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“มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาด
นี่ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า
ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็น
อย่างนี้
อันที่ ๒ ก็คือจากข้อที่ ๑ ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ
แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุดโดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชน
ได้เข้าใจถึงวิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง และเหตุผลทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผนในการปฏิบตั ติ ามแผน
ที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุด
ก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าท�ำได้ดี ประเทศ
ของเรานี่น่าภูมิใจว่าท�ำได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่อง
การท�ำงานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา
โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้
โรคจะไม่ไปถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้อง
สละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไข
เพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นก�ำลังใจให้”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระบรมราโชบาย
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เปิดเล่ม
วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๕ ประจ�ำเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ชื่อฉบับว่า “วิกฤต Pandemic Covid-19”
Covid-19 ไม่ใช่แค่โรคระบาด epidemic
ธรรมดา แต่ เ ป็ น โรคระบาด pandemic ซึ่ ง
หมายถึง โรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
ยิ่งประเทศใดเจริญมาก ก็มีโอกาสติดเชื้อได้มาก
เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า รั ส เซี ย อั ง กฤษ สเปน
อิตาลี ฯลฯ
แม้ ใ นประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ มาก และมี
ขนาดเล็ก ก็ปรากฏมีการติดเชื้ออย่างมาก เช่น
สิงคโปร์ เป็นต้น
ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจ
เพราะมีการติดเชื้อเพียงสามพันคนเศษ เสียชีวิต
ประมาณห้าสิบคนเศษ และรักษาหายเกือบสาม
พันคน (สถิติขณะเขียนค�ำเปิดเล่มนี้) จนเป็นที่
ยกย่องแก่ชาวโลกว่า มีระบบสาธารณสุขที่ดีเลิศ
ในระดับต้นๆ เป็นที่จับตามองของชาวโลกว่า
เหตุใดหนอจึงท�ำเช่นนั้นได้
หากพิ จ ารณาดู อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ ค้ น หาว่ า
เพราะสาเหตุใด บางคนว่าเป็นเพราะคนไทย
เก่งทางด้านสาธารณสุข บางคนก็ว่าเป็นเพราะ
คนไทยส่วนใหญ่ใจดี มีเมตตา พร้อมเสมอที่จะ
ช่ ว ยเหลื อ กั น และกั น อย่ า งเต็ ม ความสามารถ
เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต ดังปรากฏให้เห็นอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใด ก็จะ
เห็นคนไทยออกมาให้ความช่วยเหลือ นับตั้งแต่
ภัยเล็กๆ เช่น ภัยหนาว ก็จะมีการบริจาคเครื่อง
กันหนาวไปสู่ผู้ประสบภัย หรือ เมื่อเกิดไฟไหม้
น�้ำท่วม สึนามิ ฯลฯ หลายหน่วยงานและภาค
ประชาชนต่างเร่งระดมให้ความช่วยเหลืออย่าง

ฉบับที่ ๕๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ทันท่วงที
คณะผู้จัดท�ำวารสารโพธิยาลัย ก็เป็นคนไทย
เช่นกัน มีจิตส�ำนึกในความทุกข์ ความเดือดร้อน
ของคนไทยด้วยกัน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์
Covid-19 ด้วย จึงได้จดั ท�ำโพธิยาลัยฉบับพิเศษนี้
ขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อนทางธรรม ในสถานการณ์ที่
ผู้คนส่วนใหญ่มีความเครียด จากการถูก lockdown ส่วนใหญ่ท�ำมาหากินไม่ได้ ต้องอยู่บ้าน
ห้ า มออกนอกบ้ า นในเวลาที่ ก� ำ หนด ต้ อ งใส่
หน้ากากอนามัย ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม
(social distancing) เป็นต้น
ในเวลาที่บ้านเมืองเกิดปัญหาวิกฤตเช่นนี้
ย่อมต้องการก�ำลังที่จะมาพยุงสถานการณ์นั้น
ไม่ให้ยอบแยบ ย�่ำแย่ลงไป ทางด้านจิตใจ เรามี
พระพุทธศาสนาเป็นหลักชัย ให้เรายึดมั่น และ
ด�ำเนินตามค�ำสอนของพระบรมศาสดา วารสาร
โพธิยาลัยจึงได้อัญเชิญธรรมบรรยายของท่าน
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ.
ปยุตฺโต) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์เอก
ผู้มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล และมักจะมีค�ำชี้แนะ
ที่คมคาย เป็นประหนึ่งแสงสว่างส่องน�ำสังคม
ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมยินดีที่ได้อ่าน
ธรรมบรรยายนี้ เพราะเป็นธรรมบรรยายล่าสุด
ของท่ า นเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ ฯ ซึ่ ง ได้ เ มตตา
บรรยายและตรวจต้นฉบับที่ถอดความจากเสียง
บรรยายนั้นด้วยองค์ท่านเอง เป็นธรรมบรรยาย
ที่มีความยาวถึง ๓๐ หน้ากระดาษ A4 เมื่อน�ำ
มาตีพิมพ์ลงในวารสารจึงมีความยาวเป็นพิเศษ
ถึง ๒๖ หน้า ซึ่งได้น�ำลงตีพิมพ์ทั้งหมดครั้งเดียว
เพื่อให้วารสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และจะเป็น
ที่ระลึกถึงวิกฤต Pandemic Covid-19
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นอกจากนั้นวารสารโพธิยาลัย เรา
ยังได้น�ำเสนอเรื่องดีๆ ที่น่าสนใจ และ
น่าอ่านอีกหลายเรื่อง ที่คัดสรรน�ำมาลง
ไว้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ ว่าเมื่อ
เกิด Covid-19 ในทางธรรมะ มีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง พร้อมด้วยคอลัมน์ประจ�ำ 
บทความชุดบาลี ๓ เรื่อง ซึ่งก�ำลังได้รับ
ความนิยมโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ เป็นความ
ภูมิใจของเราที่สามารถคัดสรรบทความ
ดีๆ ทางภาษาบาลี มาตีพิมพ์ได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง  ยาวนาน  ไม่มหี มดสิน้   เพือ่ ยืนยัน
ว่า ภาษาบาลีนั้น มีความส�ำคัญ และเป็น
ภาษาแห่งพระพุทธเจ้า และของพระพุทธศาสนาที่ยังคงใช้ได้เสมอ และใช้ได้
ตลอดไป
ฉบับหน้าจะเป็นฉบับ วิสาขบูชา ซึ่ง
ถือว่า เป็นวันส�ำคัญที่สุดของชาวพุทธ
เป็นวันที่เราจะร�ำลึกถึงพระบรมศาสดา
เป็ น วาระอั น ควรที่ เ ราจะได้ ก ระท� ำ
พลีกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อพระพุทธองค์
ฉบับนี้อ่านเรื่องเกี่ยวกับ Covid-19
ไปพลางๆ ก่อน แล้วคุณอาจจะชอบมัน
จนต้องอ่านซ�้ำแล้วซ�้ำอีกก็เป็นได้
                                     คณะผู้จัดท�ำ
วารสารโพธิยาลัย จัดพิมพ์มาด้วยปัจจัยบริจาค
ของท่านผู้มีจิตศรัทธา แจกเป็นธรรมทาน
และบริจาคไปตามห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแก่ท่าน
ผู้ใฝ่ธรรมต่อไป ขออนุโมทนาทุกท่าน
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วิเทศทัยย์..........................................................๙๖

บทสัมภาษณ์

วัดจากแดง
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

กับการแก้ไขวิกฤตโควิด

ตามทีท่ ราบกันว่า วัดจากแดงได้ท�ำโครงการ
แปรรูปขวดพลาสติกที่เป็นขวดน�้ำใสๆ แล้วก็
เอามาท�ำเป็นจีวรนาโนและเอาไปถวายพระ
สงฆ์ใช้ เป็นการลดโลกร้อน แรกๆ พระอาจารย์
ท่านก็ให้ประชาชนในชุมชนแถวๆ วัดจากแดง
สมุทรปราการ เอาขยะพลาสติกมาบริจาคให้
กั บ ทางวั ด ตอนนี้ รั บ บริ จ าคขยะพลาสติ ก
ทั่วประเทศไทย จะส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง
ขนส่งไปรษณีย์ของเอกชนก็ได้ ส่งมาได้ทุกวัน
ตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่ คุณผู้ฟังที่มีขยะ
พลาสติ ก ก็ แ ยกประเภท ล้ า งให้ ส ะอาดใส่
ถุงบรรจุ แล้วก็แพ็คใส่กล่องพัสดุส่งไปที่วัด
จากแดงได้ ตอนนี้ พ ระอาจารย์ เข้ า สายมา
เรียบร้อยแล้วค่ะ

ปุจฉา : กราบนมัสการ พระอาจารย์มหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร พระอาจารย์คะ ช่วงนี้ทั่วโลก
ก�ำลังอยู่ในภาวะวิกฤตโควิด-19 กัน ทางวัด
มี กิ จ กรรมอะไรที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งของการสู ้ ภั ย
โควิด-19 ไหม
วิสัชนา : ก็จะมีกิจกรรมหนึ่งคือ การท�ำหน้ากาก
ผ้านาโน โดยใส่แผ่นกรอง แล้วก็ใส่ผ้ากันน�้ำ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ ให้พระ เณร และญาติโยม
เอาไปใช้ เจริญพร
ปุจฉา : เป็นกิจกรรมที่ทางวัดท�ำ หรือว่าท�ำ
ร่วมกันกับภาคเอกชนคะ
วิสัชนา : ท�ำร่วมกับภาคเอกชนก็มี คือทางวัด
มีผ้า แล้วเอกชนก็จะน�ำเอาฟิลเตอร์ซึ่งสั่งจาก
ต่างประเทศมาให้ แล้วก็ให้ญาติโยมได้ช่วยกัน
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เอาไปเย็บ โดยให้ค่าแรงชุดละ ๒ บาทเป็นค่าเย็บ
เสร็จแล้วก็เอาไปถวายพระวัดต่างๆ และเอาไป
แจกญาติ โ ยมที่ ข าดแคลนหน้ า กากอยู ่ ต อนนี้
เจริญพร
ปุจฉา : ผ้านาโน เป็นผ้าจากโครงการแปรรูป
ขวดนำ�้ พลาสติกทีพ่ ระอาจารย์ท�ำอยูก่ อ่ นหน้านี้
หรือเปล่าคะ
วิสัชนา : ใช่ ก็เอาขวดน�้ำน�ำมาท�ำเป็นเส้นใย
โพลีเมอร์ หลังจากนัน้ ก็ผสมฝ้าย แล้วใส่ซงิ ค์นาโน
เข้าไป ก็เป็นผ้านาโน แล้วก็เอาผ้าตัวนั้นเป็นหลัก
ด้านนอก ตรงกลางก็ใส่ฟลิ เตอร์ตวั กรองเชือ้ ต่างๆ
ด้านในสุดก็เป็นผ้า waterproof เป็นผ้ากันน�้ำ
ที่ท�ำมาจากพลาสติกเช่นเดียวกัน แต่มันจะกันน�้ำ
ได้ ๑๐๐% อันนี้เป็นส่วนของการท�ำ เจริญพร
ปุจฉา : แล้วผ้าเรามีจ�ำนวนมากพอไหมคะ
พระอาจารย์
วิสัชนา : ตอนนี้ผ้าเรามีพอ แต่คนตัดเย็บจะมี
น้ อ ย ที ม ตั ด เย็ บ บางวั น ก็ จ ะมี ๕ คน ๖ คน
บางวันถ้ามีจิตอาสามากหน่อยก็มีเป็นสิบ แต่ถ้า
ชาวบ้านรับไปตัดเองที่บ้านก็จะให้ค่าแรงชุดละ
๒ บาท เพื่อให้อยู่ได้ เจริญพร
ปุ จ ฉา : หน้ า กากแบบนี้ เ หมาะกั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
วิสัชนา : ถ้ามี waterproof กันน�้ำอยู่ด้านใน
สุดก็เหมาะ คือป้องกัน
ได้จริงๆ ถ้าเป็นผ้านาโน
ธรรมดา  ฟลิ เตอร์  ธรรมดา
เวลาโดนตรงๆ ก็ยงั มีสทิ ธิ์
ที่จะซึมเข้าไปได้ แต่ถ้า
ผ่ า นฟิ ล เตอร์ แ ล้ ว ก็
เข้าไปเจอ waterproof

อยู่ชั้นในสุด ก็หยุดอยู่ตรงนั้น คือสามารถป้องกัน
ได้จริงๆ เจริญพร
ปุจฉา : ตอนนีผ้ ลิตได้จ�ำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
วิ สั ช นา : ตอนนี้ ก็ ผ ลิ ต ได้ ทั้ ง หมดประมาณ
๒๐,๐๐๐ ชุด ทีแ่ จกไปแล้ว คือท�ำไป แจกไป ใช้ไป
ไม่ได้มสี ต๊อกอะไรมาก ช่วยๆ กัน บางวันมีบางคน
เอาไปช่วยเย็บให้ บางคนก็ไปช่วยเย็บให้ได้ถึง
พันชุด บางคนก็ไปเย็บให้ได้ถงึ สามพันชุด บางคน
ก็แปดร้อยชุด เสร็จแล้วก็มารวมกันทีว่ ดั แล้วก็จะ
ทยอยส่งไปตามวัดต่างๆ และสถานที่ขาดแคลน
เจริญพร
ปุจฉา : ผ้าที่ใช้จะสีเหมือนจีวรหรือสีอะไรคะ
วิสัชนา : ถ้าส�ำหรับพระ ก็จะเป็นสีจีวรพระ แต่
ถ้าเป็นของโยมก็จะมีสีหลากสี เหมือนชาวบ้าน
ทั่วๆ ไปนั่นแหละ แต่เป็นผ้าที่มาจากพลาสติก
เท่านั้นเอง เจริญพร
ปุจฉา : แล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการ
เราอยู ่ มี ค วามสามารถในการตั ด เย็ บ หรื อ ว่ า
บางบริษัทที่เขาตัดเย็บอยู่ เขามีเครื่องจักร เขา
สามารถช่วยเหลือวัดได้อย่างไรบ้างคะ
วิสัชนา : ก็น�ำเอาผ้าของทางวัดไปช่วยตัดเย็บได้
เลย ถ้ามีเครื่องตัดเย็บจะเร็วมาก ตอนนี้มีบริษัท
ฮงเส็งการทอ เขาก็ช่วยเอาไปตัดให้ได้ประมาณ

๕๕

พันชุด มีบางบริษัทก็มาช่วย เขามีพนักงาน บาง
บริษัทก็มาช่วยผ้า บางบริษัทก็ช่วยเอาไปตัด ก็
แล้วแต่ ตอนนี้ก็มีเอกชนเข้ามาช่วยพอสมควร
แต่ถ ้ า ไม่ มี ก็ ไ ด้ ช าวบ้านกับจิต อาสาเป็น หลัก
เจริญพร
ปุจฉา : ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือคุณผู้ฟัง
เอง อาจจะอยู่ตามต่างจังหวัด อยากจะช่วย
เหลือโครงการนี้กับทางวัดจากแดง มีช่องทาง
ที่จะติดต่อกับทางวัดอย่างไรคะ
วิสัชนา : สามารถติดต่อเบอร์โทรทาง Line และ
เบอร์โทรที่รับบริจาคขวดน�้ำ เบอร์โทรที่เกี่ยวกับ
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมของวัด ใช้เบอร์โทรนัน้ ได้ มีสง่ มา
ตามไลน์ต่างๆ เจริญพร

ปุจฉา : ก็คือสามารถโทรไปที่ฝ่ายประสานงาน
ข้อมูลของทางวัด โทร. ๐๖๖ - ๑๕๙ - ๙๕๕๘
นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักทีเดียว
พระอาจารย์คะ แล้วการน�ำไปแจกจ่ายวัดต่างๆ
หรื อ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ต ้ อ งการใช้
ทางวัดมีการแจกจ่ายอย่างไรคะ
วิสัชนา : วัดที่ขาดแคลนสามารถส่งรายชื่อวัด
เข้ามา ก็จะทยอยๆ ส่ง บางทีก็มีญาติโยมที่รู้จัก
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น�ำรายชื่อวัดมา แล้วก็มารับไปช่วยส่งให้ ก็มี
หลากหลายวิธี อาจจะติดต่อมาเองโดยตรงก็ได้
จะมารับเองโดยตรงก็ได้ แต่ขอให้มีชื่อวัดจริงๆ
ไม่ใช่เอาไปแล้วไปเก็บไว้ บอกว่าจะเอาไปช่วย
กระจายให้ แต่ไม่มีรายชื่อวัดก็จะไม่ให้ ถ้ามีราย
ชื่อวัดมา มีจ�ำนวนพระมาก็จะให้ไป
ปุจฉา : ตอนนี้มีจ�ำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ
วิสชั นา : ถ้าเป็นวัดน่าจะได้สกั หมืน่ รูปแล้ว ส่งไป
ตามวัดต่างๆ บางวัดก็ ๑๐๐ รูป บางวัดก็ ๕ รูป
บางวัดก็ ๑๐ - ๒๐ รูป บางวัด ๓๐ รูป แล้วแต่วัด
ไหนจะมีพระจ�ำนวนเท่าไหร่ก็ส่งไปตามจ�ำนวนนั้น
ปุจฉา : แสดงว่าพระอาจารย์ได้ท�ำกิจกรรมนี้ มา
ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เลย ใช่ไหมคะ
วิสัชนา : เจริญพร ที่จริงหน้ากากนี่ท�ำมาตั้งแต่
ฝุ่นละออง PM 2.5 แต่ไม่ได้รับความนิยม คือ
คนยังไม่นิยมใส่ แต่พอโควิด-19 มา หน้ากาก
ขาดแคลน ก็เลยหยุดผลิตจีวร แล้วก็รีบผลิต
หน้ากาก นอกจากหน้ากากอนามัยแล้ว ก็ยังมี
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ซึง่ ทางวัดตอนนีผ้ ลิตแล้วก็สง่ ไปตาม
วัดและโรงพยาบาลต่างๆ วันละ ๒,๐๐๐ ลิตร
อันนี้ก็คืออย่างต�่ำ ก็ส่งไปทุกวันๆ
ถ้าวัดไหนต้องการน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทางวัดจากแดง
ก็ผลิตให้ เรามีเครื่องจักร น�้ำยาฆ่าเชื้อสูตรแรก
จะเป็นโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ อาจจะมีกลิ่น
คลอรีนนิดๆ สูตรที่สองก็จะเข้มข้นขึ้น ใส่น�้ำส้ม
สายชูเข้าไป ไม่มีกลิ่นคลอรีน แล้วก็จะสามารถ
ฆ่าเชื้อได้เลยภายใน ๕ วินาที แต่อายุการใช้งาน
ของน�้ำยาตัวนี้เก็บไว้นานไม่ได้ คือต้องใช้ให้หมด
ภายใน ๑ อาทิตย์ ถ้าใช้ไม่หมดคุณภาพก็จะเสื่อม
เพราะฉะนั้นคือ ให้ใช้อาทิตย์ต่ออาทิตย์ แล้วก็
จะผลิตให้ทุกวัน วันหนึ่งประมาณ ๒,๐๐๐ ลิตร
เจริญพร
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ปุจฉา : การติดต่อขอรับน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ พระอาจารย์
มีเงือ่ นไขไหมคะ ว่าจะต้องให้เฉพาะโรงพยาบาล
หรือวัดเท่านั้น
วิสัชนา : ตรงไหนขาดแคลนก็มาขอได้เลย
ปุจฉา : เป็นตลาด เป็นชุมชนก็ได้ใช่ไหมคะ
วิสัชนา : ได้ๆ ตลาดก็ได้ ชุมชนก็ได้ คือเรามี
ก�ำลังผลิตเท่าไรก็ให้ได้เท่านั้น แต่ถ้ามีมาช่วย
เช่ น หาแกลลอนมาช่ ว ย หรื อ หาถั ง มาใส่ เ อง
อันนั้นจะสะดวก เพราะทางวัดใช้แกลลอน ถัง
วันๆ หนึ่งหลายพันใบ
ปุจฉา : ไม่ได้จ�ำหน่ายใช่ไหมคะ
วิสัชนา : ทางวัดไม่ได้จ�ำหน่าย แจกอย่างเดียว
ปุจฉา : พระอาจารย์เอาวัตถุดิบมาจากไหนคะ
วิสัชนา : วัตถุดิบ ก็สั่งเกลือบริสุทธิ์มาหลายตัน
น�้ำส้มสายชูก็ได้จากผู้บริจาค มีญาติโยมที่เป็น
เจ้าภาพ บางท่านก็ขอเป็นเจ้าภาพเกลือ บางท่าน
ขอเป็นเจ้าภาพน�ำ้ ส้มสายชู แล้วก็บริษทั เม็ดทราย
การก่อสร้างก็บริจาคเครื่องผลิต บางบริษัทก็
บริ จ าคแกลลอน แต่ ล ะบริ ษั ท และญาติ โ ยมที่
เขาเห็นความส�ำคัญว่าทางวัดท�ำจริง ทั้งเครื่อง
จักรและอุปกรณ์ก็มีเจ้าภาพมาช่วย แต่ผู้ผลิต
จะเป็นพระ

ปุจฉา : โรงงานผลิตอยู่ในวัดจากแดงเลยใช่
ไหมคะ
วิสัชนา : เจริญพร
ปุจฉา : ตอนนี้ ทางวัดจากแดงยังต้องการรับ
ประชาชนจิตอาสาเข้าไปช่วยงานตรงไหน หรือ
มีอะไรที่อยากจะให้คนเข้าไปช่วยอีกไหมคะ
วิสัชนา : ก็มีตรงที่เย็บหน้ากาก ซักฆ่าเชื้อและ
แพ็คของ ก็คือเย็บหน้ากากเสร็จแล้วก็ต้องซัก
ฆ่าเชื้อ แล้วก็แพ็คใส่ถุง อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอน
คืองานไม่หนักนะ แต่งานมันเยอะ เพราะฉะนั้น
ถ้ามาช่วยซักให้ มาช่วยแพ็คใส่ถุงให้ หรือถ้าเย็บ
เป็นก็มาช่วยเย็บ ตัดเป็นก็มาช่วยตัด บางคน
มาช่วยตัดอย่างเดียว บางคนก็มาช่วยเย็บอย่าง
เดียว บางคนก็มานั่งแพ็คอย่างเดียว คือถ้าแบ่ง
งานกันอย่างนี้ก็ไปได้เร็ว
ทุกคนเข้าวัดจะมีการตรวจวัดไข้ มีเจลล้าง
มือ แล้วก็ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ที่วัดก็จะท�ำอุโมงค์
ฆ่าเชื้อไว้สองชุด ใครจะเข้ามาทางไหนของวัด
ก็จะต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อทั้งหมด แล้วก็เช็คดู
อาการทั้ ง หมด นี่ คื อ ในส่ ว นที่ วั ด ได้ ท�ำ  แล้ ว ก็
รณรงค์ให้คนรู้จักวิธีการล้างมือ หรือใช้เจล ใช้
หน้ากาก อย่างหน้ากากที่ใช้แล้วจะใช้ซ�้ำต้องซัก
ทุกวัน ต้องสลับกันส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือ
ทางวัดจะรณรงค์การดูแลสุขภาพ ท�ำอย่างไรให้มี
ภูมิต้านทาน อย่างเช่น มะนาวก็ดี มะขามป้อม
ก็ ดี อะไรที่ ท� ำ ให้ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง มี
วิ ต ามิ น ซี ค รบ วิ ต ามิ น ดี ค รบ วิ ต ามิ น บี ค รบ
รณรงค์เรื่องอาหารสมุนไพร สุดท้ายถ้าใครติด
เชื้อก็เตรียมน�้ำมนต์ไว้ให้ เจริญพร
ปุจฉา : ก�ำลังจะกราบเรียนถามว่า ถ้ามีจติ อาสา
เข้าไปช่วยงานเยอะๆ เราจะมีการจัดการอย่างไร
เพราะว่าตอนนี้ social distancing ก็คือให้
เว้นระยะห่างกันใช่ไหมคะ

๕๕

วิสัชนา : ใช่ๆ ก็คือทางวัดจะท�ำตามขั้นตอน
ทุกอย่าง มาช่วยงาน แต่ก็อยู่ห่างๆ กัน ทุกคน
เข้ามาต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อทั้งหมด แล้วก็ตรวจ
วัดไข้ เจลล้างมือ หน้ากาก ถ้าไม่มีหน้ากากมา
ทางวัดก็ให้หน้ากากเลย ก็มที กุ อย่างเตรียมพร้อม
เจริญพร
ปุจฉา : ตอนนี้จิตอาสาที่มีอยู่ส่วนมากจะเป็น
คนในละแวกชุ ม ชนแถบวั ด จากแดงหรื อ ว่ า
มาจากไกลๆ มีไหมคะ
วิสัชนา : มี มีหลายที่ บางคนที่อยู่ไกล ก็มารับผ้า
ไปตัด ตัดเสร็จแล้วบางคนก็เอามาส่งเอง บางคน
ก็ส่งทางไปรษณีย์ เจริญพร
ปุจฉา : ช่วงนี้พระอาจารย์ก็ยังเปิดรับสมัคร
ต้องการคนมาช่วยงานด้านไหนบ้างคะ
วิสัชนา : เช่น ตัดเย็บท�ำหน้ากากเป็น ถ้าตัด
ไม่เป็น ทางวัดก็จะตัดไว้ให้ ตัดไว้เยอะเลยแล้วก็
เอาไปเย็บ ก็จะมีหน้ากาก มีฟิลเตอร์ มีตัวกรอง
ชั้น ๑ ชั้น ๒ แล้วก็มี waterproof อยู่ชั้นในสุด
แล้ววิธีการทางวัดก็จะแนะน�ำว่าเย็บอย่างไร ท�ำ
อย่างไร จะสอนให้ทั้งหมด เจริญพร
ปุจฉา : แล้วการผลิตน�ำ้ เกลือฆ่าเชือ้ ทีพ่ ระอาจารย์
บอกว่ามีสองแบบ แบบไหนที่เหมาะกับการใช้
งานหรือว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยคะ
วิสชั นา : ตอนนีแ้ บบแรกรูส้ กึ ว่าคนได้กลิน่ คลอรีน
จะไม่ค่อยชอบ จึงงดผลิตแบบที่หนึ่ง ตอนนี้ก็มา
ผลิตแบบทีส่ อง ทีใ่ ส่นำ�้ ส้มสายชูเพิม่ เข้าไป จะไม่มี
กลิ่นคลอรีน
ปุจฉา : โปรดแนะน�ำวิธีใช้ด้วยค่ะ
วิสชั นา : ใช้เหมือนเดิมก็คอื ใช้พน่ ใช้เช็ดท�ำความ
สะอาด แม้แต่จะล้างผักล้างผลไม้ต่างๆ ผสมน�้ำ 
๑๐ เท่าของน�้ำยา ก็สามารถล้างเชื้อโรค ล้าง
สารพิษออกจากผักได้ หรือใช้ฉีดพ่นสัตว์ที่เป็น
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โรคเรื้อน ฉีดพ่นไม่นานก็หาย สูตรที่สองนี้ น�้ำยา
อาจจะเข้มข้นขึ้นนิดหนึ่ง สูตรแรกไม่เข้มข้นจะ
เก็บได้ยาวนาน ๑ เดือน แต่สูตรที่ ๒ ที่ท�ำใหม่
เป็ น สู ต รเข้ ม ข้ น จะเก็ บ ไว้ ไ ด้ เ พี ย ง ๑ อาทิ ต ย์
จะบรรจุในภาชนะทึบแสง แล้วก็ใช้เลย ท�ำสดๆ
ใช้สดๆ ภายใน ๑ อาทิตย์แล้วก็เอาแกลลอน
ภาชนะมาบรรจุใหม่ เจริญพร
ปุจฉา : ตอนนี้หลายคนก็กลัวกันไปหมดนะคะ
ถ้าหากว่าประชาชนทัว่ ไปอยากจะท�ำเอง อยาก
จะขอสูตร หรือ อยากจะไปเรียนรู้ ทางวัดมี
การสอนไหมคะ
วิสัชนา : ก็มีนะ คือท�ำเองก็ท�ำได้ แต่มันต้อง
ใช้ประจุไฟฟ้า ที่จริงเกลือบริสุทธิ์ น�้ำส้มสายชู
น�้ำเปล่า ๓ อย่างนี้ผสมกัน ผสมกันเสร็จแล้ว มัน
จะมี คุ ณ ภาพ จะต้ อ งผ่ า นประจุ ก ระแสไฟฟ้ า
ผ่านเครื่อง เครื่องนี้จะมีสองตัวที่ท�ำให้เกิดประจุ
ก็คือ ขดลวดทองแดงแท้ กับแพลทินัม แล้วก็
ผ่านไฟฟ้า จึงท�ำให้เป็นน�ำ้ ยานีข้ นึ้ มา เพราะฉะนัน้
ถ้าผสมเอง ความเข้มข้นอาจจะไม่ได้ ก็คือต้อง
ผ่านไฟฟ้า แล้วก็ผ่านตัวทองแดงและแพลทินัม
มันเป็นเครื่องที่ผลิตต้นแบบของเยอรมัน แต่ทาง
มหิดลมาดู มาศึกษา และพัฒนาขึ้นมา แล้วก็ใช้
ในวงการแพทย์ ในการฆ่าเชื้อต่างๆ ส่วนมากคน
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ทีท่ ำ� สระว่ายน�ำ้ จะรูจ้ กั เครือ่ งนีด้ ี สระว่ายน�ำ้ จะใช้
ตัวนี้ลงไปฆ่าเชื้อในสระ เช่นสระว่ายน�้ำใหญ่ๆ ถ้า
เห็นเครื่องนี้ปุ๊บรู้เลยว่า น�้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในสระ
ว่ายน�้ำ
ปุจฉา : อันนี้ก็คงจะท�ำยากหน่อยนะคะ ถ้า
อย่างนั้น หากประชาชนทั่วไปอยากได้ ที่วัด
จะขายไหมคะ
วิสัชนา : ไม่ได้ขาย ถ้าไม่มีก็มาขอรับได้ ถ้ามี
ภาชนะมาบรรจุ เ องก็ ดี มาขอรั บ เองเอาไปใช้
แต่ถ้าไม่มีภาชนะก็ลองช่วยค่าภาชนะมา คือ
แกลลอนหรื อ ขวดนั่ น ล่ ะ ตอนนี้ ก� ำ ลั ง จะผลิ ต
ขวดเล็กๆ แจกชาวบ้านอยู่ ก�ำลังหาฟ็อกกี้แต่
ไม่ค่อยมี ถ้ามีฟ็อกกี้หรือมีฟ็อกกี้ที่ใช้แล้ว เอามา
ล้างท�ำความสะอาด แล้วก็เอามาใส่ไปใช้ก็ได้
ปุจฉา : ดีจังเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้หลายคน
หยิบแบงค์ หรือเงินต่างๆ ก็เริม่ กลัวแล้วค่ะ ถ้ามี
ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
วิสัชนา : ฉีดพ่นทีเดียว ๕ วินาทีเรียบร้อยเลย
แล้วก็ตากแห้งเรียบร้อย
ปุจฉา : ถ้าประชาชนอยากได้จะติดต่ออย่างไรคะ
วิสชั นา : ก็มาทีว่ ดั คือจะผลิตทัง้ วัน มาถึงก็ถามว่า
น�้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ตรงจุดไหน ก็เข้าไปขอรับได้เลย

ปุจฉา : วันนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งราวทีท่ างวัดจากแดงท�ำ
กิจกรรมดีๆ เพื่อที่จะช่วยให้คนไทยสู้ภัยโควิด
ก้ า วข้ า มจุ ด นี้ ไ ปให้ ไ ด้ น ะคะ แล้ ว นอกจาก
กิจกรรมต่างๆ ช่วงนี้เห็นบอกว่าขยะหน้ากาก
อนามั ย เยอะมาก พระอาจารย์ มี ข ้ อ แนะน�ำ
อย่างไรคะ
วิสชั นา : ขยะหน้ากากอนามัยหลายคนไม่รู้ ก็ทงิ้
ปนกับขยะทั่วไป อันตรายมาก เพราะถ้าคนเก็บ
ขยะไปเจอขยะที่ติดเชื้อ แล้วก็จากพวกเราไป
หมด ใครจะเก็บขยะให้เรา เพราะฉะนั้น การ
ทิ้งขยะติดเชื้อจะต้องทิ้งอย่างถูกวิธี หนึ่ง “ถัง
สีแดง” ถ้าไม่มีถังสีแดงก็ถุงแดง ถังสีแดงมัน
อาจจะแพงนิดหนึ่ง มันใหญ่ แต่ถุงสีแดงไปซื้อ
จากแม็ ค โคร ตอนนี้ บ ริ ษั ท แชมเปี ้ ย นเขาผลิ ต
ให้แม็คโครจ�ำหน่ายถุง ๔ สี ถุงสีเขียวใส่เศษ
อาหารเศษผัก ถุงสีแดงใส่ขยะติดเชื้อ ถุงสีเหลือง
ใส่ขยะรีไซเคิล ถุงสีน�้ำเงินใส่ขยะทั่วไป แล้วก็
เป็นถุงแทนถุงด�ำ  เมื่อก่อนเราจะมีอะไรก็ถุงด�ำ
ทุกอย่างรวมหมดเลย ถ้าถุงด�ำจะเป็นขยะรวมกัน
แยกไม่ได้ แต่พอเป็นถุงสีเขียวใส่เศษอาหาร เอา
ไปท�ำปุ๋ยไปท�ำแก๊สได้ ถุงสีเหลืองเอาไปรีไซเคิล
ได้ ถุงสีแดงขยะติดเชื้อต้องเผาท�ำลายเท่านั้น
แล้วก็ถุงขยะทั่วไปคือ ถุงสีน�้ำเงิน

๕๕

ฉะนั้น ตอนนี้เราสามารถไปหาถุงแบบนี้ที่
ห้างแม็คโครในราคาที่ไม่แพง ก็คือแทนที่จะใส่
ถุงด�ำถุงเดียวท�ำเป็นขยะรวมทั้งหมด มันก็เป็น
อันตรายมากๆ แต่พอเปลี่ยนเป็น ๔ ถุง ราคาของ
ถุงรวมๆ กันแล้วก็เท่ากับถุงด�ำนั่นแหละ เพียงแต่
ถุงแบ่งเป็น ๔ สี ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำลาย
พอเห็นถุงสีแดงปุบ๊ อ้อ..ขยะติดเชือ้ ต้องเผาอย่าง
เดียว แล้วถุงสีแดงพอทิ้งเสร็จเขาจะปิดปากถุง
มัดให้แน่น มัดเสร็จแล้วก็ท�ำการเผา
การทิ้งขยะติดเชื้อนี่ส�ำคัญมากเลย ตอนนี้
จะเห็นรถเก็บขยะหลายๆ พืน้ ที่ เห็นขยะหน้ากาก
ใช้แล้วทิ้งตามถังสีเขียว ซึ่งเป็นถังที่อาจจะเอา
มาท�ำปุ๋ย ตอนนี้ท�ำไม่ได้แล้ว คนเก็บขยะตอนนี้
อันตรายมากๆ อยากจะฝากญาติโยมสาธุชนว่า
ถ้าเราใช้หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถ้ามัน
น้อยเราก็เผาของเราเองได้เลย ถ้ามันมากเรา
ก็ใส่ถุงสีแดง แล้วให้เจ้าหน้าที่เขาเอาไปเผา
เจ้าหน้าที่ถ้าเขาเห็นถุงสีแดง เขาจะรู้เลยว่า หนึ่ง
ต้องมัดปากถุง สอง เวลาเก็บจะได้เก็บอย่าง
ระมัดระวัง แล้วก็สาม เขาจะเอาไปเผาท�ำลาย
อย่างเดียวจะไม่ทิ้งฝังกลบ อันนี้คือการคัดแยก
ขยะที่เกิดจากขยะติดเชื้อ เจริญพร
ปุจฉา : ต้องช่วยกันแยกทิ้งหน้ากากอนามัย
อย่าทิ้งปะปนลงถังขยะทั่วไป หรือทิ้งเกลื่อน
ตามถนน ตามข้างทางใช่ไหมคะ
วิสัชนา : ต้องสร้างจิตส�ำนึก ไม่อย่างนั้นมันจะ
ควบคุมไม่อยู่ พอควบคุมไม่อยู่ ตอนนั้นหมอก็
ไม่มี คนเก็บขยะก็ไม่มี ติดเชื้อกันหมด จบเลย
ดังนั้น ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ต้องเก็บและ
เผาท�ำลายอย่างถูกวิธีเท่านั้น เจริญพร
ปุจฉา : นอกจากเราจะทิ้งในถุงแดงแล้ว ก่อน
ทิ้งต้องมีเทคนิคมีวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะ
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วิสัชนา : ใช่ ต้องเก็บพับอย่างถูกวิธี และพอเก็บ
ไปทิ้งแล้ว ต้องรีบล้างมือทันทีด้วย ไม่ใช่ทิ้งขยะ
ติดเชื้อเสร็จแล้วไม่ล้างมือ แล้วก็เอามือ มาจับ
จมูก จับใบหน้า เรียบร้อยเลย ติดเชื้อ
ปุจฉา : เราควรจะท�ำลายหรือว่าท�ำต�ำหนิก่อน
ไหมคะ เดี๋ยวเกิดมีกรณีอย่างที่เป็นข่าวคือ เก็บ
เอาไปซักแล้วก็เอามาขายต่อ
วิสชั นา : ต้องสังเกต ถ้าเก็บของใช้แล้วมาขายต่อ
ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวง ท�ำลายดีที่สุด เผา
ใส่กระถางอะไรก็ได้ กระถางปูนเผาง่ายที่สุดเลย
หรือถังสแตนเลสสักใบหนึ่ง ก็เผาในกระถางก็ได้
หน้ากากอันเดียวควันไม่มาก นิดเดียวก็ไหม้หมด
แล้ว ถ้าจะทิ้ง เผาท�ำลายเองดีกว่า เพราะไม่เกิน
๕ นาทีก็ไหม้หมดแล้ว มันก็จบแล้ว ไม่ต้องไปถึง
ไหน แล้วก็ล้างมือให้สะอาด เจริญพร
ปุจฉา : ในฐานะทีพ่ ระอาจารย์ตดิ ตาม เรือ่ งของ
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะพลาสติก
รวมถึ ง ขยะหน้ า กากอนามั ย ด้ ว ย ในสภาวะ
เช่ น นี้ โ ลกของเราก�ำลั ง วิ ก ฤต ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ภัยธรรมชาติ โรคระบาดต่างๆ พระอาจารย์มี
ค�ำแนะน�ำอะไรทีจ่ ะบอกไปถึงประชาชน ในการ
รับมือและป้องกันภัยที่ก�ำลังเกิดขึ้นบ้างคะ
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วิสัชนา : ตรงนี้ส�ำคัญมากๆ ภัยธรรมชาติ ก�ำลัง
เกิดขึ้น โรคนั้นเกิดได้จากกรรม จิต อุตุ อาหาร
ถ้าโรคเกิดจากกรรม เราก็เปลี่ยนพฤติกรรม ถ้า
เราไม่เคยรักษาศีล ก็หันมารักษาศีลจะช่วยได้
เลย มีศีล มีวินัย ศีลเป็นเสื้อเกราะ หน้ากาก
กับพระปริตรเป็นโล่ ปัญญาเป็นอาวุธ ฉะนั้น
ถ้าเรามีศีล เราก็มีเสื้อเกราะอยู่ชั้นในแล้ว และ
ถ้าเรามีหน้ากาก มีพระปริตรบทสวดต่างๆ ก็มี
โล่คอยป้องกัน ยิ่งถ้าเรามีปัญญาแก้ปัญหาได้
นั่นคือ อาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ
ฉะนัน้ ก็อยากจะฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชน
ทุกท่านว่า ให้สมาทานศีล รักษาศีล เมื่อมีศีล
แล้ว ในช่วงอย่างนี้ เราไม่ควรจะฆ่าท�ำลายชีวิต
ซึ่ ง กั น และกั น และที่ ส� ำ คั ญ ข้ อ อทิ น นาทาน
ของอะไรก็ตามค้าก�ำไรเกินควร หน้ากาก เจล
ค้าแพงเกินไป มันก็เป็นการผิดศีลข้อที่ ๒ นั่นเอง
ช่วงนี้รักษาศีลข้อที่ ๑ อย่าฆ่าซึ่งกันและกัน แล้ว
ก็อย่าฉวยโอกาสในการขายสินค้าแพงเกินความ
จ�ำเป็น ก็จะเป็นอทินนาทาน ข้อที่ ๓ ไม่ประพฤติ
ผิดลูกเมียคนอื่น ไม่มั่วสุม ซึ่งช่วงนี้ก็อันตราย
มาก แล้วข้อ ๔ ข่าวลือที่เป็นข่าวปลอม มันเป็น
มุสาวาทนะ ผลของมุสาวาท พอจะพูดอะไร ใคร
ก็ไม่เชื่อแล้ว และที่ส�ำคัญ ภพชาติต่อไปก็ท�ำให้
เป็นคนที่รูปร่างไม่สมสัดส่วน เป็นเศษกรรมของ
การพูดเท็จ เพราะฉะนั้นข่าวลวงหรือข่าวเท็จ

พยายามอย่าส่งต่อ ต้องเช็คให้แน่ใจ แล้วสุดท้าย
การไม่เสพสิ่งเสพติดต่างๆ สุรา ยาเมา บุหรี่
ที่จะท�ำลายสุขภาพ ถ้ารักษาข้อนี้ได้ สุขภาพ
ก็จะดี โรคที่เข้ามาก็ไม่สามารถเล่นงานเราได้
ถ้าบุหรี่ก็ยังสูบ เหล้าก็ยังดื่ม โควิดเอาไปจัดการ
แน่นอน สู้ไม่ไหว
ฉะนั้น อยากจะขอฝากศีล ๕ เป็นต้นทุน
ของชีวิต ถ้ามากกว่าศีล ๕ ก็คือหน้ากากกับบท
สวดต่างๆ เพื่อให้เราสบายใจ ไม่เครียด ถ้าคน
เครียด โรคนี้มันก็ชอบด้วย ถ้าเราสวดมนต์แล้ว
ความเครียดก็จะหาย สุดท้ายก็คือปัญญา ปัญญา
ต้องติดตามว่า วิธีการจัดการกับโควิด มันไม่หาย
ไปหรอก ยังอยู่กับเราอีกนาน แต่เราจะอยู่กับ
โควิด-19 นี้อย่างไร โบราณเขาบอกว่า ถ้ากักตัว
อยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิด ถ้าอยู่กับโควิด
ให้ระวังปาก ถ้าอยู่ร่วมราษฎร์ให้ระวังยั้งท�ำการ
คือเคารพกฎหมาย แต่ถ้าอยู่ร่วมกับคนพาลที่ไม่
ยอมกักตัว ให้ระวังทุกอย่าง อันนี้ส�ำคัญมากๆ
เจริญพร
ปุ จ ฉา : ช่ ว งนี้ ห ลายคนอยู ่ บ ้ า น ก็ ถื อ เป็ น
โอกาสดีๆ ที่จะได้อยู่กับตัวเอง ได้ฝึกสมาธิ
ได้ท�ำอะไรดีๆ ให้กับตัวเองใช่ไหมเจ้าคะ
วิสัชนา : ใช่ ตอนนี้อยู่ที่บ้าน รดน�้ำต้นไม้ ล้าง
บ้าน ท�ำความสะอาดประตู หน้าต่าง ถ้าไม่มี
น�้ำยาอะไรฉีด ที่วัดก็มีน�้ำยาให้ไปฉีดพ่นกลอน

๕๕

ประตู แล้วก็ทางเข้าบ้าน โต๊ะตรงไหนที่มีฝุ่น
มีอะไรที่คิดว่าติดเชื้อ เอาน�้ำยาไปเช็ดท�ำความ
สะอาดได้เลย จากนั้นอาจจะปลูกผัก รดน�้ำต้นไม้
ขึ้นไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นเวลาที่เราจะได้อยู่
กับเนื้อกับตัว ดูแลตัวเราเองอย่างแท้จริง เพราะ
ฉะนั้น ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ถึงเวลาที่ทุกท่านจะทบทวนชีวิตของเราว่า
เราเกิดมาท�ำไม เราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจ
ชีวติ ของเราอย่างนีแ้ ล้ว ก็จะพลิกวิกฤตจากโรคให้
เป็นโอกาส ท�ำให้เราได้ดูแลสุขภาพของเรามาก
ขึ้น ท�ำให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น มีเวลาอยู่
กับครอบครัวได้มากขึ้น มีโอกาสช่วยเหลือสังคม
ได้มากขึ้น ตอนนี้สังคมก�ำลังต้องการความช่วย
เหลือ เรากักตัวก็เป็นการช่วยเหลือสังคมไม่ให้
โรคมันแพร่กระจาย มีเงินมีทองจะบริจาคเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็บริจาคได้ ถ้าไม่มีเงิน
ไม่มีทอง แต่มีร่างกายก็มาช่วยท�ำวัสดุในการ
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ป้องกัน อย่างเช่น ท�ำหน้ากาก ท�ำนั่นนี่ก็ท�ำได้
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุด ขอเจริญพร
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะติดต่อกับ
ทางวัด ติดต่อฝ่ายประสานงานข้อมูล โทร.
๐๖๖-๑๕๙-๙๕๕๘ นะคะ วั น นี้ ข อกราบ
นมัสการพระอาจารย์ค่ะ
พระอาจารย์ : เจริญพร
ที่ ม า : สั ม ภาษณ์ ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาประนอม
ธมฺมาลงฺกาโร FM 92 MHz วิทยุศึกษา ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
๑. ชมรมกัลยาณธรรม
๒. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๓. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๔. พล.อ.ต. สมโภค-คุณสุจิตรา หงสไกรและครอบครัว
๕. คุณพ่อวัชระ-คุณแม่ทองสุก โลทารักษ์พงศ์
    และครอบครัว
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ในสถานการณ์ โควิด-19 นี้

โพชฌงค์ : สวดก็ ได้ แต่ ถ้าใช้ จะยิ่งดี
ปัญญาปริทัศน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้
โพชฌงค์: สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี*
ตอนนี้ ประชาชนคนทั่ ว ไป จิ ต ใจมาอยู ่
กั บ เรื่ อ งโรคระบาดโควิ ด -19 ท� ำ ให้ จิ ต ใจและ
พฤติ ก รรมเป็ น ไปกั น ต่ า งๆ เป็ น ไปด้ ว ยดี บ ้ า ง
ไม่สบายใจ พาให้ขัดข้องว้าวุ่นขุ่นใจกันไปต่างๆ
บ้าง นี่ก็เป็นด้านหนึ่ง แล้วอีกด้านหนึ่ง ท่านที่
ปรารถนาดี มีความหวังดีต่อประชาชน ต่อสังคม
ก็หาทางที่จะช่วยกันไป นอกจากในเรื่องของการ
บ�ำบัดรักษา ตรงไปที่โรคภัยและคนที่เจ็บไข้แล้ว
ก็หาทางช่วยในด้านอื่นๆ มากมาย ที่จะช่วยให้
ทุกคนมีชวี ติ ทีด่ ี เป็นอยูป่ ลอดภัยผ่านสถานการณ์
ของโรคร้ายนี้ไปได้

ด้านหนึ่งที่หลายท่านห่วงใย ก็คือเรื่องจิตใจ
มีข่าวว่านิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ พอได้ยินว่า
นิมนต์พระสวดโพชฌงค์ ส�ำหรับคนเก่าๆ ใกล้วัด
ซึ่งอยู่ในประเพณีที่สืบกันมา ก็พอจะคุ้นใจแล้วก็
พอใจ แต่มาถึงรุ่นนี้ แม้แต่คนใกล้วัดที่ไม่คุ้นนัก
ก็ยังสงสัยแปร่งใจอยู่บ้าง ส่วนคนข้างนอกบางที
ก็ถึงกับขัดใจว่า นิมนต์พระให้มาสวดโพชฌงค์
อะไรกัน โพชฌงค์จะมาแก้โรคได้อย่างไร ถ้าไม่
ท�ำความเข้าใจกันไว้ ก็อาจจะท�ำให้มองไม่ดี หรือ
มีความสับสน แต่จะอย่างไรก็ตาม ในขั้นต้นนี้ ก็
ควรเข้าใจกันโดยมองไว้ก่อนว่า ทั้งหมดนี้เป็น
เรื่องของความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคน ให้
ทั้งสังคมนี้ ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ถือว่าเลวร้าย
อันนี้ ไปได้ด้วยดี

*ธรรมกถาของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) กล่าว ณ ที่พักพระอาพาธ ในชนบทอ�ำเภอด่านช้าง ๙ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓
[ขออนุโมทนา ทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม มี ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ เป็นประธาน ที่ได้บ�ำเพ็ญไวยาวัจมัยบุญกิริยา
ในการถอดเสียง เป็นตัวอักษร โดยความเอื้ออ�ำนวยการประสานงานของ พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)]

๑

ขั้นศรัทธา :
ให้ สังคมสามั คคี คนมี ก�ำลั งใจ

คราววิกฤติโควิด-19 เราอยู่กันด้วยความรู้
เข้าใจ และหวังดี สวดมนต์ สวดปริตร คือ
อย่างไร ควรได้ทั้งความรู้ และจิตใจที่ดี
เพื่อให้อยู่กันด้วยความรู้เข้าใจ ก็มาท�ำความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งเก่ า ๆ กั น ไว้ นิ ด หน่ อ ย การสวด
โพชฌงค์นี้ ก็เป็นเรื่องในพระพุทธศาสนา ที่เรามี
ประเพณีสวดมนต์ซงึ่ นิยมกันมาอย่างหนึง่ เรียกว่า
สวดพระปริตร ถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครอง
ป้องกัน ช่วยให้ปลอดภัยพ้นอันตราย

ค�ำว่า “ปริตร” นี้ ชาวบ้านมักจะอ่านออก
เสียงว่า “ปะ-ริด” แต่ถ้าถืออย่างทางการ ตาม
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ท่ า นให้
อ่านว่า “ปะ-หริด” แปลง่ายๆ อย่างที่บอกเมื่อกี้
ว่า เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกัน บทสวดเพื่อความ
คุ้มครองป้องกันอย่างนี้ บทหนึ่ง ก็เป็นปริตรหนึ่ง
ท่านจัดประมวลมาตั้งแบบแผน เป็นชุดเล็กมี ๗
เรียกว่าเจ็ดต�ำนาน และชุดใหญ่มี ๑๒ เรียกว่า
สิบสองต�ำนาน
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ควรทราบความเป็นมาของปริตรไว้สกั หน่อย
อย่างที่รู้กันดี พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดินแดน
ที่เรีย กว่ า ชมพู ทวี ป ที่นั่น เวลานั้น เขาถือว่า
พราหมณ์ และฤษีดาบส เป็นบุคคลชั้นสูง เป็น
คนศักดิ์สิทธิ์ มักมีฤทธิ์ มีอ�ำนาจพิเศษ
ถือกันว่า พราหมณ์ และฤษีดาบสที่เก่งๆ
มีมนต์ขลัง รูม้ นตร์ในคัมภีรอ์ าถรรพเวท เมือ่ โกรธ
หรือจะลงโทษใคร ก็รา่ ยมนต์ดว้ ยฤทธิเ์ ดชของตน
หรืออ้างอ�ำนาจของเทพเจ้า สาปแช่งให้เป็นไปต่างๆ
เช่น ให้ศีรษะแตกตายใน ๗ วัน สามารถร่ายมนต์
สะกดคนหรือสัตว์ทั้งหลาย ให้อยู่ใต้อ�ำนาจของตัว
สั่งบังคับให้ท�ำอะไรๆ ได้ตามใจปรารถนา เช่น
สะกดให้หลับ สะกดให้อ้าปากค้าง พูดไม่ออก
ได้ทั้งนั้น หรือท�ำร้ายให้เป็นไปต่างๆ สุดแต่จะ
ข่มเหงรังแก หรือแก้แค้นกันอย่างไรๆ
ส�ำหรับคนทั่วไป ซึ่งไม่มีฤทธิ์เดช เมื่ออยาก
มีอยากใช้มนต์ ก็ไปเรียนจากพราหมณ์ จากฤษี
หรือจะลักจ�ำเอา ก็น�ำไปใช้การได้
เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ได้สอนให้คน
มีเมตตาการุณย์ ไม่เบียดเบียน ไม่ท�ำร้าย ไม่
ท�ำการรุนแรง จึงไม่มีการใช้มนต์/มนตร์ (บาลี
เป็น มนฺต - มนต์, สันสกฤต เป็น มนฺตฺร - มนตร์)
แต่คนทั้งสังคมนั้น คุ้นอยู่กับวัฒนธรรมเวทมนตร์
บางคนก็เป็นมนตรการ หรือช�ำนาญมนตรวิทยา
มาก่อน แล้วสลัดเลิกมาเข้าสู่พระพุทธศาสนา
แม้มาถือหลักพระพุทธศาสนาแล้ว แต่ถ้ายังไม่
ได้เรียนรู้ ไม่มีการศึกษาหนักแน่นเพียงพอ เมื่อ
อยู่ในบรรยากาศอย่างเก่าของสังคมแบบนั้น ก็
อาจจะรู้สึกอ้างว้างหรือหวั่นไหว นี่คือสภาพที่
ท�ำให้เกิดมีปริตร (บาลี : ปริตตฺ ) ขึน้ มาปิดช่องว่าง
หรือเป็นทางเบี่ยงเชื่อมต่อเข้าสู่พระพุทธศาสนา
ปริตร แปลว่าเครื่องรักษาคุ้มครองป้องกัน ก็เป็น
บทสวด แต่ ไ ม่ มี เรื่ อ งของการสาปแช่ ง ท�ำ ร้ า ย

ใช้โลภะ โทสะ อย่างมนต์ของพราหมณ์ ของฤษี
(ตามปกติ ในคัมภีร์ไม่ใช้ค�ำว่าสวดปริตร แต่ใช้
ค�ำว่าท�ำปริตร คือ ปริตฺตกรณ หมายความว่า ท�ำ
เครื่องปกป้องรักษา)
ปริตรนั้น เน้นเมตตาน�ำหน้า หรือเป็นตัวยืน
ตั้งแต่จะเริ่มสวด ก็ให้ตั้งจิตเมตตาขึ้นมาก่อน
และปริตรหลายบท ก็มีเนื้อความที่เป็นการแสดง
เมตตา คือปรารถนาดีตอ่ สรรพสัตว์ ต่อทุกคน แม้
ต่อคนที่คิดร้าย หรือตั้งตัวเป็นศัตรู
ปริตรบางบทบอกสาระว่า มีความมั่นใจใน
ตนเอง ที่มองเห็นว่าได้ท�ำกิจหน้าที่ถูกต้อง หรือ
มีคุณความดีอย่างนั้นๆ แล้ว พร้อมกับมีเมตตา
ปรารถนาดีต่อคู่กรณี หรือต่อผู้อื่น
ปริตรที่บอกความกว้างๆ ก็คืออ้างอิง พระรัตนตรัย ซึ่งมีพระคุณยิ่งใหญ่กว้างขวางและ
ครอบคลุม ความจริง ความบริสุทธิ์ ความถูกต้อง
ความดีงามทั้งหมด โดยระลึกขึ้นมาท�ำให้เกิด
ก�ำลังความมัน่ ใจ คุม้ ครองรักษาพาตนให้ปลอดภัย
พ้นอันตราย
อาจจะพูดถึงสาระของปริตรเป็นแนวกว้างๆ
ว่า เริม่ ต้นก็ให้ตงั้ เมตตาจิตขึน้ มา ต่อจากมีเมตตา
น�ำหน้า พาใจให้สงบเย็นดีแล้ว ก็มสี ตินกึ ระลึกเอา
สัจจะ เอาความจริง เอาธรรม เอาคุณความดีทตี่ น
มีตนปฏิบัติ เป็นที่อ้างอิงในการป้องกันรักษาตัว
ให้ปลอดภัยพ้นอันตราย ท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ในตนเอง เข้มแข็งมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่สะทกสะท้าน และมีสติมนั่ ใจอยูก่ บั ตัว แล้วก็ใช้ปญ
ั ญา
แก้ไขปัญหา จัดการกับสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุด
ทีนี้ ส�ำหรับคนที่สวดโดยไม่รู้ไม่เข้าใจความ
หมาย อย่างในเมืองไทย คนทั่วไปไม่รู้ภาษาบาลี
ก็สวดด้วยศรัทธา แม้จะไม่รู้ไม่เข้าใจเนื้อความ
ก็ได้ผลในแง่ที่ท�ำให้ใจสงบ ใจมาอยู่กับตัว คือ
ตั้งสติได้แล้วก็มีก�ำลังใจ มั่นใจ

๕๕

ถ้าชุมนุมสวดมนต์ ก็มีเพื่อน มีมิตรร่วมใจ
ได้ก�ำลังใจมาเสริมกัน ถึงจะไม่มาชุมนุมกันเป็น
กายสามัคคี ก็มีจิตสามัคคี เมื่อได้อย่างนี้แล้ว ถ้า
ไม่มัวเพลินเรื่อยเปื่อยจบไปเปล่าๆ ก็พร้อมที่จะ
ท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ได้คิดหมายไว้โดย
พร้อมเพรียงกัน
ดังที่ว่าแล้ว ปริตรนี้เกิดมีขึ้นในบรรยากาศ
ของสังคมแบบพราหมณ์ที่มีมนต์ดังกระหึ่ม และ
พึมพ�ำๆ อยู่ทั่วไป ในบางครั้งบางคราว ท่านจึง
เอาค�ำว่ามนต์นั้น มาเรียกปริตร ในเชิงเทียบเคียง
ท�ำนองล้อค�ำล้อความของพราหมณ์นั้นว่า นี่เป็น
“พุทธมนต์” และก็มีท่านผู้รู้ในเมืองไทยนี้ เรียก
มนต์/มนตร์ ที่เป็นปกติของพวกพราหมณ์นั้น ให้
เห็นต่างแยกออกไปว่า “เวทมนตร์”
(พระเถราจารย์ บ างท่ า น เมื่ อ โต้ กั บ
พราหมณ์ เรียกค�ำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าว่า
“พุทธมนต์” เพื่อให้พราหมณ์คิดเทียบเอง)
โพชฌงค์ หลักธรรมใหญ่ ใช้สวดมนต์ก็ได้
เพื่อปูพื้นใจที่ดี
เรื่องพระปริตรก็เกิดมีเป็นมาอย่างที่ได้เล่า
พอให้รู้เข้าใจคร่าวๆ แล้วนั้น ทีนี้ ในบรรดาปริตร
เหล่านั้น ก็มีปริตรหนึ่ง ชื่อว่า “โพชฌังคปริตร”
หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า มีการเอาโพชฌงค์มาใช้
เป็นปริตรบทหนึ่งด้วย
เรือ่ งนี้ ขอท�ำความเข้าใจกันก่อนว่า ความจริง
โพชฌงค์ หรือโพชฌังคะนี่ เป็นธรรมหมวดหนึ่ง
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นหลักไว้ มีความสมบูรณ์
ในตัวของหลักนี้เอง แปลง่ายๆ ว่า (ธรรมที่เป็น)
องค์ของการตรัสรู้ มี ๗ ข้อ จึงเรียกชื่อเต็มว่า
“โพชฌงค์ ๗” คือ เมื่อปฏิบัติได้เต็มครบ ๗ องค์
นี้ ก็จะท�ำให้เกิดความตื่นรู้ ไปจนบรรลุจุดหมาย
สูงสุดถึงการตรัสรู้
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โพชฌงค์ ๗ เป็นหลักธรรมใหญ่อันส�ำคัญ
อยู ่ อ ย่ า งนี้ แล้ ว ต่ อ มาได้ มี ก ารน�ำเอาหลั ก
โพชฌงค์ ๗ นี้ ม าใช้ ส วดเป็ น ปริ ต รบทหนึ่ ง
อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาอีกขั้นตอนหนึ่ง
ท�ำไมจึงเอามาจัดเอามาใช้เป็นปริตร ก็อย่าง
ที่ว่าแล้ว เรื่องเป็นมาในสังคมภายใต้บรรยากาศ
ของศาสนาพราหมณ์ ที่กระหึ่มไปด้วยเสียงสวด
มนต์/มนตร์ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับมนต์/
มนตร์เหล่านั้น แต่ได้มีปริตต์/ปริตรขึ้นมา ซึ่งใน
คัมภีร์ยุคหลังบางแห่ง ใช้ค�ำเลียนหรือล้อศัพท์
ของพราหมณ์ เรียกปริตรว่าพุทธมนต์
ปริ ต รของพุ ท ธ ที่ เ รี ย กแบบล้ อ ค� ำ ของ
พราหมณ์ว่าพุทธมนต์นั้น ต่างจากมนต์/มนตร์/
เวทมนตร์ของพราหมณ์อย่างไร ได้อธิบายไป
พอสมควรแล้ว
ทีนี้ ค�ำสอนค�ำแสดงธรรมในพระสูตรบาง
แห่งบ้าง ในบางชาดกบ้าง ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
การอ้างอิงธรรม อ้างอิงความดีงาม อ้างอิงสัจจะ
หรืออ้างอิงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแล้ว พ้นภัย
หายโรคเป็นต้น มีอยู่ที่ไหน ท่านก็น�ำมาจัด น�ำมา
ใช้เป็นบทสวดที่เรียกว่า ปริตร ซึ่งแปลว่า เครื่อง
คุ้มครองป้องกัน ปริตรนั้นก็มีหลายบท แล้วก็มี
เพิ่มขึ้นๆ
คราวหนึง่ ท่านได้คดิ ว่า หลักธรรมโพชฌงค์ ๗
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ เอามาสวดเป็นปริตร จะ
คุ้มครองป้องกันให้พ้นภัยอันตรายได้ โดยเฉพาะ
ในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บ
ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ก็คือ มีเรื่องในพระ
ไตรปิฎกเล่าไว้ว่า คราวหนึ่งพระมหากัสสปเถระ
ซึ่ ง เป็ น พระมหาสาวกส� ำ คั ญ มากองค์ ห นึ่ ง ได้
อาพาธ ถึงขั้นป่วยหนัก
ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงเยี่ยม
พระมหากัสสปะ พระองค์ตรัสถามอาการอาพาธ
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ของท่ า น และในการสนทนา ก็ ท รงยกเรื่ อ ง
โพชฌงค์ขึ้นมา แล้วตรัสบรรยายอธิบาย เป็น
ส่วนเสริมการเยี่ยมเยียนสนทนา
ที่ จ ริ ง โพชฌงค์ ก็ เ ป็ น ธรรมที่ พ ระมหากั ส สปะรู ้ เข้ า ใจและได้ ป ฏิ บั ติ ม าส� ำ เร็ จ ผลจน
บรรลุ จุ ด หมายแล้ ว แต่ พ ระพุ ท ธเจ้ า มาตรั ส
อธิบาย เป็นการแสดงธรรมทบทวนและย�้ำความ
ส�ำคัญ ไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไร ปรากฏว่า เมื่อ
ตรัสจบลง พระมหากัสสปะชื่นชมยินดี มีความ
สุขใจมาก พูดอย่างภาษาชาวบ้านว่ามีก�ำลังใจ
แรงขึ้นมา เช่นว่า มีปีติ มีความซึ้งใจ จนท�ำให้
ท่านหายอาพาธ
อีกคราวหนึง่ พระมหาโมคคัลลานะ ซึง่ ก็เป็น
พระสาวกที่ส�ำคัญมาก เป็นอัครสาวกองค์ที่สอง
ได้อาพาธลง พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยม
และทักทายปราศรัย แล้วตอนหนึ่ง พระองค์
ได้ตรัสบรรยายเรื่องโพชฌงค์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่
พระมหาโมคคัลลานะท่านทราบดีอยู่ ท�ำนองว่า
ให้ท่านฟังสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจได้ประสบมาเอง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท�ำให้ท่านได้เจริญในธรรม จนได้บรรลุ
มรรค ผล นิพพานมาแล้ว เท่ากับได้ทบทวน
ประสบการณ์ทางจิตใจและทางปัญญาที่ท่านได้
ผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ได้ฟื้นภาวะจิตที่ดีงาม มี
ปีติ มีความสุข เป็นต้นนั้นขึ้นมา
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้ว พระมหาโมคคัลลานะก็ชนื่ ชมยินดี และในขณะทีจ่ ติ ใจของท่าน
มีก�ำลังแข็งแรงขึ้นมา ท่านก็หายจากอาพาธนั้น
คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าเองประชวร ตอนนั้น
พระมหาจุนทะซึ่งเป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่ง ได้
มาเป็นผู้อุปัฏฐาก คอยเฝ้าดูแลอยู่ ในวาระหนึ่ง
ท่านเข้ามาดูว่าอาการอาพาธของพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหา
จุนทะว่า นี่เธอ.. เอาโพชฌงค์มาพูดอธิบายซิ

ที่จริง โพชฌงค์นั้น พระพุทธเจ้าทรงทราบ
ดี เพราะพระองค์ได้ตรัสแสดงไว้เอง แต่คราวนี้
พระองค์ จ ะทรงฟั ง จึ ง ตรั ส ให้ พ ระมหาจุ น ทะ
กล่าวตามความรูค้ วามสามารถของท่าน พระมหาจุนทะก็กล่าวอธิบายแสดงโพชฌงค์ไปตามล�ำดับ
จนกระทั่งจบ พอจบลง พระพุทธเจ้าทรงพอ
พระทัย ก็ทรงหายอาพาธ
นีค้ อื เรือ่ งราวความเป็นมา ทีพ่ ระโบราณาจารย์
ยกเป็นข้อปรารภ ในการพิจารณาน�ำเอาโพชฌงค์
มาจัดเป็นปริตรบทหนึ่ง และได้เรียบเรียงบทสวด
ที่เรียกว่าโพชฌังคปริตรขึ้นมา ซึ่งนิยมสวดให้คน
เจ็บไข้ฟัง เพื่อช่วยให้หายจากโรค
สามัคคี มีก�ำลังใจ ตั้งสติได้ ใช้ปัญญา ฝ่าวิกฤติ
ให้ผ่านพ้นไป
ทีนี้ เมื่อเรื่องมาถึงเรา โดยมีทั้งโพชฌงค์ที่
เป็นหลักปฏิบัติธรรม ที่เป็นองค์ของโพธิ และ
โพชฌงค์ที่เป็นปริตร ที่ใช้สวดเป็นพุทธมนต์ เรา
ก็มองโพชฌงค์ได้ใน ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับศรัทธา การเอาโพชฌงค์มาสวด
เป็นปริตรนี่ เห็นได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ใน
ระดับศรัทธา คือมุ่งไปทางด้านจิตใจ ศรัทธา
ท�ำให้คนมีใจสดชื่น ร่าเริง แจ่มใส มีก�ำลังใจเข้ม
แข็ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่จะช่วยให้เป็นอยู่
ด�ำเนินชีวิตได้ดี ก�ำลังใจที่เข้มแข็งนั้นท�ำให้กาย
แข็งแรงได้ด้วย จึงเป็นส่วนช่วยให้หายโรคหาย
ภัยได้ ตรงข้ามกับคนหมดก�ำลังใจ ที่ทรุดลงให้
เห็นได้ชัดๆ
๒. ระดับปัญญา เป็นเรื่องของการรู้เข้าใจ
โพชฌงค์ท่ีเป็นหลักธรรมแล้วน�ำมาใช้มาปฏิบัติ
ให้ก้าวไปจนได้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายของการ
ปฏิบัติโพชฌงค์นั้น คือการตรัส รู้ เริ่มตั้งแต่รู้
เข้าใจตัวหลักธรรมโพชฌงค์ ๗ แต่ละข้อ แต่ละ
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องค์ ว ่ า คื อ อะไร เป็ น อย่ า งไร มี ค วามหมาย
อย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไร เอามาใช้มาปฏิบัติ
อย่างไร เป็นต้น
ที นี้ ก็ พู ด ในระดั บ ที่ ๑ ก่ อ น คื อ ในระดั บ
ศรัทธา ที่ว่าเป็นด้านจิตใจ อย่างที่เอามาใช้สวด
มนต์กันนี้
จะเห็นว่า ในสถานการณ์อย่างเวลานี้ เมื่อ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บถึงขัน้ มีโรคระบาด เป็นเหตุการณ์
ใหญ่ขึ้นมา ก็ท�ำให้คนตระหนกตกใจ หวาดหวั่น
พรัน่ พรึง ท�ำให้คนหลายพวกหลายหมูด่ ำ� เนินชีวติ
ไม่สะดวก อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองจะเป็น
อยู่ได้ตามปกติ ต้องมาติดขัดเรื่องโน้นเรื่องนี้ บ้าง
ก็ท�ำงานท�ำการไม่ได้ ถึงกับตกงาน ไม่มีงานท�ำ 
ชีวิตติดขัด จิตใจวุ่นวาย เป็นกันไปต่างๆ
ในสภาพอย่างนี้ จิตใจของคนก็มีอาการเป็น
ไปต่างๆ บ้างก็ตระหนกตกใจ บ้างก็หวาดกลัว
บ้างก็วิตกกังวล บ้างก็ห่วงใยคนนั้นคนนี้ บ้าง
ก็โกรธ ขัดเคือง ไม่พอใจ บ้างก็ซึมเศร้าเหงา
หงอย บ้างก็กระวนกระวาย กลุ้มอกกลุ้มใจ บ้าง
ก็เปลี่ ย นไปเปลี่ ย นมา เป็นไปต่างๆ รวมแล้ว
ก็เป็นสภาพจิตที่ไม่ดี แล้วก็แปลกแยกกัน ถึง
กับแตกแยกกันก็มี อย่างนี้ก็คือจิตใจคนชักจะ
ระส�่ำระสาย แล้วถ้าจัดการไม่ได้ น�ำทางไม่ดี ก็จะ
ไปถึงขั้นที่สังคมระส�่ำระสาย
ในสภาพเช่นนี้ ถ้าจะให้ดี ต้องแก้ปัญหาให้
ถึงพื้นฐาน ขั้นที่ ๑ ก็คือ ท�ำอย่างไรจะให้คนมีใจ
สงบลง รวมเป็นอย่างเดียวหรือไปในทางเดียวกัน
เมื่อคนทั้งหลายมีใจว้าวุ่นขุ่นมัวรู้สึกนึกคิดกันไป
ต่างๆ นั้น พอทุกคนมีใจสงบลงได้ ก็มีใจรวมกัน
คือรวมกันในความสงบเป็นอย่างเดียวกัน นี่เป็น
การรวมกันในขั้นพื้นฐาน
แล้วทีนี้จะให้ดี ก็ร่วมเดิน ร่วมด�ำเนินความ
คิดความเห็นท�ำการทั้งหลายไปในทางเดียวกัน
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อย่างนี้ก็เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคี เหมือนมี
ใจลงเรือด้วยกันไปในทางเดียว เมื่อสามัคคีกัน ก็
จะท�ำอะไรต่ออะไรได้โดยพร้อมเพรียง แล้วก็จะ
ส�ำเร็จผลได้ง่าย
เวลานี้ คนทั้งหลายในประเทศนี้ ในสังคมนี้
ก็เหมือนคนลงเรือล�ำเดียวกัน แล่นฝ่าพายุร้าย
โควิด-19 ไปด้วยกันบนทะเลใหญ่ ถ้าสามัคคีมี
ใจรวมร่วมไปในทางเดียวกัน ท�ำอะไรๆ ประสาน
สอดคล้องไปด้วยกันในการที่จะฝ่าคลื่นลมที่แรง
ร้าย เรือไทยก็จะผ่านพ้นภัยอันตรายไปถึงจุด
หมายแห่งความสุขได้โดยสวัสดี
การสวดมนต์ และฟังสวดมนต์นี่ ช่วยท�ำให้
ใจสงบ ตามปกติ คนที่สวดมนต์และฟังสวดมนต์
ก็คือญาติโยมประชาชนคนที่มีศรัทธาอยู่แล้ว พอ
ฟังพระสวดมนต์ หรือตนเองสวดมนต์ก็ตาม ใจก็
นึกโน้มไปในเรื่องบุญเรื่องธรรม ในความดีงาม
ท�ำให้เป็นจิตใจที่ดี เกิดมีปีติในบุญในธรรม พอได้
ฟังได้สวดนั้น
หนึ่ง เสียงสวดค�ำสวดก็มาครองใจแทนที่
หรือไม่กก็ นั้ ความคิดความรูส้ กึ ทีต่ นื่ ตระหนกตกใจ
ฟุง้ ซ่านขุน่ มัวเศร้าหมองวุน่ วายอะไรต่างๆ ให้เงียบ
หายไป ใจก็สงบ เมื่อคนที่สวดที่ฟัง ต่างมีใจสงบ
ก็มีใจรวมกันในความสงบหรือมีใจสงบเหมือนกัน
สอง มิใช่แค่นั้น การฟังการสวดนั้นยังพาใจ
ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นึกถึง
คนที่ร่วมใจปรารถนาดี และอะไรต่ออะไรที่ดีงาม
ก็ท�ำให้มีก�ำลังใจ เกิดความเข้มแข็งขึ้นมา
ทีนี้ เมื่อใจคนเป็นอย่างเดียวกันอย่างนี้ ก็
เหมือนกับว่าตัวคนมารวมกัน ถ้าเขามาสวดด้วย
กัน ก็เรียกว่ามีกายสามัคคี คือ กายมาพร้อมเพรียง
อยู่ด้วยกัน เมื่อคนมาร่วมรวมกันมีกายสามัคคี  
ก็รู้สึกอุ่นใจ มาเสริมเพิ่มก�ำลังกัน ให้แต่ละคน
เข้มแข็งมากขึ้น
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แต่ถึงแม้ตัวไม่ได้มา ไม่ได้กายสามัคคี แต่ถ้า
ใจสามัคคี ใจพร้อมเพรียงกัน คือ ใจเป็นอย่าง
เดียวกัน รวมกันในความสงบ รวมกันในศรัทธา
ก็เป็นใจทีม่ คี วามสามัคคี เรียกว่ามีจติ สามัคคี ก็ยงิ่
มีก�ำลังแรง เพราะจิตสามัคคี เป็นฐานของกาย
สามัคคี
เมื่อคนมีจิตสามัคคีแล้ว กายสามัคคีจึงจะมี
ความหมาย ถ้าเอากายมารวมกันเป็นกายสามัคคี
แต่ใจไม่เอาด้วยกันนี่ กายสามัคคีก็ไม่มีความ
หมาย ก�ำลังพลมากมายก็ไปไม่รอด
ฉะนั้น จิตสามัคคี หรือใจสามัคคีนี่ส�ำคัญ
คนที่ฟังที่สวดมนต์ มีจิตใจมารวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในความสงบ มีใจระลึกนึกถึงด้วย
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า ในธรรม ในความดีงาม
ต่างๆ ในเรื่องที่ดีมีประโยชน์อันควรจะท�ำ ก็เป็น
จิ ต ใจที่ ดี ง าม มี ค วามสงบ แล้ ว มี ป ี ติ สดชื่ น
เบิกบาน แจ่มใส ก็มีก�ำลังใจขึ้นมา
พอใจสงบดีมีก�ำลังใจ ใจนั้นก็ตั้งหลักได้ ก็มี
สติขึ้นมา พอสติมา ตั้งหลักได้ จะท�ำอะไร ใจก็
พร้อม ทีนี้ก็เอาละ ถ้าเป็นคนที่ได้เรียนรู้ มีทุน
ความรู้เข้าใจ ปัญญาก็ท�ำงานเดินหน้าไปได้ นี่
คือสติตั้งหลักให้ แล้วปัญญาก็คิดพิจารณาว่า ใน
สถานการณ์อย่างนี้ เรามีความรู้ในเรื่องนี้อย่างนี้
เราจะท�ำอะไร จะปฏิบัติอย่างไร กลายเป็นว่า
ปัญญาก็จะน�ำความรู้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้
นีเ่ ป็นขัน้ ทีร่ วมใจรวมพลให้เกิดความสามัคคี
และให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติการ ด�ำเนิน
การต่างๆ ต่อไป
ในสมัยก่อนนั้น ที่ท่านจัดให้มีการสวดมนต์
นี้ มิใช่ว่าจะมีแค่สวดมนต์ แต่การสวดมนต์เป็น
กิจกรรมชนิดที่ว่ารวมพล รวมคน รวมใจ เพื่อให้
พร้อมที่จะท�ำการอันใดอันหนึ่งต่อไป นี่คือ ตอน
นี้คนมีใจสงบแล้วนะ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว

และก็มีสติตั้งหลักให้พร้อมละ เออ.. ทีนี้จะท�ำ
อะไรล่ะ ท่านก็ต่อด้วยการฟังธรรม
สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ คือ มีหลักว่า พอสวด
มนต์จบ ก็ฟังธรรม ทีนี้ ในความหมายกว้างๆ
ฟั ง ธรรมก็ ร วมไปถึ ง การเอาเรื่ อ งดี ง ามที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตเป็นอยู่ มาบอกเล่า
แนะน�ำกัน เช่น เรื่องที่ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร
ในเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อย่างที่มีโควิด-19
เกิดขึ้นนี้ มีวิธีป้องกันตัววิธีด�ำเนินชีวิตที่ดีงาม
ให้เป็นไปได้อย่างไร นี่คือ เมื่อใจคนสงบด้วยการ
สวดมนต์แล้ว ก็ได้โอกาสน�ำเอาความรู้นี้มาบอก
กัน และนอกจากความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์
แล้ว ก็เอาธรรมะมาสอนอีก ก็ดีกันใหญ่
เรานี้ก็มีเรี่ยวแรงสู้ปัญหา มีปัญญาดับทุกข์ได้
ในสถานการณ์ทรี่ า้ ยแรงอย่างนี้ อย่ามัวติดจม
อยูก่ บั ความคิดฟุง้ ซ่านวุน่ วายว้าวุน่ ขุน่ มัว ทีอ่ ะไรๆ
ไม่ได้ไม่เป็นอย่างใจ อย่ามัวเจ็บใจอยูใ่ นความทุกข์
คนเราที่เกิดความตระหนกตกใจ เกิดความ
คับข้องขัดใจว่าท�ำอะไรไม่ได้อย่างใจ เช่นว่าจะ
ไปเที่ยวเล่นสนุกสนานบันเทิง ก็ท�ำไม่ได้นั้น ก็ได้
แต่ขุ่นมัว ท�ำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่ดี เป็นจิตใจที่
เสียหาย เสื่อมคุณภาพ จมอยู่ใต้ความทุกข์ความ
เดือดร้อน นอกจากเป็นจิตใจที่มีทุกข์แล้ว ก็เป็น
จิตใจที่เจ็บป่วย ไม่เหมาะไม่พร้อมที่จะท�ำงาน
หรือเอาไปใช้งาน
ลองคิดกันดู เมื่อมีเรื่องทุกข์มาแล้ว เราจะ
ท�ำอย่างไร ?
ถ้ามองตรงไปตรงมา ก็จะเห็นว่า เออ.. เจ้า
โควิด-19 นี่มันเป็นโรคร้าย ถ้ามันเข้ามาถึงตัว
ถึงกายก็จะเป็นอันตรายร้ายแรง จะท�ำให้คน
เจ็บป่วยถึงตาย เราต้องป้องกันไม่ให้มันมาถึงตัว
แต่นี่ คนเหล่านี้ ทั้งที่ก็ยังอยู่กันดีๆ โรคก็ยังไม่
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มาถึงตัว ตัวก็ยังไม่เป็นโรค ก็หงุดหงิด ขัดเคือง
เดือดร้อนใจว่ากันให้สับสนวุ่นวายไปหมด แล้ว
ตัวเองอยูก่ บั ความทุกข์เท่านัน้ ไม่พอ ยังท�ำให้คนกับ
คนวุ่นวายกันไปด้วย นี่มันเรื่องอะไร กลายเป็นว่า
ทั้งที่โรคนั้นก็ยังไม่มาถึงตัว แต่มันเก่ง มันท�ำร้าย
ถึงใจได้เลย มันมาถึง ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงกันกับมัน
นี่มองในแง่หนึ่ง ก็กลายเป็นว่า คนเหล่านี้
ท�ำร้ายตัวเอง เอาเรื่องที่คิดไม่ถูกต้อง คิดผิดทาง
เอามาท�ำร้ายใจตัวเอง ท�ำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์
ทีนี้ ถ้าตั้งสติตั้งหลักได้ วางใจให้ถูก อย่างน้อย
ก็คิดว่า เออ.. นี่อะไรกัน โควิดก็เป็นของมัน มัน
ท�ำให้เกิดสถานการณ์ร้าย มันสามารถท�ำร้ายเรา
ได้ เราจะต้องคิดป้องกันแก้ไข ให้เราอยู่ของเรา
ได้ ให้พวกเราอยู่กันได้อย่างดี แต่นี่เรามาคิดวุ่น
อยู่กับเรื่องตัวเอง ท�ำกับใจของตัว มัวแต่คิดวิตก
กังวลขัดเคืองวุ่นวายใจ นี่เราเองเอามันมาท�ำร้าย
ตัวเรา เรากลายเป็นผู้ถูกกระท�ำ  คนที่เก่งจริง
ต้องเป็นผู้กระท�ำ  ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระท�ำ  ตอนนี้
เราเป็นผู้ถูกกระท�ำ  ถูกกระท�ำอย่างไร เราเอา
เรื่องมาคิดให้เป็นปัญหาเดือดร้อนใจตัวเอง โดย
ไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาตัวจริงเลย
เรื่องนี้บอกว่า คนที่ปฏิบัติถูกต้อง คนที่เก่ง
จริง ก็คือ จากการเป็นผู้ถูกกระท�ำ  ต้องเปลี่ยน
ให้ตัวเป็นผู้กระท�ำ  จากการถูกปัญหามาบีบคั้น
ถูกความทุกข์มากดทับตัว ต้องพลิกตัวกลับขึ้น
เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้ดับทุกข์
สติจะบอกเลยว่า คุณท�ำผิดแล้ว โรคก็ยังไม่
เป็น แต่มันท�ำให้ตัวเราเกิดความวุ่นวาย กลาย
เป็นการซ�้ำเติมท�ำกับตัวเอง อย่างนี้ไม่ได้เรื่อง
เอาใหม่ ต้องเปลี่ยน เราต้องพลิกตัวขึ้นเป็นผู้
กระท�ำ แล้วก็เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้ดับทุกข์
ตอนนี้คือสติมาแล้ว ปัญญาก็ตามมาได้เลย
พอปัญญามา ก็เดินหน้าได้ ถึงตอนนี้ก็คิดว่า เรา
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จะจัดจะท�ำอะไรๆ จะด�ำเนินชีวิตของเราอย่างไร
ให้ดีที่สุด แล้วพวกเรา เพื่อนเรา ครอบครัวพี่น้อง
เรา จะอยู่จะท�ำอะไรกันอย่างไร ให้ดีที่สุด ที่จะ
แก้ไขเอาชนะมันได้
ทีว่ า่ มานีก้ ค็ อื เริม่ จากว่า ถ้าเรารูจ้ กั สวดมนต์
ให้ถูกต้อง ให้ได้ผลเป็นประโยชน์ ก็จัดตั้งวางฐาน
ให้ แ ก่ ชี วิ ต และสั ง คมได้ คนเรานั้ น มี ฐ านอยู ่ ที่
จิต ถ้าจัดวางจิตให้ถูกต้องแล้ว เมื่อจิตนั้นดี มี
ความมั่นใจ มั่นคงแล้ว ก็มีสติ เมื่อจิตมีสติ สติก็
ตั้งหลักให้เดินหน้าเดินงานได้ ทีนี้ปัญญาก็มา
คนก็กลายเป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา และ
ท�ำการสร้างสรรค์ งานการก็เดินหน้าไป ก็แก้ไข
ปัญหาและท�ำสิ่งที่พึงต้องการได้ อย่างน้อยก็พา
ให้ผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างดีที่สุด
แต่จะให้ส�ำเร็จผลอย่างดี คนต้องสามัคคีกัน
สวดมนต์พาให้ทั้งกายและใจคนมาสามัคคีกัน
สามัคคีที่แท้ที่มีผลแน่ คือสามัคคีของจิตใจ เมื่อ
มีจิตสามัคคีแล้ว ความสามัคคีในการงานกิจการ
และการกระท�ำทางกายก็ออกมาด้วย คนก็ไป
ด้ ว ยกั น เดิ น ทางเดี ย วกั น ไปได้ ด ้ ว ยดี เพราะ
ฉะนั้น เรื่องสวดมนต์นี่ ถ้าใช้ให้ถูกให้เป็น ก็เป็น
ประโยชน์ได้มาก
ก็เอาเป็นว่า เราใช้สวดมนต์เป็นพื้นฐานเบื้อง
ต้น ด้วยการที่คนมีศรัทธามาน�ำ  ท�ำให้จิตใจมา
รวมกัน เมื่อใจคนรวมกันในความดีงาม มีความ
สงบพร้อมกันดี มีสติตั้งหลักได้ ก็พร้อมที่จะเดิน
หน้าไปด้วยการใช้ปัญญา
ตอนนีล้ ะทีว่ า่ พอสวดมนต์มใี จสงบ (ไม่ใช่สวด
กล่อมใจให้เคลิบเคลิ้ม) จบสวดมนต์ ออกจาก
สวดมนต์ แ ล้ ว ก็ มี ก ารฟั ง ธรรม มี ก ารพู ด จา
บอกเล่าให้ความรู้ ให้คติแนะน�ำอะไรต่างๆ หรือ
พร้อมใจกันท�ำอะไรๆ นีค่ อื ศรัทธาทีป่ ฏิบตั ถิ กู ต้อง
ก็มาต่อกับปัญญา
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ในระดับปัญญา ก็คือใช้โพชฌงค์ในปฏิบัติ
การ ที่จะพูดกันต่อไป ตอนนี้พูดเรื่องของศรัทธา
ในระดับจิตใจแทรกเข้ามาให้เข้าใจไว้ก่อน
ในเรือ่ งของศรัทธา เรือ่ งของจิตใจนัน้ ได้บอก
แล้วว่า ก�ำลังใจเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญ
ควรย�้ำเรื่องนี้ไว้ด้วย
มี พุ ท ธพจน์ ที่ พึ ง ถื อ เป็ น คติ ว ่ า “อาปทาสุ
ถาโม เวทิตพฺโพ” มีความหมายว่า เรี่ยวแรงก�ำลัง
ของคนนั้น พึงรู้ได้ในคราวมีภัยอันตราย เริ่มแต่
ก�ำลังใจ พอมีภัยอันตรายเกิดขึ้น เราจะรู้เลยว่า
คนมีก�ำลังใจไหม อย่างที่พูดสั้นๆ ว่า “ก�ำลังใจ
รู้ได้เมื่อภัยมา”
เราจะต้ อ งพิ สู จ น์ ว ่ า เรามี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีก�ำลัง ตัวเราเองนี่มีก�ำลังใจ และประเทศชาติ
สังคมของเรามีก�ำลังที่จะผจญต่อสู้แก้ไขปัญหา
นี้ได้
นี่เป็นเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเอง ต้องแสดงให้
เห็ น ว่ า เรามี ก� ำ ลั ง เข้ ม แข็ ง พอที่ จ ะเอาชนะ ที่
จะท�ำการให้ส�ำเร็จ อย่างที่ท่านว่า “อาปทาสุ
ถาโม เวทิตพฺโพ” เรี่ยวแรงก�ำลัง รู้ได้เมื่อมีภัย
อันตราย
ทีนี้ ในยามมีเรื่องร้าย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นนี้
ก็มีคติส�ำหรับสถานการณ์ของแต่ละคน ที่ท่านให้
ไว้อีกว่า คนที่เก่งจริง คนที่ด�ำเนินชีวิตได้ดีนั้น ถึง
ทีได้ประโยชน์สมหมาย ไม่เหลิงลอย ถึงคราว
สูญเสียประโยชน์ ก็ไม่หมดก�ำลังใจ
คนจ�ำนวนมากนั้น สติไม่อยู่ ปัญญาไม่บอก
ให้ พอได้อะไรส�ำเร็จดี ได้ลาภโน่นนี่ ก็เหลิง นี่
คือพลาดไปแล้ว เรียกได้ว่า เสียสติ
ทีนี้ พอสูญเสียบ้าง มีเรื่องร้าย เจอภัยพิบัติ
เข้า ก็หมดก�ำลังใจอีก อันนีก้ ใ็ ช้ไม่ได้ ก็คอื หมดสติ
ฉะนั้ น ต้ อ งเอาคติ นี้ ไว้ จะได้ เ ป็ น เครื่ อ ง
พิสูจน์ตัวเอง ดังที่ว่า ถึงทีได้ผลส�ำเร็จสมหมาย

ไม่เหลิงลอย ถึงคราวเสียประโยชน์ ก็ไม่หมด
ก�ำลังใจ อันนี้จะเป็นการพิสูจน์ตัวเราเอง แล้วก็
เข้ากับหลักที่ว่า เรี่ยวแรงก�ำลังที่มี จะรู้ได้เมื่อมี
ภัยอันตราย
ที่ว่าสวดมนต์จบแล้ว ให้ฟังธรรม อย่างง่ายๆ
ก็สามารถแนะน�ำธรรมคติอย่างนี้ หรือบอกธรรม
บทสั้นๆ พอให้จิตที่สงบมั่นพร้อมดีแล้วนั้น ได้
งานที่จะท�ำด้วยปัญญาต่อไป
เป็นอันว่า การสวดมนต์ที่เป็นการปฏิบัติ
เบื้ อ งต้ น ด้ ว ยศรั ท ธา ก็ ส ามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ ง
เตรี ย มจิ ต ใจ ช่ ว ยให้ ส งบมั่ น คงเกิ ด มี เรี่ ย วแรง
ก�ำลัง ตั้งสติได้ดี เป็นจิตที่เหมาะที่พร้อมจะใช้
ท�ำงาน และน�ำให้เกิดความสามัคคีที่จะให้คน
เดินหน้าไปด้วยกัน
ถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ได้ ถึงแม้ต้องผจญวิกฤติ
ภัย ก็หวังได้ว่าจะชนะ จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
อย่างน้อยแม้แต่ในระหว่างที่ยังด�ำเนินงานใน
การที่จะแก้ปัญหา คนก็มีจิตใจที่ดี มีสติ มีก�ำลัง
ใจ ที่จะก้าวไปข้างหน้า
เอาละ นี้คือการสวดพระปริตร ที่น�ำธรรม
มาใช้ในขั้นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธา ว่ากันแค่
นี้ก่อน

๒

ขั้นปัญญา :
รู เ้ ข้าใจ ใช้โพชฌงค์

โพชฌงค์นี้ คือที่ที่ สติ กับ ปัญญา มาท�ำหน้าที่
เต็มตัว
ต่อไปขั้นที่ ๒ คือระดับปัญญา เป็นขั้นที่รู้
ทีถ่ งึ ตัวจริงของโพชฌงค์ ทีนเี้ ราก็มาเรียนโพชฌงค์
ที่เป็นหลักธรรมกันหน่อย อาจจะรู้สึกว่ายาก
บ้าง แต่ถ้าเรารู้เข้าใจจริง แล้วเอาไปใช้ปฏิบัติจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โพชฌงค์นี้ท่านย�้ำไว้ว่า
ส�ำคัญนัก

“โพชฌงค์” แปลว่า ธรรมที่เป็นองค์ของการ
ตรัสรู้ พูดขยายความว่า ธรรมคือข้อปฏิบัติที่เป็น
องค์ประกอบของการตื่นรู้ จนถึงตรัสรู้ ท�ำไมจึง
แปลอย่างนั้น
“โพชฌงค์” นี่มาจากค�ำว่า “โพธิ” นั่นเอง
ในภาษาบาลี มีวิธีทางไวยากรณ์ “โพธิ” คือ
การตรัสรู้นี้ เวลาไปรวมกับ “อังคะ” กลายเป็น
“โพชฌ” จึงเป็น “โพชฌังคะ” ภาษาไทยเรียก
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ว่า “โพชฌงค์” ที่จริงก็คือ โพธินั่นแหละ แล้วก็
“อังคะ” คือองค์ ได้แก่องค์ประกอบ จึงเป็นองค์
ประกอบของการตรัสรู้
องค์ประกอบของการตรัสรู้ ก็หมายความว่า
ธรรมแต่ละข้อในจ�ำนวนนี้ เป็นองค์ประกอบที่มา
รวมกันเข้า ท�ำให้เกิดการตรัสรู้ ที่ว่าเป็นองค์คือ
องค์ประกอบนี้ ก็หมายความว่า ต้องพร้อมต้อง
ครบ จึงจะตรัสรู้ เพราะฉะนั้น ธรรมชุดนี้จึงมี
ค�ำที่ท่านอธิบายไว้พิเศษหน่อยว่า องค์ประกอบ
เหล่านี้ต้องมาครบพร้อมกันเป็นธรรมสามัคคี
ซึ่งจะไม่ค่อยได้ยินที่อื่น
ธรรมชุ ด โพชฌงค์ นี้ มี ค� ำ ว่ า “ธรรม
สามั ค คี ” หมายความว่าเป็นการประชุมหรือ
รวมพร้อมของบรรดาธรรมที่เป็นองค์ประกอบ
ก็หมายความว่า โพชฌงค์นี่เป็นระบบองค์รวม
โพชฌงค์นี้มี ๗ ข้อ ก็คือต้องพร้อมทั้ง ๗ ข้อ
แต่ละข้อเป็นองค์หนึ่งๆ คือเป็นองค์ประกอบอัน
หนึ่งๆ มาครบพร้อมทั้ง ๗ ข้อก็ตรัสรู้ หรือส�ำหรับ
คนที่ปฏิบัติเบื้องต้น ก็เรียกง่ายๆ ว่าตื่นรู้
ฉะนั้น อย่าลืมว่าธรรมชุดนี้พิเศษ จึงมีค�ำว่า
“องค์” แปลว่าองค์ประกอบ และต้องมีสามัคคี
คือพร้อมกันครบ เราพูดว่าคนพร้อมเพรียงกัน นี่
ธรรมก็ต้องพร้อมเพรียง คือต้องมีสามัคคี
ทีนี้ มีอะไรบ้างล่ะ โพชฌงค์ คือ โพธิ+องค์
องค์ คือธรรมที่เป็นองค์ประกอบของโพธินั้น มี
๗ ข้อ ว่าให้ฟังผ่านๆ ก่อน ได้แก่ สติ ธัมมวิจัย
วิริยะ (ความเพียร) ปีติ ปัสสัทธิ (ความผ่อน
คลาย) สมาธิ และอุเบกขา นี่ ๗ ข้อนะ
ทีนี้ก็มาเรียนความหมาย ให้รู้ว่า ท�ำไมธรรม
๗ ข้อนี้จึงส�ำคัญนัก ใครมีพร้อมก็ท�ำให้เกิดความ
ตื่นรู้ จนถึงตรัสรู้ ส�ำเร็จถึงจุดหมาย ว่าไปทีละข้อ
ฟังกันแบบผ่านๆ สบายๆ

๑. สติ ธรรมองค์นี้ได้ยินกันเสมอ สติเป็นตัว
ตั้งต้น ให้สังเกตไว้เลย พอจะเริ่มต้น ต้องมีสติ
ก่อน ถ้าไม่มีสติ ก็เริ่มไม่ได้ สติเป็นตัวส�ำคัญที่ตั้ง
หลักให้ ถ้าตั้งตัวตั้งหลักไม่ได้ ก็ท�ำอะไรไม่ได้ สติ
แปลว่าอะไร แปลง่ายๆ ว่า ระลึก นึกไว้ จ�ำได้ ไม่
หลงลืม ไม่เลื่อนลอย ไม่ละเลย นี้แปลแบบง่ายๆ
ทีนี้ ลักษณะของสติเป็นอย่างไร คือ  ตื่นตัว
ตั้งหลักได้ ใจอยู่กับตัว ไม่ประมาท
ขออธิบายนิดหน่อย ตืน่ ตัว เป็นอย่างไร ตืน่ ตัว
คื อ ทั น -พร้ อ ม มี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ก็ ทั น ทั น เหตุ
ทันการณ์ ทันข้อมูล ทันเรื่องราว ทันความรู้
และพร้อมที่จะปฏิบัติ พร้อมที่จะลงมือท�ำ นี่ละ
สติเป็นตัวเริ่มต้น ถ้าไม่มีสตินี้อยู่ ก็ท�ำอะไรไม่ได้
ตรงนี้ต้องอธิบายประกอบนิดหน่อย ตื่นตัวนี่
ตรงข้ามกับตื่นตูม มีสติ คือตื่นตัว ไม่ตื่นตูม ตื่น
ตูมนั้นตรงข้าม ตื่นตัวคือมีสติ แต่ตื่นตูมคือเสีย
สติ ตื่นตูมคือตกใจหวาดกลัวจนกระทั่งสติหาย
ไป เลยท�ำอะไรต่ออะไรผิดพลาดหมด เหมือน
อย่างกระต่ายตื่นตูม คือมันนอนหลับอยู่ ได้ยิน
เสียงลูกตาลตกลงมาบนใบตาลแห้ง ดังสนั่นหวั่น
ไหว นึกว่าโลกแตก ก็เลยกระโจนไป ร้องตะโกน
ว่าโลกแตกๆ สัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่อง ก็วิ่งตาม
กันไปเป็นฝูง เอาละ เรื่องกระต่ายตื่นตูมก็ไปฟัง
เอาเอง ก็เป็นอันว่าไม่ตื่นตูม มีสติคือตื่นตัว ตื่น
ตัวก็พร้อม ก็ทันอย่างที่ว่าแล้ว
ทีนี้ต่อไป ตั้งหลักได้ พอมีสตินี่ คนตั้งหลัก
ได้ทันที พอตั้งหลักได้ จึงท�ำอะไรๆ ได้ คนที่
ตั้งหลักไม่ได้นี่ท�ำอะไรก็พลาดหมด พอตั้งหลักได้
ก็ท�ำได้เต็มที่ ฉะนั้น ตั้งหลักได้จึงส�ำคัญมาก
ต่อไปก็ ใจอยู่กับตัว คนที่มีสติ ใจอยู่กับตัว
ก็ไม่ใจหาย ไม่ใจลอย ไม่ขวัญหนี คนใจลอย
ใจหาย ขวัญหนี ก็คือไม่มีสติ ต้องเรียกสติกลับ
มา ให้ใจอยู่กับตัว ไม่ใจหาย ไม่ใจลอย
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ถ้าใจอยู่กับตัว พอมีอะไรเกี่ยวข้อง มีอะไร
ที่ตัวจะต้องเกี่ยว ไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับตัว หรือ
ตัวควรจะเกี่ยว ที่ตัวจะต้องเอาใจใส่ ใจก็ไปถึง
เลย ใจไปถึงสิ่งนั้นด้วยสตินึกถึงนั่นเอง สตินึกถึง
สิ่งนั้น ก็คือใจถึงกันกับสิ่งนั้น ใจนึกที่จะไปท�ำ
ไปจัดการกับสิ่งนั้น คือจะเริ่มด�ำเนินการ ก็ไปจับ
เอามา เพื่อจะได้จัดการ
ทีนี้ต่อไป เมื่อใจอยู่กับตัวแล้ว ก็ไม่ประมาท
ไม่ประมาท ก็คือมีสติอยู่ คนมีสติอยู่ ไม่ประมาท
ก็เหมือนกับคนเฝ้ายาม ยามนั้นมองดูอยู่ พร้อม
อยูต่ ลอดเวลา ลองนึกดูสิ คนอยูย่ ามนัน้ ใจต้องตืน่
อยู่ตลอดเวลา ใช่ไหม แล้วก็มองดูอยู่ เออ.. คนนี้
ร้ายนี่ น่าสงสัย กันไว้ก่อน ไม่ให้เข้า ถ้ารู้แน่ว่า
ร้าย ก็กั้นหรือเอาออกไปเลย แต่ถ้าเป็นคนดี สิ่ง
ที่ดี เป็นสิ่งที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ ก็รับเข้ามา
นี่คือหน้าที่ของยาม เป็นหน้าที่ที่มีลักษณะของ
ความไม่ประมาท แต่ไม่ประมาทนั้นยังอีกเยอะ
ในความหมายว่าไม่ละเลย ไม่ปล่อยปละละทิ้ง
มีอะไรที่ควรจะท�ำ ก็รีบท�ำ
ทีว่ า่ มาเหล่านี้ คือลักษณะของสติ สตินสี่ ำ� คัญ
มาก เอาแค่นี้ก็พอ ถือว่าเข้าใจรู้ความหมายของ
สติแล้ว
สตินี้ท�ำงานที่ส�ำคัญ คือน�ำเสนอหรือส่งเรื่อง
ให้ปัญญา พอสติมาเริ่มต้นเริ่มเรื่องแล้ว ก็เรียก
ปัญญาให้มาดูมาพิจารณา ถ้าจะเปรียบก็เหมือน
กับว่า สตินี่เป็นมือ ปัญญาเป็นตา ตาคือปัญญา
จะมองดูอะไร ถ้าสิ่งนั้นไม่มาอยู่ต่อหน้า ไม่อยู่
ตรงตา หรือลอยไปลอยมา ตาจะดูอย่างไรก็ไม่ชดั
ก็ต้องเอามือคือสติไปจับเอาสิ่งนั้นมาถือไว้ให้ตรง
สายตา วางไว้ข้างหน้าหรือในที่ซึ่งเหมาะที่สุด
ทีต่ าคือปัญญาจะเห็นได้ชดั จะตรวจตราพิจารณา
ได้เต็มที่
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นี่ละที่ว่าสติเป็นตัวเริ่มต้นให้ แล้วตัวส�ำคัญ
ที่จะท�ำงานกับสติ ก็คือปัญญา ปัญญาในที่นี้มีชื่อ
พิเศษเรียกว่า ธัมมวิจัย
๒. ธัมมวิจัย คือ วิจัยธรรม วิจัยเรื่องราว
ต่างๆ จะเรียกว่า ธัมมวิจยะ หรือธรรมวิจัย ก็ได้
“ธรรม” นี่แปลง่ายๆ ว่า สิ่ง ก็ได้ (เช่นในค�ำว่า
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มี ไม่
เป็นอัตตา) เมื่อมีเรื่องราว มีข้อมูลอะไรๆ สติก็
จับมาส่งให้ปัญญา ปัญญาก็วิจัย
ปัญญาในที่นี้ เรียกว่า “วิจัย” วิจัย คือ เฟ้น
โบราณแปลว่า เฟ้น หมายความว่า เลือกคัด จัด
แยก ตรวจสอบ สืบค้น สาวหาเหตุปัจจัย เฟ้น
ให้ได้ความจริง เฟ้นให้ได้ตัวจริง เฟ้นให้ได้
วิธีปฏิบัติที่จะท�ำการแก้ปัญหาได้ส�ำเร็จ หรือ
ลุล่วงถึงจุดหมายได้เสร็จสิ้น
ปัญญาชื่อว่าวิจัยนี้ส�ำคัญนัก ต้องเข้าใจไว้นะ
วิจยั ทีส่ ำ� คัญนีท้ า่ นใช้มาก่อน เดีย๋ วนีเ้ ราก็เอามาใช้กนั
โดยถือว่างานวิจัยเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ท่านใช้มา
ดัง้ เดิมในหลักโพชฌงค์นี้ เรียกชือ่ เต็มว่า ธัมมวิจยั
พอปัญญาท�ำงานวิจัย ก็ก้าวหน้าไปในการ
ที่จะรู้เข้าใจเรื่องราว เข้าถึงตัวจริงของเรื่อง ได้
ประเด็นที่แท้ มองเห็นช่องทางวิธีปฏิบัติที่จะเข้า
ถึงความจริง ตลอดจนได้วิธีแก้ปัญหา วิธีจัดการ
ด�ำเนินการให้ถึงจุดหมาย ธัมมวิจัย คือวิจัยธรรม
ท�ำงานนี้ทั้งหมด
ปัญญาท�ำงานไป ใจมุง่ หน้า มัน่ แน่ว สดชืน่
รื่นสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง
ทีนี้ พอวิจัยไปๆ ปัญญาเดินหน้าพัฒนาไป
ก็ได้ก�ำลังเรี่ยวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อน
ตัวนี้คือความเพียร ได้แก่
๓. วิริยะ คือ ความเพียร ตอนนี้ปัญญา
ท�ำงาน ก็ต้องการวิริยะมาหนุน เจอเรื่องยาก ก็
ไม่ระย่อ วิริยะ คือความแกล้วกล้าพากเพียรบุก
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ฝ่าเดินหน้าไม่ถอย ช่วยให้ปัญญาเดินหน้าไปใน
การพินิจพิจารณา ในการคิดค้นเรื่องต่างๆ คิด
สรรวิธีการต่างๆ ความเพียรมาช่วย เรียกได้ว่า
ขับเคลื่อน ส่งก�ำลังให้ปัญญา
๔. ปีติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ พอมีวิริยะ
แล้ว ทีนี้ใจมองว่า ปัญญาเห็นสว่างก้าวหน้าไปๆ
และความเพี ย รก็ เข้ ม แข็ ง ขั บ ดั น ให้ ก� ำ ลั ง หนุ น
อย่างดี สติก็จับอยู่ ไม่หลุดไม่พลาด ธัมมวิจัย
ก็ ท� ำ งานได้ ดี วิ ริ ย ะก็ เ ดิ น หน้ า ไป ประสาน
สอดคล้องกันดี ก็สมใจ พอสมใจหมายได้ดังใจ
ก็ปลื้มใจ อิ่มใจ นี่คือปีติมา
ในปีตินั้น ไม่มีความขุ่นข้อง ขัดข้อง ขาดตก
บกพร่องในใจ ใจจึงอิ่ม เรียกว่าอิ่มใจ แล้วความ
อิ่มใจนั้น ด้านหนึ่ง ก็ไปเสริมวิริยะ เมื่อวิริยะ
ไม่มีอะไรติดขัด มีก�ำลังเต็มที่ ก็เดินหน้าได้เต็ม
แรง และอีกด้านหนึ่ง ก็ส่งผลต่อเนื่องให้ใจที่อิ่ม
แล้วนั้น เกิดความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นภาวะของ
จิตและกาย ที่ส�ำคัญมาก เป็นโพชฌงค์ข้อต่อไป
๕. ปัสสัทธิ คือ ความผ่อนคลาย นี่คือ เมื่อ
ใจอิ่ม ไม่มีอะไรขาดพร่อง ไม่มีอะไรขัดข้อง ไม่มี
อะไรมารบกวนใจ ไม่ต้องเกร็ง ไม่ต้องเขม็ง ไม่
ต้องเครียดภายใน ใจก็ผ่อนคลาย ดังนั้น พอปีติ
คือความอิ่มใจมาแล้ว ปัสสัทธิก็ตามมา
ปัสสัทธิ แปลว่า ความผ่อนคลาย รื่นสบาย
กายใจ (ตรงข้ามกับ “สารัทธะ” ที่แปลว่าเครียด)
ไม่มีอะไรกดดันรุนเร้า เป็นภาวะจิตส�ำคัญที่เปิด
โอกาสแก่ความสุข และแก่สมาธิ และเป็นภาวะ
ที่บรรจบประสานกายกับจิต คือเมื่อมีปัสสัทธิ ก็
จะมีทั้ง กายปัสสัทธิ – กายผ่อนคลายรื่นสบาย
และ จิตตปัสสัทธิ – ใจผ่อนคลายรื่นสบาย
ปัสสัทธินี้ มีความสุขตามมาด้วย การท�ำงาน
ด้วยโพชฌงค์จึงเป็นการพักผ่อนไปในตัว และ
เป็นความสุขแถมให้อีกด้วย

พูดได้ว่า ปัสสัทธิ เป็นตัวแสดงของสุขภาพ
จิต ซึ่งโยงสัมพันธ์กับสุขภาพกายด้วย
เมื่อมีปัสสัทธิ ก็เปิดโอกาสให้จิตเป็นสมาธิ
เป็นองค์ต่อไป
๖. สมาธิ คือ ภาวะจิตตั้งมั่น ใจมุ่งแน่ว เป็น
ธรรมดาตามธรรมชาติทีเดียวว่า เมื่อมีปัสสัทธิ
คือความผ่อนคลายแล้ว ก็จะมีสขุ ตามมา สุข ก็คอื
ไม่มีอะไรบีบคั้นกดดันทิ่มแทงกวนใจ จิตไม่ต้อง
ดิ้นรน ก็อ�ำนวยให้จิตนิ่งแน่วเป็นสมาธิ ดังนั้น
ต่อจากปีติ ก็มีปัสสัทธิ มีปัสสัทธิแล้วก็ผ่านสุขมา
เป็นสมาธิ (ความสุข เป็นเวทนาที่เสพเสวย มิใช่
เป็นตัวท�ำงาน จึงไม่เป็นองค์ด้วย)
พอเป็นสมาธิ ใจก็นิ่งแน่ว เมื่อใจมั่นแน่วแล้ว
ปัญญาจะพิจารณาสอดส่องตรวจตราเรื่องอะไร
ใจนิ่งแน่วอยู่กับเรื่องนั้น ปัญญาก็ท�ำงานได้เต็มที่
คล่อง ไม่ต้องติดขัดเลย
ตอนนี้จึงยิ่งดีกว่าใช้สติ เมื่อกี้นั้น สติยังต้อง
คอยจับ คอยพยุง คอยคุม คอยดึงไว้ไม่ให้มันหลุด
มันหายไป แต่ตอนนี้ใจอยู่กับเรื่องนั้นแล้ว เมื่อใจ
อยู่ สติก็ไม่ต้องท�ำงาน ตอนนี้สติเพียงคลออยู่ คือ
ถ้าหลุดจากสมาธิเมื่อไร สติก็ท�ำงานทันที แต่พอ
สมาธิท�ำงาน สติก็ไม่ต้องแล้ว สติก็วางได้
ท่านเปรียบเหมือนกับว่า คนจับเอาวัวพยศมา
แล้วจะให้มนั อยูก่ บั ที่ จะท�ำอย่างไร ก็เอาเชือกมาผูก
ดึงไว้ วัวจะไปก็ไปไม่ได้ เพราะเชือกดึงอยู่ เชือกนีค้ อื
สติ เชือกนีด้ งึ ไว้ ตรึงไว้ ท�ำให้ววั ทีพ่ ยศ ไปไหนไม่ได้
แต่ทีนี้ ต่อมาเจ้าวัวพยศตัวนี้ ใจมันยอมแล้ว
มันก็หมอบนิ่งอยู่กับหลัก พอมันหมอบนิ่งแล้ว
เชื อ กก็ ไ ม่ ต ้ อ งท� ำ งานละ เชื อ กคื อ สติ ไม่ ต ้ อ ง
ท�ำงาน ไม่ต้องดึง ไม่ต้องตรึง เพราะมีสมาธิคือ
เจ้าวัวมันหมอบอยู่กับที่แล้ว ทีนี้ปัญญาก็ท�ำงาน
ในจิตที่มั่นแน่วอยู่กับที่แล้ว ก็ท�ำงานได้สะดวก
คล่องเต็มที่เลย
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พอจิตมั่นแน่วเป็นสมาธิแล้ว ก็เปิดโอกาสให้
จิตมีภาวะที่ลงตัวดีที่สุด เป็นองค์สุดท้ายเรียกว่า
อุเบกขา ซึ่งเป็นข้อที่คนไทยมากมาย ยังเข้าใจผิด
ไปไกล ก็มาดูองค์สุดท้ายนี้ว่าเป็นอย่างไร
๗. อุเบกขา คือภาวะที่ใจนิ่งตรงเป็นกลาง
แต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจชัด ใจนิ่งตรงเป็นกลาง
คืออย่างไร ก็ท�ำความเข้าใจกันนิดหนึ่ง ถ้าจะให้
เข้าใจง่าย ก็ยกคาถาที่พระพุทธเจ้าทีปังกรตรัส
แก่สุเมธดาบส เอามาให้ฟังสักครึ่งคาถา พระองค์
ตรัสว่า
ตุลาภูโต ทฬฺโห สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ
แปลว่า : ท่านเป็นดังตุลา หนักแน่นมั่นคง
จักลุถึงซึ่งสัมโพธิญาณ
นี่คือพระด�ำรัสที่พระพุทธเจ้า พระนามว่า
ทีปงั กรตรัสไว้ เป็นลักษณะของอุเบกขา ทีว่ า่ ท่าน
เป็นดังตุลา หรือมีใจเป็นตุลา ก็หมายความว่า
ท่านมีใจเหมือนอย่างตราชู รู้จักไหมตราชู มีใจ
เหมือนอย่างตราชู ก็อยู่ในดุล อยู่ในภาวะสมดุล
คือเที่ยงตรง ไม่เอียงข้างซ้าย ไม่เอียงข้างขวา ไม่
เอียงขึ้น ไม่เอียงลง ตรงแน่ว พอดีเลย นี่คือภาวะ
จิตที่ลงตัวอยู่ในดุลยภาพ
เป็นอันว่า ลักษณะส�ำคัญของอุเบกขา คือ
“ตุลาภูโต” เป็นตุลา จ�ำไว้เลยนะ พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ค�ำอธิบายของค�ำอุเบกขาว่า ตุลาภูโต ใจ
เหมือนตราชู อยู่ในดุล อยู่ในภาวะสมดุล
ตรงนี้แหละเป็นหลักส�ำคัญ จิตที่อยู่ในภาวะ
นี้ได้ เป็นจิตที่สมบูรณ์ มองเห็นอะไรๆ ตรง เต็ม
พอดี พระอรหั น ต์ มี จิ ต เป็ น ปกติ อ ยู ่ ใ นภาวะที่
เรียกว่าอุเบกขา ที่เป็นภาวะสมดุลนี้
ในเมืองไทย เราก็เอาตุลามาใช้ แต่เราเรียก
ว่าตุลาการ ก็เลยแปลตุลาการกันหน่อย
ตุลาการนี้แปลได้ ๒ อย่าง หนึ่ง แปลว่า มี
อาการเหมือนตุลา มีอาการเหมือนตราชู หมาย
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ความว่ า ผู ้ พิ พ ากษาต้ อ งมี อ าการ คื อ มี ก าร
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับตุลา เหมือนกับตราชู
ซึ่งอยู่ในภาวะที่สมดุล ก็คือเที่ยงตรงนั่นเอง อีก
อย่างหนึ่ง ก็แปลตุลาการว่า ผู้สร้างตุลา หรือผู้
ท�ำตุลา ก็คือผู้สร้างตราชู หรือสร้างความเที่ยง
ตรงนั้นเอง อันนี้ออกไปนอกเรื่องนิดหน่อย ก็
กลับมาที่ตุลาภูโต ซึ่งก็นั่นแหละ คืออันเดียวกัน
ตุลาภูโต แปลแล้วว่า เป็นเหมือนตุลา หรือมี
จิตใจเป็นตุลา คืออยู่ในภาวะสมดุล ก็คือเที่ยง
ธรรม อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า ไม่เอนเอียง ไม่ว่าซ้าย
หรือขวา ไม่ว่าขึ้นหรือลง ตรงแน่ว ก็มองเห็นไม่
ว่าอะไร ตรงไปตรงมาตามเป็นจริง เป็นกลาง ไม่
ถูกความรู้สึกอะไรทั้งนั้นครอบง�ำ  ไม่ว่าชอบ ไม่
ว่าชัง ถ้าชอบ ก็เอียงไปทางหนึ่ง ถ้าชัง ก็เอียง
ไปอี ก ทางหนึ่ ง เรี ย กว่ า เกิ ด ความไม่ เ ที่ ย งตรง
การพิพากษาตัดสินวินิจฉัยก็เบี่ยงเบนไปหมด
เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นตัวส�ำคัญ เป็นตัวคุมท้าย
ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ใจสมดุล งานสมบูรณ์
ตอนนี้ครบแล้ว องค์ทั้ง ๗ ของโพชฌงค์ ใน
ชุดนี้ มีตัวท�ำงานส�ำคัญที่บอกเมื่อกี้ว่า สติเป็นตัว
เริ่มต้นจับงานเอาไว้ แล้วปัญญาก็เป็นตัวท�ำงาน
เดินหน้าไป
ปัญญานี้ที่เรียกว่าธัมมวิจัยนี่แหละ เมื่อเข้า
ชุดโพชฌงค์ท�ำงานไปพัฒนาไปจนส�ำเร็จผลลุจุด
หมาย ให้คนถึงธรรม เห็นความจริงแท้และได้
ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้น ธัมมวิจัยก็จะ
กลายเป็นโพธิ คือ ปัญญานี้แหละจะพัฒนาขึ้น
ไปเป็นโพธิญาณ เรียกว่าตรัสรู้
การที่ปัญญานั้นท�ำงานหาความรู้และคิด
การเดิ น หน้ า พั ฒ นาไปได้ ก็ ด ้ ว ยมี วิ ริ ย ะมา
ออกแรงท�ำการ โดยมีปฏิบัติการต่างๆ มากมาย
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มาหนุนมาพาให้ก้าวไป แล้วในที่สุด ความรู้เข้าใจ
และคิดเห็นพิจารณาตัดสินวินิจฉัยที่เป็นงานของ
ปัญญานั้น จะถูกต้อง พอดี ตรงตามเป็นจริง ไม่
ผิดพลาด ไม่เอนเอียง ก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะจิตที่
เป็นอุเบกขา เป็นตุลา อยู่ในดุลยภาพ
แต่การที่จิตเข้าถึงภาวะเป็นอุเบกขานั้นได้
ก็ด้วยการที่จิตเองได้พัฒนาขึ้นมาเป็นจิตที่มีสุข
ภาวะแล้ว คือเป็นจิตที่เอิบอิ่มสดชื่นและผ่อน
คลาย ด้วยปีติและปัสสัทธิ จนกระทั่งจิตนั้นอยู่
ตัวตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ จึงก้าวมาถึงภาวะแห่ง
ดุลยภาพของอุเบกขา
ทีนี้ก็มีข้อสังเกตว่า หลักธรรมทั่วไป โดย
มากมีปัญญาเป็นตัวคุมท้าย แต่แปลกว่า ในชุด
โพชฌงค์นี้ ปัญญาเป็นองค์ที่ ๒ เป็นตัวเจ้าของ
งาน ท�ำงานเต็มที่ แล้วมีอุเบกขาเป็นตัวคุมท้าย
ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า อุเบกขาท�ำให้ทั้ง ๖ ข้อ
ต้นท�ำงานได้ถูกต้อง เที่ยงตรง สมบูรณ์ เฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ปั ญ ญาที่ เ ป็ น ตั ว เอก ถ้ า จิ ต ไม่ อ ยู ่ ใ น
ดุลยภาพ ไม่สมดุล เอียงซ้าย-เอียงขวา เอนขึ้นเอนลง ก็จะรู้เข้าใจเอนเอียงบกพร่อง มองเห็น
ไม่ตรงตามเป็นจริง
ดูอย่างสติ  ทบี่ อกเมือ่ กีว้ า่   สติตงั้ หลักได้  เอาละ
เราตัง้ หลักได้ แต่ทนี พี้ นื้ กระดานบ้านเอียง พอพืน้
กระดานบ้านเอียง เราตั้งหลักบนพื้นกระดาน
บ้านที่เอียง จะเป็นอย่างไร เราตั้งหลักได้ เรา
ตั้งหลักได้ตรง บนพื้นกระดานบ้านที่เอียง หลัก
นั้นก็เอียงกับโลก แล้วทีนี้ ถ้าเราตั้งหลักนี้ให้มัน
ตรงกับโลก ตรงขึ้นไปในท้องฟ้า มันก็เอียงขัด
กับพื้นกระดานบ้านอีกนั่นแหละ เข้ากันไม่ได้กับ
พื้นบ้านที่เอียง นี่คือสติก็ยังสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าจิต
ไม่เป็นอุเบกขา
เพราะฉะนั้น ภาวะลงตัวสมดุลของจิตนี้จึง
ส�ำคัญมาก ตั้งแต่สติไปเลย สติแสนจะดี ท�ำให้

ตั้งหลักได้ แต่พอมาเจออุเบกขาไม่มีเข้า สติก็ชัก
ยุ่ง ก็ดีแหละต้องมีสติ แต่สติท�ำงานได้ผลไม่เต็มที่
เพราะมันมีความไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้
เหมือนพื้นบ้านพื้นกระดานเอียงนั่นแหละ ไป
ตั้งหลักบนนั้น มันก็ยุ่ง
ต่อไปก็เหมือนกัน จิตไม่เป็นอุเบกขา ปัญญา
ก็เห็นเอนเอียง มองล�ำเอียง ถ้ายังมีความเอนเอียง
อยู่ ก็เห็นไม่ตรง ก็ไม่ถูกจริง ไม่ตรงตามความ
เป็นจริง ยังมีความผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้น
ในที่สุด แม้จนถึงโพธิญาณ ก็จึงต้องมาในจิตที่
เป็นอุเบกขา เมื่อถึงอุเบกขาครบจบโพชฌงค์ ๗
แล้ว ผลที่ปัญญาได้ คือความรู้ความเข้าใจ ก็จะ
สมบูรณ์ เที่ยงตรง ถูกต้อง แน่นอน ไม่ผิดพลาด
เพราะฉะนั้น จึงควรพัฒนาจิตใจให้สามารถมี
ภาวะจิตเป็นอุเบกขา เมื่อใจเราเข้าถึงภาวะจิต
อุเบกขา ใจอุเบกขาก็มาบรรจบกับปัญญาที่จะ
รู้เข้าใจมองเห็นชัด-ตรง ปัญญาที่เป็นโพธิ มาใน
จิตที่สมดุลเป็นอุเบกขา
เป็นอันว่า ปัญญาที่สมบูรณ์มาในจิตที่เป็น
อุเบกขา และอย่างที่บอกแล้วว่า จิตของพระอรหันต์ เป็นจิตอุเบกขา เป็นจิตที่มีความสมบูรณ์
ลงตัวกับโลกนี้ทั้งหมด ก็เลยหมดปัญหา อยู่ด้วย
ปัญญาที่มองเห็นแจ้งตรงตามเป็นจริง เท่าทัน
โลกและชีวิต
หลักโพชฌงค์นี้ เราสามารถน�ำมาใช้ในปฏิบตั ิ
การกับเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นงาน
วิจยั อะไรๆ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารในการปราบโควิด-19
นี้ ให้ได้ผลอย่างดี
อย่างน้อย คนที่มีโพชฌงค์ ๗ นั้น ใจไม่มีโรค
นี่ขั้นที่หนึ่ง ใจไม่มีโรค เป็นใจที่สมบูรณ์แล้ว ก็
พร้อมทีจ่ ะท�ำอะไรได้ คนมีใจไร้โรคแล้ว มีสขุ ภาพ
จิตดีสมบูรณ์ เมือ่ รูว้ ชิ ารูง้ านช�ำนาญการ ก็มาแก้ไข
ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพของสังคมได้ผลดี

๕๕

โพชฌงค์นี้เป็นหลักการใหญ่ที่เมื่อใช้ครบ
ทุกขั้นตอน งานก็จะสมบูรณ์ ถ้าท�ำงานไม่ครบ
โพชฌงค์ ๗ งานและผลส� ำ เร็ จ ของเราจะไม่
สมบูรณ์ อย่างเช่นงานพิจารณาตรวจสอบวัดผล
ก็ต้องอยู่ในจิตอุเบกขา ปัญญาจึงจะเห็นถูกต้อง
ชัดตรง
เอาละ ได้ พูด เรื่องโพชฌงค์มาพอสมควร
ขอย�้ำอีกทีว่าโพชฌงค์คือธรรมที่เป็นองค์ประกอบ
ของโพธิ คือธรรมทีเ่ ป็นองค์ประกอบของการตืน่ รู้
จนถึงตรัสรู้ ซึ่งรวมมาถึงการที่จะท�ำงานทั้งหลาย
ให้ส�ำเร็จบรรลุจุดหมายอย่างดีงามได้ผลสมบูรณ์
จุดเน้นอันหนึ่งจากโพชฌงค์ก็คือ การแก้ปัญหา
และการท�ำงานสร้างสรรค์ทั้งหลาย เริ่มจากจิตใจ
ที่ดีงามสมบูรณ์ คือจิตใจที่ไม่มีโรค เมื่อจิตใจ
ไม่มีโรคแล้ว ก็จะท�ำงานได้ดีมีผลสมบูรณ์ และ
จิตใจที่ไม่มีโรคนั้น เอื้อโอกาสให้ปัญญาพัฒนา
ได้สมบูรณ์ด้วย เมื่อปัญญาท�ำงานได้สมบูรณ์ ผล
ส�ำเร็จก็สมบูรณ์
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วันนี้ก็เลยอธิบายเรื่องโพชฌงค์ ตั้งแต่ขั้นที่
หนึ่ง ในระดับศรัทธา ที่เอาโพชฌงค์มาใช้เป็น
ปริตร เอามาสวดมนต์ ซึ่งบางที หรือมักจะสวด
กันไป ฟังกันไป โดยไม่ได้รู้เข้าใจเนื้อความที่เป็น
หลักธรรม แต่ด้วยแรงศรัทธา ก็ช่วยให้มีผลดีแก่
จิตใจ ท�ำให้จิตใจตั้งหลักได้ เกิดมีความมั่นคง
มั่นใจ มีจิตใจสงบ สดชื่น ผ่องใส และมีความ
สามัคคีพร้อมเพรียงกันได้
ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ เราเอาโพชฌงค์
มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นทั้ ง สองระดั บ ทั้ ง ระดั บ
ศรัทธา และระดับปัญญา ช่วยให้ปฏิบัติการใน
การแก้ปัญหาของสังคมนี้ส�ำเร็จ ให้คนอยู่กันดี
จะได้เป็นฐานที่จะเดินหน้าก้าวไปสู่ความเจริญ
งอกงาม มี ค วามสุ ข โดยพึ ง มี ไ พบู ล ย์ ที่ พ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้ง ๒ อย่าง คือ มีทั้งอามิสไพบูลย์
ความพรั่งพร้อมทางวัตถุ และธรรมไพบูลย์ ความ
แพร่หลายของธรรมด้วย

๓

ปฏิ บัติการ :
โพชฌงค์ ในชีวิตและกิ จการ

ถ้าเลือกที่ไม่ได้ ก็ท�ำที่นั่นให้มันดี
เมือ่ กีไ้ ด้พดู อธิบายความหมายของโพชฌงค์ ๗
แต่ละข้อๆ ไปแล้ว เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นหลัก
ปฏิ บั ติ เ ป็ น รายข้ อ แล้ ว ก็ ม าดู ก ารน� ำ ธรรม
เหล่านั้นไปปฏิบัติ หรือน�ำไปใช้งาน อย่างใน
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ ลองยกตัวอย่างมาดูว่าเรา
จะใช้โพชฌงค์อย่างไร
เอาง่ายๆ อย่างทีท่ างการประกาศว่า ในระยะ
เวลาที่ มี ป ั ญ หาโรคโควิ ด -19 ระบาดนี้ ให้ ค น
ท�ำงานที่บ้าน อันนี้เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น ไม่ต้องมา
เถียงกันแล้วว่าจะท�ำหรือไม่ทำ 
� ทีนี้ บางคนก็ชอบ
แต่ส�ำหรับหลายคน เป็นเรื่องใหม่และแปลกไป ก็
ไม่ถนัด และก็ไม่สบายใจ บางทีขัดอกขัดใจ ว้าวุ่น
ขุ่นเคือง แต่อย่างไรก็ตาม ดังที่ว่าแล้ว ไม่ว่าจะ
ชอบหรือไม่ชอบ ก็ตกลงว่าต้องท�ำ
ทีนี้ เมื่อต้องท�ำงานที่บ้าน จะท�ำอย่างไร
บางคนพอนึ ก ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ ง

การท�ำงาน ก็มองกว้างออกไปทันทีว่า เออ..
ในสถานการณ์ ร ้ า ยคราวนี้ คนต้ อ งประสบ
ปัญหาเรื่องการท�ำงานกันทั่วไปหมด คนจ�ำนวน
มากมายถูกเลิกงาน หยุดพักงาน ที่ไหนๆ ก็มีแต่
เลิกงาน หยุดงาน พักกิจการ งานเก่าเลิกไป งาน
ใหม่หาไม่ได้ เงินหมด ไม่มีปัจจัยยังชีพ เดือดร้อน
แสนสาหัส
พอนึกได้ มองไปเห็นอย่างนี้ ก็หันไปสนใจ
ปัญหาใหญ่ของสังคม เรื่องคนไม่มีงานท�ำ  แล้ว
เดือดร้อนในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ นึกได้อย่างนี้
ก็เลยเอาเวลาและความคิดไปร่วมกับคนอื่นที่หา
ทางช่วยเหลือคนที่ตกงาน คนที่หมดอาชีพ ร่วม
แก้ปัญหาความยากไร้ขาดแคลนในสังคม ส่วน
เรื่องของตัวเองที่ต้องย้ายการท�ำงานมาที่บ้าน
กลายเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นปัญหาเลย เรื่อง
แค่นี้ เดี๋ยวก็จัดให้ลงตัวได้
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ถ้าจะคิด เขาก็มองว่า ดูสิ คนมากมายตกงาน
หยุดงาน เดือดร้อนแทบไม่มีจะกิน เรานี้ยังมี
งานท�ำ โชคดีกว่าเขามากมาย
คนที่นึกได้ แล้วมองกว้างออกไป และคิด
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้คนอย่างนี้ ก็มา
จากการมีสติในขั้นต้นอย่างหนึ่ง
ถึงตอนนี้ การตกลงจัดการในเรือ่ งทีจ่ ะย้ายการ
ท�ำงานมาท�ำทีบ่ า้ น ก็ยงั ค้างรออยู่ แต่เมือ่ คนนึกคิด
อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้ว เขาก็คิดแก้ปัญหาคิดจัดการ
เรื่องของตัวเองนั้นไปตามเหตุผล โดยไม่ต้องมี
ความงุ่นง่าน วุ่นวาย เดือดร้อนใจมาแถมซ�้ำตัว
ทีนี้ ในเรื่องการย้ายที่ท�ำงานมาท�ำที่บ้าน
ที่เป็นปัญหาของตัวเองยังค้างอยู่นั้น ตอนนี้ก็
อย่างที่ว่าแล้ว เป็นเรื่องที่จะจัดการให้เรียบร้อย
ลงตัว ไปตามเหตุผล ไม่มคี วามรูส้ กึ วุน่ วายขุน่ เคือง
ขัดใจอะไรๆ ที่เรียกว่าเป็นด้านอารมณ์เข้ามา
ซ�้ำเติมตัวเอง
คราวนี้ ก็มาจัดการเรื่องงานการนั้น ตามวิถี
ทางของสติปัญญา ในหลักโพชฌงค์
เขาก็มานึกว่า เออ.. การที่เราต้องอยู่ท�ำงาน
ที่บ้านนี่ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ เรา
ได้จัดการวางแบบแผนแนวทางการท�ำงานใน
บ้านให้ได้ผลดีลงตัวหรือยัง
เขานึกด้วยว่า การย้ายที่ท�ำงานนั้นก็มีเรื่อง
ข้างเคียงพ่วงมาด้วย ที่ส�ำคัญคือเรื่องคน คราวนี้
คนที่อยู่ร่วมในที่ท�ำงาน เปลี่ยนจากคนท�ำงานมา
เป็นคนที่อยู่ในบ้าน อาจจะเป็นคุณแม่ คุณพ่อ
ลูกๆ หรือคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมบ้าน แล้วเขาก็ไม่ได้
ท�ำงานอย่างเดียวกับเรา จะท�ำงานโดยอยู่ด้วย
กันอย่างไรให้มีความสุข แล้วถ้าให้ดี ก็ให้มา
เกื้ อ กู ล แก่ ก ารท� ำ กิ จ ท� ำ หน้ า ที่ ก ารงานของกั น
และกั น ด้ ว ย เออ.. นี่ เรายั ง ไม่ ไ ด้ จั ด การวาง
แบบแผนระบบงานให้มันเรียบร้อยลงตัว อย่าง
นี้เรียกว่าสติ นึกขึ้นมาแล้ว
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ที่นึกนั้น ก็คิดและรู้โดยมองเห็นด้วยว่า นี่ถ้า
เราปล่อยไป แล้วจ�ำเป็นต้องท�ำงาน โดยไม่ได้
มานึกมาคิดจัดให้เรียบร้อย ท่านถือว่าประมาท
ประมาทก็คือละเลย สิ่งที่ควรท�ำให้เรียบร้อย ให้
เกิดผลดีที่มันควรจะเป็น แต่ไม่ท�ำ  นี่เป็นความ
ประมาท เมื่อเราไม่ประมาท ก็มีสตินึกขึ้นมาว่า
เรื่องนี้ต้องคิดหาทางจัดวางให้เรียบร้อย ตรงนี้ก็
เข้าสู่ข้อ ๒ ธัมมวิจัย
ถึ ง ตอนนี้ ธั ม มวิ จั ย ก็ คื อ ใช้ ป ั ญ ญาคิ ด
พิจารณาแยกแยะ เชื่อมโยงสืบค้นหาวิธีการที่จะ
ท�ำให้การท�ำงานหรือกระบวนวิธีท�ำงานนั้นเป็น
ไปด้วยดี ซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นใน
บ้านในครอบครัวด้วย เมื่อคิดค้นหาไปๆ ก็อาจ
จะได้ความคิดดีๆ
ทีนี้ก็มานึกขึ้นได้ว่า เราควรจะฟังความรู้
ความคิดเห็นของคนที่อยู่ในบ้านร่วมกันทั้งหมดว่า
ท�ำอย่างนี้ๆ ดีไหม หรือเขาอาจจะมีความคิดเห็น
อะไรดี ๆ ตรงนี้ ก็ เข้ า สู ่ วิ ธี ข องปั ญ ญาตามหลั ก
เลยทีเดียว คือการใช้ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ทางสั ง คมมาเสริ ม ปั ญ ญา ซึ่ ง หมายถึ ง ความ
สัมพันธ์กับผู้อื่น
หลักที่พูดถึงนั้นคืออย่างไร ? ธัมมวิจัยที่ใช้
ปัญญาพินิจพิจารณาค้นหาวิธีการที่จะให้ท�ำงาน
ได้ดีนั้น ถ้าพูดสรุปความตามหลักก็คือ การวิจัย
หรือธัมมวิจัยนั้น ก็เพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ คืออะไร ? สัมมาทิฏฐิ แปลกัน
ว่า ความเห็นชอบ ถ้าแปลแบบชาวบ้านก็คือ
“ข้อสรุปความคิดความเข้าใจที่ถูกต้อง” นี่คือ
สิ่ ง ที่ เราต้ อ งการ หรื อ จุ ด ประสงค์ ข องปั ญ ญา
เราวิจัยตอนนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องดีที่สุด
เท่าที่ท�ำได้ในตอนนั้น คือให้ได้สัมมาทิฏฐิ (เท่า
ที่พัฒนามาได้)
ทีนี้ หลักก็มีว่า สัมมาทิฏฐิมีข้อปฏิบัติหรือ
ธรรมที่หนุนหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ สากัจฉา
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ได้แก่ การสนทนา ถกปัญหา อภิปราย ให้ความ
รู้ความคิดเห็นแก่กัน มาถึงตอนนี้ เราต้องการ
ได้ข้อสรุปความคิดเห็นที่จะให้ได้สัมมาทิฏฐิที่ดี
ที่สุด เราก็พูดคุยปรึกษาหารือกับคนในบ้าน บอก
ว่า วันนี้มาคุยกันหน่อยนะ ที่เราต้องอยู่บ้านและ
ท�ำงานกันที่บ้านนี่ แต่ละคนก็ท�ำงานต่างกัน และ
บางคนก็ไม่ได้ท�ำงาน เรามาช่วยกันคิดวางวิธีอยู่
ร่วมกัน ให้ท�ำงานโดยต่างคนต่างท�ำ  แต่อยู่ร่วม
กัน ให้ทุกคนอยู่และท�ำงานได้ดี อะไรท�ำนองนี้
ก็มาพูดคุยกันดู ด้วยใจเที่ยงตรงไม่เอนเอียง จน
กระทั่งปัญญามองเห็นเป็นที่สบายใจว่า ท�ำงาน
อย่างนี้ จะอยู่กันด้วยดีด้วย และงานของแต่ละ
คนก็เดินหน้าไปด้วยดีด้วย แถมมาหนุนมาเสริม
กันด้วย อย่างนี้ก็ได้ความสบายใจ มั่นใจ
การด�ำเนินการในเรื่องนี้ ก็ส�ำเร็จด้วยวิริยะ
ถ้าได้พบวิธีการที่ดีก็เกิดมีปีติ ได้อิ่มใจ ปลื้มใจ
แล้วก็เป็นอันได้ท�ำงานกัน ในบรรยากาศดีที่ทุก
คนมีปัสสัทธิ ผ่อนคลาย ที่คนอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ที่พูดมาอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่าง ซึ่งเห็นได้ว่า
กระบวนของโพชฌงค์ได้ครบ ก็ขอให้ไปพิจารณา
เอาเองตลอดทั้ง ๗ ข้อ แต่ในที่นี้ต้องการพูดให้
เห็นว่า ธรรมที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ามีเฉพาะ ๗ ข้อ
ที่เป็นองค์ในนี้เท่านั้น ธรรมแต่ละข้อโยงไปถึง
ธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเอง เพราะเป็นธรรมดา
ของความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัย จะพูดว่าธรรม
ทั้งหลายเรียกหากันและกันก็ได้ แต่ธรรมอื่นๆ
ที่โยงไปถึงเหล่านั้นมิใช่เป็นองค์
ตรงนี้ก็เป็นอันได้บอกว่า เราใช้ปัญญาที่เป็น
ธัมมวิจัยเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐินั้น
จะเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่าง เช่น
สากัจฉา เราก็จัดให้มีสากัจฉาเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐินั้น

คนสู้ปัญหา พัฒนาได้แน่
ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ไม่ใช่แค่เรื่อง
ไม่มีงานท�ำ  หรือเรื่องย้ายที่ท�ำงานไปท�ำที่บ้าน
เท่านั้น ความขัดข้องต่างๆ มีอีกมากมาย คน
จ�ำนวนมากไปไหนๆ ไม่ได้ และไม่มีที่ที่จะไป
ต้องอยู่แต่ที่บ้าน บางคนก็มาคิดว่า ตอนนี้เราไม่
ต้องไปท�ำงาน แต่จะไปที่อื่นๆ ที่ไหนๆ ก็แทบไป
ไม่ได้ ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว จะท�ำอย่างไรดี ก็
เลยอึดอัดขัดเคืองกลุ้มใจงุ่นง่านวุ่นวายไปต่างๆ
ว่า ท�ำไมเราจะต้องอยู่แต่ที่บ้าน ไม่ได้ท�ำอะไร
จะไปสถานบันเทิง ก็ไปไม่ได้ จะไปเที่ยวที่ไหน
ก็ไม่ได้ ไม่เคยเลยกับชีวิตแบบนี้ ไม่เป็นอิสระ
ไม่มีเสรีภาพ น่าเบื่อเหลือเกิน
นี่ ถ้ามีสตินึกขึ้นมา ปัญญาก็มองเห็นได้ว่า
เรานี้ไม่ปกติแล้ว มาขุ่นข้องหมองใจอะไรอยู่ เกิด
ปัญหาขึ้นมา แทนที่จะแก้ไข กลับไปคิดวุ่นวาย
พอกเพิ่มเติมปัญหาให้มันหนักมันหนาขึ้น ไม่ได้
อะไร ทุกข์ใจ เสียเวลา ท�ำร้ายตัวเอง ที่จริงก็ไม่ใช่
ปัญหาอะไร สถานการณ์เปลี่ยนไป ก็ถึงเวลาที่เรา
จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่นั้น จะว่ามันมา
ท้าทายก็ได้ นี่คือเราจะได้ทดสอบตัว ได้ฝึกตน
สถานการณ์ เ ปลี่ ย นไป เราก็ พ ลิ ก ตั ว ใหม่
คนในสมัยที่ผ่านมา ชอบพูดว่า “พลิกวิกฤติเป็น
โอกาส” นั่นก็ถูก เป็นถ้อยค�ำส�ำนวนหนึ่งที่ใช้ได้
รวมความก็คือต้องท�ำให้เป็นโอกาส แต่โอกาส
ในที่นี้เป็นโอกาสที่ไม่ปรารถนา เมื่อเป็นโอกาส
ที่ไม่ปรารถนา เราก็ต้องท�ำให้มันดี จนกระทั่ง
มันกลายเป็นโอกาสดีที่มีความส�ำเร็จเป็นโชคไป
เลย เดี๋ยวมันก็กลายเป็นโอกาสที่น่าปรารถนา
ไปเอง มันก็อยู่ที่ความสามารถของเรา โอกาสมา
ท้าทายเราว่าจะสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์
ได้ไหม ถ้าเรามีความสามารถจริง เราก็ท�ำได้ แล้ว
นี่ก็คือเราพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ให้กลายเป็นได้
ประโยชน์ ท�ำให้เราเป็นคนมีความสุขไปเลย
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สติมา ปัญญามองหาหนทาง ก็เข้าสู่กระบวน
ของโพชฌงค์ จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ก็คิดวิธีการไป บางคนมองเห็นว่า ตอนนี้ละ เป็น
โอกาสดีมีเวลาที่จะได้ศึกษาหาความรู้ ก็อ่าน
หนังสือยกใหญ่ ค้นคว้าหาความรู้คิดค้นอะไร
ต่ออะไรไป จนกลายเป็นประสบความส�ำเร็จไป
ในทางหนึ่งก็ได้ อย่างในชีวิตของบางคนที่ถูก
เหตุ ก ารณ์ บั ง คั บ เขาไม่ ย อมตั น ก็ ใช้ เวลานั้ น
เป็นโอกาสศึกษาค้นคว้า ท�ำให้เขาได้เป็นนักคิด
นักประดิษฐ์ผู้ค้นพบที่ยิ่งใหญ่ กลายเป็นบุคคล
ส�ำคัญของโลกไปเลย
เพราะฉะนั้น อย่าไปมัวท้อ มัวทุกข์ มัวกลุ้ม
ใจ ไม่ใช่เวลาที่จะท้อ แต่เป็นเวลาที่จะต้องท�ำ สติ
ปัญญาต้องพาใจให้พลิกสถานการณ์กลับ พลิก
ทุกข์ให้เป็นโชคชัยให้ได้ อย่างที่ว่าคนผู้ประสบ
ความส�ำเร็จ ที่เรียกว่าเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก
โดดเด่นขึ้นมาในวิถีทางอย่างนี้กันเป็นจ�ำนวน
มาก จะเป็นความล้มเหลว หรือเป็นความส�ำเร็จ
ก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละ ถ้าเราคิดไม่เป็น ไปมัว
ท้อถอยกลุ้มใจอยู่ มันก็ไม่ไปไหน ได้แต่อยู่กับ
ความทุกข์ แต่พลิกนิดเดียว พอคิดได้คิดเป็น ก็
พลิกสถานการณ์ได้ ทุกข์ก็กลายเป็นต้นทาง เป็น
ที่มาของความสุขไปเลย
อย่างบางคนมองเห็นตนเองว่า ตอนนี้เรา
อยู่ว่างๆ ไม่ได้ท�ำอะไร เราลองศึกษาธรรมดูซิ ก็
เลยค้นคว้าหาความรู้เรื่องธรรมไปยกใหญ่ จน
แตกฉานกลายเป็นอาจารย์สอนธรรมไปได้ หรือ
อย่างบางคนเจ็บไข้ ท�ำอะไรไม่ได้ เคยแข็งแรงมี
สุขภาพดี คิดไม่ถึงว่าตัวจะเจ็บไข้ คราวนี้พอเจ็บ
ไข้แล้ว กลายเป็นโอกาสให้ได้ยินได้ฟังและได้คิด
ก็เลยมาสนใจธรรมเอาจริงเอาจัง แต่ก่อนไม่เคย
สนใจเลย ได้แต่เที่ยวหาความสนุกสนานบันเทิง
กลายเป็ น ว่ า เพิ่ ง มามี โชคดี ต อนที่ เจ็ บ ไข้ นี่ เ อง
ท�ำให้ได้มารู้จักธรรมะ และได้ศึกษายกใหญ่ นี่
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แหละสิ่งที่ไม่คาดหมายในทางที่พลิกวิกฤติเป็น
โอกาส พลิกทุกข์ให้เป็นสุข เป็นโชคชัย ก็เกิดขึ้น
ได้อย่างนี้
เป็นอันว่า ที่รู้จักแก้ปัญหา สามารถพลิก
สถานการณ์ได้ กลับร้ายกลายดีอะไรๆ กันนัน้ ก็เป็น
การปฏิบตั ติ ามหลักโพชฌงค์นแี่ หละ ถึงจะยังไป
ตลอดกระบวนครบองค์ไม่ไหว อย่างน้อยก็ตั้งต้น
ด้วยสติ แล้วก็ปญ
ั ญาทีว่ จิ ยั เดินหน้าบุกฝ่าไปด้วย
วิริยะ เอาละ ว่ามาเท่านี้เป็นตัวอย่าง ก็เพียงพอแล้ว
ที่ได้พูดไว้ ก็เพื่อให้เห็นว่า ในสถานการณ์
อย่างนี้ เราจะมัวกลุ้มใจ ปล่อยตัวอยู่กับความ
รู้สึกขัดข้อง หมองมัว ก็มีแต่จะปิดกั้นความรู้คิด
ของตัว สติไม่มา ปัญญาไม่มี เรี่ยวแรงก�ำลังวิริยะ
ที่ตัวมี ก็ไม่เอาออกมาใช้ เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้
สถานการณ์นั้นเป็นโอกาสให้ได้ ในการที่จะแก้
ปัญหา ท�ำการสร้างสรรค์ แล้วก็พัฒนาชีวิตของ
ตนเองให้ก้าวไป
คนเรานี้จะพัฒนาชีวิตของตนได้ดี จากการ
ที่ได้พบปัญหาแล้วพยายามแก้ไข คนที่ไม่เจอ
ปัญหา จะพัฒนาตนได้ยาก เมื่อประสบปัญหา
จึงอย่าไปมัวท้อมัวทุกข์ แต่พอเจอปัญหา ก็ตั้ง
ตัวตื่นทันไว้ จะได้มีสติมาบอกว่าถึงเวลาเราต้อง
ใช้ปัญญาแล้ว ปัญหานั้นคู่กับปัญญา ก็คิดค้น
พิจารณาหาทางแก้ไข ปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นมา
พอปัญญามา ปัญหาก็หมดไป เราก็เปลี่ยนทุกข์
เป็นสุขได้ กลายเป็นความเจริญ งอกงามและ
ความส�ำเร็จ
เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สถานการณ์
มันท้าทาย ว่าเราจะมีความสามารถ มีศักยภาพ
ในการพัฒนาชีวิตได้แค่ไหน เราก็เอาโพชฌงค์
มาใช้ เอาโพชฌงค์มาน�ำหน้าพาไปถึงธรรมทั้ง
หลายได้ทั่วถึงกันหมด พอสติเริ่มตั้งตัวตั้งต้นได้
ปัญญามา โดยเฉพาะปัญญาที่ชื่อว่าวิจัยมาเฟ้น
ฟั้น แล้วจากนั้นธรรมข้อต่างๆ ก็จะโยงต่อกันไป
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เอง ฉะนั้นจึงบอกได้ว่า จะจับที่จุดไหนก็ได้ แล้ว บททดสอบจากอดีต
มันก็โยงไปถึงกัน
ข้อที่ ๑ มองสืบทอดจากอดีต เป็นการมอง
ย้อนอดีต คือดูสภาพปัจจุบันที่เป็นผลสืบทอดมา
คนไทยมีคณ
ุ ภาพแค่ไหน พิสจู น์ได้ดว้ ยโควิด-19 จากอดีต
เวลานี้ ทุกคนอย่าไปคิดแค่ใกล้ๆ ไม่ใช่แค่
วิกฤตการณ์น้ี เป็นบททดสอบว่าคนในสังคม
พวกเราในถิ่นนี้บ้านนี้ แต่ทั้งประเทศไทย และ นั้นๆ มีสภาพเป็นอย่างไร และมีคุณภาพแค่ไหน
ไม่ ใช่ แ ค่ ป ระเทศไทย แต่ ก ว้ า งออกไปทั้ ง โลก คือเป็นบททดสอบเชิงอดีต โดยย้อนไปมองจาก
ก�ำลังเจอวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาด อดีตสืบมาว่า คนพวกนั้นๆ ในถิ่นต่างๆ ในสังคม
ไปทั่ ว หมด เป็ น “สงครามโรค” เราเคยเจอ ต่ า งๆ ว่ า เท่ า ที่ ไ ด้ พั ฒ นาจากอดี ต มาจนถึ ง
“สงครามโลก” ตอนนี้มาเจอ “สงครามโรค” ปัจจุบันนี้ มีสภาพเป็นอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน
และในวงการระหว่างประเทศ ก็มองเห็นกันว่า เช่น อย่างคนไทยเรานี้ ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
“สงครามโรคโควิด-19” คราวนี้ มีความร้ายแรง เป็นอย่างไร
แทบจะไม่แพ้สงครามโลก
ในแง่ ที่ เ ป็ น บททดสอบนี้ เวลานี้ ก็ ไ ด้ มี
เมื่ อ เจอสงครามโรค ที่ เราต้ อ งมาอยู ่ ใ น สถานการณ์ จ ริ ง เกิ ด ขึ้ น แล้ ว คื อ วิ ก ฤตการณ์
วิกฤตการณ์โรคโควิด-19 นี้ มันก็เป็นเรื่องที่จะ โควิด-19 ที่รู้กันและพูดกันอยู่นี้ น่าพูดถึงข้อ
ต้องมาคิดพิจารณาแก้ไขให้จบสิ้นไป การจัดการ สังเกตเกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทยไว้นิดหน่อย
กับสถานการณ์ครั้งใหญ่นี้ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า คือ ในสถานการณ์นี้ เรามามองดูคนไทย ว่ามี
ต้องมีสติกบั ปัญญามาตัง้ หลัก และส่องทางให้ พอ สภาพเป็นอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน เอาแค่พอ
สติมาเริ่มต้นให้ ปัญญาคิดพิจารณาหาทางออกสู่ เป็นตัวอย่าง
ปฏิบตั กิ าร กระบวนการแก้ปญ
ั หาก็เดินหน้าไปได้
คนไทยนี้ มีชื่อเสียงที่รู้กันดี เป็นที่กล่าวขาน
ทีนี้ เหตุการณ์นเี้ ป็นไปในวงกว้างใหญ่ทวั่ โลก ไปกว้างไกล ดังที่ได้ยินว่า พวกนักทัศนาจร คน
ผู ้ ค นล้ ม ตายมากมาย เกิ ด ความสู ญ เสี ย ตั้ ง แต่ ต่างประเทศ เมื่อมาเที่ยวประเทศไทย พากัน
ด้านเศรษฐกิจ ไปจนถึงจิตใจ เหลือหลายแทบ ประทับใจในเรื่องที่คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสมีน�้ำใจ
จะประมาณมิได้ เมื่อเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ ต้อนรับโอภาปราศรัยเป็นอย่างดี และพร้อมที่
จะให้เป็นเรื่องที่พระเรียกว่าโมฆะ ที่ผ่านไปอย่าง จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล คุณสมบัติเหล่านี้
เปล่ า ประโยชน์ เ สี ย ได้ ก ระไร ก็ ต ้ อ งใช้ ใ ห้ เ ป็ น เป็นเสน่ห์ของคนไทย ที่ดึงดูดใจคนเมืองอื่น ให้
ประโยชน์ ไม่ให้มันผ่านไปเปล่า
อยากมาเที่ยวเมืองไทย
ประโยชน์อะไรบ้าง ที่ควรจะได้ จากสถาน
กิตติศัพท์ที่ว่าคนไทยมีน�้ำใจนี้ ได้ยินกันเรื่อย
การณ์โรคโควิด-19 นี้ ปัญญาที่เป็นธัมมวิจัยก็ มาเป็นเวลายาวนาน เมื่อมาถึงปัจจุบันขณะนี้
บอกให้ว่า
ที่เกิดมีวิกฤตการณ์โควิด-19 ขึ้นมา ในด้านหนึ่ง
๑. มองสืบทอดจากอดีต มันเป็นบททดสอบ ก็เป็นโอกาสที่จะทดสอบ และแม้แต่จะพิสูจน์
๒. มองปัญหาในปัจจุบัน มันเป็นแบบฝึกหัด คุณสมบัติส�ำคัญ คือความมีน�้ำใจของคนไทยนั้น
๓. มองเล็งผลในอนาคต มันเป็นบทเรียน ว่ามีจริงเป็นจริงอย่างที่เล่าลือหรือไม่

๕๕

คราวนี้ มาถึงสถานการณ์โควิด-19 ตัวผู้พูด
นี้ แม้จะอยู่ห่างไกล แต่ได้ฟังข่าววิทยุบ้าง มีเสียง
คนพูดกันมาถึงบ้าง ก็ได้ยินว่า คนไทยในสถานการณ์ร้ายนี้ มีน�้ำใจดี มีเมตตา แสดงออกมา
ชัดเจน เห็นอกเห็นใจกัน ออกเผื่อแผ่แบ่งปัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใครติดขัดขาดแคลน มีอะไร
จะต้องช่วยเหลือ ก็พร้อมที่จะเข้าไปให้อะไรๆ
หรือท�ำอะไรๆ ให้ แม้แต่เหมือนกับไปช่วยรับใช้
อีกด้วย พูดตามหลักก็ว่า มีเมตตากรุณา ออกมา
สู่ทาน จนถึงไวยาวัจมัย
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยตรง ก็ชัดเจน
มาก อย่างเช่น ผู้ที่ตัวเองมีฝีมือท�ำหน้ากากกัน
โรคภัยได้ ก็ท�ำเอามาแจกกัน เผื่อแผ่ออกไป ถ้า
เป็นบริษัท เป็นกิจการใหญ่ๆ ก็ถึงกับจัดหาให้
นอกจากหน้ากากในปริมาณที่มากมายแล้ว ก็
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ ในการรักษา
พยาบาลช่วยชีวิต มามอบมาบริจาคให้แก่ทาง
การ แก่โรงพยาบาล ตลอดกระทั่งว่า เอื้ออ�ำนวย
สถานที่ มอบอาคารต่างๆ ให้แพทย์พยาบาลพัก
อาศัย หรือพร้อมที่จะจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม
อะไรพวกนี้ นี่เป็นการแสดงให้เห็นน�้ำใจที่พร้อม
จะช่วยเหลือคนอื่น ช่วยผู้เจ็บป่วยคนทุกข์ ให้พ้น
จากความเดือดร้อน ให้เขามีความสุข
แต่ทใี่ กล้ชดิ เรือ่ งมากทีส่ ดุ ก็คอื บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่คุณหมอ
และพยาบาล เรื่องนี้ได้ยินอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า
ทั้งทางวิทยุและคนเล่า ก็กล่าวขวัญกันว่า ท่าน
เหล่านี้มีน�้ำใจอย่างสูง นอกจากมีน�้ำใจที่จะช่วย
เหลือเกื้อกูลแล้ว ก็ต้องมีความเสียสละมากด้วย
ทั้งเสียสละเรี่ยวแรงก�ำลัง เสียสละเวลา แล้วยัง
เสียสละดวงใจ บางทีเหมือนกับทิ้งครอบครัวมา
ต้องมาอดหลับอดนอนท�ำงานกันเต็มที่
ส� ำ หรั บ คุ ณ หมอและพยาบาล บุ ค ลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น เรื่องนี้เป็นทั้ง
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ความมีน�้ำใจและความเสียสละมารวมพร้อมกัน
เต็มที่ โดยที่ความเสียสละมีน�้ำใจนั้น เป็นความ
เสียสละอย่างสูง เพราะถึงขั้นที่มีความเสี่ยงภัย
เสี่ยงชีวิตจ่ออยู่ด้วยเลยทีเดียว ดังนั้น คนทั้ง
หลายที่กล่าวขวัญอย่างที่ได้ยินมานี้ จึงมีความ
เห็นใจ และห่วงใย อยากให้ทุกท่านปลอดภัย
คนท�ำให้งานส�ำเร็จ งานท�ำให้คนยิ่งพัฒนา
มาถึงตรงนี้ ก็เลยจะพูดถึงหลักโพชฌงค์ ทีน่ า่
น� ำ มาปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะคุ ณ หมอและพยาบาลทั้ ง หลายนั้ น
เมื่อท�ำงานกับคนเจ็บไข้ ต่อหน้าโรคร้ายที่น่ากลัว
ว่าจะติดต่อกัน อีกทั้งฉุกเฉินบ้าง แทบจะชุลมุน
บ้าง ก็แน่นอนว่าต้องมีสติตื่นพร้อม ที่จะท�ำงาน
ได้อย่างมั่นใจ ท�ำการได้ฉับไวทันการโดยไม่พลั้ง
เผลอไม่ผิดพลาด พร้อมทั้งไม่ประมาทในการ
รั ก ษาตั ว เองด้ ว ย เพราะว่ า ถ้ า เผลอสติ เ มื่ อ ไร
พลั้งพลาดไป ภัยก็อาจมาถึงตัว สติท�ำให้ใจอยู่
กับงาน ทันการที่เป็นไป ไม่เผลอไม่พลาด นี่เป็น
ธรรมส�ำคัญ
เมื่อสติตั้งต้นจับงานให้แล้ว และตามติดถึง
คนถึงงานอยู่ตลอดเวลา ปัญญา ซึ่งเป็นหัวหน้า
งาน ก็เข้ามาบริหาร ทั้งส่องทาง เปิดทาง น�ำทาง
สั่งงาน และเดินงานก้าวหน้าไป นี่คือเรื่องของ
ความรู ้ ค วามคิ ด ตั้ ง แต่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
นอกจากรู้เข้าใจโรค รู้สภาพคนไข้ และรู้เข้าใจ
วิช าการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติใ นวิช าชีพของตน
อย่างดีแล้ว ก็คิดการต่างๆ ได้ชัด เห็นทางแก้ไข
ปัญหา และบ�ำบัดรักษาคนไข้ให้หายจากโรค นี่ก็
เป็นเรื่องของปัญญา ที่ว่าเป็นธัมมวิจัย
ทีนี้ เมื่อปัญญามองเห็นตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของงานที่ท�ำ อันโยงไปถึงความส�ำคัญของ
ชีวิตคน ประกอบด้วยความหวังดีปรารถนาดี
ต่ อ คนไข้ กว้ า งออกไปถึ ง จุ ด หมายแห่ ง ความ
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เกษมศานต์ มั่ น คงของสั ง คมประเทศชาติ พอ
ปัญญานั้นมองเห็นทางไปของงาน เห็นกระบวน
วิธีที่จะแก้ปัญหา เห็นทางส�ำเร็จในการบ�ำบัด
รักษาได้ชัด ก็เกิดเรี่ยวแรงก�ำลังกายก�ำลังใจ มี
ความเพียรก้าวรุดหน้าไปในการท�ำงานอย่างเข้ม
แข็ง ที่จะให้สัมฤทธิ์จุดหมาย นี่คือเกิดมีวิริยะมา
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินหน้า
นอกจากนี้ เมือ่ คุณหมอและพยาบาลเป็นต้น
ท�ำงานนี้อยู่ ก็จะมองเห็นด้วยว่า ตนเองนั้นเป็น
บุ ค คลส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น แกนเป็ น หลั ก ของการที่ จ ะ
แก้ไขปัญหาของชีวิตของสังคมของประเทศชาติ
ในเวลานี้ บุ ค คลกลุ ่ ม นี้ คื อ บุ ค ลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขนี้แหละ ที่จะพาให้คนไทย
สังคมไทย ประเทศชาติไทย พ้นวิกฤตการณ์โรค
โควิด-19 นี้ไปได้ เป็นก�ำลังหลัก เป็นก�ำลังแกน
เลยทีเดียว เมื่อมองเห็นอย่างนี้ ก็ยิ่งมีก�ำลังความ
เพียรในการท�ำงานอย่างเข้มแข็งจริงจังเต็มที่
นอกเหนื อ จากผลดี แ ละคุ ณ ประโยชน์ ใ น
การท�ำงานสร้างสรรค์แก้ปัญหาโดยตรงนี้แล้ว
ยังมีข้อควรค�ำนึงอีกว่า การแพทย์ของไทยนี้ มี
เกียรติคุณเป็นที่รู้กันมาว่า มีมาตรฐานในวงการ
ระหว่างประเทศหรือในระดับโลกสูงมาก ปฏิบัติ
การทางการแพทย์ในสถานการณ์นี้ ก็จึงเหมือน
เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการแพทย์และสาธารณสุ ข ของไทยนี้ มี ม าตรฐานสู ง สมดั ง ที่ ว ่ า นั้ น อั น
นั บ ว่ า เป็ น การรั ก ษาเกี ย รติ คุ ณ หรื อ ยิ่ ง เชิ ด ชู
เกียรติคุณนั้นให้เด่นให้น�ำยิ่งขึ้น ความข้อนี้ก็ควร
จะถือเป็นส�ำคัญอย่างหนึ่งด้วย
เมื่ อ ปั ญ ญาตระหนั ก รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
คุณค่ายิ่งใหญ่ของงานที่ท�ำ พร้อมทั้งมองเห็นวิธี
การและปฏิบัติการที่จะให้ส�ำเร็จผลในการบ�ำบัด
รักษาและแก้ปัญหาทั้งหลายได้อย่างดีแล้ว คุณ
หมอและบรรดาผู ้ ท� ำ งานในวงการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ก็เกิดมีเรี่ยวแรงก�ำลังความเพียร

พยายาม คือวิริยะ ที่จะด�ำเนินงานและท�ำปฏิบัติ
การต่างๆ อย่างเต็มที่ และเมื่อมองเห็นว่างาน
เดินหน้าไปด้วยดี ความเพียรพยายามสัมฤทธิ์
ผลอย่างที่ปัญญามองไว้ ก็จะเกิดความอิ่มใจ ได้
ปีติ คือปลื้มใจเปรมปรีดิ์
นอกจากเปรมปรีดาว่าการท�ำงานการแก้ปญั หา
เดินหน้าสู่ความส�ำเร็จได้แน่แล้ว ก็มีปีติปลื้มใจว่า
เราได้ท�ำบุญกุศล ช่วยชีวิตผู้คนและบ�ำเพ็ญคุณ
ประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติอย่างยอดยิ่งแล้ว
เป็นปีติคือความอิ่มใจปลื้มใจที่ชอบธรรม
เมื่อมีปีติอิ่มใจดังว่านั้นแล้ว ก็จะมีปัสสัทธิ
คือความผ่อนคลายรื่นสบายกายใจตามมา จิตใจ
ทีเ่ ป็นอย่างนี้ ก็ไม่มคี วามเครียด ไม่รสู้ กึ เหน็ดเหนือ่ ย
คนที่ ท� ำ งานโดยมี โ พชฌงค์ ม าถึ ง ปี ติ แ ละ
ปัสสัทธิ มีความอิ่มใจและผ่อนคลายอย่างที่ว่านี้
ใจก็รนื่ ชืน่ ไปกับงาน แน่วสูจ่ ดุ หมาย ท�ำงานไม่รจู้ กั
เหน็ดเหนือ่ ย พร้อมด้วยมีความสุขในการท�ำงานนัน้
เป็นผูท้ ำ� งานทีม่ ใี จไม่มโี รค แล้วในภาวะทีผ่ อ่ นคลาย
ใจเป็นสุขนี้ ใจนัน้ ก็พร้อมทีจ่ ะเป็นสมาธิ อันมัน่ แน่ว
ที่จะช่วยให้ท�ำงานได้สัมฤทธิ์ แล้วเติมเต็มด้วย
ดุลยภาพของใจที่เป็นอุเบกขา ซึ่งมองเห็นชัดตรง
ไม่เอนเอียง ไม่เบี่ยงเบน อยู่กับความพอดีของ
ความเป็นจริง ที่จะให้ปัญญาท�ำงานได้ผลสมบูรณ์
เมื่ อ แพทย์ แ ละบรรดาผู ้ ท� ำ งานในวงการ
บ� ำ บั ด โรคและรั ก ษาสุ ข ภาพ น� ำ โพชฌงค์ ม า
ปฏิบัติ ผู้ท�ำงานก็ท�ำให้งานส�ำเร็จ งานก็ท�ำให้ผู้
ท�ำงานพัฒนาทั้งกาย ใจ และปัญญา ดังที่ได้ว่ามา
ที นี้ ทางด้ า นคนทั่ ว ไป เมื่ อ ได้ เ ห็ น แพทย์
พยาบาลและผู ้ ท� ำ งานในวงการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขมีความเสียสละมากมายอย่างนี้ ก็
ซาบซึ้งใจ และเห็นใจ แล้วก็มานึกถึงตัวเองว่า
เออ.. ท่านเหล่านี้ท�ำงานหนักมากแล้วยังเสีย
สละกันนักหนา ส่วนตัวเรานี้ ล�ำบากนิดหน่อย
แค่ด�ำเนินชีวิตตามเคยอย่างปกติไม่ได้ ท�ำอะไร

๕๕

ไม่ได้อย่างใจ หาความสนุกสนานบันเทิงไม่ได้
เท่านี้เอง จะไปทุกข์เศร้าเหงาหงอยหรืองุ่นง่าน
วุ่นวายอะไร
พอคิดได้ ใจก็พลิกกลับ เลิกงุ่นง่าน หาย
หงอยเหงา กลายเป็นว่าคิดจะไปหนุนไปช่วยเป็น
ก�ำลังให้แก่ผู้ที่ท�ำงานแก้ไขสถานการณ์ แล้วตัว
เองก็เกิดมีก�ำลังเข้มแข็งขึ้นมา
ส่วนปัญหาของตนเองที่ว่า ในสถานการณ์นี้
ชีวิตเต็มไปด้วยข้อติดขัด จะท�ำอะไรๆ จะไปที่
ไหนๆ ก็ไม่ได้อย่างใจนั้น เมื่อคิดได้ มันก็กลาย
เป็นแบบฝึกหัด อย่างที่ได้บอกว่าเป็นข้อที่ ๒
แบบฝึกหัด ในปัจจุบัน
ข้อที่ ๒ ก็คือ มองปัญหาในปัจจุบัน เป็นแบบ
ฝึกหัด ปัญหาในที่นี้ ก็ได้แก่สถานการณ์ร้าย ที่
ท�ำให้คนประสบทุกข์ ปัญหาเป็นแบบฝึกหัดที่
คนจะได้ฝึกตนเอง
อย่างทีไ่ ด้พดู มาแล้วข้างต้นว่า ในสถานการณ์
โควิ ด -19 นี้ คนจ� ำ นวนมากต้ อ งเปลี่ ย นจาก
ท�ำงานที่บริษัท หรือที่ออฟฟิศ มาท�ำงานที่บ้าน
นี่ก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกตัวเองว่า เราจะคิด
พิจารณาและปรึกษาหารือกับคนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ท�ำให้การท�ำงานที่บ้านของเรา กลายเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่ดี และมีผลดีได้ไหม
การท�ำความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ให้เป็น
ไปด้วยดีและเกิดมีผลดีได้ เป็นการปรับตัวอย่าง
หนึ่ง การปรับตัวได้ ก็เป็นการฝึกตัวอย่างหนึ่ง
เป็นความสามารถที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้
ท�ำแบบฝึกหัดครั้งนี้ส�ำเร็จ
คนที่คิดจะฝึกตัวนั้น เป็นคนมีส�ำนึกทางการ
ศึกษา เมื่อเจอสถานการณ์ที่จะต้องฝึกตัวปรับตัว
เขาจะไม่มัวมาท้อใจทุกข์ใจ แต่เขามีความพอใจ
(มีฉันทะ) และมีความสุขในการที่ได้พัฒนาชีวิต
และรู้จักใช้สถานการณ์ร้ายให้เป็นโอกาสด้วย
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อย่ า งน้ อ ยก็ ต ้ อ งคิ ด ได้ ว ่ า เรื่ อ งนี้ ถึ ง คราว
จ�ำเป็นแล้ว เราจะมัวมาท้อแท้อยู่ท�ำไม จะเก็บ
ทุกข์ไว้อัดอั้นตันใจ ไม่มีประโยชน์ เอาเลย เรา
จะฝึกจะหัดตัวเอง ดูซิว่าเราจะท�ำให้สถานการณ์
นี้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่เราจะอยู่อย่างใหม่
ได้อย่างดีที่สุดได้ไหม เรื่องอาจจะกลายเป็นว่า
การอยู่อย่างใหม่นี้ ดีกว่าเก่าด้วยซ�้ำไป นี่คือใน
ปัจจุบัน เราท�ำแบบฝึกหัด ว่ากันแค่นี้ก่อน
ได้บทเรียน เพื่ออนาคต
ข้อที่ ๓ มองอนาคตสืบจากปัจจุบัน ให้ได้
บทเรียน คือมองปัจจุบันเป็นบทเรียนส�ำหรับ
อนาคต หมายความว่า ภัยอันตรายสิ่งเลวร้าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ แสดงให้
เห็นเหตุปัจจัยในด้านต่างๆ คือเมื่อเรามองสภาพ
ปัจจุบัน เราก็จะมองเห็นความเป็นไปของเหตุ
ปัจจัยทั้งหลาย แล้วเราก็ประมวลสภาพความ
เป็นไปและเหตุปัจจัยเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียน
ต่อไปในอนาคต อันจะท�ำให้เรามองเห็นทางแก้
ปัญหา และเห็นแนวทางการพัฒนาว่าเราควรจะ
พัฒนาอย่างไรให้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ
ป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ต่อไป
การประมวลบทเรียนนี้ เป็นประโยชน์มาก
ส�ำหรับการเตรียมการเพื่ออนาคต
ในแง่ ข องบทเรี ย นเพื่ อ อนาคตนี้ ก็ อ ยาก
จะพูดกว้างๆ สักหน่อย ในเวลายาวนานที่ผ่าน
มา บทเรียนของโลก บทเรียนของอารยธรรมนี้
เราก็ได้เป็นบทใหญ่ๆ ขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราว
อย่าง ๕๐ กว่าปีก่อนนี้ เมื่อปลายคริสต์ทศวรรษ
1960 ก็เริ่มเกิดสภาพเลวร้ายที่เรียกว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงขึ้นมาในประเทศที่เรียก
ว่าพัฒนาแล้ว ท�ำให้คนเกิดมีส�ำนึกในเรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อม
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แล้วจากนั้น ไม่นานมานี้ ก็ท�ำให้มนุษย์ถึงกับ
เปลี่ยนแนวความคิดใหญ่ที่เป็นกระแสหลักของ
โลกเลยทีเดียว ทีว่ า่ นีก้ ค็ อื ย้อนหลังไป ๒ – ๓ พันปี
มาแล้ว กระแสความคิดของอารยธรรมมนุษย์ใน
ตะวันตกนั้น ถือว่าการพัฒนาความเจริญต่างๆ
เกิดขึ้นได้ด้วยการเอาชนะธรรมชาติ มนุษย์ต้อง
พิชิตธรรมชาติ
แต่แล้ว ๕๐ กว่าปีก่อนนี้ เมื่อเริ่มเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้ว ก็ท�ำให้คนเปลี่ยนแนวคิด
จากการพิชิตธรรมชาติ หันมาคิดเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ เวลานี้จะเห็นว่า ในประเทศที่เรียกว่า
พัฒนาแล้วทั้งหลาย คนชอบพูดบอกกันว่า ต้อง
เป็นมิตรกับธรรมชาติ จะท�ำอะไรๆ ก็ให้ท�ำอย่าง
เป็นมิตรกับธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งเวลาผ่านมาเกิน
กว่า ๕๐ ปีแล้ว เดี๋ยวนี้เราก็ยังแก้ปัญหานั้นไม่
ได้ ที่จริงก็คือไปได้ไม่ถึงไหนเลย
การเป็นมิตรกับธรรมชาตินี้ กลายเป็นความคิด
กระแสหลักขึ้นมาแล้ว แต่ปรากฏว่า ในการที่จะ
เป็นมิตรกับธรรมชาตินนั้ คนกลับมาเป็นศัตรูกนั เอง
คนคิ ด จะเป็ น มิ ต รกั บ ธรรมชาติ แต่ ค น
กลับมาเป็นศัตรูกันเองอย่างไร คือคนนั้นมาขัด
แย้งกันเอง ที่เป็นปัญหาใหญ่คือขัดกันในเรื่อง
ผลประโยชน์ มนุษย์พวกที่ไม่ยอมเป็นมิตรกับ
ธรรมชาตินั้นถือว่า เขาจ�ำเป็นต้องพิชิตธรรมชาติ
เขาต้องเอาชนะธรรมชาติ ต้องรุกรานท�ำลาย
ธรรมชาติ เพราะเขาต้องท�ำเพื่อเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้น ปัญหาเศรษฐกิจก็ท�ำให้เกิด
การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งเรายังประสบกันอยู่ เป็น
เรื่องหลักจนกระทั่งทุกวันนี้ และเป็นปัญหาที่จะ
ยืดเยื้อยืนยาวต่อไป
ปัญหาใหญ่ๆ ในปัจจุบัน จะเป็นปัญหาโควิด
หรือปัญหาฝุ่นควันพิษที่เรียกว่า PM 2.5 ก็ตาม
อะไรพวกนี้ มองตื้นๆ ก็ได้บ้าง ต้องมองลึกลง

ไปบ้ า ง เป็ น เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ข องคนกั บ
ธรรมชาติ แล้วธรรมชาติอันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวมนุษย์
เองนั่นแหละ
มนุษย์เรานี้ ด้านหนึ่งก็อยู่กับสังคม ดังที่
เรียกว่าเป็นสัตว์สังคม อีกด้านหนึ่งก็มีชีวิตที่เป็น
ธรรมชาติ เรียกว่าเป็นสัตว์โลก
ว่าโดยพื้นฐาน มนุษย์เป็นชีวิต เมื่อยังมีชีวิต
จึงเป็นมนุษย์ ชีวิตเป็นตัวแท้ของมนุษย์ ตัวแท้ตัว
จริงของมนุษย์จึงเป็นธรรมชาติ นี่คือความหมาย
แท้ที่ว่า มนุษย์โดยพื้นฐานเป็นธรรมชาติ
ส่วนอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่ง ก็คือ บน
ฐานของชีวิต ที่เป็นสัตว์โลกนั้น ก็มีบุคคลเกิดขึ้น
มา บุคคลนี้เป็นสัตว์สังคม
อารยธรรมในอดีตยาวนานทีผ่ า่ นมา ทีม่ นุษย์
เป็ น ศั ต รู กั บ ธรรมชาติ มุ ่ ง หน้ า รุ ก รานท� ำ ลาย
ธรรมชาตินั้น เป็นอารยธรรมที่มีเป้าหมายมุ่ง
จะบ� ำ รุ ง บ� ำ เรอมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นตั ว บุ ค คล ที่ เ ป็ น
สัตว์สังคม
เมื่อมนุษย์มุ่งหมายมองอยู่แค่นี้ ก็เลยกลาย
เป็ น ว่ า เขามองข้ า มความสั ม พั น ธ์ พื้ น ฐานกั บ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเนื้อตัวของชีวิตที่เป็นตัวแท้
ตัวจริงของเขาเอง นี่คือเขามองข้ามไป เขาค�ำนึง
ไม่ค่อยถึงความเป็นมนุษย์ในด้านของชีวิตที่เป็น
ธรรมชาติ
แท้จริงนั้น ไม่ว่ามนุษย์ที่เป็นตัวบุคคลจะ
ท� ำ อะไร ก็ มี ค วามเป็ น เหตุ ป ั จ จั ย โยงลงไปถึ ง
ธรรมชาติ เริ่มจากชีวิตของเขาเองโยงสัมพันธ์
กับธรรมชาติทั้งหมด ที่ภาษาชาวบ้านว่า ดิน น�้ำ 
ลม ไฟ มนุษย์จะท�ำอะไร จึงต้องมองให้ลึกลงไป
ถึ ง ธรรมชาติ ไม่ ใช่ ม องอยู ่ แ ค่ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็ น
สัตว์สังคม
มนุษย์ด้านบุคคลกินเอร็ดอร่อย ด้านชีวิต
อึ ด อั ด สุ ด ท้ า ยคนเป็ น โรคอ้ ว น อารยธรรม
ปัจจุบัน วัดกันด้วยสภาพชีวิต (หรือสภาพบุคคล)

๕๕

และสังคม ของประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้ว และ
ก็ปรากฏว่า ในประเทศที่พัฒนามากในบัดนี้ มี
คนเป็นโรคอ้วนกันมากมาย เป็นตัวอย่างแสดง
ถึงการที่คนแปลกแยกกับชีวิตของตน
มนุษย์ควรมีสตินึกได้ ไม่ปล่อยตัวให้มีชีวิต
ที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป จนกลายเป็นขึ้น
ต่ อ เทคโนโลยี ถึ ง ขั้ น ที่ ว ่ า พอเจอสถานการณ์ ที่
ขาดหายใช้เทคโนโลยีไม่ได้ ชีวิตก็ติดขัดจนแทบ
เป็นอยู่ไม่ได้ มีความสุขไม่ได้ ไม่สามารถเป็นอยู่
ด้วยการด�ำรงชีพพื้นฐาน ที่เป็นอยู่กับธรรมชาติ
หรือไม่ก็อยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติได้ถูกท�ำลายไป
มากมายเสียแล้ว
สังคมที่ดีจึงควรมีระบบชีวิตที่มีการด�ำรงชีพ
พื้นฐาน ซึ่งคนมีชีวิตที่ถึงกันกับธรรมชาติ และ
อยู่ดีไปด้วยกันกับธรรมชาติ เป็นฐานประกันไว้
ก่อนชั้นหนึ่ง จะได้ไม่ต้องอยู่ใต้บังคับของระบบ
เศรษฐกิจของสังคม และไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
มากเกิ น ไป ถ้ า มองในแง่ เ ศรษฐกิ จ นี่ ก็ เ ป็ น
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พึ่งตนได้
ในยามที่เกิดมีภัยพิบัติร้ายแรง เช่น สงคราม
หรืออย่างวิกฤติโควิด-19 นี้ ถ้าสังคมมีอันเป็นไป
ถึงกับซวนเซ จะพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่ได้
ชาวบ้านต้องพูดได้ว่า เอ้อ.. ล�ำบากหน่อย แต่ไม่
เป็นไร ดินน�้ำลมไฟยังดีอยู่ พวกเรารู้เข้าใจอาชีวะ
ที่จะให้อยู่ได้ด้วยการด�ำรงชีพพื้นฐาน
เมื่อใดชาวบ้านหมั่นเพียรสามัคคี ท�ำถิ่นไทย
ให้เป็นรมณีย์ ที่ต้นไม้งาม มีน�้ำดี เป็นที่น่าอยู่ น่า
ดู น่าเดิน เมื่อนั้นธรรมชาติเป็นที่สบายแก่คน
สังคมไทยก็จะมั่นคง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ในขั้ น เปลื อ กนอก บุ ค คลครอบครองใช้
เทคโนโลยี ชีวิตที่เป็นแกนในของเขา ต้องเข้า
ถึงกันดีกับธรรมชาติด้วย  
คนต้ องทั น เทคโนโลยี พร้อมทั้ง ถึง กันกับ
ธรรมชาติ ต้องพัฒนาตัวเอง ให้สามารถท�ำและ
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ใช้เทคโนโลยีมิให้ท�ำลายธรรมชาติ แต่เอาแค่
ควบคุมได้ และคุ้มครอง เกื้อหนุนธรรมชาติ
มนุษย์ที่ห่างเหินธรรมชาติ ก็คือแปลกแยก
กับชีวิตของตัวเขาเองที่เป็นธรรมชาติด้วย เวลา
นานผ่านไป แม้แต่หลักการต่างๆ ทางสังคมของ
เขา ก็มีความหมายที่แปลกแยก เพี้ยนไปจาก
ความจริงของชีวิตและธรรมชาติ ดังเช่นเสรีภาพ
แทนที่จะหมายถึง การที่ท�ำได้ตามที่รู้ความจริงรู้
เหตุผลความถูกต้อง ก็กลายเป็นว่า เสรีภาพ คือ
การท�ำอะไรได้ตามที่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจ ใจ
อยากก็ท�ำไป คือท�ำได้ตามความรู้สึกและความ
คิดเห็นที่เป็นไปตามความรู้สึกนั้น หาได้โยงและ
อ้างอิงไปถึงความรู้เข้าใจความจริงและความถูก
ต้องตามเหตุผลไม่
ตอนนี้ ถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องมาบูรณาการ
การพัฒนาของโลก ให้การพัฒนาเพื่อสังคม หรือ
เพื่อบุคคลที่เป็นสัตว์สังคมนี้ กลมกลืนเข้ากับการ
พัฒนาเพื่อความมีชีวิตทั้งกายใจที่ดีงามมีความ
เกษมสุขด้วย อันนี้เป็นเรื่องยากที่สุด ซึ่งเป็น
ปัญหาส�ำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันว่า อารยธรรม
มนุษย์จะไปไหวหรือไม่
ถึงเวลาบัดนี้ เราพูดได้เลยว่า ยังไม่มีความ
ส�ำเร็จ แม้แต่จะก้าวให้คืบหน้า ก็ยังไปได้ไม่ถึง
ไหนเลย
ฉะนั้น อันนี้คือปัญหาที่ท้าทายมนุษย์ทั้งโลก
เป็นปัญหาที่ท้าทายอารยธรรมของมนุษยชาติ
และมันก็ท้าทายมนุษย์แต่ละคนนี้ด้วย
เพราะฉะนั้น ในที่สุด ปัญหาโควิด-19 ก็มา
จบลงที่ปัญหาระยะยาว คือการที่มนุษย์จะต้อง
หาทางพัฒนาอารยธรรมของมนุษยชาตินี้ เพื่อ
ความดีงามความเกษมสุขของชีวิต ที่บูรณาการ
กั บ พั ฒ นาการที่ เ ป็ น ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของ
สังคมมนุษย์นั้น ให้เป็นสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป
ที่มา : ธรรมกถาของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ณ ที่พักพระอาพาธ ในชนบทอ�ำเภอด่านช้าง ๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓
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แสงแห่งความหวัง

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก เมืองเซอร์แมต (Zermatt) ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานฉาย
"แสงแห่ ง ความหวั ง " บนยอดเขาแมตเทอร์ ฮ อร์ น (Matterhorn) ที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ของเทื อ กเขาแอลป์ โดยฉายภาพ
ธงชาติประเทศต่างๆ ที่ก�ำลังต่อสู้กับโควิด-19 และวลีปลุกปลอบใจต่างๆ เพื่อส่งความหวังก�ำลังใจ ขอเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
และขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันต่อสู้ภัยร้ายของโลก โดยแสดงทุกคืนในช่วง ๒๔ มีนาคม ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓

วัคซีนจิตใจ
จ�ำเป็นด้วยหรือ ?
มีชาวต่างชาติคนหนึ่งเล่าว่า เขาไม่ค่อยมี
ปัญหากับการเลี้ยงลูกที่เป็นวัยรุ่น เพราะเขาพูด
ภาษาวัยรุ่นได้ อาตมาก็สนใจว่า เอ๊ะ! ภาษา
วัยรุน่ น่ะ มันเป็นอย่างไร เขาบอกว่า เวลาลูกขอให้
ขับรถไปส่งทีบ่ า้ นเพือ่ น เขาจะตอบว่า “มันจ�ำเป็น
หรือ ?” อย่างนี.้ .. เรียกว่าภาษาวัยรุน่ คือ เวลาเรา
จะสัง่ ลูกวัยรุน่ เราก็จะบอกว่า “มันจ�ำเป็นหรือ ?”
ค�ำว่า “จ�ำเป็น” จ�ำเป็นต้องไปปฏิบตั ธิ รรม จ�ำเป็น
ต้อง...
ค�ำว่า “จ�ำเป็น” เป็นค�ำทีน่ า่ สนใจมาก เพราะ
เป็ น ค� ำ ที่ เ รามั ก จะประมาทและมองข้ า ม
ความหมายว่าอะไรจ�ำเป็น อะไรไม่จ�ำเป็น จ�ำเป็น
ต่ อ ชี วิ ต ไหม หรื อ จ� ำ เป็ น ต่ อ อะไร ต้ อ งไปคิ ด
พิจารณานะ มันลึกกว่าที่คิด
ภาษาวัยรุน่ มีอกี หลายค�ำทีช่ อบถามนอกจาก
“จ�ำเป็นไหม ?” เช่นค�ำว่า “มันยุติธรรมหรือ ?”

พระธรรมเทศนา
พระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ)

ค�ำว่า “ยุติธรรม” ก็เป็นค�ำหนึ่ง ไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่น
เท่านัน้ ที่สงสัยความหมายของค�ำว่ายุติธรรม หรือ
คิดว่าเข้าใจแล้วว่า ยุติธรรม คืออย่างไร ความ
ยุติธรรมมีจริงไหม ?
มีขอ้ สังเกตว่า ลึกๆ แล้ว คนเราส่วนมากรูส้ กึ ว่า
มันจะต้องมีอะไรที่มัน balance กัน (สมดุล)
อาตมาก็มีความรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก มีอยู่
ช่วงหนึ่ง ถ้าเป็นวันเสาร์ เด็กผู้ชายจะนัดกัน
ที่ ต ลาด แล้ ว จะต้ อ งแสดงความเป็ น ลู ก ผู ้ ช าย
ด้วยการลักเล็กขโมยน้อย ขโมยของจากร้าน
ใครจะกล้ า ? เด็ ก ไทยคงไม่ ท� ำ อย่ า งนี้ แต่ นี่
เด็กอังกฤษ อาตมาก็ไม่อยากให้เพื่อนทอดทิ้ง
หรือหาว่าขี้ขลาด มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปขโมยอะไร
เล็กๆ น้อยๆ ไม่กี่ตังค์ เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า
เรากล้ า แต่ เราท� ำ ไปครั้ ง เดี ย ว ก็ รู ้ สึ ก ว่ า มั น
ไม่ใช่ สมัยนั้นความรู้สึกว่า มันเป็นบาปกรรม
concept (กรอบความคิด) ว่าเท่าไหร่ถึงเป็น
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บาปกรรมก็ยังไม่มี แต่รู้สึกเชื่อ ไม่รู้ความเชื่อนี้มา
จากไหนว่า ถ้าเราเอาของเขามา อีกไม่นานก็จะ
มีใครมาเอาของเรา เพราะฉะนัน้ มันไม่ได้กำ� ไร มัน
มีความรูส้ กึ ลึกๆ ว่า โลกนีม้ นั ต้องมีความสมดุลอยู่
ความรูส้ กึ ว่ามันน่าจะมี balance ระหว่างสิง่
ทีท่ ำ� กับผลทีจ่ ะได้รบั เกิดจากไหนก็ไม่รนู้ ะ ถ้าเรา
มองในระยะสั้น มันจะท�ำให้คับข้องใจ รู้สึกว่ามัน
น่าจะยุติธรรมกว่านี้ เราท�ำแค่นี้ เราก็น่าจะได้ผล
ที่สอดคล้องหรือเหมาะกับสิ่งที่ท�ำ ที่ตกลงกันว่า
ท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ควรจะได้ผลตรงตามนั้น
กฎแห่งกรรม
ในทางพุ ท ธธรรม สิ่ ง ที่ เราประเมิ น ไม่ ไ ด้
ค� ำ นวณไม่ ไ ด้ คื อ “กรรมเก่ า ” เราไม่ ไ ด้ เ กิ ด
ครั้งเดียว ถ้าเราระลึกชาติได้ แล้วดูการเวียนว่าย
ตายเกิดข้ามไปหลายภพหลายชาติ อาตมาเชื่อว่า
ความสมดุล ความยุติธรรม ย่อมปรากฏ แต่เรา
ส่วนมากไม่สามารถดูในระยะยาวหลายภพหลาย
ชาติได้ เราดูสั้นเกินไป เราถือว่าเมื่อเราท�ำอย่างนี้
เราน่าจะได้ผลอย่างนั้นเลย ซึ่งในระยะสั้นนั้น
จะได้รับผลหรือไม่ได้รับผล มันไม่ได้อยู่ที่ว่า ท�ำ
ด้วยจิตทีเ่ ป็นกุศล หรืออกุศลอย่างเดียว มันขึน้ อยู่
กับสิ่งแวดล้อมด้วย
สิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ส�ำคัญ เช่น ถ้าเป็น
ที่ยอมรับกันว่า การโกหกเป็นเรื่องธรรมดา มีแต่
พระหรือพระอริยเจ้าเท่านั้นที่ไม่โกหก ยอมรับว่า
การโกหกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่ต้องอนุโลมอยู่
บ้างเพื่อจะเอาตัวรอดในสังคม ความคิดอย่างนี้
ก็แพร่หลายมาก เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าคนโกหก
แล้วจะได้รับผลเป็นทุกข์ทันที ถ้าหากว่ามีการ
ตกลงกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราอยู่
ในหมู่ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรืออยู่ในหมู่คนที่ยกย่อง
ความก้าวร้าวเป็นต้น ผู้ที่ท�ำความรุนแรงอาจจะ
ได้รับการยกย่องก็ได้

กฎแห่งกรรมเป็นของสากล ไม่ขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ไม่ขึ้นอยู่กับค่านิยมหรือ
วัฒนธรรมนัน้ มีอยู่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�ำ
อะไรด้วยเจตนา ทุกครั้งมันจะเพิ่มความเคยชิน
ในการกระท�ำนั้น เช่น ถ้าเราเคยโมโหใครคนใด
คนหนึ่ง มีความกดดัน มีความเครียด โอกาสที่จะ
โมโหอีกก็มแี น่นอน เพราะเคยโมโหมาแล้ว ถ้าเรา
เคยโมโหบ่อย มันจะเกิดอัตโนมัติเลย อัตโนมัติ
เพราะความเคยชิน เพราะฉะนั้น ความเคยชิน
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการกระท�ำ ด้วยการพูด ด้วย
การคิดที่ซ�้ำซาก จนกระทั่งเราคล่องมาก คล่อง
เสียจนดูเหมือนเป็นอัตโนมัติ เหมือนกับถูกบังคับ
เรื่องนี้เป็นจริงทั้งด้านกุศลและอกุศล อย่าง
ผู้ที่ท�ำบุญบ่อยๆ ชอบท�ำทาน พอได้ข่าวว่าวัดนั้น
ยากจน หรือว่าที่นั่นคนเดือดร้อน เขาก็จะคิด
ทันทีว่าจะช่วยเท่าไร จะขอท�ำบุญด้วย ความคิด
มันผุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยว่า โอ้ ! ได้ข่าว
ว่าที่วัดนั้นเขาขาดแคลนมาก คิดจะท�ำบุญ อยาก
ช่วย อยากจะท�ำเลย เพราะอะไร เพราะเราเคย
คิด เราเคยพูด เราเคยกระท�ำในด้านนี้บ่อยๆ
จนกระทั่ ง มั น กลายเป็ น ความเคยชิ น เหมื อ น
กับเปิดสวิตช์ พอได้ข่าวว่ามีใครที่ล�ำบากล�ำบน
ขาดแคลน ความคิดที่จะช่วยก็พุ่งออกมาเลย
เหมือนบางคนพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบ ก็โมโหเลย

๕๕

ทั้งหมดนี้เรียกว่า “พฤติกรรม” พฤติกรรม
ทางด้านดีและด้านชั่ว ล้วนเกิดจากความเคยชิน
จากการที่ท�ำบ่อยๆ เพราะฉะนั้น จะเห็นกฎแห่ง
กรรมนี้ได้ชัดอยู่ ในชีวิตประจ�ำวันเราจะเห็นชัด
ว่า พฤติกรรมของเรา ที่เรารู้สึกว่านี่คือตัวเรา ตัว
เราเป็นอย่างนี้ นิสัยเราเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเรามี
นิสัยตายตัวแน่นอน เป็นอัตตาตัวตนของเรา ซึ่ง
นิสัยก็คือความเคยชินนั่นเอง อย่างบางเรื่องเราก็
ท�ำต่อเนื่อง อาจจะหลายภพหลายชาติ จนกลาย
เป็นเอกลักษณ์ของเรา แต่ที่ส�ำคัญมันไม่มีอะไร
สักอย่างที่เป็นตัวเราโดยแท้ที่ไม่เปลี่ยน
ความคิดให้ทาน ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น
สมมติว่าไม่มีโอกาสท�ำ  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตบางอย่าง ท�ำให้ท�ำทานน้อยลง การไม่ท�ำ 
ความคิดที่จะไม่ท�ำ ก็เกิดขึ้นบ้าง อาจจะเพิ่มขึ้นๆ
จนกระทั่งอาจจะเกิดการชักเย่อกัน ระหว่างการ
ท�ำกับไม่ท�ำ

ภาพถ่ายพระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ)
ในวาระครบรอบ ๔๐ พรรษาแห่งการอุปสมบท
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
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การโมโหก็ เ หมื อ นกั น ถึ ง จะโมโหขี้ โ กรธ
อย่ า งไรก็ ต าม มั น ก็ เ ป็ น ผลของการกระท� ำ ที่
ต่อเนื่อง บ่อยๆ แต่ถ้าเราสร้างความเคยชินใหม่
ด้วยการฝืนความเคยชินเก่า ซึ่งต้องยอมรับว่า
ในเบื้องต้นจะเครียด จะอึดอัดใจมาก จะรู้สึก
ผิดธรรมชาติของฉัน แต่มันเป็นธรรมชาติแปลก
ปลอม หรือว่าเป็นธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเอง
ถ้าเราไม่ท�ำ  ไม่ท�ำ  ไม่ท�ำ...ไม่โมโห ไม่โมโห ไม่
โมโห... ความโมโหก็จะอ่อนลง
ทุกอย่างจึงจะไปใช้ค�ำว่ายุติธรรม หรือไม่
ยุติธรรม หรือเห็นสมดุลได้ยาก เพราะว่ามันเป็น
เรื่องละเอียดลึกซึ้ง ข้ามภพข้ามชาติ และขึ้นอยู่
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสั ง คม แต่ อ ย่ า งน้ อ ย เราก็
สามารถพิสูจน์กฎแห่งกรรมได้ ด้วยการดูกาย
ดูใจตัวเอง
ในสังคมที่มีความคิดผิด มีค่านิยมที่เป็นพิษ
เป็นภัยมากมาย อาตมาก็ยังมีความหวังว่า มันแก้
ได้ แก้ได้เพราะอะไร ? เพราะมันไม่ใช่ของตายตัว
แน่นอน ที่จะต้องท�ำใจ สิ่งที่เลวร้าย หรือว่าสิ่งที่
ไม่เหมาะสม ไม่ดีไม่งามต่างๆ ที่เกิดขึ้น มันก็เกิด
ขึ้นตามเหตุตามปัจจัย เริ่มตั้งแต่เรื่องความคิด
ค่านิยมต่างๆ แล้วก็มกี ารคิดบ่อยๆ มีการท�ำบ่อยๆ
ซ�้ำๆ ซากๆ แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแนวความคิดได้
แล้ ว มี ค วามเพี ย รที่ จ ะสร้ า งความเคยชิ น ใหม่
มันก็เปลีย่ นได้ อย่างเช่น เรือ่ งความหลงใหลอยูใ่ น
โลก ในความสุขทางเนือ้ หนัง จนกระทัง่ เกิดปัญหา
ทางศีลธรรมบ่อยๆ
เรียนรู้ตัวเอง
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะคนไม่มองตัวเอง อาตมา
ชอบเปรียบเทียบกับตัวละครในการ์ตูน มันจะมี
ความสามารถบางอย่างที่ในโลกมนุษย์ไม่มี เช่น
พอวิ่งเลยหน้าผาไปแล้ว ถ้าไม่มองข้างล่างนี่ก็จะ
ไม่ตกลงไปใช่ไหม ? ในการ์ตูนเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ได้
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สงสัย เออใช่ ! มันเป็นการ์ตูน แต่ในโลกมนุษย์
มันก็มีที่คล้ายกัน คือเราจะวิ่งท�ำนั่น วิ่งท�ำนี่ แล้ว
ปลอบใจตัวเองว่า ก�ำลังแสวงหาความสุข ความ
เจริญ แสวงหาอ�ำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ บอก
กับตัวเองว่า ก�ำลังท�ำสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์
สิ่งที่มีความหมาย แต่ถ้าเราหยุดวิ่งเมื่อไหร่ แล้ว
หันมาดูความจริง มันก็ตกจากที่นั่น แต่อาจจะ
ไม่ตกไปตาย อาจจะลอยๆ ลงมาด้วยสติ ด้วยการ
ท�ำสมาธิ หรือการภาวนาในรูปแบบ เป็นการให้
โอกาสให้เราได้อยู่กับตัวเอง ให้ได้รู้ความจริง
ของตัวเอง
เรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของคนทุกคน น่าจะ
มีสองข้อเท่านั้น คือ ความสุขกับความทุกข์ แต่สิ่ง
ที่น่าสังเกตก็คือ คนเราไม่ค่อยท�ำการศึกษา เรื่อง
ทุกข์ เรื่องสุข ทุกข์คืออะไร ทุกข์มันจ�ำเป็นไหม
มันป้องกันทุกข์ได้ไหม ถ้าทุกข์ต้องแก้อย่างไร สุข
คืออะไร ถ้าต้องการความสุขต้องท�ำอย่างไร เมื่อ
มีความสุขแล้ว จะครอบครองความสุขอย่างไร
สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่มนุษย์ต้อง
ท�ำการศึกษา แต่น้อยคนที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้
เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกัน
หลายอย่างที่คนถือว่าสุขสบาย มีความสุข
มาก มีความสุขจริงๆ แต่ถามว่ามันจริงหรือเปล่า ?

ให้ดูกายดูใจตัวเอง มันสุขอย่างที่ว่าหรือเปล่า ?
เป็ น การหลอกตั ว เอง เป็ น ความเชื่ อ ตามการ
โฆษณาชวนเชื่อ หรือเป็นการหล่อหลอมของ
สังคมรอบตัว
ถ้าเราต้องการเข็มทิศที่ไว้ใจได้ ต้องการหลัก
ชีวิตที่พึ่งได้ เราต้องหันมาสนใจกายกับใจตัวเอง
มากขึ้น เพราะค�ำตอบของปัญหามันอยู่ตรงนี้
เพราะคนดูภายนอกมากเกินไป ดูดา้ นในน้อยไป
มันจึงไม่มีข้อมูล ไม่สามารถจะรู้เห็นความจริงได้
ความสุข
ในชีวิต ถ้าท�ำตามความฝันได้ อะไรจะให้
ความสุขทีส่ ดุ คนส่วนมากในยุคนีจ้ ะมองในแง่การ
บริโภค บริโภควัตถุ บริโภคประสบการณ์ อยาก
จะได้นั่น อยากจะไปที่โน่นที่นี่ อยากจะ... ฯลฯ
คือจะมองทางกามเสียส่วนใหญ่ แต่ถ้าสมมติ
ให้คนสังเกต “ความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจ”
ในแต่ละวัน ตั้งแต่ตื่นเช้าจนหลับไปในแต่ละวัน
ทุกครั้งรู้สึกว่ามันเหมือนกดปุ่มไหม ความสุขมัน
เกิดขึ้น เมื่อเราท�ำอะไรให้เขา เขาท�ำอะไรให้เรา
ลูกหัวเราะ หรือเห็นคนรอบข้าง คนในครอบครัว
เห็นความน่ารักของเขา ชื่นชม มีความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ดี ในชีวิตเรา ในคุณงามความดี
ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้ว ความสุขก็
จะเป็นอีกระดับหนึ่ง เวลาเราท�ำงานแบบที่เรา
เคยรู้สึก เคยเชื่อว่าตรากตร�ำ  น่าเบื่อ แต่ถ้าเรา
ถือว่าในขณะนี้ การล้างจาน การเช็ดถู นี่คืองาน
ปฏิบัติธรรมของเรา ท�ำอย่างไรเราจึงจะท�ำอย่าง
มีสติ ท�ำด้วยจิตใจเบิกบาน ไม่ทุกข์ ท�ำไปท�ำ
มา แม้แต่งานธรรมดาๆ เช่น การเช็ดถู การซัก
ผ้า เอ๊ะ...เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีความสุขได้ ถ้า
ไม่มีใครสะกิดก็คงไม่ได้สังเกต เพราะว่าไม่ได้อยู่
ในสมองว่า งานซักผ้า งานเช็ดถู งานบ้าน เป็น
สิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้ เคยคิดว่ามันเป็นภาระ

๕๕

หน้าที่ที่จะต้องท�ำให้เสร็จ เสร็จแล้วเราจึงจะได้
มีความสุข
พอเราหันกลับมาสังเกตดูความรู้สึกที่เป็น
จริ ง ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น เราจะได้ ข ้ อ คิ ด ใหม่ ว ่ า
ความสุขในชีวิต ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท�ำและ
สิ่งแวดล้อม แต่ว่าปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดอยู่ที่จิตใจ
บางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปมองว่าไม่น่าท�ำ  น่า
เบื่อหน่าย แต่ส�ำหรับเรา ถ้าเราท�ำด้วยสติ ท�ำ
ด้วยการมองว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ปรากฏว่ามี
ความสุขได้
หลายอย่างที่คนในโลกเห็นว่ามีความสุขมาก
ถ้าได้ท�ำนั่นท�ำนี่ เรากลับรู้สึกเฉยๆ ไม่ใช่ว่าเราคิด
พิจารณาอะไรลึกซึ้ง แต่เป็นความรู้สึกว่า “มันก็
โอเค” ไม่ได้มีอะไรพิเศษอย่างที่เขาว่ากัน การ
ปฏิบัติธรรมเราถึงมีค�ำว่า “มันก็แค่นั้นแหละ”
สุขไหม มันก็สุข สุขแค่นั้นแหละ เราจะได้หลัก
จากประสบการณ์ ต รงของตั ว เองว่ า เงื่ อ นไข
ส� ำ คั ญ ของความสุ ข และความทุ ก ข์ ใ นชี วิ ต นั้ น
อยู่ที่ใจ
ตรงนี้ต้องย�้ำว่า ไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู ่ ที่ ใจ ถ้ า อย่ า งนั้ น กลายเป็ น ว่ า เรามองข้ า ม
ความส� ำ คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ของสิ่ ง ที่ ท� ำ  ซึ่ ง
พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้น แต่บอกว่า ใน
ปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อชีวิตเรา ต่อคุณภาพชีวิต
เรา ถ้าจัดล�ำดับความส�ำคัญ อันดับที่หนึ่งก็คือใจ
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็ควรให้ความส�ำคัญ
กับใจเป็นที่หนึ่ง สมมติปัจจัยมีห้าหกอย่าง ก็
ให้ใจเป็นที่หนึ่ง เพราะตัวนี้ที่ส�ำคัญที่จะเป็นตัว
ป้องกันความทุกข์ แล้วก็จะเป็นตัวที่จะน�ำไปสู่
ความสุข
เมื่ อ เราหั น มาดูความจริง ของกาย ของใจ
ความเข้าใจในค�ำว่าสุข ความเข้าใจในค�ำว่าทุกข์
ก็เปลี่ยนแปลงไป ง่ายๆ แค่เรานั่งสมาธิ ไม่ต้อง
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สงบแน่วแน่หรอก เพียงแค่ว่า ให้สังเกตว่า นั่งดู
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ไม่นาน... ความรู้สึก
ต่อตัวเองเปลี่ยนแปลงไหม ?
ในขณะที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจ
ออก เรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชาย หรือเป็นผู้หญิง
ไหม มีสัญญาต่างๆ ว่า เราเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้
เป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาด เป็นคนรูปหล่อรูปสวย
รู ป ไม่ ห ล่ อ ไม่ ส วยไหม สิ่ ง เหล่ า นี้ ห ายไปทั น ที
ใช่ไหม สิ่งที่เราให้ความส�ำคัญมากเหลือเกินใน
ชีวิตประจ�ำวัน แค่นั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจ
อยู่กับธรรมชาติของกาย ธรรมชาติของจิตใจ
แป๊บเดียว... สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนความฝันเลย
เราจะได้สัดส่วน ได้มุมมอง (perspective)  
ใหม่ ที่จะมองตัวเองในโลก แน่นอนว่าเราอยู่ใน
โลก เราไม่ได้นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืน แต่การที่เรา
ได้สังเกตว่า เมื่อจิตใจของเราได้ปล่อยวางความ
ฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆ แล้ว จิตใจไม่ปรุงแต่ง พอจิต
มีสติแล้วความสุขมันก็เกิดขึ้น อันนี้ต้องสังเกต

การสังเกต
การช่ า งสั ง เกตนี่ ส� ำ คั ญ มากส� ำ หรั บ การ
ภาวนา เพราะเท่าที่อาตมาเห็น มีคนนั่งสมาธิ
กันมากขึ้นไม่ว่าในเมืองไทย หรือว่าต่างประเทศ
แต่ท�ำไมบางคน โอ้... สมาธิเขาดี นั่งได้ดี นั่งได้
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นาน แต่ดูเหมือนว่ามันไม่มีผลต่อนิสัยใจคอ ต่อ
การกระท�ำในชีวิตประจ�ำวัน
อาตมาก็คิดเรื่องนี้มานาน คือแต่ก่อนอาตมา
ก็เข้าใจว่า แค่ฝึกจิต แค่ภาวนา แค่ meditate
จะได้เป็นคนดี จะได้เป็นคนดีขึ้น ซึ่งอาตมาว่า
เป็นปัจจัยส�ำคัญ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขอย่างอื่น เช่น
เราจะต้ อ งช่ า งสั ง เกต จะต้ อ งมี ก ารทบทวน
จะต้ อ งมี ก ารได้ ข ้ อ คิ ด ได้ ค วามรู ้ จ ากการ
ภาวนาด้วย
กรณีที่เรานั่งสมาธิ เราได้สัมผัสภาวะที่ไม่มี
ความรู้สึกในขณะนั้นว่า เราเป็นคนนั้นคนนี้ เป็น
ผู้ชายผู้หญิง เป็นคนรวยคนจน ไม่มีเลย แล้วใน
ขณะนั้นที่มีสติอยู่ในปัจจุบัน ความสุขก็ปรากฏ
ให้จ�ำไว้เลย แสดงว่าแค่ปล่อยวางความยึดติด
ต่างๆ แม้เพียงชั่วคราว ความสุขก็พร้อมที่จะ
เกิดขึ้น
ในสมั ย พุ ทธกาล เคยมีนักบวชในลัทธิอ่ืน
โดยเฉพาะลัทธิทรมานตน หาว่าพระภิกษุในพุทธ
ศาสนา หลงอยูใ่ นความสุข จนเป็นค�ำต�ำหนิวา่ นัง่
สมาธิหลงอยู่ในความสุข พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้
ว่า “เราเป็นผูไ้ ม่รงั เกียจความสุข ไม่รงั เกียจความ
สุขในสมาธิ” ความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิ เป็น
ความสุขที่ไม่มีพิษมีภัย เป็นความสุขที่ปลอดภัย
เพราะอะไร ? เพราะว่าการจะได้ความสุขในสมาธิ
ก็ เ พราะมี ส ติ เ ป็ น ปั จ จั ย สุ ข ที่ ข าดสติ ก็ ไ ม่ ใช่
สมาธิ ถ้าหลงอยู่กับความสุข “หลงอยู่” ก็แสดง

ว่ า ไม่ มี ส ติ ไม่ มี ส ติ ก็ ไ ม่ ใช่ สั ม มาสมาธิ ใ นทาง
พุทธศาสนา
ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงไม่ต�ำหนิ แล้วก็ยัง
สนั บ สนุ น ให้ สั ม ผั ส ความสุ ข จากการเจริ ญ สติ
อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ น การปลอบใจว่ า ถึ ง แม้ ว ่ า จะ
ปล่อยวางการแสวงหาความสุขต่างๆ ทางโลก
เหมื อ นแต่ ก ่ อ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ชี วิ ต จะ
จืดชืด ชีวิตจะขาดความสุข ตรงกันข้าม มันจะมี
โอกาสได้สัมผัสความสุขที่ดีกว่า
การพิสูจน์ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า บางที
ไม่ต้องไปเรียนอภิธรรม ครูบาอาจารย์ท่านจะ
สอนให้อ่านใจ ไม่ใช่ว่าสัมผัสความสุขแล้วก็จบ
ลืมไป พอออกจากสมาธิต้องมีการรีวิว ต้องมี
การทบทวน เออ...ความสุขนี้มันไม่เหมือนความ
สุขที่ได้จาก รูป เสียง กลิ่น รส มันต่างกันนะ
ความสุขมันต่างกันอย่างไร ให้เราพิจารณาตรงนี้
ถ้าเป็นความสุขทางโลก มันจะมีความรู้สึก
ว่าไม่อิ่มสักที ได้แล้วก็อยากได้อีก อยากได้มาก
กว่านี้ อยากได้เข้มข้นกว่านี้ อยากได้อย่างนี้
นานๆ ไม่อยากพลัดพราก จะมีเงาตามตัว มี
ตัณหาเข้าไปยึด
ส่ ว นความสุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะจิ ต ใจอยู ่ ใ น
สภาพปกติ ไม่ มี สิ่ ง ปรุ ง แต่ ง ให้ เ ป็ น นั่ น เป็ น นี่
จิตอยู่ในภาวะที่เป็นฐานของมัน ความสุขมัน
ก็เป็นอาการธรรมชาติของมัน เหมือนรสเค็ม
เป็ น รสธรรมชาติ ข องเกลื อ ใช่ ไ หม เกลื อ ก็
ต้องเค็ม จิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย มีความสุข
เรียกว่า “ปกติสุข”
เราเพิ่ ง จะเข้ า ใจว่ า ความสุ ข มี ห ลายอย่ า ง
และความสุขนี้มันไม่ได้เกิดเพราะได้อะไรสัก
อย่าง แต่เกิดเพราะเราปล่อยวางสิ่งที่ปิดบัง
อ�ำพราง ความสุขนี้มันเยือกเย็นมาก มันไม่ได้
เร่าร้อน

การปฏิบัติธรรมที่ได้ผล จะต้องมีเวลาคิด
ทบทวน คิดพิจารณา หลังจากออกจากสมาธิ
ก็ ไ ด้ อย่ า งเช่ น ลองสั ง เกตดู ถ้ า เราเพลิ น อยู ่
กับความสุ ข ทางเนื้อหนัง รูป เสียง กลิ่น รส
สั ม ผั ส ทางกาย ดู จิ ต ใจของเราในขณะนั้ น มี
ความคิ ด ที่ จ ะท� ำ คุ ณ งามความดี กั บ ใครไหม ?  
มันไม่มีนะ เวลาเราเพลิน โอ้ !... มีความสุขหนอ
สุดยอดๆ มันจะเห็นแก่ตัวที่สุดในเวลานั้นเลย
ใช่ไหม ? สมมติวา่ เราก�ำลังสบาย มีความสุข อาการ
ที่มีความคิดผุดขึ้นมาว่า สงสารคนที่ไม่มีความสุข
อย่างนี้ อยากจะไปช่วยคนอื่น อยากจะไปท�ำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ความคิดดีๆ นี่มันจะไม่
ค่อยเกิดขึ้นในจิตที่ติดในกามสุข
ถ้าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพราะเราได้ปล่อย
วางกิเลส แม้เพียงชั่วคราว จิตมันก็พร้อมที่จะ
คิดในสิ่งดีงาม มันพร้อมที่จะสงสารคนอื่น พร้อม
ที่จะคิดดีงามท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นความสุขที่สร้างสรรค์ ความสุขทางเนื้อหนัง
นี้ไม่สร้างสรรค์ นอกจากจะสร้างสรรค์วิธีที่จะได้
ความสุขอย่างนั้นเพิ่มมากขึ้น เท่านั้นเอง
สังเกตได้ว่า เวลาเราเรียนรู้เรื่องความสุข
ความทุกข์ เราไม่ต้องไปเรียกมันว่าสมถะ หรือ
วิปัสสนา มันอยู่ที่ว่าเรามีประสบการณ์ใหม่ไหม
หรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ที่เราได้รู้ ได้เห็น
ได้ทบทวน ได้เรียนรู้ ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
อย่างเช่นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีกฎที่เรียกว่ากฎวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี
เปลี่ยนตลอดใช่ไหม ๒๐๐ ปีแล้ว ไม่มีกฎตายตัว
แน่นอนสักอย่าง เป็นเพราะอะไร เพราะว่าได้
ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ
เทคโนโลยี เ ป็ นการเพิ่มประสิทธิภ าพของ
อินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย พอเรามีข้อมูลเพิ่ม
มากขึน้ ก็ตอ้ งปรับทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลทีเ่ พิม่

มากขึ้น ทฤษฎีเดิมไม่ใช่ผิด คือมีข้อมูลอย่างนี้
ทฤษฎี ก็ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล ได้ แ บบนี้ เมื่ อ มี ข ้ อ มู ล
อีกแบบ ทฤษฎีก็อธิบายอีกอย่างหนึ่ง ใช่ไหม ?
ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทุกอย่างจึงเป็นสิ่งชั่วคราว
ชีวิตของเราก็มีการเก็บข้อมูล จากการเห็น
รูป การได้ยินเสียง การได้กลิ่น จากความรู้สึก
นึกคิดต่างๆ แต่คนส่วนมากจะขาดข้อมูลของ
สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในจิตใจของผู้ที่ฝึกจิตอย่างเป็น
ระเบียบอย่างต่อเนื่อง คนที่ภาวนา เขาจะได้
ความรู้เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับความดีความชั่ว
ความควรไม่ควร เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เกี่ยวกับ
ความสุขความทุกข์ คือจะได้ข้อมูลมากกว่าคนที่
ไม่ภาวนา
เพราะฉะนั้ น ไม่ แ ปลกใจที่ ว ่ า ค่ า นิ ย มจะ
เปลี่ยนแปลงไป คนที่ยังหลงอยู่ในกาม รูป เสียง
กลิ่น รส เขามีข้อมูลแค่นั้น แต่ผู้ภาวนาที่ท�ำให้
จิตละเอียดขึ้น จะเหมือนมีกล้องจุลทรรศน์ที่
สามารถเห็นอะไรที่ตาเนื้อมองไม่เห็น
แต่ก่อนนี้เรื่องเชื้อโรคไวรัสอะไรๆ ก็ไม่มีใคร
รู ้ ไ ม่ ใช่ ว ่ า เขาไม่ ฉ ลาดในสมั ย นั้ น แต่ เขาไม่ มี
เทคโนโลยีทสี่ ามารถดูได้ แต่กอ่ นคนอังกฤษถือว่า
เชื้อต่างๆ เกิดจากกลิ่น สมัยก่อนถ้ามีสตางค์
ก็จะต้องมีถุงผูกไว้ที่คอ พวกสมุนไพร พวกอะไร
ที่มันจะไล่กลิ่น เพื่อว่ามันจะได้ไม่ติดเชื้อ พอเรา
มีความรู้ว่าเชื้อเกิดเพราะอะไร ไวรัสมันคืออะไร
อย่างนี้เป็นต้น ความเชื่อนี้มันก็หมดไป
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เมือ่ เราดูคนในอดีต ดูพฤติกรรมดูอะไร บางที
ก็รู้สึกว่ามันน่าข�ำ แต่ที่จริงคนในอดีต ไม่ใช่ว่าเขา
สติปัญญาน้อยกว่าพวกเราทุกวันนี้ เพียงแต่ว่า
ในเรื่องทางโลก เขามีข้อมูลน้อยกว่าเรา เพราะ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญถึงขั้นนี้
ทุกวันนี้มีความแตกต่างระหว่างคนที่มอง
ด้านในกับมองด้านนอก ถ้ามองด้านนอกอย่าง
เดียวก็มีข้อมูลในระดับหนึ่ง แต่ถ้ามองด้านใน
ด้วย เรียนรู้จากประสบการณ์ภายในด้วย ก็น่า
จะดีกว่าใช่ไหม เพราะว่าเราจะเห็นชัดกว่า
ข้อมูลมากกว่า ความเข้าใจว่าชีวิตเราคืออะไร
ความเจริญคืออะไร ความเสื่อมคืออะไร มันก็
ต้องเปลี่ยนแปลงไป
ถ้านั่งสมาธิเพราะเครียด คิดมาก อยากจะ
สงบบ้าง อยากจะพักจากความคิดชั่วคราว ก็อาจ
เจริญสมาธิเพือ่ คลายความเครียดก็ได้ แต่กเ็ ป็นแค่
ผลพลอยได้มากกว่า การท�ำสมาธิด้วยมิจฉาทิฏฐิ
อยากได้อะไรสักอย่าง เช่น นั่งสมาธิเพื่อสุขภาพ
กาย เพื่อคลายความเครียด มันไม่จ�ำเป็นจะต้อง
เกิดปัญญาเสมอไป เพราะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิ
ด้วยมิจฉาทิฏฐิก็มีเยอะ เราเห็นคนเขานั่งสมาธิ
ทุกวัน ท�ำไมเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ นี่ก็เป็นปัจจัย
อย่างหนึ่ง
วิชาชีวิต
การนั่งสมาธิถือเป็นการค้นคว้า ท�ำความรู้
ความเข้าใจ ท�ำการฝึกวิชาชีวิตส�ำคัญๆ เช่น การรู้
เท่าทันอารมณ์ การบริหารอารมณ์ อย่างเรื่อง
การกราดยิ ง ที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในโคราช ซึ่ ง ที่ จ ริ ง
อาตมาไม่เป็นกังวลมาก ว่าเรื่องนี้จะเป็นนิมิต
หมายอะไรของสังคมไทย เพราะมันมีความพิเศษ
หลายอย่าง ที่ผู้กระท�ำเป็นทหาร มีอัตตาตัวตน
มีความภาคภูมใิ จทีส่ ดุ อยูท่ ก่ี ารยิงปืน ซึง่ จะไม่คอ่ ย
พบบ่อย ซึ่งต่างกันมากกับในอเมริกาที่พบมาก

ในโลกนี้ ที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งนี้ บ ่ อ ยๆ ก็ มี แ ต่
ประเทศอเมริกาประเทศเดียว อย่างที่เคยเกิดที่
นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เกิดแค่ครั้งเดียว
น้อยมาก แต่ทเี่ กิดทีอ่ เมริกาก็ไม่ใช่เรือ่ งของความ
สมัยใหม่ เรื่องของเทคโนโลยีเท่าไร เพราะว่า
ทุกประเทศทุกวันนี้มันก็ไม่ต่างกันเท่าไร แต่อยู่
ที่วัฒนธรรม อยู่ที่เหตุปัจจัยของสังคมอเมริกัน
โดยเฉพาะ เป็นเรื่องใหญ่
บทเรียนที่เราจะได้คือ ทุกวันนี้คนเราจะต้อง
เจอกับความกดดัน จะต้องเจอกับโลกธรรม จะ
ต้องเจอกับอะไรหลายอย่าง แล้วถ้าหากว่าเราไม่
สอนลูกหลานให้รู้จักบริหารอารมณ์ ดูแลจิตใจ
ตั้งแต่เด็ก มันจะต้องมีโอกาสที่วันใดวันหนึ่ง เกิด
ความเครียดถึงที่สุด แล้วก็เกิดอาการรุนแรงใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คงไม่ถึงกับฆ่าคนที่ไม่รู้
อีโหน่อีเหน่จ�ำนวนมาก แต่มันจะถึงขั้นที่ท�ำลาย
ครอบครัวและท�ำลาย ชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ตัวเองได้
ส�ำคัญทีค่ นเรา ไม่เอาแต่ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความเลิศทางโลกภายนอกเพียงอย่าง
เดียว แต่พร้อมกันนั้นยังให้ความส�ำคัญกับจิตใจ
มากขึ้นว่า ความเครียดคืออะไร ท�ำอย่างไรเมื่อ
เราเจอความกดดัน ท�ำให้มันเป็นแค่ความกดดัน
ไม่น�ำไปสู่ความเครียด
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การที่ ต ้ อ งท� ำ ใจเมื่ อ เราไม่ ไ ด้ สิ่ ง ที่ อ ยากได้
เมื่อเราผิดหวัง ก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กเลยว่า เป็น
ธรรมชาติของโลก เราอยู่ในโลก คนซื่อสัตย์ก็มี
ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ก็ มี ไม่ ต ้ อ งบอกว่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ ไม่
ยุติธรรม คนก็เป็นอย่างนี้ คนมีกิเลส เราก็อยู่ใน
โลกของคนที่มีกิเลส แล้วเราจะอยู่อย่างไร เราจึง
จะมีความสุขได้ เราจึงจะเจริญได้
มันก็กลับมาเรื่องเดิม เรื่องการศึกษา โดย
เฉพาะลูกหลานของเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ
มาก ในเมืองไทย ในเมื่อเราเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์

นับถือพุทธศาสนา แต่เราไม่ได้เอาหลักพุทธศาสนามาใช้เพื่อฉีดวัคซีนทางจิตใจของเด็ก
ตั้งแต่เล็ก ให้เขามีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกัน
ความทุกข์ ความวุ่นวายต่างๆ ให้เขาพอรู้จัก
ดูแลตัวเอง มีที่พึ่งภายใน เอาละ วันนี้ก็ได้แสดง
ธรรมพอสมควร

เมื่อโลกเดือดร้อน:

ตายแล้วเรามีที่ไป และในเวลาที่เหลืออยู่ ใน
เมื่อเราไม่มั่นใจ เราไม่รู้เลยว่า จะหายหรือไม่
หาย งานส�ำคัญของเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของกาย
ให้เป็นคนเลี้ยงง่าย พยายามให้เป็นคนไข้ที่ดี
แต่ที่ส�ำคัญคือ ให้จิตใจเราอยู่กับบุญกับ
กุศล เช่น ระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อ
เราตั้งแต่เกิด เริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ นึกถึง
ความดี ความเมตตาที่เราได้รับมา ที่ผู้หวัง
ดีต่อเราทั้งหลายได้เคยให้ไว้ แล้วก็ระลึกถึง
คุ ณ งามความดี ตั้ ง แต่ เรื่ อ งเล็ ก สุ ด ที่ เราเคย
ท�ำไว้ นี่ก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐาน ให้
จิ ต ใจของเราอยู ่ กั บ สิ่ ง นั้ น ให้ เ ป็ น สมาธิ คื อ
ไม่ใช่สมาธิกับลมหายใจ สมาธิกับพุทโธ ถ้าเรา
ไม่เคยท�ำ  มันก็อาจจะท�ำไม่ได้ แต่เอาความ
ทรงจ�ำที่ดีในจิตใจเป็นที่ตั้งของสติ ระลึกถึง
คุณงามความดี คุณงามความดีของตัวเอง และ
คุณงามความดีของผู้คนรอบข้างที่เคยแสดง
ออกให้เราได้เห็น และที่เราได้รับ เพราะฉะนั้น
ความกตั ญ ญู ก ตเวที เ ป็ น ที่ พึ่ ง ให้ ก ารระลึ ก
ถึงคุณงามความดีในชีวิตเราเป็นที่พึ่ง แล้วก็
พยายามอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุด

ถ้าเราติดไวรัส

ถ้าตัวเราติดเชื้อไวรัส ควรวางใจอย่างไร
และถ้ า เราเจ็ บ ป่ ว ยจนอาจเสี ย ชี วิ ต ควร
เตรียมตัวอย่างไร ?
ถ้ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อ สิ่งแรกคือการกักตัว
ไว้ พยายามที่สุดไม่ให้คนอื่นเขาติด ทีนี้ สิ่งที่จะ
เพิ่มความทรมานโดยใช่เหตุคือความตระหนก
ตกใจ ฉะนั้นให้พยายามวางใจว่า จะหายหรือ
ไม่หาย เราไม่ทราบ ไม่มีทางรู้ได้ แล้วก็ต้อง
พยายามท�ำจิตใจของเราให้เป็นกุศลให้มาก
ที่ สุ ด เพราะว่ า คนเราไม่ ใช่ ว ่ า ตายแล้ ว สู ญ

ทีม่ า : พระธรรมเทศนา ปฏิบตั ธิ รรมบ้านบุญวันอาทิตย์
โดย พระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ) ณ บ้านบุญ
ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ธรรมกถา
พระไพศาล วิสาโล

โควิดอยู่หรือไป ใจก็มีสติ

ในช่วงเดือนสองเดือนทีผ่ า่ นมา ในการบรรยาย
แต่ละครั้งอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องโรคโควิดหรือ
เชื้อโคโรนาไวรัส เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่จะอยู่
กับเราไปตลอด หรือว่ากลายเป็นทัง้ หมดของชีวติ
เรา แต่ที่จริงมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
เท่านั้น ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราควรจะใส่ใจ
ทั้งที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับตัวเราเอง หน้าที่เกี่ยวกับ
ผู้อื่น รวมทั้งสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งรูปธรรม
นามธรรมที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยในแต่ละวัน
ถึงแม้จะไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นในโลก ไม่มี
โรคโควิดแพร่ระบาด เราก็ยงั มีหลายสิง่ หลายอย่าง
ที่ควรสนใจ และมีหน้าที่หลายอย่างที่พึงปฏิบัติ
อีกไม่นาน ไม่นานในที่นี้อาจจะหลายเดือน
เป็นปีหรือปีครึ่ง โรคโควิดก็จะจางหายไป กลาย
เป็นอดีตไป แล้วผู้คนก็จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือน
เดิม...ในบางแง่นะ อย่างเช่น ออกจากบ้านได้
จับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ ไปเที่ยวห้าง เดินทาง
ไปต่างประเทศ พบปะเพื่อนฝูง เยี่ยมพ่อแม่ต่าง

จังหวัด หรือว่าอยู่ใกล้กันได้มากขึ้น ทักทายกัน
ด้วยการสัมผัส แตะเนื้อต้องตัวกันหรือกอดกัน ก็
ท�ำได้สะดวกขึ้น เพราะว่าเราจะมีภูมิคุ้มกัน รวม
ทั้งมีวัคซีนป้องกันหรือยารักษา
แต่ว่าสิ่งต่างๆ ที่เราเคยเจอมาก่อนโรคโควิด
ระบาด เราก็ต้องเจออีกเหมือนเดิม รวมทั้งความ
ทุกข์ตา่ งๆ ทีจ่ ะผ่านเข้ามาในชีวติ แม้โควิดหายไป
หรือโคโรนาไวรัสถูกก�ำราบ แต่เราก็ต้องเจอกับ
สิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเหมือนเดิม ต้องพลัดพราก
จากสิ่งที่รักที่พอใจเช่นเคย และต้องเจอกับค�ำ
ติฉินนินทา ค�ำต่อว่าด่าทอเหมือนเดิม รวมทั้งเจอ
กับงานการที่ไม่ถูกใจ เจออุปสรรคที่ท�ำให้ชีวิต
ขลุกขลัก ของรักสูญหาย คนรักตายจาก พวกนี้
ก็ยังต้องผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา บางเรื่องอาจ
ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีต แต่ว่าต่อไปก็ต้องเจอ
อย่างที่เราสวดกันทุกเช้า “เราทั้งหลายเป็นผู้ที่
ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้ว เป็นผู้มีความทุกข์
เป็นเบื้องหน้าแล้ว” ที่จริงไม่ใช่เฉพาะความ
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ทุกข์นะ ความสุขก็รอเราอยู่ข้างหน้าเหมือนกัน
แต่ทั้งหมดทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เช่นเดียวกับโควิด
มันก็ไม่เที่ยง
ในเมื่ อ ชี วิ ต เราจะต้ อ งเจอหลายสิ่ ง หลาย
อย่างที่ไม่ชอบ ไม่ปรารถนาจะเจอ ทั้งในวันนี้
ในวันหน้า ดังนั้น การเตรียมตัวเตรียมใจรับมือ
กับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะกับโคโรนาไวรัสหรือ
โรคโควิดเท่านั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ จะตื่นกลัวกับ
โรคโควิดอย่างไรก็อย่าลืมว่า มันมีสิ่งส�ำคัญกว่า
ในชีวิตที่เราต้องท�ำ สิ่งนั้นก็คือการฝึกใจของ
เราให้มีสติ ให้มีความรู้สึกตัว การล้างมือบ่อยๆ
เป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่ส�ำคัญไม่น้อยก็คือ ขณะที่ล้าง
มือเราก็ควรรู้สึกตัวไปด้วย ความรู้สึกตัวในขณะ
ล้างมือนี่ส�ำคัญ  แม้ว่าต่อไปเราคงไม่จ�ำเป็นต้อง
ล้างมือบ่อยๆ แต่ความรู้สึกตัวก็ยังเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่มองข้ามไม่ได้
อีกปีกว่าเราก็คงสัมผัสใบหน้าได้ตามปกติ
โดยไม่ต้องระมัดระวังว่าจะติดเชื้อ แต่การท�ำ
สิ่งต่างๆ รวมถึงการสัมผัสใบหน้าอย่างมีสติก็เป็น
สิ่งที่ควรท�ำไปเรื่อยๆ เพราะถึงแม้ในวันข้างหน้า
โควิดจะไม่เป็นปัญหาต่อไป แต่ก็ยังมีอะไรต่อ
อะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่จะเป็นปัญหาให้แก่
เราได้ หากเราขาดสติหรือท�ำอะไรไปโดยไม่รู้
ตัว เช่น เดินข้ามถนนอย่างไม่มีสติ ขับรถอย่าง
ไม่ มี ส ติ เดิ น ลงบั น ไดอย่ า งไม่ มี ส ติ หรื อ เข้ า
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ห้องน�้ำเลินเล่อเผอเรอจนลื่นหกล้ม ทั้งหมดนี้
ก็อาจท�ำให้เราบาดเจ็บ หรือถึงตายได้
แม้บางอย่างเราท�ำอย่างมีสติ มีความรู้สึก
ตัวแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่เราป้องกัน
ไม่ได้ อย่างเช่น ความแก่ ความเจ็บ ความป่วย
ความพลัดพรากสูญเสีย แต่ในยามนั้นถ้าเรามีสติ
มีความรู้สึกตัว เราก็สามารถรักษาใจไม่ให้เป็น
ทุกข์ได้ จะมีโควิดหรือไม่ เราก็ยังต้องเจอรูป
รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่ไม่น่าพอใจ ที่เรียกว่า
“อนิฏฐารมณ์” ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนา
ที่เรียกว่า “โลกธรรมฝ่ายลบ” เช่น เสื่อมลาภ
เสื่อมยศ ค�ำนินทา และทุกข์ พูดง่ายๆ ก็คือ แม้
วันหนึ่งโควิดจะหายไป แต่เราก็ยังต้องเจอทุกข์
เหมือนเดิม แต่ถา้ เราดูแลใจดีๆ เราก็อยูก่ บั ทุกข์
ได้โดยใจไม่ทุกข์ เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่วิตก
กังวล ตื่นตระหนกกับโควิดจนลืมหน้าที่ จนลืม
สิ่งส�ำคัญในชีวิตที่เราพึงท�ำ  สิ่งนั้นก็คือ “การ
ดูแลใจให้มีสติ ให้มีความรู้สึกตัว”
สติเป็นอุปกรณ์ปกป้องและรักษาใจ
ดูแลใจด้วยสติ ท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกตัว
ไม่ใช่เฉพาะเวลามาวัด มาเดินจงกรมสร้างจังหวะ
แต่เวลาท�ำอะไรก็ให้มีสติมีความรู้สึกตัว นั่นก็คือ
การปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีสติไม่มี
ความรู้สึกตัว เมื่อนั้นความทุกข์ก็สามารถจู่โจม
เล่ น งานจิ ต ใจเราได้ ทุ ก วั น นี้ เราขวนขวายหา
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาปกป้องร่างกายเรา เช่น
หน้ากากอนามัย ยิ่งถ้าเป็นหมอพยาบาลแล้ว
ยิ่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายมากมายทีเดียว
เรียกว่าทั้งตัวเลย แต่อย่าลืมว่า อุปกรณ์ในการ
ป้องกันรักษาจิตก็ส�ำคัญ จะละเลยไม่ได้ แม้มี
หน้ากากอนามัยที่ดีกันไวรัสได้ มีเฟซชีลด์ (face
shield) หรือแม้กระทัง่ อยูใ่ นห้องทีก่ นั ไม่ให้เชือ้ โรค
เข้าได้ แต่ถ้าใจไม่มีสิ่งคุ้มกันรักษาแล้ว เราก็ยัง
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อยู่ร้อนนอนทุกข์ กลัดกลุ้ม กราดเกรี้ยว รวมทั้ง
ถูกความเกลียด ความโกรธ เล่นงาน
การรั ก ษาใจจึง ส�ำคัญมากทีเ ดียว อย่างที่
บอกแล้ว ไม่นาน อาจจะปีหน้า เราคงไม่ต้องใช้
หน้ากากอนามัยป้องกันร่างกายของเราอย่างวัน
นี้ แต่วา่ สิง่ ทีจ่ ะช่วยรักษาใจของเรา ยังต้องมีตอ่
ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ยิ่งวันนั้นมาถึง เรา
ยิง่ จ�ำเป็นต้องมีสติรกั ษาใจเป็นอย่างยิง่ เพราะว่า
ความทุกข์ทรมาน ทุกขเวทนาอันแรงกล้าที่ไม่
เคยเจอเลยในชีวิต ก็จะต้องเจอในวันนั้น การ
ปฏิบัติทั้งหมด ถ้ามี ก็จะเอามาใช้ในเวลานั้นได้
อย่างคุ้มค่ามาก
สมัยที่หลวงปู่ดูลย์ อตุโลไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่
เป็นพระท่านหนึ่ง ซึ่งป่วยหนักและก�ำลังอยู่ใน
ระยะท้าย หลวงปู่พูดกับลูกศิษย์ไม่กี่ประโยค
ปกติท่านก็ไม่พูดมากอยู่แล้ว ท่านพูดว่า “การ
ปฏิบัติทั้งหมดที่เราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อ
จะใช้ในเวลานี้เท่านั้น”
แต่ถึงแม้ว่าเราจะยังห่างไกลจากความป่วย
ห่ า งไกลจากความตาย การปฏิ บั ติ ข องเราคื อ
การเจริญสติก็ยังส�ำคัญอยู่ เพราะว่า แม้จะยังไม่
ป่วย แม้จะยังไม่ตาย ก็ต้องเจอกับอะไรต่ออะไร
มากมายที่เป็นเสมือนพายุที่ซัดกระหน�่ำชีวิตของ
เรา ดังนั้น ถ้าเรามีสติ จิตของเราก็เหมือนกับเรือ
ที่มีสมอ เรือไม่พลิกคว�่ำไม่อับปางยามถูกพายุ
กระหน�่ำเพราะมีสมอ ฉันใดก็ฉันนั้น จิตของเรา
เมื่อเจออนิฏฐารมณ์ เจอเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ
เจอความพลัดพราก ก็ยังตั้งมั่นได้ ไม่พัดลอยไป
กับความทุกข์ เรียกว่าเจอทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์
รับมือทุกข์ได้เพราะมีสติ...รู้ทันมัน
ที่จริงนอกจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะต้องผ่าน
เข้ามาในชีวิตของเรา ที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบ
เช่น เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ความทุกข์ รวมถึง

ความพลัดพรากสูญเสียนานาชนิด ทั้งของเรา
และของคนที่เรารัก พูดง่ายๆ คือ นอกจากรูป
รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ไม่น่าพอใจแล้ว ในใจเรา
ก็ยังต้องเจอกับความโกรธ ความเกลียด ความ
กลัว ความวิตกกังวล ความเครียด ความรู้สึกผิด
สิ่งเหล่านี้ล้วนบั่นทอนท�ำร้ายจิตใจผู้คนมาก แต่
ถ้าเรามีสติ อารมณ์ภายในก็ท�ำร้ายจิตใจไม่ได้
ความกลัวมีอยู่แต่ท�ำร้ายใจไม่ได้ ความโกรธมีอยู่
แต่เผาลนจิตใจไม่ได้ เพราะว่าสติชว่ ยให้เรา “เห็น
ความโกรธ แต่ไม่เป็นผู้โกรธ” หรือถึงจะมีความ
กลัว แต่มันก็ไม่ลามกลายเป็นความเกลียด ความ
ตื่นตระหนกอาจจะมีได้ แต่ก็ไม่ลุกลามกลายเป็น
ความก้าวร้าวหยาบคายกับคนอื่นหรือคนรอบ
ข้าง เพราะมีสติ เพราะเรารู้ทันมัน
สติ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เราทิ้ ง ไม่ ไ ด้ เ ลย แม้ เราไม่
สามารถควบคุมบงการสิ่งแวดล้อมภายนอกให้
เป็นไปดั่งใจ ไม่สามารถเรียกร้องให้มีแต่รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส ที่น่าพอใจ หรือมีเหตุการณ์ที่
สมหวังในชีวิตได้ แต่เราสามารถดูแลใจของเรา
ไม่ให้เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นได้
เราฝึกสติกันง่ายๆ ด้วยการรู้ตัวเวลากาย
ท�ำอะไร เรียกว่า “รู้กาย” ไม่ใช่เฉพาะเวลาเดิน
จงกรม เวลาสร้างจังหวะ แต่รวมถึงเวลาอยู่ใน
อิริยาบถอื่นๆ ด้วย เช่น ตื่นนอน ขึ้นมาเก็บที่นอน
ก็รู้ตัว เดินไปล้างหน้าแปรงฟันก็รู้ตัว ระหว่างที่
ล้างหน้ารู้สึกสดชื่นหายงัวเงีย ก็รู้... นอกจากรู้
อาการของกาย รวมทั้งรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับกาย
แล้ว  เวลาเกิดความสบายใจ หรือใจเผลอคิดไป
ถึงเรื่องอนาคตที่ปรุงแต่งขึ้นมา เกิดความกังวล
ก็รู้... อันนี้เรียกว่า “รู้ใจ”
การเจริญสติเริ่มต้นด้วยการรู้กาย กายท�ำ
อะไรก็รู้ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม
กระทั่งไปอุจจาระ ปัสสาวะก็รู้... อันนี้คือรู้กาย

แต่งตัว หวีผม ก็รู้... ไม่ใช่รู้
เพราะเห็นตัวเองในกระจก
แต่เป็นเพราะใจรับรู้ได้ถึง
การเคลื่อนไหวของกาย ไม่
ว่าด้วยมือหรือด้วยส่วนใด
ของร่างกาย ขณะที่นั่งอยู่
ตอนนี้ก็รู้ตัว
แต่ ร ะหว่ า งที่ นั่ ง อยู ่
อาจจะใจลอย ก็รู้ทันทีว่า
ใจเผลอคิ ด ไปแล้ ว มั น เผลอคิ ด ไปถึ ง เรื่ อ งราว
ในอดีต ความเป็นมาแต่หนหลัง ก็รู้... มันเผลอ
นึกถึงลูกที่อยู่บ้าน พ่อแม่ที่อยู่โรงพยาบาล ก็รู้...
แค่รู้ทัน หรือถึงแม้จะรู้ไม่ทัน เผลอคิดไปจนเกิด
ความเครียด ความวิตก ก็ยังไม่สายที่จะรู้ทัน
ความเครียด ความวิตก มันเผลอคิดไปถึงอีกสาม
สีเ่ ดือนข้างหน้าว่า ถ้าโรคนีย้ งั ลุกลามต่อไป เราจะ
มีงานท�ำไหม จะมีรายได้ไหม จะเอาเงินจากไหน
เกิดความวิตก เกิดความกลัวขึ้นมา ก็รู้...กลัวได้
วิตกได้ เครียดได้ แต่ให้รู้ทัน หงุดหงิดเพราะ
เผลอคิดถึงคนที่ต่อว่าเรา หรือปรุงแต่งว่าเขาจะ
นิ น ทาว่ า ร้ า ยเราอย่ า งไร หรื อ ว่ า มี เ สี ย งดั ง มา
กระทบ เกิดหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทัน
วางใจไว้ตรงกลาง ระหว่างยินดีและยินร้าย
แม้แต่อยู่ในวัด อารมณ์พวกนี้ก็เกิดขึ้นได้นะ
อารมณ์ ที่ ไ ม่ น ่ า พึ ง พอใจ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ม้ ก ระทั่ ง
ระหว่างปฏิบัติ เกิดความเครียด เกิดความวิตก
ก็อย่าไปหงุดหงิดว่าท�ำไมมันเกิดขึ้น ให้รู้ทันมัน
เฉยๆ อย่าเสียใจว่าท�ำไมเราปฏิบัติแล้วใจไม่สงบ
สักที อย่าโมโหตัวเองว่าท�ำไมมันฟุ้งเหลือเกิน
นักปฏิบัติหลายคนมีปัญหาตรงนี้ อันนี้เป็นกับดัก
ของนักปฏิบัติ ก็คือว่า อยากให้ใจสงบ พอใจ
ไม่สงบ ฟุ้งขึ้นมา เลยหงุดหงิด อันนี้เป็นเพราะว่า
ไม่รู้ทันความหงุดหงิด และเป็นเพราะมีความ

คาดหวังว่า เมื่อปฏิบัติแล้วใจต้องไม่ฟุ้ง ใจต้อง
สงบ อันนี้เป็นความคาดหวังที่ผิด เป็นกับดักของ
นักปฏิบัติเลย คือปฏิบัติด้วยความคาดหวังว่าใจ
ต้องสงบ ไม่ฟุ้ง พอใจไม่สงบ มันฟุ้งขึ้นมาก็เลย
หงุดหงิด ยิ่งไปบังคับจิตไม่ให้ฟุ้ง แล้วมันไม่เป็น
ไปอย่างที่ต้องการ ก็ยิ่งหัวเสีย เดินจงกรมด้วย
ความโกรธ เดินด้วยความเครียด ยกมือด้วยความ
หงุดหงิด อันนี้เพราะตั้งความหวังหรือวางใจผิด  
ขอให้ตระหนักว่า เรามาปฏิบัติที่นี่ ไม่ใช่เพื่อเอา
ความสงบ แต่เอาความรู้สึกตัว เพื่อฝึกสติ
ฝึกสติคืออะไร คือ “รู้ทันทุกอารมณ์ที่เกิด
ขึ้น” ทุกการกระท�ำที่เกิดกับกายหรือที่กายท�ำ 
ทุกอาการทุกกิริยาของจิต เช่น คิด รู้สึก คาดหวัง
ยิ่งถ้าท�ำด้วยความคาดหวังว่าจะให้จิตสงบก็ผิด
แล้ ว เราปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งสติ เพื่ อ ให้ รู ้ ทั น ทุ ก
อารมณ์ที่เกิดขึ้น รู้ทัน คือรู้ซื่อๆ รู้เฉยๆ ไม่ผลักไส
อารมณ์ที่เป็นลบ และไม่ไปยึดติดอารมณ์ที่เป็น
บวก ไม่วา่ เจอทุกข์หรือสุขก็ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
กัน เหมือนกัน คือแค่รู้เฉยๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์
บวกหรือเป็นลบ ก็ปฏิบตั ติ อ่ มันอย่างเท่าเทียมกัน
คือแค่เห็นมันเฉยๆ ไม่ใช่ว่าถ้าเจอทุกข์ก็ผลักไส
ถ้าเจอสุขก็จะเอา หรือว่าเจออารมณ์ที่เป็นบวก
ก็เอา ถ้าเจออารมณ์ที่เป็นลบก็ผลักไส อย่างนั้น
ไม่ถูกแล้ว
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เรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้จักวางใจเป็นกลาง
ต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจ และทุกอย่างที่เกิดขึ้น
กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง เสียงนกร้อง หรือ
เสียงเครื่องยนต์ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับค�ำ
ชมและค�ำติฉินนินทา ก็คือรู้สึกเป็นกลางๆ ไม่
ยินดีไม่ยินร้าย แต่ถ้ามันจะเผลอยินดีก็ให้รู้ทัน
ถ้าเผลอยินร้ายก็ให้รู้ทันเหมือนกัน ทุกอย่างมา
เพื่อฝึกให้เรามีสติทั้งนั้น ไม่ใช่มาเพื่อเอาความ
สงบแล้วก็ดื่มด�่ำไปกับมัน
คนเราเวลาเจอทุกข์ก็ไม่พอใจ เวลาเจอสุขก็
รูส้ กึ ว่ายังไม่พอ ไม่วา่ จะเป็นสุขเพราะความสบาย
สุขเพราะเงินทอง สุขเพราะชื่อเสียง ก็ยังรู้สึก
“ไม่พอ” ความไม่พอใจเมือ่ เจอทุกข์ และไม่รสู้ กึ
พอเมื่อเจอสุข มันก็ทุกข์ทั้งนั้น ไม่พอใจก็ทุกข์
ไม่รสู้ กึ พอก็ทกุ ข์ คนจ�ำนวนมากแม้ได้โชคได้ลาภ
มาก็ไม่มีความสุข มีชื่อเสียงมากมายเป็นที่อิจฉา
ของผู้คน แต่เขาก็ไม่มีความสุข เพราะเขาไม่รู้สึก
พอ อันนี้เพราะเขาปฏิบัติกับความสุขไม่เป็น
เวลาเจอสุข ใจรูส้ กึ ยินดี  กร็ วู้ า่ ยินดี แต่ถา้ ไม่รู้
มันจะไม่จบแค่นั้น ใจอยากจะได้อีก อยากเอาอีก
อยากให้อยู่นานๆ ความสงบก็เหมือนกัน วันนี้ท�ำ
แล้วสงบ พรุ่งนี้ก็อยากได้อีก อันนี้เรียกว่าไม่รู้สึก
พอ เหมือนกับอยากได้เงิน พอได้เงินมาแล้วก็
อยากได้อีก ได้ล้านดีใจก็อยากได้อีก ได้สิบล้าน
ดีใจก็อยากได้อีก เรียกว่าไม่รู้สึกพอ และเมื่อไม่
ได้ก็เป็นทุกข์

ได้ความสงบเมื่อวานนี้ ก็ยังไม่รู้สึกพอ วันนี้
อยากได้อีก พอไม่ได้ก็หงุดหงิด ทุกข์และสุขถ้า
เราเกี่ยวข้องไม่เป็นก็เกิดผลเสียทั้งนั้น เจอทุกข์
ถ้าปฏิบัติกับทุกข์ไม่เป็น ก็เป็นทุกข์ เจอสุข ถ้า
วางใจไม่เป็น ไม่รู้สึกพอ ก็ทุกข์เหมือนกัน นี่เป็น
เพราะขาดสติ และขาดปัญญาด้วย แต่ถ้ามีสติ
พอมีอารมณ์ใดๆ เกิดขึน้ ก็รทู้ นั เจอทุกข์แต่วา่ ไม่
เป็นทุกข์ เพราะเห็นทุกข์ เพราะรู้ทุกข์ คนส่วน
ใหญ่พอเจอทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะไม่มีสติ แต่ถ้า
หากว่ามีสติ พอเห็นทุกข์ ก็ไม่เป็นทุกข์ พอเจอสุข
ก็เห็นมัน ไม่เป็นสุขหรือไม่เป็นผูส้ ขุ เพราะถ้าเป็น
ผู้สุขเมื่อไร สิ่งที่ตามมาต่อไปคืออยากได้อีก ไม่
รูส้ กึ พอ อันนัน้ แหละทุกข์ หลวงพ่อชาท่านเปรียบ
ว่า สุขคือหางงู ส่วนทุกข์คอื หัวงู ไปจับหัวงูกโ็ ดน
มันกัด ไปจับหางงู ถ้าไม่รีบปล่อยมันก็แว้งกัด
ทุกข์กบั สุข ล้วนไม่นา่ เอาทัง้ นัน้ แต่เราก็เลีย่ ง
ไม่ได้ บางทีก็เจอทุกข์ บางทีก็เจอสุข แต่ขอให้เรา
รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจอทุกข์ รู้ทันอารมณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อเจอสุข ไม่ยินร้ายหรือยินดีกับมัน
แต่ถ้าเกิดยินร้ายก็รู้ มันก็หยุดอยู่ตรงนั้น ยินดี
ก็รู้ ไม่ยึดต่อ หากเจอทุกข์ แล้วรู้ทัน หรือรู้เฉยๆ
ความรู้สึกไม่พอใจก็มารบกวนจิตใจไม่ได้ กลาย
เป็นความปกติ นีค่ อื งานของเราทีจ่ ะต้องท�ำ ไม่วา่
จะมีโควิดระบาดหรือไม่ เพราะว่าสุขและทุกข์ก็
จะต้องผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ถ้าเราเกี่ยวข้อง
กับมันให้เป็น มีสติ มีปัญญา เราก็จะอยู่กับสิ่ง
เหล่านั้นได้ด้วยใจที่เป็นปกติสุข
เวลาปฏิบัติธรรม ใจมันฟุ้งก็ไม่เดือดร้อน
อะไร ก็แค่เห็นความฟุ้ง ไม่เกิดความทุกข์หรือ
เผลอเครี ย ดขึ้ น มา รู ้ ทั น มั น ดู มั น ไป สงบก็ รู ้
ไม่สงบก็รู้ ฟุ้งก็รู้ ไม่ฟุ้งก็รู้ นั่นล่ะคือการปฏิบัติ
ที่มา : ธรรมะรับอรุณจากพระไพศาล วิสาโล บรรยายหลัง
ท�ำวัตรเช้า วัดป่าสุคะโต วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๕๕
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นานาทัศนะ
กองบรรณาธิการ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานพระคติธรรมเป็นก�ำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
ไม่มีชีวิตใดประสบแต่ความเกษมสุข ปราศจาก
ทุ ก ข์ ภั ย ไปได้ ต ลอด เมื่ อ เกิ ด มาแล้ ว จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ขวนขวายสั่งสม ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ ส�ำหรับเป็น
อุปกรณ์บำ� บัดความทุกข์อยูท่ กุ เมือ่ เพือ่ ให้สมกับทีด่ ำ� รง
อัตภาพแห่งมนุษย์ผมู้ ศี กั ยภาพต่อการพัฒนา ท่ามกลาง
สถานการณ์โรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดหวั่น
ครั่นคร้ามกันทั่วหน้า ทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทาง
เพิ่มพูน ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบ
ยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคม อย่าปล่อยให้ความกลัวภัย
และความหดหู ่ ท ้ อ ถอย คุ ก คามเข้ า บั่ น ทอนความ
เข้มแข็งของจิตใจ ในอันที่จะอดทน พากเพียร เสียสละ
และสามัคคี
มีธรรมภาษิตบทหนึง่ ในพระพุทธศาสนา พึงน้อมน�ำ
มาเตือนใจ ในยามนี้ว่า ‘เมื่อถึงยามคับขัน ประชาชน
ต้องการผู้กล้าหาญ, เมื่อถึงคราวปรึกษางาน ต้องการ
ผู้ที่ไม่พูดพล่าม, ยามมีข้าวน�้ำ ต้องการผู้เป็นที่รัก,
ยามเกิดปัญหา ต้องการบัณฑิต’ ขอทุกท่านจงเป็น ‘ผู้
กล้าหาญ’ ที่จะละความดื้อด้านเห็นแก่ตัว ความเคยตัว
และความไม่ระมัดระวังตัว ขอจงเป็น ‘ผู้ที่ไม่พูดพล่าม’

โดยปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง ในยามที่
สังคมต้องการสาระ ค�ำปรึกษาหารือ และก�ำลังใจ แต่
จงประพฤติตนเป็น ‘บัณฑิต’ ผู้รู้รักษากายใจของตัว
ให้ปลอดจากโรคกายโรคใจ เป็นผู้ฉลาดศึกษา ค้นคว้า
วางแผน ชี้แนะ และลงมือท�ำ
ทั้งนี้ ถ้าแต่ละคนแม้เพียงตั้งจิตไว้ในธรรมฝ่าย
สุจริต ไม่ถล�ำลงสู่ความคิดชั่ว อันน�ำไปสู่การพูดชั่วและ
ท�ำชั่วซ�้ำเติม ก็นับว่าได้ช่วยบรรเทาปัญหาของโลกแล้ว
และยิ่งหากท่านมีดวงจิตผ่องแผ้วด้วยเมตตาการุณยธรรม น�ำความปรารถนาดีเผื่อแผ่ไปสู่ทุกชีวิตอย่าง
เสมอหน้า ความทุกข์ยากที่เราทั้งหลายต่างเผชิญ ย่อม
จะคลี่คลายได้ในไม่ช้า
วโร วรญฺญู วรโท วราหโร อนุตฺตโร ธมฺมวรํ อเทสยิ
อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ
ประทานธรรมอั น ประเสริ ฐ ทรงน� ำ มาซึ่ ง ธรรมอั น
ประเสริ ฐ เป็ น ผู ้ ย อดเยี่ ย ม ได้ ท รงแสดงธรรมอั น
ประเสริฐ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า
ด้วยค�ำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน เทอญ

ทะไลลามะ

สวดมนต์ระงับไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
Chant mantra to contain
coronavirus
สถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน ก็เอาชนะได้ ด้วยศาสตร์ ปัญญา มุ่งมั่น อาจหาญ
เมื่อเจอปัญหาหนัก อุปสรรคใหญ่ ท�ำอะไรได้ก็ท�ำไปเลย ท�ำอะไรไม่ได้ จะวิตกกังวลไป
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
เจอโรคระบาดร้ายแรงอย่างไวรัสโคโรนา โควิด-19 สวดมนต์ไว้นะ ช่วยระงับโรคได้
พี่น้องที่รักทั้งหลาย
อาตมาเขียนสารพจน์นี้ เพื่อตอบสนองค�ำขอของประชาชนที่มีมา
จากทัว่ ทุกมุมโลก ในยามนี้ เราก�ำลังด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นห้วงเวลาทีย่ ากเข็ญ
อย่างยิง่ ท่ามกลางภาวะการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทีล่ กุ ลามไปแล้ว
ทั่วโลก
พร้อมกันนี้ก็ยังมีภัยอื่นๆ ก�ำลังคุกคามมนุษยชาติอยู่อีกด้วย ดัง
วิกฤตการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ อาตมาจึงขอใช้โอกาสนี้ แสดงความ
ชื่นชมและขอบคุณรัฐบาล ของนานาประเทศ รวมทั้งอินเดีย ที่ก�ำลัง
ด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อารยธรรมอินเดียโบราณได้เล่าขานถึงก�ำเนิดโลก การธ�ำรงทรงอยู่
และการท�ำลายล้างโลกทีด่ ำ� เนินไปตามล�ำดับ โดยเหตุแห่งการท�ำลายล้าง
นั้น ก็มีสงครามและโรคร้ายรวมอยู่ด้วย ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราก�ำลังเผชิญ
อยูใ่ นปัจจุบนั แต่บรรดาสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ มนุษย์เรานัน้ ยามเมือ่ ต้องเผชิญ
วิกฤตทีแ่ สนสาหัส ก็ได้แสดงความสามารถอันเอกอุ เพือ่ ฝ่าฟันเอาตัวรอด
ให้จงได้ จนเป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่
   ไม่วา่ สถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน เราควรใช้ศาสตร์และปัญญา
ของมนุษย์ ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นและกล้าหาญ เพื่อเอาชนะอุปสรรค
ที่เราก�ำลังเผชิญอยู่  เมื่อมีภัยที่มาคุกคามสุขภาพและความเป็นอยู่ตาม
ปกติสขุ เราย่อมรูส้ กึ วิตกกังวลและหวัน่ กลัวเป็นธรรมดา แต่ทว่าอาตมามี
สิง่ ทีใ่ ช้ปลอบใจได้ดี คือ ท�ำตามค�ำแนะน�ำอันชาญฉลาดทีว่ า่ จงพิจารณา
ปัญหาทีเ่ ราก�ำลังเผชิญอยูใ่ ห้ดี ถ้ามีอะไรทีต่ อ้ งท�ำ ก็ทำ� ไปเลย โดยไม่ตอ้ ง
กังวลกับอะไร แต่ถ้าไม่มีอะไรที่จะท�ำได้ จะวิตกกังวลไป ก็ช่วยอะไรไม่ได้
   ณ ขณะนี้ ทุกคนก�ำลังท�ำดีที่สุดแล้ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา อาตมาขอชืน่ ชมความร่วมมือของนานาประเทศ ในการ
สกัดกัน้ ภัยร้ายนีใ้ ห้อยูใ่ นวงจ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาตมาขอขอบคุณ
ความคิ ด ริ เริ่ ม ของอิ น เดี ย กั บ ประเทศสมาชิ ก สมาคมความร่ ว มมื อ

แห่งภูมิภาคเอเชียใต้ ในการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน และกรอบการประชุม
ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และทักษะในการรับมือ
กับการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ซึ่งจะเป็น
แบบอย่างในการบริหารจัดการกับวิกฤตอื่นๆ ในอนาคตได้ด้วย
อาตมาเข้าใจดีว่า การปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ อันเป็นมาตรการ
ที่จ�ำเป็นและใช้กันทั่วโลกนั้น ส่งผลให้ผู้คนจ�ำนวนมากประสบความ
ยากล�ำบากแสนสาหัสอยูใ่ นเวลานี้ เนือ่ งจากสูญเสียวิถดี ำ� รงชีพตามปกติ
ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจ�ำ  จึงต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดไปในแต่ละวัน
อาตมาจึงขอเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวง ให้ท�ำทุกอย่าง
ที่จะท�ำได้เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอในชุมชนในสังคมของพวกเราด้วย
อาตมาขอขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจเป็นพิเศษ ต่อเหล่าแพทย์
พยาบาล และบุคลากรผู้สนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์ท้ังหลาย
บริการจากเหล่าผู้ที่ท�ำงานอยู่ในแนวหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้คน ทั้งที่ตนเอง
ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างสูงเยี่ยงนี้ แท้จริงก็คือ สายธารแห่งกรุณา
ที่หลั่งรินมาให้เรานั่นเอง
   อาตมาภาวนา ด้วยความรูส้ กึ ห่วงใยจากใจจริงต่อพีน่ อ้ งของอาตมา
ในทัว่ ทุกมุมโลก ผูก้ ำ� ลังฝ่าฟันห้วงเวลาอันแสนยากล�ำบากนี  ้ ให้การแพร่
ระบาดของโรคร้ายนี้จบสิ้นลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสันติและความสุขสงบ
จะได้กลับคืนมาสู่ท่านในไม่ช้า
    อาตมาขออธิษฐานให้ท่าน
ทะไลลามะ องค์ที่ ๑๔
วัดเท็คเค็น คอลิง  Thekchen Choeling
ธารัมศาลา  Dharamsala
หิมาลัยประเทศ Himachal Pradesh (H.P.)
อินเดีย  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๕๕
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สาสน์จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
แม่ น�้ ำ ไม่ เ คยดื่ ม กิ น น�้ ำ ของมั น เอง ต้ น ไม้
ไม่เคยลิ้มรสผลไม้จากต้นแม่ พระอาทิตย์ไม่เคย
ส่องแสงสว่างเพื่อตัวเอง และดอกไม้ก็ไม่เคย
ส่งกลิ่นหอมเพื่อตนเอง  
การด� ำ รงชี วิ ต เพื่ อ ผู ้ อื่ น เป็ น กฎธรรมชาติ
ที่คงที่ เราทั้งหลายต่างมีชีวิตเพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เราจะมีความสุขเมื่อทุกอย่างรอบตัว
มีแต่สงิ่ ดีๆ แต่เราจะรูส้ กึ ดีขนึ้ ถ้าคนอืน่ เกิดปีตสิ ขุ
เพราะเราช่วยเสริมส่ง
ขอให้จดจ�ำเถอะว่า การเปลี่ยนสีของใบไม้  
หรื อ ทุ ก การเปลี่ ย นแปลงสถานการณ์ ใ นชี วิ ต
ล้ ว นมี ค วามหมายที่ น� ำ มาสู ่ ก ารมองเห็ น โลก

ผ่านตาเนื้อและตาในอย่างชัดเจน อย่าบ่นด่า
ว่าเลย
ตราบใดที่ ยั ง มี ชี วิ ต เพราะเป็ น สั ญ ญาณ
ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อสู้ต่อไป ปัญหาทุกเรื่อง
ล้วนพิสูจน์ว่าเรามีความเข้มแข็งที่จะผ่านไปได้  
และการสวดมนต์ เ ป็ น การตอกย�้ ำ ว่ า เรามิ ไ ด้
อยู่ตามล�ำพังคนเดียว ถ้าเราพิจารณาสัจธรรม
เหล่ า นี้ ผ่ า นความรู ้ สึ ก และสมองได้ ชี วิ ต เรา
จะเพิ่ ม คุ ณ ค่ า มี ค วามหมายในแต่ ล ะย่ า งก้ า ว
อย่างมีคุณค่า แม้ทุกอย่างมีความผันแปรไม่จีรัง
เที่ยงแท้
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อีสเตอร์ปี ๒๕๖๓

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  

โควิด!
แม้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ก็ไม่เว้น!

ทุกเทศกาลอีสเตอร์ จะมีคริสต์ศาสนิกชนล้นลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์
หน้ า มหาวิ ห ารเซนต์ ป ี เ ตอร์ ข อง
นครรัฐวาติกัน ในอิตาลี แต่อีสเตอร์
ปี ๒๕๖๓ นี้ (ตรงกับช่วงสงกรานต์
ของเรา) ไร้เงาผู้คน อันเป็นผลจาก
โควิด-19 สมเด็จพระสันตะปาปา
จึงต้องประกอบพิธีและอ�ำนวยพร
ท่ามกลางความว่างเปล่า

สาสน์วันอีสเตอร์ ที่รู้จักกันในชื่อ “Urbi et Orbi” (ถึงกรุงโรมและถึงโลก)
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ว่า ชาวโลกก�ำลังประสบภัย โควิด-19 กันทั่วหน้า
จึงควรผนึกก�ำลังช่วยกันต่อสู้แก้ไข แทนที่จะไม่ไยดีกัน เห็นแก่ตัว แตกแยก
สู้รบกัน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นค�ำที่ไม่ประสงค์จะได้ยินในภาวะเช่นนี้ และน่าจะ
ห้ามใช้ (ban) ไปเลย จึงขอให้ชาวโลกทิ้งค�ำว่า “เห็นแก่ตัว” ไปเสีย แล้วมาร่วมมือ
ร่วมใจกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในการสู้ภัยโควิด นอกจากนั้น ยังมีผู้คน
จ�ำนวนมากที่ยังตกอยู่ในความทุกข์ยาก จากภัยแล้ง ภัยธรรมชาติอื่นๆ สงคราม
การพลั ด ถิ่ น ความอดอยาก และปั ญ หาด้ า นมนุ ษ ยธรรม และขออย่ า ขี้ ลื ม
ซึ่งเป็นอีกค�ำที่ไม่อยากได้ยิน ไม่อยากให้ผู้คนพากันลืมวิกฤติเหล่านี้ แต่ขอให้
ช่วยกันบรรเทาทุกข์ รวมทั้งให้มีการขจัดอุปสรรคของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เช่น ยกเลิกการคว�่ำบาตรทางการค้า และให้มีการหยุดยิง

๕๕

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์

(อนิล ธมฺมสากิโย)

59

ในวิ ถี ชี วิ ต ที่ ต ้ อ งเปลี่ ย นเพราะโควิ ด -19
การมีสติเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด และควบคู่ไปกับการตั้ง
อยู่บนความไม่ประมาท และมี “หิริ โอตตัปปะ”
เพื่ อ รั บผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและต่ อ สั ง คมได้ ดี และ
ควรสวดรัตนสูตร
“นิวนอร์มัล” เปลี่ยนแปลงได้เพียงรูปแบบ
ของการปฏิ บั ติ กิ จ ทางศาสนา เช่ น สวดมนต์
ฟังธรรม เวียนเทียนทางออนไลน์ เพราะไปวัดไม่ได้
แต่เราสร้างวัดในใจตัวเองได้ และไม่กระทบแก่น
ธรรม ที่เป็นอกาลิโก และยังทันสมัย ใช้ได้ดีกับ
ปั จ จุ บั น จะช่ ว ยให้ ร อดจากสถานการณ์ แ ย่ ๆ
โดยง่ายและปลอดภัย

“การรักษาระยะห่าง” ไม่ใช่เรื่องนิวนอร์มัลในแง่พุทธศาสนา แต่เป็นวิธีหาความสงบ ไม่วุ่นวาย
ที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักรักษาระยะห่างทางสังคม โดยให้เว้นระยะห่างใน ๕ สิ่ง คือ (๑) การไปเที่ยวฟังกัน
เป็นกลุ่ม (๒) การไปดูละคร ดูมวย ดูสิ่งบันเทิงในที่ที่ผู้คนหนาแน่น (๓) การพูดคุยของผู้คน (๔)  การทานอาหาร
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าปาร์ตี้ (๕) เว้นระยะห่างทางกาย คือ การสัมผัสต่างๆ
ดูแลกายและใจให้ดี ตามนัยทางพุทธศาสนา ค�ำว่า Health และ Wealth เป็นค�ำเดียวกัน ต้องไป
ด้วยกัน Health คือ สุขภาพ แต่ Wealth ตามความหมายเดิม ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจหรือเงินทองอย่างใน
ความหมายปัจจุบัน แต่หมายถึงสุขภาวะ (ทางใจ) ที่มีเงินทองเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น Health
และ Wealth ถือว่าเป็นค�ำเดียวกัน ควบคู่กันไป ดังนั้น เราจึงควรสร้างสมดุลของสุขภาพทางกายและ
สุขภาวะทางใจให้ได้
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิล ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร แนะน�ำวิธีคลายกังวล
ในเรื่ อ งการแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 และ
ข้อคิดต่างๆ ดังนี้
การมีสติ เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ควบคู่ไปกับตั้ง
ตนอยูบ่ นความไม่ประมาท รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รักษาระยะ
ห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ
ให้สะอาด กินร้อน ช้อนกลาง (ช้อนส่วนตัว)

การระบาดของโควิด-19 คล้ายกับในสมัย
พุ ท ธกาลที่ เ กิ ด โรคระบาดในเมื อ งเวสาลี ที่ พ ระ
พุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ไปโปรดชาวเมื อ งให้ ร อดพ้ น จาก
ภยันตราย ทรงใช้รัตนสูตร ซึ่งเป็นหนึ่งในพระปริตร
หรือพระคาถาพรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย
ประกาศความยิง่ ใหญ่และคุณลักษณะของพระอริยเจ้ า สมั ย พุ ท ธกาล ชาวเมื อ งเวสาลี ไ ด้ มี ด วงตา
เห็นธรรม ปัจจุบันนิยมสวดรัตนสูตรในพิธีท�ำน�้ำ
พระพุทธมนต์ ซึ่งมีอานุภาพป้องกันภัยจากเรื่อง
ร้ายทั้งหลายได้
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ส� ำ หรั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ โ ควิ ด -19 ท� ำ ให้ ต ้ อ ง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จนกลายเป็นความปกติ
ใหม่ (ซึ่ ง ราชบั ณ ฑิ ต ยสภาให้ ใช้ ทั บ ศั พ ท์ ภ าษา
อังกฤษว่า “นิวนอร์มัล”) เช่น ต้องรักษาระยะห่าง
ทางสังคม ซึ่งการปฏิบัติกิจทางศาสนาก็ต้องเปลี่ยน
ไปด้วย เช่น การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ ให้สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่งกันที่
บ้าน  เท่ากับเราเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด แบบที่เรียก
ว่า ธรรมารามในใจคน คือวัดในใจของตนเอง ซึ่งไม่
ได้แปลกอะไร เพราะคนที่ไม่ว่างไปวัดก็สวดมนต์
บูชาคุณพระรัตนตรัยที่ห้องพระ หิ้งพระของตนเอง
ที่บ้านได้ ก็สามารถน้อมน�ำเอาสิ่งดีๆ ที่พระพุทธเจ้า
สอนมาปฏิบัติในชีวิตได้เหมือนกัน และนั่นเป็นการ
บูชาที่ทางพระพุทธศาสนาได้ยกย่องไว้
จะมองว่ า โควิ ด ท� ำ ให้ วิ ถี พุ ท ธเปลี่ ย น
ก็ เ ปลี่ ย นแต่ รู ป แบบ แต่ ไ ม่ ก ระทบแก่ น ธรรม
ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแก่ น ของศาสนา วิ ถี ชี วิ ต ของ
พระก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงอะไร และยั ง มี ค� ำ สอน
หลายเรื่อง ที่สามารถเข้ากับยุคนี้ได้ เพราะค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้านั้นเป็น “อกาลิโก” ที่ยังทันสมัย
อยู่มากกว่าที่เราจะคาดคิด ค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนานั้น เรียกได้ว่าเป็นค�ำสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์
จริงๆ แต่อาตมาเห็นว่ายิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ�้ำ  
เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ
ตามข้อมูลที่ค้นพบใหม่ แต่ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่มีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สามารถใช้ได้ตลอด
เวลา ดังนั้น ในปัจจุบัน แม้วิถีชีวิตอาจเปลี่ยนไป
บ้าง แต่ในแง่ของแก่นแท้ สัจธรรมความเป็นจริง
ทุกอย่าง ไม่ได้เปลี่ยนไปจากแก่นเดิมเลย สิ่งส�ำคัญ
ที่สุดคือเราจะต้องเข้าใจสาระของธรรมะให้ถูกต้อง
ขณะนี้ ที่ โ ลกถู ก บุ ก รุ ก โดยไวรั ส โคโรนา
โควิด-19 เรายิ่งต้องมีต้องใช้ “หิริ โอตตัปปะ” ซึ่ง
เป็นธรรมะคุ้มครองโลก คุ้มครองได้อย่างไร ? พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า ต้องมี “หิริ” ละอายต่อตน

คือ ละอายที่จะท�ำไม่ดี การที่จะอยู่ในสังคมให้ดี
เราจึงต้องรับผิดชอบตนเอง ส่วน “โอตตัปปะ”
เกรงกลั ว ก็ คื อ เกรงกลั ว ต่ อ สั ง คม เมื่ อ เรามี หิ ริ
โอตตั ป ปะ เราก็ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมได้ ดี ดั ง นั้ น
ค� ำ สอนเหล่ า นี้ จึ ง ทั น สมั ย อยู ่ ต ลอดเวลา และ
สามารถใช้กับปัจจุบัน เพื่อเอาตัวเองให้รอดจาก
สถานการณ์แย่ๆ โดยง่ายดายและปลอดภัย
“การรักษาระยะห่าง” ไม่ได้เป็นนิวนอร์มัล
ในมุมมองของวิถีพุทธ เพราะการรักษาระยะห่าง
ทางสังคมนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้า
ได้สอนเรื่องนี้ไว้แล้วว่า ถ้าเราต้องการความสงบ
ไม่อยากวุ่นวาย ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ เราต้อง
รู้จักรักษาระยะห่างทางสังคม นั่นคือ ไม่ไปคลุกคลี
กั บ คนหมู่มากนั่นเอง พระไตรปิฎกบอกไว้ว่า เมื่อ
๒,๖๐๐ ปี มาแล้ว พระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องการ
เว้นระยะห่างไว้ ๕ ด้าน ซึง่ ลึกกว่าของพวกเราด้วยซ�ำ้
๕ ด้านนั้นประกอบด้วย (๑) เว้นระยะห่างในการ
ไปเที่ยวฟัง โดยไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน (๒) เว้น
ระยะห่างจากการไปดู ดูละคร ดูมวย ดูสิ่งบันเทิง
ในที่ท่ีผู้คนหนาแน่น (๓) เว้นระยะห่างจากการ
พูดคุย เม้าท์มอยของผู้คน (๔) เว้นระยะห่างจาก
การทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือที่เรียกว่า
ปาร์ตี้ในปัจจุบัน (๕) เว้นระยะห่างทางกายหรือ
การสัมผัสต่างๆ
นอกจากดูแลกายให้ดีแล้ว ต้องดูแลสุขภาพใจ
ควบคู่กันไปด้วย ตามนัยทางพุทธศาสนา ค�ำว่า
Health และ Wealth เป็นค�ำเดียวกัน จึงต้อง
ไปด้วยกัน โดย Health คือสุขภาพ แต่ Wealth
ตามความหมายเดิม ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจหรือ
เงินทองอย่างในความหมายปัจจุบัน แต่หมายถึง
สุขภาวะ (ทางใจ) ทีม่ เี งินทองเป็นเพียงส่วนประกอบ
หนึ่งเท่านั้น โดยที่ Health และ Wealth ถือเป็น
ค�ำเดียวกันและควบคู่กันไป ดังนั้น เราจึงควรสร้าง
สมดุลของสุขภาพทางกายและสุขภาวะใจให้ได้

๑. ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดให้ “รู้เท่าทัน”
แต่ไม่ “ตื่นตระหนก” ไม่กังวลจนวิตกจริต
๒. มีสติเมื่อเสพข่าว เพื่ อ “รู้ความจริง”
ไม่ใช่เพื่ อ “สนองความอยากรู้อยากเห็น”

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิปัสสนาสากล
ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

มรรค ๘
รับมือโควิด-19

๓. อ่าน ตาม ส่งต่อ เฉพาะ “ข่าวจริง”
ทิ้ง “ข่าวปลอม - fake news”
๔. ปลูกฝังนิสัยไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แค่
“เขาว่า” ใช้ไม่ได้ ให้ค้นเอง
๕. มีสติสู้กับโควิดตามที่ผู้รู้จริงแนะน�ำ
เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ยอมเหนื่อยเพื่ อเรา
๖. อย่าเพิ่ มความรุนแรงร้าวฉานในสังคม
ด้วยการให้ข้อมูลที่ท�ำให้เข้าใจผิดและชังกัน

ท่ า นเจ้ า คุ ณ พระเมธี ว ชิ โรดม (ท่ า นว.วชิ ร เมธี )
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวันที่จังหวัด ๗. ไม่เหยียบย�่ำซ�้ำเติมใคร แต่ยกย่องให้ก�ำลังใจ
เชียงราย ได้แนะน�ำหลัก ๘ ประการ หรือ "มรรค ๘”
ใช้ปิยวาจา สนับสนุนอะไรใครได้ก็ช่วยท�ำไป
https://news.ch7.com/detail/403699
ให้ชาวไทยน�ำไปปฏิบัติ เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19
๘. อยู่บ้านช่วยชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างชาญฉลาด คือ
อย่านอนเล่นไปวันๆ ใช้เวลากับครอบครัว
๑. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความ
อย่างมีคุณภาพ พั ฒนาตัวเอง หาอะไร
“รู้เท่าทัน” แต่ไม่ใช่เพื่อความ “ตื่นตระหนก” จน
เรียนเพิ่ ม ท�ำงานศิลปะ ฝึกสมาธิ จัดบ้าน
กลายเป็นความวิตกกังวลเกินจริง
๒. เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ เพื่อสนองการ
อยากรู้ “ความจริง” ไม่ใช่แค่สนองความ “อยากรู้ ชัง เติมลงไปในสังคม เพราะล�ำพังการรับมือกับไวรัส
อยากเห็น” อันเป็นความสามารถระดับสัญชาตญาณ ก็ยากพออยู่แล้ว
๗. ร่ ว มมื อ กั น ฟั น ฝ่ า วิ ก ฤติ ค รั้ ง ใหญ่ ใ นประวั ติ เท่านั้น
๓. อ่าน ติดตาม อ้างอิง และส่งต่อเฉพาะข่าวจริง ศาสตร์ของมนุษยชาติ ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
มนุษย์ ไม่เหยียด ไม่ย�่ำ  ไม่ซ�้ำเติมใครให้เจ็บช�้ำน�้ำใจ
(Fact News) ไม่ใช่ ข่าวปลอม (Fake News)
๔. ปลู กฝั ง นิ สั ย ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ให้แก่ตัวเอง แต่ควรให้ก�ำลังใจกัน ยกย่องกัน ส่งเสริมเติมพลังให้
ด้วยการหมั่นค้นคว้าหาความรู้จริงด้วยตนเอง มากกว่า กันด้วยปิยวาจา และด้วยการสนับสนุนตามศักยภาพ
เพียงฟังแต่ “ค�ำเขาว่า” แล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลผิดๆ อัน ของตนในด้านต่างๆ เท่าที่ตนจะพึงท�ำได้
๘. ใช้วันเวลาที่ได้มาจากการหยุดอยู่บ้าน หยุด
เป็นการซ�้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงกว่าเดิม
๕. ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้รู้จริงในเรื่องการ เชื้อ เพื่อชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้วัน
รั บ มื อ กั บ ไวรั ส โควิ ด -19 อย่ า งมี ส ติ และด้ ว ยความ เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาตัวเอง
เห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ ที่ตรากตร�ำท�ำงานหนัก เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่นอนเล่นไปวันๆ อย่างไร้
ค่า ส�ำหรับบางคนอาจใช้เวลาดังกล่าวนี้ จัดบ้าน อ่าน
สวัสดิภาพของทุกคน
๖. อย่าเป็นแนวร่วมในการสร้างความรุนแรง ร้าว หนั ง สื อ ฝึ ก สมาธิ ภ าวนา เรี ย นภาษาเพิ่ ม เติ ม หรื อ
ฉาน ในสังคม ด้วยการพูด เขียน และแชร์ข่าวหรือ ท�ำงานศิลปะเพื่อชุบชูใจให้สดชื่นรื่นเย็น ไม่เป็นคนวิตก
ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความเกลียด จริตไปกับข้อมูลข่าวสารที่ล้นเกิน

ขอบใจที ม แพทย์ ขอบใจประชาชน
ที่ช่วยอยู่บ้าน ขอให้มีวินัย เด็ดเดี่ยว
เข้ ม แข็ ง ร่ ว มใจแก้ ปั ญ หา มี น้� ำ ใจ
เอื้อเฟื้ อกัน เพื่ อชนะโควิดให้ได้ ชัยชนะ
เป็ นความภูมิใจไปชั่วลูกหลาน กักตัว
อาจทุกข์และโดดเดี่ยว แต่มีข้อดีด้วย

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
อังกฤษเป็นประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อและ
ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต สู ง ใน ๕ ล� ำ ดั บ แรกของโลก โดยมี
ผู ้ ติ ด เชื้ อ เกิ น ๒๗๒,๘๒๖ คน และเสี ย ชี วิ ต
๓๘,๓๗๖ คน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ในปีนี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒
พระประมุ ข แห่ ง สหราชอาณาจั ก ร ทรงให้ ง ด
จั ด งานวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระองค์  
และทรงมีพระราชด�ำรัสให้ก�ำลังใจแก่ประชาชน
เมื่ อ วั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะทรงมี
พระชนมายุ ๙๓ พรรษา นั บ เป็ น ครั้ ง ที่ ๕
ในประวัติศาสตร์ของการครองราชย์กว่า ๖๕ ปี
ที่พระองค์มีพระราชด�ำรัสแก่ประชาชน นอก
เหนื อ จากวาระปกติ ที่ มี เ พี ย งปี ล ะครั้ ง ในวั น
คริ ส ต์ ม าส สาระโดยย่ อ ของพระราชด� ำ รั ส
มีดังนี้

ทรงขอบใจและซาบซึ้งใจกับทีมแพทย์
ที่ ท� ำ งานหนั ก อยู ่ ใ นแนวหน้ า ซึ่ ง แต่ ล ะชั่ ว โมง
ของการท�ำงานอันหนักยิ่งนั้น ช่วยให้ทุกคนใกล้
จะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติสุขมากขึ้นทุกทีๆ
ทรงขอบใจผู้ที่ยอมกักตัวอยู่บ้าน เพื่อ
ไม่ ใ ห้ ผู ้ อ ่ อ นแอได้ รั บ เชื้ อ อั น ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ อี ก
หลายครอบครั ว ต้ อ งเผชิ ญ ความเจ็ บ ปวดจาก
การสูญเสียผู้เป็นที่รัก มากไปกว่าที่ได้เกิดขึ้น
กับหลายคนมาแล้ว
ทรงเรียกร้องให้มีวินัย ทรงชื่นชมการ
แก้ไขปัญ หาด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุข และ
แฝงอารมณ์ขันอันลุ่มลึก จึงได้ยินเรื่องราวน่า
อบอุ่นใจของการช่วยเหลือกันและกันมาจากทั่ว
เครือจักรภพและทั่วโลก เช่น การส่งอาหาร และ
ยาให้กัน ไปเยี่ยม ไปดูแลเพื่อนบ้าน สละรายได้

ช่วยงานบรรเทาทุกข์ เหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่
บอกถึงความเป็นประเทศอังกฤษ ที่ยังสืบสาน
ต่อไปได้ คุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้ผ่านพ้น
ปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอน แล้วความส�ำเร็จนั้น
จะเป็นของพวกเราทุกคน เป็นผลงานที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้ ไม่เพียงแต่กับพวกเราเอง
แม้ต่อไปในอนาคต อนุชนของเราก็จะร่วมภาค
ภูมิใจไปด้วยว่า ชาวอังกฤษในรุ่นนี้ช่างเข้มแข็ง
จริงๆ ความภาคภูมิใจที่พวกเราเป็นคนแบบนี้
ตลอดมานั้น มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของอดีต แต่
เป็นเรื่องของปัจจุบัน และเรื่องของอนาคตด้วย
ทรงชี้ว่า การต้องแยกตัวอยู่โดดเดี่ยว
นั้น แม้ในบางครั้งมันล�ำบาก แต่ก็เป็นการเปิด
โอกาสให้ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ ช ้ า ลง ได้ ห ยุ ด คิ ด
พิจารณา ได้ผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์หรือ
ท�ำสมาธิ
ทรงร�ำลึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
เมื่ อ ยั ง ทรงเป็ น เด็ ก อยู ่ ได้ ต รั ส ผ่ า นวิ ท ยุ ไ ปถึ ง
พวกเด็กๆ ที่ถูกแยกตัวไปจากบ้าน ให้ไปอยู่กัน

ตามที่อื่นๆ เพื่อความปลอดภัย มาวันนี้ หลายคน
ก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดแห่งการพลัดพรากจาก
ผู ้ เ ป็ น ที่ รั ก เพราะถู ก แยกไปจากครอบครั ว
เหมื อ นกั น แต่ ไ ม่ ว ่ า จะเมื่ อ ตอนสงครามโลก
หรือตอนนี้ ทุกคนก็รู้สึกอยู่ลึกๆ ในใจว่า นั่นเป็น
สิ่งที่ท�ำถูกต้องแล้ว ทรงให้ความหวังและก�ำลัง
ใจ ควรจะผ่อนคลาย และมั่นใจได้ว่า แม้จะยัง
ต้องทนกันอีกต่อไป แต่วันที่ดีขึ้นก็ก�ำลังจะมาถึง
จะได้เจอเพื่อนฝูงอีก จะได้อยู่กับครอบครัวอีก
จะได้พบกันอีก
(ประโยคนี้ถูกน�ำมาแสดงบนจอขนาดใหญ่
ที่วงเวียนพิคคาดิลลี กลางกรุงลอนดอน ภาพ
จาก  www.france24.com)

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
ส�ำคัญสูงสุด
คือประชาชนปลอดภัย
ไม่ติดเชื้อโควิด
ดูแลทุกกลุ่มประชากร
ตามความต้องการของวัย
เด็กต้องได้เรียน

ประชาชนกับรัฐร่วมใจ
ชนะภัยแน่นอน
ปกติประหยัดงบฯ
แต่รบโควิดไม่คิดมาก
เยียวยาคู่ฟนฟู
ื้
พร้อมปรับช�ำระคืนเงินกู้

ราชอาณาจักรภูฏานซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากับ
สวิตเซอร์แลนด์และยึดหลักทฤษฎีความสุขมวล
รวมประชาชาติ (Gross National Happiness
- GNH) ในการพัฒนาประเทศ เป็นประเทศที่มี
ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 น้อยมาก เพียง ๒๔ คน และ
ไม่ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต (นั บ ถึ ง ปลายเดื อ นพฤษภาคม
๒๕๖๓) และเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างประเทศ  
ภูฏานจึงอยู่ในล�ำดับที่ ๑๘๗ ของประเทศที่มี
ผู้ติดเชื้อ (๒๑๕ ประเทศ) นับเป็นล�ำดับที่ ๒๘
จากล�ำดับท้ายสุด สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เค
เซอร์ นัมเกล วังชุก มีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับโค
วิด-19 ในภูฏาน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ในการประกาศปิดพรมแดนประเทศภูฏาน และ

เร่งแผนพั ฒนาฯ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ฝึก ๕,๐๐๐ จิตอาสา
(คล้าย "อสม." ของไทย)
ส�ำรองรับศึกยืดเยื้อ
สถานการณ์ดีขึ้นก็
อย่าเพิ่ งวางใจเกินไป
ห้ามการ์ดตก

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เมื่อภูฏานเข้าสู่ช่วง
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ พระราช
ด�ำรัสทั้งสองครั้งมีประเด็นส�ำคัญคือ
ทรงขอบใจที ม แพทย์ และประชาชน
จ�ำนวนมาก ที่น�ำอาหาร เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์
และการสนับสนุนในด้านต่างๆ มาให้ทหารและ
จิตอาสาที่มาช่วยท�ำงาน ซึ่งแสดงถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกัน
ให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด กั บ การดู แ ลให้
ประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยดูแล
ทุกกลุ่มประชากร ตามความจ�ำเป็นของแต่ละ
กลุ่ม เช่น

๕๕

- ผู ้ สู ง อายุ ท่ี เ สี่ ย งติ ด โรคมากที่ สุ ด ให้
จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ มี ทั้ ง ความสะอาดและ
ปลอดภัย
- เด็กวัยเรียน ซึ่งการศึกษาต้องมีความ
ส� ำ คั ญ เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ดั ง นั้ น ขณะที่ โรงเรี ย น
ทุกแห่งถูกสั่งปิด รัฐบาลได้จัดหาอุปกรณ์การ
เรียนการสอนไว้ให้อย่างทั่วถึงมากที่สุด ให้ผู้ให้
บริการสื่อต่างๆ ทั้งบริการอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์
และแม้แต่หนังสือพิมพ์ ให้ท�ำตนเป็นสื่อส่งผ่าน
เนื้อหาสาระในการเรียนไปให้ จึงถือเป็นหน้าที่
ของเด็กๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้
ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองไปตามช่วงวัยเรียนของ
ตนเอง และให้พ่อแม่ช่วยกันแนะน�ำสั่งสอนลูกๆ  
การศึกษาเป็นเรื่องที่เด็กๆ ต้องให้ความส�ำคัญ
และใส่ใจมากที่สุด อย่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์
- ผู้ที่เรียนหรือท�ำงานอยู่ต่างประเทศ
หากต้องการกลับมาก็ไม่ต้องกังวล รัฐบาลจะ
ให้การช่ วยเหลื อ แต่ต ้องเข้ารับการกักตัว ๓
สัปดาห์
ในช่วงเวลาเช่นนี้ ขอให้ประชาชนสามัคคี
รวมใจเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว และช่ ว ยเหลื อ กั น เป็ น
ความแข็งแกร่งจากความเป็นหนึ่งเดียวและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ใช้ความเล็กของประเทศให้เป็นประโยชน์
ขนาดทีเ่ ล็กและประชากรทีน่ อ้ ย ท�ำให้แก้ไขปัญหา
อุปสรรคได้อย่างแน่นอน ถ้ารัฐบาลและประชาชน
ท�ำงานร่วมกันได้ดี
มีมาตรการเยียวยาผู้เดือดร้อนจากผล
กระทบทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงัก แม้ว่าตาม
ปกติ รัฐ บาลจะใช้ จ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดิน
ให้คุ้มค่าด้วยความระมัดระวังเป็นที่สุด แต่ใน
การฟื้นฟู สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย
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ของประชาชนนั้น ส�ำคัญยิ่งกว่าการประหยัดงบ
ประมาณ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ อาทิ
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟู
- เร ่ ง ด� ำ เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจ เช่น เพิ่มและเร่งรัดการลงทุน ด�ำเนิน
มาตรการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ด�ำเนินโครงการทางเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน
- ให้ ผู ้ ที่ ไ ม่ ส ามารถช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ ไ ด้
สามารถเลื่ อ นการช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ และยกเว้ น
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ๓ เดือน
- ขยายเวลาการให้เงินช่วยส�ำหรับผู้ที่
ท�ำธุรกิจในภาคบริการ ซึ่งได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด ให้อยู่รอด พ้นช่วงยากล�ำบากไปให้ได้
- รั ฐ บาลเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ในกรณี
สถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มจิต
อาสา (Desuups) ที่ตรากตร�ำงานอยู่นานแล้ว                                                                                                                 
เกิดความอ่อนล้ากันได้  โดยมีโครงการฝึกอบรม
จิตอาสารุ่นใหม่ เตรียมส�ำรองเผื่อไว้อีก ๒ ชุด
ชุดละ ๒,๕๐๐ คน
เตือนว่า หากมีคนทีไ่ ม่ระวัง หรือไม่รบั ผิดชอบ
แม้แต่คนเดียว ก็อาจท�ำให้ทุกๆ อย่างที่พยายาม
ท�ำกันมา ต้องพังครืนลงไปได้ง่ายๆ ดังนั้นเพื่อให้
สามารถเอาชนะกับโควิด-19 ได้เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
เราต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ที่ ไ ม่ มี อั้ น
จากทุกคน จึงขอให้อย่าเพิ่งวางใจกันเกินไป และ
ห้ามการ์ดตก

ประโยชน์ประชาชนส�ำคัญสูงสุด
ตัดสินใจบนพื้ นฐานวิทยาศาสตร์
ให้ระดับผู้น�ำตั้งมั่นในหน้าที่
หลอมรวมกับประชาชน
เพื่ อเป็นปราการอันแข็งแกร่ง
เปิดกว้าง โปร่งใสและรับผิดชอบ

ในสุนทรพจน์แรกเมื่อปลายเดือนมกราคม
๒๕๖๓ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ย�้ำว่า
ประชาชนส�ำคัญที่สุด และสั่งให้ผู้น�ำทุกระดับ
ตั้งมั่นท�ำหน้าที่ ตัดสินใจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ตั ด สิ น ใจและด� ำ เนิ น การสู ้ ศึ ก โควิ ด -19
อย่ า งถู ก ต้ อ ง และให้ ห ลอมรวมประชาชน
เข้ า ร่ ว มในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคอย่ า ง
กว้างขวาง เพื่อรวมกันเป็นปราการอันแข็งแกร่ง  
โควิด-19 แพร่ระบาดไปกว้างขวาง หลาย
ประเทศมีมาตรการต่างกันไป แต่ประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ยืนหยัดหลักการที่ให้ความส�ำคัญกับ
ชีวิตประชาชนต้องมาก่อน และมีท่าทีเปิดกว้าง

สร้างประชาคมโลกทางสาธารณสุข
แบ่งปันวัคซีนโควิดทั่วโลก
มอบ ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สนับสนุน
การป้องกันโรคระบาดและการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจสังคมในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบ เน้นประเทศก�ำลังพั ฒนา

โปร่งใส รับผิดชอบ ร่วมมือกับประเทศต่างๆ
ในการต่ อ สู ้ โรคระบาด และได้ ป ระกาศสื บ
ต่ อ เจตนารมณ์ นี้ ใ นการกล่ า วสุ น ทรพจน์ ใ น
ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๗๓ เมื่อ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓
การประชุมฯ นี้ มีขนึ้ พร้อมกับทีป่ ระธานาธิบดี
สหรั ฐ ฯ ส่ ง หนั ง สื อ กล่ า วหาอย่ า งเปิ ด เผยว่ า
องค์การอนามัยโลก (WHO) เข้าข้างจีน และขู่
จะยุติการให้งบสนับสนุน WHO อย่างถาวร และ
อาจถอนตั ว จากการเป็ น สมาชิ ก ท่ า มกลาง
บรรยากาศดังกล่าว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
กล่าวว่า “เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า

๕๕

ใคร” และได้เสนอที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือ
ให้ทั่วโลก และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานา
ประเทศ เพื่อพัฒนาสาธารณสุขและเศรษฐกิจ
สังคม ด้วยมาตรการ ๒ ชุด คือ “๖ มาตรการ
ควบคุมโรคระบาด” กับ “๕ มาตรการสร้าง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ สร้ า ง
ประชาคมโลกด้านสาธารณสุข”
ส�ำหรับ ๖ มาตรการโดยย่อคือ (๑) ควบคุม
โรคระบาดให้ได้ (๒) WHO ควรเป็นผู้น�ำในการ
รั บ มื อ ระดั บ โลก (๓) เร่ ง ช่ ว ยเหลื อ ประเทศ
แอฟริ ก า (๔) เสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลระดั บ
โลกด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมรับมือการแพร่
ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้อีก (๕) ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และการพั ฒ นาสั ง คมในแต่ ล ะประเทศ (๖)
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ อั น
เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะไวรัส
ส่วน ๕ มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อสร้างประชาคมโลกด้านสาธารณสุข
โดยสรุ ป คื อ (๑) จี น จะมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
เยียวยาแก่นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศก�ำลัง
พั ฒ นา จ� ำ นวน ๒,๐๐๐ ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ
(ประมาณ ๖.๔ หมื่นล้านบาท) (๒) เมื่อจีนท�ำ
วั ค ซี น โควิ ด ส� ำ เร็ จ แล้ ว จะแบ่ ง ปั น ให้ ทั่ ว โลก
(๓) จี น จะร่ ว มมื อ กั บ สหประชาชาติ เ พื่ อ ตั้ ง
คลังสินค้าฉุกเฉิน และศูนย์รวมความช่วยเหลือ
ด้ า นมนุ ษ ยธรรมระดั บ โลกขึ้ น ในประเทศจี น
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ห่วงโซ่อุปทานของวัสดุป้องกัน
การแพร่ระบาดจะไม่สะดุดขาดตอน และสร้าง
ช่ อ งทางสี เขี ย วด้ า นศุ ล กากรส� ำ หรั บ ส่ ง วั ส ดุ

67

อุปกรณ์ช่วยเหลือให้ประเทศที่ประสบภัย (๔)
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของระบบสาธารณสุ ข
ทั่วโลกภายใต้การน�ำขององค์การอนามัยโลก
(WHO) โดยเน้นที่การควบคุมโรค โดยจีนจะ
เริ่มที่การสร้างกลไกความร่วมมือ โดยการจับคู่
กับโรงพยาบาลในแอฟริกา ๓๐ แห่ง และเร่ง
ก่ อ สร้ า งส� ำ นั ก งานใหญ่ ข องศู น ย์ ค วบคุ ม โรค
แอฟริ กั น เพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ควบคุมโรค (๕) ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
เร่งฟื้นการผลิต การท�ำงาน การเรียน ในประเทศ
ที่ประสบภัยโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศก�ำลัง
พัฒนาในแอฟริกา โดยในส่วนของจีน จะร่วมมือ
กับสมาชิกกลุ่ม G20* เพื่อจัดท�ำ  "โครงการ
บรรเทาหนี้ที่รอการตัดบัญชีส�ำหรับประเทศ
ยากจน"

*G20-Group of Twenty คือเวทีการประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศร�่ำรวย (ที่เรียกว่ากลุ่ม G7
คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ แคนาดา กับ ๑๓ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies)
คือ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี และ
สหภาพยุโรป รวมเป็น ๒๐ ประเทศ  

Andrew M.Cuomo

สวมหน้ากากอนามัย
คือเคารพและใส่ใจกันในสังคม
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สถิติ
ของผู ้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ทั่ ว โลกใกล้ จ ะถึ ง
๕,๖๒๐,๐๐๐ ราย และเสียชีวติ เกือบ ๓๕๐,๐๐๐ ราย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19
มากที่สุดในโลก คือ ๑,๗๐๖,๔๓๙ ราย และ
เสียชีวติ ๙๙,๘๑๓ ราย (ประมาณ ๒๘ และ ๓๐ %
ของสถิ ติ โ ลกตามล� ำ ดั บ ) โดยนิ ว ยอร์ ก เป็ น รั ฐ
ที่ มี จ� ำ นวนผู ้ ติ ด เชื้ อ และผู ้ เ สี ย ชี วิ ต สู ง ที่ สุ ด
ในประเทศ คือ ๓๗๒,๔๙๔ และ ๒๙,๓๑๐ ราย
ตามล�ำดับ ขณะทีป่ ระธานาธิบดีทรัมป์ยงั ยืนกราน
ที่ จ ะไม่ ส วมหน้ า กากอนามั ย ในที่ ส าธารณะ
นายแอนดรูว์ คัวโม (Andrew Cuomo) ผู้ว่าการ
รัฐนิวยอร์ก กลับรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากาก

โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ แ ฝงอยู ่ ใ นการสวม
หน้ า กากอนามั ย ที่ ว ่ า เมื่ อ คุ ณ สวมหน้ า กาก
ก็เท่ากับคุณรูจ้ กั เคารพสิทธิค์ นอืน่ เป็นคนช่างคิด
นึกถึงความต้องการของคนอื่น รู้จักคิดถึงใจเขา
ใจเรา ไม่ว่าคุณจะไปไหนๆ เจ้าหน้ากากของคุณ
มันจะบอกกับทุกคนที่คุณเดินผ่านว่า คุณเคารพ
สิทธิข์ องเขา คุณนึกถึงว่าเขามีสทิ ธิท์ จี่ ะมีสขุ ภาพดี
คุ ณ เคารพความเป็ น ส่ ว นตั ว ของเขา ไม่ รุ ก ล�้ ำ
พื้นที่ส่วนตัวของเขา ด้วยการที่คุณอาจจะปล่อย
ไวรัสเข้าไปหาเขา อันที่จริง คุณจะท�ำอย่างไรกับ
ตัวคุณเองก็ได้ เพราะที่นี่คืออเมริกา ประเทศเสรี
แต่เพราะคุณเคารพสิทธิ์ของเขา นึกถึงใจเขา คุณ
ก็เลยสวมหน้ากากนี้ไงล่ะ
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หน้ากากของคุณมันยังบอกไกลไปถึงพวก
หมอและพยาบาลที่ยอมเสี่ยงชีวิตกับไวรัสโควิด
นี้เพื่อช่วยชีวิตคนอื่น มันบอกว่า เพราะคุณนึกถึง
หมอ นึ ก ถึ ง พยาบาลนี่ แ หละ คุ ณ ก็ จ ะไม่ ย อม
แพร่เชื้อให้ใครแม้สักคนเดียว คุณจะไม่ยอมให้
มีใครต้องมาติ ดเชื้อโดยไม่จ�ำเป็น จะได้ไม่ไป
เพิ่มความเครียด เพิ่มภาระให้หมอกับพยาบาล
มากขึ้นอีก
หน้ า กากของคุ ณ มั น ยั ง บอกคนส� ำ คั ญ อี ก
กลุม่ ทีเ่ ขาต้องออกจากบ้านมาให้บริการสาธารณะ
กันทุกวัน ไม่ว่าจะคนขับรถเมล์ รถไฟ รถใต้ดิน
คนที่ต้องออกมาส่งของ ส่งอาหารให้ผู้คน คนที่
คอยดู แ ลระบบอ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ ให้
พวกคุณได้อยู่บ้านกันอย่างสะดวกสบาย และ
คนที่ ม าคอยดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ คุ ณ
มันจะบอกพวกเขาเหล่านี้ว่า คุณเคารพสิทธิ์เขา
คุณคิดถึงหัวอกพวกเขาทุกคน อันที่จริง นี่คือ
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สารที่ ทุ ก คนควรเต็ ม ใจสื่ อ ให้ ถึ ง กั น ได้ ทุ ก เมื่ อ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีปัญหาการระบาดใหญ่
อย่ า งนี้ นี่ แ หละคื อ สาระส� ำ คั ญ ที่ ผ มอยากให้
ทุกคนได้รับรู้ พวกคุณจะได้ตัดสินใจได้ถูก ซึ่ง
ในที่สุดมันก็เป็นเรื่องของพวกคุณเองนั่นแหละ
ว่าจะเอาอย่างไร เพราะมันก็แล้วแต่วิธีคิดของ
แต่ละคน จะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราแน่นอน
หรื อ จะคิ ด ว่ า ไม่ เ ห็ น จะเกี่ ย วอะไรกั บ เราเลย
ก็แล้วแต่ใครจะคิดอย่างไร ทีจ่ ริงแล้ว เราควรต้อง
มีการปฏิบัติต่างตอบแทนกัน เราควรมีส่วนร่วม
กันในสังคม คือผมเคารพสิทธิ์คุณ นึกถึงคุณ ผมก็
จะช่วยคุณ แล้วคุณก็จะช่วยผม คุณจะเคารพ
สิทธิ์ผม นึกถึงใจผมเหมือนกัน  นี่ควรจะเป็นวิธีที่
เราใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดในชุมชน
ของเรา สูด้ ว้ ยการทีเ่ รารูจ้ กั คิดถึงคนอืน่ ท�ำให้ชมุ ชน
เข้ามาร่วมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน และนี่แหละคือ
สิ่งที่เจ้าหน้ากากอนามัยมันส่งสารออกมา
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โควิดมา… พระเจ้าท่านมีงานล้นมือ ดูแลคนทั้งโลก
ท่านไม่ว่างมาคอยดูแลคนโง่ในยูกันดาที่ฝ่าฝืนค�ำสั่งรัฐหรอก !

ประธานาธิบดียูกันดา นายโยเวรี มูเซเวรี

https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1517482/-live-coronavirus-situation-uganda

ยามสงคราม คนหลบอยูใ่ นบ้าน ปิดร้านเอง
ไม่บ่นหิว ไม่บ่นลูกไม่ได้เรียน นี่เราก็รบกับ
โควิดอยู่ จะบ่นท�ำไม?
ทั้งโลกกลายเป็นสมรภูมิ รบกันแบบไร้อาวุธ
ไร้พรมแดน ไร้ทหาร แต่แสนหฤโหด โควิด
ฆ่าไม่เลือกหน้า ไม่เลือกที่ เป้าหมายคือ
จะเปลี่ยนโลกให้เป็นทุ่งมรณะผืนมหึมา!

สาธารณรัฐยูกันดา อยู่ในล�ำดับ ๑๕๓ ของ
ประเทศที่ มีผู้ ติ ด เชื้ อ โดยมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพียง
๑๙๘ ราย (นับถึงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) และ
ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีกรณีประชาชนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว
และมาตรการป้ อ งกั น การติ ด และแพร่ เชื้ อ อื่ น ๆ
ท�ำร้ายต�ำรวจ รวมทั้งยังมีคนลักลอบขับรถรับจ้าง
สาธารณะ และมีคนขับรถบรรทุกสินค้าระหว่าง
ประเทศผ่ า นเข้ า มาจ� ำ นวนมาก โดยมี ห ลายคน
ที่ ติ ด เชื้ อ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
ประธานาธิบดี โยเวรี คากูทา มูเซเวนี (Mr. Yoweri
Kaguta Museveni) ของยูกันดา จึงได้ออกมาเตือน
ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนมาตรการของรัฐบาล และท�ำตนไม่เหมาะสม
กับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่มีการระบาดใหญ่
ของโรค โดยประธานาธิบดีมูเซเวนี กล่าวว่า

โชคยังดี โควิดมีจด
ุ อ่อน ทีเ่ อาชนะง่ายดาย
แค่ลา้ งมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง ทัง้ ทางกาย
และทางสังคม แค่นี้โควิดก็ฆ่าเราไม่ได้แล้ว !
เราลิขิตชะตาชีวิตด้วยมือเราเองได้ !
ช่ ว ยกั น ดึ ง กราฟการติ ด เชื้ อ ลงเถิ ด
ช่วยกันดูแลพี่ นอ้ งของเรา อดทนนะ ไม่นาน
ชีวิตเดิมๆ จะคืนมา..

การต่ อ สู ้ ข องคนทั้ ง โลกกั บ โควิ ด -19 นี้
เหมือนสงครามที่กองทหารเข้าห�้ำหั่นกันดุเดือด โดย
ฝ่ายรุกมีเป้าหมายสูงสุดคือการเก็บเกี่ยวความตาย  
พระเจ้าจึงมีงานล้นมือ เพราะต้องช่วยดูแลคนทั้งโลก
ท่านจึงไม่สามารถมาคอยดูแลคนโง่ในยูกนั ดาทีฝ่ า่ ฝืน
มาตรการควบคุมโรคได้หรอก
ในภาวะสงคราม ไม่มีใครขอให้ใครอยู่แต่
ในบ้าน แต่คุณเลือกที่จะอยู่บ้านเอง ยิ่งถ้าที่บ้าน
มีห้องใต้ดิน ก็จะลงไปซ่อนอยู่ในนั้นตลอดเวลาที่
เขายังรบกันไม่เลิก ในยามสงคราม ไม่มีใครมัวแต่
เรียกหาเสรีภาพกันหรอก มีแต่จะเต็มใจแลกเสรีภาพ
กับการเอาชีวิตรอด ในยามสงคราม คนไม่บ่นเรื่อง
ความหิวหรอก มีแต่จะยอมทนหิว แล้วอธิษฐาน
วิงวอนขอให้รอดมากินได้อีก ในภาวะสงคราม คุณ
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ไม่โต้แย้งต่อรองว่าจะต้องเปิดด�ำเนินธุรกิจของคุณ
หรอก มีแต่จะรีบปิดร้าน (ถ้ามีเวลาปิดทัน) แล้ว
รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอด คอยสวดมนต์ขอให้มีชีวิตอยู่
ต่อไปได้จนสงครามจบสิ้น จะได้กลับไปท�ำธุรกิจ
ของคุณต่อ (นั่นคือถ้าร้านคุณยังไม่ได้ถูกใครบุก
เข้าไปกวาดเอาทรัพย์สินไปหมดแล้ว หรือถูกปืน
ใหญ่ยิงถล่มพังยับไปเสียก่อน)
ในภาวะสงคราม คุณจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้า
ที่ ยั ง ได้ เ ห็ น วั น ใหม่ ใ นดิ น แดนของสรรพสิ่ ง ที่ ยั ง มี
ชีวิตในภาวะสงคราม คุณไม่กังวลว่าลูกๆ ของคุณ
ไม่ได้ไปโรงเรียน คุณภาวนาอย่าให้รัฐบาลมาเกณฑ์
เอาลู ก คุ ณ ไปเป็ น ทหารในกองทั พ แล้ ว เอาไป
ฝึกทหารในโรงเรียนที่กลายเป็นคลังแสงไป
ตอนนี้โลกเราทั้งโลกกลายเป็นสมรภูมิของ
สงครามที่ ไร้ ป ื น ไร้ ก ระสุ น ปราศจากทหารที่ มี
เลือดเนือ้ สงครามทีไ่ ร้พรมแดน ไม่มขี อ้ ตกลงหยุดยิง
ไม่มีศูนย์บัญชาการรบ ไม่มีขอบเขตของสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ กองทัพที่บุกเข้ามาประจัญบานนี้ มันไร้
เมตตา ไม่มีความปรานีให้มนุษยชาติแม้แต่สักหยด
มันเข้าจู่โจมโดยเสมอภาค ไม่เลือกหน้า ไม่ว่าจะเป็น
เด็ก หรือผู้หญิง แม้แต่สถานอันเป็นที่เคารพบูชา
ก็ ไ ม่ เว้ น กองทั พ นี้ ไ ม่ ส นใจความเสี ย หายยั บ เยิ น
อั น เป็ น ผลของสงคราม มั น ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการเข้ า มา
เปลี่ยนรัฐบาลหรือระบอบการปกครอง มันไม่ได้
สนใจที่ แ หล่ ง แร่ ธ าตุ อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ต้ ผื น ดิ น ใด
ไม่ ไ ด้ ตั้ ง เป้ า ที่ ป ระเด็ น ศาสนาหรื อ ชนเผ่ า หรื อ
จะเอาลัทธิอุดมการณ์ใดเข้ามาครอบง�ำ หรือยกย่อง
เชื้ อ ชาติ ใ ดให้ สู ง ส่ ง กว่ า ใคร แต่ มั น เป็ น กองทั พ
ล่องหน เคลื่อนที่เร็ว และมีประสิทธิภาพสูงอย่าง
น่าสะพรึงกลัว เป้าหมายเดียวของมันคือเก็บเกี่ยว
ความตาย จะหน�ำใจก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนโลกให้กลาย
เป็นทุ่งมรณะผืนมหึมาได้แล้วเท่านั้น มันสามารถ
บรรลุเป้าหมายของมันได้อย่างไม่ต้องสงสัย แม้
มันจะไม่มียุทโธปกรณ์ใดเลย ไม่ว่าจะแบบบนบก
สะเทินน�ำ้ สะเทินบก หรืออากาศยาน แต่มนั มีฐานทัพ
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ในแทบทุ ก ประเทศแล้ ว การเคลื่ อ นทั พ ของมั น
ไม่ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาของสงครามหรือพิธีสาร
ใดๆ ทั้งสิ้น กล่าวโดยสรุปคือ มันนั่นแหละเป็นตัว
บทกฎหมายเสียเอง มันก็คือไวรัสโคโรนา ที่รู้จัก
กันทั่วไปว่าโควิด-19 (COVID-19) มันได้เผยตัว
ให้เห็นการมีอยู่ของมัน อันมีฤทธิ์สร้างความพินาศ
ย่ อ ยยั บ ได้ และเผยเจตนารมณ์ ข องมั น ให้ โ ลกรู ้
ในปีคริสตศักราช ๒๐๑๙
แต่ยังโชคดี ที่กองทัพนี้มีจุดอ่อนที่เราเอา
ชนะได้ โดยเราเพียงต้องผนึกความร่วมมือกัน ต้อง
มีวินัย และต้องอดทนให้ได้   โควิด-19  ไม่อาจอยู่
รอดได้ ในสภาวะที่มีการรักษาระยะห่าง ทั้งทาง
กายและทางสังคม มันจะเติบโตได้ดีมากก็ต่อเมื่อได้
มาเจอคุณแบบซึ่งๆ หน้าเท่านั้น มันชอบการเผชิญ
หน้า และมันจะยอมจ�ำนนต่อสังคมที่มีวินัย และมี
การรักษาระยะห่างทางร่างกายและสังคม มันยอม
พ่ายแพ้ต่อคนที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลได้ดี เมื่อ
คุณลิขิตชะตาชีวิตด้วยมือของคุณเอง ด้วยการท�ำให้
มือของคุณให้ปลอดเชื้อบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่ท�ำได้ มัน
ก็ไม่มีทางท�ำอะไรคุณได้แล้ว  นี่จึงไม่ใช่เวลาที่จะมา
โวยวายเรื่องรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  เหมือนเด็ก
งอแงที่เอาแต่ใจตัวเอง
ท้ายที่สุด พระคัมภีร์บอกเราว่า มนุษย์เรา
ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน (โตเพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่
นาน) เพียงอย่างเดียว แต่มนุษย์ต้องมีอาหารสมอง
ต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ และสุนทรียศาสตร์
(มีปัญญารู้คิด ท�ำชีวิตให้สุนทรีย์และมีความหมาย)   
เราควรเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ของเจ้ า
หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยกันดึงให้กราฟสถิติการ
ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งหัวต�่ำลง เราต้องใช้ความอดทน
และมาเป็นผู้ดูแลพี่น้องของเรากันเถอะ  อีกไม่นาน
เราจะได้ชีวิตแบบเดิมกลับคืนมา ทั้งเสรีภาพ ธุรกิจ
และการใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ

สารธรรมจากพระสูตร
พระมหาสมปอง มุทิโต

มงคล ๓๘ ประการ

มงคลสูงสุดที่มนุษย์ทำ� ได้ ตอน ๓
มงคลที่ ๑๓

ทารสฺส สงฺคโห การสงเคราะห์ภรรยา

ภรรยา หมายถึงหญิงที่ท�ำให้บุตรชายใน
ตระกูลออกมาจากครอบครัวเดิมของเขา เช่น
ธรรมเนียมหญิงแต่งงานกับชาย จากนั้นชายย้าย
มาอยู่กับครอบครัวหญิง
การสงเคราะห์ภรรยา หมายถึงการทีส่ ามีให้
ความอุปการะภรรยาโดยสมควรตามฐานะทัง้ หลาย
หญิงที่เป็นภรรยา มี ๒๐ จ�ำพวก
๑. หญิงที่มีมารดารักษาไว้
๒. หญิงที่มีบิดารักษาไว้
๓. หญิงที่มีมารดาบิดารักษา
๔. หญิงที่มีพี่ชายน้องชายรักษา
๕. หญิงที่มีพี่สาวน้องสาวรักษา
๖. หญิงที่ไม่มีผู้ที่รักษา (ตั้งแต่ข้อที่ ๑-๕)
แต่มีญาติดูแล
๗. หญิงที่มีโคตรรักษา แต่เป็นญาติที่ห่างๆ

๘. หญิงที่มีธรรมรักษา (สังคมรักษา จะมี
ผู้มาล่วงเกินไม่ได้)
๙. หญิงที่มีอารักขา (ดูแลตัวเองได้)
๑๐. หญิงที่อาชญารักษา มีกฎหมายรักษา
(พระราชาคุ้มครอง) เช่น หญิงอายุ ๑๕ ปี ใคร
จะไปล่วงเกินไม่ได้
๑๑. หญิงที่ซื้อมาด้วยทรัพย์ เช่น ไถ่ตัวมา
จากความเป็นทาส
๑๒. หญิงที่มาเป็นภรรยาด้วยความพอใจ
๑๓. หญิงที่อยู่ด้วยเพราะเห็นแก่ทรัพย์
๑๔. หญิงที่มาอยู่ด้วยผ้าผืนเดียว
๑๕. หญิ ง ที่ จุ ่ ม นิ้ ว ลงในน�้ ำ  (แสดงว่ า เป็ น
ภรรยาของชายนั้น)
๑๖. หญิ ง ที่ บุ รุ ษ ไปยกเทริ ด ลงจากศี ร ษะ
(หญิงนี้เป็นทาส)
๑๗. หญิงที่มาอยู่สองฐานะ คือเป็นทั้งทาส
และภรรยา (เอาทาสมาเป็นภรรยา)
*เทริด คือ เครื่องประดับศีรษะ

๕๕

๑๘. หญิงที่เป็นคนรับจ้างและภรรยา
๑๙. หญิงที่ธงน�ำมา เช่น ชายไปเทียมรถเอา
มา มาจากการเสี่ยงทายหาคู่แล้วหญิงนั้นรับเอา
ธงไว้
๒๐. หญิงทีบ่ รุ ษุ อยูร่ ว่ มเพียงครูเ่ ดียว (ภรรยา
ชั่วคราว)
หน้าทีข่ องสามีทสี่ งเคราะห์ภรรยา มี ๕ อย่าง คือ
๑. ให้การยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา ได้แก่
การท�ำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ภรรยา ได้อะไรมา
ก็มอบให้ภรรยาทุกอย่าง พูดจาด้วยค�ำไพเราะ
อ่ อ นหวานและเป็ น ค� ำ ที่ น ่ า รั ก ถ้ า สามี ใ ห้ ก าร
ยกย่องนับถือภรรยา ญาติของสามีย่อมให้ความ
นับถือเช่นกัน แต่ถ้าสามีดูหมิ่นภรรยา ญาติของ
สามีก็จะดูหมิ่นตามตัวอย่าง
๒. ไม่ดูหมิ่นเกลียดชังภรรยา
๓. ไม่ประพฤตินอกใจให้ภรรยาเจ็บช�้ำน�้ำใจ
๔. มอบความเป็นใหญ่ให้ เช่น สมัยก่อน
สามีมอบทัพพีให้ แสดงว่าให้ภรรยามีอ�ำนาจใน
การท�ำกิจการในบ้าน (ซึ่งภรรยาจะพอใจที่สุด)
๕. มอบเครื่ อ งประดั บ ให้ โดยขึ้ น อยู ่ กั บ
โอกาสและก�ำลังทรัพย์ที่เหมาะสม
การสงเคราะห์ภรรยาอีกนัยหนึ่ง คือ สามี
สงเคราะห์ภรรยาด้วยการกล่าวถ้อยค�ำไพเราะ
นุ่มนวล การประพฤติประโยชน์ท่ีเป็นสาระธรรม
เช่น การแนะน�ำพร�่ำสอนให้ภรรยาตั้งอยู่ในศีลใน
ธรรม รู้จักบาปบุญคุณโทษ
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เมื่อสามีมีความประพฤติดีทั้งในอาชีพการงาน
และดีตอ่ ครอบครัว รวมทัง้ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม ย่อมท�ำ
ให้ครอบครัวมีแต่ความสงบสุขความเจริญ ทัง้ ญาติ
พี่น้องทุกฝ่ายก็ยินดีด้วย (การที่สามีมีคุณความดี
เช่นนี้ แม้แต่ท้าวสักกะก็ให้การยกย่องนับถือ)
ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ ๕ อย่าง
๑. จัดการบ้านการเรือนให้ดี บ้านมีความ
สะอาดเรียบร้อย เป็นต้น
๒. สงเคราะห์ญาติฝา่ ยสามี ดีกบั สามีอย่างไร
ให้ดีกับญาติเขาอย่างนั้น
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
๔. รักษาทรัพย์ที่สามีมอบไว้ให้ ใช้จ่ายตาม
ควร ไม่ฟุ่มเฟือย
๕. ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้าน ดังค�ำกล่าวว่า
ตื่นก่อนนอนทีหลังสามี
สิ่งที่ถือว่าเป็นไฟสามารถให้โทษ มี ๗ กอง คือ
๑. ไฟคือราคะ
๒. ไฟคือโทสะ
๓. ไฟคือโมหะ
๔. ไฟคือมารดาบิดา
๕. ไฟคือสมณพราหมณ์ ภิกษุ
๖. ไฟคือสามีภรรยา
๗. ไฟทั่วไป เช่น ไฟส�ำหรับหุงหาอาหาร
ไฟป่า เป็นต้น
การประพฤติผิดในไฟ ๗ กอง ย่อมส่งผล
คือการย้อนกลับมาท�ำร้ายร่างกาย จิตใจ และ
ทรัพย์สิน เป็นบาปกรรมที่ติดตามส่งผลข้ามภพ
ข้ามชาติได้ ดังเช่นการเผาผลาญของไฟซึ่งมีแต่
ความพินาศวอดวาย เกิดความเดือดร้อน สร้าง
ความวิบัติและหายนะทั้งในโลกนี้และภพชาติอื่น
เช่น บ้านไฟไหม้ หญิงนอกใจสามีสิ้นชีพแล้วเกิด
เป็นเปรต บุตรท�ำร้ายบิดามารดา เมื่อตายแล้วไป
สู่อบายภูมิ ถูกไฟนรกเผาไหม้
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บุคคลควรบูชาไฟ เพราะเป็นปริศนาจาก
เหตุไฟ ๗ กอง ดังนั้น ไฟเป็นสัญลักษณ์บอกให้
ทราบถึงความส�ำคัญ ควรมีการเคารพกราบไหว้
บูชา ให้ท�ำความดีและไม่ประมาทต่อผู้เปรียบ
ดังไฟทั้งหลาย ผลร้ายจะได้ไม่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิต
ของตน เป็นต้น
ความเป็นมงคลในการสงเคราะห์ภรรยา
เพราะเป็ น เหตุ แ ห่ ง ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล กั น เพื่ อ
ความเจริญเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ
เช่น เมื่อสามีภรรยามีความรัก ความสามัคคีกัน
ย่อมท�ำให้ครอบครัวมีแต่ความเจริญและความ
สงบสุข เป็นต้น
มงคลที่ ๑๔

อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากูล

การงาน คือการท�ำมาหากินเลี้ยงชีพด้วย
งานที่สุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๑. กสิกรรม เป็นการท�ำงานด้านเกษตร เช่น
การท�ำไร่ไถนา
๒. พาณิชยกรรม เป็นงานค้าขายต่างๆ ท�ำธุรกิจ
๓. โครักขกรรม การท�ำปศุสัตว์ เป็นงานค้า
ขายผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากนมโค เรียกว่า "ปัญจโครส"
หมายถึงผลิตภัณฑ์นมโค
ปัญจโครส ๕ อย่าง
๑. ขีระ นมสดที่รีดจากนมวัว ขายวันต่อวัน
อยู่ได้ไม่เกิน ๑ วัน
๒. ทธิ นมส้มที่เกิดจากการหมักไว้ อยู่ได้
ไม่เกิน ๗ วัน
๓. สัปปิ เนยใส นมที่เขาหุงแล้ว เอาไขมัน
แยกออกจากน�้ำนมที่เหลือ
๔. นวตีตะ เนยข้นหรือเนยแข็ง
๕. ตักกะ เปรียง กากที่ได้จากการท�ำสัปปิ
และโนนีตะ (ใช้ท�ำน�้ำมันจุดประทีป)

การงานไม่อากูล หมายถึงการท�ำงานของ
บุคคล อันประกอบด้วยการรู้เวลาที่ควรท�ำหรือ
ไม่ควรท�ำ  ท�ำด้วยความขยันขันแข็ง และลงมือ
ท�ำโดยไม่ท้อแท้ย่อหย่อน
การงานที่ไม่อากูล มี ๓ อย่าง ท�ำอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ส�ำเร็จผลได้ ดังนี้
๑. ปฏิรูปการี (เน้นทางร่างกาย) การท�ำให้
สมควรเหมาะสม เมื่อไม่ถึงโอกาสก็ไม่ท�ำ  ถ้าถึง
โอกาสก็ลงมือท�ำ
๒. ธุรวา (เน้นการใส่ใจ) เอาใจจดจ่อ ไม่
ทอดทิ้งธุระนั้น เมื่อมีความสามารถจะท�ำได้ ต้อง
ตั้งใจท�ำ
๓. อุฏฐาตา (เน้นทางร่างกาย) ไม่เกียจคร้าน มีความขยันหมั่นเพียร ท�ำด้วยก�ำลังกาย
ไม่ย่อท้อ อย่าให้การงานคั่งค้าง
สรุปความหมาย คือ ดูโอกาส ตัง้ ใจท�ำ ลงมือ
ท�ำ เมื่อท�ำครบทั้งสามอย่างนี้ ย่อมประสบความ
ส�ำเร็จตามต้องการ ท�ำให้หาทรัพย์ได้ เป็นต้น
หัวใจเศรษฐี ๔
เมื่อต้องการมีทรัพย์และอยากรักษาทรัพย์
ไว้ ให้ท�ำ ๔ อย่าง ดังนี้
๑. อุฏฐานะ มีความขยันหมั่นเพียรในงาน
อาชีพที่สุจริต เป็นการสร้างรายได้
๒. อารักขะ รู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์ ใช้
จ่ายให้เป็น โดยแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วน
๒.๑ สร้างหนี้ใหม่คือ ให้ความอุปการะ
แก่บุตรธิดาผู้อยู่ในปกครอง
๒.๒ ใช้หนี้เก่าคือ ตอบแทนคุณมารดา
บิดา และผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
		๒.๓ ใส่ปากงูเห่าคือ เลี้ยงดูภรรยาหรือ
สามี
๒.๔ ทิ้งลงเหวคือ น�ำไปใช้ในเรื่องส่วน
ตัว เช่น ท�ำบุญกุศล

๕๕

๓. กัลยาณมิตตะ รู้จักคบเพื่อนที่ดี ชวนกัน
ท�ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อการมีทรัพย์งอกเงย
เพื่อนที่ชี้โทษและแนะน�ำประโยชน์ให้
๔. สมชีวิตะ ด�ำเนินชีวิตเรียบง่าย ใช้จ่าย
แต่พอควรและเหมาะสม
การงานไม่อากูลเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะ
เป็นเหตุให้มีทรัพย์ ให้มีความสุขอันเป็นโลกียะ
และโลกุตระ เช่น ผลดีในปัจจุบันทรัพย์เพิ่มพูน
ขึ้นเรื่อยๆ และถ้าทรัพย์ยังไม่ได้เพิ่มก็ยังรักษา
ทรัพย์ให้คงเดิมได้ ส่วนผลแห่งโลกุตระเป็นการ
ท�ำธุระ มีจิตแน่วแน่ในการท�ำธุระธรรม เช่น พระ
มหาติสสเถระ (ผู้เว้นจากการนอน) ไม่ให้ความ
ง่วงมาเป็นอุปสรรคในการบ�ำเพ็ญเพียร ในที่สุด
ก็ได้บรรลุอรหันต์ เป็นต้น
โทษของการไม่รู้จักรับผิดชอบในการงาน
เช่น การเป็ น ผู ้ เ กี ยจคร้าน ชอบนอน ละเลย
หน้าที่ ทิ้งงานให้คั่งค้าง ประพฤติตนให้เสื่อม
ติดอยู่ในอบายมุข ท�ำให้ไม่สามารถที่จะด�ำรง
ชีวิตอย่างปรกติสุขได้ และไม่มีใครอยากได้เป็น
คู่ครอง เป็นต้น
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มงคลที่ ๑๕

ทานญฺจ การให้ทาน

การให้ทาน คือการเสียสละ การบริจาค การ
ละเว้นผลประโยชน์ที่จะได้ด้วยการเบียดเบียน
ผู้อื่น มี ๓ อย่าง คือ
๑. เจตนาทาน (จาคเจตนา) มีความตั้งใจ
ให้ (มาจากจิตใจภายใน) ซึ่งเป็นการให้ทานแล้ว
เป็นไปเพื่อความไม่โลภ (ท�ำให้ได้รับความอิ่มใจ)
๒. วิรตั ทิ าน (อภัยทาน) มีการให้จากภายใน
ใจ เป็นไปเพื่อความเว้นจากการมีโทสะ เช่น การ
ให้เพื่อเว้นจากการละเมิดศีล ๕ มีความตั้งใจให้
ความไม่เบียดเบียนแก่ใคร และหากใครท�ำให้
เราเจ็บแค้นใจ (เป็นคู่เวร) เราอดทนละเว้นให้
อภัยทานได้ (ไม่โต้ตอบและผูกอาฆาต) จะท�ำให้
ได้อานิสงส์ที่มีก�ำลัง
๓. วัตถุทาน (ไทยธรรม) การให้สิ่งของวัตถุ
ด้วยความศรัทธาหรือความเมตตา การให้ทานใน
ข้อนี้ ต้องมีวัตถุจึงจะครบสมบูรณ์ เป็นไปเพื่อ
การสักการะ
ลั ก ษณะทานที่ ถื อ ว่ า เป็ น มงคล องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ การมีเจตนาในการให้ และ
การให้เพราะความไม่โลภ (เป็นการเสียสละ)
ส่วนวัตถุสิ่งของที่ให้เป็นเพียงองค์ประกอบรอง
ไทยธรรมที่ควรให้ มี ๑๐ ประการ
๑. อันนะ ข้าว ของกินของขบเคี้ยวต่างๆ
๒. ปานะ เครื่องดื่ม น�้ำที่บริโภคได้ทุกอย่าง
๓. วัตถะ ผ้าทุกอย่าง หลักใหญ่อยู่ที่เครื่อง
นุ่งห่ม เช่น ผ้าจีวร
๔. ยานะ ยานพาหนะ เครื่องอ�ำนวยความ
สะดวกในการเดิ น ทาง เช่ น รถ รองเท้ า ร่ ม
สะพาน เป็นต้น
๕. มาลา ดอกไม้ทุกชนิด มีการจัดตกแต่ง
แล้วหรือไม่ก็ตาม
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๖. คันธะ ของหอมทุกอย่าง น�ำมาใช้เอง
หรือน�ำมาบูชา เช่น ธูป
๗. วิเลปนะ เครื่องทา ทาเพื่อความงาม
(ส�ำหรั บ คนทั่ วไป) และบรรเทาอาการเวทนา
(ส�ำหรับภิกษุ) เช่น ขมิ้น แป้งเย็น (แก้ผื่นคัน)
น�้ำมันงา (ทาแก้ปวดเมื่อย)
๘. เสยยะ ที่นอนและที่นั่ง เช่น เสื่อ ตั่ง
เก้าอี้ ผ้าปู เป็นต้น
๙. อาวสถะ ที่พักอาศัย เช่น บ้านเรือน
ศาลา ร่มใหญ่ เครื่องมุงเครื่องบัง เป็นต้น
๑๐. ปทีปะ เครื่องให้แสงสว่าง เช่น ถวาย
ค่าไฟฟ้า ขี้ไต้ หลอดไฟฟ้า
น�้ำปานะในวินัยส�ำหรับภิกษุ แบ่งออกเป็น
๒ ประเภทๆ ละ ๘ อย่าง
น�้ำอัฏฐบาน ๑ มี ๘ อย่าง ได้แก่
๑. น�้ำคั้นมะม่วงไม่มีกาก สุกหรือดิบก็ได้
๒. น�้ำลูกหว้า
๓. น�้ำกล้วยมีเมล็ด
๔. น�้ำกล้วยไม่มีเมล็ด
๕. น�้ำมะซาง
๖. น�้ำผลจันทน์
๗. น�้ำเหง้าบัว นิยมใช้บัวอุบล (มีสีเขียว)
๘. น�้ำมะปราง น�้ำมะปลิง
น�้ำปานะใน ๘ อย่างดังกล่าว ดื่ม (ฉัน) ได้
ทุกเวลา
อัฏฐบาน ๒ มี ๘ อย่าง ได้แก่
๑. น�้ำผลเล็บเหยี่ยว น�้ำผลเล็บแมว
๒. น�้ำพุทราเล็ก
๓. น�้ำพุทราใหญ่
๔. น�้ำมันเปรียง (ที่ท�ำจากนมสัตว์) และจาก
ไขมันพืช ได้แก่ ถั่ว งา เป็นต้น
๕. น�้ำมัน (เนยใส เป็นทั้งเภสัชด้วย)
๖. นมสด

๗. น�้ำข้าวต้ม (หรือน�้ำข้าวยาคู)
๘. น�ำ้ รส  (นอกเหนือจาก ๗ อย่างแรก ทีเ่ หลือ
มีน�้ำรสอะไรก็ได้)
น�้ำปานะ ๘ อย่างนี้ ๕ อย่างแรก ดื่ม (ฉัน) ได้
ทุกเวลา ๓ อย่างหลัง ดื่ม (ฉัน) ได้ตั้งแต่อรุณขึ้น
ถึงตะวันเที่ยง
อีกนัยหนึ่ง การให้ทานมี ๒ อย่าง คือ
๑. การให้อามิสทาน ได้แก่ การให้ปัจจัย ๔
มีข้าวของและเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น
๒. การให้ธรรมทาน (แต่ไม่ถือว่าเป็นมงคล
ส�ำหรับการให้ทานในข้อนี)้ การให้ธรรมะเป็นทาน
ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง (เพราะเป็นการให้สติ
ปัญญา)
เมื่อเรามีวัตถุ มีเจตนาอยากจะให้ทาน พบ
ผู้ที่ควรได้รับทาน เมื่อมีโอกาสแล้วให้ทาน ชื่อว่า
เป็นการให้ทานเพราะมีเจตนาเสียสละ โดยไม่มี
ความโลภ ไม่มีโทสะ (การให้อภัยทาน)
การให้วัตถุทาน มีองค์ ๓ คือ
๑. ผู้ให้ทาน มีเจตนา ๓ กาล คือ
๑.๑ กาลก่อนให้ มีความตั้งใจดี มีจิต
แน่วแน่ในขณะที่คิดจะให้ทาน อย่าให้อะไรมา
ขัดขวางความตั้งใจ
		
๑.๒ กาลขณะให้ ท� ำ ใจเลื่ อ มใส การ
กระท�ำทานที่เราให้นี้ เพื่อเป็นปัจจัยเบื้องต้นแห่ง
มรรคผล เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น (ไม่ท�ำ
เพราะความโลภแห่งผลของทาน) ทานที่เราท�ำ
เป็นการเสียสละของที่ไม่มีสาระ เพื่อสิ่งที่เป็น
สาระกว่า (เลื่อมใสในทานและในผลของทาน
แม้พระพุทธเจ้าได้ทรงท�ำอย่างนี้มาแล้ว เป็นสิ่ง
ที่บัณฑิตยอมรับ) เป็นการฝังขุมทรัพย์อันเป็น
เหตุให้ติดตามตนไป
๑.๓ กาลหลังจากให้แล้ว ท�ำใจให้เบิก
บาน อย่าให้จิตใจห่อเหี่ยว เป็นการเสียเจตนาที่

๕๕

ดีทีหลัง ท�ำให้ผลของทานน้อย เป็นการท�ำบุญ
ไม่เข้าถึงบุญ เช่น การเสียดายของที่ให้แล้ว
การให้ทานจะมีอานิสงส์มาก เมื่อมีเจตนา
ท�ำครบทั้ง ๓ กาล
๒. วั ต ถุ ท าน เป็ น วั ต ถุ ที่ ไ ด้ ม าด้ ว ยความ
บริสุทธิ์และความสุจริตชอบธรรม เช่น ไม่ได้มา
จากการยืม การขโมย หรือคดโกง โดยเฉพาะ
ของที่ให้มีเจตนาท�ำด้วยฝีมือตนเอง ยิ่งท�ำให้เกิด
ความปีติยิ่ง
๓. ผู้รับทาน เป็นผู้บริสุทธิ์ในศีล ละและ
ลดราคะ โทสะ และโมหะได้ มีศีลบริสุทธิ์ ตั้งแต่
ศีล ๕ ศีล ๘ จนถึงศีลของพระภิกษุ (สมณะและ
พราหมณ์) การมีอานิสงส์มากน้อย ขึ้นอยู่กับ
การมีศีลมากน้อย ก็ได้รับผลตามนั้น ชื่อว่าทาน
เพราะเป็นการให้แก่ผู้มีคุณ ด้วยความศรัทธา
หรือเพราะเหตุแห่งคุณ เป็นต้น
การบริจาคเป็นการให้แก่ผู้ที่มีคุณน้อยกว่า
ตนด้วยจิตสงสาร ส่วนการได้ถวายทานแก่สงฆ์
มีอานิสงส์มาก
การท�ำสังฆทาน มีองค์ประกอบ ๓ อย่าง
๑. มีเจตนา (กล่าวไว้แล้ว)
๒. มีวัตถุ ได้แก่ สิ่งของไทยธรรมของภิกษุ
ซึ่งเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์และไม่ผิดทั้งทาง
โลกและทางธรรม
๓. มีผรู้ บั คือสงฆ์ แบ่งลักษณะของสงฆ์ออก
เป็น ๒ ประเภท คือ
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๓.๑ สงฆ์ผู้ท�ำสังฆกรรม ได้แก่
			 ๓.๑.๑ มีภิกษุตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไป
เช่น การท�ำพิธีลงอุโบสถ
๓.๑.๒ มีภิกษุตั้งแต่ ๕ รูป ขึ้นไป
ในภูมิภาค เช่น การบวชพระในชนบท
๓.๑.๓ มีภิกษุตั้งแต่ ๙ รูป ขึ้นไป
ในมัชฌิมประเทศ เช่น การบวชพระในตัวจังหวัด
๓.๑.๔ มีภิกษุ ๒๑ รูป ขึ้นไป เกี่ยว
กับงานปริวาสกรรมเพื่อท�ำให้พระที่รับโทษแล้ว
ได้ออกมาเป็นปรกติ
๓.๒ สงฆ์อื่นๆ ได้แก่
๓.๒.๑ ภิกษุรปู เดียว ก็เรียกว่าสงฆ์ได้
๓.๒.๒ พระอริยะ แม้เพียง ๑ รูป
เรียกว่าสงฆ์
๓.๒.๓ สมมติสงฆ์ เช่น ภิกษุผู้ยัง
ไม่ได้อริยมรรค (กลุ่มพระปัญจวัคคีย์ ยกเว้น
พระโกณฑัญญะ) ผู้ที่บวชใหม่ส�ำเร็จเป็นภิกษุ
ด้วยการสวดกรรมวาจา
๓.๒.๔ ภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร หรื อ
สหธรรมมิก (ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ได้แก่ ภิกษุ
สามเณร ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี) ได้รับ
สมมติเป็นตัวแทนจากสงฆ์ แม้รูปเดียวก็เรียกว่า
สงฆ์ เช่น มีผู้จะถวายสังฆทาน แต่สงฆ์ตัวแทน
รูปเดียวมารับสังฆทาน ถือว่าเป็นสมมติสงฆ์ แม้
ท่านจะไม่ได้เป็นพระอริยะก็ตาม เพราะสงฆ์เป็น
ผู้แต่งตั้ง (สมมติ) ให้ท�ำ
เรื่องพราหมณ์ถวายสังฆทาน
มีเรื่องเล่าในกาลก่อนว่า พราหมณ์ผู้หนึ่ง
ต้องการถวายสังฆทาน ได้ไปนิมนต์พระที่วัดให้
มารับสังฆทานที่บ้านของตน แต่พระติดกิจกัน
หมด จึงส่งเณรรูปหนึ่งมาแทน เวลาต่อมาได้
ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า การที่เณร
ไปรับเครื่องสังฆทานแทนสงฆ์นี้ ท�ำให้อานิสงส์

ผู้ถวายเป็นอย่างไร ทรงตรัสว่า อานิสงส์เหมือนกัน
กับภิกษุไปรับเอง เพราะเณรไปในนามของสงฆ์
อานิสงส์ของการถวายทาน โดยประเภท
แห่งปฏิคาหก (ผู้รับ) พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในนวกนิบาตสูตร อังคุตตรนิกายว่า พราหมณ์ได้ให้
อาหารต่างๆ แก่โลกียมหาชนเป็นเวลา ๗ ปี ๗
เดือน ในวันสุดท้าย ได้ให้ของอลังการมีค่ามาก
ชื่อว่ามหาทาน
แต่การถวายทานแก่พระโสดาบันองค์เดียว
มีผลมากกว่ามหาทานทีพ่ ราหมณ์ได้ทำ� แล้ว ถวาย
ข้าวแก่พระสกทาคามีองค์เดียว มีผลมากกว่า
ถวายข้าวพระโสดาบันทั้งหลาย ๑๐๐ เท่า ถวาย
ข้าวแก่พระอนาคามีองค์เดียว มีผลมากกว่าถวาย
ข้าวพระสกทาคามีทั้งหลาย ๑๐๐ เท่า ถวายข้าว
แก่พระอรหันต์องค์เดียว มีผลมากกว่าถวายข้าว
พระอนาคามีทั้งหลาย ๑๐๐ เท่า ถวายข้าวแก่
พระปัจเจกพุทธเจ้า มีผลมากกว่าถวายข้าวพระ
อรหันต์ทั้งหลาย ๑๐๐ เท่า ถวายข้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีผลมากกว่าถวายข้าวพระปัจเจก
พุทธเจ้าทั้งหลาย ๑๐๐ เท่า ถวายข้าวแก่สงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข มีผลมากกว่าถวายข้าว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายวิหารแก่สงฆ์ผู้มา
จาก ๔ ทิ ศ มี ผ ลมากกว่ า ถวายข้ า วแก่ ส งฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข (นอกจากนีพ้ ระพุทธเจ้า
ไต้ตรัสทานไว้ในสูตรอื่นๆ อีก)

การถวายทานจะมี
อานิสงส์มาก คือ อย่าเจาะจง
เลื อ กภิ ก ษุ เพราะเป็ น
ปาฏิบคุ ลิกทาน (เฉพาะคน)
จึงท�ำให้ได้อานิสงส์น้อย
กว่าที่ควร
ทานชื่ อ ว่ า เป็ น มงคล
เพราะเป็ น เหตุ แ ห่ ง การ
บรรลุผลในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ มีฐานะ
ร�่ำรวยมั่งคั่ง เป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย เป็นต้น
เรื่องเศรษฐีไม่มีบุตร
อปุตตกเศรษฐีได้สั่งให้ถวายอาหารบิณฑบาต
แด่พระตครสิขีปัจเจกพุทธเจ้า ด้วยผลกรรมดีนี้
ท�ำให้อปุตตกเศรษฐีได้เกิดอยู่ในสวรรค์ ๗ ครั้ง
และเกิดเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ๗ ครั้ง
ผลของทาน
๑. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนทั้งหลายย่อมอยาก
คบหาเป็นมิตร
๒. ผู้ให้ย่อมได้รับเกียรติและมีชื่อเสียง
๓. ผู้ให้ย่อมไปแห่งใด ไม่มีความกระดาก
เก้อเขินเมื่ออยู่ในสังคม
๔. ผู้ให้เป็นบัณฑิต รู้จักเสียสละและลดละ
ความตระหนี่
๕. เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว มีสุคติเป็นที่ไป เช่น เกิด
เป็นคนร�่ำรวย หรือเป็นเทวดาเสวยสุขในทิพย์
วิมาน
โทษของการไม่รู้จักการให้ทาน เมื่อไม่รู้
จักการให้ มีแต่รับฝ่ายเดียว ย่อมไม่มีใครอยาก
คบหาสมาคมด้วย ละจากโลกนี้ไปแล้ว เกิดใน
ภพใหม่ จ ะมี ฐ านะความเป็ น อยู ่ ต กต�่ ำ ล� ำ บาก
แร้นแค้น เช่น เกิดเป็นคนยากจนมาก ดังนั้น
อยากจะเป็นผู้มีทรัพย์ จึงควรรู้จักหมั่นให้ทาน

เยียวยาใจ

เรียนรู ้ เพื่อ เริม
่ ต้น

ชุติปัญโญ

หากย้อนกลับไปช่วง ๔ - ๕ เดือนที่ผ่านมา
มนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ผชิ ญ หน้ า กั บ ความรุ น แรงของไวรั ส
โควิด-19 ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ นี้
จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และการแพร่ระบาด
ของมัน ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของ
มนุษย์ไปตลอดกาล ก่อนทีส่ ถานการณ์นจี้ ะกลาย
เป็นอดีต มีสิ่งใดที่เราสามารถเก็บเกี่ยวเรียนรู้
เพื่อใช้ในอนาคตได้บ้าง
บทเรียนที่ ๑
โรคภัยเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก มิใช่ตระหนก
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “เราทุกคนมีความเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นธรรมดา ไม่มีใครสามารถหลบหนี
โรคภัยได้” วิกฤตการณ์โควิดครั้งนี้ เป็นเหมือน
สัญญาณที่มาเตือนให้รู้ว่า แม้เทคโนโลยีทางการ
แพทย์จะพัฒนาไปแค่ไหน เชื้อโรคต่างๆ ก็ยังคง
เป็นอันตรายต่อมนุษย์อยูด่ ี ยิง่ ไวรัสมีอายุทสี่ นั้ กว่า
มนุษย์หลายเท่า มันจึงสามารถพัฒนาตัวเองได้
รุนแรงและรวดเร็วกว่าภูมคิ มุ้ กันของร่างกายมนุษย์
ครั้งหนึ่งท่านพุทธทาสภิกขุได้บอกกับแพทย์ที่
ดูแลไข้วา่ “ไม่สบายทุกที ก็ฉลาดขึน้ ทุกที” มันเป็น
ประโยคที่เรียบง่าย แต่ก็แฝงด้วยคุณภาพของจิต

ที่ได้เรียนรู้ และเข้าใจ จนยอมรับความเป็นจริง
ทีเ่ กิดขึน้ คนทีม่ สี ติมปี ญ
ั ญานัน้ เมือ่ ถึงเวลาเจ็บป่วย
ก็จะเจ็บป่วยเฉพาะทีก่ าย เพราะสติจะช่วยป้องกัน
รักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์ หรือเดือดร้อนใจ
ถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมอง สมมติให้ความ
ไม่สบายทางกายนั้นเป็นปัญหาหนึ่ง การแก้ไข
ปัญหาก็ต้องอาศัยชุดความรู้ที่ถูกต้อง ผู้เขียนเห็น
ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเรือ่ งอริยสัจ ๔
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการแก้ไข
ความเจ็บป่วยได้เช่นกัน
กล่าวคือ การจะเยียวยารักษาโรคได้นั้น เรา
ต้องรู้ก่อนว่าเราไม่สบาย แล้วยอมรับว่าเราเป็น
โรค ส่วนนีเ้ ปรียบได้กบั การ “รูท้ กุ ข์” การเป็นโรค
ก็ตอ้ งมีทมี่ า เราต้องวินจิ ฉัยให้เจอ แล้วตัดมูลเหตุนี้
เสีย ส่วนนี้เปรียบได้กับการ “ละสมุทัย” การท�ำ
ความเข้าใจถึงกระบวนการที่โรคเกิดขึ้น การสืบค้น
เพือ่ ลดละส่วนทีก่ อ่ ให้เกิดโรค รวมไปถึงการปฏิบตั ติ น
ตามค�ำสั่งแพทย์ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
อยู่เสมอๆ นั้น เปรียบได้กับการ “เจริญมรรค”
ส่งให้ถงึ เป้าหมายสูงสุดของการรักษา คือ การหาย
จากโรค ส่วนนี้เปรียบได้กับการ “แจ้งนิโรธ”
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ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เราจะไม่สามารถ
ท� ำ ได้ เ ลย หากใจเต็ ม ไปด้ ว ยความหวาดกลั ว
ความกังวล ปกปิดไม่ซื่อตรงต่อตนเอง ความรู้สึก
ด้านลบทั้งหลายจะมาบดบัง ปกปิดศักยภาพทาง
จิตใจของมนุษย์
การจะรักษาโรคร้ายให้หายขาดได้นั้น เรา
ต้องมีสติปัญญา พิจารณาประเมินและแก้ไขสิ่งที่
เกิดขึ้นตรงหน้าอยู่ตลอด การจะแก้ไขปัญหาได้
นัน้ ต้องไม่เอาตัวไปเป็นปัญหาเสียเอง เพียงเท่านี้
โอกาสการรักษาให้หายก็มีมากขึ้น รวดเร็วขึ้น
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ พอๆ กั บ สติ ป ั ญ ญาคื อ
กัลยาณมิตร เราต้องมีเพื่อนที่ดี เป็นผู้มีความรู้
และความกล้าหาญที่จะคอยตักเตือนเราให้ท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ยกตัวอย่างเช่น หาก
เราต้องการจะหายจากความเจ็บป่วย หรือไม่ติด
โรคร้ายต่างๆ เราก็ต้องเชื่อฟังค�ำสั่งของแพทย์
พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ บุคคลเหล่านี้ปรารถนา
ให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องการให้เจ็บป่วย
พวกเขาย่อมช่วยเหลือดูแลแนะน�ำเราในทางที่ดี
อยู่แล้ว เหลือเพียงแค่เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน
เชื่อฟัง ปฏิบัติตาม ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง
บทเรียนที่ ๒
ความส�ำเร็จ คือ การอยู่กับปัจจุบัน สิ่งต่างๆ
ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ความไม่
แน่นอนนั้นคือสิ่งที่แน่นอน
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มีอาชีพอะไร เป็นคน
รวยหรือเป็นคนจน สิ่งที่ทุกชีวิตมีเหมือนกันคือ
ความเปลี่ยนแปลง
หากท่ า นเคยประสบความส� ำ เร็ จ สิ่ ง นั้ น
คืออดีต หากท่านเคยผิดพลาดล้มเหลว สิ่งนั้นก็
เป็นอดีต การกระท�ำอะไรก็ตามที่เคยพาให้เรามี
ชีวติ รอดมาได้วนั นี  ้ ไม่ได้หมายความว่าการกระท�ำ
นั้นๆ จะท�ำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในวันพรุ่งนี้

พระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งที่ท�ำแล้ว
เท่าเดิมคงที่ เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องกล่าวถึง
สิ่งที่ท�ำแล้วเสื่อมลง แย่ลง พระพุทธองค์ทรง
สรรเสริญ สิ่งที่ท�ำแล้วเจริญขึ้น พัฒนาขึ้น อย่าง
เดียวเท่านั้น อันเป็นหัวใจของการด�ำเนินชีวิต
นั่นคือ “ความไม่ประมาท”
อัปปมาโท อมตัง ปทัง ความไม่ประมาทเป็น
หนทางแห่งความไม่ตาย ปมาโท มัจจุโน ปทัง
ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
ความไม่ประมาท คือ การด�ำเนินชีวิตให้มี
คุณค่า เราไม่ควรไปยึดติดอยู่กับอดีต และไม่เพ้อ
ฝันเฝ้ารอโชคชะตาในอนาคต ปัจจุบันที่เรายังมี
ชีวิตอยู่นี่แหละ คือ สิ่งที่มีค่าที่สุด
ในช่วงโควิด หลายคนต้องใช้ทรัพย์สินเงิน
ทองเพื่อความอยู่รอด บางคนต้องสูญเสียหน้าที่
การงาน ถูกไล่ออกจากงาน อาจจะท�ำให้รสู้ กึ ว่าไม่
เหลืออะไรแล้ว แต่เราต้องตระหนักว่าสิง่ ทีย่ งั มีอยู่
ก็คือ ชีวิต เพราะแม้ว่าจะเป็นมหาเศรษฐี หรือ
ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ที่ตายไปแล้ว เขาเหล่านั้นก็ไม่
สามารถซื้อร่างกายและลมหายใจกลับคืนมาได้    
ชีวิต จึงเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุด
เราจึงควรเห็นคุณค่าของชีวิต ในทุกๆ นาที
ให้เรายินดีพอใจกับสิ่งที่ยังมีอยู่ ความยินดีพอใจ
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความสุ ข ความสุ ข ก่ อ ให้ เ กิ ด
ใจมั่นคง ใจมั่นคงนั้นจะเป็นบาทฐานแห่งปัญญา
เมื่อมีปัญญา เราก็สามารถหาช่องทางท�ำมา
หากินสร้างรายได้ สร้างอาชีพได้ สมดังค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า “ปัญญาวะ ธะเนนะ เสยโย”
ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรคิดบั่นทอนก�ำลังใจ
ตนเอง ตั้งใจด�ำรงชีวิตต่อไป ยินดีพอใจกับสิ่งที่
ยังมีอยู่คือปัจจุบัน เพียงเท่านี้เราก็สามารถ พลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส พัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าต่อไป

๕๕

บทเรียนที่ ๓
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตนเอง
ปัญหาการแพร่ระบาด ที่กระจายไปทั่วโลก
ประกอบกับภาพข่าวต่างๆ ที่ถูกน�ำเสนอท�ำให้
สถานการณ์ดูวุ่นวายสับสน
เราก็อาจจะมองว่า การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง
ของผู้ใหญ่ เป็นเรื่องของคนที่มีอ�ำนาจ แต่ความ
เป็นจริงนั้น เราต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวว่า “เรา
สามารถท�ำอะไรเพื่อตัวเราเองได้บ้าง”
สิ่งแรกที่เราท�ำได้ทันทีก็คือ การดูแลตัวเอง
ฉะนัน้ เราจึงต้องนึกว่า เราเป็นเหมือนกับคนทีป่ ว่ ย
แล้ว เราต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
รักษาระยะห่างกับคนอื่น เพื่อลดโอกาสแห่งการ
ติดต่อและแพร่เชื้อ
เมือ่ เราดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยแล้ว หาก
ยังพอมีก�ำลัง และต้องการที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อ
ผู้อื่นบ้าง เราก็ต้องยึดหลักเมตตากรุณา “เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา”
เราต้องการสิ่งใดก็แบ่งปันให้ผู้อื่น เช่น การ
ให้อาหาร เงินทอง ก็มอบให้ด้วยความยินดี เรา
ไม่ตอ้ งการสิง่ ใด ก็อย่าท�ำกับผูอ้ นื่ เช่น ไม่ไปบังคับ
ขู่เข็ญให้ผู้อื่นท�ำตามกฎระเบียบ หรือไม่ไปด่าว่า
ผูอ้ นื่ เมือ่ เขาไม่ชว่ ยเหลือ คือ ไม่เอากฎเกณฑ์ของ
เราไปตัดสินใคร
การมีน�้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เราต้องรักษา
เจตนาทีด่ งี ามไว้ตลอดเวลา ทัง้ เบือ้ งต้น ในท่ามกลาง
และที่สุด ถ้าจ�ำเป็นต้องพูด เราก็ควรพูดบอกด้วย
ปิยวาจา พูดเชิญชวนให้เขาเห็นข้อดีที่เขาจะได้
รับ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมเอาไว้
หลั ก ธรรมะที่ เราต้ อ งมี อ ยู ่ ป ระจ� ำ ใจก็ คื อ
“อิทัปปัจจยตา” คือเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การ
แก้ไขปัญหาระดับประเทศเช่นนี้ เราเป็นเพียง
หนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ในกลไกของสังคม เราช่วยใน
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ส่วนที่เราสามารถ ส่วนที่เกินก�ำลัง เราก็ควรจะ
อดทนรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เราต้องเชื่อมั่นว่า
การกระท�ำหนึ่งๆ ของเรานั้นไม่สูญเปล่า หากท�ำ
หน้าทีต่ รงหน้าของเราได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ทุกสิง่
ย่อมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน
ตอนนี้ค�ำว่า New normal หรือ ปกติใหม่
ทีม่ คี วามหมายว่า วิถชี วี ติ ของสังคมผูค้ นแบบใหม่
ก�ำลังถูกพูดถึงมากขึ้น
แต่ผู้เขียนเห็นว่า ค�ำที่ตรงกับความเป็นจริง
มากกว่าก็คือ “New is Normal” หรือ ความ
ใหม่นั้นคือสิ่งปกติ เพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่เคย
มีอะไรที่ด�ำรงอยู่คงที่ เหมือนเดิมตลอดเวลา
เราไม่จ�ำเป็นต้องไปเสียเวลาคิดว่า เมื่อผ่าน
วิกฤตไปแล้ว เราจะท�ำอะไร อะไรจะกลายมาเป็น
โอกาสของเรา
เพราะนั่นหมายความว่า เราฝากชีวิตของเรา
ไว้กับอนาคต รอว่าจะท�ำอะไร ในวันไหนก็ไม่รู้
เป็นชีวิตที่ไม่มีอยู่จริง เหมือนโลกแห่งความฝัน
เราควรจะถามตัวเองว่า ตอนนีท้ ำ� อะไรได้บา้ ง
อะไรคือสิ่งที่เราสามารถท�ำได้ทันที ชีวิตของเรา
มีเพียงปัจจุบันขณะเท่านั้น การด�ำเนินชีวิตที่จะ
สามารถพัฒนาชีวิตและสังคมได้นั้น ปัจจุบันคือ
ฤกษ์งามยามดีที่สุด
ทุกวินาทีคือโอกาส เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ทั้งที เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง ลองตั้ง
สติแล้วสูดลมหายใจเบาๆ ชีวติ ใหม่ทดี่ งี ามก็ได้เริม่
ต้นขึ้นแล้ว
บทเรียนทั้ง ๓ ข้อนี้ คือ สติ-สมาธิ-ปัญญา   
อันเป็นคุณภาพของจิตทีใ่ ครๆ ก็สามารถฝึกฝนได้
เมือ่ จิตได้รบั การฝึกมาดีแล้ว ย่อมพร้อมเผชิญหน้า
กับทุกวิกฤตการณ์ ตลอดถึงน�ำพาชีวิตให้เข้าถึง
ความสุขที่แท้จริง สมดังกับพุทธพจน์ที่ว่า
“จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง
จิตที่ฝึกดีแล้ว น�ำสุขมาให้”

แง่
ง
าม
ในความหายนะ

เก็บตกสถานการณ์โควิด

นับตั้งแต่โคโรนาไวรัส หรือที่ต่อมามีชื่อใหม่
ว่า Covid-19 อุบัติขึ้นในโลก เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี
ค.ศ.๒๐๑๙ ต่อจากนั้นไวรัสก็ได้แพร่กระจายไป
ยังประเทศอื่นๆ อีกมากมาย มากกว่าสองร้อย
ประเทศ บางประเทศอยู่ห่างไกลกันคนละมุม
โลก  ก็ไม่อาจพ้นไปจากการแพร่ระบาดของไวรัส
มหันตภัยตัวนี้ไปได้  จนประชากรโลกในประเทศ
ต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดดังกล่าว
แทบจะเป็นโรคประสาทไปตามๆ กัน เพราะไม่เคย
เจอสถานการณ์อย่างนีม้ าก่อนเลยนับร้อยปี แม้แต่
ตัวผู้เขียนเองก็รู้สึกแปลกๆ เหมือนกัน ไม่เคย
คิดว่าจะได้พบเจอสถานการณ์ร้ายแรงถึงขนาดนี้
ในประเทศที่สงบสุขอย่างประเทศไทย
รั ฐ บาลใช้ ม าตรการเด็ ด ขาดควบคุ ม การ
แพร่ ก ระจายของโรค อย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน  
นับตั้งแต่ ประกาศภาวะฉุกเฉิน ประกาศเคอร์ฟิว
ค� ำ สั่ ง lockdown ปิ ด สถานที่ ที่ มี แ นวโน้ ม
จะท� ำ ให้ เชื้ อ แพร่ ก ระจาย เช่ น ศู น ย์ ก ารค้ า

วินิตา รัตตบูรณินท์

โรงเรียน โรงมหรสพ กิจการอันมีลักษณะที่ท�ำให้
ผู้คนใกล้ชิดกัน เช่น ร้านเสริมสวย สปา ร้านนวด
ฟิตเนส ฯลฯ
ประชาชนถู ก ขอร้ อ งให้ ส วมใส่ ห น้ า กาก
อนามัยเมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือ เช็ดมือด้วย
แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อ รักษาระยะห่างทางสังคม  
ที่นิยมเรียกว่า Social Distancing (WHO  ให้ใช้
Physical Distancing) และให้อยู่บ้านไม่ออกไป
ในที่ชุมชนซึ่งอาจมีเชื้อโรคแพร่กระจายอยู่ใน
อากาศ
ผู้เขียนเป็นผู้เชื่อฟังที่ดีต่อค�ำสั่งของรัฐบาล
จึงอยูบ่ า้ นเป็นส่วนใหญ่ คอยติดตามข่าวสารต่างๆ
จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต
และได้แง่คิดที่จะมาเล่าสู่กันฟัง แบ่งเป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้
คนไทยไม่ทิ้งกัน
หลังจากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พบว่า แม้วา่ จะมีคนไม่ดที ฉี่ วยโอกาสหาประโยชน์
ในช่วงนี้ เช่น การกักตุนหน้ากากอนามัย จนหา

๕๕

ซื้อไม่ได้แม้แต่ร้านเดียว แม้ร้านขายสินค้าทาง
การแพทย์ขนาดใหญ่ยังติดป้ายไว้หน้าร้านว่า
ไม่มีหน้ากากจ�ำหน่าย เพราะโดนกักตุนไปอยู่
ตลาดมืดหมดแล้ว ไม่ว่าจะหายากเย็นเพียงใด  
ก็มีคนใจดีพยายามหามาแจกจ่ายจนได้ บางคน
ถึงกับลงมือเย็บเองไปแจก บางคนเสียสละทรัพย์
ส่วนตัวไปหาซื้อมาแจก สั่งท�ำ  จนในที่สุดเราก็
มีหน้ากากพอใช้จนได้
เมื่ อ มี ค นติ ด เชื้ อ มากขึ้ น บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ทั้งหลาย ทั้งแพทย์ พยาบาล ก็ท�ำงาน
กันอย่างเสียสละ ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ติดเชื้อ
ไปก็มาก บางรายท�ำงานหนักมาก จนร่างกาย
ทรุดโทรม เมื่อติดเชื้อ ก็ไม่แข็งแรงพอที่จะหาย
จากโรคได้ เสียชีวิตไปก็มี
เมื่อขาดแคลนสิ่งใด ก็มีผู้ใจดีคอยหามาให้
ไม่ขาดสาย เมือ่ ครัง้ บุคลากรทางการแพทย์ขาดถุง
สวมรองเท้าในการท�ำงาน มีข่าวว่า ศ. คลินิก
เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ช่วยเย็บถุงสวมรองเท้า
ส�ำหรับแจกให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นที่ตื่น
ตะลึงของลูกศิษย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ท่านบอกว่า ไม่ยากอะไร เมื่อตอนเป็นเด็ก เคย
หัดเย็บจักรช่วยแม่  จึงเย็บเป็น เลยช่วยเย็บให้
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รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากมหาเศรษฐี
ระดับประเทศ  ให้มาร่วมกันคิดแก้ไขวิกฤติการณ์
ครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี  โดยรัฐบาล
ไม่ได้เน้นเรื่องขอให้มาบริจาคเงินทอง แต่อาจ
จะเป็นทัศนะความคิดเห็นต่างๆ ที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ปรากฏว่าผลออกมา
ดีเกินคาด มหาเศรษฐีหลายคนยินดีร่วมมือ และ
ก็ได้แสดงความช่วยเหลือตามแนวทางที่ตนถนัด
แม้ประชาชนระดับกลางที่ไม่ได้เป็นมหา
เศรษฐี หลายคนมีการแสดงน�้ำใจ ท�ำข้าวกล่อง
บริจาค แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการหยุดงาน ไม่มีรายได้ บางคน
ถึงกับแจกเงิน นับตั้งแต่น้อยไปจนถึงมาก ตาม
ก�ำลัง
บุคคลทีส่ มควรได้รบั การยกย่องอีกคณะหนึง่
คือเหล่าศิลปิน ดารา ที่ได้เสียสละก�ำลังกายและ
ก�ำลังทรัพย์เพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนในแง่มุม
ต่างๆ นับตั้งแต่การซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
ดาราบางท่านลงพื้นที่ไปบริจาคเงินช่วยเหลือ
พี่ น ้ อ งตามชุ ม ชนแออั ด ที่ ต ้ อ งอยู ่ บ ้ า นรวมกั น
แน่นขนัด น่าสะพรึงกลัวว่าเชื้อโรคจะกระจายตัว
ได้อย่างง่ายดาย
เท่าที่ติดตามข่าวของประเทศอื่นๆ ท�ำให้
รู ้ สึ ก ประทั บ ใจประเทศไทยมากขึ้ น ทุ ก ที ใน
ต่างประเทศที่มีการติดเชื้อมากๆ ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร เตียงโรงพยาบาล
เต็ม ไม่มพี นื้ ทีพ่ อทีจ่ ะรับคนไข้  กส็ ง่ กลับบ้าน ให้ไป
รักษาตัวที่บ้านแล้วสั่งยาให้ มีเป็นจ�ำนวนมาก
ทีร่ กั ษาตัวทีบ่ า้ น แล้วไม่รอด ต้องเสียชีวติ ผูเ้ ขียน
เคยเห็ น กรณี ที่ เ ป็ น คนไทยในประเทศอั ง กฤษ
ที่ติดเชื้อ แล้วโรงพยาบาลไม่รับ ให้กลับไปรักษา
ตัวที่บ้านดังกล่าว และเธอได้เสียชีวิตไป และมี
เหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ เกิดขึ้นในอีกหลาย
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ประเทศ จนกระทั่ ง มี ค นตายเป็ น จ� ำ นวนมาก
อย่างน่าตกใจ
ตรงกันข้ามกับในประเทศไทย โรงพยาบาล
ไม่เคยปฏิเสธผู้ติดเชื้อ รับไว้หมด ทุ่มเทบุคลากร
ทางการแพทย์เข้ามาดูแลรักษา จนกระทัง่ ผูต้ ดิ เชือ้
จ�ำนวนมากหายป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
มีตายเพียง ๕๐ กว่าราย  ในขณะทีเ่ ขียนต้นฉบับนี้
ซึ่งนับว่าน้อยมาก หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่
ร�่ำรวยกว่า เจริญกว่าเรามาก แต่ที่เราทราบกันดี
ก็ คื อ ประเทศไทยของเรามี บุ ค ลากรที่ มี เ มตตา
มีน�้ำใจ ที่ไม่มีวันจะปล่อยให้เพื่อนมนุษย์ตาย
ไปโดยไม่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสียก่อน
ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้รับยกย่องจาก
นานาชาติว่า มีคุณภาพทางสาธารณสุขดีเยี่ยม
เป็นอันดับที่ ๒ ของโลก ไม่วา่ จะเป็นการจัดอันดับ
ขององค์การอนามัยโลก WHO ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ประเทศไทย เป็ น ดิ น แดนแห่ ง พระพุ ท ธ
ศาสนา แม้แต่คณะสงฆ์ไทย ก็เอาใจใส่ปัญหานี้
มาก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงใส่พระทัยปัญหานี้ ทรงแนะน�ำให้วดั ทุกวัดใน
ประเทศให้ความช่วยเหลือญาติโยมที่เดือดร้อน
ตามก�ำลังความสามารถ ดังนั้น เราจึงเห็นวัดท�ำ
ข้าวกล่อง ถุงยังชีพแจกให้แก่ญาติโยมที่ต้องอยู่
เก็บตัวที่บ้าน เป็นภาพงดงามของความมีมิตรจิต
มิตรใจที่เด่นชัด
ในวิกฤตมีโอกาส
หลั ง จากเกิ ด การ lockdown ไปทั่ ว โลก
ไม่มีการเดินทางท่องเที่ยว ไม่มีผู้คนบุกรุกไปยัง
แหล่ ง ธรรมชาติ ต ่ า งๆ เพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ เ ดื อ น
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มกลั บ ฟื ้ น ตั ว ขึ้ น มา
อย่างเห็นได้ชัด ทะเลทางใต้ น�้ำใสสะอาด มี
ฝูงปลาพะยูนว่ายน�้ำอย่างสบายอารมณ์ เพราะ

ไม่มีใครมาบุกรุก ปะการังฟื้นตัว เกาะต่างๆ ที่
เคยบอบช�้ำจากการที่มีคนมาทิ้งขยะ เหยียบย�่ำ
ท�ำลาย กลับฟื้นตัวกลายเป็นเขียวชอุ่ม สดชื่น
สวยงาม เป็นที่กล่าวขานด้วยความตื่นเต้นของ
ผู้ที่ได้ไปส�ำรวจ
ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
New Normal คือ สิ่งที่เรากระท�ำในช่วงโควิดนี้
จะกลายเป็นเรื่องปกติ เช่น การสวมหน้ากากเมื่อ
ออกนอกบ้าน การท�ำงานที่บ้าน (Work from
Home) การเรียนหนังสือออนไลน์ เป็นต้น
Social Distancing (Physical Distancing)
การเว้นระยะห่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ต่อ
ไปผู้คนจะหลีกเลี่ยงการเบียดเสียดแออัดกันในที่
ชุมชน เพราะนี่คือสาเหตุของการติดเชื้อ
State Quarantine สถานที่ ที่ รั ฐ บาลจั ด ไว้
ให้ผู้ที่น่าสงสัยว่าอาจมีการติดเชื้อโควิด อาจเป็น
โรงแรม หรื อ สถานที่ ร าชการ ที่ จั ด ไว้ ส� ำ หรั บ
บุคคลเหล่านี้ ยาวนาน ๑๔ วัน
Lockdown ปิดกิจการ กิจกรรมชัว่ คราว ระหว่าง
มีโรคระบาด จนถึงกับห้ามไม่ให้ออก-เข้า สถานที่
ที่ก�ำหนดไว้
Pandemic โรคระบาดโลก เมื่ อ ก่ อ นมี แ ต่
epidemic แต่การระบาดของโควิด-19 เป็น
การระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ท�ำให้ค�ำนี้
เป็นที่รู้จัก
บุคคลน่าสนใจในยุคโควิด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระราชินี ทรงพระราชทานขวัญและก�ำลังใจให้แก่
รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคน
นอกจากนี้ ยังทรงพระราชทานเครือ่ งมือ กับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ
และทรงพระราชทานถุงยังชีพให้แก่พสกนิกรที่
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในครั้งนี้

๕๕

นอกจากนี้ พระบรมวงศานุ ว งศ์ ล ้ ว น
ทรงใส่พระทัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ระยะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
นามมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงจัดเครื่องมือแพทย์ที่
ขาดแคลนและจ�ำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารรั ก ษาคนไข้ เ ป็ น ไปอย่ า งไม่ มี
อุปสรรค
       ในช่วงโควิดอาละวาดนั้น เราได้เห็นบุคคล
ที่น่าชื่นชมหลายคนทั้งไทย และต่างประเทศ ซึ่ง
จะขอยกตัวอย่างมาพอเป็นสังเขป
นายแพทย์ ท วี ศิ ล ป์ วิ ษ ณุ โ ยธิ น โฆษก
ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นายแพทย์
ท่ า นนี้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากพลเอกประยุ ท ธ์
จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ให้ ม าเป็ น โฆษก  
เพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 โดย
เฉพาะ คุณหมอจะมาแถลงข่าวทุกวัน แจ้งยอด
ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว
และข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
ผู้เขียนติดตามงานของนายแพทย์ทวีศิลป์
ผู้นี้มานานแล้ว ท่านเคยมีรายการให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยา เพราะท่านเป็นจิตแพทย์ ภาพ
ที่จ�ำได้คือ ท่านเป็นแพทย์ที่หน้าตาดี หรือที่เรียก
ว่ารูปหล่อคนหนึ่ง ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก แต่เมื่อ
มาติดตามการรายงานข่าวของท่านทุกวัน พบว่า
ท่านเป็นผู้ที่มีศิลปะในการน�ำเสนอข่าว คือ มี
น�้ ำ เสี ย งชวนฟั ง พู ด จาชั ด ถ้ อ ยชั ด ค� ำ  ค� ำ ควบ
กล�้ำชัดเจน เสียง ร ล ชัดเปรี๊ยะแบบไม่เว่อร์
ผู้ประกาศข่าวบางคนออกเสียงเน้นมากเกินไป  
จนฟั ง ดู แ ล้ ว น่ า ร� ำ คาญมากกว่ า ฟั ง แล้ ว สบาย
ส�ำหรับนายแพทย์ทวีศิลป์ มีความพอดีลงตัวมาก
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ลักษณะการรายงานข่าวสุภาพ อ่อนโยน ไม่มี
การแสดงอารมณ์ที่ฟุ่มเฟือย นับเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการเป็นโฆษก พิธีกร คุณภาพ (ความเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียน)
นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ แห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางระบาดวิทยา เป็นอีก
ผู้หนึ่งที่พยายามจะค้นคว้าหาวัคซีนรักษาโรคโควิด
จนกระทั่ง มีการประกาศขอพลาสมาของผู้ป่วย
โรคโควิ ด ที่ รั ก ษาหายแล้ ว เพื่ อ น� ำ มาท� ำ เป็ น
antibody ฉีดรักษาผู้ป่วยหนัก รายละเอียด
ในเรื่องนี้คงต้องติดตามต่อไป เพราะข่าวน่าจะ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อาจมีวัคซีนอื่นที่ให้ผล
การรักษาที่ดีกว่านี้
ตู้ปันสุข สุขของคนแบ่งปัน
“ตูป้ นั สุข” เป็นอีกปรากฏการณ์หนึง่ ของรูป
แบบการให้ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระจายบุญให้
เกิดขึ้นทั่วประเทศเพียงชั่วข้ามคืน ผู้ให้น�ำสิ่งของ
มาใส่ตู้ เมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ อะไรก็ได้ ผู้รับก็มา
น�ำออกไปเมื่อไรก็ได้ อะไรก็ได้ ที่เห็นว่าจ�ำเป็น
กับตนเอง ข้อส�ำคัญคือ หยิบไปเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อ
แบ่งปันคนข้างหลัง
“ตู้ปันสุข” เกิดขึ้นจาก “แบงค์-สุภกฤษ
กุลชาติวิจิตร” เริ่มต้นที่ ๕ ตู้ โดยตู้ที่ ๑ ที่ซอย
สุขุมวิท ๗๑ ตู้ที่ ๒ ซอยเพชรเกษม ๕๔  ตู้ที่ ๓
ซอยวิภาวดี ๖๐ ตู้ที่ ๔ ตลาดบางคอแหลม ตู้ที่ ๕
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อยู่ที่ จ.ระยอง บริเวณหน้าโครงการ Sky Ville
สุภกฤษบอกว่าจุดเริ่มต้นของตู้ปันสุขน�ำมาจาก
Free Pantry ของต่ า งประเทศ เกิ ด ขึ้ น ในปี
ค.ศ.2016 เมื อ งฟาแยตต์ วิ ล ล์ รั ฐ อาร์ คั น ซอ
สหรัฐอเมริกา จากการที่ เจสซิก้า แม็คคลาร์ด
(Jessica McClard) เห็นปัญหาการขาดแคลน
ของคนในชุมชน และเห็นตูอ้ า่ นหนังสือฟรี เธอจึง
เปลี่ยนตู้อ่านหนังสือมาเป็นตู้อาหาร ให้คนที่ขาด
แคลนมาหยิบนม อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง  
เมื่อเจ้าของโครงการตู้อ่านหนังสือ (Little
Free Library) ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.2009 ได้
ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนจากการแบ่งปัน
หนังสือมาเป็นแบ่งปัน ‘อาหาร-เครื่องใช้’ แทน
และได้เกิดโครงการ Little Free Pantry Project
น�ำอาหารมาวางในตู้ ใครหิวก็เดินมาหยิบไปกิน
ได้เลย
ปัจจุบันมีตู้ปันสุขนับพันแห่งในประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติผู้เดือดร้อน
เรื่องตลกของโดนัลด์ ทรัมป์
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ นับว่า
เป็นประธานาธิบดีที่มีคนด่าทอมากที่สุด บางคน
ว่าเขาเป็นคนเสียสติด้วยซ�้ำไป ซึ่งก็น่าจะจริง
เพราะเขาสามารถยืนด่าประเทศจีนได้เรื่อยๆ
เมือ่ มีโอกาส  โดยกล่าวหาว่าประเทศจีนเป็นต้นเหตุ
ของโรคระบาด เรียก Chinese Virus หรือ อู่ฮั่น
ไวรั ส และเรี ย กร้ อ งให้ ป ระเทศจี น รั บ ผิ ด ชอบ
ความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาดนี้ นอกจากนี้
ยังมีการกล่าวหาว่า คนจีน
เป็ น คนเพาะไวรั ส นี้ ใ นห้ อ ง
ทดลองและปล่ อ ยให้ แ พร่
กระจายออกมา
อีกเรื่องหนึ่งที่ตลกมาก
คือ โดนัลด์ ทรัมป์ พูดว่า น่าจะ

ฉีดยาฆ่าเชื้อ หรือ กินยาฆ่าเชื้อทั่วไป เพื่อจะได้
ไม่ติดเชื้อ ปรากฏว่า มีคนอเมริกันเชื่อค�ำพูดนี้
และกินยาฆ่าเชือ้ พวกเดทตอล ไลซอล จนบาดเจ็บ
ล้มตายไป ๓๐ คน พวกนักข่าวจึงไปต่อว่าเขา  
ว่าไม่น่าพูดอย่างนั้น เขาบอกว่าเขาพูดล้อเล่นกับ
นักข่าว (ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน)
เรื่องของปู่ทอม มัวร์ (Captain Tom Moore)
ปู่ทอม มัวร์ เป็นชาวอังกฤษ อายุหนึ่งร้อยปี
แต่ยังแข็งแรง เคยเป็นทหารผ่านศึกยศร้อยเอก
แม้จะชรามาก อายุย่างร้อยปีแล้ว สุขภาพยังดี
ไม่มโี รคอัลไซเมอร์ สามารถเดินเหินได้สบาย ท่าน
มีความคิดว่า ก่อนตายจะหาเงินสักก้อนไปบริจาค
ช่ ว ยสู ้ ภั ย โควิ ด โดยวิ ธี เ ดิ น รั บ บริ จ าคคาดว่ า
น่าจะได้สักพันปอนด์ ปรากฏว่าเดินไปๆ ได้มา
๓๒ ล้านปอนด์ เป็นที่ฮือฮาทั่วเกาะอังกฤษมาก
และเป็นข่าวไปทั่วโลก ท�ำให้ได้รับเสียงชมเชย
ยกย่อง ได้รับการเลื่อนยศให้เป็นพันเอก และ
ได้ รั บ พระราชทานยศ Sir จากสมเด็ จ
พระราชินีนาถเอลิซาเบธ ได้รับจดหมายส่วน
พระองค์จากสมเด็จพระราชินีด้วย ในวันเกิด
ครบร้อยปีได้รับของขวัญจากทั่วประเทศ รวมถึง
จากนายกรั ฐ มนตรี อั ง กฤษ บอริ ส จอห์ น สั น
ด้วยเงิน ๓๒ ล้านปอนด์ (หรือประมาณ ๑,๒๕๐
ล้านบาท) ได้ใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
ตามความประสงค์ของคุณปู่เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งหมดคือเรื่องเล่าที่เก็บตกได้ขณะอยู่บ้าน
เก็บตัวตามค�ำสั่งรัฐบาล และอยากน�ำมาเล่าไว้
เพื่อเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ช่วงโควิด-19 ระบาด
ไปทัว่ โลก เพือ่ แสดงให้เห็นว่า
ในท่ามกลางความหายนะ มี
แง่งามอยู่ด้วย หากเรารู้จัก
มอง

ในประสบการณ์
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล

ประสบการณ์สอบสนามบาลี
สมัยอาตมาศึกษาอยู่ที่ประเทศเมียนมา ใน
ช่วง ๔ ปีแรก ๔ ชั้นแรกนั้น จะเป็นการเรียน
เรื่องไวยากรณ์บาลี หรือหลักการของภาษาบาลี
เป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีอยู่สองวิชา ที่เป็นการเรียน
ต�ำราบาลีล้วน กับภาษาเมียนมาล้วน โดยวิชา
แรก ทางหลักสูตรการสอนได้นำ� เอาพระบาลี หรือ
พระไตรปิฎกมาบางส่วนจากหลายๆ ที่ มาให้ได้
ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ใน
การอ่านท�ำความเข้าใจ แปลบาลีเป็น แปลบาลีได้
เรียกว่า  “ วิชา ปาลิสา่ เหป่กอ๊ กนุก๊ แช๊ะ - บาลีจาก
พระไตรปิฎกบางส่วน”
ในช่วงที่ก�ำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่ในชั้นที่สี่
หรือชั้นปถมะจีตัน หรือชั้นรองชั้นธัมมาจริยะ
มีประเด็นปัญหาค�ำถามเกิดขึ้น ในกลุ่มเพื่อนร่วม

ตอน

๑๐

ชั้นด้วยกัน  เป็นภาษาเมียนมา ว่า “ชันไจ้โล่ะ
นวาฉ่อ, นวาฉ่อโล่ะ ชันไจ้” ซึ่งมีความหมายว่า
“เพราะคนไทยใหญ่ชอบ วัวจึงสวยงาม, เพราะ
วัวสวยงาม คนไทยใหญ่จึงชอบ”
เป็นค�ำถามที่เพื่อนร่วมชั้น ถกกัน ถามกัน
บางรูปมีความเห็นว่า “ชันไจ้โล่ะ นวาฉ่อ - เพราะ
คนไทยใหญ่ชอบ วัวจึงสวยงาม” บางรูปก็เห็น
ต่างไปว่า “นวาฉ่อโล่ะ ชันไจ้ - เพราะวัวสวยงาม
คนไทยใหญ่จึงชอบ”
ซึ่งเป็นปัญหาจากคุยกันเองกับเพื่อนร่วมชั้น
ตามปกติ ยามว่ า งจากเรี ย น จากท� ำ กิ จ วั ต ร
ประจ� ำ วั น แล้ ว ก็ มั ก จะมานั่ ง พู ด คุ ย กั น เป็ น
ปกติทุกๆ วัน พอคุยมาถึงประเด็นปัญหานี้ จาก
เรื่องธรรมดา เรื่องไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่ปัญหา ก็กลาย
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เป็นเรื่องบานปลาย ตกลงกัน ยอมกันไม่ได้ เหตุ
เพราะว่า ต่างรูปต่างยกหลักฐานทางวิชาการมา
สู้กัน แยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเห็นว่า “ชันไจ้โล่ะ นวาฉ่อ - เพราะคนไทย
ใหญ่ชอบ วัวจึงสวยงาม” โดยมีการยกหลักฐาน
มาอ้างอิง เป็นเหตุผลประกอบความเชื่อของกลุ่ม
ตนว่า คนเราถ้าเกิดมีความชอบใจรักใคร่ขึ้นมา
วั น หนึ่ ง เรื่ อ งนี้ ได้ ไ ปถึ ง หู พ ระอาจารย์
ไม่ว่าสิ่งนั้น จะมีสภาพเช่นไร จะสวยงามหรือไม่
สวยงามนั้น ไม่ใช่สาเหตุ ถ้าชอบ ก็จะสวยงาม ผู้สอนวิชาดังกล่าว
ท่านสอนๆ ไปได้สักพักก็หยุด แล้วก็เอา
ไปเอง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเห็นว่า “สวย
ประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาพูด ซึ่งเป็นช่วงที่ก�ำลัง
เพราะชอบ ไม่ได้ชอบเพราะสวย”
เรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลอยู่พอดี
แต่พระอาจารย์ท่านไม่ได้ตอบแบบเด็ดขาด
ออกมาว่า ฝ่ายไหนถูก ฝ่ายไหนผิด
บางที เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้น  
ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ การที่จะตัดสินว่า ฝ่ายใดถูก
ฝ่ายใดผิดนั้น ถ้าผู้ตัดสิน ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่
ชัดเจน เป็นที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับได้ จาก
ภาพนั่งพับเพียบขณะก�ำลังเรียน พระวินัยปิฎก (อุภโตภิวังคะ) ต�ำราต่างๆ แล้ว ปัญหาก็คงเป็นปัญหาอยู่ร�่ำไป
พระอาจารย์ผู้สอนคือ พระผู้ทรงพระไตรปิฎก รูปที่ ๔
ถึงขั้นอาจจะยกระดับกลายไปเป็นปัญหาใหญ่โต
ส่วนกลุ่มที่สอง ซึ่งมีความเห็นต่าง เห็นตรง ถึงขัน้ แก้ไขปัญหาไม่ได้ แก้ไม่ตก ไม่มใี ครยอมใคร
กันข้ามกับกลุ่มแรก โดยมีความเห็นว่า “นวาฉ่อ เป็นปัญหาที่บานปลายไปในระยะเวลาอันยาวนานได้
“ต�ำราเท่านั้น ที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ได้”
โล่ะ ชันไจ้ - เพราะวัวสวยงาม คนไทยใหญ่จงึ ชอบ”
“ปั ญ ญาหรื อ ความรู ้ ที่ เรี ย นรู ้ ม าจากต� ำ รา
โดยมีการยกหลักฐานอ้างอิง เป็นเหตุผลประกอบ
ความเชื่อของกลุ่มตนเองว่า คนเรา ถ้าชื่นชอบ เท่านั้น ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ทุกๆ ปัญหา”
ส�ำหรับปัญ หาที่ได้ยกมา เป็นตัวอย่างใน
สิ่งใดอะไรสักอย่างหนึ่งนั้น สิ่งนั้นต้องประกอบ
ไปด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ อั น เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ชื่ น ชอบ   บทความนี้ ในช่วงที่ถกกันอยู่นั้น ผู้เขียนได้เสนอ
มิ ฉ ะนั้ น จะเกิ ด ความชื่ น ชอบขึ้ น มาเองไม่ ไ ด้   หลักฐานอ้างอิงทางหลักการในปฏิจจสมุปบาท
กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความเห็นว่า “ชอบเพราะ เป็นหลักฐาน โดยกล่าวว่า ระหว่าง ความสวยงาม
ของวัว กับ ความชืน่ ชอบในตัววัว นี  ้ เพือ่ นๆ มองว่า
สวย ไม่ใช่สวยเพราะชอบ”
ปัญหานี้ ใช้ระยะเวลาในการถกกันโต้กัน สิ่งใดจะเป็นสาเหตุให้สิ่งใดเกิดขึ้น ความสวยงาม
หลายวัน ถึงขัน้ เป็นเดือนๆ ทีเดียว ส�ำหรับผูเ้ ขียน ในตัววัวเป็นสาเหตุให้เกิดความชื่นชอบขึ้นมา
หรือว่า ความชืน่ ชอบในตัววัว เป็นสาเหตุให้ตวั วัว
บทความนี้ อยู่ในกลุ่มที่สอง

๕๕

ที่เพื่อนๆ ชื่นชอบ แม้จะไม่มีความสวยงามเลย
แม้จ ะขี้ เ หร่ ในสายตาของคนส่ว นใหญ่ แต่จะ
กลับกลายไปเป็นวัวที่มีความสวยงามขึ้นมาได้
เพราะความชื่นชอบเช่นนั้นหรือ ?
และถามต่อในกลุม่ เพือ่ นๆ ว่า ถ้าถามว่า ถ้ามี
คนตาบอด ซึ่ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะมองเห็ น วั ว ตั ว
ดังกล่าวที่ผู้คนส่วนใหญ่ต่างมอง และยอมรับ
เป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มคี วามสวยงามเลยล่ะ พอ
คนตาบอดบอกว่า วัวตัวนีส้ วยงาม ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่สวยงาม
ก็จะกลายเป็นวัวทีม่ คี วามสวยงามไปเลยงัน้ หรือ ?
เราต้องเห็นรูปารมณ์ คือตัววัวก่อน หรือ
จักขุวิญญาณจิตต้องเกิดขึ้นก่อน แล้วชวนจิตที่
สามารถรู้ได้ชัดเจนซึ่งสิ่งที่เห็นนั้นว่า เป็นอะไร
คืออะไร มีสภาพอย่างไร สวยงาม ไม่สวยงาม
เป็นต้น มิใช่หรือ ?
พร้อมกับได้ยกค�ำในปฏิจจสมุปบาทมาว่า
ผสฺสปจฺจยา เวทนา - เวทนาคือความรู้สึกชอบ
ไม่ชอบ เฉยๆ เกิดขึ้น เพราะปัจจัย คือผัสสะ
อันเป็นการได้สัมผัสอารมณ์ ในขณะที่จิตรับรู้
อารมณ์, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา - ตัณหาคือความ
อยากต่างๆ เกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือเวทนาอันเป็น
ความรูส้ กึ นัน้ ๆ,  ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ  -  อปุ าทาน
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คือความยึดติดชนิดแนบแน่นเหนียวแน่น เกิดขึ้น
เพราะปัจจัย คือ ตัณหา กล่าวคือความอยากต่างๆ
แล้วชี้แจงว่า ถ้าไม่มีการได้เห็นตัววัว ซึ่ง
เปรียบเสมือนการที่ผัสสะไม่ได้เกิดขึ้น แล้วจะมี
เวทนา ซึ่งเปรียบเสมือนความชื่นชอบ ชื่นชม
เกิดขึ้น ได้หรือ ?
ถ้าไม่มเี วทนา ซึง่ เปรียบเสมือนความชืน่ ชอบ
ความชื่นชมเกิดขึ้นแล้ว ตัณหา ความอยากต่างๆ
ซึ่งเปรียบเสมือนความชอบใจในตัววัว จะเกิดขึ้น
ได้หรือ ?
และถ้า ตัณหา ความอยากต่างๆ ซึ่งเปรียบ
เสมื อ นความชอบใจในตั ว วั ว ไม่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว
อุปาทาน ความยึดติดชนิดแนบแน่นเหนียวแน่น
ที่มีต่อตัววัว จะเกิดขึ้นได้หรือ ?
การที่ได้ตั้งค�ำถามในกลุ่มเพื่อนๆ ที่ก�ำลัง
ถกปัญหานี้กันอยู่แบบนี้นั้น เป็นเพราะว่า ในปี
ก่ อ นนั้ น ได้ ท� ำ การสอบผ่ า นชั้ น ที่ ส าม คื อ ชั้ น
ปถมะลั ต ตั น มาหมาดๆ ซึ่ ง ในหลั ก สู ต รของ
ชั้นนั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาท
ให้ ศึ ก ษาด้ ว ย จึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ต ้ อ งหยิ บ ยก
น�ำเอาหลักการดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการ
ถกปัญหากัน
แต่ก็มีทั้งเพื่อนที่ยอมรับและไม่ยอมรับ ซึ่งก็
ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งปกติ ซึ่ ง มี ป รากฏให้ ท ราบอยู ่
ในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้ว
แต่ ถ ้ า ถื อ ตามเสี ย งข้ า งมากเป็ น ข้ อ สรุ ป
กลุ่มผู้เขียน เป็นฝ่ายเสียงข้างมาก หลังจากนั้น
ปัญหาก็ค่อยๆ ซาลงๆ ไป จนไม่มีการกล่าวถึงกัน
อีกเลย
ระหว่าง ความสวยงามของวัว กับความ
ชื่ น ชอบนี้ ขอถามทิ้ ง ไว้ ใ ห้ ผู ้ อ ่ า นพิ จ ารณา
ค�ำตอบด้วยตนเอง ว่าอะไร เป็นเหตุ อะไร
เป็นผล ?

หน้าต่างบาลี
พระมหาสมปอง มุทิโต

เรื่อง

ตอน

๑๐

ค�ำนามที่น่าสนใจ

สุปภาตํ โว
อรุ ณ สวั ส ดิ์ นั ก ศึ ก ษาบาลี ใ หญ่ แ ละพระ
ไตรปิฎกทุกท่าน
วันนี้จะน�ำเสนอค�ำนามที่น่าสนใจ มีปรากฏ
อยู่ในพระไตรปิฎก ตามหลักไวยากรณ์ คือค�ำว่า
พุทฺโธ หรือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง
มาก หากเราหยั่งรู้ได้ก็จักมีปัญญาระดับสูง

พุทฺโธ ศัพท์เดิมหรือรากศัพท์มาจาก ธาตุ
ปัจจัย และวิภัตติ ผสมผสานกันเข้า ดังนี้
พุทฺโธ = พุธ ธาตุ + ต ปัจจัย + สิ วิภัตติ
๑. พุธ ธาตุ ในอรรถตรัสรู้ หมายถึง ญาณ
ปัญญาบารมี, โพธิญาณ ปัญญามุ่งสู่การตรัสรู้,
สัมโพธิญาณ ปัญญามุ่งสู่การตรัสรู้เอง, สัมมา
สัมโพธิญาณ ปัญญามุ่งการตรัสรู้เองโดยชอบ,  

๕๕

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ปัญญามุ่งสู่การตรัสรู้
เองโดยชอบไม่มีใครยิ่งกว่า
๒. ต ปัจจัย ในอรรถ ๓ กาล หมายถึง ในอดีต
ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจ�ำนวนมาก ในปัจจุบัน
ก็มีพระพุทธเจ้าพระมหาสมณโคดมตรัสรู้ และ
ในอนาคตก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีก
๓. สิ วิภัตติ ในอรรถลิงค์ หมายถึง ในค�ำว่า
พุทโธ ที่แปลว่า พระพุทธเจ้านั้น มีเนื้อความที่
เป็นความจริงตามสภาวะ ลักษณะ และอาการ
ซ่อนอยู ่ จึ งต้ องใช้ห ลักไวยากรณ์อันเป็น วิธีที่
จะท� ำ ค� ำ ศั พ ท์ แ ละเนื้ อ ความให้ ก ระจ่ า งแจ้ ง
วิเคราะห์ให้เห็นเนื้อความที่แท้จริง จึงได้รู้ว่า
พุทฺโธ คือ ผู้บ�ำเพ็ญปัญญาบารมี อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยม ได้ตรัสรู้แล้ว
ก็มี ก�ำลังตรัสรู้อยู่ก็มี จักตรัสรู้ในอนาคตอีกก็มี

91

ถ้าเกิดความสงสัยว่า พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ หมายถึง
ตรัสรู้อะไร ? ความรู้เรื่องหลักบาลีไวยากรณ์จึงมี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะน�ำวิธีมาไขเนื้อความ
ให้กระจ่างต่อไป
ค�ำตอบเพื่อให้คลายความสงสัย โดยย่อคือ  
พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้
เมื่อจะไขเนื้อความให้พิสดารขึ้น ก็จะได้ดังนี้
เช่น
๑. พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้สัจธรรม
๒. โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ ผู้ทรงยังหมู่สัตว์
ให้รู้ตาม
๓. สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ ผู้ทรงรู้ธรรมทุกอย่าง
๔. สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ ผู้ทรงเห็นแจ้งธรรม
ทุกอย่าง
๕. อภิญฺเยฺยตาย พุทฺโธ ผู้ทรงรู้ยิ่ง
๖. วิสวิตาย พุทฺโธ ผู้ทรงท�ำนิพพานให้แจ้ง
๗. ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ ผู้ทรงสิ้นอาสวะ
กิเลส
๘. นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ ผู้ทรงปราศจาก
อุปกิเลส
๙. เอกนฺตวีตราโคติ พุทโฺ ธ ผูท้ รงปราศจากราคะ
แน่นอน
๑๐. เอกนฺ ต วี ต โมโหติ พุ ทฺ โ ธ ผู ้ ท รงปราศจาก
โมหะแน่นอน
๑๑. เอกนฺ ต นิ กฺ กิ เ ลโสติ พุ ทฺ โ ธ ผู ้ ท รงสิ้ น กิ เ ลส
แน่นอน
๑๒. เอกายนมคฺ คํ  คโตติ พุ ทฺ โ ธ ผู ้ เ สด็ จ ไปสู ่
หนทางอันเป็นเอก
๑๓. เอโก อนุตฺตรํ สมฺสมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ
พุทฺโธ ผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้
เพียงพระองค์เดียว
๑๔. อพุ ทฺ ธิ วิ ห ตตฺ ต า พุ ทฺ ธิ ป ฏิ ล าภตฺ ต า พุ ทฺ โ ธ
ผู้ทรงก�ำจัดอวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ก็เคยตรัสรับรอง
ความเป็น พุทธะ ของพระองค์เอง แก่พราหมณ์
ผู้หนึ่งชื่อเสละว่า
อภิญฺเยฺยํ อภิญฺาตํ ภาเวตพฺพญฺจ ภาวิตํ
ปหาตพฺพํ ปหีนํ เม ตสฺมา พุทโฺ ธสฺม  ิ พรฺ าหฺมณ.
     (มชฺ , มชฺ ๑๓/๕๙๕)
พราหมณ์ ธรรมทีค่ วรรูย้ งิ่ เราได้รยู้ งิ่ แล้ว ธรรม
ที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้ว
ธรรมที่ควรละเราละได้แล้ว เพราะเหตุนั้น
เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า
ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑ หน้า ๑ ข้อ ๑ ยังได้
บันทึกไว้ว่า
ช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ ๑๒ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จถึงเขตเมืองเวรัญชา ประทับอยู่
ใต้ควงไม้สะเดา พร้อมกับภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป
เกียรติศัพท์อันงามได้ฟุ้งขจรไปว่า
“อิ ติ ป ิ โส ภควา อรหํ สมฺ ม าสมฺ พุ ทฺ โ ธ
วิ ชฺ ช าจรณสมฺ ป นฺ โ น สุ ค โต โลกวิ ทู อนุ ตฺ ต โร
ปุ ริ ส ทมฺ ม สารถิ สตฺ ถ า เทวมนุ สฺ ส านํ พุ ทฺ โ ธ
ภควา” (วิ.มหาวิ. ๑/๑) เป็นต้น
แม้เพราะเหตุนี้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์
นั้น จึงเป็น (๑) อรหํ พระอรหันต์ผู้ท�ำลายข้าศึก
คือกิเลส อยู่ห่างไกลจากกิเลส หักซี่ล้อในวัฏฏสงสาร สมควรรับทักษิณาทาน และไม่ท�ำบาป
แม้ในที่ลับ (๒) สมฺมาสมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ชอบได้
โดยพระองค์ เ อง (๓) วิ ชฺ ช าจรณสมฺ ป นฺ โ น ผู ้
สมบูรณ์ด้วยวิชชา ๓ วิชชา ๘ และจรณะ ๑๕
(๔) สุคโต ผู้เสด็จไปดี เสด็จไปเพื่อเกื้อกูลหมู่สัตว์
ผู้ตรัสธรรมไว้ดี (๕) โลกวิทู ผู้รู้แจ้งโลกทั้ง ๓
คือ สังขาร หมู่สัตว์ โอกาส (๖) อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกให้ส�ำนึก (๗) สตฺถา
เทวมนุสฺสานํ  ผู้พร�่ำสอนเทวดาและมนุษย์ด้วย
ประโยชน์ ๓ อย่าง คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน

ประโยชน์ใ นภายภาคหน้า และประโยชน์อัน
สูงสุดคือพระนิพพาน (๘) พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้แล้ว
และสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม (๙) ภควา ผู้จ�ำแนก
ธรรมไว้สั่งสอนสัตว์
เมื่อได้ศึกษาหลักภาษาบาลีให้ดีก่อน ก็จะ
รู้ชัดว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาเดียวที่รักษาค�ำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ฉะนั้น
ผู้รู้ภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยก็รู้ความลึกซึ้งได้บ้าง
เล็กน้อย ผู้รู้ภาษาบาลีมากก็รู้ความลึกซึ้งได้มาก
ผู้รู้ภาษาบาลีครบถ้วนทุกนัยก็รู้ความลึกซึ้งใน
พระธรรมค� ำ สอนได้ ค รบทุ ก นั ย และตรงตาม
พระพุทธประสงค์ให้รู้และให้ตรัสรู้
เป็นอย่างไรบ้าง บทความที่เขียนถึงพระพุทธเจ้าโดยย่อนี้ คงจักเป็นประโยชน์ให้ความรู้
ภาษาบาลีที่ตรงไปหาพระไตรปิฎก หากท่านยัง
มีความอุตสาหะใฝ่รู้อยู่ ก็ลองอ่านซ�้ำดู จะได้รับ
ความเอิบอิ่มใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นชาวพุทธ
อย่างแท้จริง สาธุ

ภาษาธรรม
นายธรรมดา

สนทนาภาษาบาลี ตอน ๑๐
หนึ่งศัพท์ ๑,๐๐๐ ประโยค

โภนฺโต ปาฬิมามกา
เรียนท่านมิตรรักแฟนบาลีทุกท่านที่เคารพ
ในคัมภีร์สารัตถทีปนีฎีกา (ฎีกาอธิบายพระ
วินัยปิฎกและวินัยอัฏฐกถา) ระบุว่า “ค�ำบาลี
ทุ ก คํ า เป็ น พุ ท ธพจน์ ไม่ เ คยมี บ าลี ค� ำ ใดที่ ไ ม่
เคยผ่านพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
ส�ำหรับที่มาอุบไว้ก่อนนะครับ
ท่ า นใดใจร้ อ นก็ ไ ปเปิ ด หาเอาเองนะครั บ
สารัตถทีปนีฎีกา มีอยู่ ๓ เล่ม (สามภาค) อธิบาย
วิ นั ย อั ฏ ฐกถาจบ เป็ น ฝี มื อ ของพระสารี บุ ต ร
เถระ ชาวลังกาครับ รับรองเจอแน่ครับ
เอาละเข้าเรื่องกันเสียที
บาลี ๑ ค�ำ ท�ำให้เป็น ๑,๐๐๐ ประโยค ได้
ยังไง ! งง !

แล้วมีอะไรบ้างล่ะ ที่มนุษย์ “พระเจ้าของ
โลก” จะท�ำไม่ได้ล่ะครับ ยกเว้น “อลโส” คน
ขี้เกียจ อลโส นี้ ร้ายยิ่งกว่า “โควิด–19” อีก
อยู่ใกล้ใครติดคนนั้นแน่นอน ดังนั้นจึงควรท�ำ 
Social Distancing อารกตา หรือ วิวชฺชนียตา
ให้ห่างๆ หน่อย
คนโง่นั้นให้อภัยได้ แต่คนขี้เกียจอย่าเข้า
ใกล้นะครับ เพราะอาจท�ำให้ท่านเสียเวลา เสีย
โอกาส พลาดจากอริยธรรมได้ จัดเป็น ภยานก
ปุคฺคโล (ภัยสังคม )
วิธีการท�ำ หนึ่งศัพท์ ๑,๐๐๐ ประโยค ก็อย่า
ไปคิดเยอะนะครับ เดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับแหม่ม
คนหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กล่าวจ้วงจาบพุทธภาสิตว่า ไม่ใช่พุทธภาสิต ปฏิเสธปาฬิ ว่าเป็น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

artificial language  โถ น่าจะไปพูดพาดพิง
อิสลาม แล้วเธอคงโดนตัดผม เอ๊ย ตัดหัวไปแล้ว
ดีนะ ที่ชาวพุทธเป็นการุณิกศาสนิกชน มิฉะนั้น
แล้ ว คงมั น ส์ ก ว่ า นี้ แต่ จ ะอย่ า งไรก็ ใ ห้ อ ภั ย กั น
เถอะนะ เป็ น แค่ ค วามเห็ น ของจริ ง ก็ คื อ ของ
จริงอยู่วันยังค�่ำ  บาลีก็คือบาลี มีคุณค่าไร้กาล
เวลา ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษที่แหม่มคนนั้น
ใช้ วิ จ ารณ์ บ าลี แ ล้ ว ต้ อ งถื อ ว่ า คนละเกรดกั น
เพราะบาลีคือโลกุตตระ ส่วนอังกฤษหรือภาษา
ที่มีอยู่ทั้งหมดในสากลโลกยังอยู่ในขั้นโลกิยะ
แต่ เ มื่ อ สรุ ป แล้ ว ประเด็ น มิ ไ ด้ อ ยู ่ ท่ี ภ าษา
มันอยู่ท่ี เนื้อหาค�ำสอน ต่างหาก ค�ำสอนของ
พระพุ ท ธองค์ นั้ น จะไปอยู่ในภาษาใดก็ได้ แต่
ถ้าจะให้ดีที่สุด ต้องอยู่ในภาษาบาลีจึงจะถือว่า
เป็น Standard Buddhism ครับ
โอเค วันนี้คงพูดบาลีได้ไม่มาก แต่ก็จะไม่ให้
มิตรรักแฟนเพลง เอ๊ย แฟนบาลีผิดหวังหรอก
ครับ เอาง่ายๆ ก่อนก็แล้วกันนะครับ
ไป
ถามว่า
โก คจฺฉติ - ใครไป ?
ค�ำตอบก็จะออกมาเป็นยวงเลยละ

โส (สา) คจฺฉติ เขา (หล่อน) ไป
เต (ตา) คจฺฉนฺติ เขาหลายคนไป
ตฺวํ คจฺฉสิ
คุณไป
ตุมฺเห คจฺฉถ
คุณหลายคนไป
อหํ คจฺฉามิ
ผมไป
มยํ คจฺฉาม
พวกผมไป
เพี ย งแค่ นี้ ก็ ไ ด้ อี ก ๖ ประโยคแล้ ว นี่ แ ค่
วัตตมานาวิภัตติ ฝ่ายปรัสสบท เท่านั้นนะครับ
ถ้าเอาฝ่าย อัตตโนบท อีก ๖ วิภัตติ มาเติมด้วย
แล้วละก็ จะได้ถึง ๑๒ ประโยค แล้วถ้าเอา กรรม
(กมฺมปท) เช่น คามํ เป็นต้น มาใส่ ก็ลองคูณเข้า
ไปดู ก็จะเพิ่มอีก ๑๒ ประโยค แล้วถ้าเปลี่ยน
จาก คามํ ไปเป็น ปาสาลํ  (โรงเรียน) หรือ
โรคิสาลํ  โรงพยาบาล ก็จะได้จ�ำนวนประโยค
เกือบ ๑๐๐ แล้ว นี่ยังไม่ได้พูดถึงหมวดวิภัตติ
ที่เหลืออีก ๗ หมวด ซึ่งแต่ละหมวดก็จะมีวิภัตติ
อย่างละ ๑๒ ตัว คิดง่ายๆ ไม่ต้องเอากรรมหรอก
แค่ประธาน (กัตตา) กับ (อาขยาต) กิริยา พูดด้วย
วิภัตติ ๘ หมวด ก็จะได้ ๙๖ ประโยค จากนั้นหา
กรรมมาเพิ่มสัก ๓๐๐ กรรม แล้วหาค�ำอื่น เช่น
กรณะ มาเพิ่มใส่เข้าไปบ้างสัก ๑๐ - ๓๐ ค�ำ หา
เพื่อนมาร่วมเดินทางบ้าง สัก ๑๐ คน หากิริยา
วิเสสนะมาใส่บ้าง สัก ๑๐ ค�ำ คุณก็จะสามารถ
เขียน คมุ ธาตุ ที่แปลว่า “ไป” ได้เป็น  ๑,๐๐๐
ประโยค ได้ไม่ยากเลยครับ
เดี๋ยวผมจะลองเขียนเป็นตัวอย่าง ให้ท่าน
มิตรรักแฟนบาลีได้ดูนะครับ
๑. ไป
- คจฺฉตุ
๒. ไปเดี๋ยวนี้
- คจฺฉตุ ทานิ
๓. ไปที่นั่น
- ตตฺถ คจฺฉตุ
๔. ไปที่นั่นเดี๋ยวนี้
- ตตฺถ ทานิ คจฺฉตุ
๕. ไปวันนี้
- อชฺช คจฺฉตุ
๖. กลับไป
- ปจฺจาคจฺฉตุ

๕๕

๗. กลับบ้าน
๘. กลับบ้านเดี๋ยวนี้
๙. ไปโรงเรียน
๑๐. ไปนอน
๑๑. ไปนอนเดี๋ยวนี้
๑๒. ไปท�ำงาน
๑๓. ไปท�ำงานเดี๋ยวนี้
๑๔. ไปที่ส�ำนักงาน
๑๕. ไปธนาคาร

- คามํ ปจฺจาคจฺฉตุ
- คามํ ทานิ ปจฺจาคจฺฉตุ
- ปาสาลํ คจฺฉตุ
- สยิตฺุํ คจฺฉตุ
- อิทานิ สยิตฺุํ คจฺฉตุ
- กมฺมํ กาตฺุํ คจฺฉตุ
- อิทานิ กมฺมํ กาตฺุํ คจฺฉตุ
- กมฺมนฺตฏฺานํ คจฺฉตุ
- ธนภณฺ ฑ าคาริ ก สาลํ 
  คจฺฉตุ
๑๖. ไปตลาด
- อาปณํ คจฺฉตุ
๑๗. ไปชมภาพยนตร์ - มหุสฺสวํ ปสฺสิตฺุํ คจฺฉตุ
๑๘. ไปซื้ออาหารหน่อย - อาหารํ กิณิตํ ฺุ คจฺฉตุ
๑๙. ไปว่ายน�้ำ
- อุทกํ กีฬิตฺุํ คจฺฉตุ
๒๐. ไปวัด
- วิหารํ คจฺฉตุ
แค่นี้ก็เรียบร้อย อย่าลืมว่า ภาษาในโลกนี้
มีไว้เพื่อสื่อสาร โบราณเขาสื่อสารกันด้วยภาษา
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บาลีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมี ปัจจุบันอาจารย์
ฝรั่ ง ผู ้ ส ามารถสื่ อ สารบาลี ก็ ยั ง มี อี ก หลายท่ า น
แล้วเราคนไทยล่ะครับ มัวแต่รอกระแสค�ำพูด
ของคนโน้ น คนนี้ พู ด ง่ า ยๆ ก็ คื อ โทษตั ว เรา
นั่นเอง ที่ไม่ลึกซึ้งในค�ำบาลีว่า “สทฺธา” สาเหตุ
ก็เพราะเราไม่เรียนบาลี
ในส่วนตัวผู้เขียนแล้ว เกิดศรัทธาต่อภาษา
บาลีต้ังแต่อายุ ๑๓ ขวบ บวชได้แค่ยังไม่ครบ
เดือน พอได้ยินค�ำว่าบาลี ก็ตกหลุมรักเธอเสีย
แล้วรักจนต้องทิ้งแม่ (คนที่ข้าพเจ้ารักที่สุดใน
ตอนนั้น) ยอมทิ้งท่านเพื่อเดินทางไปศึกษาบาลี
ที่วัดท่ามะโอ จังหวัดล�ำปาง
พอเห็นแค่เสาอโศกของวัด ก็เหมือนกับได้
ขึ้นสวรรค์ เห็นพระสงฆ์ท่ีน่ันเหมือนเห็นพระ
ผู ้ จุ ติ ม าจากสวรรค์ ก็ มิ ป าน ก่ อ นจะไปเรี ย นที่
วัดท่ามะโอ ข้าพเจ้ามี ๒ ทางเลือก คือ ๑. จะไป
เรียนอภิธรรมที่โคราช หรือ ๒. จะไปเรียนบาลี
ใหญ่ที่ล�ำปาง
ข้าพเจ้าเลือกบาลี แต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีต่อ
อภิ ธ รรมนะ เพราะเทวดาแอบกระซิ บ ข้ า งหู
ข้าพเจ้าว่า “บาลี บาลี บาลี”
จากวันนั้นถึงวันนี้ ๔๐ ปี ที่ข้าพเจ้ารักบาลี
โดยไม่มีวันเสื่อมคลาย และตั้งใจว่าจะไม่มีวัน
เกษียณจากการท�ำงานให้กับบาลีอย่างแน่นอน
ครับ เพราะลมหายใจของข้าพเจ้าคือบาลีครับ
“สพฺเพ พุทฺธมามกา  ปาฬิมามกา หุตฺวา
สกฺกจฺจํ ปาฬิยา       นิจฺจกตาภิโยคา โหนฺตุ.”
ขอให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนผู ้ ที่ รั ก พระพุ ท ธเจ้ า
ทุกท่าน จงรักภาษาบาลีของพระองค์ด้วย และ
จงทุ ่ ม เทให้ กั บ บาลี ด ้ ว ยความจริ ง จั ง ตลอดไป
เทอญ
เมตฺตาปุพฺพงฺคมจิตฺเตน
ด้วยเมตตาคารวะครับ

มองเทศ-มองไทย
วิเทศทัยย์

ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับลังกา ๓
ตอน

บรรพสาม
ครั้ น หน่ อ พระศรี ม หาโพธิ์ ป ระดิ ษ ฐานบน
เกาะลังกาอันรุ่งโรจน์โชตนาการดีแล้ว ด้วยพระ
ราชศรัทธาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ผู้เป็น
องค์อธิปัตย์แห่งตามพปัณณิทวีป คราวนั้นแลพื้น
พสุธาอันหนาได้สองแสนสี่หมื่นโยชน์ก็กัมปนาท
หวั่นไหวตลอดลงไปถึงน�้ำรองเป็นที่สุด แสดง
อาการดังว่า บัดนี้ พระพุทธศาสนาของพระชินสีห์
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประดิษฐานมั่นคงดีแล้วบน
เกาะลังกา ตามเจตนาศรัทธาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ผู้เป็นบรมบพิตรสมภารราชเจ้าแห่ง
ตามพปัณณิทวีป
ครั้นเห็นอัศจรรย์เช่นนั้น กษัตริย์แห่งเกาะ
ลังกาก็สะดุ้งตกพระทัย เกรงว่าจะเป็นเรื่องร้าย
ต่ อ พระองค์ แ ละพสกนิ ก รตลอดถึ ง พระราช-

อาณาจักร จึงตรัสถามพระมหินทเถระว่า ข้าแต่
พระคุณเจ้า เหตุใดหนอ แผ่นดินอันหนาและลึก
เหลือขนาด จึงสะเทือนเลือนลั่นหวั่นไหวเช่นนี้
จะเป็ น ลางดี ห รื อ ร้ า ยต่ อ อาตมา หรื อ อาณา
ประชาราษฎร์ ?
พระมหาเถระได้ถวายพระพรว่า ดูกรมหาบพิตร พระองค์อย่าได้สะดุ้งตกพระทัยจนเป็น
เหตุหวั่นไหวเพราะมรณาภัยเลย เหตุเป็นดังนี้
เพราะพระศาสนาของพระชิ น สี ห ์ สั ม มาสั ม พุทธเจ้า ผู้ทรงมากล้นด้วยพระมหากรุณาอันไม่มี
ทีส่ นิ้ สุด ได้ตงั้ มัน่ ด้วยดีบนลังกาทวีปแล้ว แผ่นดิน
จึงไหวเพราะส�ำแดงอาการเสมือนปาฏิหาริย์ อีก
ประการหนึ่งนั้น แผ่นดินบนเกาะลังกาแห่งนี้มิได้
ไหวเฉพาะสมัยพระองค์เท่านั้น แม้อดีตกาลนาน
ไกลก็เคยไหวเช่นนี้แล

๕๕

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะผู้เป็นองค์อธิปัตย์
เหนือปวงชนคนลังกา ได้ร้องขอพระมหาเถระ
ให้ส�ำแดงอรรถาธิบายอย่างพิสดาร เพื่อความ
กระจ่างแจ้งคลายความสงสัยแก่พระองค์และ
ข้ า ราชบริ พ ารพร้ อ มอาณาประชาราษฎร์ ทั้ ง
หลายทั้งปวง ผู้พ�ำนักอาศัยตลอดอาณาบริเวณ
แห่งเมืองอนุราธบุรี และผู้ประชุมสโมสรบริเวณ
สวนมหาเมฆวันพระราชอุทยานด้วย
คราวนั้นแล พระมหินทเถระได้เริ่มต้นแสดง
พระสัทธรรมเทศนา ด้วยการยกพุทธวังสะนิทาน
อั น เป็ น อดี ต กาลของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้
ประเสริฐกว่านรชน ผู้มากล้นด้วยพระมหากรุณา
ต่อปวงสรรพสัตว์ ไม่มีอคติเอนเอียงต่อใครคนใด
คนหนึ่ง มีพระทัยปรารถนาอันบริสุทธิ์ให้สรรพ
สัตว์หลุดพ้นจากกองกิเลสาสวะ บรรลุถึงอมตมหานิพพานทุกตัวตน
ความว่าดังนี้
ดูกรมหาบพิตร แต่ปางก่อนพระบรมพิชิต
มารสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระนามว่าพระกกุสันธะ ผู้ได้มาอุบัติตรัสเป็นประถมในภัทรกัป
นี้ แ ล พระองค์ ต รั ส รู ้ เ ญยยธรรมทั้ ง ปวงอั น ยุ ติ
ในภูมิ ๔ มีพระพุทธปณิธานมากล้นด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณ ปรารถนาอนุเคราะห์แก่สัตว์โลก
ทั้งผอง มิเลือกหน้าว่าเป็นชนชั้นวรรณะใด ทรง
อุดมด้วยพระสาวก สาวิกา ผู้เป็นพระขีณาสพ
สมบูรณ์พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ผู้เปี่ยมด้วย
ศรั ท ธาและปั ญ ญาบารมี แวดล้ อ มพระองค์
เสมือนแสนโกฏิดารารายล้อมพระสุรีย์อันทรง
พระรัศมีเปล่งประกายโชติช่วงอเนกอนันต์
ครั้งนั้นพระมหาเถระองค์หนึ่ง ผู้เป็นพระ
สาวกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า
มหาเทวเถระ ได้มาสู่ลังกาทวีปโดยอัมพรวิถีทาง
อากาศกับด้วยพระภิกษุสงฆ์พันหนึ่งเป็นบริวาร

97

ได้ลงประดิษฐานเหนือเขาเทวกูฏบรรพต เหมือน
อาตมภาพลงประดิษฐานเหนือมิสสกบรรพตใน
กาลครั้งนี้ และมหาเมฆวันอุทยานอันนี้แลมีนาม
บัญญัติว่ามหาติตถวันราชอุทยาน พระมหานคร
อนุราธบุรีนี้แลมีนามว่าอภัยนคร ตั้งอยู่ใกล้ฝั่ง
แม่น�้ำกทัมพนทีข้างฝ่ายปุริมทิศแต่มหาเมฆวัน
อุทยานนี้ พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอภัยราช และลังกาทวีปนี้มีนามบัญญัติว่าโอชทวีป
ครั้งนั้นในโอชทวีปมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าบุญ
กาฬยักษ์ ผู้มีฤทธานุภาพอันมหักโข ส�ำแดงเดโชให้ชาวโอชทวีปทนทุกข์ด้วยโรคชื่อว่าปัชรกโรค
กล่าวคือ บุญกาฬยักษ์นั้นกระท�ำให้ชนทั้งปวงมี
วาโยธาตุก�ำเริบ ให้ร้อนมีก�ำลังรุนแรงแผดกล้า
ให้หนาวมีก�ำลังเย็นสั่นทั่วสรรพางค์กาย
ครานั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะ
ผู้ทรงทศพลญาณ ทรงแสดงพระอาวัชนาการ
ด้วยพระบวรพุทธจักษุ เห็นแจ้งว่าสัตว์ในโอชทวีปฉิบหายล้มตายด้วยปัชรกโรคเป็นอันมาก
นั บ คณนามิ ไ ด้ จึ ง บั ง เกิ ด พระมหากรุ ณ า
ปรารถนาจะบรรเทาโรคาพาธเสีย ประสงค์ขจัด
อุปัทวันตรายแก่สรรพสัตว์ แล้วให้พระพุทธศาสนาอันเป็นค�ำสอนประเสริฐเหนือสามโลก
ประดิษฐานบนโอชทวีป
พระพุทธองค์ผู้ทรงก�ำลังด้วยพระกรุณา มี
พระสงฆ์สาวกสี่หมื่นล้วนพระขีณาสพสิ้นราคาทิกิเลส มิหวั่นไหวด้วยโลกธรรมแห่แหนแวดล้อม
เป็นบริวารแล้ว เสด็จโดยทางนภาลัยประเทศ
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วิถี   ครั้นถึงโอชทวีปแล้วก็เสด็จลงประดิษฐาน
เหนือจอมเขาเทวกูฏ ทรงบันดาลฤทธาแห่งพุทธ
มนต์ ครั้นแล้วปัชรกโรคก็ระงับดับหายในทันที
ทันใดนั้นแล
จากนั้นพระพุทธองค์ทรงอธิษฐานว่า มนุษย์
ชาวโอชทวีป จงแลเห็นพระตถาคตเจ้าถ้วนทั่ว
ทุกตัวคน อย่าได้เว้นแม้แต่มนุษย์ผู้เดียว จงมาสู่
ส�ำนักแห่งพระตถาคตเจ้า ทั้งทิศน้อยทิศใหญ่
และจงมาถึงด้วยรวดเร็วฉับพลัน อย่าให้มีความ
ล�ำบากยากกายเลย ครั้นทรงพระอธิษฐานฉะนี้
แล ด้วยอ�ำนาจแห่งพุทธาธิษฐาน ทุกสิ่งอย่างก็
ส�ำเร็จตามพระประสงค์
ครานั้นพระเจ้าอภัยราชกับทั้งเสนาพฤฒามาตย์ราชบริษัท แลมหาชนชาวพระนครทั้งปวง
ก็พร้อมเพรียงเรียงรายออกจากเมืองอภัยนคร
ต่างมุ่งหน้าเดินทางตรงมายังเทวกูฏบรรพต แล
ต่างเห็นพระพุทธองค์รุ่งเรือง งามด้วยพระบวรฉัพพรรณรังสีอันสว่างไสวพิจิตรโอภาส ได้เห็น
ภูเขาเทวกูฏรุ่งเรืองด้วยพระพุทธรัศมีมีพรรณ
หกประการ ประชุมชนเหล่านั้นต่างบังเกิดพิศวง
อัศจรรย์ใจ พากันเข้าไปสู่ส�ำนักของพระทศพล
เจ้าด้วยอาการอันเร็วพลัน
ฝ่ายฝูงมนุษย์ผู้ตระเตรียมเครื่องสังเวยเพื่อ
กระท� ำ พลี ก รรมแก่ เ ทวดาประจ� ำ ภู เขานั้ น ก็
ส� ำ คั ญ ว่ า พระพุ ท ธองค์ กั บ ทั้ ง ภิ ก ษุ ส งฆ์ ทั้ ง ปวง
เป็นมเหสักขเทวราชผู้สิงสู่อยู่เหนือจอมเขา ส่วน
พระเจ้ า อภั ย ราชผู ้ เ ป็ น บรมกษั ต ริ ย ์ มี พ ระทั ย

โสมนัสชื่นชม ได้ยกพระกรถวายนมัสการพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอาราธนาด้วยภัตกิจ พร้อม
อั ญ เชิ ญ สมเด็ จ พระทศพลให้ เ สด็ จ พระพุ ท ธด� ำ เนิ น เข้ า ไปสู ่ ม หาติ ต ถวั น อุ ท ยานอั น ใกล้
พระนครเมืองหลวง ด้วยทรงพระด�ำริว่าภายใน
สวนพระอุ ท ยานนั้ น กว้ า งขวางมี ป ระมาณนั บ
มิได้ เป็นรมณียสถานเกษมส�ำราญบริบูรณ์ด้วย
อาสนะอันอุดม สมควรจะเป็นนิสีทนาการแห่ง
พระพุ ท ธองค์ กั บ ทั้ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ทั้ ง ปวง จึ ง
อาราธนาสมเด็ จ พระสรรเพ็ ช รพุ ท ธเจ้ า กั บ ทั้ ง
พระสงฆ์สาวกผู้เป็นขีณาสพขจัดสิ้นกิเลสาสวะ
ให้ ท รงนั่ ง เหนื อ บั ญ ญั ติ บ วรราชบั ล ลั ง ก์ อ าสน์
อันประเสริฐโสภาคย์พิจิตร ขจิตรด้วยลวดลาย
พฤกษชาติดารดาษด้วยเบญจรงค์อันละเอียด
ประณีต พระองค์โปรดให้สร้างพระมหามณฑป
อันตกแต่งไว้ดีแล้วภายในมหาติตถวันอุทยาน
นั้นแล
ฝ่ายมนุษย์ชาวโอชทวีปนั้น ครั้นได้ทัศนา
เห็ น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ผู ้ เ หนื อ ไตรโลกกั บ
ทั้ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ขี ณ าสพหลายองค์ ผู ้ ท รงนั่ ง
ภายในมหามณฑปเพลานั้นด้วยกิริยาอาการอัน
สงบ ประหนึ่งพวงดอกไม้หลากสีที่ร้อยเรียงเป็น
พวงมาลา ต่างก็ชวนกันน�ำเอาเครื่องสักการบูชา
บรรณาการมีดอกไม้และธูปเทียนเป็นอาทิมา
ประชุมกันอยู่โดยรอบ
คราวนั้น พระเจ้าอภัยราชก็อังคาสพระภิกษุ
สงฆ์ทรงศีลาจารวัตร อันมีพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้อิ่มส�ำราญด้วยขาทนียะ
อันควรเคี้ยวและโภชนียะอันควรฉัน อันมีรสเลิศ
ประเสริฐ เพราะเป็นพระกระยาหารที่จัดเตรียม
ถวายเฉพาะกษัตริย์ พร้อมทัง้ ภัตตาหารหวานคาว
อันชาวพระนครน�ำมาถวายแล้ว ด้วยจิตศรัทธา
มุ่งตรงต่อพระทศพลและพระสงฆ์อรหันต์สาวก

๕๕

ครั้ น พระสงฆ์ อ รหั น ต์ ขี ณ าสพอั น มี พ ระ
ตถาคตเป็นต้นเป็นประธานกระท�ำภัตกิจส�ำเร็จ
เสร็จสิ้นแล้ว พระเจ้าอภัยราชได้เปล่งมธุรสวาจา
กล่าวค�ำถวายมหาติตถวันอุทยาน แก่พระพิชิต
มารสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเสนาสนทานอันเลิศ
พร้ อ มพระสงฆ์ ส าวกของพระพุ ท ธองค์ ผู ้ เ ดิ น
ทางมาจากจตุรทิศ เพื่อเป็นสถานสถิตและพ�ำนัก
อาศัยส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธองค์เป็น
ประธาน ครั้งนั้นแลพระทศพลผู้ทรงญาณอัน
เอกอุดมพร้อมพระสงฆ์สาวก ก็ทรงรับมหาติตถวโนทยาน อันมากมีด้วยบุปผชาติมิใช่ฤดูกาล
ครั้นพระเจ้าอภัยราชส�ำแดงพระวาจาอุทิศถวาย
ติตถอุทยานเป็นเสนาสนทานแล้ว พื้นพสุธาอัน
ใหญ่ ก็ กั ม ปนาทหวั่ น ไหว เกิ ด อั ศ จรรย์ ใจชวน
พิศวงแก่ชาวโอชทวีปทั้งสิ้น
พระมหินทเถระได้ทูลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะว่า ดูกรมหาบพิตร พระเจ้าอภัยราชถวาย
ติตถวโนทยานแด่พระพุทธเจ้าอันมีพระสาวก
ขีณาสพเป็นจ�ำนวนมาก แผ่นพื้นพสุธาก็หวั่นไหว
เช่นเดียวกับพระองค์ถวายมหาเมฆอุทยาน ณ
กาลบัดนี้แล
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทูลถามพระมหา
เถระว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พุทธเมตตาของพระ
จอมไตรย์ต่อชาวโอชทวีปมีเพียงเท่านี้หรือ ?
พระมหาเถระทูลว่า ดูกรมหาบพิตร พระ
มหากรุณาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้นมีมากมายเหลือคณานับ อาตมาจะ
พรรณนาสืบไป ดังนี้

99

ครั้นแล้วพระพุทธองค์ปรารถนาจะบ�ำเพ็ญ
พุทธจริยา จึงประทานพระสัทธรรมเทศนาแก่
ชาวโอชทวี ป ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง ปวง ครั้ น พระสั ท ธรรม
เทศนาจบแล้ว บริษัททั้งปวงต่างบรรลุถึงพระ
อริ ย มรรคและพระอริ ย ผลคณนานั บ ได้ สี่ ห มื่ น
คนตลอดทิ ว าวารนั้ น แล้ ว พระพิ ชิ ต มารและ
เหล่ า พระสงฆ์ ส าวกก็ ท รงยั บ ยั้ ง ส� ำ เร็ จ กิ ริ ย า
ทางกายภายในมหาติตถวันอุทยานนั้นแล ครั้น
เพลาสายัณห์ตะวันเย็น ได้เสด็จไปสู่สถานที่จะ
ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ได้ประทับนั่ง
เข้าสู่ผลสมาบัติ ณ สถานที่แห่งนั้น ครั้นออกจาก
ผลสมาบัตแิ ล้ว ทรงพระด�ำริวา่ ขอพระรูปนันทาเถรีกับทั้งบริวารอัญเชิญเอากิ่งขวาแห่งพระยา
ไม้ซึก อันเป็นไม้ตรัสรู้แห่งพระตถาคตเจ้า จงน�ำ
มาสถานที่ แ ห่ ง นี้ จะได้ ป ระดิ ษ ฐานไว้ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ชาวโอชทวีปทั้งสิ้น
เมือ่ ทรงพระพุทธปริวติ กฉะนี้ พระรูปนันทาเถรีกร็ แู้ จ้งในพระพุทธอัชฌาสัย ได้ชกั ชวนภิกษุณี
บริวารเข้าไปสู่เมืองเขมวดี อันเป็นสถานที่พระ
พุทธองค์พ�ำนักอาศัยจนส�ำเร็จพุทธกิจ ก่อนกาล
จะเสด็จไปสู่โอชทวีป ครั้นแล้วพระรูปนันทาเถรี
ได้ทูลถวายพระพรแจ้งเหตุนั้นแก่พระเจ้าเขมราชผู้เป็นเอกอธิปัตย์แห่งเขมาวดี แนะน�ำให้
พระองค์กระท�ำอ่างใบหนึ่งส�ำเร็จด้วยทองอันสุก
สกาว และเสด็จไปสู่ควงไม้พระมหาโพธิ์ แล้ว
ให้ทรงพู่กันทองชุบด้วยน�้ำมโนศิลาอันบริสุทธิ์
ดุจเทวดาผู้ทรงฤทธิ์อัญเชิญมาจากสระอโนดาต
ให้ เขี ย นก� ำ หนดลงที่ กิ่ ง ขวาแห่ ง ต้ น พระศรี มหาโพธิ์ ครั้งนั้นแล พระศรีมหาโพธิ์ก็ขาดออก
ในที่อันพระเจ้าเขมราชก�ำหนดเอาไว้ แล้วลงไป
ประดิษฐานในอ่างทอง ด้วยอ�ำนาจแห่งพระบรม
พุทธาธิษฐาน
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ครั้นแล้วพระรูปนันทาเถรีกับทั้งพระภิกษุณี
ห้าร้อยผู้เป็นบริวาร ก็อัญเชิญต้นพระมหาโพธิ์
อันประดิษฐานบนอ่างทองเหาะไปโดยนภาลัยประเทศเวหา เหล่ า เทพยดาทั้ ง ปวงก็ ช วนกั น
ติดตามแวดล้อม ตามส่งเสด็จต้นพระศรีมหาโพธิ์
ออกไปชมพูทวีปตราบเท่าถึงโอชทวีปนั้นแล ครา
นั้นพระรูปนันทาเถรีก็ประดิษฐานอ่างทองรอง
ต้นพระมหาโพธิ์นั้น ลงเหนือพระหัตถ์เบื้องขวา
แห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงเหยียดพระกรออกรับ

พระชิ น สี ห ์ สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ครั้ น ทรงรั บ
อ่างทองอันรองต้นพระมหาโพธิ์แล้ว ก็ส่งให้แก่
พระเจ้าอภัยราชผู้เป็นกษัตริย์แห่งโอชทวีป เพื่อ
ปลูกลง ตรงบริเวณอันพระองค์ประทับนั่งเข้าสู่
ผลสมาบัติพร้อมพระอรหันต์สาวกนั้นแล
พระเจ้าอภัยราชทรงปีติยินดีเสมือนได้เสวย
จักรพรรดิราช ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิภ์ ายใน
บริเวณมหาติตถวันราชอุทยาน ตามพระพุทธด�ำรัสทุกประการ ครั้งนั้นแล พื้นพสุธาได้แสดง
อาการหวั่นไหวเหมือนหนก่อนทุกประการ
ล�ำดับนัน้ พระตถาคตเจ้าได้เสด็จไปยังโรงอัน
ชื่อว่า สิริสมาลกะ ด้านทิศาภาคอุดรแห่งต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ ได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรด
บริษัททั้งปวงแห่งโอชทวีป ตามกมลสันดานของ

สัตว์ผู้มีธุลีในนัยน์ตา ให้ล่วงบรรลุถึงพระอริยมรรคและพระอริยผลคณนาได้ถึงสองหมื่นคน
จากนั้น ได้เสด็จไปสู่สถานที่อันจะประดิษฐาน
พระสถูป ตรงโรงนามว่า สิรสิ มาลก ข้างอุดรทิศ ได้
เสด็จเข้าสูผ่ ลสมาบัติ ณ สถานทีแ่ ห่งนัน้ ครัน้ ออก
จากผลสมาบัติแล้ว ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนา
โปรดบริษทั ทัง้ ปวง จนได้สำ� เร็จมรรคแลผลคณนา
ได้หนึ่งหมื่นคน
ล�ำดับนั้นแล ทรงปรารถนาสงเคราะห์พระ
เจ้าอภัยราชและมนุษย์แห่งโอชทวีปทั้งสิ้นทั้งปวง
พระพิ ชิ ต มารสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จึ ง ประทาน
บริโภคธาตุ คือ ธรรมกรก เพีอ่ เป็นการร�ำลึกนึกถึง
พระพุทธองค์และสักการบูชา แล้วมีพทุ ธฎีกาตรัส
สั่งพระรูปนันทาเถรีกับบริวารห้าร้อย แลพระ
มหาเทวเถระกั บ ภิ ก ษุ ณี อี ก พั น หนึ่ ง ให้ อ ยู ่ ใ น
โอชทวีปนั้นแล จากนั้นได้เสด็จไปโรงชื่อว่า รัตนมาลก ด้านปราจีนทิศแห่งสถานที่ประดิษฐาน
พระธรรมกรก ครั้นแล้วโปรดประทานโอวาท
สั่งสอนสัตว์ทั้งสิ้นทั้งปวง จากนั้นทรงพาพระสงฆ์
ทั้งปวงเสด็จขึ้นสู่นภาลัยประเทศ กลับไปสู่ชมพูทวีปแล
ครั้นจอมกษัตริย์แห่งลังกาทวีปได้ทรงสดับ
อรรถาธิบายพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะแล้ว ก็ทรงปีติยินดีเหมือนได้
เสวยพระจักรพรรดิราช ทรงเปล่งค�ำยินดีต่อหน้า
พระมหินทเถระว่า "ข้าแต่พระคุณเจ้า อาตมาเอง
ปีติยินดียิ่งนัก เหตุเพราะอดีตพระพุทธเจ้าทรง
เสด็จมาสงเคราะห์ต่อมนุษย์ผู้อยู่อาศัยบนเกาะ
ลังกาแห่งนี้ ชะรอยด้วยบุญบารมีในกาลก่อน
พระพุ ท ธเจ้ า สมณโคดม และค� ำ สั่ ง สอนของ
พระองค์จึงประโลมใจชาวลังกาทวีปอีกครั้ง"
ตติ ย บรรพ ว่ า ด้ ว ยพระพุ ท ธเจ้ า กกุ สั น ธะ
เสด็จเกาะลังกา ก็มีด้วยประการฉะนี้แล ฯ
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