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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

วันนี้ หลักธรรม ขอธรรมทีจ่ ะใหเปนขอคิด ประดับสติปญ ญา สงเสริมศรัทธา
ใหถูกตอง เพื่อเกิดความเขาใจในเรื่องราวของความเปนชาวพุทธที่ควรจะ...ไดแตม
ไดคะแนน เขยิบขึ้นทุกป ที่มีวันสำคัญเชนนี้ เราอยาไปมัวสนใจวา...กี่รอยป พัน
สองพันจะกีป่ ก ช็ า ง !
ทำอยางไร ? เราถึงจะเปนชาวพุทธที่...มีหลักเกณฑในการดับทุกขของเรา
อยางถูกตองมากขึน้ โดยเฉพาะ...ขอย้ำวา เราตองรสู กึ “อยากจะพนทุกข” เหมือน
คนถูกจับหัวกดน้ำ แลวมันอยากจะทะลึ่งขึ้น ใหหายอึดอัด เราตองรูสึกวา เราถูก
ไฟไหมหวั แลว มันอยากจะดับ...ดวนทีน่ ี่ ! ไมตอ งไปอาศัยพิธรี ตี องทีไ่ หน ?
ถาไฟไหมหัวแลวยังบอก “ชวยทำพิธีใหหนอย” มันไมทัน...หนังไหมหมด
เพราะฉะนั้น ตองรีบดับทันที
ทีนี้ ! ถาจะดับทันที มันจะตองมีปญญามีความวองไว เปนคนคลองตัว
“วองไวตอการที่จะดับทุกข” แตเดี๋ยวนี้ มันตรงกันขามเสีย คือ...มันวองไวที่
*“ระหวางพุทธศาสตรกับไสยศาสตร” แสดงโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนือ่ งในวาระการบรรยาย
ธรรมในวันวิสาขบูชา ภาคบาย ณ โบสถธรรมชาติ วัดสวนแกว วันอาทิตยที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ.2555
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จะทุ ก ข ม ากกว า ความว อ งไว...ที่ จ ะดั บ ทุ ก ข , ว อ งไวที่
จะปลอยใหเกิดทุกข แตไมวองไวในการที่จะฉวยหาน้ำ
หรืออะไรมาดับ ใหมันเย็นเร็ว...ไวเร็ว
แบบนั้นมันถึงจะเรียกวา “สมกับเปนชาวพุทธที่...มี
แตม มีคะแนนมากขึน้ ”
วันนีก้ จ็ ะบอกถึงเรือ่ ง “เหตุผลทีม่ นุษย...ถือไสยศาสตร
ไดงา ย” ทำไม ! ถึงทำใหเรามองดูกนั วา ความยงุ ยากใน
การทีจ่ ะสะสางปญหาเหลานี,้ ทำไม ! มันจึงงาย ทีจ่ ะมี
ไสยศาสตร ? ตัง้ ปญหาขึน้ มาอยางนีก้ แ็ ลวกันวา...จะไดวเิ คราะหกนั ตอไป วา ทำไม !
มันจึงงาย ทีจ่ ะมีไสยศาสตร ? แลวทำไม ! มนุษยจงึ เต็มไปดวยไสยศาสตร ?
ทำไม ! พุทธศาสตรจงึ ไมมบี ทบาท ออกมาโลดแลน โดดเดน ในเมืองนีท้ เี่ รียกวา...
เปนเมืองพุทธ ?
นี่ ! ก็เปนสิง่ ทีม่ เี หตุผล...ซอนเรน อยอู ยางลึกลับ พอสมควรทีเดียว ทีจ่ ะนำ
เอามาสะสาง วิพากษวจิ ารณกนั อยางละเอียด พอสมควร จึงจะมองเห็นไดวา ...เมือง
ไทยเรานี่ ตองยอมรับวา...

“กอนทีจ่ ะมีพทุ ธศาสนา ! ศาสตรตา ง ๆ ภูตผีปศ าจ ไสย ศาสตร มันครอบครองมากอน เมือ่ ครอบครองมาแลว มันก็ยาก
ทีจ่ ะขจัดออก ถึงแมวา จะมีพทุ ธศาสตรเขามา ก็ยงั เอาไมออก มัน
เลยกลายเปน...คาบลูกคาบดอก”
ถาใครไปภาคใต ถาเราจะไปดูวัดเกา ๆ ราง ๆ ในโบสถนี่ มันก็จะมี
สัญลักษณ...ทัง้ เสมา ทัง้ ศิวลึงค ทัง้ สัญลักษณพราหมณ ไสยศาสตร พุทธศาสตร
ปนกันอยใู นเครือ่ งหมายทางศาสนา แตวา มาคิดดูอกี ที ! สมัยกอนก็ปนเขามาอยาง
ลึกซึง้ แตสมัยนี้ มาอมอยหู นาวัดเลย บางวัดก็สรางราหู...ไวซมุ ประตูอมวัดเลย มอง
ดูก็เหมือนไสยศาสตร มาอมพุทธศาสตร กลมกลืนเขาไปเยอะ
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บังเอิญทีพ่ ดู เรือ่ งนี้ ก็เนือ่ งจากวาวันที่ 27 พฤษภาคม อาตมาไปงานลออายุ
หลวงพอพุทธทาส ที่สวนโมกข แลวเขาก็เปดเทป ชุดเกา ! ที่ทานบรรยายไว นา
จะเปนเวลาไมต่ำกวา 30-40 ป
ทานแปลความหมายไสยศาสตรไวอยางนี้ “ไสย” แปลวา ดีกวา ! ก็ได แปล
วา หลับอยู ก็ได 2 นัยยะ ถาหมายความวา...ดีกวา ! นีม่ นั หมายความวาอะไร ?
มันก็ ดีกวา ! ยังไมมี อยางอืน่ เพราะสมัยโนนนี่ มนุษยยงั ไมรอู ะไร ! มันก็ตอ ง
หาอะไรมาเปนเครือ่ งชนะ แบบเราตองการอยางวันนี้ “พุทธชยันตี” เพราะตืน่ รเู บิก
บาน จึงไดชยั ชนะมาร และกิเลส หรือความทุกข
นี่ ! ก็คอื ความหมายของพุทธชยันตี คือ...ตืน่ ขึน้ มารู และเบิกบาน แลว
ก็จดั การกับกิเลส ซึง่ มันเหมือน กดหัวใหเราหลับ แลวเราไมรอู ยู พอรขู นึ้ มา ตืน่
ขึน้ มา ก็ขบั ไลสงิ่ ทีห่ ลับใหลไมรนู นั้ ใหผา นออกไป อยาลืมนะ ! คำวา...ดีกวา ! นี่
ไมใชวา ไสยศาสตรมนั จะดีกวาพุทธศาสตร แตมนั “ดีกวา !...ไมม”ี
อยางเด็กเขาไหวพระนี่ เขาไหวแบบ...ไสยศาสตร เขาไมไดไหววา ...พระ
เปนผปู ระเสริฐยังไง ? และเขาจะเลียนแบบพระ เขาจะเปนคนประเสริฐ
เหมือนพระ...ไดไมได ? ถาไมได ! เขาขอไหวไวกอ น ถาอยางนี.้ ..ก็ยงั ดี !
แตถา เขาไหว แลวเสยหัว เคยเห็นไหม ? เด็ก ๆ เขาไหวแลวก็เสยหัว เหมือน
กับวา...ไหวพระใหคุมครองเขา ถาไหวพระใหคุมครองนี่ เขาเรียกไหวแบบอะไร ?
ไหวแบบ...ไสยศาสตร ถาเราเขาไปในโบสถนี่ ไหวแลวออนวอน ขอใหพระพุทธรูป
คมุ ครอง ขอใหโชคดีอะไรก็แลวแต ไหวออ นวอน เขาเรียกไหวแบบ...ไสยศาสตร
แตถา ไหวแลว “ขอตาม...รอยพระองค ตาม...พระกรุณา ตาม...ปญญา
ตาม...ความบริสทุ ธิ”์ พระพุทธเจามีคณ
ุ ทีน่ า ไหวอยสู ามคุณ ถาเอาแบบยอ ๆ
1) ความบริสทุ ธิ์
2) ปญญาล้ำเลิศ
3) เอื้ออาทรเกื้อกูล ที่เรียกวา...กรุณา
“กรุณา” หมายความวาไง ? เอางาย ๆ…เดีย๋ วนีม้ กี ารเปดโรงเรียนสอนกัน
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นี่ เขาเก็บเงินไหม ? แทบจะเปนพาณิชยศกึ ษา แต...พระพุทธเจานี่ สอนคนเก็บคา
เทอม ใตโตะ แปะเจีย๊ ะไหม ? ใครจะไปฝากลูกเขาฟงพระพุทธเจา ตองจายไหม ?
เออ ! แลววันนี้ ก็ฟง ไมตอ งจายเหมือนกัน เพราะอาตมาก็จะตามรอยพระพุทธเจา
ฟงกันสบาย ๆ ไมตอ งจาย
นี่ก็คือ พระกรุณาธิคุณ และบริสุทธิ์ใจ พูดสอนไปนี่ ไมไดหวังใหมาเปน
สาวก แตหวังใหหลุดพน,ใหเขาพนทุกข แลวพระปญญาทีฉ่ ลาดล้ำเลิศที่
สุดก็คอื วา...ฉลาดรู เงือ่ นตน ก ข ก กา ทีจ่ ะทำใหทกุ ขดบั ได
ทานรูตั้งแต ก ข ก กา ไปถึงอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเลย วาความทุกขนี่
จะขจัดเริ่มตนตรงไหน, ควบคุมตรงไหนได ทุกขก็จะหายไป เชน...ควบคุมผัสสะ
ได ทุกขกจ็ ะไมเกิด ทานรเู ลย เราไมรู ตาเห็น หูไดยนิ ผัสสะทีไรก็ทกุ ขไปทุกที ไม
รักหัวปกหัวปำ ก็ชงั หัวฟดหัวเหวีย่ ง หัวก็เลยเสียศูนยเลย ไมคอ ยรเู รือ่ ง
ทีนถี้ า มาดูโดยละเอียด หลักทีเ่ ราจะวินจิ ฉัย เผอิญ ! ไปแลววันนัน้ ฟง แลว
แหมชอบใจ นึกวา กลับมาวัดสวนแกว ถาโยมมาเมื่อไร จะบรรยายเรื่องนี้ ก็ใหผู
คนหาขอมูลมาใหตามหลักขั้นตอน ถากอนนี้ อาตมารูสึกคอนขาง จะเขาใจผิดตอ
ไสยศาสตร คือ...ตอตาน ตำหนิวา อยางรุนแรง
แตเดีย๋ วนี้ ตองยอมรับ วาเราพลาดเหมือนกัน เพราะเด็ก ๆ เขาก็ตอ งมีของ
เลนของเขาบาง จะไมใหมีของเลนอะไรเลย ก็ไมได มันจำเปน สำหรับชาวพุทธที่
ยังตอง...เลนของ เลนไสยศาสตร จนกวาจะเขาใจพุทธศาสตรเมือ่ ไร ! พระเครือ่ ง
เครือ่ งรางของขลังก็ ไมจำเปน เมือ่ เร็ว ๆ อาตมาไปเทศนทหี่ า งเซ็นทรัลฯ เราก็อตุ สาห
เทศนซะอยางดีนะ เรือ่ ง “การดับทุกข” พอเทศนเสร็จก็มคี นมาแจกพระเครือ่ ง ไม
นึกเลย เกาสิบเกาเปอรเซ็นต พระธรรมเขาเอา...วางไวกอน ไปเอาพระเครื่องกอน
โยมวา...พระธรรมกับพระเครือ่ ง...นี่ ! ใครจะเฟอ งกวากัน ?

ใครดับทุกขอยางมีปญ
 ญามากกวากัน ?
ทีนี้มาดูโดยรายละเอียดนี่ เราไดขอสังเกต มาจากที่ทาน...ตั้งสันนิษฐานวา
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1. “ไสยศาสตรนั้น มันมีหลักเกณฑเขากันได กับ
สัญชาตญาณที่ไมรูอะไร, ของสัตวที่ยังไมรูอะไร”
คือ มันเขากันไดกบั อวิชชาคือ...ความไมรู ทีส่ ตั วมอี ยใู นสันดานพืน้ ฐาน
เกิดมาไมรอู ะไร ? ยังไมรอู ะไร ? ก็ไมรเู รือ่ งปญญาวิมตุ ติวา ...จะหลุดพน
ดวยสติปญ
 ญา ตองทำยังไง ! ไมรเู รือ่ งเจโตวิมตุ ติ จะหลุดพนจากทุกขดว ยอำนาจจิต
ทีม่ ฌ
ี าน มีสมาธิ เขมขน เขมแข็ง สามารถกระแทกทุกข ออกจากใจอยางงายดาย
แลวจิตใจเขมแข็ง เขาเรียก “เจโตวิมตุ ติ” คือหลุดพนดวยอำนาจ เพราะจิตมันแข็ง
ทีเ่ ขาเรียก “2 แข็ง” ถารางกายเขมแข็งก็โชคดี ไมปว ยไมเจ็บ แตถา จิตเขม
แข็งอีกแข็งหนึง่ ทุกขเขามายาก จิตมันบอกทาทายเลย...“กูไมไดเกิดมาเพือ่ เปนทุกข
โวย” พอหลุดมาคำ นี้ ! ทุกขตกใจไหม ? แลวตองไปอาศัยไสยศาสตรไหม ?
นี่ ! ไมใชพอทุกขขนึ้ มาก็เรียก หาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าชวย...อันนี้ “พวกจิตออน”
ทานก็เลยอธิบายวา...สาเหตุที่ไสยศาสตร มันเกิดขึ้น เพราะสัญชาตญาณ
มนุษยทยี่ งั ไมรอู ะไร วา...ปญญาจะชวยหลุดจากทุกขพน จากทุกขไดไง ? หรือจิตใจ
เขมแข็งจะชวยหลุดพนจากทุกขไดไง ? “ไมรทู ำจิตใหมอี านุภาพ จิตตานุภาพก็ไมม”ี
ก็มแี ตจติ ที.่ ..ออนแอ ! อยางทีเ่ ขาบอกวา...คนจิตออนนี่ อะไรเขางาย...? คุณไสย
ใชไหม ? ถาทำคุณไสยใหเขา นี่ ! ก็ตอ งเขากับคนทีจ่ ติ ออน แตถา คนจิตใจเขมแข็ง...
นี่ ! ทำคุณไสยเขาไหม ? จิตออนกับปญญาออนมันก็คลาย ๆ กัน “พอจิตออนกับ
ปญญาออน...ก็หลงเชือ่ !”
อ า ต ม า นี่ รำ ค า ญ ไ ป
บิณฑบาต เจอโยมพวกประเภท...
ชอบเขาทรง “ทานคะ ฉันนะมีรา ง
นะ” ฉันนะมีรา ง ทรงเจา...อยางนัน้ !
เจา...อยางนี้ ! พวกที่เจาเขางาย
ผีเขางาย พวกนีเ้ ขาเรียก “พวกจิต
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ออน” “ทีเ่ ขาทำคุณไสยให...ผหู ญิงรัก ผหู ญิงหลงอยากจะชนะคแู ขง”
ผูหญิงเองก็เหมือนกัน “อยากจะชนะ” อยางอีเมียนอย ใหผัวรักตัวเอง
คนเดียว เสนหปลายจวักก็ไมมี, ทำกับขาวก็ไมเปน, สวยก็ไมสวย, พูดก็ไมเพราะ
คนพวกนี้ตองไปหาอะไร ? เสนหยาแฝด กุมาร...อะไรก็วาไป ! ใครเคยไปหาบาง
หรือยัง ? “อยากชนะเขา” แตไมมปี ญ
 ญาวิมตุ ติ ไมมเี จโตวิมตุ ติ ก็เลยมุดเขาไปหา
ไสยศาสตร...มาชวย ! ใหผวั กลับมาบาง ! ใหเขารักเราคนเดียวบาง ! ทัง้ เรือ่ งกิน
เรื่องกาม เรื่องเกียรติ...เราอยากชนะ
บางคนก็ พอลงแขงขัน เลือกตัง้ ก็ตอ งทำพิธสี ะกด...อีกฝายหนึง่ ใหเขาแพ
ก็ทำกันนาดูเลย ! “อยากไดเกียรติ” “อยากไดกาม” ก็ทำเสนห. ..แบบน้ำมันพราย
กุมารทอง น้ำมันพราย มันถึงไดเฟอ งไง เพราะเขาไมม.ี ..ปญญาวิมตุ ติ ถาพูดดี ๆ
เกีย้ ว...เปน ๆ นี่ ใชความพยายามนีน่ ะ ! อะไรนะ ? เขาวาอะไร ? ตือ้ เทานัน้ ! ที.่ ..?
แตถา ...ตือ้ โง ๆ ก็โดนเกลียดไดไหม ? “ตือ้ ดวย ฉลาดดวย เอาใจเกงพูดดี” ผหู ญิง
เคลิ้มไดไหม ? ถาอยางนี้เขาเรียกตองใช...พุทธศาสตร
“ถาผชู ายนี่ ! เขาดีจริง ๆ” ผหู ญิงอาจจะมาขอไดไหม ? “ถายังไมมาขอ !”
เขาก็ออกเงินชวยดวย...ใหมาขอ !
“ผหู ญิงนะ ! ถาดีจริง ๆ” ไมตอ งรักเขาหรอก “ใหเขามารักก็ได” ใชหรือเปลา ?
แตถา โงละก็ “รักเขาขางเดียว” เขาไมมา ก็ตอ งไปพึง่ ไสยศาสตร เพราะตอน
นัน้ พระพุทธเจา ยังไมไดตรัสรู มนุษยชาติทมี่ สี ญ
ั ชาตญาณ ไมคอ ยรเู รือ่ งรรู าว ปญญา
วิมตุ ติไมรู เจโตวิมตุ ติไมรู ก็มดุ เขาไปหาไสยศาสตรมาเปนตัวชวย ใหตวั เองไดชนะคู
แขง...จะแขงกันเรือ่ งกาม จะแขงกัน
เรื่ อ งกิ น เรื่ อ งเกี ย รติ ก็ ต อ งไป
อาศัย…?
ที่วัดนี้ ไมอาศัย...ไสยศาสตร
“พุทธศาสตรอยางเดียว !” สามารถ
ชนะวัดอืน่ ...ไดไหมนี่ ? “ไมเคยปลุก
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เสกเลย ไมเคยทำพิธ”ี ใครใหมาเจิมรถ ก็ใหไปเรียกคนขับมา...เจิมหัวคนขับกอน !
“คุณอยาไปแซงทีไ่ มควรแซง, เมาไมขบั , อยาใชความเร็วเกินเหตุ, ตองรทู ตี่ รงไหน
เขาเขียนโคงอันตราย พอถึงตรงนัน้ ตอง...?”
นี่ ! “แนวพุทธทาส แนวพุทธศาสตร” โชคดีนะ ! อาตมาเมือ่ กอนนี้ เปน
พระหลงใหลไสยศาสตร เคยจะไปเรียนกับหลวงป.ู ..เสกปลัดขิกใหดนิ้ ได แหม ! ตอน
บวชใหม ๆ “นึกชอบ จะไดเปนเกจิอาจารย” ไฉนเลย ปานนี้ คงโง...ดักดาน !
พอไปอยสู วนโมกขกเ็ ลย “พวกนี.้ ..ทิง้ หมด !” ก็เลยมาเปนแนวพุทธศาสตร
ลวน ๆ เพราะเรารูดวยสติปญญาที่เราบวชเรียน อบรม ฝกฝน กับสำนักที่เปนครู
บาอาจารยที่ฉลาด มันก็เลย ทำใหไสยศาสตรกอตัวขึ้นที่วัดนี้ยาก...นี้ขอแรก

2. “ไสยศาสตรนี้ มันเหมาะกับสัญชาตญาณ ของคนที่
ตองการพึง่ ผอู นื่ ตองการใหผอู นื่ ชวย”
ฉะนั้น ถาทราบขาววา...วัดไหน มีอะไรที่ชวย ตัวเอง ใหชนะคูแขงได...ทุก
เรือ่ ง ! “จะเปนเรือ่ งกิน เรือ่ งกาม เรือ่ งเกียรติ หรือเรือ่ งดับทุกข” อะไรก็ตาม เขา
ก็เลยพูดงาย ๆ วา “ตองอาศัยผอู นื่ ใหผอู นื่ ชวย” คือ เด็ก ๆ นี่ พอคลอดออกมา
จากมารดา หรือทองมารดา เขาก็มีคนมาชวย ตั้งแตแรก...คลอดออกมา
ตัง้ แต หมอตำแย...แรกคลอดออกจากทองมารดา มาจนตลอดเวลา มีผอู นื่
ชวยอยเู รือ่ ย แลวสัญชาตญาณนี้ ! มันก็ตดิ เปนอวิชชา “อยากใหใครชวย ๆ” ไมคดิ
ชวยตัวเอง ถึงแมโตขึน้ จะสะดุดหูบา งวา “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ : ตนชวยตนพึง่ ตน”
มันก็สูกันสิ ! ระหวางกับสัญชาตญาณเดิม เพราะสัญชาตญาณเดิม มันใหเขาชวย
เรือ่ ยเลย ตัง้ แตเด็กคลอดออกมา...ชวยซักผา, ชวยเปลีย่ นผา, ชวยลางกน สารพัด
อยาง “ติดพันการชวย”
เพราะฉะนัน้ พอโตมา เขาก็ตดิ ออนวอน ใหสงิ่ โนนสิง่ นี.้ ..มาชวย ! โดยเฉพาะ
ใหสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ.์ ..มาชวย ! เพราะฉะนัน้ มนุษยนี้ โดนขอสองนี่ !...ชัดมากเลย เพราะ

40
แตออ นแตออกมานี่ ! อยกู บั การใหเขาชวย “มีปญ ญาชวยตัวเองก็ไมพอ, มีความเขม
แข็งทางจิตใจอยากจะชวยตัวเองก็ไมพอ” อะไรจะดีกวาละ ? “ก็หาผอู นื่ ...มาชวยดีกวา !”
แตถาเขามีปญญาพอ จิตเขมแข็งพอ เขาจะตองการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน...มา
ชวย ! ฟงประโยคเด็ดสักคำไหม ? “ไมมี ! สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ด ๆ ในโลกนี้ จะอำนวย
ความสำเร็จ ใหกบั เราไดมากเทากับ...ความขยันหมัน่ เพียร อันเขมแข็งของเรา”
โยมวาจริงไหม ? สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ มันจะมาบันดาลอะไร ! ใหเราได
มากเทากับ...ความเพียร ขยัน เขมแข็ง อดทน
เพราะความเพียรกับความเขมแข็ง ชวยไป ๆ
ทำไป มันก็ชว ยตัวเอง...สำเร็จ ! เจาชายสิทธัตถะ
เปนคนทีจ่ ติ ใจเขมแข็งไหม ? บุกบัน่ กวาจะตรัสรู
ได เมือ่ คืนนี้ เทาไรรไู หม ? ใชเวลาตัง้ 6 ป
แลววันนี้จะเทศน 2 ชั่วโมง...จะทนไหวหรือ
เปลานี่ ? มาก็ชา ! จอง ! จะกลับกอนอีก ตรง
นัน้ …นอนไปคนหนึง่ แลว ฉะนัน้ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิบ์ นั ดาลใหพระพุทธเจาตรัสรู หรือเพราะ
ความเขมแข็งของพระองค, ความเพียรพยายามของพระองค, สติปญญาของ
พระองค ที่ประทานความสำเร็จใหพระองค
เพราะฉะนัน้ พวกเรา ใครทีม่ สี นั ดานทีช่ อบใหคนอืน่ เขาชวยตะพึด ! นัน้
ไมใชพวกแนวพุทธ แตเปนแนวไสยศาสตร “สัญชาตญาณ...ไสยศาสตร” ทีต่ ดิ มา
เขาจึงมีไปทำพิธีออนวอนเยอะแยะ !
ประเทศไทยนีน่ ะ “ยิง่ คนระดับชัน้ สูง” ก็ยงั ติดไสยศาสตร ยังทำพิธปี ระกอบ
พิธที างไสยศาสตรเพือ่ บานเมืองอยางนัน้ อยางนี,้ ยังใชสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิด์ ลบันดาลใหบา น
เมืองสงบ แตแลวสงบ...ไหม ? หมดธูปไปเทาไร ? หมดเทียนไปเทาไร ? หมดสาย
สิญจนไปเทาไร ? หมดคาพระสวดไปเทาไร ? “ไมสำเร็จ !” บานเมืองก็ไมประสบ
ความสำเร็จ ในความอยกู นั รมเย็นเปนสุข “จึงมีแตเรื่อง...วุนวาย !”
ยังไง ๆ ก็ขอใหเรานี่ “ใครมาวัดนีน้ ”ี่ ถามวา...อะไรลากมา...? ขอใหสติปญ
 ญา

41
ลากมานะ ไมใช ! มาแลว พอเขาลากไปวัดอืน่ ทำพิธ.ี ..ก็ไปตออีก อยางนีเ้ ขาเรียก...พวก
เจกลากมา หรือ “เจกลากไป ไทยลากมา” คือ “เดีย๋ วไสยศาสตร...ลากไป เดีย๋ วพุทธ
ศาสตร...ลากมา” คนแบบนีเ้ ยอะในประเทศไทย ทำเปนมาวัดสวนแกวอยางนัน้ พอเดีย๋ ว
ถาเขาทำพิธสี ายสิญจนโยงกันทีไ่ หน ! “มุด...เขาไปแลว” อยากใหสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ ครอง
“เจกลากไป ไทยลากมา” ก็แยนะ! แตอยาให “บาปเวรลากไป”
ขอใหวันนี้ “ขอใหสติปญญาลาก...มา” อยาใหไสยศาสตรลาก เหมือนเขา
ลากเกาอี้ประธานสภานะ ที่ “ลากกันไป ก็ลากกันมา” อาตมาไปบิณฑบาตก็นึกขำ
มีคนหนึง่ นะเขา “ขออภัยนะ! ไมใชอาตมาวาเอง” พูดไมเพราะ ! คือ มีคนหนึง่ บอกวา
“เฮย เมือ่ คืนนี้ เอ็งดู...อีหา ลากไหม ?” อีกคนบอก “อะไรวะ ! ละครหรืออะไร !”
“เอา ! เขาลากเกาอีป้ ระธานสภางัย !”
ทำใหนกึ ถึงคนเกา ๆ เขาจะดาผชู ายวา “ไอหา ลาก” ถาเปนผหู ญิงก็...? ก็นกึ สงสาร
สส. คนนัน้ เหมือนกันเนอ ! “ถูกคนใชคำนีก้ แ็ ย !” แลวคนนัน้ ก็หวั ไว เขาลาก คำเกา ๆ
มาใชผสมกับเหตุการณปจ จุบนั ใชคำวา...? ฮึ ๆ อยา ! พูดบอยเลย เสียปากพระ
สรุปวา...ถาใครมาวัดนี้ มีแนวพุทธศาสตรลากมา...ใชได ! แตถาใครมาวัด
นี้หวังมาขอใหรดน้ำมนต ใหนั่น...ใหนี่...จะเปนไสยศาสตรลากมา
แลวเดีย๋ วนี้ วัดสวนใหญใชแนวไหนลากคนเขาวัด...? “ไสยศาสตร” เชนไปลอด
โบสถ เดีย๋ วนี้ ! เขียนปายกันเยอะเลย การลอดโบสถ กับการหาทางหลุดรอดจากทุกข
ในแนวพุทธ...มันเหมือนกันไหม ? “เปนวัดพุทธ” แตใหคนไปลอดใตโบสถ เปนแนว
ลอด...แบบไสยศาสตร ลอดใตโบสถพอมาเจอทุกข...ก็ทกุ ขตอ อีก แตถา รอดแบบปญญา
วิมตุ ติ เจโตวิมตุ ติ รอดพนจากทุกขตลอดเลย ไมตอ งมุดหัวไปลอดใตโบสถ
ในปจจุบันนี้ คนเขาอยากใหใตโบสถชวยเขา ใหเขาเจริญกาวหนา มีโชค มี
ลาภ เขาจึงมุดหัวไปลอด...? “ขอโทษ !” ถาใครไมสบายใจ เพราะไปลอดโบสถมา
แลว พระพยอมพูดไมสบายใจละก็ “วันนี้ พระพยอมขอโทษ !” เดีย๋ วจะบอก “รู
อยางนี้ กูไมมาฟงเทศน มาก็หลอกดากู” ไมใช ! แตอยากกะเทาะเปลือก ชาวพุทธ
ใหเปนแนวพุทธศาสตรใหมาก ๆ จะได...แนวทางที่เรียกวา...ปญญาวิมุตติ ไมเชน
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นัน้ ! เราจะไมเรียก “พุทธชยันตี” พระองคเปนผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน จนชนะความ
ยึดติด จะเปนยึดติดกิน กาม เกียรติ ยึดติดตัวตน ถายิง่ ยึด ยิง่ ติด มันก็เปนทุกข
ฉะนัน้ ก็ตอ งมี “วิมตุ ติ” แปลวา หลุดรอด
ทานจึงใชคำวา...ปญญาวิมตุ ติบา ง เจโตวิมตุ ติบา ง เพราะพระบางองคนี่ ทาน
ไมคอ ยเจริญอำนาจจิตเทาไร ! แตปญ
 ญาทานล้ำเลิศ อยางเชน พระสารีบตุ ร ทาน...ใช
ปญญาในการหลุดพน, ลากความหลุดพน ออกไปได แตสว นคนบางคน พระบางรูป
นี่ ชอบเจโตวิมตุ ติ ชอบใชความเพียร ใชอำนาจจิตเขมแข็ง “กระแทก ! ความยึดติด”
กระเด็นขาดหลุดไปเลยก็ได จึงเรียกแบบนี้วา...เจโตวิมุตติ
ทีนเี้ รามาดูกนั วา ทำอยางไรนะ...? เด็ก ๆ นี่ เขาก็เหมาะทีจ่ ะรับไสยศาสตรไป
กอน ซึง่ ยังดีกวา !...เขาไมมาทางนี้ ถึงเขาจะไหวพระขอออนวอนบาง ก็ยงั ดีกวา !...เขา
ไมไหว ใชไหม ? “มาไหวพระซิลกู ! พระจะไดคมุ ครอง” สวนเด็กก็ไหว...เสยหัว
เลย ทานจึงแปลวา “ดีกวา !” แตถา วันใด เมือ่ เด็กตืน่ และรขู นึ้ มาวา...เขาไหว เพราะ
พระมีคุณที่นาไหว เขาจะนำเปนแบบอยาง เชนพระมีปญญา, พระมีความบริสุทธิ์,
พระทานมีความกรุณา เขาก็อยากจะมีสามอยาง เขาจึงไหว เพือ่ จะโนมเอาสามอยาง
เขามาทีต่ วั เขา เมือ่ กอน เขาไหวเสยหัว เพือ่ จะเอาไสยศาสตรเขามาคมุ ครอง แตตอ
ไป เขาเอาคุณความดีของทานมาคมุ ครอง แลวจะเดินตามเลย
เขาเลย...พลิกเลย !
การไหวแบบเด็ก...เปนไสยศาสตร จึงเปลีย่ นมา “เปน
พุทธศาสตร” ถาเดีย๋ วนี้ ใ ครไหว แล ว หวั ง ให สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ชวย เราจะไหวหลวงพอโสธร พุทธชินราช “อยา !ไป
ไหวเพราะทานศักดิส์ ทิ ธิ”์ แตควรไหว เพราะเปนสัญลักษณ
แหงการมีคณ
ุ 3 ประการ ของพระพุทธเจา...ใชไหม ?
อยางทีเ่ ขาปน พระพุทธรูปนี่ แลวมีพระเศียรแหลม นัน้
ก็แทน...พระปญญา อันเฉียบแหลม ถาลูกเรา คนไหน !
...เรียนเกง หรือเจาเด็กคนนี้...มีหัวแหลม
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ฉะนัน้ พระพุทธเจาจึงมีพระเศียรแหลม ทีเ่ ขาปน เปนพระพุทธรูป แลวทอด
พระเนตรลงต่ำ มองดูสตั วโลกคนไหน...เปนทุกขบา ง ? จะไดไปชวย เพราะใจมีพระ
กรุณา แลวพระพุทธเจา ทีเ่ ปนองคพระพุทธรูปจะเทีย่ งตรง ! ตัง้ ตรง! ไมเอียงซาย
เอียงขวา แสดงถึงพระบริสทุ ธิ์ ยุตธิ รรม เทีย่ งตรง ไมมี 2 มาตรฐาน ทานตรัสวายัง
ไงนะ...? ทานตรัสวา “ทานรักราหุล ลูกทานยังไง ! ถึงเทวทัตเกลียดชังทาน ๆ ก็รกั
เทวทัตอยางนัน้ ” นี่ ! คือ ความเทีย่ งตรงบริสทุ ธิ์ “ไมใชเกลียดคนนี.้ ..รักคนโนน”
แมคนไหน ทีล่ กู บอกวา...“แมทำตัวอยางนี้ ตาย ! ละก็นอนตะแคง” ลําเอียง... ก็ตอ ง
ระวัง ! ทำไม ! ไสยศาสตรถงึ ไดมอี ำนาจอยางทีส่ ดุ ก็เพราะวา...

3. “ไสยศาสตรนี้มนั ลงทุนนอย มันเหนือ่ ยนอย แลว
มันงายกวากันมาก”
ไสยศาสตรลงทุนนอย พิธีไสยศาสตรลงทุนนอย “เอาอาหารใสเปลือกหอย
สักหนอย ใสกระทงสักนิด” ที่เขาไปไหวตามสามแยกอะไร...? เขาอยากใหลูกหาย
จะไปรักษาหมอก็แพง ก็ลงทุนซือ้ อะไรใสกระทง แลวก็ไปไหว...“ขอใหลกู หาย” อยาง
ที่เขาบอก พวกนี้ก็ไปทำแบบนั้น เพราะเขาลงทุนนอย
วัดบางวัด...ลงทุน ! แลวเจงก็มนี ะ “ขนาดลงทุนนอย !” ตอนนัน้ อะไร ?
ชวงจตุคามรามเทพ ชวงนัน้ ...ตนทุนองคละ 5 บาท 10 บาท แตเชาตัง้ หมืน่ พอมา
ตอนหลังลงทุน 10 บาท ไมมคี นเชา แลวพวกทีท่ ำทีหลัง...เจง !
ไสยศาสตรประเภทลงทุนนอย แลวมันงาย ไมตอ งทำอะไรมาก ไมตอ งเหนือ่ ย
ไมตองลำบากมาก แคเอาอาหารใสเปลือกหอยสักนิดหนึ่ง ไปวางไว ใหเทวดาชวย
ทำอะไรโนน...! อะไรนี.่ ..! เอาไปใสเซนบวงสรวง ชาวพุทธเราก็ ติดกระทัง่ ...เอาขาว
ใสจาน ใสถาด ใสอะไรไป...ถวายขาวพระ นี่ ! ก็ถา ถวายไมถกู ก็กระเดียดไปทาง
ไสยศาสตร “วิธถี วายขาวพระนี่ !” แลวก็เชือ่ ไหม ! วา เมือ่ กอนไมมี มามีทหี ลัง
อาตมาจะไมพดู เรือ่ ง “แทรก !” เมือ่ วานพูดไปแลว เพราะเรือ่ งศาสนา นี่ !
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มันมีเรื่องอะไรมาแทรก ๆ ๆ แมกระทั่ง เชื่อเถอะ ! เทศนแหลนี่ เมื่อกอนไมมี
หรอก มาทีหลัง พอมาแหลกนั แลวก็มตี งิ๊ ! ตมุ ! ติง๊ ! ตมุ !
เดีย๋ วนีพ้ ระบางคณะ จะไปเทศน ตองมีตะโพน กลองยาว ปพ าทย แตอาตมา
ไมไดหวิ้ อะไรมาสักอัน เพราะไมมตี งิ๊ ตมุ ฯลฯ ในสิง่ เหลานี้ ก็อดแทรกเขามาไมได
หรอก เราก็ไปวางไวใหเทวดาชวยไว อะไรไว เขาก็ลงทุนนอย แลวอะไรทีล่ งทุนนอย
มันก็เปนเรื่องของไสยศาสตร
แตวา เราจะทำอะไร...ใหมนั สำเร็จ เราตองลงทุนเหน็ดเหนือ่ ยใช...ความเพียรสูง
ใช...ตนทุนความเพียรสูง ใช...สติปญ
 ญาสูง ทัง้ ขยัน ยังฉลาด ประเดีย๋ วก็ได อยาก
ไดสุขภาพดีก็ตอง...ออกกำลัง ไมใช...ไปเอาอะไรใส ๆ “เทวดา ! ชวยใหขาพเจา
แข็งแรง” เทวดาบอก “แกมักงาย ขาก็ไมรว มกับแก” แตวา มันอนุ ใจ ทำแลวมันก็ดี
“ดีตรงทีม่ นั อนุ ใจ” จะบอกวา ไมดเี ลย...ก็ไมได
ถาสำหรับคนทีม่ สี ญ
ั ชาตญาณ ไมรเู รือ่ งอะไร แลวชอบ
พึง่ ผอู นื่ แลวก็ชอบลงทุนนอย มักงาย อยากไดเยอะ แลวที่
เวลาใสบาตรทัพพีหนึง่ นะ ตองอธิษฐาน เอาวิมานชัน้ นัน้ ชัน้
นี้ เจาคนพวกคากำไรเกินควรก็มี “ทำบุญติ๊ดเดียว” แต
อธิษฐานเอาตัง้ เยอะ แลวเจาคนพวกนีท้ ำบุญแบบไสยศาสตร
หรือพุทธศาสตร ? “ไสยศาสตร” แลวใครเคยทำแบบนีก้ นั
ไหม ? อาตมารำคาญ ! เปดบาตรคอยตั้งนาน...ไมใส เขา
อธิษฐาน เอากี่อยางไมรู ยุงก็กัดขา นี่ ! ก็เจอกับพวกคนทำบุญแบบไสยศาสตร
“พระปวดราวหัวใจ”

“ขอใหบญ
ุ ทีท่ ำนี่ ชวยโนมเอียง
ขาพเจาใหมนี สิ ยั ...สงบ รมเย็น ละลายความเห็นแกตวั ขอบำรุง
พระศาสนาใหเขมแข็งอยูเปนที่พึ่งของสัตวโลก แลวก็ใสบาตร
ขอใหพระมีรา งกายสืบศาสนาใหแข็งแรง จะไดอยเู ปนทีพ่ งึ่ ของ
สัตวโลก” ใสบาตรแบบนี้ นัน้ เปนพุทธศาสตร...ชัด ๆ ประการหนึง่ เพือ่ ละความ
แตถา ทำบุญแบบพุทธศาสตรละ
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เห็นแกตวั และก็ชว ยใหศาสนาใหยงั่ ยืน ทำกันอยางนีบ้ า งหรือเปลา ?
บางคนก็ทำ “วันนีใ้ สบาตรนะลูก ! จะสอบแลว พระจะไดชว ย” พวกนีใ้ ส
บาตร...แบบไสยศาสตร ซึง่ ก็มเี รือ่ งเลา นาขำดี งูเขาบาน “ขออภัย !” ตัว...เห ! (ตัว
วรนุช) มันเขาบาน “เฮย ทำบุญเถอะเวย ! วันนี้ ตัวเห...เขาบาน” ถาตัวพรรณนัน้
ไมเขาบาน “พระ...อดแน !” เขาทำบุญ ไลความซวยของเขา
ตอไป “พระตองเสก...ตัวพรรณนี้ ใหมนั เขาบาน พระจะไดไปรับบาตร”
แลวบางคนนี่ “ใสบาตร...เพราะเมือ่ คืนแมมาเขาฝน” ถาผีไมเขาฝน...พระอด !
เขาตองมีจติ สำนึก วา
1) เราอยากละลายความเห็นแกตวั
2) เราอยากใหศาสนายัง่ ยืนเขมแข็ง อยเู ปนทีพ่ งึ่ ของสัตวโลก แลวเราจึงทำ
อันนี้ เปนปญญาวิมตุ ติแหละ เปนเรือ่ งปญญาวิมตุ ติ ไมใช...ไสยศาสตร จะพา
ใหเราไดนั่น ไดนี่ หรือสมปรารถนา รวมแลวก็...อยากบอกพวกเราวา ขอใหเปนคน
“อยา ! คิด คากำไรเกินควร ในบุญ” ทำนิดเดียว แตเรียกรองเอาตัง้ เยอะแยะ !
ก็เกินไป ถาคากำไรเกินควร พาณิชยเขาจับไหม ? นี่ ! กรมการศาสนานาจับบางนะ
เจาพวกคากำไรบุญ...เกินควร “นี.่ ..ทำนิดเดียว !”
สวนคนพวกนั้น ก็แยอยูแลวนะ เจาคนพวกที่มาทำบุญวันพระ ตักขาวมา
ครึง่ ขัน พอขากลับ ตัก...ไปฝากหมาเต็มเพียบเลย แตคนพวกนีก้ ย็ งั ดีนะ...ทีม่ เี มตตา
แตหวังเอานั่นเอานี่ จากการทำบุญนิดเดียว แลวอธิษฐานเอาเยอะ ! นี่...มันเอา
เปรียบ ! “ลงทุนนอย...เอาเยอะ” พวกนีเ้ ขาเรียก...แนวคิดแบบไสยศาสตร
สรุปมาวา “เรานี่...เหนื่อยนอย” เพราะเขาบอกวา...ทำอยางนี้ สวดอยางนี้
อธิษฐานอยางนี้ ภาวนาอยางนี้...มันเหนื่อยนอย มันลงทุนนอย แลวมันก็งายกวา
ทำไดงา ยกวา ใหวา คาถาอยางนี้ ไมกบี่ รรทัด “เดีย๋ วก็รวยตาย เดีย๋ วก็รวยได”
เหมือนอยางทีเ่ ขาใหคาถาวา... “อุ อา กะ สะ” เจาคนทองไมรู ทองคาถา...อุ
อา กะ สะ จะไดรวย แตไมรคู วามหมายวา...อุ อา กะ สะ มันคืออะไร ? ขยันหา,
รักษาดี, คบมิตรดี, ใชจา ยใหสมดุลกับรายได
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- อุ “อุฏฐานสัมปทา” ขยันหา
- อา “อารักขสัมปทา” คือ รจู กั รักษาทรัพยทหี่ ามาใหดี
- กะ “กัลยาณมิตตา” นี่ ! แลวคบเพือ่ น อยา ! คบเจาเพือ่ นที่พาไป
ละลายทรัพย ตองคบเพือ่ นทีเ่ ขาชี.้ ..ขุมทรัพย แลวถึงใชจา ย นีแ่ หละ ! อุ อา กะ
- สะ “สมชีวิตา” ใชจายใหสมดุลกับรายได
แลวคนไมรู เขาก็ทอ ง “อุ อา กะ สะ อุอากะสะ” เสร็จแลวก็นอนรอ เขาจึง
ไปเจอกับเจาพวกหมอดู...ใชไหม ? เขาวา คนหนึง่ ไปหาหมอดู ถามหมอดูวา “ฉัน
นีจ้ ะร่ำจะรวยไหม ?” “โอ! คุณนีก่ ำลังจะได...ของแดง ของขาว”
จริงหรือ ? “จริง !” ก็นอนคอยทัง้ วันเลย...หิวขาว ! ไมไดไปซือ้ กับขาวกิน
เหลือบไปดู “โอ ๆ ! มีไขเหลือ” ก็เลยตมไข...กิน แลวก็นงั่ คอยตอไปอีก...จึงไปหา
หมอดูตอ วา “นี่ ! ฉันคอยทัง้ วันไมเห็นไดอะไรเลย ของแดงของขาวทีว่ า จะได” หมอ
ดูบอก ทานขาวหรือยัง ? “ทานแลว” “ทานกับอะไร...?” “ไข” ก็นนั่ แหละ ! ไขแดงไข
ขาวคุณไดแลว “เออ ! เสร็จเลย” นีเ่ ขาเรียกวา...มันเปนเรือ่ งของคนมักงายนะ ทอง
คาถาบทเดียวจะใหรวย ลงทุนนิดเดียวจะใหรวย
เดีย๋ วก็ ผหู ญิงตามมาเปนพรวนบาง ไมตอ งลงทุนมีของขวัญไปใหเลย กะวา
“เสกเทานี้ ผหู ญิงก็จะรักแลว” พวกนีเ้ ขาหวังลงทุนนอย เจาคนพวกนี้ ทีย่ งั เลนกุมาร
ซากศพ ซากกุมารกันอยูทุกวันนี้ ก็กุมารนี่ ถาเกิดรักษาบานได “มันดีกวา !
ยามไหม ?” รปภ. แพงนะเดีย๋ วนี้ “เออ ! เอากุมารดีกวาถูกดี” ขวดหนึง่ ไมกสี่ ตางค
แตกมุ ารไตหวันแพง...ราคาตองสองแสน ! แตถา กุมารในขวดมันรักษาบานตลอดไป
นีน่ ะ ก็คมุ ไหม ?
อาตมาบอก “ปดโธเอย ! ถาไอกมุ ารมันชวยบอก...อะไรตออะไรได” รัฐบาล
เขาจองพวกหมอทำกุมารทอง แลวก็สง กุมารทองลงใตสามจังหวัด “เฮย เอ็งไปเดิน
หนา กุมาร ! ระเบิดมันวางตรงไหน ขาจะไดไมตอ งไปเหยียบ” แตเราก็ชอบ เพราะ
สันดานมันอยากทำอะไรมักงาย ลงทุนนอย แลวจะใหไดผลเยอะ
เดีย๋ วนี้ เครือ่ งเอกซเรย (X-ray) อะไรทีเ่ ขายิงไป แลวรไู ดลว งหนา มันยัง
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ชวยไมได ก็ยงั ระเบิดตายกันทุกวัน ถามวา พวกเกจิอาจารยทเี่ สกอะไรตออะไร ลง
ไปชวยทางใต เอาอยไู หม ๆ...? “ไมอย”ู ถาปนนี้ ้ำจะมารัฐบาลทำพิธี ปดรังควานไล
น้ำนะ แตผวู า กทม.ทำอยางนีไ้ หม ในปทแี่ ลว ไสยศาสตรเอาอยไู หม ? “เสร็จ ! เรา
ไปอิงไสยศาสตรมากเกินไป” แตกไ็ มไดปฏิเสธวา...มันไมดเี ลย ทำพอเปนเครือ่ งอนุ
ใจไว สำหรับคนที.่ ..ยังไมมปี ญ
 ญาวิมตุ ติ ยังไมมเี จโตวิมตุ ติ ขออภัยสักนิด ไมใช...เปน
ความคิดของอาตมา เปนสิ่งที่ปราชญทางศาสนาทานวิเคราะหไว

4. “ไสยศาสตรนเี้ หมาะสำหรับคนสวนมากทีม่ ปี ญ
 ญา
ออน”
ขอนี้มันจะกระเทือนไปหนอย ถาใครไมสบายใจ “พระพยอม...ขอโทษ !”
แตไมถอนคำนะคำนี้ เพราะไมไดอยใู นสภา แลวเปนคำของครูบาอาจารย ทานบอก
วา...ไสยศาสตรนี่ มันเหมาะกับคนที่มีปญญาออน เขาไมอยากจะคิดอะไรมาก เขา
ไมอยากใชปญ
 ญา เขาก็ใชพธิ ที ำปบ ๆ เดีย๋ วเสร็จ แลวก็สบายใจ
นีค่ อื สันดาน ! ของคนทีท่ ำใหไสยศาสตรเกิดงาย ยืนอยู มาจนบัดนี้ พระ
สงฆไมรูกี่รูป จะเปนหลวงพอปญญา หลวงพอพุทธทาส สอนแนวพุทธศาสตรเพื่อ
จะสู ก็สูไมได “มันยาก !” เพราะมันติดมาเปนรากฐาน นิสัยสัญชาตญาณ ของ
คนทีเ่ ขาไมมปี ญ
 ญาวิมตุ ติ และเจโตวิมตุ ติ
ทีนี้ เรามาดูวา “ปญญาออน” อยางเด็กปญญาออนทีเ่ ขาไมสมบูรณ ทางรางกาย
นี้อยางหนึ่ง ไมใชวาปญญาแบบปญญาออนแบบออทิสติก (Autistic Disorder)
 หาหรอก
อันนีก้ อ็ ยางหนึง่ นะ ทีว่ า “ปญญาออนแบบออทิสติก” นี้ ! เขาไมคอ ยมีปญ
แต...จบดอกเตอร (Doctor) ยังทำไสยศาสตร ! อยางนีม้ นั หมายความวาไง ? มันเปน
เรื่องขำ...
เขาบอกวา...โยมคนหนึง่ เขาสงลูกไปเรียนทีอ่ งั กฤษ ตัง้ ...10 ป หมดเงินไป
ตั้งเยอะ พอกลับมาเมืองไทย สิ่งที่เขานึกครั้งแรกคืออะไร ? วัดไหนที่รดน้ำมนต
ดังทีส่ ดุ ! นี่ เขาไปเมืองนอกมา เรียนจนจบดอกเตอร มาถึงเมืองไทยถามวา...วัดไหน
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รดน้ำมนตดงั ทีส่ ดุ ? หมายความวาอะไร ? เขาปญญาออนแบบรางกายเด็กที.่ ..เปน
พวกออทิสติก เปนพวกเออ พวกอะไร... ? “ก็ไมใช” คุณจะจบดอกเตอร คุณก็ปญ
 ญา
ออนได...ในแงนี้ ถาคุณยังคิดวา...กลับจากอังกฤษมาแลว ตองมาทำพิธีรดน้ำมนต
เพือ่ ใหคณ
ุ เจริญขึน้ มา “นี่ !...มันเปนราก มันไดฝง ลึก” ฝงลึกจนวา ไปเรียน ไป
จบอะไรมา เขาก็ยังทิ้งไสยศาสตรไมได เขายังเอาแนวพุทธศาสตร มาใชไมได
แลวเดีย๋ วนี้ “ขออภัยนะ !” เรารเู รือ่ งไหม ? เคยไดยนิ ขาวไหม ? ทีม่ หาวิทยาลัย
พวกเทคโนโลยีราชมงคลนี่ เวลาเขาจะสรางอะไรสักอยาง...งบไมพอ ! เขาตอง ทำพิธี
ปลุกเสกจำหนายพระเครื่องไสยศาสตร เพื่อเอาเงินมา...สรางอาคารฯ มันก็จะไม
ผิดอะไร กับทีเ่ ขาบอกวา...เราอยากจะชนะ เรือ่ งฝน สมัยกอน ฝน มันเยอะเหมือน
ยาบ า
ยุคนี้ ก็เลยทำไง...? เขาบอกเอาอยางนี้ดีกวา ! “เราจะตองปลูกฝน
เพื่อขายฝน แลวเอาเงินมาสรางโรงพยาบาลเลิกฝน”
โยมวา...มันปวดหัวไหม ? “เราตองรีบปลูกฝน ” เพือ่
จะขายฝน แลวเอาเงินมาสราง โรงพยาบาลเลิกฝน แลว
ก็อปุ กรณการแพทยเพือ่ ทำใหคนเลิกฝน “ก็ยงุ สิ !” ก็จะ
เหมือนจับเจาพวกยาบาไป...ใครขายยาบา ใครเสพยา
บา...จับติดคุก ! ใครขายยาบา...จับติดคุก ใครผลิตยาบา...จับ
ติดคุก เขาก็เลยไปรวมตัวกันในคุก สนุกเลยทีน.ี้ ..ทัง้ ผลิต ทัง้ ขาย
กันอยูในนั้นเลย “ก็ไปไมรอด !”
เดี๋ยวนี้ ก็อยากจะไดสรางโบสถ ใหพระพุทธศาสนา แตดันไปทำพิธีไสย
ศาสตร มันก็เลย...ครอบไป ครอบมา พุทธศาสตรลว น ๆ บริสทุ ธิ์ เปนปญญาวิมตุ ติ
เจโตวิมตุ ติกเ็ ลย คอย ๆ หายไป ใครฟงเมือ่ วานนีก้ ส็ บาย ! เดีย๋ วถาจะใหดนี ะ...เทป
ชุดเมือ่ วานกับชุดวันนี้ ตองไปฟงตอกัน แลวมันจะแมตช (match) กันมากเลย มัน
จะเคลียร (clear) ดีมาก ! ใครทีไ่ มมาเมือ่ วาน ขอใหไปหาติดตามตอนตอไป ละคร
ยังดูตอนตอไปได ทีพระเทศนไมสนใจ...ตอนตอไป
เดีย๋ วนีน้ ะโยม ขาวทีอ่ อกไปแลวก็ยงั ยอนหลังดูทางอะไรได...? “อินเทอรเน็ต”
“เออ ! เครือ่ งมือสมัยใหม” ใครไมไดมาเมือ่ วานไมไดฟง “บุญหูไมถงึ ” แลวจะสะสม
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ปญญาวิมุตติไมได
อาตมาคิดวา กลับมาเทศนครัง้ นี้ “ไมรนู ะ! มันใกลจะตายแลว” อยากจะทิง้
ทวนไว เผือ่ เปนอะไรตายจะได ชวยสรางปญญาวิมตุ ติ เจโตวิมตุ ติ ใหชาวพุทธเรา
เพราะวา...พระพุทธเจาหลุดพน เมือ่ เชามืดนี่ 2,000 กวาป แลวอยาไปสนใจแตวา กี่
พันป แตเราละ อีกปไหนจะหลุด ? ปไหนจะพน ? เราตองถามตัวเองซิ ! ไมใช...ถาม
“แหม ! 2,600 ปแลว” แตถา เรายังโงอกี 10 ป “มันก็แคนนั้ แหละ !” ไมมปี ระโยชน
ทีนี้ เรามาดูวา ในการที่มนุษยเรานี่ เขาปญญาออน เพราะหนึ่ง...เขาไปเจอ
คนทีเ่ ขมแข็งทางสติปญ
 ญาวิมตุ ตินอ ยไป พูดงาย ๆ วา พระเอง ทีเ่ ราจะมีพระทีไ่ ด
รับรางวัลยูเนสโก (UNESCO PRIZE) มีสกั กีอ่ งค ?
หลวงพอพุทธทาส, พระพรหมคุณาภรณ, ทาน ว.วชิรเมธี ก็นา จะถือวา...ทาน
ปญญาแข็ง ปญญาวิมตุ ติ ถาทาน ว.ทำพิธไี สยศาสตรเมือ่ ไรทาน ว. ก็จบไหม ? ถา
พระพยอมทำกอน...ก็วัดราง เพราะมันเสียแนว แนวนี้มันเปนแนวที่ชัดเจน ! มัน
แนวที่ชัดเจนที่สุด ในการที่...จะดับทุกข จะหลุดพนจากความทุกข
แนวไสยศาสตร มันเพียงแคอนุ ใจ มันเปนของเลน สำหรับเด็กปญญาออน
เรามันตองกาวขามพวกนี้ไป เพื่อไปสูระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ถาเปนพระอรหันต ติดไสยศาสตร เขาเรียกอะไรรไู หม ? “สีลพั พตปรามาส”
แมแตถอื ศีลนี่ ถาถือศีลเปนไสยศาสตรกไ็ ด เครงแบบ...ไสยศาสตร พระบางองคเครง
ไปกับการปลุกของขึน้ พอปลุกของไมขนึ้ ก็เลยปลอย “กูไมเครง” เพราะเครงยังไง “กูก็
ปลุกของไมขนึ้ ” นีก่ ม็ นี ะ แนวคิดแบบนีม้ ี “แตใชไมได !” บางองคไมไดเครงวินยั เพือ่
จะหลุดพน เปนบาทฐานให...สมาธิเกิด ปญญาเจริญ จึงไมไดถอื ศีลใหบาทฐานสมาธิ
คือ...ถามีศลี ปกติ ใจมันก็สงบงาย พอใจสงบงาย มันก็กา วเขาหาปญญาไดไว
แตบางคนนี่ เขาถือศีลเพือ่ จะใหเขาศักดิส์ ทิ ธิ์ สวนพวกมาถือศีลแกบน...นี่ !
พวกไสยศาสตรหรือเปลา ? ทีม่ าบวชแมขาว แกบน 3 วัน 7 วัน พวกนีม้ าบวชแบบ
ไสยศาสตร หรือพุทธศาสตร...? “มาเปนแมขาว แกบน...3 วัน” โทรศัพทหาผัวทุก
วันเลย บอก “ยังไมครบ...อีก 2 วัน” “ฮึ ๆ…ทุเรศ !”
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ผัวบอก...“กลับไดแลว ไดครึง่ เดียวก็ยงั ดี”
เมียบอก...“ไมได เดีย๋ วเจาหักคอ เพราะไปบนเจาไว” เขาตองจำใจอยใู หครบ
ตามที่เขาบนไว
แตถา อยแู บบพุทธศาสตรนี่ เรามาถือศีลนี่ “ใจปกติดขี นึ้ ใจสงบขึน้ ปญญา
เกิดขึน้ ” อยตู อ อีกเกาวันก็ได โทรไปเลย “อยตู อ อีก 9 วัน”
ผัวบอก... “ใหกลับ”
เมียบอก... “ยังไมครบ”
ผัวบอก... “นัน้ เดีย๋ วมาอีกรอบก็ได ชวงนีม้ า...สีว่ นั เดีย๋ วชวงหนา...อีกสาม
ก็ครบเจ็ดเอง” เปนเรือ่ งตลก ๆ
ตกลงวา เรานี้ ! จะตองไมปญญาออน เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร เพราะวา
ไสยศาสตรมันเขางาย มันเขากันได มันเหมาะสำหรับคน...ปญญาออน “นี่ !
หลวงพอฯ พูดนะ” เดีย๋ วพออาตมาย้ำบอย ๆ เดีย๋ วนีช้ กั มีบางคนก็...ทานอายุเทาไร ?
บางคนก็ถามวา ใครแกกวากัน ? แลว “อายุแก กับปญญาแก” มันเหมือนกันเปลา ?
บางคนนี่ ! “ทานอยามาพูดเลย ทานยังออนกวาฉัน” ไมได...พูดเรือ่ งปญญาแกแลว
แตเอาความแกทางอายุมาขมกัน...มันไมได แลวก็เจอบอยดวยนะ พวกพรรณนี้
ฉะนัน้ เราอยาไปไขวควา เอามาซะเต็มที่ ถาเรากาวขามไดกค็ วรจะ...เขยิบ !
เพราะตอนเราเรียน ทำไม ! เราเรียนอนุบาลกอน แลวจึงขึน้ ประถมมัธยม นีท่ ำไม ! เรา
จะอยกู บั ไสยศาสตรไปยันตายเลยหรือ ? จะเปนอนุบาลหัวหงอกไปเรือ่ ยหรือ ? “มัน
ก็แยสิ !” คนแก ๆ นี่ ! ควรจะขาม หรือกาวขามจากไสยศาสตร เพือ่ เปนตนแบบ
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ตัวอยาง ใหลกู หลาน เขาจะไดพาส (pass) ขึน้ ไปบาง ไมใช...เรียนซ้ำชัน้ อยนู นั่ แหละ
กี่ป อายุเทาไรก็วนทำพิธีทางไสยศาสตรไมจบ
แลวเดีย๋ วนี้ “ไสยศาสตร” มันไดเงินงาย พระทีพ่ งั ไปทางไสยศาสตรนเี่ ยอะ
ไหม ? ตัง้ แตนกิ ร...อะไรมานี่ ทีต่ ดั กรรม ตัดวิบาก นี!่ “ไสยศาสตร” ชัด ! ๆ แต
แลวแกก็...ติดคุก แกทำใหเขาหลุดพนจากกรรม แตแกดันไปติดคุก มันเปนไปได
ยังไง ? ก็นไี่ ง ! มันเปนไสยศาสตร...เด็กปญญาออน
ตอมาอีกสักขอหนึง่ ยังไง ๆ อยา ! ตะครุบเอาไสยศาสตรไวกอ น ลองเปลีย่ น
ผลักไสยศาสตรออกไปบาง เผือ่ เราจะมีโลกทัศน อะไรใหม ๆ เขามาแทนที่ แตวา
อาตมาวานะ ตอไปนี้ ไสยศาสตร จะตองหนักขึ้นมากขึ้นเพราะอะไร ? ใครดูชอง
ดาวเทียมซิ เขาโฆษณาเรือ่ งไสยศาสตรแรธาตุอะไรสารพัดเลย ดูแลวเอาคนนัน้ คนนี้
ทีว่ า ...ไดผลดี เขาก็ไมผดิ อะไรกับตอนทีจ่ ตุคามรามเทพ “คนไดผล...รวยยังไง รวย
ยังงี”้
เดี๋ยวนี้ ! ไปไหนหมดแลว ไมแขวนคอกันแลว ก็เพราะ...มันเสื่อมไปหมด
แลว ก็กา วขามสักหนอยเถอะ อาตมาเองก็ไมไดอวดวา เปนคนที.่ ..หลุดไสยศาสตร
มาตั้งแตออนแตออก บวชแลว ก็ยังติด...ไสยศาสตร จนกวาไดไปสวนโมกข แลว
ก็คอ ย ขาม ๆ ๆ ไป จนเดีย๋ วนีก้ ็ สบายไป แตวา มันยังติดเหมือนกันนะ เชน เรือ่ ง
ฟาผานี่...ยังติดนะ เมื่อตอนเล็ก ๆ อาตมานี่ไปหามะพราวหลน ในสวนนี่ คนอื่น
เขาไมไปตอนฟาผาพายุแรงกันเขากลัว...แตอาตมาวิ่งเก็บ...เก็บเอาเก็บเอา !
เพราะลุงใหคาถา “กันฟาผา” ลุงนี.่ ..เขาไถนานะ คนอืน่ เขาไมไถตอนฝนตก
แตลงุ ไถ แลวฟาผา...เปรีย้ งๆ ไมโดนแก ลุงบอก “ไอยอม ! มึงอยากลัวฟาผา ลุง
จะใหคาถา” พอถึงเวลาฟาผา...แปบ ! ใหเอาหัวแมเทากดดิน แลวบอก “นะกัน โม
กัน กันดวย นะ โม พุทธายะ มึงไปผาไกล ๆ กูหนอย” ก็แคนี้ คาถา “ฮึ ๆ...ไมมี
อะไร” มันก็แปลกนะ ! อาตมานี่ ไปหา...“ฟา...เปรีย้ ง ๆ” แตไมโดน ก็เลยนึก “ของ
ขึน้ แลวเวย !” สวนคนอืน่ เขาไปตอนฝนหยุด เราเก็บหมดแลว เราเลยไดมะพราว
หลนเยอะที่สุด
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แลวเดีย๋ วนี้ มันก็ยงั ติดนะ เมือ่ ไมนานไปทีก่ บินทรบรุ ี ไปถึงฝนตกใหญ “ฟา
เปรี้ยง ! ๆ” อาตมาก็เดินไปสุดชายแดนเลย...ที่ปลายที่ กวาจะเดินกลับเขามาหาที่
กุฏินี่ ตั้ง 800-900 เมตร “ฟาก็...เปรี้ยง ๆ” พอเปรี้ยงแรกนี่ ไมรู !...มันเปนโดย
อัตโนมัติ “หัวแมเทา...จึก๊ !” ฮึ ๆ ๆ “40 ปบวชมายังไม...หลุดอีก เออ !” จึก๊ !...เลย
หัวแมเทา แลวก็ “นะกัน โมกัน กัน ฯ” แตไปไดครึง่ ทาง สติบอก “เฮย พอแลว ๆ
ไมใชอนุบาล” ก็เดินถือรมมาเรื่อย ๆ ไปถามพวกเด็กที่กบินทรสิ บอก...“กูละกลัว
เหลือเกิน...หลวงพอ ! จะโดนฟาผา” พอฝนตกฟาผา เขาวิง่ เขาบานหมดเลย เหลือ
อาตมาองคเดียวอยู
ฉะนั้น ยังไง ๆ ก็อยาไปตะครุบกอดไว...โดยงาย โดยไมคิด...จะกาวหนา
ขอยืนยันวา “ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ในโลกนี้ จะบันดาลความสำเร็จใหเราไดงาย
เทากับความขยันหมั่นเพียรของเรา” ลงทุนความเพียรไปเถอะ แลวจะไดสิ่งที่
ปรารถนาอยากใหสำเร็จ...ไดงาย

5. “ไสยศาสตรนมี้ นั ไดเปรียบ คือ...เขาหามไมใหถาม”
ไสยศาสตรนี่ มันมีขอหามซักถาม ขอใหทำไปก็แลวกัน “คุณตองเชื่ออยาง
เดียว” อยามาถามนะวา ทำไม ! ตองทำอยางนัน้ ทำไม ! ตองทำอยางนี้ “เดีย๋ ว !
ของเสื่อม” เขาไมใหถาม ใครเลนของขลัง ของไสยศาสตร แลวหามถาม
ถาไปถามหมอ ที่เขาทำไสยศาสตรมา เขาจะ...ตวาด ! “คนอยางมึง กูไม
ครอบใหหรอก” อะไรอยางนี.้ ..ชอบถาม ไสยศาสตร จะใชคำวา “ครอบ” เลย ทีเ่ ขา
ทำพิธคี รอบอะไรกัน...? “ครอบครู” บางที่ อาตมาก็เคารพทานนะ อยาง...หลวงพอ
เปนนี่นะ ทานมรณภาพไปแลว พอครบรอบปทาน บรรดาสานุศิษย เขาก็จะไป
เลือ้ ย...เปนสิงห ถาสักเสือเสือก็...พรืด ๆ เสือเผนเต็มในวัดทาน แลวเจาเสือพวกนี.้ ..
ติดคุก แลวก็เผนขามกำแพงไมพน
แลวก็จะมี...เปนงู เปนอะไร...เลือ้ ยเต็มวัดเลย แลวจะตองมีคนคอยทุบ...ทุบ
บองหูนี่ ! แลวก็จะของออก นีเ่ ปนไสยศาสตร หลายวัด...ก็เลนกัน แลวพระทีช่ อบ
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เลนอยางนี้ เขาถึงไดมเี จาะหัวกะโหลกอะไร...? ทำอะไร...? ทีไ่ ปทิง้ น้ำอะไรกัน...? นี่ !
ก็ยังมีอยู
เพราะฉะนัน้ ก็ตอ ง “หามถามอะไร ?” ถาใครเลนไสยศาสตร...เขาหามถาม หาม
วิจารณ เพราะมันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาใหยกขึ้น เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางเดียว “หาม
วิจารณ !” ใหถอื วา...มันเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ยางเดียวก็แลวกัน “ไมใหถาม ไมใหวพิ ากษ
วิจารณ ไมตอ งออกชือ่ ก็ได” เด็ก ๆ คนหนึง่ เขาถามวา เทพารักษทอี่ ย.ู ..ศาลาทำดวย
ไมนี่ “มันทำดวยไมอะไร ?” เขาหามถามนะ เขาทำรูปสลัก เขาสลักไม...เปนรูปเทพารักษ
เคยเห็นไหม ? แตหา มถามนะวา...? เหมือนแมกบั ลูกเขาเถียงกัน “แม ! ไมมเี หตุผล”
ลูกบอก “แมที่เราตอไฟใหศาลพระภูมิใชนี่ พอสวาง...แลวพระภูมิก็ปดเอง
ไมได...ขีเ้ กียจ !” แมบอก “มึงอยาพูดอยางนีน้ ะ เดีย๋ ว ! ศาลพระภูมหิ กั คอนะ” ลูก
ก็บอก “หักไหวหรือแม ? คอหนู...ใหญนะ สวิตช (switch) อันติด๊ ! เดียว...ยังกดไมลง
เลย” แตแมขอู ยางเดียววา “ลูกอยา ลูกอยาลวงเกินพระภูม”ิ อยา ! ถามแบบนี้ ?
ถามไดยงั ไงวา...ทำไม ! พระภูมขิ เี้ กียจปดไฟ ตองเชือ่ ! วา “ศักดิส์ ทิ ธิ”์ นั่น
มันคือเรือ่ งของ...ขอนี้ ฉะนัน้ ไสยศาสตร...มันไดเปรียบ ! แตเราถามเรือ่ งพุทธ...ทำไม !
ทำสมาธิ ? ทำไม ! มันไมเกิด...อยางนัน้ อยางนี้ ? มันถามได พุทธศาสนาถามได
ไมใช...ใหเชือ่ อยางเดียว แตไสยศาสตรมนั ตอง...เชือ่ วาเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หาม !...ถาม
หาม !...วิจารณ “นี่ ! มันไดเปรียบ”
เพราะฉะนัน้ คนก็เลยไหลไปเชือ่ ทางโนน พอมาถามพระ...บางทีพระก็ไมรู !
เหมือน คนมาฟงเทศนนี่ กลับไปหลานถามอยางนี้...พระเทศนเรื่องอะไร ? “อยา
กวน…กูไดไหม ! กูละเพลีย...อยากนอน” ทีจ่ ริงเลาไมได จำไมได อธิบายไมถกู ...ขู
ไวกอน ! “มึงบาปนะ กูนะกลับมาจากฟงเทศน มาเหนื่อยจะไดพักบาง มึงมากวน
กูอยางนี”้ ขู !...เด็ก ขู !...หลาน ก็เปนอุบาย “ยายรักษาเชิง...ตอบไมได”
ฉะนัน้ อุบายไสยศาสตรนี่ มันไมมเี ชิงอะไรหรอก ใหเชือ่ วา...“ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ริง”...
จบ ! แตแนวพุทธศาสตร ตองวิพากษวจิ ารณไตรถาม มันตองใชสติปญ
 ญาเยอะ !
เมือ่ มาคิดดูนะ เด็ก ๆ...ทีเ่ ขาก็ถาม ? “นี่ ! ทีม่ อื ติดอยางนี้ ใคร ? จะชวยใคร ! ได”
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เพราะวาเทพารักษทุกรูป เขาก็จะทำพนมมือไวอยางนี้...ใชไหม ?
เด็กเขาไมรู เขาบอกวา “มือติดอยอู ยางนี”้ แลวจะชวยใครได “มือ...ติดกัน !”
เพราะเขาสลักไม...เทพารักษตอ งมือติด มีไหม...เทพารักษ ทีจ่ ะยืน จะชวยใคร ?
“ไมคอยมี” สวนใหญมือติดพนม เทพพนมอะไรพวกนี้ “เทพเทพารักษ” เจาเด็ก
มันสงสัย “ยาย...เทพารักษนี่ จะชวยอะไรได มือแกติดหนึบเลย” เพราะเขาสลัก
ติดไว
ไมได อางวา ศักดิส์ ทิ ธิ์
“เอ็งอยา ! ถามโนนถามนี,่
เอ็งอยา ! วิพากษวจิ ารณ,
เดี๋ยวเอ็ง ! ของเขาตัว”
อะไรก็วา ไป เจาเด็ก ก็เชือ่
ไป ไมตอ งใชเหตุผล แลว
ปญญาวิมุตติก็ไมเกิด
ตอมาก็คือวา เทวดา
หรือเทพารักษ ทีเ่ ขาบอกวา “จะใหโชคใหลาภ” มันก็ไมเทากับ...ทีเ่ ราอยากทำอะไร
ใหเกิด มีโชค มีลาภ...ก็ตอ งทำใหมนั สำเร็จ เชน จะไปคาขายใหไดกำไร “ไมใช...ไป
อาศัยนางกวัก แตหนาคนขายยังกับ...จวัก แลวมันจะกวักใครเขา”
ขอเลาซ้ำอีกทีหนึ่ง แมคาขายรองเทา...ปากไมมีนางกวัก ปากไลลูกคา
ชาวนามาซือ้ รองเทา...ชาวนาฝาเทา เขากางออก ทดลองใส กีค่ ๆู ก็คบั หมด
แมคา นาจะพูดดี ๆ วา “เออ ! เทีย่ วหนาคอยมารับใหมนะ เทีย่ วนีไ้ มไดซอื้ เบอร
ใหญมา” ดันไปบอก “ตีนมึงกางอยางนี้ จะไปหาทีไ่ หน...ใสได” ไมมเี บอรไหน เขา
ทำ ใสตนี มึงหรอก ! ถาเขาเอารองเทาตบปาก เอาก็แยแลว ตกลงวา “นางกวัก กับ
ปากมีเสนห” คือ ปากแมคา ดี ๆ นะ อาตมายังนึกถึงตัวเอง เมือ่ ตอนเด็ก ๆ ไปขาย
มะพราว พวกในตลาดเรือ เขาจะบอก “อายยอมมาแลว เดี๋ยวคอยดูนะ มะพราว
มันนะ ขางในใหญ...กวาขางนอก” เพราะเราจะบอก “มะพราวเทีย่ วนี.้ ...เปลือกบาง
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กะลาก็ใหญ เนือ้ หนา”
อาตมาพูดไป รองไป...เดี๋ยวขายแปบเดียว...หมด ! ขายของเปนตั้งแต
เล็ก ๆ “ไมม.ี ..นางกวัก” ตอนนัน้ “ไมไดใช !” แตกไ็ ดอาศัยปาก...ทีม่ อี ะไร ! มา
ตัง้ แตเล็กแลว มันก็เลยทำได ตกลงวา ผใู หญ ก็ยงั เอา ! ยังเชือ่ ! กับเรือ่ งนี้ เด็กๆ
เขาก็เลยตามไป
เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนผใู หญ แลวก็อยาทำอะไรแบบ...ติดอยู กับไสยศาสตร
จนเด็กตอง...? ลูกหลานเราทั้งตระกูลเลย เปนตระกูล...ไสยศาสตร
อาตมานี่ พูดตามจริง ทีแรกเลย เปนตระกูลไสยศาสตร พึ่งหมอดู หลวง
พอโสธรวัดพิกุลนี่ มาบนกันทุกป “ใหไดสม” ปนี้ไดหมื่น ปหนาอยากไดหมื่นสาม
แตสมตายไปตั้งหลายตน ลืมสำรวจ...คณิตศาสตร ตอนสมรอยตน เราไดหมื่น
หนึง่ ...นีใ้ ช ! แตสม มันตายไปเรือ่ ย ๆ ๆ...ยังบนหมืน่ อีก ถาหลวงพอโสธรบอก “เฮย !
มึงเรียนคณิตศาสตรมาหรือเปลา ?” จำนวนตนมันลด รายไดมันก็ตอง...? ผลมัน
ลด...ใครเขาจะมาซื้อแพงไปอีก
พวกไสยศาสตร เขาไมมีคณิตศาสตร เขาไมคอยคิดอะไรมาก “เชื่อ ! ลูก
เดียว” แลวก็ไปแกบน ละครบาง ปดทองบาง ปดทองใหหลวงพอ “ก็แกบน ถาบนได
สำเร็จ” บางที สมไมได ก็ตอ งไปแกนะ “เพราะ...กลัว !” เดีย๋ วหลวงพอมาทวง บนไว
หมืน่ หนึง่ ไดหกพัน ก็ถอื วา “ทานชวยมาครึง่ ฮึ ! ๆ ๆ ก็ไปแกบน”
สรุปวา ก็เออ ! ตระกูลไสยศาสตร เชือ่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนชีวติ จิตใจ

6. ไสยศาสตรยงั มีการกระทำทีพ่ ลิกแพลง, มันพลิกแพลง
แมแตเดีย๋ วนี้ ก็เรียกวา มันมีเรือ่ งพลิกแพลง ไดเรือ่ ย ๆ
เชน เขาจะเจิม...พระพุทธรูป เจิม...เทวรูป เจิม...รูปพระเจา
คนชาวบานนี่ จะไปเจิมเทวรูป เจิมรูปพระเจา เจิมพระพุทธรูป เจิมอะไรตางๆ
กันนี่ เขาพลิกแพลง เขากลับเอาหัวลงแลว นี่ ! คือเรือ่ งของไสยศาสตร มันก็เปน
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เสียอยางนี้ หมายความวา “ทีเ่ ขาไปเจิมนี”่
เราคิดดูไหม ! วา ทีไ่ ปเบิกเนตรพระพุทธรูปกันนี่ มันเปนเรือ่ ง “ไสยศาสตร”
นะ พระพุทธเจาเปนผรู ู ผตู นื่ ผเู บิกบาน เมือ่ ทานตืน่ แลว เบิกบานแลว ทานตืน่ แลว
ยังจะ...ไปปลุก ไปเสกทานอีก “เขาก็สลับเอาหัวลงซะ” ที่จริง พระพุทธเจา...ปลุก
พวกเรา ใชไหม ? คำสอนของทาน ปลุกพวกเราใหตื่นจากความลุมหลง ยึดติด
หมกมนุ มัวเมา แลวเราดันกลับไปปลุก...ทาน, เสก...ทาน, เจิม...ทาน
อาตมานีน่ ะ บวชมา “นี่ ! เจ็บปวด” ถาวันไหนโดนใหไปในทีเ่ ขา...ใหเจิมนีน่ ะ
“พอไมเจิม” มีอยคู รัง้ หนึง่ เขานิมนตไปบริษทั เราก็นกึ “นิมนตไปฉัน” ฉันเสร็จเขา
ใหเจิม เจาของบริษัท เขายึดติดเรื่องเจิมมาก บอก “อาตมาเจิมไมเปน” ก็ ยั ง
“เจิม...หนอยเถอะนา เจิมงาย ๆ แบบงาย ๆ ก็ได” บอก “งายก็ไมไดเรียน” คือ ไม
ไดเรียนทัง้ ยาก ทัง้ งาย
โดนสวนกลับ...เจ็บปวด ! “เสียดาย ! บวชมาตัง้ นาน ไมคมุ คาขาวสุก” เรา
เพิง่ ฉันไปใหม ๆ เขาก็บอก “ไมคมุ คาขาวสุก” เจ็บปวดไหมโยม ? เลีย้ งพระไป...หวัง
ใหเจิมหนอย “พระไมเจิม” เขาบอก “ไมคมุ คาขาวสุก” ก็อดึ อัดเหมือนกันนะ เรา
ไมไดเรียนเรือ่ งนี้ ทีจ่ ริงเรียนไวสกั หนอย ก็...ดีนะเนอ ! เขาจะไดหาวา “เราเกงทุก
เรือ่ ง” ดีกวา ! ไมเปน แตถา เราไมมนั่ คงนะ มันก็ซดั สาย ! แกวง ! พลิกแพลง !
เดีย๋ วนี้ พระก็พลิกแพลงไปตามสถานการณ “ไมทำ” เดีย๋ วเขาหาวา...ไมเกง
ไมขลัง ไมศักดิ์สิทธิ์ ไมสมกับที่บวชมา
เดีย๋ วนี้ เขาบวช กันนิด ๆ หนอย ๆ ก็ยงั เปน “หลวงปเู ณร” บางองคนี่ ! อายุ
ไมมากเลย เรียก “หลวงป”ู แลใหมนั ขลัง พวกนีก้ .็ ..พวกไสยศาสตร อายุไมกพี่ รรษา
ใหเรียก “หลวงป”ู อยากจะเปนพระแก...ทีข่ ลัง พระหนมุ ...ไมขลัง ในทำนองนี้ มัน
ก็เปน “แบบเอาหัวลงนะ” เปนเด็ก อยากเปนหลวงปู จึงมีพระหลวงปูในประเทศ
ไทย...หลายองคนะ ! อาตมาไดยนิ ชือ่ “หลวงป”ู นึกวา...อายุเยอะ ! พอเห็น...อาว !
ออนกวา...เราตัง้ บาน แตเขาเรียกกัน “หลวงปู ๆ”
ทีนี้ เรามาดูวา เรานี.่ ..ไดกลับหัว กลับหางกันซะ “ใครควรปลุก...ใคร ๆ ควร
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เสกใคร” เดีย๋ วนีก้ พ็ ลิกแพลงกันไป “พระก็เอาตัวรอด” ถาไมพลิกแพลง เขาเรียก
ขายผา เอาหนา...? “รอด !” อาตมา เดีย๋ วนี้ สวด...? เมือ่ กอนนีส้ วดเยอะ ! สวด
ไดหลายบท เดีย๋ วนีบ้ อก...โยมอยา ! ฟงสวดมากเลยนะ
เดี๋ยวอาตมาวา วันนี้...จะสาธยายคำสอนพระพุทธเจาดีกวา ! เมื่อไมนานนี้
ก็ไป...อยา ! เอาสาธยายอะไรมากเลย สวดบานเยอะ ๆ นีก่ ็ ! พอพระไปบาน เขา
อยากใหพระสวด...บานเยอะ ๆ
ถาคนเจาของบาน เขาไมดตี อ เพือ่ นบาน ตอใหเขามีรวั้ บานดี ๆ นิมนตพระ
มายังไง ! มันก็แคนนั้ จริงไหม ? ถาบานมันจะมัน่ คงนี่ ถาชางเขาไม...ใสเหล็กออน
ปูนออน บานเรามัน่ คงไหม ? นี่ ! จะเสกใหบา นเปนอยางนัน้ อยางนี้ บางทีนะไป
สวดไมพอ ใหพระไปโปรยขาวสารรอบ...ใหกันผีเขาบาน พระนี่ซวยจริง ๆ...ไมพน
กับเรือ่ งผี ธรรมชาติของมนุษยนี่ ถาไดพลิกแพลง เอาตัวรอดแบบงาย ๆ “การพลิก
แพลงแบบไสยศาสตร” นี่ ! นะมันงาย
เพราะฉะนัน้ สัญชาตญาณคน ทีไ่ มคอ ยรอู ะไร ! “ไมมปี ญ ญาวิมตุ ติ ไมมเี จโต
วิมตุ ติ” มันจึงหยุดชะงักอยแู ค...? “ไสยศาสตร” เขาบอกวา...ขมผอู นื่ ขมลัทธิอนื่ ขม
ดวยแบบไหน...? ไมเกงเทากับขมดวย...? “ไสยศาสตร”
เดีย๋ วนี้ พวกนักกีฬาบางประเภท เมือ่ เขาจะเลนนะ
เขาตองไปทำพิธีที่มุมอะไร...ของเขา ? เขามุมแลวมัน
จะ...สะกดคูแขง เดี๋ยวนี้ นักมวยก็มีเห็นไหม ? ตองไป
ทำอะไร...? เสกทีต่ รงมุมฝายตรงขามนะ เพือ่ ใหเขาออนแรง
แตเสกแทบ...ตาย ! “ก็แพเหมือนเดิม” ฝมือไมถึง มัน
ก็อยางนี้ แตวาเขาก็ติดใชกันอยู
จบขอสุดทายดีกวา นี่ !
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7. “มันก็เหนียวแนน มันยึดพื้นที่ไวไดมาก ไสย ศาสตรนี้ มันเหนียวแนน มันยึดเนือ้ พืน้ ทีใ่ นใจของมนุษย
ไวไดมาก มันก็เลยปนกัน” กับพุทธศาสตร
ทีเ่ ขามาวัดนี.้ ..ยังดีนะ ! ไปบางวัดนี่ จะมีทวี่ างไสยศาสตรเยอะเลย
“การสัน่ ติว้ ” นี!่ ก็เปนไสยศาสตรไหม ? สัน่ แลวบางที มันหลุดออกมาทัง้ หมด
ก็ตอ ง...? “ยงุ !” หนวกหู...คอกแคก ๆ ๆ เมือ่ กอนใครจะเอามาไวที อาตมาเอาไป
ทิง้ เลย “หนวกหู” ไมดตู วั เอง จะใหตวิ้ ดูอยนู นั่ แหละ...จะดูใบเซียมซี
แตมนั ยึดพืน้ ทีจ่ ติ ใจคน...ไดเยอะจริงนะ “ไสยศาสตรน”ี่ มันไปวัดไหน ๆ ก็ไป
ดูเถอะ...ตองมีมมุ ไสยศาสตรอยู “ติว้ เซียมซี” อะไรพวกนี้ แลวยังไป “สะเดาะเคราะห
พรมน้ำมนต” เดีย๋ วนี้ โยมมีนา สมเพชอยเู รือ่ งหนึง่ ...ไปไหวพระเกาวัด “เรางง !...เอ
ทำไม ! ตรงหนาผากนี้ ถึงมีแผนทองอะไร...ปดมาเต็มไปหมด” พอมาถึงวัดนีน่ ะ
“หลวงพอ ! ทีจ่ ะเจิมแปะตรงไหน ?” “ไมม”ี “เอา ! แลวจะเจิมยังไงนี่ ? เจิมมาได
แปด...ขาดวัดเดียว” แลวก็บอกกัน “ไปดู...ธูปกันเถอะ” เขาก็อตุ สาหเอาน้ำหยด...ที่
กระถางธูป แลวก็เจิม...เอาจนได ! พืน้ ทีห่ วั ใจเขามีวางรองรับไสยศาสตรไว
อาตมาไมคอ ยถูกโฉลก กับเจาพวกไหวพระเกาวัดนี่ เพราะอะไร...รไู หมโยม ?
วัดบางที...วัดอาตมา เปนวัดแรก บางทีก็วัดสุดทาย ถาวัดสุดทายมา...ก็จะมืด
บอก...อยา ! เทศนนานเลย เดี๋ยวกลับบานมืด...เสร็จ ! พวกไหวพระเกาวัด แลว
พวกทีม่ าวัดเราทีแรก จะเทศนหนอย “อยา ! เทศนนานหลวงพอ ! เดีย๋ วอีกแปดวัด
ไปไมทนั ” ก็การทำอะไรใหมนั ครบเกา นี่ ! มันเปนตัวเลข “หวังจะกาวหนา” อันนี้
ก็เปน “ไสยศาสตร”
ถาถามวา มาวัดเดียวแลวฟงเทศนจนจบ ? นี่ ! ถามจริง ๆ...มาวัดนีว้ ดั เดียว
แลวฟงเทศนจนจบ จนกระทัง่ เกิดปญญาวิมตุ ติ เจโตวิมตุ ติ กับการไป 9 วัด “แลวโง !
ตลอดทุกวัด” นี่ ! เขามีแตเรื่องไสยศาสตรใหเราทุกวัดเลย “อยางไหนมันคุมคา
กวากัน” ถาเดีย๋ วเสร็จตอจากนี.้ ..ไปอีก 8 วัดไหมนี่ ? ครบ 7 หัวขอ ทีไ่ สยศาสตร
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มันเหนียวแนน มันครอบงำพืน้ ทีจ่ ติ ใจชาวพุทธ ไวไดเยอะ จนพุทธศาสตรแทรกเขา
มาแทบไมได บางคนจะไมรับแนวพุทธศาสตร เลยดวยซ้ำไป มันเสียพื้นที่ไปแลว
“จิตมันเสียพื้นที่ใหไสย
ศาสตรไปแลว” พุทธศาสตรจะมา
ทีหลัง...เขาไปไมได “เสี ย พื้ น ที่
หั ว ใจ ให ไ สยศาสตร ค รอบ
ซะหมดเลย” พุทธศาสตรแทรก
เข า ไปไม ไ ด ก็ น า เสี ย ดาย !
แลวจะมาทำวิสาขะฯ วันตรัสรู
วั น ป ญ ญ า วิ มุ ต ติ ข อ ง พ ร ะ
พุทธเจา...กันไดตรงไหน ! ประโยชนอะไร ?
อาตมาก็คดิ วา...ไดทำหนาที่ ขับเคลือ่ น เรือ่ งคำสอนพระพุทธเจา หวังวาจะได
แทรก ! แยงพืน้ ทีไ่ สยศาสตร ในจิตใจของญาติโยม สวนโยมจะขีเ้ หนียว ไมใหพนื้ ที่
ของใจ แกพทุ ธศาสตรกแ็ ลวไป “ไมวา อะไร”แตมหี นาที่ ทีต่ อ งบอก...ก็ขอบอกไว ก็ขอ
อวยพรใหทกุ ทาน จงคอย ๆ แบงพืน้ ทีห่ วั ใจ ใหพทุ ธศาสตรเขาครอบครองบาง จะได
เปนชาวพุทธที.่ ..ตืน่ รู เบิกบาน ชนะกิเลส สมกับครบ “พุทธชยันตี” คือ 2,600 ปที่
ตรัสรูมา
ก็หวังวา ทานที่มาที่นี่

แลวทานคง...ไดปญญาวิมุตติ เจโต
วิมตุ ติ ไปทำใหทา นหลุดพน ไมวา จะ...ติดเหลา ติดยา ติดคุก ติด
ตะราง ติดหนี้ ติดสิน ติดการพนัน ติดอบายมุข ก็ขอใหอำนาจ
พุทธศาสตรเขาไป คลีค่ ลาย ใหทา น...ผอนคลาย ใหทา น...เปนผู
หลุดพน ดวยกันทุกทาน...ทุกคน เทอญ.
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เหตุผลที่มนุษยถือไสยศาสตรไดโดยงาย
1. ไสยศาสตร นัน้ มีหลักเกณฑเขากันได กับสัญชาตญาณที่
ไมรอู ะไร ของสัตวทยี่ งั ไมรอู ะไร
2. ไสยศาสตรนเี้ หมาะแกสญ
ั ชาตญาณของการพึง่ ผอู นื่ พึง่
ผอู นื่ ใหผอู นื่ ชวย
3. ไสยศาสตรนลี้ งทุนนอย มันเหนือ่ ยนอย แลวมันงายกวา
กันมาก
4. ไสยศาสตรนี้ เหมาะสำหรับคนสวนมาก ทีม่ ปี ญ
 ญาออน
5. ไสยศาสตรนมี้ นั ไดเปรียบ คือเขาหามไมใหถาม, เขาหาม
ไมใหซกั , เขาหามไมใหถาม เขาใหยกขึน้ เปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ,์ เปนสิง่
ศักดิส์ ทิ ธิโ์ ดยสวนเดียว ไมใหถามไมใหวพิ ากษไมใหวจิ ารณ
6. ยังมีการกระทำทีพ่ ลิกแพลง, พลิกแพลง แมเดีย๋ วนีก้ เ็ รียก
วามีการพลิกแพลง
7. มันก็เหนียวแนน มันยึดเนือ้ ทีไ่ วไดมาก ไสยศาสตรนมี้ นั
เหนียวแนน ยึดเนือ้ ทีใ่ นจิตใจของคนไวไดมาก มันก็เลยปนกัน
พุทธทาส

