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คํานํา

ประเทศไทยมีประชากรที่ลงทะเบียนนับถือศาสนาพุทธมากกวา 

95 เปอรเซ็นต แตในจํานวนทั้งหมดนี้จะถือวาเปนชาวพุทธแทไดคง

ไมเกิน 1 เปอรเซ็นต

ศาสนาพุทธมีขอหามปฏิบัติ 5 – 8 – 10 – 227 – 310 ขอ ตามแต

สถานะของผูนับถือ สําหรับบุคคลทั่วไป พระพุทธเจาทรงสอนใหปฏิบัติ

ตามศีล 5 ก็เพียงพอที่จะดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข สงบ ไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอื�น

แตเพียงศีล 5 ขอ ซึ่งเปนขอหามระดับลางสุดก็ยังหาผูปฏิบัติ

ไดครบถวนยากยิ่ง ดังนั้นจึงไมควรจะแปลกใจที่มีผูกลาววาคนไทยเปน 

“ชาวพุทธแตในทะเบียนบาน”

ที่หนักไปกวานั้น ยังไปฉกฉวย หยิบยืม ความเชื�อผิดๆ ตางๆ นานา

เขามาใช โดยคิดไปเองวานี่คือสวนหนึ่งของพุทธศาสนา ไมวาจะเปนการ

บูชา (เชา) พระเครื�อง การเขาองคทรงเจา รดนํ้ามนต เจิมบาน เจิมรถ 

เสี่ยงเซียมซี ทําบุญ 9 วัด สวดภาณยักษ ฯลฯ
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ผูเขยีนรูสกึยนิด ีทีห่นงัสอืธรรมะไดรบัความนยิมในหมูนักอานในชวง

สีห่าปทีผ่านมา แสดงวาคนรุนใหมและคนรวมสมยัหนัมาใสใจในธรรมะกนั

มากขึ้น แมจะเปนสวนนอยนิดเมื�อเทียบกับจํานวนพลเมืองทั้งประเทศ 

แตกระนัน้กย็งัเปนนมิติหมายทีด่ ีเพราะคนกลุมนีส้วนใหญเปนชนชัน้กลาง

ที่น�าจะมีอิทธิพลในการถายทอดธรรมะไปสูผูคนรอบขางได ในระดับหนึ่ง 

อยางไรกต็าม ยงัมเีรื�องน�าเปนหวงตรงทีม่หีนงัสอืแนวธรรมะบางสวน

มเีนือ้หาผดิเพีย้นไปจากคาํสอนของพระพทุธเจา ซึง่บางเลมในกลุมน้ีก็ไดรับ

ความนิยมดวย ผูเขียนจึงตัดสินใจที่จะรวมขบวนเปนสวนหนึ่งของการนํา

พทุธธรรมมาเผยแพรสูสาธารณชนในลกัษณะทีอ่านงาย เขาใจไดทนัท ีโดย

หลกีเลีย่งการใชศพัทบาล-ีสนัสกฤตใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได และนาํเสนอ

ในรูปแบบคาํถาม-คาํตอบทีม่ผีูถามกนัมาก (Frequently Asked Question; 

FAQ)

 ศักดิสาโร
 ผูนําสาร
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ปุจฉา การทําบุญ 9 วัด ไดหรือเสีย

วิสัชนา วัดที่ควรทําบญุมากทีส่ดุคอืวดัในบานทีเ่ราเกดิและเตบิโตมา

นีแ่หละ ถาแตงงานและแยกครอบครวัออกมาแลว วดักห็มายถงึบานของ

พอแมหรือบานที่พอแมอาศัยอยูในปจจุบัน 

พอแมคือพระในบาน เราควรดูแลเอาใจใสทาน นี่คือการทําบุญ

ทีย่ิง่ใหญ ไมตองเสยีเวลา พลงังาน เสยีคาใชจายในการเดนิทางตระเวน

ไปถึง 9 ทําเล ยิ่งถาไปกับบริษัททัวรที่จัดโปรแกรมทําบุญ 9 วัดภายใน

วนัเดียว กแ็ทบไมมเีวลาทาํอยางอื�นนอกจากลงจากรถ เดนิงดุๆ ไปกราบ

พระพุทธรูปในโบสถ แลวเดินกลับมาที่รถ นั่งรถไปอีกแหง แลวตองลง

จากรถ เดนิงดุๆ ไปกราบพระ แลวเดนิกลบัมาทีร่ถ ทาํอยางนี ้9 ครัง้ จะตอง

ใชเวลาสกัเทาไหร วดัทีเ่ขานิยมไปทาํบุญกนัเปนชดุกใ็ชจะตัง้เรยีงอยูใกลกนั 

ยิ่งนึกถึงสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ แลวยิ่งไมอยากจะคิด 

เคยมีคนที่ไปทําบุญกับทัวรแบบนี้มาเลาใหฟงวา แคลงไปกราบ

พระยังไมทันหายเหนื�อย ไกดที่พาไปก็รีบตอนขึ้นรถ เพราะกลัวทําเวลา

ไดไมถึง 9 วดั สรุปวาเขากลบัมาโดยไมไดฟงธรรมทีใ่ดสกัแหง หากเปน

เชนนี้ เราเอาเวลา พลังงาน และทุนทรัพยเหลานั้นมาปรนนิบัติพอแม

หรือผูมีพระคุณจะไมดีกวาหรือ

ทําบุญ 9 วัด - 
ไดหรือเสีย



12

ความหมายโดยรวมของ “บุญ” คือ การให การไมเบียดเบียน 

และการพฒันาจติใจใหสงูขึน้ ทัง้หมดนีก้เ็พื�อลดการเหน็แกตวั ดงันัน้การ

ทําบุญ 9 วัด โดยที่ตองเบียดเบียนตัวเอง ไมไดความรูมาพัฒนาจิตใจ 

และไมไดลดความเห็นแกตัว ก็เหมือนกับการทําบุญแตเปลือก ไมได

กุศลอันใด

ความตั้งใจที่จะทําบุญ 9 วัดจะไดกุศล ถาตัดเงื�อนไขดานเวลา

ที่เบียดเบียนตนเองออกไป แลวตั้งเปาหมายใหมวาเราควรไดธรรมะ

จากแตละวัดมาฝกปฏิบัติเพื�อพัฒนาตนเอง เชน ใชเวลา 1 วัดตอ 

1 วันที่เราสะดวก อาจจะเปนสัปดาหละวัดหรือเดือนละวัดก็ได
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ปุจฉา ทาํไมวดัในเมอืงไทยมากมายหลายแหงจงึมเีซยีมซี
ใหเสี่ยงดวย ทั้งที่ ไมน�าจะเปนวิถีของชาวพุทธ

วิสัชนา เซยีมซปีนการเส่ียงทายโดยอาศยับารมขีองเทพเจาทีช่าวจนี

นิยมปฏิบัติมานานกอนพุทธกาล เพราะฉะนั้นไมใชวิถีของชาวพุทธแน�ๆ 

ไมวาจะมองในแงชวงเวลากําเนิด และการที่มีเทพเจามาเกี่ยวของ

การทีเ่ซยีมซเีขามาในเมืองไทยนัน้ยงัไมมีการคนพบบนัทกึทีพ่อจะ

อางองิเปนหลกัฐานได แตสันนษิฐานกนัวา น�าจะมาพรอมกบัศาลเจาจนี อาจ

จะเปนในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาก็ได มีการเลาขานกันวาในยุคแรก คํา
ทํานายเขียนเปนภาษาจีนไวบนไมเนื้อแข็งหรือบนผนังศาลเจา ตอมามี
การทําเปนใบทํานายบนแผนกระดาษ และมีการแปลเปนภาษาไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 สวนใหญจะเขียนเปนรอยกรองและแทรกปรัชญาของ
พุทธศาสนาเขาไปดวย

การท่ีเซยีมซเีขาไปอยูในวดัและแพรหลายกระจายไปทัว่นัน้ น�าจะ
เปนเพราะเมืองไทยมีคนจีนอพยพเขาไปอยูทั่วทุกหนทุกแหงทุกภูมิภาค 
การผสมผสานทางวัฒนธรรมน�าจะเปนคําตอบ

การเสีย่งเซยีมซกีไ็มตางไปจากหมอดคููหมอเดา ประเภทเขยีนคาํ
ทํานายไวลวงหนา แลวใหผูขาดที่พึ่งทางใจเขยากระบอกเสี่ยงดวงเพื�อ
แลกกบักาํลงัใจจากคาํทํานาย ทีไ่มแน�วาจะไดขวญักาํลงัใจหรอืเสยีขวญั
หนักเขาไปอีก

ชาวพทุธทีแ่ทจรงิกค็งทราบกนัดวีา กระดาษแผนเล็กๆ แผนเดยีว
จะมาพยากรณและบรรยายชวีติของเราทัง้ชวีติไดอยางไร คนทีพ่ึง่การเสีย่ง
เซยีมซกีค็อืผูทีไ่รทีพ่ึ่งทางใจ ในเมื�อเรามีพระรตันตรยัเปนทีย่ดึเหนีย่วอยู

แลว ก็ไมจําเปนตองไปใสใจกับติ้วในกระบอกไมไผเลย

เซียมซีเขามาอยูใน
วัดไดอยางไร
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ปุจฉา การเจิมรถ เจิมปายรานคา สํานักงาน หรือบาน 
เพื�อความเปนสิริมงคลนั้นมีผลจริงหรือเปลา 
เพื�อนเพิง่นาํรถไปเจมิกับพระจนีมา ปรากฏวายนัต
ที่เจิมขางรถและหลังรถเปนการใชตรายางประทับ 
รูสึกพิลึกชอบกล

วิสัชนา คนท่ีเชื�อวารอยแปงที่พระสงฆเจิมไวจะทําใหมีความสุข

ความเจริญ มีความกาวหนาในอาชีพการงานคือคนที่ “งมงาย”

พิธีกรรมตางๆ ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาสวนใหญจะมีการปฏิบัติ

ธรรมะแฝงอยู ตัวพิธีไมมีอํานาจไมมีฤทธิ์อันใด เปนเพียงอุบายที่ใช

เตือนสติผูที่หลงยึดติดกับพิธีเทานั้น

การเจิมรถหรือเจิมบานน้ันมีจุดประสงคที่แทจริงคือ ทําใหเห็น

เปน “เครื�องหมายเตอืนใจ” จะสงัเกตวาตําแหน�งท่ีเจมิน้ันเปนจดุทีม่องเหน็

งายและเหน็อยูบอยทีส่ดุ เวลาทีเ่หน็รอยเจมิกจ็ะไดนึกถงึพระทีเ่ปนผูเจมิ 

นึกถึงคําสอนของทาน ถาทานเจิมเปนลักษณะสามเหลี่ยมคลายพระ

พทุธรปู นัน่หมายถงึทานนาํพระพทุธรปูมาตดิไวทีห่นากระจกรถหรอืทางเขา

บาน เวลาขบัรถหรอืเดนิเขาเดนิออกจะไดเหน็ เมื�อเหน็กเ็ทากบัมพีระคอย

เตือนสติ จะไดนึกถึงคําสอนที่ไมใหประมาท ไมใหมัวเมา ไมใหหลงใหล 

ใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ถาเราประพฤติ

ธรรม ธรรมะจะรกัษาเรา ถาเราไมประพฤตธิรรม ธรรมะกจ็ะไมรกัษาเรา 

เราจะเกิดความทุกขความเดือดรอนดวยประการตางๆ ทั้งหมดนี้คือ

เปาหมายของการเจิมบาน เจิมรถ

เจิมรถ เจิมบาน หวังผลไดไหม
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ปุจฉา คําวา “เกียรติ” เปนคําที่มีความหมายในทาง
บวกของสังคมทั่วไป มักใชกับคนที่มีชื�อเสียง น�า
นับถือ น�ายกยองสรรเสริญ แตเหตุใดจึงกลาย
เปนสิ่งตองหามในทางธรรม

วิสัชนา ไมมีขอบัญญัติวาเปนสิ่งตองหาม พระพุทธองคทรงเตือน

ใหรูวา “เกยีรต”ิ เปนภาระ เปนเหตแุหงทกุขมากกวาเปนเหตแุหงความ

ยินดีหรือมีความสุข ถาเปรียบเทียบกับคําของชาวบาน การไดรับเกียรติ

ก็หมายถึง ไดรับ “หัวโขน” มาครอบหัวน่ันแหละ หัวโขนมันหนักนะ 

แบกไวนานๆ คอจะเคล็ด พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทครั้งสุดทาย

เตือนไวดังนี้

“มนุษยสวนใหญมวัวุนวายอยูกบัเรื�อง “กาม กนิ และ เกยีรต”ิ จนลมื

นกึถงึสิง่หนึง่ซึง่สามารถใหความสขุแกตนไดทกุเวลา สิง่นัน้คอืดวงจติที่

ผองแผว เรื�องกามเปนเรื�องทีต่องดิน้รน เรื�องกนิเปนเรื�องท่ีตองแสวงหา 

เรื�องเกยีรตเิปนเรื�องท่ีตองแบกไว ภาระท่ีตองแบกเกียรตเิปนเรื�องทีใ่หญ

ยิ่งของมนุษยผูหลงตนวาเจริญแลว” 

ถาจะกลาวใหรวมสมยัหน�อยกต็องแบบทีท่านชยสาโรภกิข ุ(ฌอน 

ชิเวอรตัน) ไดเคยเทศนไววา “การเปน Somebody เปนของหนักเนอ 

แตการเปน Nobody นั้นสบาย”

มีเกียรติ ไมดีตรงไหน
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ปุจฉา พุทธศาสนามีคําสอนเก่ียวกับลัทธิ 
“วัตถุนิยม” หรือไม

วิสัชนา มีอยูในพุทธโอวาท 

“ในหมูชนทีพ่ึง่แตความเจรญิทางดานวตัถนุัน้ จติใจของเขาเรารอน

อยูตลอดเวลา ไมเคยประสบความสงบรมเย็นเลย เขายินดีที่จะมอบตัว

ใหจมอยูในกองกิเลส เขาพากันบนวาหนักและเหน็ดเหนื�อย ในขณะที่

ตัวเขาเองกําลังแบกกอนหินวิ่งไปบนถนนแหงชีวิตอยางไมรูจักวาง”

“วัตถุนิยม”
ในพุทธศาสนา
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ปุจฉา ผูนับถือศาสนาพุทธจําเปนตองตั้ง
ศาลพระภูมิ ในบานหรือไม

วิสัชนา พระภูมิหรือเจาท่ีเจาทางเปนเรื�องของผีสางเทวดา ศาสนา

พุทธสอนใหคนพึ่งพาตนเอง ใชความเพียรในการพัฒนาจิตใจสูความ

เปนมนุษยที่สมบูรณ ไมใชใชวิธีออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงหรือเปลา

ก็ไมรู ทานพุทธทาสภิกขุเขียนถึงเรื�องนี้ไวในบทที่ 1 ของหนังสือ ตัวกู

ของกู วา

“แมในหมูชาวไทยที่อางตนวาเปนพุทธบริษัท เปนภิกษุ เปน

พระเถระ เปนมหาเปรียญ เปนคนสอนศาสนาพุทธแกประชาชน 

ไดดีขึ้นมาก็เพราะอาศัยพุทธศาสนา แลวยังกลายืนยันอยางไม

ละอายแกใจวา บานของชาวพุทธตองมีศาลพระภูมิไวทําพิธีกราบ

ไหวบูชา ถาไมทําอยางนั้นก็เปนคนนอกพุทธศาสนา ขอนี้เปน

เครื�องแสดงอยูแลวในตัววา “โมฆบุรุษ” ประเภทนี้ยังเขาใจผิดหรือ

บดิผนัศาสนาของตนเพยีงไร พทุธศาสนาของคนในยุคนีจ้งึมแีตพธิแีละ

วตัถทุีน่กึวาศกัดิส์ทิธ์ิเทานัน้เอง หลงกราบไหวผีสางเทวดาและสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ในสากลโลกโดยคิดวานั่นก็เปนพุทธศาสนา แลวก็สั่งสอนกันตอๆ ไป”

ศาลพระภูมิเกี่ยวของกับ
พุทธศาสนาหรือไม



18



19

ปุจฉา เคยแวะไปที่วัดแหงหนึ่ง ซึ่งกําลังสรางพระ
พุทธรูปปางหามญาติ ความสูงประมาณตึก
3 ชัน้ โฆษกทีอ่ยู ในเตน็ทรับบรจิาคกลาวเชญิชวน
โดยบอกวา การสรางพระพุทธองค ใหญมากๆ เพื�อ
ใหคนกราบไหวเปนการสรางเสริมบารมี ใหมีอายุ
ยืนขึ้นได ความจริงเปนอยางไร

วิสัชนา ความจรงิกค็อื การสรางพระพทุธรปูมจีดุประสงคเพื�อผลบญุ

ที่จะทําใหเราเจริญรุงเรือง 

ถาการสรางพระพุทธรูปองคสูงใหญแลวทําใหมีอายุยืน ปานนี้

คงมีพระพุทธรูปที่สูงกวาตึกใบหยกจนนับไมถวน กรุงเทพฯ คงเต็มไป

ดวยพระพุทธรูปที่สูงระฟาแทนอาคารสูงที่เห็นอยูในปจจุบัน คนจนอาจ

ไมมีที่อยูอาศัยก็ได เพราะคนที่มีฐานะดีคงสรางพระพุทธรูปเพื�อยืดชีวิต

ของตัวเองไวมากมาย

สรางพระใหญ ไดบุญเยอะ
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พระเครื�อง
คุมครองภัยไดจริงหรือ

ปุจฉา พระเครื�องที่ปลุกเสกโดยเกจิอาจารย มีอิทธิฤทธิ์
คุมครองภัยไดจริงหรือไม เวลามีขาวอุบัติเหตุราย
แรงแลวมีคนรอดชีวิต ทําไมหนังสือพิมพจึงชอบ
สัมภาษณคนรอดชีวิตวาหอยพระองคนั้นองคนี้

วิสัชนา เรื�องนีข้อตอบเปนคาํกลอนจากหลวงพอคนู (พระสปุฏปินโน*)

 ทีช่าวบานถือวาเปนเกจอิาจารย** ทีโ่ดงดงัทีส่ดุในทศวรรษนีแ้ลว (กลอน

บทนี้ไมปรากฏชื�อผูประพันธ ไดมาจากโปสเตอรภาพหลวงพอคูนที่สง

ตอๆ กันมาทางอีเมล)

สวนกรณทีีน่กัขาวหนงัสือพิมพชอบสมัภาษณคนรอดชวีติวาหอย

พระอะไรนัน้อาจไมใชเพราะพวกเขาชอบ แตเปนเพราะคนทีซ่ือ้หนงัสอืพมิพ

ของเขาชอบอานเรื�องประเภทนี้ พวกเขาจึงสนองความตองการของผู

อาน เพื�อใหยอดขายหนังสือพิมพของเขาขายดี

มองอีกมุมหนึ่ง ที่นักขาวไมสัมภาษณคนที่หอยพระแตเสียชีวิต

ในอุบัติเหตุ ก็เพราะถาสัมภาษณไดจริง หนังสือพิมพฉบับนั้นคงขายดี

กวาอีกหลายเทาตัว

*  สุปฏิปนโน หมายถึงผูปฏิบัติดีแลว   
** เกจิอาจารย หมายถึงอาจารยที่เชื�อกันวามีความสามารถทางคาถาอาคม และปลุกเสกเครื�องราง
ของขลังได
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