เผยแผ่เป็นธรรมทาน

ธรรม
สร้างที่พึ่ง

(วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙)

คัดจากพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

ช่วงนี้ต้องการที่จะเผยแผ่ธรรมะทางออนไลน์เท่านั้น
ไม่อยากให้คนเข้าใกล้ ฉะนั้นขอความกรุณา
อย่ามาหาตอนนี้นะ (ช่วงที่ก�ำลังถ่ายทอดสด)
เพราะว่าไม่สะดวก ต้องขออภัยด้วย
ให้ติดตามดูทาง Facebook หรือทาง Youtube
เรื่องที่จะเข้ามาถวายข้าวถวายของอะไรตอนนี้
(ช่วงที่ก�ำลังถ่ายทอดสด) ต้องของดไว้ก่อน

ไว้ให้เหตุการณ์มันเป็นปกติก่อน เพราะมันจะขัดกับหลักมติของ
มหาเถรสมาคม ของเจ้าอาวาส ของเจ้าคณะจังหวัด ที่ไม่ให้มี
กิจกรรมต่างๆ ภายในวัดในช่วงนี้ ตอนนีเ้ ราไม่ได้ทำ� กิจกรรมในวัด
เราท�ำกิจกรรมเผยแผ่ธรรม ผ่านทางสื่อออนไลน์ ซึ่งไม่มีการเข้า
ใกล้ชิดกัน เราอยู่ห่างกัน ทุกคนที่มาท�ำงานนี้มีทิ้งระยะห่างกัน
ประมาณ ๒ เมตร ไม่อยู่ใกล้กัน ที่ก�ำลังท�ำแบบนี้อยู่ก็เพราะ
ที ม งานถ่ า ยทอดสดก็ อ ยากจะมี ก ารถ่ า ยทอดสดให้ กั บ ศรั ท ธา
ญาติโยมทีต่ ดิ ตามฟังอยูเ่ รือ่ ยๆ ก็เลยขอมาลองท�ำดู ซึง่ ขอบอกก่อน
ว่าคงจะไม่ได้ท�ำทุกวัน วันไหนที่ไม่ได้ท�ำแบบนี้ ก็จะมีเอาของเก่า
ที่ได้แสดงไว้มาถ่ายทอดสดแทน ซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกัน
เป็นธรรมะเหมือนกัน พูดตอนนีก้ บั พูดเมือ่ วานนีห้ รือพูดเมือ่ ปีทแี่ ล้ว
ก็เป็นเรื่องเดียวกัน

ช่วงนี้พวกเราคงได้ติดตามข่าวคราวเรื่องของการแพร่ระบาด
โควิด-๑๙ ซึ่งตอนนี้ระบาดกันระหว่างคนในประเทศแล้ว ขั้นนี้
เขาแนะน�ำให้อย่าออกนอกบ้าน ให้อยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย
อย่าไปรับเชื้อโรคเพราะไม่รู้ว่าใครติด ใครมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้าง
อย่าไปในทีช่ มุ ชนทีม่ คี นมากๆ บางประเทศเขาปิดหมดนะ ประเทศ
อิตาลีตอนนี้ปิดหมด เพราะเขาต้องการควบคุมโรคให้ได้ไม่ให้มัน
แพร่ระบาด เวลามันแพร่ระบาดแล้วจะท�ำให้คนป่วยมาก แล้ว
โรงพยาบาลจะไม่มีก�ำลังที่จะมารับคนป่วย ตอนนี้ถึงกับแยกว่าจะ
รักษาคนไหน ไม่รกั ษาคนไหน เหมือนในช่วงสงคราม คนไหนรักษา
แล้วโอกาสรอดมีน้อยเขาก็ไม่รักษา เขาจะรักษาแต่คนที่มีโอกาส
รอดมากกว่า มีอายุน้อยกว่า คนที่แก่ใกล้ตายแล้วเขาก็บอกว่า
รักษาไปเดี๋ยวไม่กี่วันก็ตาย เขาก็ไม่รักษา
วิธที จี่ ะป้องกันไม่ให้ระบบของการรักษาพยาบาลมันรับไม่ไหว
ก็ตอ้ งพยายามลดการติดเชือ้ การจะลดการติดเชือ้ ก็ตอ้ งอยูห่ า่ งกัน
อย่าอยู่ใกล้กัน โดยเฉพาะคนแปลกหน้า คนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน
ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะถ้าติดก็ติดกันแล้ว แต่คนที่อยู่ข้างนอก
คนแปลกหน้า คนทีเ่ ราไม่รจู้ กั ไม่รวู้ า่ เขามีเชือ้ หรือไม่มเี ชือ้ เพือ่ ลด
การแพร่ขยายการติดเชือ้ เขาเลยห้ามไม่ให้คนออกนอกบ้าน ทีส่ หรัฐฯ
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เดี๋ยวนี้วัดต่างๆ โบสถ์ต่างๆ ปิดหมด ไม่ให้คนไปโบสถ์ เดี๋ยวนี้
เขาบูชาทางอินเตอร์เน็ตกัน เดีย๋ วนีท้ างคาทอลิคในโบสถ์เขามีสถานี
ออนไลน์ให้พระเทศน์ อย่างตอนนีญ
้ าติโยมทีอ่ ยากจะท�ำบูชากิจวัตร
ของศาสนาก็เปิดอินเตอร์เน็ตดูกัน บูชากันแบบนี้
ตอนนีต้ อ้ งแยกกัน อย่าอยูใ่ กล้กนั เพราะเราอย่าไปติดเชือ้ ดีกว่า
ภารกิจต่างๆ ทีส่ ำ� คัญขนาดไหน ตอนนีถ้ า้ งดได้กค็ วรงดไปก่อน เพราะ
ภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโรคนี้เป็นภารกิจที่ส�ำคัญอย่างมากที่
เราจะต้องมาช่วยกันมาลดการแพร่ระบาดของโรคนี้
ตอนนี้ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน ต้องพยายามเอาชนะ
การแพร่ให้ได้ ถ้าทุกคนไม่ชว่ ยกันแพร่ เดีย๋ วมันก็ตายไป เดีย๋ วมัน
ก็หมดแรง แต่ถา้ มีคนมาแพร่กเ็ หมือนกับมันได้อาหารเพิม่ พอมีกำ� ลัง
มันก็ไปแพร่ให้กบั คนใหม่อกี ตอนนีต้ อ้ งปรับพฤติกรรมของพวกเรา
ให้มันทันกับเหตุการณ์ อย่าไปประมาท อย่าไปคิดว่าเราจะไม่ติด
ไม่มีใครรู้ว่าใครจะติดไม่ติด ถ้าไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่ไปเจอคน
แปลกหน้านี้ โอกาสจะติดมันก็น้อย
ฉะนั้นตอนนี้ไม่สามารถที่จะเจอกันด้วยตัว ก็เจอกันผ่านทาง
หน้าจอก็แล้วกัน 
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อย่ า ไปแชร์ น ะโรคนี้
(โรคโควิด-๑๙) อย่างอืน่
แชร์ได้ อย่างอื่นไลค์ได้
ชอบได้ แต่อย่าไปชอบ
โควิด-๑๙ แล้วก็แชร์
โควิด-๑๙ ไม่เอานะ
7

เหตุการณ์ตอนนีเ้ หมือนสงครามโลกแล้วนะนี่ แต่ละประเทศ
นีเ้ ขาเริม่ ปิดกันหมดแล้ว ให้อยูบ่ า้ นกัน ออกมาได้เฉพาะมาหาซือ้
อาหาร ซือ้ ยา ซือ้ สิง่ จ�ำเป็น ร้านอาหารเดีย๋ วนีก้ ต็ อ้ งปรับจากการ
ไปนั่งกินในร้านอาหารเป็นการสั่งแล้วหิ้วกลับไปกินที่บ้าน หรือ
ไม่งั้นก็สั่งผ่านทางโทรศัพท์ให้คนไปส่งให้ ถ้าเราไม่ท�ำอย่างนี้
มันจะท�ำให้มีคนติดกันง่าย แล้วมันจะแพร่ขยายเป็นวงกว้าง
จนท�ำให้มคี นเจ็บไข้ได้ปว่ ยมากกว่าทีโ่ รงพยาบาลจะรับไปรักษาได้
นีค่ อื เหตุการณ์ทไี่ ม่เคยคิดว่าจะเกิดขึน้ มาในชีวติ นีก้ เ็ กิดขึน้ มา
ดูแต่ขา่ วของสงครามโลก ดูแต่ขา่ วของสงครามของประเทศอืน่ ว่าเขา
อยูก่ นั ยังไง ทุกข์ยากล�ำบากอย่างไร ของพวกเราถ้าเราไม่ระวัง ถ้าเรา
ประมาท ถ้าเราไม่รบี ป้องกันตัง้ แต่บดั นี้
เดีย๋ วเราก็อาจจะไปอยูใ่ นสภาพนัน้ ก็ได้
COVID-19
เมื่อมีคนป่วยมากๆ คนก็จะตกงาน
กันมาก ระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆ ก็จะ
หยุ ด ชะงั ก กั น ต่ อ ไปอาหารอาจจะ
ขาดแคลนก็ได้ ตอนนี้ก็มีการกักตุน
กันแล้ว คนกลัวว่าจะไม่มอี าหารกินกัน
8

แล้วเขาก็แนะน�ำด้วยว่าควรจะมีอาหารเตรียมไว้อย่างน้อย ๒ อาทิตย์
เผื่อเวลาที่ไม่สามารถมานอกบ้านไปซื้ออาหารได้ อย่างของคนไทย
เราก็พวกข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง น�ำ้ ดืม่ ยาจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ประจ�ำ
ใครมีโรคอะไรประจ�ำตัวก็ไปขอยาเพิม่ จากหมอเผือ่ ไว้ทตี่ อ้ งกินเป็น
ประจ�ำ และให้พยายามงดการทีจ่ ะต้องไปพบปะคนในทีช่ มุ ชน เวลา
อยูใ่ นทีช่ มุ ชนก็พยายามอยูห่ า่ งกัน เดีย๋ วนีเ้ ขาบังคับเวลายืนเข้าแถวนี้
ให้หา่ งกัน ๒ เมตร ไม่ให้ใกล้กนั แล้วก็พยายามติดตามข่าวอยูเ่ รือ่ ยๆ
เวลาดูขา่ วก็ตอ้ งบริโภคแบบมีสติดว้ ย เพราะบางทีมนั ก็ขา่ วโคมลอย
ข่าวหลอกข่าวลวงก็มี ฉะนัน้ ต้องฟังหลายๆ ด้าน ฟังข่าวของรัฐบาล
ฟังข่าวของสถานีโทรทัศน์ ฟังข่าวต่างประเทศบ้างก็ได้ จะได้มอี ะไร
มาเปรียบเทียบมาทดสอบดูว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริง ข่าวไหนเป็น
ข่าวปลอม
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แต่ข้อส�ำคัญให้มีสติ ให้ตั้งอยู่ในความ
สงบ พยายามอยูเ่ ฉยๆ อย่าไปตืน่ ตระหนก
อย่าไปท�ำอะไรที่จะท�ำให้เกิดความเสียหาย
เดือดร้อนต่อกันและกัน มันไม่เกิดประโยชน์
ในการแย่งกัน การทุบตีกัน การท�ำร้ายกัน

ข่าวที่อเมริกาบอกว่าตอนนี้อาวุธปืนขายดิบขายดี คนกลัวว่า
เดี๋ยวต่อไปไม่มีอาหารกินก็อาจจะมาปล้นมาจี้กัน เลยต้องเตรียม
อาวุธป้องกัน เพราะคนเราเมื่อมันถึงขั้นวิกฤติ ขั้นที่อดอยาก
ขาดแคลน ก็จะต้องมีการแย่งกัน คนที่มีอาวุธก็สามารถข่มขู่คนที่
ไม่มีอาวุธได้ แต่เราใช้ธรรมะดีกว่า เราใช้ความเมตตา ถ้ามีการปัน
ให้กันได้ก็แบ่งปันกันไป ให้เรามีสติ อย่าเบียดเบียนกัน 
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ถ้าดูสถิติการตายช่วงตอนที่ไม่มีโรคระบาด วันๆ หนึ่งก็มีคน
ตายทุกวันอยู่แล้ว ตายจากงานสงกรานต์เยอะกว่า ไม่เห็นตื่นเต้น
ตกใจ สงกรานต์นี้ตายทีกี่คน ๕๐๐-๖๐๐ คน ปีใหม่ตายทีกี่คน
ก็ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คน นีโ่ ควิดตายไปกีค่ น ตายไป ๓๓ คนมัง้
(ข้อมูลวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) โอ้ย วุ่นวายกันมากกว่าตาย
ตอนสงกรานต์ตายตอนปีใหม่ซะอีก ลองใช้ปัญญาทบทวนดูบ้างซิ
คิดดูบ้าง มันจะท�ำให้เราตื่นตระหนกมากเกินไปโดยใช่เหตุ
เรามีวธิ ที จี่ ะรับมือกับมันได้ พยายามพักผ่อนหลับนอนร่างกาย
ให้สมบูรณ์ให้แข็งแรง ให้มีก�ำลังต้านทานโรคได้ อย่าอดตาหลับ
ขับตานอน อย่าดูหนังฟังเพลงจนกระทั่งไม่มีเวลานอน พอเวลาตื่น
ต้องรีบตื่น เวลาไปท�ำงานก็เลยนอนหลับไม่พอ อย่างนี้จะเป็นคน
ที่มีภูมิต้านทานน้อย สังเกตดูเวลาเราเป็นหวัดเป็นไข้กันก็เพราะ
บางทีเราขาดนอนกัน พอขาดนอนหน่อยปั๊บเดี๋ยวเป็นแล้ว เพราะ
ภูมิต้านทานของร่างกายมันอ่อน
อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยก็คือท�ำให้ร่างกายมันร้อน อย่าให้
ร่างกายมันเย็น เวลาเหงือ่ แตกไข้มนั ไม่คอ่ ยเป็น แต่ถา้ เวลาร่างกาย
เย็น มันจะเป็นไข้ได้งา่ ยกว่าเท่าทีเ่ ราสังเกตดู เวลาเป็นไข้นบี้ างทีเรา
คลุมหัวเลย นั่งสมาธิให้เหงื่อแตกพลั่ก พอเหงื่อแตกพลั่ก ออกมา
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จากสมาธิไข้หายเลย ไม่ต้องกินยา การปฏิบัตินี่ล่ะธรรมโอสถดี
พยายามสร้างอุณหภูมใิ ห้กบั ร่างกายให้มนั ร้อนให้มนั เหงือ่ แตกพลัก่
เวลามีไข้นงั่ คลุมหัวเลย พุทโธๆ ไป ให้เหงือ่ แตกพลัก่ ไป รับรองได้
พอเหงื่อแตกออกมาแล้วทีนี้ ไข้มันจะเบาลงทันที ถ้าไม่หายหมด
มันก็จะเบาลงไป นี่เรามีวิธีการสู้กับไข้ได้ พระนี้รู้กันเพราะพระนี้
ไม่มียา เวลาท่านไปปฏิบัติในป่าในเขา เวลาท่านเป็นไข้กัน ท่านก็
ใช้การนั่งสมาธินี้สู้กับทุกขเวทนา สู้กับไข้ นั่งให้มันเหงื่อแตกไป
ทั่วร่างกาย ผ้าจีวรนี้เปียกทั้งตัวเลย พอออกมาจิตนี้นิ่งสงบ โรคไข้
ก็เบาหายไป

นี่คือสิ่งที่เราท�ำได้กัน อย่าไปเครียด อย่าไปคิดให้
มันเครียด ไม่เกิดประโยชน์อะไร เวลาเครียดต้องหยุดมัน
เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าได้ ถ้าไม่หยุดมันเดี๋ยวจะเสียสติ
คนคิดมากๆ แล้วความคิดมันไม่มที างออก ถ้ามันคิดแบบ
ไม่มีสติไม่มีปัญญา มันคิดแล้วมันจะเครียด แล้วมันจะ
ท�ำให้เกิดอาการคล้ายคนเสียสติได้ 
13

ดูข่าวคราวพอสมควรพอรู้ว่ามีอะไร
ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้ว ๑๕ นาทีก็พอ
รูเ้ รือ่ งแล้ว แล้วก็กลับมาดูความจริง
ดีกว่า ข่าวคราวในโลกนีม้ นั โลกสมมุติ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เรามาดูความจริง
ของร่างกายดีกว่า มันจะทำ�ให้ใจเรา
มีที่ยึดที่เกาะ จะทำ�ให้ใจเรานิ่งสงบ
ไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงของ
ทางโลก
14

พระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตของเราเกิดมา
แล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้ ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วย
เป็นธรรมดา ล่วงพ้นไปไม่ได้ ย่อมมีความ
ตายไปเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไป
ไม่ได้ ย่อมมีการพลัดพรากจากกันไปเป็น
ธรรมดา ล่วงพ้นการพลัดพรากจากกันไป
ไม่ได้
ฉะนั้นพยายามพิจารณาเตือนใจสอนใจ
เพือ่ จะได้ปลง เอาวะ จะเป็นก็เป็น อย่าไปเครียด
อย่าไปวิตก จะไปเป็นโรคประสาทกันท�ำไม
ถ้ามันจะเป็น แต่เราก็ปอ้ งกันให้ดที สี่ ดุ พยายาม
อยูบ่ า้ นให้มากทีส่ ดุ ออกนอกบ้านให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ถ้าเป็น เราก็ต้องแยกตัว อย่าไปอยู่กับคนที่
ไม่เป็น อย่าไปให้เขาต้องรับเชื้อจากเรา ก็หาที่
อยู่ต่างหากออกไป อยู่กันห่างๆ แล้วก็ฝึกสติ
พยายามนั่งสมาธิ 
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ความทุกข์ใจของเรานี้มันเกิดจาก
ความเครียดของเราเอง ความเครียดของ
เราก็เกิดจากความอยาก อยากไม่ให้เรา
เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีใครอยากให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย แต่เราก็ต้องมองความจริง
ด้ ว ยปั ญ ญาว่ า ท� ำ ให้ ร ่ า งกายไม่ เ จ็ บ ไข้
ได้ป่วยได้หรือเปล่า ก็ท�ำได้บางเวลาแต่
ไม่สามารถท�ำได้ทุกเวลา ถ้าท�ำได้ทุกเวลา
ก็ไม่ตอ้ งมีโรงพยาบาล ไม่ตอ้ งมีหมอ ไม่ตอ้ ง
มีร้านขายยา ที่มันมีร้านขายยา มีโรงพยาบาล มีหมอ ก็เพราะว่า
มันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บ ฉะนัน้ เราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้
มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน จะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้
เป็นไปไม่ได้ แล้วจะท�ำให้เครียด ท�ำให้ทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้ายอมรับ
ความจริงว่า เออ มันต้องเป็น มันจะเป็นก็ให้มนั เป็นไป พอยอมแล้ว
จิตก็จะหยุดต่อต้าน จิตหยุดเครียด พอหยุดเครียด จิตก็จะเย็น
สบาย
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ให้เราใช้สตู ร ๓ ย คือ ยอม หยุด เย็น ยอม ยอมแพ้ อย่าไป
ต่อสูก้ บั ความจริง ความจริงคืออนิจจัง ร่างกายนีเ้ ป็นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง
เกิดแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ล่วงพ้นความแก่ ความเจ็บ
ความตายไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ร่างกายของ
นายกรัฐมนตรี ร่างกายของขอทาน ร่างกายของนักบวช ร่างกายของ
ฆราวาส ร่างกายของเศรษฐี ร่างกายของคนจน ร่างกายของหญิง
ร่างกายของชาย ร่างกายของเด็ก ร่างกายของผูใ้ หญ่ เจ็บไข้ได้ปว่ ย
ด้วยกันทุกคน ห้ามมันไม่ได้ อย่าไปอยาก ยอมดีกว่า ยอมเจ็บ
ดีกว่า เหมือนหมอจะฉีดยาให้ อย่าไปตกใจตื่นเต้น พอหมอพูดว่า
จะฉีดยาเท่านั้น ยังไม่ทันฉีดเลย ใจทุกข์ไปก่อนแล้ว เครียดไป
ก่อนแล้ว ก็ยอม ยอมให้ฉีด พอฉีดจริงๆ มันเจ็บไหม ไม่เจ็บ
เหมือนยุงกัดจิ๊กเดียวเท่านั้นเอง เราต้องท�ำใจยอมให้ได้ ยอมรับ
กับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
ให้ คิ ด อย่ า งนี้ เมื่ อ เราห้ า มมั น
ไม่ได้ จะไปเครียดกับมันท�ำไม
ก็ปล่อยมันเกิดไป ยินดีต้อนรับ
ดีกว่า เขียนป้ายยินดีต้อนรับ
เชิญ ยอมแพ้ ยอม คุณอยาก
จะเข้ามาในร่างกาย
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ส่วนทางใจเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญา ถ้าเกิดความเครียดแล้ว
เรายังใช้ปัญญาปลงไม่ได้ ก็ให้ใช้สติหยุดมันก่อน นั่งสวดมนต์ไป
พุทโธๆ ไป ท�ำใจให้สงบ อย่าไปคิดถึงเรือ่ งของโรคระบาด คิดแล้ว
ก็ไม่ทำ� ให้เราท�ำอะไรได้ อยากให้มนั ไม่แพร่กระจายก็หา้ มมันไม่ได้
มันเป็นเหมือนพายุ มันมาแล้วก็ให้มันมาไป เดี๋ยวมันก็พัดผ่านไป
ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือชั่ว มันไม่เที่ยงทั้งนั้น เหตุการณ์ดีๆ มันก็
ผ่านไป เหตุการณ์ชั่วร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ชีวิตเราเดี๋ยวก็ผ่านไป
ร่างกายของเราเดีย๋ วก็หมดไป แต่เราไม่ได้หมดไปกับร่างกาย ไม่ตอ้ ง
ไปตื่นเต้นตกใจ เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงคน
รับใช้เราเท่านั้นเองที่เรามาอาศัยร่างกายพาเราไปเที่ยวกัน พาเรา
ไปหาความสุขกัน พอเราไม่มีร่างกายนี้ เดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกาย
อันใหม่ ไปเกิดใหม่อีก ไปเกิดใหม่เดี๋ยวก็กลับมาเจอเหตุการณ์
แบบนี้อีกแล้ว มีโรคต่างๆ รอเราอยู่ทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าจะไปเกิด
ในยุคใดสมัยใด ถ้ามีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บ
ตามมาทุกครั้งไป
ถ้าไม่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น และการจะ
ไม่เกิดก็ต้องมาภาวนากัน มาก�ำจัดตัวที่พาให้เรามาเกิดกัน 
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ตอนนี้ไปไหนไม่ได้ เป็นช่วงที่มีเวลา
ปฏิบตั กิ นั ไปทำ�งานก็ไปไม่ได้ โรงเรียน
ก็ไปไม่ได้ จะมีเวลาว่าง คนทีไ่ ม่เคยอยู่
เฉยๆ ก็จะเครียดขึ้นมา ก็ให้มาหัด
เดินจงกรม หัดนั่งสมาธิ หัดฟังเทศน์
ฟั ง ธรรม อ่ า นหนั ง สื อ ธรรมะเพื่ อ
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติจิตใจให้สงบว่า
ทำ�อย่างไร ทำ�ให้จิตใจปล่อยวางได้
อย่างไร
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เรื่องที่ท�ำให้เราทุกข์ เรื่องโรคระบาด เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
เรื่องการอดอยากขาดแคลน เราต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่า
มันเป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายของใครก็ไม่เว้น ทั้งคนรวยคนจน
คนใหญ่คนไม่ใหญ่ มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกัน โรคที่มกี ็เหมือนกัน

โรคที่จะมีก็มีอยู่ ๓ ชนิดด้วยกัน ชนิดที่ ๑ เป็นแล้วหายเอง
ไม่ต้องรักษา เช่นไข้หวัดธรรมดา ถ้าไม่มียาไม่มีหมอก็ไม่เป็นไร
เดีย๋ วร่างกายมันก็ฆา่ เชือ้ ได้ ฆ่าเชือ้ หวัดได้ ฆ่าเชือ้ โรคได้ โรคหวัดก็
หายได้ หรือบางทีเจ็บท้องปวดท้อง สักพักหนึง่ เดีย๋ วมันก็หาย บางที
ปวดศีรษะ สักพักหนึง่ เดีย๋ วมันก็หายของมันเอง นีค่ อื โรคชนิดที่ ๑
คือเป็นแล้วหายเอง ทุกคนมีโรคชนิดนี้ด้วยกัน โรคชนิดที่ ๒
ก็คอื เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหาย เป็นโรคติดเชือ้ นีค้ ณ
ุ หมอจะให้ยา
ปฏิชีวนะมารับประทาน พอกินยาแล้วโรคที่เป็นก็หายไป แล้วโรค
ชนิดที่ ๓ ก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย จะหาย
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ก็ตอนทีม่ นั ตาย ตอนทีต่ ายนีโ้ รคทุกชนิดหายหมด ในร่างกายมีโรค
กี่ชนิด โรคตับ โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคอะไร พอหมด
ลมหายใจมันก็หายหมด หมอไม่รักษาเลย หมอบอกไม่ต้องรักษา
คนไข้คนนี้นะ โรคคนนี้หายหมดแล้ว เอาเข้าตู้เก็บรอส่งไปวัดเพื่อ
ให้เขาฌาปนกิจต่อไป
นี่คือร่างกายของเรา ไม่ใช่ตัวเรา เราไปหลงคิดว่าเราเป็น
ร่างกาย ความจริงมันก็เป็นเพียงตุก๊ ตาตัวหนึง่ ทีเ่ รามาเกาะมัน มาเล่น
กับมัน มาใช้มันให้มันพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขต่างๆ เราเป็น
ดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย แต่มีความรู้สึก
นึกคิด ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดคือเราคือดวงวิญญาณคือจิตใจ
ส่วนร่างกายไม่มคี วามรูส้ กึ นึกคิด ร่างกายเหมือนตุก๊ ตา เหมือนต้นไม้
ที่มันไม่มีความรู้สึกนึกคิด เอามีดไปฟันต้นไม้ ต้นไม้มันไม่ร้อง
แต่ถา้ เอามีดมาฟันคนนีค้ นร้อง แต่คนไม่ใช่รา่ งกายทีร่ อ้ ง จิตใจของ
ผู้ที่มารับรู้ความรู้สึกของทางร่างกายเป็นผู้ร้องเอง แต่ร่างกายเขา
ไม่มีความรับรู้อะไร
ฉะนัน้ เราต้องมาสอนใจให้รวู้ า่ เราไม่ได้เป็นร่างกาย เราไม่ได้แก่
ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาดีๆ
นี่เอง ซึ่งท�ำมาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ 
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ปัญหาของพวกเราคือตอนนีเ้ ราทุกข์กบั ร่างกายเพราะเราพึง่
ร่างกาย อยากใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ แต่ร่างกาย
มันก็มปี ญ
ั หาอย่างทีเ่ รารูก้ นั นี้ เดีย๋ วมันก็ตอ้ งแก่ เดีย๋ วมันก็ตอ้ ง
เจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวก็ต้องตายกัน
วิธที จี่ ะท�ำให้เราไม่ตอ้ งมาทุกข์มาเดือดร้อนก็คอื เราต้องเลิก
พึ่งสิ่งต่างๆ คือเลิกพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข เลิกพึ่ง
เงินทอง เลิกพึง่ คนนัน้ คนนี้ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ แล้วเราจะเลิกพึง่ ได้ยงั ไง
เราก็ต้องหาที่พึ่งใหม่ หาที่พึ่งแบบที่ไม่เสื่อม แบบที่ไม่หมด
ซึ่งที่พึ่งใหม่นี้เราไม่มีวันรู้ได้ด้วยตัวของพวกเราเอง เราต้องรอ
คนฉลาดคือพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มาค้นพบที่พึ่งอันใหม่ ที่พึ่ง
ที่จะให้ความสุขให้ความสบายกับจิตใจของเราไปตลอดไม่มีวัน
สิ้นสุด ไม่มีวันเสื่อม ไม่มีวันแก่ ไม่มีวันเจ็บ ไม่มีวันตาย
นี่ แ หละคื อ สิ่ ง ที่ เ ราจะได้ รั บ จากการที่ เ ราได้ ม าพบกั บ
พระพุทธศาสนา เราจะได้มารูจ้ กั ทีพ่ งึ่ อันใหม่ทพี่ ระพุทธเจ้าเป็น
ผู้ทรงค้นพบ 
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ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของเราให้
หายไปได้อย่างถาวร มีแต่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านัน้
ที่เราเรียกว่า พระรัตนตรัย ที่เราถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจ
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง
คัจฉามิ ถ้าเรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางใจ
ใจของเราจะไม่วติ ก ไม่กงั วล ไม่หวาดกลัว ไม่ทกุ ข์กบั เหตุการณ์
ต่างๆ เช่นเหตุการณ์ในตอนนี้
คือการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไข้หวัดใหญ่โคโรน่า โควิด-๑๙
ถ้าใจมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งเป็นสรณะ ใจจะ
รู้สึกเฉยๆ จะไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัว จะเห็นเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องธรรมดา
พระรัตนตรัยเป็นเหมือนยารักษาโรคใจ ก็ต้องเอายานี้เข้าไป
ข้างในใจถึงจะสามารถรักษาโรคภัยของใจได้ พระรัตนตรัยที่
อยู ่ ข ้ า งนอกนี้ ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะรั ก ษาใจที่ ทุ ก ข์ ใ ห้ ห ายทุ ก ข์ ไ ด้
พระรัตนตรัยภายนอก เช่น พระพุทธรูปต่างๆ พระบรมธาตุต่างๆ
ที่เราไปกราบไหว้กัน พระอริยสงฆ์สาวกที่อยู่ตามส�ำนักต่างๆ ที่เรา
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ไปกราบไหว้กัน พระธรรมค�ำสั่งค�ำสอนที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟัง
จากพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะมาดับความทุกข์
ภายในใจของพวกเราได้ เพราะเป็นเหมือนยาทีย่ งั ไม่ได้รบั ประทาน
ถ้าอยากจะให้พระรัตนตรัยนี้มาดับความทุกข์ภายในใจของเรา
เราก็ต้องน้อมเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ใจของพวกเรา เรียกว่า
โอปนยิโก น้อมเข้ามารับประทานธรรมโอสถ รับประทานยาของธรรม
ยาของธรรมหรือธรรมโอสถนี้ วิธีรับประทานจะรับประทาน
อย่างไร ก็รับประทานด้วยการศึกษาพระธรรมค�ำสั่งค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงฆ์
สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี นี่เป็นการเริ่มรับประทานยา 
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การที่เราจะเอายาธรรมโอสถนี้มารักษาโรคของใจของ
พวกเรา เราต้องกินตามใบสั่งของหมอ ของพระพุทธเจ้า
ของพระอริยสงฆ์สาวก สิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำเวลาเกิดความทุกข์ขนึ้ มา
เราต้องท�ำอะไร เราต้องภาวนา ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้น
ท�ำบุญท�ำทานอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอ รักษาศีลอย่างเดียว
ไม่ได้ไม่พอ ต้องภาวนา ถ้าได้ท�ำบุญแล้ว รักษาศีลแล้ว ก็ต้อง
ภาวนา เพราะฤทธิย์ าอยูท่ กี่ ารภาวนา ส่วนการท�ำบุญ รักษาศีล
นี้เป็นเหมือนกับส่วนผสมที่ท�ำให้กินยาได้ง่ายขึ้น ยาต้องมี
น�้ำตาลเคลือบเพราะมันขม เวลาจะกินยาบางทีต้องมีน�้ำตาล
ของหวานผสมไว้ถงึ จะกินได้ เช่น ยาน�ำ้ บางทีเขาต้องใส่ของหวาน
เข้าไป แต่ตัวฤทธิ์ยาไม่ใช่อยู่ที่ตัวความหวาน แต่อยู่ที่ตัวขม
การภาวนานีม้ นั ขม ภาวนายากถ้าไม่มกี ารท�ำทาน ไม่มกี ารรักษา
ศีล ซึ่งเป็นการเปิดทางให้กับการภาวนา 
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ตัวส�ำคัญของธรรมโอสถมี ๒ ตัว คือ สติธรรมกับปัญญาธรรม
ถ้ามีสติมีปัญญาแล้ว ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดเลย
สติและปัญญานีไ้ ด้รบั การพิสจู น์จากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายแล้วา่ เป็นยาทีจ่ ะก�ำจัดความทุกข์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นใจให้
หมดสิน้ ไปได้ ไม่วา่ จะเป็นใจของใครก็ตาม
จะเป็นใจของผูห้ ญิงของผูช้ าย ใจของนักบวช
ใจของฆราวาสผู้ครองเรือน ใจของเด็ก
ใจของผู้ใหญ่ ต้องมีสติปัญญาเท่านั้นถึง
จะสามารถที่จะก�ำจัดความทุกข์ทางใจให้
หมดสิ้นไปได้
ไม่เชื่อลองไปปฏิบัติดู สร้างสติขึ้นมา
สร้างปัญญาขึ้นมา ขั้นต้นก็เอาสติก่อน
เอาทีละตัว สร้างทีละตัว ต้องไปปลีกวิเวก
ไปหาสถานที่ ป ฏิ บั ติ ที่ ส งบ แล้ ว ก็ ห ยุ ด
กิจกรรมทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ให้ถอื ศีล ๘
คือไม่รว่ มหลับนอนกับใคร ไม่รบั ประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
ไม่ดูหนัง ฟังเพลง ไม่เสพรูป เสียง กลิ่น รสต่างๆ ไม่เสริมสวย
ความงามทางร่างกาย ไม่หลับนอนมากเกินไป ไม่หลับนอนบน
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เตียงส�ำราญ เตียงทีใ่ หญ่โตด้วยความสุขความสบาย เพราะว่าทีน่ งั่
ที่นอนใหญ่นี้ไม่ได้หมายความว่าขนาด ก็หมายถึงความส�ำราญ
ใหญ่โตในความส�ำราญ เพราะถ้ามันส�ำราญแล้วมันจะติด มันอยาก
จะนอน อยากนัง่ มันจะไม่อยากไปปฏิบตั ธิ รรม เลยต้องให้นอนใน
ทีน่ งั่ ทีน่ อนทีไ่ ม่สำ� ราญ นอนบนพืน้ ไม้แข็งๆ
นอนกับพื้นปูด้วยผ้าหรือเสื่อ อาจจะมีเบาะ
กันความเย็นบางๆ เพื่อกันไม่ให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะความเย็นมันจะท�ำให้
ร่างกายนี้มีภูมิต้านทานน้อย ท�ำให้ร่างกาย
เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย ก็เลยต้องมีเบาะบางๆ
หรือผ้า ถ้าไม่มีเบาะก็ใช้ผ้าห่มผ้าอะไรปูกัน
ความเย็น แต่ไม่ได้ปูเพื่อให้นอนสุขสบาย
เพราะไม่ต้องการให้นอนสุขสบายเพราะจะ
นอนมากเกินไป ให้นอนแบบพอต่อความ
ต้ อ งการของร่ า งกาย ร่ า งกายเวลาง่ ว ง
มากๆ นี้ นอนตรงไหนก็หลับ แล้วพอได้
พักผ่อนพอ มันก็จะตืน่ ขึน้ มา ร่างกายต้องการพักจริงๆ ๔-๕ ชัว่ โมง
ก็พอ
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ขัน้ ต้นนีเ้ ราเอาสติเป็นเป้าของการปฏิบตั ิ แม้วา่ เราจะเดิน จะยืน
จะนั่ง จะนอน จะท�ำอะไร ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ขอให้ถือการตั้งสติ
เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเลย การปฏิบัติไม่ใช่หมายความว่าเรา
จะต้องนัง่ หลับตาอย่างเดียว ไม่ใช่วา่ เราจะต้องเดินจงกรมอย่างเดียว
ไม่ว่าเราท�ำอะไรนี้เราต้องถือว่าเราก�ำลังปฏิบัติ ถ้าเราจะปฏิบัติเรา
ต้องมีสติอยู่กับการกระท�ำของเราทุกอิริยาบถ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา
ก็มีสติดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหน ยังอยู่ในท่านอนอยู่
ตอนนี้จะขยับลุกขึ้นมาแล้ว ต้องมีสติตามรู้ทันที ไม่ใช่ร่างกายลุก
แต่ใจไปถึงนูน้ แล้ว ถึงอาหารเช้าแล้ว อยูต่ รงไหนแล้ว จะกินอะไรแล้ว
แสดงว่าไม่มีสติแล้ว ดึงมันกลับมาก่อน ใจเย็นๆ เดี๋ยวก็ได้กิน
ตอนนีอ้ ยูต่ รงไหน ร่างกายอยูต่ รงไหน ก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังลุกขึน้ มา
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จากที่นอน ก�ำลังยืน ก�ำลังเดิน ก�ำลังจะไปเข้าห้องน�้ำ ไปล้างหน้า
แปรงฟัน ไปอาบน�ำ้ อาบท่า ไปท�ำกิจอะไรต่างๆ ให้อยูก่ บั กิจทีก่ ำ� ลัง
ท�ำอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปคิดถึงอนาคต วันที่เท่าไร จะไปท�ำธุระกับ
ใครทีไ่ หน มีอะไร อย่าไปคิด ถ้าไปปฏิบตั ธิ รรมจะไม่มภี ารกิจอะไร
ภารกิจอย่างเดียวก็คือดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบัน อย่าให้ไปอดีต
อย่าให้ไปอนาคต การทีส่ ติตงั้ อยูใ่ นปัจจุบนั นีแ่ หละถึงจะเรียกว่ามีสติ
ไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสความคิดที่จะดึงไปคิดถึงอดีต ที่จะดึง
ไปอนาคต ให้ดงึ กลับมาทีร่ า่ งกาย กายคตาสติ ให้มสี ติอยูท่ รี่ า่ งกาย
ตั้งสติที่ร่างกาย แม้ว่าร่างกายท�ำอะไรต้องรู้ทันที รู้ว่าก�ำลังท�ำอะไร
ก�ำลังเดิน ก�ำลังก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา ก�ำลังตักน�้ำขึ้นมาล้างหน้า
ก�ำลังหยิบแปรงสีฟันเอาเข้าปาก ก�ำลังแปรงฟัน ก�ำลังท�ำอะไร
ทุกอิริยาบถเลย ต้องเป็นปัจจุบันกับมันทุกขณะเลย อย่าไปอดีต
อย่าไปอนาคต ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั อยูก่ บั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย
นี่เป็นวิธีเจริญสติ
อีกวิธีหนึ่ง ถ้าไม่ชอบดูกายคตาสติ ก็ใช้พุทธานุสติแทนก็ได้
พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลย บริกรรมพุทโธๆ ไป อย่าปล่อยให้
มันคิดถึงอดีต อย่าปล่อยให้มนั คิดถึงอนาคต ให้มนั อยูก่ บั ปัจจุบนั
เวลาปฏิบตั ิ มันไม่มคี วามจ�ำเป็นกับอนาคต ไม่มคี วามจ�ำเป็นกับอดีต
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เพราะว่าเราต้องการให้จติ มันอยูก่ บั ปัจจุบนั ให้มนั หยุดคิด ให้มนั นัง่
ให้มันสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่ารู้ได้ต้องมีพุทโธๆ หรือมีกายคตาสติ
มีการเฝ้าดูรา่ งกายทุกอิรยิ าบถของการเคลือ่ นไหว ถ้าเราท�ำได้อย่าง
ต่อเนื่อง พอเราเสร็จภารกิจที่เราต้องท�ำให้กับร่างกายแล้ว เราก็จะ
ได้มานัง่ สมาธิเลย หรือมาเดินจงกรมก่อน ถ้าหลังจากการรับประทาน
อาหารเสร็จ ถ้ามานั่งมันจะหลับ ก็อย่าเพิ่งไปนั่ง ให้เดินจงกรม
ย่อยอาหารไปก่อน
เวลาเดินจงกรมต้องมีสติ เวลาเดินก็ตอ้ งพุทโธไป หรือดูเท้าไป
ซ้าย ขวาๆ ไป เดินช้าหรือเดินเร็วได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความพอใจ
ถ้าเดินช้ามันง่วงก็เดินให้มนั เร็วหน่อยเพือ่ ให้มนั หายง่วง ถ้าเดินเร็ว
แล้วมันฟุง้ ซ่านก็เดินให้ชา้ หน่อย แล้วแต่วาระของจิต บางทีจติ ก็ฟงุ้
บางทีจติ ก็งว่ ง ก็ตอ้ งมีวธิ แี ก้ความง่วง แก้ความฟุง้ นีค่ อื ขัน้ แรกของ
การปฏิบัติ คือการสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะสตินี้จะเป็นยาที่ท�ำให้
เราหายทุกข์ได้กอ่ นได้เร็ว เป็นเหมือนยาหม่อง พอจะเป็นอะไรขึน้ มา
หายาหม่องมาทาก่อน เสร็จแล้วค่อยไปหาหมอ ไปถามว่าเป็นอะไร
แพ้อะไร หมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ ก็เอายาแก้ภูมิแพ้มากินต่อ
แต่เบื้องต้นนี้เอายาที่มันใกล้มือที่สุดที่สามารถรักษาได้ชั่วคราว
ก็คือสติ ใช้สติก่อน
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ถ้าจิตเริม่ ทุกข์กบั การระบาดของโรคนี้ แสดงว่าจิตไม่ได้นงิ่ ไม่
ได้สงบ จิตก�ำลังคิดฟุ้งอยู่กับเรื่องโรคระบาด จึงต้องใช้พุทโธๆ ไป
หรือถ้าพุทโธไม่ได้ สวดมนต์ไปก็ได้ เช่น สวดอิตปิ ิ โสฯ ไป สวดไป
ภายในใจ อย่าออกเสียง หรือถ้าจะออกเสียงก็ออกเบาๆ อย่าไป
ส่งเสียงให้รบกวนผู้อื่น สวดไปแล้วมันจะห้ามความคิดเกี่ยวกับ
โรคระบาดได้ พอมันไม่คิดปั๊บ ความเครียดที่เกิดจากโรคระบาด
มันก็จะหายไป ใจก็จะกลับมาเป็นปกติ ไม่ทกุ ข์ไม่วนุ่ วาย นีค่ อื ขัน้ แรก
ถ้ามีสติ เพียงแต่พุทโธไปไม่กี่นาที ความฟุ้งซ่านความเครียดจะ
หายไปทันที
แล้วถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเพื่อให้มีความสุขมากกว่าการ
เจริญสติก็ต้องนั่งสมาธิ นั่งหลับตา แล้วถ้าใช้กายคตาสติคือดู
อิริยาบถของร่างกาย ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก็เปลี่ยนมาดู
ที่อานาปานสติ มาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแทน ดูได้ ถ้าดู
ไม่ได้ก็ใช้ค�ำบริกรรมพุทโธไป ถ้าบริกรรมพุทโธไม่ได้ ก็สวด
อิตปิ ิ โสฯ ไป ถ้าไม่ฝกึ มาก่อนจะท�ำไม่ได้ ต้องฝึกสติมาก่อนอย่างใด
อย่างหนึ่ง สวดอิติปิ โสฯ ไป บริกรรมพุทโธ ดูการเคลื่อนไหว
ของร่างกายไป ถ้าได้ท�ำอย่างนี้แล้วจะมีสติ พอเวลามานั่งก็นั่งดู
ลมหายใจเข้าออกได้เลย หรือถ้าไม่ดลู มหายใจ ชอบพุทโธ ก็พทุ โธไป
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ได้เลย แล้วพอพุทโธไปแล้วร่างกายนั่งอยู่เฉยๆ เดี๋ยวจิตจะดิ่ง
เข้าสู่ความสงบเอง พอจิตไม่มีความคิดที่มาดึงจิตคิดถึงเรื่องนั้น
เรือ่ งนีแ้ ล้ว พอไม่มคี วามคิด จิตมันก็จะหลุดจากร่างกาย เหมือนจะ
แยกออกจากร่างกาย มันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบ ตอนนั้นร่างกายก็
เหมือนหายไป หรือถ้ายังอยู่ จิตก็ไม่สนใจ ไม่มีความผูกพันกับ
ร่างกาย ตอนนัน้ ร่างกายจะมีอาการเจ็บหรือปวดอย่างไร จิตจะไม่รสู้ กึ
เดือดร้อนกับอาการเจ็บปวดของร่างกาย จะรูส้ กึ เฉยๆ เพราะจิตได้
เข้าสู่สมาธิ เข้าสู่อุเบกขา คือตอนนั้นจิตจะเป็นกลาง ไม่มีอารมณ์
ไม่รักไม่ชัง ไม่กลัวไม่หลง ไม่ว่าอะไรจะมีเหตุการณ์มากระทบกับ
จิตใจ จิตใจจะรูส้ กึ เฉยๆ ไม่ตนื่ เต้นตกใจ ไม่หวาดกลัว ไม่ดอี กดีใจ
นี่แหละคือจุดที่เราต้องการ จะไปด้วยสติ
ถ้าเราถึงจุดนี้แล้ว เรามีจิตที่เราจะเป็นจุดยืนของเราที่จะท�ำ
ให้เรานี้ไม่เสียหลัก ต่อให้มีพายุใหญ่ขนาดไหนมาพัด ถ้าจิตอยู่
บนจุดนี้แล้ว มันจะพัดจิตไปไม่ได้ พายุนี้ก็หมายถึงพายุทางด้าน
อารมณ์ทางจิตใจ จะมีมรสุมทางจิตใจร้ายแรงขนาดไหนก็ตามมา
เขย่ามาขยุ่มจิตใจ ถ้าเรายืนอยู่บนจุดนี้แล้วปลอดภัย จะเป็นจุดที่
ไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเหมื อ นกั บ อยู ่ จุ ด ตรงกลางของแผ่ น เสี ย ง
เคยเห็นไหม แผ่นเสียงนีม้ นั หมุน ถ้าเราไปหยุดอยูย่ นื อยูต่ รงกลาง
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ของแผ่นเสียง แล้วเราจะไม่หมุนไปตามแผ่นเสียง ถ้าอยู่ปลาย
แผ่นเสียงนี้ มันจะวิง่ รอบ แต่พอไปอยูต่ รงกลางแล้ว มันจะหมุนรอบ
ตัวของมันเองแค่นั้น อันนี้จิตก็เหมือนกัน ถ้าจิตไปสู่ฐานของจิตนี้
ที่เรียกว่าฐานของจิตคือความสงบเต็มร้อย อัปปนาสมาธิ อุเบกขา
นั่นแหละคือฐานของจิต ฐานที่จะท�ำให้จิตนี้แกร่ง แข็ง ไม่มีอะไร
มากระทบกระเทือนจิตได้
แต่ถา้ มันเข้าไปได้ดว้ ยสมาธินี้ มันก็จะอยูไ่ ด้ไม่นาน เดีย๋ วพอ
สติที่ส่งเข้าไปหมดก�ำลัง กิเลสตัณหาที่อยากจะผลักดันจิตให้ออก
มาที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็จะดึงจิตให้ออกจากสมาธิ ขณะที่
ออกมาใหม่ๆ นี้ ความเป็นกลางของจิตก็ยังมีอยู่ แต่จะเริ่มเสื่อม
ลงไป เหมือนกับน�้ำเย็นที่เราได้แช่ไว้ในตู้เย็น เวลาแช่อยู่ในตู้เย็น
น�้ำเย็นเฉียบ ถึงแม้เวลาที่เอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆ น�้ำมันก็ยัง
เย็นอยู่ แต่ถา้ ทิง้ ไว้สกั ระยะหนึง่ แล้ว เดีย๋ วความเย็นของน�ำ้ ก็จะค่อยๆ
จางหายไป ถ้าอยากจะให้น�้ำเย็นใหม่ ก็ต้องเอาน�้ำกลับเข้าไปในตู้
เย็นใหม่ ฉันใด จิตก็เหมือนกัน เวลาเข้าไปในสมาธิก็เหมือนกับ
เอาจิตเข้าไปในตูเ้ ย็น พออยูใ่ นสมาธิ จิตจะเย็นจะสบาย จะรูส้ กึ เฉยๆ
กับเหตุการณ์ของโรคระบาดต่างๆ มันระบาดก็ระบาดไปท�ำไงได้
เราไปหยุดมันได้หรือเปล่า หยุดไม่ได้กต็ อ้ งปล่อยมันไป เหมือนฝนตก
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แดดออก เหมือนลมพายุเวลามันมาเราจะท�ำยังไง ก็ต้องปล่อยให้
มันพัดไปจนกว่ามันจะหมดก�ำลังของมันไปเอง พายุของโรคระบาด
ก็เหมือนเป็นพายุอย่างหนึ่งที่เราท�ำอะไรไม่ได้ ไปคิดไปเครียด
กับมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ปล่อยให้มันเป็นไปของมันไป เรามี
หน้าทีด่ แู ลร่างกายของเรา ดูแลจิตใจของเรา เราก็ทำ� หน้าทีข่ องเราไป
จิตใจของเราก็ท�ำให้มันสงบด้วยสติ เข้าไปในสมาธิให้มันเป็น
อุเบกขา แล้วมันจะไม่วนุ่ วายไปกับการระบาดของโรคระบาด มันระบาด
ก็ระบาดไป เราท�ำอะไรได้กับร่างกายก็ท�ำไป ใส่หน้ากากได้ก็ใส่ไป
ล้างมือด้วยสบูไ่ ด้กล็ า้ งไป เช็ดมือด้วยน�ำ้ ยาเช็ดมือก็เช็ดไป หลีกเลีย่ ง
ไปคลุ ก คลี กั น ก็ ห ลี ก เลี่ ย ง
กันไป อยู่บ้านได้ก็อยู่ไป
ไปปลีกวิเวกได้ ไปอยูค่ นเดียว
ได้ก็ไป อยู่คนเดียวจะได้
ไม่ต้องไปรับเชื้อจากใครมา
อันนี้ก็ท�ำได้เท่าที่เราท�ำได้
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พวกเราชอบมองไม่รอบด้าน ไม่รอบคอบ มองเหรียญแค่
ด้านเดียว พอไปพลิกเจออีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็รับไม่ได้ ทุกข์ขึ้นมา
เดือดร้อนขึ้นมาทันที เราต้องมาหัดใช้ปัญญา อย่าไปมองว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างเป็น นิจจัง สุขงั อัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างมันมี อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา อยูอ่ กี ด้านหนึง่ พร้อมทีจ่ ะโผล่ขนึ้ มาได้ทกุ เวลานาที ถ้าเรา
คิดอย่างนีก้ จ็ ะท�ำให้เราไม่อยากมีอะไร อยูค่ นเดียวดีกว่า แล้วร่างกาย
ก็ไม่อยากจะมีดว้ ยต่อไป พอมาดูรา่ งกาย ร่างกายมันก็เป็นกองทุกข์อกี
ทุกข์ทตี่ อ้ งเลีย้ งปากเลีย้ งท้องทุกวัน ทุกข์ทจี่ ะต้องหาทีอ่ ยูอ่ าศัย ทุกข์
ที่จะต้องป้องกันภัยต่างๆ ตอนนี้ก็ทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาด
ถ้าไม่มีร่างกายมันน่าจะดีกว่า
พระพุ ทธเจ้าบอกว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เ กิดเท่านั้น
พอไม่เกิดปั๊บ ไม่มีร่างกายปั๊บ แล้วจะมีทุกข์กับอะไร ไม่มีอะไร
ต้องทุกข์อีกต่อไป พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ท่านถึง
ไม่เกิดกัน คนฉลาดไม่เกิด คนโง่จะชอบเกิดกัน ชอบฉลองวันเกิด
ชอบเลี้ยงวันเกิดกัน คนฉลาดนี้จะฉลองวันไม่เกิด เพราะวัน
ไม่เกิดนี้จะท�ำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอีกต่อไป
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นี่คือสิ่งที่เราควรมาพิจารณากันอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้เกี่ยวกับ
เรื่องร่างกายของเรา อย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเรา มันไม่ใช่
มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันจะต้องจากเราไป คิดว่ามัน
เหมือนต้นไม้ มันไม่รู้เรื่องรู้ราว มันไม่เจ็บ เวลาเชื้อโรคเข้าไปใน
ร่างกายมันไม่เจ็บ ตัวที่เจ็บคือใจที่ไปรับรู้ความเจ็บ ตัวร่างกายถึง
มันจะเจ็บแต่มันไม่มีการรับรู้ มันก็เหมือนกับมันไม่เจ็บนะ แต่ใจ
ที่ไปเกาะติดกับร่างกายเป็นตัวไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายเท่านั้น
วิธีที่จะต่อสู้กับความเจ็บก็คือพยายามท�ำใจให้สงบ พยายามฝึก
สมาธิ นั่งสมาธิ เวลาใจสงบใจก็จะไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกาย
หรือถ้าใช้ปญ
ั ญา ก็สอนใจอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไป มันเจ็บ
ก็สอนใจให้อยู่กับความเจ็บไป อย่าไปมีความอยากให้มันหาย
อย่าไปมีความอยากที่จะหนีจากความเจ็บ พยายามสอนใจว่าความ
เจ็บเป็นอนัตตา เราไปสั่งมันไม่ได้ ควบคุมบังคับมันไม่ได้ มันเจ็บ
ก็ตอ้ งปล่อยมันเจ็บไป แล้วมันจะหายก็ปล่อยให้มนั หายไป ทุกอย่าง
เดี๋ยวมันก็ต้องหายไป ไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวร แม้แต่ความเจ็บก็
ไม่มนั่ คงถาวร เกิดได้เดีย๋ วมันก็ตอ้ งดับได้ แต่มนั จะเกิดหรือจะดับ
ถ้าใจเราเฉยๆ เราจะไม่เดือดร้อน เราจะอยู่กับความเจ็บได้
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ฉะนั้นมาฝึกสติกันให้มากๆ เพื่อท�ำใจให้นิ่งให้เฉยๆ ให้เป็น
อุเบกขา เพื่อที่เราจะได้รับกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้หมดไม่ว่าจะเป็น
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แล้วถ้าเราใช้ปัญญาได้ยิ่งจะท�ำให้
เรานีส้ บายใจขึน้ มา ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั เรา เป็นเพียงแต่ตกุ๊ ตา
ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่เรามาดูแลรักษาตามอัตภาพ ดูแลไปตามก�ำลัง
ของเรา เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องแยกทางกันไป ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้ว
เราจะอยู่บ้านได้ เราจะไม่วุ่นวายใจ เราจะไม่กังวลไม่เครียด ถ้ายัง
ไม่มีก็พยายามสร้างกันขึ้นมา สร้างสติ สร้างปัญญา แล้วจะท�ำให้
เราฟันฝ่าวิกฤติต่างๆ ได้อย่างสะดวกอย่างสบาย 

39

ทีพ
่ งึ่ ของเรา คือ ธรรมโอสถ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

เป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ เวลามีความทุกข์ใจ ก็ให้รีบกลับมาหาพุทโธ
ธัมโม สังโฆ บริกรรม เจริญสติ เจริญปัญญา แล้วความเครียดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในใจจะหายไป

ถึงแม้ว่าโรคระบาด
มันจะไม่หาย แต่มันก็
ไม่มาท�ำให้เราวุ่นวาย
ใจได้ เพราะเรา
พร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ
กับมันแล้ว ถ้ามัน
อยากจะเข้ามาใน
ร่ า งกาย เราก็
ห้ า มมั น ไม่ ไ ด้
ก็ ใ ห้ มั น เข้ า ไป
เพราะร่ า งกาย
ก็ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เรา
ของเราอยู ่ แ ล้ ว
เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็ว
ก็ ต ้ อ ง ส ่ ง ใ ห ้
สั ป เหร่ อ อยู ่ ดี
เพี ย งแต่ ว ่ า จะส่ ง
เมื่อไรเท่านั้นเอง
ถ้าเราพร้อมที่จะส่ง
แล้ ว ก็ ไ ม่ มี ป ั ญ หา
อะไร เพราะเรารู้ว่าฝืน
ความจริงไม่ได้ ฝืนแล้ว
จะทุกข์ ถ้าไม่ฝืนแล้วจะเย็นจะสงบ ดังนั้นเรามายอมหยุดดีกว่า
ยอมหยุดแล้วเย็นด้วยสติด้วยปัญญา ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญา มันจะ
ไม่ยอม จะไม่หยุด จะไม่เย็น
นี่คือเรื่องของสรณะที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้

