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ถาอยากพนวิกฤต
ตองเลิกติดไสยศาสตร∗

หลงัฉนัอาหารเพล กอนพระสงฆจะอนุโมทนา ตอนนี้
มาคิดวาจะพูดธรรมใหฟงวันละเล็กละนอย แตเปนรายการ
เบ็ดเตล็ด เรียกวา “ทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด” นึกอะไรขึ้นได
ก็พูดไป

สําหรับเพลวันนี้มานึกถึงเรื่องที่พูดเมื่อวาน วานนี้ได
พูดใหญาติโยมฟงเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันนี้ ท่ีบางคน
เรียกวาเปน วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ผูคนมีความเดือดรอน
เพราะปญหาเรื่องเงินเรื่องทอง

ในสภาพเชนนี้จะตองมีการปฏิบัติตัวใหถูกตองเพื่อ
จะอยูดวยดี และเพื่อจะแกปญหาใหเสร็จสิ้นไป อาตมาก็เลย
ไดพดูถงึคตอิยางหนึง่ ในการปฏบัิตติอปญหาหรอืสถานการณ
อยางนี้วา
                                                                                
∗ รายการทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด ภาคเพล วันอาทิตยที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
ณ วัดญาณเวศกวัน
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“คนฉลาดทาํเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททาํโอกาสใหเปนเคราะห”

นี่เปนคติตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนไววา เมื่อ
เราประสบสถานการณ ไมวาจะดีหรือรายก็ตาม ตองหา
ประโยชนจากมันใหได แมแตเปนเคราะหก็ตองทําใหเปน
โอกาส หรือหาประโยชนจากเคราะหนั้นใหได คตินี้ถาเปนคน
ไมประมาทและเปนคนฉลาดก็สามารถทําได อยางนอยก็ถือ
เปนโอกาสที่จะกระตุนเตือนใหคนของเราไดสติ แลวก็มี
ความเขมแข็ง แตถามัวคร่ําครวญโอดโอยตีโพยตีพายกันอยู
ก็เสียเวลาเปลาๆ และเปนการซ้ําเติมตัวเองดวย

เมื่อพูดถึงคตินี้ไปแลวก็มีอาจารยที่เปนผูฟงทานหนึ่ง
ตั้งขอสังเกตขึ้นวา เมืองไทยเวลานี้คนไมคอยทําเคราะหให
เปนโอกาส แตเวลามีเคราะหก็ไปสะเดาะเคราะห อันนี้ก็เปน
สภาพของสังคมไทยอยางหนึ่ง ซึ่งเปนขอท่ีนาพิจารณา วันนี้
ก็เลยจะพูดเรื่องการสะเดาะเคราะห

ไสยศาสตรดีอยางไร?
การสะเดาะเคราะหนี้เปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งเกี่ยว

กับความเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องไสยศาสตร หรือ
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เรื่องอํานาจดลบันดาล ซ่ึงเวลานี้แพรหลายมากในสังคมไทย
เราควรจะวิเคราะหดูขอดีขอเสีย

คนที่สะเดาะเคราะหน้ัน สิ่งที่ไดอยางหนึ่งก็คือความ
สบายใจ ทําใหเกิดความอุนใจข้ึน หรืออาจจะมีความหวัง
และคนก็มองวาการสะเดาะเคราะหและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรืออํานาจดลบันดาลทั้งหลายนี้ เปนเรื่องศาสนา ก็เลยมีผู
พูดกันวา ศาสนานั้นมีความหมายวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ มองในแงน้ีก็เปน
ประโยชนอยู แตตองพิจารณาหลายชั้น

เรื่องของไสยศาสตร และความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริยน้ี ทางพระพุทธศาสนาใหมองในแงของการ
ปฏิบัติ คือไมสนใจในเรื่องที่วาจริงหรือไมจริง คนทั่วไปมักจะ
เถียงกันในแงวาจริงหรือไมจริง แตพระพุทธศาสนาสอนในแง
วาความเชือ่และการปฏบัิตใินเรือ่งจาํพวกนีม้คีณุมโีทษอยางไร
มากกวา เพราะถาเถียงกันวาจริงหรือไมจริงนี่ไมรูจักจบ และ
ไมมีใครแพชนะเด็ดขาด นอกจากนั้นถึงแมถาเปนจริง แตถา
มีโทษมากกวาคุณ ก็ไมควรเอาดวย
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ขอพิจารณาที่สําคัญก็คือมองในแงคุณและโทษ ใน
แงนี้ทางพระพุทธศาสนาใหมองทุกสิ่งทุกอยางอยางเปน
กลางๆ คือมองทั้งแงดีและแงเสีย ทั้งแงคุณและแงโทษ

เมื่อเชาก็ไดพูดถึงเรื่องการออนวอนเทพเจาไปนิด
หนอย โดยยกตัวอยางเรื่องมหาชนกมาใหฟงวา เมื่อเรือแตก
กลางทะเล คนทั้งหลายมัวแตรองไหคร่ําครวญบาง ออนวอน
ขอใหเทพเจาชวยบาง ก็ตายกันหมด แตมหาชนกเอาเวลา
ระหวางนั้น มาใชสติปญญาพิจารณาแกไขสถานการณโดย
เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะวายน้ําทะเล จึงรอดมาได

เรื่องไสยศาสตร เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่อง
การออนวอนเทวดานี้ มีประโยชนอะไรบาง

๑. อยางที่บอกเมื่อกี้ คือชวยปลอบประโลมใจ
บํารุงขวัญ ขณะที่จิตใจกําลังเรารอนกระวนกระวายก็ทําให
สงบลงได ในขณะที่ตื่นกลัวหวาดผวาก็อาจจะทําใหนอน
หลับลงไปไดแลวก็อยูดวยความหวัง

๒. ตอจากปลอบประโลมขวัญก็เกิดกําลังใจ ขณะที่
ทอแทหดหูพอทําพิธีแลวก็อาจจะเกิดกําลังใจขึ้นมาบาง

๓. แลวตอไปก็คือถามีความเชื่อมากก็อาจจะทําให
เกิดความมั่นใจ เมื่อมั่นใจก็ทําใหเกิดความเขมแข็ง เชนมี
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ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อบูชาแลวเกิดความมั่นใจก็เขม
แข็งขึ้นมา

ท่ีวามานีก้เ็ปนประโยชน สวนทีจ่ะไดผลสาํเรจ็จริงหรอื
ไมก็เถียงกันไปอยางที่วาเมื่อกี้ ไมเด็ดขาด ไมจะแจงลงไป

ท่ีพูดในแงปลอบประโลมใจ บํารุงขวัญ เกิดกําลังใจ
ตลอดจนใหเกิดความมั่นใจน้ัน เรามองดูก็เปนคุณประโยชน
แตจะตองมองอีกดานหนึ่ง คือดานเปนโทษบาง

ดานเปนโทษ มีอะไรบาง คนเราเวลามีทุกขมีภัยก็
แสวงหาหนทางที่จะหลุดพนไป มีปญหาก็หาทางแกไข แต
พอเกิดความรูสึกอุนใจสบายใจขึ้นมาก็ชักจะนอนใจ หรือ
อาจจะรอคอยดวยความหวัง ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ถา
เปนอยางนีก้ทํ็าใหเกดิความประมาท น้ีเปนขอแรกทีต่องระวงั

ทีน้ีการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจดลบันดาล และไสย
ศาสตร มีลักษณะที่รวมกันคือ

๑. ใชศรัทธา เอาความเชื่อเปนหลัก คือ ไมเกิดจาก
การรูความจริง ตัวเราเองไมรูความจริงของเรื่องนั้นสิ่งนั้น

๒. เมื่อเปนความเชื่อ ก็ตองพึ่งอาศัยสิ่งที่อยูนอกตัว
คือข้ึนตออํานาจดลบันดาล รออํานาจนอกตัว ตองอาศัยสิ่ง
ภายนอกมาชวย
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๓. สิ่งอื่นหรืออํานาจดลบันดาลภายนอกนั้นมาทํา
ใหเรา โดยเราไมตองทําเอง และเราทําเองไมได

นีเ้ปนจดุทีส่าํคญั เรามองไมเหน็กระบวนการของความ
เปนเหตุเปนผลวามันสําเร็จไดอยางไร เมื่อเราเชื่ออยางนี้แลว
เราอาจจะเกิดกําลังใจ เกิดความอุนใจ ปลอบประโลมใจ
เสร็จแลวเราก็เลยเบาใจ สบายใจแลวก็ไมดิ้นรนขวนขวาย

ทีนี้โทษก็เกิดขึ้น ตอนที่วาอุนใจสบายใจนั้น ความ
อุนใจสบายใจไมไดเกิดจากการรูเห็นชัดๆ วามันจะสําเร็จได
อยางไร เพียงแตเชื่อวาจะสําเร็จ ตัวเองก็ทําอะไรไมได ก็ได
แตรอ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย เมื่อไมไดแกไขปญหา ตอไป
ปญหานั้นก็อาจจะรายแรงขึ้นมา อยางนอยก็งอนแงนเพราะ
ตัวเองไมรู และมันไมไดอยูในอํานาจของตัวเอง

พุทธศาสนวาอยางไร?
ตอนนี้ก็มาพิจารณาหลักการในทางพุทธศาสนาโดย

มองเทียบจากขอเสียของไสยศาสตร
หนึ่ง เราควรจะทําการใหสําเร็จผลท่ีตองการดวย

ความเพียรพยายามของตนเอง คือ ใหสําเร็จดวยการกระทํา
เมื่อสิ่งนั้นสําเร็จดวยการกระทําของเรา เราจะเห็นเหตุเห็นผล
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จะแจง คือมองเห็นความเปนเหตุเปนผลในการกระทํากับผล
ท่ีสําเร็จตามมา ไมเหมือนกับผลท่ีเกิดจากผูอื่นทําให และผู
อื่นที่วานั้นเปนอํานาจเรนลับท่ีเราไมเห็นเลย ไมสามารถรู
จะแจงลงไปวาผลจะเกิดหรือไมเกิด ไดแตเชื่อไดแตรอไป
ฉะนั้น การเชื่อในการกระทํานี่เด็ดขาดกวา น่ีหนึ่งแลว

สอง คนที่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกดลบันดาลหรือทําให
น้ันไมพัฒนาตนเอง เพราะไปฝากใหทานทําใหแลว ก็รอซิ
ปญหานั้นตัวเองไมไดคิดแกไข รอผลดลบันดาลให ตัวเองไม
ไดคิดไมไดทําก็ไมไดพัฒนาตนเอง

คนเรานี้จะพัฒนามีความเกงกลาสามารถขึ้นได ก็
ดวยการที่วา ไดฝกไดหัดไดทดลองไดทําไดคิด เมื่อปลอย
ปญหาใหอํานาจภายนอกชวยไปแลว ไมไดคิดไมไดแกไข มัว
ไปหวังพึ่งทานอยู ตัวเองก็ไมพัฒนา สติปญญาความ
สามารถในการกระทําก็ไมไดฝกปรือ ก็เลยไมมีอะไรดีข้ึนใน
ตนเอง เสียสองแลวคือไมมีการพัฒนาตนเอง

สาม การที่จะสําเร็จหรือไม ข้ึนตออํานาจภายนอกที่
เรามองไมเห็นนั้น เราไมเปนตัวของตัวเอง ไมเปนอิสระ ขาด
อิสรภาพ หมดอิสรภาพ พึ่งตนเองไมได น่ีประการที่สาม
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การพัฒนาตนเองจะมาสัมพันธกับการพึ่งตนเองได 
เมื่อเราพัฒนาตนเองฝกปรือตนเอง ตอไปเราก็สามารถพึ่งตัว
เองได เปนอิสระแกตัวเอง พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะ
สําคัญอยางหนึ่ง คือ พระพุทธเจาทรงสอนใหลูกศิษย
สามารถพึ่งตนเองได ไมยอมใหมามัวรอพึ่งแมแตพระองค
เอง พระองคตองการใหทุกคนเปนอิสระ ใหเขาพึ่งตนเองได
ไมตองมาขึ้นตอพระองค พระพุทธเจาชวยคนใหเขาพึ่งตัว
เองได ทรงชวยใหเขาเขมแข็ง ไมใชชวยใหเขาออนแอแลวได
แตคอยรอใหพระองคชวย และ

สี่ ที่พูดไปแลวก็คือทําใหเกิดความประมาท เพราะไป
รอหวังพึ่ง รอใหทานชวย เราก็ปลอยเวลาไปไมไดทําอะไร มัว
แตอุนใจเลยไมลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายแกไขปญหา

สําหรับขอเสียนี้ เมื่อ
- มองในแงแตละคน เฉพาะหนาก็ปลอยปละละเลย
ทําใหปญหาหมักหมมไมไดแก ในระยะยาว ถาเคย
ตัวอยางนี้ก็เลยมีนิสัยไมดิ้นรนขวนขวาย ชอบรอ
หวังพึ่ง อยูดวยความหวัง เรียกวามีนิสัยประมาท

- มองในแงสังคม เมื่อคนทั่วไปเชื่อกันอยางนี้ ก็ไมมี
การดิ้นรนขวนขวายแกไขปญหาและทําการสราง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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สรรค สูสังคมที่เขามีความเดือดรอนไมมีใครชวย
เหลือเลยก็ไมได สังคมแบบนั้น เมื่อถูกภัยบีบคั้น
คุกคาม แลวหาทางแกไขตัวเอง ดิ้นรนไปมาก็ทําให
เจริญเขมแข็งขึ้นมาได ในแงน้ีนับวาเปนโทษมาก
ทีน้ีเราก็ดูวาโทษกับคุณนี่คุมกันไหม เมื่อมองใน

ระยะยาวและในแงสังคมสวนรวม แมแตถามันจะไดผลจริง
บาง ก็ไมคุม เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาทานจึงวาง
หลักการไววา

หนึ่ง ใหทําการใหสําเร็จดวยความเพียรของตัวเอง
ตามเหตุตามผล

สอง ใหใชเรื่องนั้น ปญหานั้น สิ่งที่ตองทํา หรือสิ่งที่
ตองเผชิญนั้นเปนเคร่ืองมือหรือเปนเวทีในการฝกฝนพัฒนา
ตนเอง คนเราจะตองศึกษา ตองเรียนรูพัฒนาตนเอง จะไดมี
ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น ถามองในแงชีวิตคน ชีวิตก็จะดีข้ึน มองใน
แงสังคม สังคมก็เจริญกาวหนาพัฒนาข้ึน

สาม อยางทีว่าแลว ใหรูจักพึง่ตนเอง จะไดมอีสิรภาพ
และพึ่งตนเองได
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สี่ ใหตั้งอยูในความไมประมาท ไมตองรอใหมีอะไร
มากระตุน หรอืมภียัมาบบีคัน้คกุคาม เรากล็กุขึน้กระตอืรือรน
ขวนขวาย ไมประมาทอยูเสมอ

ความไมประมาทนี่สําคัญมาก ในพระพุทธศาสนา
พระพทุธเจาทรงเนนเปนอยางยิง่ แมแตจะปรนิพิพานกต็รสัวา

“เธอทั้งหลายจงยังประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ให
สําเร็จดวยความไมประมาท”

พูดงายๆ วา จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนานี้ เรื่องของการพึ่ง

อํานาจดลบันดาลภายนอก หรือลัทธิรอผลดลบันดาลทั้ง
หลาย ไมวาจะเปนไสยศาสตร หรือการพึ่งอํานาจเทพเจา
อะไรก็ตาม พระพุทธศาสนาจึงไมสนับสนุน ไมใชวาทานวา
ไมจริง แตโทษมันมากกวาคุณ มันทําใหเสียหลักสี่ประการที่
วานี้ ถาใครจะถามเรา ก็บอกไดเลยวามันขัดหลักพุทธ
ศาสนา ๔ ประการ 

๑. ขัดหลักการกระทําการใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายาม ตามเหตุตามผล

๒. ขัดหลักการฝกฝนพัฒนาตนเอง
๓. ขัดหลักการพึ่งตนเองและมีอิสรภาพ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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๔. ขัดหลักความไมประมาท
การเชื่อถือวุนวายกับสิ่งเหลานี้ทําใหคนหลงเพลิน 

คอยรอ และก็อาจจะงอมืองอเทาไมทําอะไร ทําใหปลอย
ปละละเลยกิจท่ีควรทํา แลวก็ทําใหตกอยูในความเสื่อม ชีวิต
และสังคมแบบนี้จะเสี่ยงตอความเสื่อมและภัยอันตราย  
เพราะฉะนั้น เราจะตองปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่
พระพทุธเจาทรงสอนไว โดยทาํตามหลกั ๔ ประการทีก่ลาวมา

ชาวพุทธจะปฏิบัติตัวอยางไร?
ทีน้ีสําหรับคนทั่วไป กอนจะเขาถึงหลักการของพระ

พุทธศาสนานั้น เราตองยอมรับความจริงวา คนก็ยังมีความ
ออนแอ คนจํานวนมากยังออนแอมาก บางคนแมท่ีวามี
ปญญา นึกวาตัวเองเปนคนมีปญญาแตไมใชมีปญญาจริง
คือยังไมไดมีความรูความเห็นความเขาใจจริง และจิตใจก็ไม
หนักแนน ไมมีสมาธิ เวลาเกิดเหตุรายภยันตรายชนิดเฉพาะ
หนาปจจุบันทันดวน บางทีตั้งจิตตั้งใจไมทัน เปนนักคิด ชอบ
คิดชอบใชปญญา แตบางทีไปแพคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ได เชื่อไหม ทําไมจึงแพ ก็เพราะวาจิตใจฟุงซานและยังมี
ความออนแออยูในตัว พอประสบเหตุรายตั้งจิตตั้งใจไมทัน
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ตั้งสติไมทัน สมาธิไมมา ถูกความหวาดกลัวครอบงําลงไปถึง
จิตไรสํานึก มันเลยขั้นที่จะนึกจะคิดแลว จิตใจเตลิดเปดเปง
ขวัญหาย ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว คิดอะไรไมได ทําอะไรไมถูก
กลบัไปแพคนทีเ่ขามสีตปิญญานอยกวา ทีเ่ชือ่มัน่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

อันนี้แหละสวนที่เปนประโยชนของความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อยางที่บอกเมื่อกี้คือมันเกิดเปนความมั่นใจ มั่นใจ
แลวก็ทําใหจิตรวมตัว คนที่มีความเชื่อยึดในอะไรสักอยาง
หนึ่ง แมแตขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด พอเกิดเหตุรายปจจุบัน
ทันดวน  ชนิดตั้งสติไมทันน่ี เพราะความที่เชื่อมั่นในสิ่งนั้นจิต
ก็รวมได จิตตั้งมั่นอยูกับสิ่งนั้นมันก็เลยไมเตลิดเปดเปง ไม
ขวัญหนี พอตั้งสติได ใจอยูกับตัว จิตใจมันอยู ก็คิดอะไรได
ก็เขมแข็ง ก็ไมเสียหลัก ทําใหทําการตาง ๆ ตั้งตัวอยูได

แตสวนคนที่วาไมเชื่ออะไรเลย ทําเปนวาเปนคนมี
ปญญา แตใจก็ไมมั่นคงแข็งแรง พอเจอเหตุรายอยางนี้ตั้งสติ
ไมทัน ใจไมรวม ไมมีสมาธิอยางที่วาไปแลว เตลิดเปดเปง ใจ
ไมรูไปไหนเลย ทําอะไรไมถูกสักอยาง เสียหลักเลย เลยกลับ
แย เพราะฉะนั้นจึงตองไมประมาทในเรื่องนี้ดวย

เพราะฉะนั้น สําหรับคนที่ยังออนแออยูนี้ ทานก็เลย
ยอมใหในขั้นเบื้องตน แตตองไมใหเสียหลัก คือเมื่ออาศัย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ันพอใหใจอยูกับตัวแลว จะตองตอ
ดวยความไมประมาท ตองตอดวยการกระทําความเพียร
พยายาม ไมใชเชื่อแลวก็ไปฝากความหวังไวมัวรอพึ่งสิ่งเหลา
น้ัน ถาอยางนั้นก็เสียหลัก เปนการผิดหลักความไมประมาท
แลวก็ผิดหลักการเพียรพยายามกระทําการใหสําเร็จ น้ีเปน
จุดสําคัญ

ตอนทีค่นยงัออนแอ ยงัมจิีตใจไมมัน่คง มปีญญาชนดิ
ท่ีไมแทไมจริง คือยังไมรูจริง ทานก็ยอมใหอาศัยความศักดิ์
สิทธิ์ไดบาง แตทานใหเอาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไวท่ีพระ
รัตนตรยัเสยี จะไดเปนทางเชือ่มใหเดนิหนาเขาสูทางตอไปได
พอเชือ่พระรตันตรยั มัน่ใจแลว พระรัตนตรยัจะจูงเราขึน้ตอไป

ศาสนานั้นมีความหมายอยางหนึ่งที่วาไปแลว คือ
คนทั่วไปจะมองวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่อง
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ ทําใหสบายใจ แตจุดนี้
เปนจุดที่อันตรายดวย ถาเราไปมองวาศาสนาเปนแคน้ีละก็ ใช
ไมได ผิด ศาสนาถาเปนแคน้ีละก็ จะมีคุณเพียงสวนหนึ่ง แต
อาจจะมีโทษมากมาย

เพราะฉะนั้น ท่ีวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจน้ัน
ตองแบงเปน ๒ แบบ คือ
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แบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดที่เหนี่ยว
แลวดึงลง หมายความวาดึงใหหมกใหจมอยูกับการหวังพึ่ง
สิ่งเหลานั้นเรื่อยไป เลยเกาะเพลินอยูนั่นเอง ไมตองคิดเพียร
พยายามทําอะไร ก็วนเวียนอยูแคนั้น พฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญาก็ไมเจริญ ไมไดฝกปรือพัฒนาตนเอง

อีกแบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แตเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น คือเหนี่ยวพอใหเปนที่เกาะผานเทานั้น ในเมื่อคน
เขายังไมเขมแข็ง ไมแข็งแรง เหมือนยังวายน้ําไมเปน พอไดที่
เกาะไวกอน แตตัวศาสนาเองอยูเลยจากนั้นไป ตอจากนั้นจะ
ตองชวยใหเขาเขมแข็งขึ้นแลวใหเขาเดินหนาตอไปสูตัว
ศาสนาที่แทจริง ไมใชจมวนอยูแคนั้น

พระพุทธศาสนายอมใหในแงที่สอง ถาเราบอกวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาคือเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
พูดแคนี้ไมได ไมถูก เพราะตัวพระพุทธศาสนาอยูที่การ
พัฒนาชีวิตของเราใหดีขึ้น ฉะนั้นการที่มายึดเหนี่ยวก็เปน
เพียงไดอาศัยเพื่อจะเหนี่ยวแลวดึงขึ้นไป เพื่อจะเดินหนาตอ
ไปในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราใหดีขึ้น ทั้งดานพฤติกรรม
กายวาจา ทั้งดานจิตใจ และในดานปญญา

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ยดึถอืแลว  ปลอบใจ  สบายใจอุนใจ  นอนใจ  รอใหทานบนัดาลให
= ทางตัน มีโทษมาก

ยึดถอืแลว  รวมใจได  เกดิกาํลังใจ  มัน่ใจ  ทาํการอยางเขมแขง็ยิง่ขึน้ไป
= มีทางเดินตอ พอรับได

อยางไรก็ตาม แมแตการเชื่อหรือนับถือแบบหลังที่
พอยังรับได ก็ยังไมปลอดภัย นอกจากงอนแงนแลว เพราะ
กําลังใจกําลังศรัทธาเกิดจากความเชื่อ ไมใชเกิดจากปญญา
รูความจริง จึงอาจจะถูกความเชื่อจูงใหมีกําลังเขมแข็งใน
ทางที่จะทําสิ่งที่ผิดใหรุนแรง กลับมีโทษมากยิ่งขึ้นไปอีก

สําหรับคนที่ยังออนแอ เมื่อยังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือยังตองอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทานเอาความศักดิ์สิทธิ์มาไวท่ี
พระรัตนตรัย

ก) เพื่อจะไดกั้นกรองจํากัดไวไมใหผูคนถูกจูงเขว
ออกนอกลูนอกทางไปกันใหญ เพราะลัทธิศาสนาแบบไสย-
ศาสตรมากมายเปนเรื่องสนองกิเลส ท้ังโลภะและโทสะของ
คน พาคนใหยุงวุนวายอยูกับกิเลสเหลานั้น อยางนอยก็ร้ังไว
ไมใหถูกดึงลงไปหลงจมวนเวียนแชอยูในโมหะ

ข) เพื่อทําความศักดิ์สิทธิ์น้ันเองใหประณีต ใหสูง ให
ดีงามขึ้นไป ไมใหความศักดิ์สิทธิ์อยูกับอํานาจศักดานุภาพ
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หรืออิทธิพลความยิ่งใหญที่จะดลบันดาลแบบวูบวาบไม
ยั่งยืน แตใหความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณานุภาพ คืออํานาจ
ความบริสุทธิ์และคุณธรรม ประกอบดวยพระปญญาคุณ
พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ที่เปนของยั่งยืน

ค) เพื่อจะไดเปนการสะดวกที่จะดึงคนทั้งหลายที่มา
พึ่งนั้น ใหกาวตอสูงขึ้นไปสูการพัฒนาชีวิตดวยศีล สมาธิ
และปญญา จนลุถึงวิมุตติ ในที่สุด

เพราะฉะนั้นจะตองเขาใจวา การยึดเหนี่ยวเปนเพียง
จุดเริ่มตนเทานั้น ไมใชยึดเหนี่ยวแลวก็เลยจมเพลินวนเวียน
อยูแคนั้น จุดสําคัญอยูที่เหนี่ยวแลวดึงขึ้น แลวใหเดินหนาตอ
ไปดวย ตรงนี้แหละที่เปนลักษณะสําคัญ พระพุทธศาสนา
เนนตรงนั้น

ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโบราณเขามีอยูแลวกอน
พุทธศาสนา ถาศาสนาเปนไดแคที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ไม
จําเปนตองเกิดพุทธศาสนา เพราะคนอินเดียเขามีที่พึ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีเทวดาใหนับถือเยอะแยะ มีแมแตพระพรหมที่
วาดลบันดาลทุกอยางได จนคนพากันเชื่อในพรหมลิขิต

การที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็เพราะศาสนากอนนั้น
มัวเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดเหนี่ยวแลวดึงลง ใหหลง
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ใหจมใหหมกอยูในการพึ่งพาอํานาจภายนอก รอผลดล
บันดาล พระพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมาแกไข โดยมาเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น เพื่อจะใหประชาชนไดพัฒนาในเรื่องความ
ประพฤติ ท้ังกาย วาจา แลวก็พัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ปญญา ใหพึ่งตนเองไดดีข้ึนจนเปนอิสระตอไป อันนี้จึงจะ
เปนประโยชนท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนา ไมใชเอาแควา
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหสบายแลวก็จบ แตตองเอามาใชปฏิบัติ
เอามาใชพัฒนาชีวิตของเราใหดีงาม ท้ังกายวาจาและจิตใจ
พรอมท้ังปญญา ใหดีข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะในที่สุดเราตองเปน
อิสระพึ่งตนเองได 

เราควรนับถือศาสนาอยางไร?
การที่ศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยางเดียวนั้น

ไมปลอดภัย อยางที่วามีคุณนิดหนอยแตมีโทษมากมาย แม
แตความมั่นใจที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปนความมั่นใจที่ไม
เด็ดขาด ยังงอนแงนและมีภัย

ความมั่นใจน้ันมี ๒ แบบ คือ
๑. ความมัน่ใจดวยศรทัธาคอืความเชือ่ตอสิง่ภายนอก
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๒. ความมั่นใจดวยปญญาของตนเองที่รูความจริง
ความมั่นใจท่ีเกิดจากศรัทธานั้นก็แข็งแรงมาก บางที

แข็งไมลืมหูลืมตา จนถูกเขาจูงเอาไปรบราฆาฟนกัน แตเปน
การเชื่อตอสิ่งภายนอกมาชวยทําให ไมใชตัวเราทําเอง ตาง
กับมั่นใจดวยปญญาที่เรามองเห็นความจริง เราทําเองได อัน
นี้เทียบไดกับความมั่นใจของคนตาบอดหรืออยางนอยความ
มัน่ใจของคนทีห่ลบัตา กบัความมัน่ใจของคนทีล่มืตาหรอืตาดี

ความมั่นใจของคนที่ศรัทธา ก็เหมือนความมั่นใจของคน
ตาบอดหรือหลับตา มีราวมีที่เกาะ ก็เกิดความมั่นใจวา โอเรา
ไดที่เกาะแลว เราจะไปได มั่นใจอันนี้ แตมองไมเห็นวารอบ
นอกขางๆตัว และขางๆราวนั้นมีอะไร มองไมรูเรื่อง แตได
ความมั่นใจข้ึนมาวาเราอาศัยราวนี้จะเดินไปถึงที่หมายได 
หรือมั่นใจวามีทานผูมีกําลังมาชวยอยู ทานจะชวยพาเราไป
แตไมเปนตัวของตัวเอง แตถาเปนความมั่นใจดวยปญญา จะ
เปนความมั่นใจของคนตาดีหรือลืมตา ซึ่งมองเห็นหมด อะไร
เปนอะไร จะสําเร็จไดอยางไร ตัวเองจะตองทําอะไร ตรงไหน
ที่ใด เห็นโลงไปตลอด

เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้เบื้องแรกทานก็
ยอมใหมั่นใจดวยศรัทธาแตตองมีปญญาประกอบใหเห็น
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เหตุเห็นผล แลวสุดทายตองพัฒนาใหเปนความมั่นใจดวย
ปญญา คือดวยการที่ตัวเองรูเขาใจความจริง มองเห็นเหตุผล
ในสิ่งนั้นแลวทําดวยตนเองได

ดวยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงสอนหลักการไวหลาย
ข้ันหลายตอน ชาวพุทธจะตองพยายามศึกษาใหเขาใจและ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ใหถูกตอง ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องไสยศาสตรผีสางเทวดาอะไรตออะไรนี่ ถายังถืออยู ก็
เอาเพียงวาชวยใหมั่นใจ จิตใจรวมได ในขณะที่เรายังออนแอ
อยู เอามาเปนขั้นตนในการเกาะใหทรงตัวตั้งตัวอยูไดกอน
แตจะหยุดอยูแคน้ันเทานั้นไมได ตองกาวตอไป ถึงแมถาเชื่อ
สิ่งเหลานั้นก็อยาใหเสียหลัก ๔ ประการที่วาไปแลว

อยาใหเสียหลักที่ หนึ่ง คือการกระทําการดวยความ
เพียรพยายามของตน คือเชื่อแลวจะตองใหเขมแข็งในการ
กระทํายิ่งขึ้น อยาไปเชื่อแลวก็เลยสบายใจนอนใจวาทานจะ
ทําให บันดาลให แลวก็นอนรอ อยางนี้ผิดหลัก ทานเรียกวา
ผิดหลักกรรม หลุดจากพระพุทธศาสนาเลย

อยาใหเสียหลักที่ สอง คือจะตองไมใหผิดหลักฝกฝน
พัฒนาตนเอง จะตองคิดตองพิจารณาตองหาทางแกปญหา
ฝกปรือตัวเองใหเขมแข็ง ทําอะไรตออะไรใหเกงใหดียิ่งขึ้น
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อยาใหเสียหลักที่ สาม คือตองใหเปนอิสระพึ่งตนเอง
ได ไมใชไปฝากความหวงัใหทานชวยแลวแตทาน หมดอสิรภาพ
ของตัวเอง

แลวก็อยาใหเสียหลักที่ สี่ คือตองไมใหผิดหลักความ
ไมประมาท ถาไปประมาทเสีย ปลอยปละละเลย ใหเวลา
ผานไปเปลา ๆ ผิดแน ๆ

เปนอันวา ถาเชื่อก็อยาใหผิดหลัก ๔ ประการนี้ แลว
ก็อาศัยพอใหเกิดกําลังใจมั่นใจ แลวกาวตอไป ถาตัวเอง
พัฒนาตอไปแลวก็จะพนจากสิ่งเหลานี้เอง เมื่อเราเขมแข็งยิ่ง
ขึ้น ตอไปเราก็ไมตองอาศัย แลวเราจะพนจากความมั่นใจ
แบบคนตาบอดหรือคนหลับตา ไปสูความมั่นใจของคนที่ลืม
ตาหรือตาดี คือมั่นใจดวยปญญา ไมใชเพียงดวยศรัทธา

พระพุทธเจาที่ทรงสําเร็จบรรลุโพธิญาณนั้น ทรงผาน
มาแลวอยางหนักหนา ทั้งโชคและเคราะห ถึงคราวโชคพระ
องคก็ใชมันเปนปจจัยในการทําประโยชนทําความดียิ่งขึ้นไป 
ถึงคราวเคราะห พระองคก็ไมหนี ทรงเผชิญเคราะหและจัด
การกับเคราะห แกไขผันแปรมัน พระองคจึงมีพระบารมีแก
กลาขึ้นมา พระองคบําเพ็ญบารมีมากมายจากการจัดการ
กับเคราะหนี่แหละ แลวทําไมชาวพุทธ ลูกศิษยพระพุทธเจา
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จะคอยรอเอาแตโชค พอเจอเคราะหก็จะหนีอยางเดียว ไมรู
จักจัดการเอาประโยชนจากเคราะห และใชเคราะหเปนที่
พัฒนาบารมีของตนบาง

คนนบัถอืศาสนาแบบไสยศาสตรเพือ่ขอใหชวยบนัดาล
ใหมโีชคดหีนเีคราะหราย เวลามานบัถอืพระพทุธศาสนากเ็ลย
จะนบัถอืแบบนัน้ เอาแคน้ัน เรยีกวาไมพฒันาการนบัถอืศาสนา
หรือเลยพลอยทําใหพระพุทธศาสนามีความหมายแคน้ัน

คนจํานวนมากนับถือศาสนาเพียงเพื่อหวังจะหนีเคราะห
และขอโชค แตชาวพุทธแทนับถือศาสนาเพื่อชวยใหเราพัฒนา
ความสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะหใหเปนโชค

พระพุทธศาสนามิใชมีไวเพื่อใหเราขอโชคและขอให
ชวยหนเีคราะห แตประโยชนท่ีเราควรจะไดจากพระพทุธศาสนา
ก็คือความสามารถที่จะชนะเคราะหและสรางโชค ทานสอน
ใหเรารูจักเผชิญ และจัดการกับเคราะห เพื่อใหตัวเราเอง
พัฒนาดีข้ึน และรูจักใชโชคใหนําโชคยิ่งๆ ข้ึนไปดวย ไมใช
เอาแตจะหนีเคราะห กลายเปนคนออนแอ จะถอยอยูเรื่อย
แลวเวลามีโชคก็หลงระเริงเพลิดเพลินจนโชคหมดหายกลาย
เปนเคราะห ไมรูจักพัฒนาโชคตอไป
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ทําอยางไรจะพนเคราะหไดจริง?
คนไทยเรานี้ เวลาเกิดสถานการณตางๆ ที่เปนเหตุ

ราย ก็จะมีคนหลายระดับ เราจะตองเห็นใจกัน คนที่ยังมีจิต
ใจออนแอเราก็ใหโอกาสเขาบาง การโอดโอยโวยวายคร่ํา
ครวญจะมีบาง เราก็เห็นใจและรูทัน อยาไปนึกอะไรมาก ฟง
เขาไป เขาจะดาจะวา ก็ฟงได ยิ่งถาเปนผูนําเปนผูบริหาร ก็
ยิ่งตองอดทน ตองใหเขาระบาย ไมไปตอลอตอเถียง แลวก็
ปลอบโยนใหสติเขาดีๆ ตามเหตุตามผล แมแตเทวดา ก็ยัง
ตองยอมใหโอกาสคน อยางที่วาฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา

ขอแตวา เมื่อโอดครวญกันแลวก็อยาไปจบไปหยุด
อยูแคนั้น ตองผานขั้นนี้ไป พอระบายอารมณแลว ก็ตั้งสติ
สงบ แลวรีบหันมาทําการแกไขดวยปญญา แลวเอาเหตุ
การณรายหรือปญหามาใชใหเปนประโยชน ปญหาจะตองใช
เปนเวทีพัฒนาปญญา คือปญหาเกิดขึ้นแลว ถาเราใชความ
คิดพิจารณาคนหาเหตุปจจัยและหาทางแกไข เราจะพลิก
ปญหาใหเปนปญญา เปลี่ยนอักษรตัวเดียวจากปญหาก็เปน
ปญญาไป

คนที่เกงนั้นเขาเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา และใช
ปญหาเปนเวทีพัฒนาปญญา แลวก็เปลี่ยนเคราะหใหเปน
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โอกาส เวลาทุกขยากนี่เปนประโยชนมาก เวลาสุขสาํราญตาง
หากที่มักทาํใหมัวเมาประมาท พระพุทธศาสนาสอนวา ถา
ความรุงเรืองความสําเร็จเกิดขึ้น อยามัวเมา ตองใชมันให
เปนประโยชน เอามันเปนปจจัยในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป

คราวเคราะหมัวครวญ ยามโชคกเ็หลงิ เอาแตหนเีคราะห
และคอยโชค คนอยางนี้เคราะหเรียกหา แตคนเปนมหาบุรุษได
ดวยการผันเคราะหใหเปนโชค และผันโชคใหแผประโยชนสุข

ในดานนี้ สังคมไทยเราอาจจะพลาดไปแลว เมื่อตอน
เราฟุงเฟอง สบาย มพีรัง่พรอม แทนทีเ่ราจะเอามนัเปนปจจัย
ในการสรางสรรค เรากลับไปหลงระเริง มัวเมา ประมาท น่ี
ทานเรียกวา ทําโอกาสใหเปนเคราะห แทนที่จะใชโอกาสนั้น
ในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป

ทีน้ีถึงเวลานี้เราแยลงไปเปนเคราะหแลว ถามัวไปตี
อกชกหัว เศราโศก โอดครวญ ก็กลายเปนซ้ําเติมตัวเอง
เคราะหหนักเขาไปอีก ถามีสติปญญา ตอนนี้ไดสติ แลวใช
ปญญา ก็ทําเคราะหใหเปนโอกาสเสีย เพราะคราวทุกขยาก
เดอืดรอนนีแ่หละ มกัเปนเวลาทีด่ท่ีีสดุ คนทีจ่ะเจรญิกาวหนา
ไดโดยมากตองเจอปญหา จะไดฝกตัวเองใหเขมแขง แลว
เคราะหนีก่ช็วยใหทัง้สงัคมทัง้ชวีติคนประสบความสาํเรจ็มามากมาย



ต่ืนเถิดชาวไทย๒๔

จากการเจอเคราะหเจอปญหาแลว ถาเราตั้งตัวดี มี
ทาทีถูกตอง เราก็จะมีความเขมแข็ง พยายามตอสูดิ้นรน
ขวนขวายแลวเราจะไดพัฒนาความสามารถ เราจะไดการฝก
ฝนตน ฝกปรือตัวเอง แลวไดปญญาความสามารถมากขึ้นๆ
แลวชีวิตและสังคมก็จะเจริญกาวหนาตอไป

ขอย้ําคติที่วาไวขางตนอีกครั้งหนึ่งวา
“คนฉลาดทาํเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททาํโอกาสใหเปนเคราะห”

เปนอันวา ตอนนี้มีเคราะหแลว ยอมใหมีความเศรา
โศกเสียใจโอดครวญกันชั่วระยะสั้นๆ พอระบายเสร็จแลวก็
ใหรีบตั้งสติ ตอไปนี้ก็รีบมาดีใจวาเจอเคราะหแลว ทํามันให
เปนโอกาส ผันเคราะหใหเปนโอกาส แลวเราก็จะเจริญกาว
หนาตอไป ไมตองกลัว

ฉะนั้น อยาไปหมดกําลังใจ พระพุทธศาสนาไมสอน
ใหเราทอแท ไมสอนใหเราทอถอยออนแอ เม่ือเจอปญหา เจอ
เคราะหกรรม เจอภัยอันตรายแลว ใหเขมแข็ง แลวใชมันใหเปน
ประโยชนในการฝกปรือตัวเองใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป แลว
เราจะมีความชํานิชํานาญยิ่งขึ้นในการที่จะแกปญหา ในการ
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ถาอยากพนวิกฤต ตองเลิกติดไสยศาสตร ๒๕

ท่ีจะผจญเคราะหกรรมภัยอันตรายใหผานกาวไปสูความ
สําเร็จในการสรางสรรคพัฒนาไดตอไป

วันนี้ขอใหคติแกโยมในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
สถานการณ โดยโยงไปหาเรื่องไสยศาสตร แลวใหนํามาสู
พระพุทธศาสนาอยางที่วามา หวังวาคงจะเปนประโยชนบาง
แกญาติโยมในแงเปนคติความคิดจากการไดเรียนรูหลักการ
ของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้ง
จิตตั้งใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะคุณธรรม
ความดท่ีีโยมทกุทานไดบําเพญ็นีแ้หละ ใหมาเปนเครือ่งบาํรงุ
จิตใจใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นไป เราทําความดีเรามีจิตใจท่ีมี
สติดํารงมั่น มีสมาธิ ไมฟุงซาน ไมวุนวาย ไมเดือดรอนใจ ไม
เสียขวัญไปในโอกาสสําคัญที่เปนบททดสอบนี้ เรามีกําลังใจ
เขมแข็ง เราจะผานพนภัยอันตรายไปได แลวจะมีความเจริญ
รุงเรือง ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จชนะอุปสรรค
อันตรายแลวทําความรมเย็นเปนสุขใหเกิดขึ้นทั้งแกชีวิตของ
ตนและสังคมสวนรวมสืบตอไป ตลอดกาลทุกเมื่อ
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