสำเร็จ...ไดงาย

5. “ไสยศาสตรนีม้นัไดเปรยีบ คอื...เขาหามไมใหถาม”
ไสยศาสตรนี่ มันมีขอหามซักถาม ขอใหทำไปก็แลวกัน “คุณตองเชื่ออยาง

เดยีว” อยามาถามนะวา ทำไม ! ตองทำอยางนัน้ ทำไม ! ตองทำอยางนี ้ “เดีย๋ว !

ของเสื่อม” เขาไมใหถาม ใครเลนของขลัง ของไสยศาสตร แลวหามถาม

ถาไปถามหมอ ที่เขาทำไสยศาสตรมา เขาจะ...ตวาด ! “คนอยางมึง กูไม

ครอบใหหรอก” อะไรอยางนี.้..ชอบถาม ไสยศาสตร จะใชคำวา “ครอบ” เลย ทีเ่ขา

ทำพธิคีรอบอะไรกนั...? “ครอบคร”ู บางที ่อาตมากเ็คารพทานนะ อยาง...หลวงพอ

เปนนี่นะ ทานมรณภาพไปแลว พอครบรอบปทาน บรรดาสานุศิษย เขาก็จะไป

เลือ้ย...เปนสงิห ถาสกัเสอืเสอืก.็..พรดื ๆ เสอืเผนเตม็ในวดัทาน แลวเจาเสอืพวกนี.้..

ติดคุก แลวก็เผนขามกำแพงไมพน

แลวกจ็ะม.ี..เปนง ูเปนอะไร...เลือ้ยเตม็วดัเลย แลวจะตองมคีนคอยทบุ...ทบุ

บองหนูี ่! แลวกจ็ะของออก  นีเ่ปนไสยศาสตร หลายวดั...กเ็ลนกนั แลวพระทีช่อบ
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เลนอยางนี ้ เขาถงึไดมเีจาะหวักะโหลกอะไร...? ทำอะไร...? ทีไ่ปทิง้น้ำอะไรกนั...?  นี ่ !

ก็ยังมีอยู

เพราะฉะนัน้ กต็อง “หามถามอะไร ?” ถาใครเลนไสยศาสตร...เขาหามถาม หาม

วิจารณ เพราะมันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาใหยกขึ้น เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางเดียว “หาม

วจิารณ !” ใหถอืวา...มนัเปนสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ยางเดยีวกแ็ลวกนั “ไมใหถาม ไมใหวพิากษ

วจิารณ ไมตองออกชือ่กไ็ด” เดก็ ๆ คนหนึง่ เขาถามวา เทพารกัษทีอ่ย.ู..ศาลาทำดวย

ไมนี ่“มนัทำดวยไมอะไร ?” เขาหามถามนะ เขาทำรปูสลกั เขาสลกัไม...เปนรปูเทพารกัษ

เคยเหน็ไหม ? แตหามถามนะวา...? เหมอืนแมกบัลกูเขาเถยีงกนั “แม ! ไมมเีหตผุล”

ลูกบอก “แมที่เราตอไฟใหศาลพระภูมิใชนี่ พอสวาง...แลวพระภูมิก็ปดเอง

ไมได...ขีเ้กยีจ !” แมบอก “มงึอยาพดูอยางนีน้ะ เดีย๋ว ! ศาลพระภมูหิกัคอนะ” ลกู

กบ็อก “หกัไหวหรอืแม ? คอหน.ู..ใหญนะ สวติช (switch) อนัติด๊ ! เดยีว...ยงักดไมลง

เลย” แตแมขอูยางเดยีววา “ลกูอยา ลกูอยาลวงเกนิพระภมู”ิ อยา ! ถามแบบนี ้?

ถามไดยงัไงวา...ทำไม ! พระภมูขิีเ้กยีจปดไฟ  ตองเชือ่ ! วา “ศกัดิส์ทิธิ”์ นั่น

มนัคอืเรือ่งของ...ขอนี ้  ฉะนัน้ไสยศาสตร...มนัไดเปรยีบ ! แตเราถามเรือ่งพทุธ...ทำไม !

ทำสมาธ ิ?  ทำไม ! มนัไมเกดิ...อยางนัน้อยางนี ้?  มนัถามได  พทุธศาสนาถามได

ไมใช...ใหเชือ่อยางเดยีว  แตไสยศาสตรมนัตอง...เชือ่วาเปนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หาม !...ถาม

หาม !...วจิารณ “นี ่! มนัไดเปรยีบ”

เพราะฉะนัน้ คนกเ็ลยไหลไปเชือ่ทางโนน พอมาถามพระ...บางทพีระกไ็มร ู !

เหมือน คนมาฟงเทศนนี่ กลับไปหลานถามอยางนี้...พระเทศนเรื่องอะไร ? “อยา

กวน…กไูดไหม ! กลูะเพลยี...อยากนอน” ทีจ่รงิเลาไมได จำไมได อธบิายไมถกู...ขู

ไวกอน ! “มึงบาปนะ กูนะกลับมาจากฟงเทศน มาเหนื่อยจะไดพักบาง มึงมากวน

กอูยางนี”้ ข ู!...เดก็ ข ู!...หลาน กเ็ปนอบุาย “ยายรกัษาเชงิ...ตอบไมได”

ฉะนัน้ อบุายไสยศาสตรนี ่มนัไมมเีชงิอะไรหรอก ใหเชือ่วา...“ศกัดิส์ทิธิจ์รงิ”...

จบ ! แตแนวพทุธศาสตร ตองวพิากษวจิารณไตรถาม มนัตองใชสตปิญญาเยอะ !

เมือ่มาคดิดนูะ เดก็ ๆ...ทีเ่ขากถ็าม ? “นี ่! ทีม่อืตดิอยางนี ้ใคร ? จะชวยใคร ! ได”
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เพราะวาเทพารักษทุกรูป เขาก็จะทำพนมมือไวอยางนี้...ใชไหม ?

เดก็เขาไมร ูเขาบอกวา “มอืตดิอยอูยางนี”้ แลวจะชวยใครได  “มอื...ตดิกนั !”

เพราะเขาสลกัไม...เทพารกัษตองมอืตดิ  มไีหม...เทพารกัษ ทีจ่ะยนื จะชวยใคร ?

“ไมคอยมี” สวนใหญมือติดพนม เทพพนมอะไรพวกนี้ “เทพเทพารักษ” เจาเด็ก

มันสงสัย “ยาย...เทพารักษนี่ จะชวยอะไรได มือแกติดหนึบเลย” เพราะเขาสลัก

ติดไว

ไมได อางวา ศกัดิส์ทิธิ์

“เอง็อยา ! ถามโนนถามนี,่

เอง็อยา ! วพิากษวจิารณ,

เดี๋ยวเอ็ง ! ของเขาตัว”

อะไรกว็าไป เจาเดก็ กเ็ชือ่

ไป ไมตองใชเหตผุล แลว

ปญญาวิมุตติก็ไมเกิด

ตอมาก็คือวา เทวดา

หรอืเทพารกัษ ทีเ่ขาบอกวา “จะใหโชคใหลาภ” มนักไ็มเทากบั...ทีเ่ราอยากทำอะไร

ใหเกดิ มโีชค มลีาภ...กต็องทำใหมนัสำเรจ็ เชน จะไปคาขายใหไดกำไร  “ไมใช...ไป

อาศยันางกวกั แตหนาคนขายยงักบั...จวกั แลวมนัจะกวกัใครเขา”

ขอเลาซ้ำอีกทีหนึ่ง แมคาขายรองเทา...ปากไมมีนางกวัก ปากไลลูกคา

ชาวนามาซือ้รองเทา...ชาวนาฝาเทา เขากางออก ทดลองใส กีคู่ๆ  กค็บัหมด

แมคา นาจะพดูด ีๆ วา “เออ ! เทีย่วหนาคอยมารบัใหมนะ เทีย่วนีไ้มไดซือ้เบอร

ใหญมา” ดนัไปบอก “ตนีมงึกางอยางนี ้จะไปหาทีไ่หน...ใสได”  ไมมเีบอรไหน เขา

ทำ ใสตนีมงึหรอก  ! ถาเขาเอารองเทาตบปาก เอากแ็ยแลว ตกลงวา “นางกวกั กบั

ปากมเีสนห”  คอื ปากแมคาด ีๆ นะ อาตมายงันกึถงึตวัเอง เมือ่ตอนเดก็ ๆ ไปขาย

มะพราว พวกในตลาดเรือ เขาจะบอก “อายยอมมาแลว เดี๋ยวคอยดูนะ มะพราว

มนันะ ขางในใหญ...กวาขางนอก” เพราะเราจะบอก “มะพราวเทีย่วนี.้...เปลอืกบาง
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กะลากใ็หญ เนือ้หนา”

อาตมาพูดไป รองไป...เดี๋ยวขายแปบเดียว...หมด ! ขายของเปนตั้งแต

เล็ก ๆ “ไมม.ี..นางกวกั” ตอนนัน้ “ไมไดใช !” แตกไ็ดอาศยัปาก...ทีม่อีะไร ! มา

ตัง้แตเลก็แลว มนักเ็ลยทำได ตกลงวา ผใูหญ กย็งัเอา ! ยงัเชือ่ ! กบัเรือ่งนี ้เดก็ๆ

เขาก็เลยตามไป

เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนผใูหญ แลวกอ็ยาทำอะไรแบบ...ตดิอย ูกบัไสยศาสตร

จนเด็กตอง...? ลูกหลานเราทั้งตระกูลเลย เปนตระกูล...ไสยศาสตร

อาตมานี่ พูดตามจริง ทีแรกเลย เปนตระกูลไสยศาสตร พึ่งหมอดู หลวง

พอโสธรวัดพิกุลนี่ มาบนกันทุกป “ใหไดสม” ปนี้ไดหมื่น ปหนาอยากไดหมื่นสาม

แตสมตายไปตั้งหลายตน ลืมสำรวจ...คณิตศาสตร ตอนสมรอยตน เราไดหม่ืน

หนึง่...นีใ้ช ! แตสมมนัตายไปเรือ่ย ๆ ๆ...ยงับนหมืน่อกี ถาหลวงพอโสธรบอก “เฮย !

มึงเรียนคณิตศาสตรมาหรือเปลา ?” จำนวนตนมันลด รายไดมันก็ตอง...? ผลมัน

ลด...ใครเขาจะมาซื้อแพงไปอีก

พวกไสยศาสตร เขาไมมีคณิตศาสตร เขาไมคอยคิดอะไรมาก “เชื่อ ! ลูก

เดยีว” แลวกไ็ปแกบน ละครบาง ปดทองบาง ปดทองใหหลวงพอ “กแ็กบน ถาบนได

สำเรจ็” บางท ีสมไมได กต็องไปแกนะ “เพราะ...กลวั !” เดีย๋วหลวงพอมาทวง บนไว

หมืน่หนึง่ไดหกพนั กถ็อืวา “ทานชวยมาครึง่ ฮ ึ! ๆ ๆ  กไ็ปแกบน”

สรปุวา กเ็ออ ! ตระกลูไสยศาสตร เชือ่สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ เปนชวีติจติใจ

6.  ไสยศาสตรยงัมกีารกระทำทีพ่ลกิแพลง, มนัพลกิแพลง
แมแตเดีย๋วนี ้กเ็รยีกวา มนัมเีรือ่งพลกิแพลง ไดเรือ่ย ๆ

เชน เขาจะเจมิ...พระพทุธรปู เจมิ...เทวรปู เจมิ...รปูพระเจา

คนชาวบานนี ่จะไปเจมิเทวรปู เจมิรปูพระเจา เจมิพระพทุธรปู เจมิอะไรตางๆ

กนันี ่ เขาพลกิแพลง เขากลบัเอาหวัลงแลว นี ่ ! คอืเรือ่งของไสยศาสตร มนักเ็ปน
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เสยีอยางนี ้หมายความวา “ทีเ่ขาไปเจมินี”่

เราคดิดไูหม ! วา ทีไ่ปเบกิเนตรพระพทุธรปูกนันี ่มนัเปนเรือ่ง “ไสยศาสตร”

นะ พระพทุธเจาเปนผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน เมือ่ทานตืน่แลว เบกิบานแลว ทานตืน่แลว

ยังจะ...ไปปลุก ไปเสกทานอีก “เขาก็สลับเอาหัวลงซะ” ที่จริง พระพุทธเจา...ปลุก

พวกเรา ใชไหม ?  คำสอนของทาน ปลุกพวกเราใหตื่นจากความลุมหลง ยึดติด

หมกมนุ มวัเมา แลวเราดนักลบัไปปลกุ...ทาน, เสก...ทาน, เจมิ...ทาน

อาตมานีน่ะ บวชมา “นี ่ ! เจบ็ปวด” ถาวนัไหนโดนใหไปในทีเ่ขา...ใหเจมินีน่ะ

“พอไมเจมิ” มอียคูรัง้หนึง่ เขานมินตไปบรษิทั เรากน็กึ “นมินตไปฉนั” ฉนัเสรจ็เขา

ใหเจิม เจาของบริษัท เขายึดติดเรื่องเจิมมาก บอก “อาตมาเจิมไมเปน” ก็ยัง

“เจมิ...หนอยเถอะนา เจมิงาย ๆ แบบงาย ๆ กไ็ด” บอก “งายกไ็มไดเรยีน” คอื ไม

ไดเรยีนทัง้ยาก ทัง้งาย

โดนสวนกลบั...เจบ็ปวด ! “เสยีดาย ! บวชมาตัง้นาน ไมคมุคาขาวสกุ” เรา

เพิง่ฉนัไปใหม ๆ   เขากบ็อก “ไมคมุคาขาวสกุ” เจบ็ปวดไหมโยม ?  เลีย้งพระไป...หวงั

ใหเจมิหนอย “พระไมเจมิ” เขาบอก “ไมคมุคาขาวสกุ” กอ็ดึอดัเหมอืนกนันะ เรา

ไมไดเรยีนเรือ่งนี ้ทีจ่รงิเรยีนไวสกัหนอย ก.็..ดนีะเนอ ! เขาจะไดหาวา “เราเกงทกุ

เรือ่ง” ดกีวา ! ไมเปน แตถาเราไมมัน่คงนะ มนักซ็ดัสาย ! แกวง ! พลกิแพลง !

เดีย๋วนี ้พระกพ็ลิกแพลงไปตามสถานการณ “ไมทำ”  เดีย๋วเขาหาวา...ไมเกง

ไมขลัง ไมศักดิ์สิทธิ์ ไมสมกับที่บวชมา

เดีย๋วนี ้เขาบวช กนันดิ ๆ  หนอย ๆ  กย็งัเปน “หลวงปเูณร” บางองคนี ่! อายุ

ไมมากเลย เรยีก “หลวงป”ู แลใหมนัขลงั พวกนีก้.็..พวกไสยศาสตร อายไุมกีพ่รรษา

ใหเรยีก “หลวงป”ู  อยากจะเปนพระแก...ทีข่ลงั พระหนมุ...ไมขลงั ในทำนองนี ้มนั

ก็เปน “แบบเอาหัวลงนะ” เปนเด็ก อยากเปนหลวงปู จึงมีพระหลวงปูในประเทศ

ไทย...หลายองคนะ ! อาตมาไดยนิชือ่ “หลวงป”ู นกึวา...อายเุยอะ ! พอเหน็...อาว !

ออนกวา...เราตัง้บาน แตเขาเรยีกกนั “หลวงป ูๆ”

ทนีี ้เรามาดวูา เรานี.่..ไดกลบัหวั กลบัหางกนัซะ “ใครควรปลกุ...ใคร ๆ ควร
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เสกใคร” เดีย๋วนีก้พ็ลกิแพลงกนัไป “พระกเ็อาตวัรอด” ถาไมพลกิแพลง เขาเรยีก

ขายผา เอาหนา...?  “รอด !” อาตมา เดีย๋วนี ้สวด...? เมือ่กอนนีส้วดเยอะ ! สวด

ไดหลายบท เดีย๋วนีบ้อก...โยมอยา ! ฟงสวดมากเลยนะ

เดี๋ยวอาตมาวา วันนี้...จะสาธยายคำสอนพระพุทธเจาดีกวา ! เมื่อไมนานนี้

กไ็ป...อยา ! เอาสาธยายอะไรมากเลย สวดบานเยอะ ๆ  นีก่ ็! พอพระไปบาน เขา

อยากใหพระสวด...บานเยอะ ๆ

ถาคนเจาของบาน เขาไมดตีอเพือ่นบาน ตอใหเขามรีัว้บานด ีๆ นมินตพระ

มายงัไง ! มนักแ็คนัน้จรงิไหม ? ถาบานมนัจะมัน่คงนี ่ถาชางเขาไม...ใสเหลก็ออน

ปนูออน บานเรามัน่คงไหม ? นี ่ ! จะเสกใหบานเปนอยางนัน้ อยางนี ้บางทนีะไป

สวดไมพอ ใหพระไปโปรยขาวสารรอบ...ใหกันผีเขาบาน พระนี่ซวยจริง ๆ...ไมพน

กบัเรือ่งผ ีธรรมชาตขิองมนษุยนี ่ถาไดพลกิแพลง เอาตวัรอดแบบงาย ๆ “การพลกิ

แพลงแบบไสยศาสตร” นี ่ ! นะมนังาย

เพราะฉะนัน้ สญัชาตญาณคน ทีไ่มคอยรอูะไร ! “ไมมปีญญาวมิตุต ิไมมเีจโต

วมิตุต”ิ มนัจงึหยดุชะงกัอยแูค...? “ไสยศาสตร” เขาบอกวา...ขมผอูืน่ ขมลทัธอิืน่ ขม

ดวยแบบไหน...? ไมเกงเทากบัขมดวย...? “ไสยศาสตร”

เดีย๋วนี ้พวกนกักฬีาบางประเภท เมือ่เขาจะเลนนะ

เขาตองไปทำพิธีที่มุมอะไร...ของเขา ? เขามุมแลวมัน

จะ...สะกดคูแขง เดี๋ยวนี้ นักมวยก็มีเห็นไหม ? ตองไป

ทำอะไร...? เสกทีต่รงมมุฝายตรงขามนะ เพือ่ใหเขาออนแรง

แตเสกแทบ...ตาย ! “ก็แพเหมือนเดิม” ฝมือไมถึง มัน

ก็อยางนี้ แตวาเขาก็ติดใชกันอยู

จบขอสดุทายดกีวา นี ่ !
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7. “มันก็เหนียวแนน มันยึดพื้นที่ไวไดมาก ไสย -
ศาสตรนี ้มนัเหนยีวแนน มนัยดึเนือ้พืน้ทีใ่นใจของมนษุย
ไวไดมาก มนักเ็ลยปนกนั” กบัพทุธศาสตร

ทีเ่ขามาวดันี.้..ยงัดนีะ ! ไปบางวดันี ่ จะมทีีว่างไสยศาสตรเยอะเลย

“การสัน่ติว้” นี!่ กเ็ปนไสยศาสตรไหม ? สัน่แลวบางท ีมนัหลดุออกมาทัง้หมด

กต็อง...? “ยงุ !” หนวกห.ู..คอกแคก ๆ ๆ เมือ่กอนใครจะเอามาไวท ีอาตมาเอาไป

ทิง้เลย “หนวกห”ู ไมดตูวัเอง จะใหติว้ดอูยนูัน่แหละ...จะดใูบเซยีมซี

แตมนัยดึพืน้ทีจ่ติใจคน...ไดเยอะจรงินะ “ไสยศาสตรนี”่ มนัไปวดัไหน ๆ กไ็ป

ดเูถอะ...ตองมมีมุไสยศาสตรอย ู“ติว้ เซยีมซ”ี อะไรพวกนี ้แลวยงัไป “สะเดาะเคราะห

พรมน้ำมนต” เดีย๋วนี ้โยมมนีาสมเพชอยเูรือ่งหนึง่...ไปไหวพระเกาวดั “เรางง !...เอ

ทำไม ! ตรงหนาผากนี ้ถงึมแีผนทองอะไร...ปดมาเตม็ไปหมด”  พอมาถงึวดันีน่ะ

“หลวงพอ ! ทีจ่ะเจมิแปะตรงไหน ?” “ไมม”ี “เอา ! แลวจะเจมิยงัไงนี ่? เจมิมาได

แปด...ขาดวดัเดยีว” แลวกบ็อกกนั “ไปด.ู..ธปูกนัเถอะ” เขากอ็ตุสาหเอาน้ำหยด...ที่

กระถางธปู แลวกเ็จมิ...เอาจนได ! พืน้ทีห่วัใจเขามวีางรองรบัไสยศาสตรไว

อาตมาไมคอยถกูโฉลก กบัเจาพวกไหวพระเกาวดันี ่ เพราะอะไร...รไูหมโยม ?

วัดบางที...วัดอาตมา เปนวัดแรก บางทีก็วัดสุดทาย ถาวัดสุดทายมา...ก็จะมืด

บอก...อยา ! เทศนนานเลย เดี๋ยวกลับบานมืด...เสรจ็ ! พวกไหวพระเกาวดั แลว

พวกทีม่าวดัเราทแีรก จะเทศนหนอย “อยา ! เทศนนานหลวงพอ ! เดีย๋วอกีแปดวดั

ไปไมทนั” กก็ารทำอะไรใหมนัครบเกา นี ่ ! มนัเปนตวัเลข “หวงัจะกาวหนา” อนันี้

กเ็ปน “ไสยศาสตร”

ถาถามวา มาวดัเดยีวแลวฟงเทศนจนจบ ? นี ่ ! ถามจรงิ ๆ...มาวดันีว้ดัเดยีว

แลวฟงเทศนจนจบ จนกระทัง่เกดิปญญาวมิตุต ิเจโตวมิตุต ิกบัการไป 9 วดั “แลวโง !

ตลอดทุกวัด” นี่ ! เขามีแตเรื่องไสยศาสตรใหเราทุกวัดเลย “อยางไหนมันคุมคา

กวากนั” ถาเดีย๋วเสรจ็ตอจากนี.้..ไปอกี 8 วดัไหมนี ่? ครบ 7 หวัขอ ทีไ่สยศาสตร
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มนัเหนยีวแนน มนัครอบงำพืน้ทีจ่ติใจชาวพทุธ ไวไดเยอะ จนพทุธศาสตรแทรกเขา

มาแทบไมได บางคนจะไมรับแนวพุทธศาสตร เลยดวยซ้ำไป มันเสียพื้นที่ไปแลว

“จิตมันเสียพื้นที่ใหไสย

ศาสตรไปแลว” พทุธศาสตรจะมา

ทีหลัง...เขาไปไมได “เสียพื้นที่

หั วใจ ใหไสยศาสตรครอบ

ซะหมดเลย” พุทธศาสตรแทรก

เข าไปไม ได ก็น า เสียดาย !

แลวจะมาทำวิสาขะฯ  วันตรัสรู

วั น ป ญญ า วิ มุ ต ติ ข อ ง พ ร ะ

พทุธเจา...กนัไดตรงไหน ! ประโยชนอะไร ?

อาตมากค็ดิวา...ไดทำหนาที ่ขบัเคลือ่น เรือ่งคำสอนพระพทุธเจา หวงัวาจะได

แทรก ! แยงพืน้ทีไ่สยศาสตร ในจติใจของญาตโิยม สวนโยมจะขีเ้หนยีว ไมใหพืน้ที่

ของใจ แกพทุธศาสตรกแ็ลวไป “ไมวาอะไร”แตมหีนาที ่ทีต่องบอก...กข็อบอกไว กข็อ

อวยพรใหทกุทาน จงคอย ๆ  แบงพืน้ทีห่วัใจ ใหพทุธศาสตรเขาครอบครองบาง จะได

เปนชาวพทุธที.่..ตืน่ ร ูเบกิบาน ชนะกเิลส สมกบัครบ “พทุธชยนัต”ี  คอื 2,600 ปที่

ตรัสรูมา

ก็หวังวา ทานที่มาที่นี่ แลวทานคง...ไดปญญาวิมุตติ เจโต
วมิตุต ิไปทำใหทานหลดุพน ไมวาจะ...ตดิเหลา ตดิยา ตดิคกุ ตดิ
ตะราง ตดิหนี ้ตดิสนิ ตดิการพนนั ตดิอบายมขุ กข็อใหอำนาจ
พทุธศาสตรเขาไป คลีค่ลาย ใหทาน...ผอนคลาย ใหทาน...เปนผู
หลดุพน ดวยกนัทกุทาน...ทกุคน เทอญ.
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เหตุผลท่ีมนุษยถือไสยศาสตรไดโดยงาย

1. ไสยศาสตร นัน้มหีลกัเกณฑเขากนัได กบัสญัชาตญาณท่ี
ไมรอูะไร ของสตัวทีย่งัไมรอูะไร

2. ไสยศาสตรนีเ้หมาะแกสญัชาตญาณของการพึง่ผอูืน่ พึง่
ผอูืน่ ใหผอูืน่ชวย

3. ไสยศาสตรนีล้งทนุนอย มนัเหนือ่ยนอย แลวมนังายกวา
กันมาก

4. ไสยศาสตรนี ้เหมาะสำหรับคนสวนมาก ทีม่ปีญญาออน

5. ไสยศาสตรนีม้นัไดเปรยีบ คอืเขาหามไมใหถาม, เขาหาม
ไมใหซกั, เขาหามไมใหถาม เขาใหยกขึน้เปนสิง่ศกัดิส์ทิธิ,์ เปนสิง่
ศกัดิส์ทิธิโ์ดยสวนเดยีว ไมใหถามไมใหวพิากษไมใหวจิารณ

6. ยงัมกีารกระทำทีพ่ลกิแพลง, พลกิแพลง แมเดีย๋วนีก้เ็รียก
วามกีารพลกิแพลง

7. มนักเ็หนยีวแนน มนัยดึเนือ้ทีไ่วไดมาก ไสยศาสตรนีม้นั
เหนยีวแนน ยดึเนือ้ทีใ่นจติใจของคนไวไดมาก มนักเ็ลยปนกนั

พุทธทาส
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