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(๒)

ค ำาปรารภ

หนังส่อ โควิิทกถา รวิมเทศนาในสถานการณ์์โควิิด เล่มน่�เป็็นผลจากการรวับรวัม 
บทพิระธรรมเทศนากัณฑ์์อุโบสถจำานวัน ๑๗ กัณฑ์์ ท่�พิระธรรมกถึกได้แสดงผ่านส่�อสังคม
ออนไลน์และวิัทยุุโทรทัศน์จากพิระอุโบสถ วััดป็ระยุุรวังศาวัาสวัรวิัหาร ในวัันพิระขึ�น ๑๕ คำ�า และ 
วัันแรม ๑๔ หร่อ ๑๕ คำ�า การแสดงธรรมน่�เน้นเร่�องการป็ระยุุกต์ิใช้ธรรมในสถานการณ์โควิัด ๑๙  
เป็็นสำาคัญ โดยุแสดงเป็็นซ่ีร่ส์ใช้เวัลาต่ิอเน่�องยุาวันานถึงหนึ�งปี็ครึ�ง เริ�มตัิ�งแต่ิกัณฑ์์แรกค่อ 
อัติติรักขกถาแสดงเม่�อวัันท่� ๘ ม่นาคม ๒๕๖๓ จนถึงกัณฑ์์ล่าสุดก่อนปิ็ดต้ินฉบับค่อสุขวิันทนกถา 
แสดงเม่�อวัันท่� ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  การแสดงธรรมในซ่ีร่ส์น่�ยุังคงดำาเนินต่ิอไป็ภายุในพิระอุโบสถ 
วััดป็ระยุุรวังศาวัาสวัรวัิหาร จนกวั่าสถานการณ์การแพิร่ระบาดของโรคโควัิด ๑๙ จะเข้าสู่สภาพิ
ท่�ควับคุมได้ 

หนังส่อเล่มน่�นำาเสนอวิัธ่การแสดงธรรมให้ทนัสถานการณ์ ม่วััติถุป็ระสงค์เพ่ิ�อแจกธรรมโอสถ
แก่คนไทยุในยุามป็ระสบภัยุ ๒ ป็ระการ ค่อ โรคภัยุและทุพิภิกขภัยุอันเน่�องมาจากโรคระบาด 
โควิัด ๑๙ ท่�ร้ายุแรงท่�สุดในรอบร้อยุปี็ ในยุามน่� การเอาชนะโควิัด ๑๙ เป็็นวัาระแห่งชาติิ 
ท่�คนไทยุทุกคนต้ิองสามัคค่ร่วัมแรงร่วัมใจกันจึงจะสามารถผ่านพ้ินวิักฤติการณ์ครั�งน่�ไป็ได้  
เน่�อหาของบทเทศนาแติ่ละบทเป็็นเหม่อนบันทึกช่วัยุจำาควัามเพ่ิยุรพิยุายุามของชาวัไทยุ 
และชาวัโลกในการเอาชนะโควิัด ๑๙ ด้วัยุวิัถ่ช่วิัติแบบนิวันอร์มอล ค่อ สวัมหน้ากากอนามัยุ  
ล้างม่อ รักษาระยุะห่างทางสังคมด้วัยุการอยุู่บ้าน หยุุดเช่�อ เพ่ิ�อชาติิ รวัมทั�งควัามลำาบาก 
ในการแสวังหาวััคซ่ีนป้็องกันและยุารักษาโรคโควิัด ๑๙ 

การดำาเนินช่วิัติในยุคุนิวันอร์มอลน่�จะเป็็นไป็ด้วัยุด่ถ้าม่หลักธรรมกำากับ บทเทศนาในหนงัส่อน่� 
จะช่วัยุไขควัามกระจ่างเก่�ยุวักับหลักธรรมท่�กำากับนั�นและแสดงให้เห็นว่ัาธรรมเป็็นอกาลิโก 
ค่อไม่ถูกจำากัดด้วัยุกาลเวัลา หมายุควัามว่ัา พุิทธธรรมยัุงใช้แก้ปั็ญหาได้ด่ทุกยุุคทุกสมัยุ  
พิระพุิทธเจ้าทรงค้นพิบพิระธรรมแล้วันำามาป็ระกาศเปิ็ดเผยุให้ชาวัโลกได้รับรู้ แต่ิธรรมจะม่คุณค่า
ต่ิอสังคมแติ่ละยุุคแติ่ละสมัยุมากน้อยุเพ่ิยุงใดก็ขึ�นอยุู่กับว่ัาม่การนำาหลักธรรมไป็สร้างนวััติกรรม
เก่�ยุวักับการดำาเนินช่วิัติท่�ถูกต้ิองให้แก่สังคมยุุคนั�น ๆ ได้มากน้อยุเพ่ิยุงใด บทเทศนาในหนังส่อน่�
เป็็นตัิวัอยุ่างของควัามพิยุายุามในการสร้างนวััติกรรมแห่งการดำาเนินช่วิัติท่�ด่งามในสถานการณ์
การแพิร่ระบาดของโรคโควิัด ๑๙ 



(๓)

ควัามจำาเป็็นในการรักษาระยุะห่างทางสังคมในสถานการณ์โควิัด ๑๙ ได้กำาหนด 
ให้วััดป็ระยุุรวังศาวัาสวัรวิัหารจัดการแสดงพิระธรรมเทศนากัณฑ์์อุโบสถโดยุไม่ม่คนนั�งฟััง 
พิระธรรมเทศนาภายุในพิระอุโบสถ ทั�งน่�เพิราะทางวััดได้ป็รับวิัธ่การส่�อธรรมให้เหมาะกับ 
ยุุคสมัยุโดยุอาศัยุนวััติกรรมทางเทคโนโลยุ่ด้านการส่�อสาร กล่าวัค่อ การแสดงธรรมทุกครั�ง 
ม่การถ่ายุทอดสดผ่านส่�อสังคมออนไลน์และนำาไป็ออกอากาศทางสถาน่วัิทยุุโทรทัศน์ พิร้อมกับ 
ช่วัยุให้ทุกคนสามารถเข้าชมยุ้อนหลังได้ท่�เว็ับไซีต์ิของวััดป็ระยุุรวังศาวัาสวัรวิัหาร ยิุ�งไป็กว่ัานั�น  
ยุังม่การถอดเทป็บันทึกเส่ยุงการแสดงพิระธรรมเทศนาแล้วัทำาเป็็นหนังส่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ทุกคนสามารถเข้าไป็อ่านได้ในเว็ับไซีต์ิของวััดเช่นเด่ยุวักัน

มูลนิธิสิริวัฒนภัักดี นำาโดยู คุณ์เจิริญ คุณ์หญิงวรรณ์า สิริวัฒนภัักดี คุณ์ฐาปน  
คุณ์ปภััชญา สิริวัฒนภัักดี พิิจารณาเห็นคุณค่าของบทเทศนาเหล่าน่�จึงอาสานำามารวัมพิิมพ์ิ 
เป็็นรูป็เล่มหนังส่อเพ่ิ�อเผยุแพิร่เป็็นธรรมทานต่ิอไป็

ทางวััดป็ระยุุรวังศาวัาสวัรวิัหาร จึงขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของมูลนิธิสิริวััฒนภักด่ 

และบริษัท ไทยุเบฟัเวัอเรจ จำากัด (มหาชน) มา ณ โอกาสน่�
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อััตตรัักขกถา 

ว่่าด้้ว่ยการัรัักษาตน*

 

อตฺฺตฺานํํ ภิิกฺฺขเว รกฺฺขนฺํโตฺ ปรํ รกฺฺขติฺ ปรํ รกฺฺขนฺํโตฺ อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขตีฺติฺ ฯ
                              (สํํ. มหา. ๑๑/๗๖๒)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อัตฺตฺรักฺขกฺถา ว่าด้้วยกฺารรักฺษาตฺนํ
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดับัปัญญาบัารัม้แด่สาธุชนี้ญาติิโยมทั�งหลาย  
ผู้้�ตัิ�งใจมาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศล เนี้่�องในี้วัันี้พรัะใหญ่ข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า อันี้เป็นี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ  
เป็นี้วัันี้ฟัังธรัรัม สำาหรัับัธรัรัมะท้�จะพรัรัณนี้าในี้วัันี้น้ี้� เกุ้�ยวัขึ้�องกัุบัสถานี้กุารัณ์บั�านี้เม่องในี้ปัจจุบัันี้ 
ซ้ึ่�งนัี้บัเป็นี้ควัามห่วังใยเป็นี้ควัามกุังวัลขึ้องปรัะชาชนี้ทั�วัปรัะเทศและทั�วัทั�งโลกุ เนี้่�องจากุกุารั
รัะบัาดขึ้องเช้ื้�อไวรัสโคโรนําสายพัันํธ์ุ์�ใหม่่ โควิด้ ๑๙  ซ้ึ่�งนัี้บัว่ัาเป็นี้ปัญหาท้�ปรัะชาชนี้ทั�วัทั�งโลกุ 
กุำาลังเผู้ชิญอย้ใ่นี้ขึ้ณะน้ี้� 

เกิุดคำาถามข้ึ้�นี้มากุมายว่ัา ในี้ภาวัะเช่นี้น้ี้�จะดำารังช้วิัติกัุนี้อย่างไรั จ้งจะปลอดภัยจากุ 
เช่�อโรัคน้ี้�ไปได� พรั�อมเผู้ชิญหนี้�า และกุ�าวัผู่้านี้วิักุฤติกุารัณ์รัะดับัโลกุครัั�งน้ี้�ไปได� ธรัรัมะขึ้อง
พรัะพุทธศาสนี้าขึ้�อใดท้�จะเป็นี้ไปเพ่�อปรัะโยชน์ี้ เพ่�อกุารัเป็นี้อย้่อย่างปกุติิสุขึ้ในี้ภาวัะเช่นี้น้ี้�ได�  
ในี้วัันี้น้ี้�อาติมภาพจ้งได�ยกุเร่ั�องอัติติรัักุขึ้กุถา มาพรัรัณนี้า เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องเต่ิอนี้ใจ ให�กุำาลังใจ  
เต่ิอนี้สติิ แกุ่ทุกุท่านี้

กุารัรัักุษาตินี้เป็นี้ไปติามพรัะบัาล้ท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อตฺฺตฺานํํ ภิิกฺฺขเว รกฺฺขนํโฺตฺ ปร ํรกฺฺขติฺ  
ปรํ รกฺฺขนฺํโตฺ อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขติฺ” แปลควัามว่ัา “ภิิกฺษ์ทัั้�งหลาย บ์ุคคลเม้่�อรักฺษาตฺนํ ช้ื้�อว่ารักฺษา 
คนํอ้�นํ เม้่�อรักฺษาคนํอ้�นํ ช้ื้�อว่ารักฺษาตฺนํ” คำาว่ัา “รักฺษา” หมายถ้ง ค้์ม่ครอง ป้องกัฺนํ ดู้แล  
ในี้สถานี้กุารัณ์เช่นี้น้ี้� ถ�าเรัาด้แลตินี้เองให�ปลอดภัยจากุไวัรััส ก็ุเท่ากัุบัรัักุษาคุ�มครัองคนี้ท้�บั�านี้ 
คุ�มครัองคนี้ในี้สังคม คุ�มครัองคนี้ในี้ปรัะเทศ เพรัาะจะได�ไม่เป็นี้คนี้แพร่ัเช่�อให�ผู้้�อ่�นี้ กุารัรัักุษาตินี้ 
ก็ุช่�อว่ัารัักุษาคุ�มครัองผู้้�อ่�นี้ กุารัคุ�มครัองผู้้�อ่�นี้ ก็ุช่�อว่ัารัักุษาตินี้

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๔) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
วัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๘ ม้นี้าคม ๒๕๖๓



๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เหตุิใด จ้งเร้ัยกุว่ัา คุ�มครัองคนี้อ่�นี้ช่�อว่ัารัักุษาตินี้

เหตุิก็ุมาจากุ “ความ่รักฺ ความ่ห่วงใย” คนี้เรัาย่อมติ�องม้ควัามรัักุ ควัามห่วังใย ล้กุหลานี้  
จ้งติ�องเริั�มติ�นี้ป้องกัุนี้ตัิวัเองจากุกุารัติิดเช่�อด�วัยกุารัสวัมใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ เป็นี้กุารัแสดง 
ควัามห่วังใยคนี้รัักุและคนี้ในี้ครัอบัครััวั ถ�าด้แลป้องกัุนี้ตัิวัเองได�ด้มากุเท่าไรั ก็ุเป็นี้กุารัช่วัยคุ�มครัอง 
ป้องกัุนี้ คนี้อ่�นี้ไปในี้ตัิวัด�วัย

ส่�อโฆษณาต่ิาง ๆ เกุ้�ยวักัุบักุารัขัึ้บัรัถในี้ขึ้ณะม้นี้เมา เป็นี้กุารัเต่ิอนี้สติิให�ร้ั�ว่ัา อย่าขัึ้บัรัถเร็ัวั 
และขัึ้บัด�วัยควัามปรัะมาท เพรัาะว่ัา “คนี้ท้�บั�านี้รัอคุณอย้่” เมาแล�วัไม่ขัึ้บั ด�วัยควัามรัักุในี้ตินี้เอง  
ควัามรัักุล้กุ รัักุภรัรัยา จ้งไม่ด่�ม เม่�อเมาก็ุอย่าขัึ้บั หร่ัอไม่ปรัะมาทในี้ขึ้ณะขัึ้บัรัถ

กุารัห่วังใยผู้้�อ่�นี้ ทำาให�คุ�มครัองตินี้เอง เม่�อตินี้เองปลอดภัย ผู้้�อ่�นี้ก็ุปลอดภัยติามไปด�วัย แต่ิเม่�อ 
ไม่น้ี้กุถ้งผู้้�อ่�นี้ ขัึ้บัไปด�วัยควัามปรัะมาท ขึ้าดควัามเคารัพกุฎจรัาจรั ขัึ้บัรัถติามใจตัิวัเอง อย่างน้ี้� 
ถ�าไมขั่ึ้บัไปชนี้เขึ้า เขึ้ากุขั็ึ้บัมาชนี้เรัา ยอ่มทำาให�เกิุดอุบััติิเหตุิ กุ่อให�เกิุดผู้ลเส้ยอ่�นี้ ๆ  ติามมามากุมาย

วััยรุ่ันี้บัางคนี้ ผิู้ดหวัังเร่ั�องควัามรัักุ ซ้ึ่มเศรั�า ไม่ได�น้ี้กุถ้งผู้้�อ่�นี้ น้ี้กุถ้งแต่ิตินี้เอง ทำารั�ายตินี้เอง 
เพ่�อปรัะชดผู้้�อ่�นี้ ไม่ได�เป็นี้ห่วังควัามร้ั�ส้กุขึ้องพ่อแม่ ท้�ได�เล้�ยงมาตัิ�งแต่ิแรักุเกิุด กุว่ัาจะโติมาได�  
ติ�องเส้ยเงินี้ เส้ยหยาดเหง่�อขึ้นี้าดไหนี้ แติเ่ม่�อไรัท้�คิดถ้งผู้้�อ่�นี้ น้ี้กุถ้งควัามรั้�ส้กุผู้้�อ่�นี้ น้ี้กุถ้งพ่อแม่ ป้�ยา่ 
ติายาย จะไม่ทำารั�ายตินี้เอง เพรัาะห่วังใยผู้้�อ่�นี้ ให�ควัามสำาคัญกัุบัคนี้รัอบัขึ้�าง ให�กัุบัคนี้ท้�รัักุ เช่นี้น้ี้� 
ช่�อว่ัา “รักฺผูู้้อ้�นํ เท่ั้ากัฺบุรักฺตฺนํเอง”

ในี้สถานี้กุารัณ์ปัจจุบัันี้น้ี้�ก็ุเช่นี้เด้ยวักัุนี้ เม่�อรัักุและห่วังใยคนี้ไทยทั�งปรัะเทศ ไม่ควัรัทำาตัิวั 
ให�อย้่ในี้ภาวัะเส้�ยงในี้กุารัติิดเช่�อโรัค ด�วัยกุารัเดินี้ทางไปปรัะเทศท้�เส้�ยงติิดเช่�อโรัค จะได�ไม่นี้ำา
เช่�อโรัคมาติิดคนี้ไทยด�วัยกัุนี้ หร้อใครม่ีความ่จำําเป็นํตฺ้องไป กฺลับุม่าแล้ว จำะป่วยหร้อไม่่ป่วย  
ตฺ้องรู้หน้ําทีั้�ตฺนํเอง ให้กัฺกฺตฺนํเองดู้อากฺาร ๑๔ วันํ ถ้ารู้ว่าตฺนํเองไม่่สบุาย ก็ฺควรกัฺกฺตัฺวอยู่ 
แตฺ่ในํบุ้านํ ไม่่ตฺ้องเดิ้นํทั้างไปทีั้�ไหนํให้แพัร่เช้ื้�อ และติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อเป็นี้ปรัะจำา  
เม่�อเวัลาจามหร่ัอไอ จะได�ไม่เป็นี้พาหะในี้กุารัแพรั่เช่�อโรัค สมดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุข้ึ้�นี้ไวั� 
เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อตฺฺตฺานํํ ภิิกฺฺขเว รกฺฺขนฺํโตฺ ปรํ รกฺฺขติฺ” เป็นํตฺ้นํ แปลควัามว่ัา  
“ภิิกฺษ์ทัั้�งหลาย บ์ุคคลเม้่�อรักฺษาตฺนํ ช้ื้�อว่ารักฺษาคนํอ้�นํ เม้่�อรักฺษาคนํอ้�นํ ช้ื้�อว่ารักฺษาตฺนํ” หมายถ้ง 
กุารัม้ปฏิิสัมพันี้ธ์ ม้นี้ำ�าใจต่ิอกัุนี้ สังคมจะอย้่ยั�งย่นี้ได�ติ�องอย้่ด�วัยกุารัพ้�งพาอาศัยซ้ึ่�งกัุนี้และกัุนี้  
สังคมไม่สามารัถดำารังอย้่ได� เพรัาะควัามเห็นี้แกุ่ตัิวั กุารัใส่ใจต่ิอคนี้อ่�นี้ น้ี้กุถ้งควัามสำาคัญ 
ขึ้องคนี้อ่�นี้ ทำาให�รัักุตินี้เอง พยายามคุ�มครัองปกุป้องตินี้เองจากุโรัครั�ายครัั�งน้ี้� เม่�อปกุป้อง 
ตัิวัเองด้แล�วั ก็ุช่�อว่ัา “ปกฺป้องคนํอ้�นํด้้วย”

กุารัจะรัักุษาตินี้เองได�ด้นัี้�นี้ ติ�องม้ควัามสัมพันี้ธ์กัุบัควัามรัักุควัามหว่ังใยต่ิอคนี้อ่�นี้ด�วัย ท้�เทศน์ี้ 
เร่ั�องน้ี้� วัันี้น้ี้� ก็ุ เพรัาะเป็นี้ห่วังผู้้� อ่�นี้ ห่วังพรัะด�วัยกุันี้ ห่วังญาติิโยม จ้งติ�องเทศน์ี้เร่ั�องน้ี้� 
เพ่�อเต่ิอนี้สติิ ให�ควัามร้ั�แกุ่กัุนี้



๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ในี้สังคมรัะดับัโลกุติอนี้น้ี้� ม้กุารัแลกุเปล้�ยนี้องค์ควัามร้ั� ม้กุารัร่ัวัมม่อกัุนี้ทำาวิัจัย เพ่�อคิดค�นี้ 
ทำาวััคซ้ึ่นี้สำาหรัับัป้องกัุนี้เช่�อไวัรััสโคโรันี้า เช่นี้น้ี้�ก็ุเป็นี้กุารัแสดงถ้งควัามห่วังใยซ้ึ่�งกัุนี้และกัุนี้

ถ�าหากุว่ัาแต่ิละปรัะเทศคิดเอาตัิวัรัอดเพ้ยงลำาพังปรัะเทศตินี้เอง คิดว่ัาไม่เกุ้�ยวักัุบัตินี้เอง  
เป็นี้ปัญหาขึ้องปรัะเทศท้�เป็นี้ตัิวัแพร่ัเช่�ออย่างจ้นี้ปรัะเทศเด้ยวั ไม่เกุ้�ยวักัุบัปรัะเทศตินี้เอง ถ�าคิด 
ในี้ลักุษณะน้ี้�ไม่นี้านี้เช่�อโรัคก็ุรัะบัาดไปทั�วัโลกุ ทุกุปรัะเทศติ�องให�ควัามร่ัวัมม่อกัุนี้และกัุนี้ 
ในี้กุารัป้องกัุนี้ ควับัคุม ด้แลรัักุษาปรัะชาชนี้ในี้ปรัะเทศขึ้องตินี้เอง ไม่ให�ติิดเช่�อ ไม่ให�ไปแพร่ัเช่�อ

ติอนี้น้ี้� ม้ปรัะเทศหร่ัอดินี้แดนี้ท้�ม้ผู้้�ติิดเช่�อโรัคไวัรััสโคโรันี้าแล�วั 1๐๐ ปรัะเทศ และคงไม่หยดุ 
อย้แ่ค่น้ี้� ยงัคงจะแพร่ัรัะบัาดไปทั�วัโลกุ จะม้จำานี้วันี้คนี้ติิดเช่�อเพิ�มข้ึ้�นี้ทุกุวัันี้ จนี้ขึ้ณะน้ี้�จากุกุารัปรัะกุาศ
ล่าสุด คนี้ท้�ได�รัับักุารัติรัวัจและยน่ี้ยนัี้ว่ัาติิดเช่�อแล�วัแสนี้กุวัา่คนี้ ไมนั่ี้บักุลุ่มท้�รัอด้อากุารั หร่ัอผู้้�ติิดเช่�อ  
ท้�ยังไม่แสดงอากุารัอ้กุม้เป็นี้จำานี้วันี้มากุ

จะเห็นี้ได�ว่ัาส่งผู้ลกุรัะทบักัุบัทุกุฝ่�าย ทุกุปรัะเทศ ไม่ทางติรังก็ุทางอ�อม ทุกุหน่ี้วัยงานี้ได�รัับั 
ผู้ลกุรัะทบัเหม่อนี้กัุนี้หมด ทั�งภาคเศรัษฐกิุจ กุารัเม่อง กุารัปกุครัอง กิุจกุารัค�าขึ้ายทั�งภายในี้ 
และภายนี้อกุปรัะเทศ แม�กุรัะทั�งภายในี้วััด กิุจกุรัรัมทางพรัะพุทธศาสนี้าก็ุได�รัับัผู้ลกุรัะทบั 
เช่นี้เด้ยวักัุนี้

กิุจกุรัรัมเกุ้�ยวักัุบัพรัะพทุธศาสนี้าหลายอยา่งติ�องยกุเลกิุ เช่นี้ งานี้บัรัรัพชาสามเณรัภาคฤด้รั�อนี้  
ท้�จะจัดในี้ช่วังปิดภาคเร้ัยนี้ติ�องยกุเลิกุ งานี้วิัส าขึ้บ้ัชาโลกุจะจัดกัุนี้เฉพาะคนี้ไทยเท่านัี้�นี้ 
ไม่ได�เชิญนี้านี้าชาติิมารั่วัมงานี้ท้�ปรัะเทศไทยเหม่อนี้ทุกุปีท้�ผู่้านี้มา งานี้ปรัะชุมทางศาสนี้า 
หลายแห่ง หลายกิุจกุรัรัม ติ�องยกุเลิกุหร่ัอเล่�อนี้ออกุไปอยา่งไม่ม้กุำาหนี้ด กิุจกุรัรัมอุปสมบัทพรัะภิกุษุ 
เน่ี้�องในี้วัันี้วิัสาขึ้บ้ัชาทั�วัปรัะเทศติ�องรัะงับัเอาไวั� เพ่�อเป็นี้กุารัป้องกัุนี้ และเพ่�อควัามปลอดภัย

กุารักุล่าวัลักุษณะน้ี้� ไม่ได�หมายควัามว่ัาให�ต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุติกุใจ หวัาดรัะแวัง ทุกุอยา่งท้�ถ้กุรัะงับั 
หร่ัอยกุเลิกุไปนัี้�นี้ เป็นี้กุารัป้องกัุนี้ไม่ให�เช่�อโรัคแพร่ัรัะบัาด ไม่ให�ลุกุลามภายในี้ปรัะเทศไทย 
เป็นี้เหติุผู้ลหลักุอ้กุปรัะกุารัหน้ี้�ง ติ�องป้องกัุนี้ตินี้เอง ป้องกัุนี้สังคม แต่ิไม่ได�หมายว่ัาติ�องไป 
ตัิ�งแง่รัังเกุ้ยจ หร่ัอกุ้ดกัุนี้ซ้ึ่�งกัุนี้และกัุนี้ ว่ัาจะนี้ำาเช่�อโรัครั�ายมาติิด สิ�งสำาคัญค่อติ�องทำาควัามร้ั� 
ควัามเขึ้�าใจเกุ้�ยวักัุบัเช่�อโรัคให�ละเอ้ยดร้ั�เพ่�อรัักุษาตินี้ อันี้จะนี้ำาไปส่้กุารัรัักุษาคนี้อ่�นี้ต่ิอไป

“กฺารรักฺษาตฺนํ” นัี้�นี้เป็นี้ดังท้�พรัะพุทธเจ�าทรังเล่าเร่ั�องนัี้กุกุายกุรัรัม ๒ คนี้ ค่ออาจารัย์กัุบั 
ล้กุศิษย์ ท้�ม้อาช้พในี้กุารัแสดงกุายกุรัรัมเพ่�อแลกุกัุบัเงินี้รัางวััลหาเล้�ยงช้พ คนี้หน้ี้�งเป็นี้อาจารัย์ 
ร้ัปร่ัางกุำายำาส้งใหญ่ ม้หนี้�าท้�ในี้กุารัยกุหร่ัอเทินี้ไม�ไผู่้ยาวั ๆ ไวั�บันี้ศ้รัษะตัิวัเอง ส่วันี้อ้กุคนี้เป็นี้ 
หญิงสาวัเป็นี้ล้กุศิษย์ เป็นี้นัี้กุแสดงร่ัายรัำาบันี้รัาวัไม�ไผู่้ท้�อาจารัย์ยกุข้ึ้�นี้เหน่ี้อศ้รัษะนัี้�นี้ เหม่อนี้
กุารัแข่ึ้งขัึ้นี้ยิมนี้าสติิกุ กุารัรั่ายรัำาบันี้รัาวัไม�ไผู่้ท้�ยกุเทินี้ศ้รัษะขึ้องอาจารัย์เติ็มไปด�วัยควัามสวัยสด
งดงาม ผู้สมผู้สานี้กัุบัอากุารัน่ี้าหวัาดเส้ยวัชวันี้ต่ิ�นี้เติ�นี้ เร้ัยกุควัามสนี้ใจให�คนี้มาด้เป็นี้จำานี้วันี้มากุ  
เม่�อกุารัแสดงจบัลง ก็ุจะได�รัับัเส้ยงปรับัม่อ และเงินี้รัางวััลมากุมาย



๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ครัั�งหน้ี้�งอาจำารย�กฺล่าวกัฺบุลูกฺศิิษย�ว่ัา “เธอไม่ติ�องกุลัวันี้ะ ฉันี้จะด้แลเธออยา่งด้ ขึ้ณะเด้ยวักัุนี้ 
เธอกุ็ติ�องด้แลฉันี้ให�ด้ด�วัยเหม่อนี้กุันี้ เรัาจะติ�องด้แลซึ่้�งกัุนี้และกุันี้ กุารัแสดงขึ้องเรัาจ้งจะสำาเร็ัจ  
เป็นี้ท้�ช่�นี้ชอบัช่�นี้ชม ได�รัางวััลจากุผู้้�ชม”

แต่ิลูกฺศิิษย�กฺลับุย้อนํแย้งคําของอาจำารย�ว่ัา “ท้�อาจารัยก์ุล่าวัมาเช่นี้นัี้�นี้ ไม่ถ้กุติ�อง ควัามจรังิ 
ก็ุค่ออาจารัย์ติ�องด้แลตัิวัอาจารัย์เองให�ด้ ส่วันี้ฉันี้ก็ุจะด้แลตินี้เองให�ด้ เม่�อต่ิางฝ่�ายต่ิางด้แลตินี้เอง 
เป็นี้อย่างด้ ทำาหนี้�าท้�ตินี้เองให�ด้ ก็ุจะเป็นี้กุารัรัักุษาด้แลกัุนี้และกัุนี้โดยอัติโนี้มัติิ จะทำาให�เรัาทั�งค่้
สามารัถแสดงกุายกุรัรัมได�อย่างปลอดภัย ไม่ติ�องห่วังหนี้�าพะวังหลัง”

พรัะพุทธเจ�าติรััสถามว่ัา “รัะหว่ัางอาจารัย์กัุบัล้กุศิษย์ ใครัพ้ดถ้กุติ�อง”

พรัะพุทธองค์ติรััสเฉลยไวั�วั่า “ลูกฺศิิษย�พูัด้ถูกฺ” ทั�งอาจารัย์และล้กุศิษย์ติ�องทำาหนี้�าท้� 
ขึ้องตินี้เองให�ด้ท้�สุด อาจารัย์ติ�องด้แลตินี้เองให�ด้ ล้กุศิษย์ก็ุติ�องด้แลตินี้เองให�ด้ อาจารัย์ติ�องม้ 
สมาธิควับัคุมไม�ไผู่้ให�อย้่ในี้รัะดับัพอด้พอเหมาะแกุ่กุารัแสดง ไม่ให�ไหวัไปไหวัมาติามแรัง 
กุารัเคล่�อนี้ไหวัร่ัายรัำาขึ้องล้กุศิษย์ ขึ้ณะท้�ล้กุศิษย์ร่ัายรัำาบันี้ปลายไม�ไผู่้นัี้�นี้ ก็ุติ�องรัักุษาสมดลุจังหวัะ 
กุารัเย่�องกุรัายขึ้องตินี้เองให�พอด้พอเหมาะ รัักุษาจังหวัะกุารัทรังตัิวัเองให�ด้ จ้งจะช่�อว่ัา “รักฺษา
ตฺนํเอง และรักฺษาซ่ึ่�งกัฺนํและกัฺนํ”

ผู้้�โดยสารับันี้เคร่ั�องบิันี้ จะเห็นี้พนัี้กุงานี้สาธิติกุารัใช�เคร่ั�องม่อป้องกัุนี้ภัยบันี้เคร่ั�องบิันี้  
ม้ติอนี้หน้ี้�งท้�พ้ดถ้งว่ัาถ�าเคร่ั�องบิันี้ติกุหลุมอากุาศ หร่ัอเกิุดเหตุิฉุกุเฉินี้บันี้เครั่�องบิันี้ ผู้้�โดยสารั 
ควัรัทำาอยา่งไรั ม้ขึ้�อควัามแนี้ะนี้ำาว่ัา “ถ�าเกุดิเหตุิฉุกุเฉนิี้ เม่�อหนี้�ากุากุออกุชเิจนี้ติกุลงมา ให�ผู้้�โดยสารั
หยิบัหนี้�ากุากุสวัมใส่ให�ตินี้เองกุ่อนี้ จากุนัี้�นี้จ้งค่อยสวัมใส่ให�คนี้อ่�นี้ท้�อย้่ขึ้�าง ๆ จะเป็นี้เด็กุหร่ัอ 
คนี้ชรัา ท้�ไม่สามารัถช่วัยเหล่อตินี้เองได�” เหตุิท้�ติ�องเต่ิอนี้แบับันัี้�นี้ เป็นี้กุารัป้องกัุนี้ว่ัา ถ�าห่วัง 
แต่ิคนี้อ่�นี้ ล่มห่วังตัิวัเอง เพรัาะพยายามสวัมหนี้�ากุากุออกุชเิจนี้ให�เด็กุหร่ัอผู้้�อ่�นี้ ขึ้ณะท้�ตินี้เองกุำาลัง
ขึ้าดอากุาศหายใจ ไม่ทันี้ได�สวัมใส่ให�ผู้้�อ่�นี้เสร็ัจ อาจขึ้าดใจติายกุ่อนี้ได� หร่ัออาจติายด�วัยกัุนี้ทั�งค่้  
จ้งจำาเป็นี้ติ�องช่วัยตินี้เองกุ่อนี้จะไปช่วัยเหล่อผู้้�อ่�นี้

พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “เรัาติ�องคุ�มครัองตัิวัเองด�วัยสติิ” มี่สติฺสัม่ปชัื้ญญะ รู้เท่ั้าทัั้นํปัจำจ์ำบัุนํ 
รู้เท่ั้าทัั้นํเหต์ฺกฺารณ์� เป็นี้กุารัปกุป้องคุ�มครัองตินี้เอง เม่�อปกุป้องคุ�มครัองตินี้เองด้แล�วั ก็ุเท่ากัุบัปกุป้อง
คุ�มครัองผู้้�อ่�นี้ไปในี้ติัวั เช่นี้เด้ยวักัุนี้กัุบัคนี้ขึ้ับัรัถโดยสารัสาธารัณะติ�องไม่ปรัะมาทในี้ขึ้ณะขึ้ับัรัถ  
ไม่จำาเป็นี้ติ�องมาด้แลผู้้�โดยสารั หนี้�าท้�ขึ้องคนี้ขึ้ับัรัถค่อขัึ้บัรัถอย่างไรัให�ปลอดภัย ถ�าห่วังหนี้�า 
พะวังหลัง มองด้ผู้้�โดยสารัมากุกุว่ัามองด้หนี้ทาง จะทำาให�เกิุดอุบััติิเหตุิได�ง่าย ๆ เป็นี้กุารัไม่รัักุษา
คุ�มครัองตินี้เอง ขึ้ณะเด้ยวักัุนี้ก็ุไม่คุ�มครัองผู้้�อ่�นี้ด�วัยเช่นี้เด้ยวักัุนี้

กุารัม้สติิ ร้ั�เท่าทันี้ปัจจุบัันี้ ร้ั�เท่าทันี้เหตุิกุารัณ์ขึ้องคนี้ภายในี้ปรัะเทศ จะช่วัยให�ปรัะเทศไทย 
ผู่้านี้พ�นี้วิักุฤติครัั�งน้ี้�ไปได� อย่าทำาตินี้เองให�ติกุอย้่ในี้ภาวัะเส้�ยงต่ิอกุารัติิดเช่�อโรัคโควิัด 1๙  
ซ้ึ่�งเป็นี้ช่�ออย่างเป็นี้ทางกุารัขึ้องเช่�อไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่ โดยใช�ช่�อว่ัา “COVID-19” 



๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ซ้ึ่�งย่อมาจากุ คำาว่ัา “Coronavirus Disease Starting in 2019” หร่ัอโรัคไวัรััสโคโรันี้า
ท้�เริั�มติ�นี้ในี้ปี ๒๕๖๒ ม้กุารัปรัะกุาศช่�อน้ี้�โดยองค์กุารัอนี้ามัยโลกุ เม่�อวัันี้ท้� 1๒ กุุมภาพันี้ธ์ 
๒๕๖๓ ไวัรััสน้ี้�เป็นี้กุลุ่มขึ้องเช่�อไวัรััสท้�สามารัถกุ่อให�เกิุดโรัคทางเดินี้หายใจ ซึ่้�งไวัรััสในี้กุลุ่มน้ี้� 
ม้หลายสายพันี้ธ์ุ ส่วันี้ใหญท่ำาให�เกิุดอากุารัท้�ไม่รุันี้แรัง ค่อ เป็นี้ไขึ้�หวััดธรัรัมดา ในี้ขึ้ณะท้�บัางสายพันี้ธ์ุ
อาจกุอ่ให�เกิุดอากุารัรันุี้แรังจนี้เป็นี้ปอดอกัุเสบัได� เช่นี้ โรัคติิดเช่�อไวัรััสทางเดนิี้หายใจติะวัันี้ออกุกุลาง 
เม่อร�ส (MERS - CoV) หร่ัอ โรคซึ่าร�ส (SARS) 

ไวรัสโควิด้ ๑๙ อย้่ในี้กุลุ่มโคโรันี้าท้�ม้กุารัค�นี้พบัใหม่ ไม่เคยปรัากุฏิวั่าม้กุารัติิดเช่�อไวัรััส 
ชนิี้ดน้ี้�ในี้คนี้มากุ่อนี้ พบัครัั�งแรักุท้�เม่องอ่้ฮัั่�นี้ มณฑ์ลห้เป�ย สาธารัณรััฐปรัะชาชนี้จ้นี้ ในี้ช่วังปลายปี 
๒๕๖๒ รัายงานี้กุารัพบัครัั�งแรักุท้�เม่องอ่้ฮัั่�นี้ ปรัะเทศจ้นี้ เม่�อวัันี้ท้� ๓๐ - ๓1 ธันี้วัาคม ๒๕๖๒  
จ้นี้รัายงานี้ว่ัาม้ผู้้�ติิดเช่�อท้�อ่้ฮัั่�นี้ ๔1 คนี้ ปัจจุบัันี้เช่�อไวัรััสได�กุรัะจายไปทั�วัโลกุ แสดงให�เห็นี้ว่ัา 
ไม่สามารัถควับัคุมโรัคเอาไวั�ได�  

ปรัะเทศไทยเป็นี้ปรัะเทศแรักุท้�ติรัวัจพบัคนี้ติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า เป็นี้ปรัะเทศท้� ๒ ต่ิอจากุ 
ปรัะเทศจ้นี้ รััฐบัาลปรัะกุาศวัันี้ท้� 1๒ มกุรัาคม ๒๕๖๓ ว่ัาพบัคนี้ติิดเช่�อไวัรััสในี้ปรัะเทศไทย 
เป็นี้คนี้แรักุ โดยเป็นี้หญิงชาวัจ้นี้ซ้ึ่�งเดินี้ทางทางมาจากุอ่้ฮัั่�นี้เพ่�อมาเท้�ยวัปรัะเทศไทย ม้อากุารั
ป�วัยและติรัวัจพบัไวัรััส ติ�องขึ้อช่�นี้ชมสาธารัณสุขึ้ขึ้องไทยท้�ติรัวัจพบัได�รัวัดเร็ัวั หลายปรัะเทศ 
ในี้ทว้ัปยุโรัปจ้งม้กุารัปรัะกุาศเต่ิอนี้นัี้กุท่องเท้�ยวัขึ้องตินี้เองและปรัะกุาศเต่ิอนี้ว่ัาปรัะเทศไทย 
เป็นี้ดินี้แดนี้อันี้ติรัาย เป็นี้หน้ี้�งในี้ปรัะเทศท้�ม้ควัามเส้�ยงต่ิอโควิัดเป็นี้อย่างมากุรัองจากุปรัะเทศจ้นี้ 
สาเหติุเพรัาะในี้รัอบั ๕ ปีท้�ผู่้านี้มา ปรัะเทศไทยเป็นี้ดินี้แดนี้ท้�ชาวัจ้นี้มาเท้�ยวัมากุสุดในี้โลกุ  
ติอนี้น้ี้�กุลายเป็นี้ว่ัาหลายปรัะเทศทั�วัโลกุได�รัับัผู้ลกุรัะทบัเหม่อนี้กัุนี้หมด ยกุเวั�นี้ขัึ้�วัโลกุเหน่ี้อ 
และขัึ้�วัโลกุใติ�

ในี้สถานี้กุารัณ์ติอนี้น้ี้� ปรัะเทศไทยได�ปรัะกุาศภาวัะวิักุฤติโควิัดแบ่ังเป็นี้ ๓ รัะยะ ค่อ

ระยะทีั้� ๑ 
คนี้จ้นี้ท้�อ่้ฮัั่�นี้ 

ติิดโควิัดมาแพร่ัเช่�อ 
ในี้ปรัะเทศไทย

ระยะทีั้� ๒ 
คนี้ไทยติิดโควิัด 
จากุนัี้กุท่องเท้�ยวั 
ท้�มาเท้�ยวัในี้ไทย

ระยะทีั้� ๓  
คนี้ไทยติิดเช่�อโควิัด 

จากุคนี้ไทยด�วัยกัุนี้เอง



๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

คนี้ไทยติิดเช่�อโควิัดคนี้แรักุเม่�อวัันี้ท้� ๓๐ มกุรัาคม ๒๕๖๓ เป็นี้คนี้ขัึ้บัรัถแท็กุซ้ึ่� ติิดเช่�อ 
มาจากุนัี้กุท่องเท้�ยวัชาวัจ้นี้ ใครัท้�ใช�บัริักุารัแท็กุซ้ึ่�คันี้นัี้�นี้หร่ัอไปสัมผัู้สใกุล�ชิดกัุบัคนี้ขัึ้บัแท็กุซ้ึ่� 
หน่ี้วัยงานี้รััฐเร้ัยกุติามตัิวัมาติรัวัจหาเช่�อโควิัด เพ่�อควับัคุมป้องกัุนี้ไม่ให�แพร่ัรัะบัาดไปมากุกุว่ัานัี้�นี้  

เกิุดเหตุิกุารัณ์คุณป้ามหาภัยในี้เกุาหล้ใติ� ปรัะมาณวัันี้ท้� 1๐ กุุมภาพันี้ธ์ ๖๓ คนี้ไขึ้�รัายท้� ๓1  
ขึ้องเกุาหล้  ป�วัยเป็นี้หวััด ม้อากุารัไอจาม ไปหาหมอก็ุบัอกุหมอว่ัาเป็นี้ไขึ้�หวััดธรัรัมดา ไม่ยอมเขึ้�ารัับั 
กุารัติรัวัจหาเช่�อไวัรััส พอถ้งวัันี้ท้� 1๗ กุุมภาพันี้ธ์ ผู้ลกุารัติรัวัจย่นี้ยันี้ว่ัาคุณป้าป�วัยติิดเช่�อไวัรััส 
โคโรันี้าหร่ัอโควัดิ 1๙ แติร่ัะหว่ัางท้�คุณป้าติิดเช่�อนัี้�นี้ คุณป้าได�เดินี้ทางไปติามสถานี้ท้�ต่ิาง ๆ  มากุมาย  
ไปปรัะชุมกิุจกุรัรัมศาสนี้าติามลัทธิศาสนี้าขึ้องตินี้ ซ้ึ่�งม้คนี้จำานี้วันี้มากุเขึ้�าร่ัวัมปรัะชุมกัุนี้ ณ ท้�นัี้�นี้ ๆ   
ทำาให�เช่�อได�แพรักุ่รัะจายอยา่งรัวัดเร็ัวัไปยงัผู้้�มารัว่ัมปรัะชมุ ๔ สาขึ้าด�วัยกัุนี้ นี้อกุจากุน้ี้� คุณป้ายงัได�
เดินี้ทางไปติามสถานี้ท้�ต่ิาง ๆ  โดยรัถโดยสารัสาธารัณะ แพร่ัเช่�อไปทั�วั เร้ัยกุว่ัา “Super Spreader  
ผูู้้ติฺด้เช้ื้�อไวรัสโคโรนําทีั้�สาม่ารถแพัร่กฺระจำายเช้ื้�อไปสู่ผูู้้อ้�นํในํวงกฺว้าง” จ้งขึ้นี้านี้นี้ามว่ัา  
“ค์ณ์ป้าม่หาภัิย” เป็นํผูู้้แพัร่เช้ื้�อไวรัสทีั้�น่ํากฺลัวม่ากฺ ๆ

น้ี้�ไม่ได�หมายควัามว่ัาทุกุคนี้สามารัถแพร่ัเช่�อได�แบับัคุณป้ามหาภัยคนี้น้ี้� เป็นี้เฉพาะ 
บุัคคลเท่านัี้�นี้ อย่างเช่นี้ในี้ปรัะเทศไทย ก็ุทำาให�เกิุดควัามต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุหวัาดกุลัวั กุลัวัเป็นี้ 
แบับัเกุาหล้ใติ� สาเหตุิเกิุดจากุคุณป้�ไปเท้�ยวัญ้�ปุ�นี้ กุลับัมาแล�วัไม่เขึ้�ารัับักุารัติรัวัจหาเช่�อ ไม่ทำา 
กุารักัุกุตัิวั เป็นี้สาเหตุิให�แพร่ัเช่�อไปยังคนี้ในี้ครัอบัครััวั โดยเฉพาะหลานี้ตัิวัเล็กุ ๆ ปรัะเทศไทย 
จ้งทำากุารัป้องกัุนี้ด�วัยกุารัปรัะกุาศปิดโรังเร้ัยนี้ ปิดธนี้าคารัท้�ครัอบัครััวัน้ี้�ม้ส่วันี้ไปเกุ้�ยวัขึ้�อง 
ทุกุสิ�งทุกุอย่าง ทำากุารัติรัวัจหาเช่�ออย่างละเอ้ยด ใครัอย้่ในี้ข่ึ้ายสงสัย ก็ุให�กัุกุตัิวัเพ่�อสังเกุติกุารัณ์ 
ทำากุารัติรัวัจอย่างละเอ้ยด เพรัาะไม่อยากุให�เกิุดเหตุิกุารัณ์แบับัปรัะเทศเกุาหล้ใติ�

นัี้กุแพรัเ่ช่�อมหาภยัน้ี้�ไม่ได�เป็นี้กัุนี้ทุกุคนี้ โดยเฉล้�ยในี้รั�อยคนี้จะม้ปรัะมาณ ๒๐ คนี้ เป็นํคนํไข้
ม่หาภัิย อ้กุ ๘๐ คนี้ เป็นํคนํไข้แพัร่เช้ื้�อธุ์รรม่ด้า คนี้ไขึ้�ปกุติิติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้าแล�วัจะแพรั่เช่�อ 
ต่ิอได� ๒ คนี้ แต่ิถ�าเป็นี้ปรัะเภทคนี้มหาภัย สามารัถกุรัะจายเช่�อโรัคได� 1 ต่ิอ ๔๐ คนี้

วัันี้ท้� 1๗ กุุมภาพันี้ธ์ ปรัะเทศเกุาหล้ใติ� ม้ผู้้�ติิดเช่�อ ๓1 คนี้ แต่ิจากุเหตุิกุารัณ์ครัั�งน้ี้�  
ทำาให�กุารัแพร่ัเช่�อเป็นี้ไปอย่างรัวัดเร็ัวั ม้กุารัปรัะกุาศล่าสุดออกุมาว่ัา พบัผู้้�ติิดเช่�อ ๗,๐๐๐ คนี้  
อย่างรัวัดเร็ัวั เร้ัยกุว่ัา “กฺารแพัร่เช้ื้�อรวด้เร็ว” เพรัาะเช่�อโรัคม้ควัามเขึ้�มกุว่ัาปกุติิ แข็ึ้งแรังผิู้ดปกุติิ 
กุารัจามไอเพ้ยงครัั�งเด้ยวั สามารัถล่องลอยในี้อากุาศได�นี้านี้ กุรัะจายไปหาคนี้อ่�นี้ได�ไวักุว่ัาปกุติิ  
แต่ิถ�าเป็นี้คนี้ติิดเช่�อปกุติิ เช่�อโรัคอ่อนี้ กุรัะจายได�ไม่มากุ แต่ิก็ุสามารัถแพรั่เช่�อได�เหม่อนี้กัุนี้  
หากุไม่ได�รัับักุารัติรัวัจรัักุษาทันี้ท้

รััฐบัาลไทยเล็งเห็นี้ควัามสำาคัญติรังน้ี้� เพ่�อป้องกัุนี้กุารัแพร่ัเช่�อแบับัมหาภัยครัั�งน้ี้� จ้งได� 
กุำาหนี้ดมาติรักุารัป้องกัุนี้อย่างเขึ้�มงวัด เพ่�อป้องกัุนี้ไม่ให�เกิุดกุารัแพรั่เช่�อทั�งแบับัมหาภัย  
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และแบับัปกุติิทั�วัไป จ้งม้กุารัติรัวัจคนี้เขึ้�าปรัะเทศอยา่งละเอ้ยด ติรัวัจอยา่งเขึ้�มงวัด ถ�าหากุเดนิี้ทาง
มาจากุปรัะเทศกุลุ่มเส้�ยง ติ�องทำากุารักัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ เพ่�อรัอด้อากุารั

ตัิวัเรัาเองกุเ็ช่นี้เด้ยวักัุนี้ ติ�องทำากุารัปอ้งกัุนี้ตินี้เองอยา่งเขึ้�มงวัด อยา่ปรัะมาทในี้กุารัดำาเนิี้นี้ช้วิัติ  
ม้สติิร้ั�เท่าทันี้ ถ�าร้ั�ว่ัาตัิวัเองไม่สบัาย ม้อากุารัเหม่อนี้จะเป็นี้โรัค หร่ัอกุลับัมาจากุปรัะเทศ 
กุลุ่มเส้�ยง ก็ุติ�องด้แลป้องกัุนี้ตัิวัเองให�ด้ ด�วัยกุารัสวัมหนี้�ากุากุ ล�างม่อ ติามท้�โฆษณาว่ัา  
“กิฺนํร้อนํ ช้ื้อนํแยกฺ อยู่ห่าง ล้างม้่อ” กุารัสวัมหนี้�ากุากุเพ้ยงคนี้เด้ยวั นี้อกุจากุเป็นี้กุารัป้องกัุนี้
กุารัติิดเช่�อจากุผู้้�อ่�นี้แล�วั ก็ุเป็นี้กุารัป้องกัุนี้กุารัแพร่ัเช่�อให�ผู้้�อ่�นี้เช่นี้เด้ยวักัุนี้ กุารัรัักุษาตินี้ จ้งช่�อว่ัา
รัักุษาคนี้อ่�นี้ กุารัรัักุษาคนี้อ่�นี้จ้งช่�อว่ัารัักุษาตินี้ด�วัยอากุารัแบับัน้ี้�  แม�ไม่ได�ป�วัยติิดเช่�อ แต่ิเพรัาะ
ควัามห่วังใยต่ิอคนี้อ่�นี้ ต่ิอคนี้รัอบัขึ้�าง ต่ิอสังคม จ้งควัรัสวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัยกัุนี้

วิธีุ์สังเกฺตฺอากฺารป่วยไวรัสโคโรนําสายพัันํธ์ุ์�ใหม่่ หร้อโควิด้ ๑๙ ดังน้ี้�

เม่�อร้ั�ตัิวัว่ัาปอดเริั�มม้อากุารัหายใจถ้� ๆ  หายใจหอบัอย่างรุันี้แรัง หร่ัอม้อากุารัอยา่งใดอยา่งหน้ี้�ง 
ในี้ ๓ อย่างนัี้�นี้ ควัรักัุกุตินี้เอง และร้ับัไปพบัแพทย์ผู้้�เช้�ยวัชาญเพ่�อทำากุารัติรัวัจหาเช่�อ อย่าชะล่าใจ  
ไวัรััสชนิี้ดน้ี้� เนี้�นี้โจมต้ิท้�ปอด ต่ิอให�สามารัถรัักุษาเช่�อโรัคหายได� แต่ิถ�าปอดถ้กุทำาลาย ก็ุไม่รัอด 
เหม่อนี้กัุนี้ เหม่อนี้กุรัณ้คนี้ไทยคนี้แรักุท้�เส้ยช้วิัติ แม�จะรัักุษาไวัรััสหายขึ้าด แต่ิปอดถ้กุทำาลาย 
หมดแล�วั สุดท�ายก็ุไม่รัอด ทุกุวัันี้น้ี้�จ้งม้กุารัรัณรังค์ให�ม้กุารัสวัมใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยในี้ท้�สาธารัณะ

กุารัสวัมใส่หนี้�ากุากุนัี้�นี้ ไม่ได�หมายควัามว่ัาเป็นี้ผู้้�ติิดเช่�อ แต่ิหมายถ้งเป็นี้กุารัป้องกัุนี้ตินี้เอง 
จากุกุารัติิดเช่�อด�วัย เม่�อไปในี้ท้�สาธารัณะ พบัปะผู้้�คนี้มากุมาย ไม่ร้ั�ว่ัาใครัติิดเช่�อไวัรััสน้ี้� 
บั�างหร่ัอไม่ เม่�อไปสัมผัู้สเขึ้�า อาจจะทำาให�ติิดเช่�อโดยไม่ร้ั�ตัิวั เม่�อม้กุารัสัมผัู้สคนี้อ่�นี้ สิ�งอ่�นี้ ๆ  
ไม่ว่ัาจะเป็นี้รัาวับัันี้ได รัาวัรัถโดยสารัสาธารัณะ หร่ัออ่�นี้ ๆ ห�ามนี้ำาม่อมาแติะดวังติา แติะจม้กุ 
ปากุ เป็นี้อันี้ขึ้าด เพรัาะเช่�อโรัคชนิี้ดน้ี้� สามารัถแพร่ัเช่�อเขึ้�าทางดวังติา จม้กุ ปากุ จ้งม้กุารัรัณรังค์
ให�ม้กุารัพกุเจลล�างม่อ หร่ัอสบ่้ัสำาหรัับัล�างม่อ เป็นี้กุารัรัักุษาตัิวัเอง คุ�มครัองตินี้เองจากุกุารัติิดเช่�อ

๓. หายใจำ 
ไม่่เต็ฺม่ปอด้

๑. ไข้ข่�นํสูง ๒. มี่กฺารไอ 
กฺารจำาม่



๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

กฺารรักฺษาตฺนํแบุบุนีํ�เทั้่ากัฺบุเป็นํกฺารรักฺษาคนํอ้�นํ และเป็นี้กุารัรัักุษาตินี้เรัาเองไปในี้ตัิวัด�วัย 
ทุกุอย่างติ�องม้สติิ ม้ควัามรั้� ม้ควัามเขึ้�าใจ แม�จะไม่ม้วััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ ไม่ม้ยารัักุษาท้�แน่ี้ชัด  
แต่ิก็ุสามารัถด้แลป้องกัุนี้ตินี้เองได� อยา่กุลัวัไปหมดทุกุอยา่ง ติรัะหนี้กุไปทุกุอยา่ง จนี้ไม่กุล�าไปไหนี้ 
ไม่กุล�าทำาอะไรั แบับันัี้�นี้จะป�วัยเป็นี้โรัคปรัะสาทและเคร้ัยดติายกุ่อนี้ติิดเช่�อ สิ�งสำาคัญ รััฐบัาลก็ุติ�อง
ทำาหนี้�าท้�ป้องกัุนี้รัักุษาปรัะชาชนี้ในี้ปรัะเทศเช่นี้เด้ยวักัุนี้ อย่าปล่อยให�นัี้กุท่องเท้�ยวัจากุปรัะเทศ
กุลุ่มเส้�ยงเขึ้�ามา จนี้กุลายเป็นี้สาเหตุินี้ำาเช่�อเขึ้�ามาแพร่ัในี้ปรัะเทศตินี้เอง ดังนิี้ทานี้ท้�จะเล่าต่ิอไปน้ี้�

ณ ติ�นี้ไม�ใหญ่แห่งหน้ี้�งกุลางป�าล้กุ ม้ฝ้่งนี้กุพากัุนี้มาทำารัังวัางไข่ึ้ ออกุล้กุเป็นี้จำานี้วันี้มากุ  
อย้่กัุนี้อย่างสงบัสุขึ้ ไม่นี้านี้ก็ุม้แรั�งแกุ่ติาบัอดตัิวัหน้ี้�งบิันี้พลัดหลงมาท้�ติ�นี้ไม�แห่งนัี้�นี้ บัรัรัดานี้กุ 
ก็ุเกิุดควัามสงสารั นี้อกุจากุหาอาหารัมาให�ล้กุ ๆ ขึ้องตินี้เองแล�วั ก็ุแบ่ังปันี้อาหารัให�กัุบั 
แรั�งแกุ่ติาบัอดตัิวัน้ี้�ด�วัยเช่นี้เด้ยวักัุนี้ เจ�าแรั�งแกุ่ได�รัับัเมติติานี้ำ�าใจจากุฝ้่งนี้กุ ก็ุอยากุติอบัแทนี้คุณบั�าง 
เลยย่�นี้ขึ้�อเสนี้อขึ้อพักุพิงท้�โพรังไม�ด�านี้ล่าง จะคอยทำาหนี้�าท้�เป็นี้เวัรัยามไม่ให�ศัติร้ัข้ึ้�นี้ไปทำาอันี้ติรัาย
แกุ่ล้กุนี้กุในี้รัังบันี้ติ�นี้ไม� บัรัรัดานี้กุทั�งหลาย จะได�ออกุไปหาอาหารัอย่างสบัายใจ ไม่ติ�องคอย 
ห่วังหนี้�าพะวังหลังถ้งล้กุ ๆ ท้�อย้่บันี้ติ�นี้ไม�

นี้กุทั�งหลายพิจารัณาแล�วัก็ุเห็นี้ชอบัด�วัย จ้งติกุลงติามนัี้�นี้ บิันี้ออกุหาอาหารัด�วัย 
ควัามสบัายใจ และก็ุไม่ล่มนี้ำาอาหารัมาแบ่ังปันี้ให�แรั�งแกุ่ตัิวัน้ี้�ด�วัย เหตุิกุารัณ์ทุกุอย่างผู่้านี้ไป 
อย่างปกุติิ จนี้กุรัะทั�งเจ�าแมวัป�าส่บัร้ั�ว่ัาม้ล้กุนี้กุอย้่บันี้ติ�นี้ไม�เพรัาะสังเกุติเห็นี้นี้กุบิันี้เขึ้�าบิันี้ออกุ 
เป็นี้ปรัะจำา วัันี้หน้ี้�งเม่�อเห็นี้ว่ัาฝ้่งนี้กุพากัุนี้บิันี้ออกุไปจากุติ�นี้ไม�หมดแล�วัจ้งได�ย่องข้ึ้�นี้ติ�นี้ไม�หวัังข้ึ้�นี้
ไปกิุนี้ล้กุนี้กุบันี้ติ�นี้ไม�

ฝ่�ายเจ�าแรั�งแกุ่ติาบัอดได�ยินี้เส้ยงผิู้ดปกุติิ ก็ุกุล่าวัเส้ยงดังข่ึ้มข่้ึ้ว่ัา “ใครันัี้�นี้ เจ�าเป็นี้ใครั มาทำา 
อะไรัท้�น้ี้�”

แมวัป�า ไม่ทันี้ร้ั�ว่ัาม้แรั�งอย้โ่พรังด�านี้ใติ� จะหน้ี้ก็ุหน้ี้ไม่ทันี้ แต่ิด�วัยควัามเจ�าเล่ห์ ก็ุติอบัออกุไป 
ด�วัยเส้ยงเคารัพนี้บันี้อบั “ขึ้�าเองเป็นี้แมวัครัับั ท่านี้พญาแรั�งผู้้�ยิ�งใหญ่”

“เจ�าจะข้ึ้�นี้ไปทำาอะไรับันี้นัี้�นี้”

แมวัคิดหาวิัธ้เอาตัิวัรัอด พลางสังเกุติอากุารัแรั�งควับัค่้ไปด�วัย ติอบัว่ัา “ผู้มได�ยินี้ช่�อเส้ยง 
ขึ้องท่านี้พญาแรั�งมานี้านี้ อยากุร้ั�จักุท่านี้ จ้งได�ออกุติามหาท่านี้ไปทั�วัป�า ร้ั�ว่ัาท่านี้อาศัยอย้่ติรังน้ี้� 
จ้งได�เสาะติามหามาจนี้พบัน้ี้�แหละครัับั”

“ไม่ใช่เจ�าจะมาจับักิุนี้ล้กุนี้กุหรัอกุหร่ัอ”

“ไม่ครัับั ท่านี้พญาแรั�ง ผู้มได�ยินี้กิุติติิศัพท์ขึ้องท่านี้ ได�ยินี้คำาสอนี้ขึ้องท่านี้ ติอนี้น้ี้�ผู้มเป็นี้ 
แมวัมังสวิัรััติิ ไม่กิุนี้เน่ี้�อสัติว์ัเป็นี้อาหารัแล�วัครัับั”

พญาแรั�งไม่ทันี้เล่ห์ขึ้องแมวัป�า หลงในี้คำาเยนิี้ยอขึ้องแมวัป�า จนี้รัับัแมวัป�าเป็นี้ศิษย ์ให�อาศัย 
อย้่ด�วัยกัุนี้ภายในี้โพรังไม�ด�านี้ล่างนัี้�นี้
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ฝ่�ายเจ�าแมวัป�า เม่�อพินิี้จพิจารัณาแล�วั เห็นี้ว่ัาพญาแล�งติาบัอด ทำาอะไรัตินี้ไม่ได�  
เวัลาพญาแรั�งหลับั ก็ุแอบัย่องไปกิุนี้ล้กุนี้กุบันี้ติ�นี้ไม�เป็นี้ปรัะจำาทุกุวัันี้ จนี้ล้กุนี้กุเหล่อนี้�อย 
ลงทุกุ ๆ  ขึ้ณะ กุรัะทั�งบัรัรัดานี้กุจับัสังเกุติเห็นี้ควัามผิู้ดปกุติินัี้�นี้เขึ้�า แมวัป�าพอร้ั�ว่ัาพวักุนี้กุร้ั�ตัิวัแล�วั  
ก็ุแอบัหลบัหน้ี้ไปอย่างเง้ยบั ๆ  ส่วันี้ฝ้่งนี้กุก็ุพากัุนี้เสาะหาสาเหตุิว่ัาสัติว์ัอะไรัมากิุนี้ล้กุ ๆ  ขึ้องตินี้  
ก็ุพบักุรัะด้กุขึ้องล้กุนี้กุเต็ิมโพรังแรั�งแกุ่ ด�วัยควัามโกุรัธแค�นี้ ไม่สนี้ใจคำาแกุ�ตัิวัขึ้องแรั�งแกุ่ติาบัอด 
ฝ้่งนี้กุก็ุพากัุนี้รุัมจิกุต้ิแรั�งแกุ่จนี้ถ้งแกุ่ควัามติาย

นิํทั้านํเร้�องนีํ�เตฺ้อนํให้รู้ว่า อย่าปรัะมาทในี้กุารัดำารังช้วัิติ เหม่อนี้แรั�งแกุ่อาสาเฝ่้ารัังนี้กุเฝ่้า 
ล้กุนี้กุให�เขึ้า กุลับัใจอ่อนี้เพรัาะคำาป้อยอขึ้องแมวัป�า จนี้ปล่อยให�แมวัป�าข้ึ้�นี้ไปกิุนี้ล้กุนี้กุจนี้เกุ่อบัหมด  
สุดท�ายตัิวัเองก็ุติ�องติายเพรัาะถ้กุฝ้่งนี้กุโกุรัธแค�นี้รุัมจิกุต้ิ ไม่ม้กุารัติรัวัจสอบัท้�มาท้�ไป ไวั�ใจเกิุนี้ไป  
ไม่ม้กุารักัุกุตัิวัด้อากุารักุ่อนี้ ปล่อยให�แมวัป�าเป็นี้ไวัรััสรั�ายเขึ้�ามาในี้บั�านี้ ไปทำารั�ายล้กุหลานี้นี้กุ 
จนี้เกุ่อบัเกุล้�ยงรััง แรั�งแกุ่ติาบัอดไม่ร้ั�จักุรัะมัดรัะวััง ทำาให�เกิุดภัยแกุ่บัรัรัดาล้กุนี้กุ เกิุดภัยแกุ่ตัิวัเอง 
ทำาให�ฝ้่งนี้กุติ�องเกิุดควัามเส้ยหาย เกิุดควัามเด่อดรั�อนี้มากุมาย

ดังนัี้�นี้ท่านี้ทั�งหลาย อยา่ทำาตัิวัเหม่อนี้แรั�งแกุ่ติาบัอด ติ�องด้แลตินี้เองให�ด้ ป้องกัุนี้ตินี้เองให�ด้  
จะไอจะจาม ติ�องรัะมดัรัะวััง เจ็บัป�วัยม้อากุารัน่ี้าสงสัย ร้ับัไปพบัแพทยผ้์ู้�เช้�ยวัชาญ กฺารรักฺษาตฺนํเอง 
อย่างดี้ ก็ฺเท่ั้ากัฺบุรักฺษาผูู้้อ้�นํไปในํตัฺว เม้่�อรักฺษาคนํอ้�นํเป็นํอย่างดี้ ก็ฺช้ื้�อว่ารักฺษาตฺนํเองด้้วย 
เช่ื้นํเดี้ยวกัฺนํ อย่าทำาตัิวัแบับัคุณป้ามหาภัย เท้�ยวัแพร่ัเช่�อกุรัะจายไปทั�วัปรัะเทศเกุาหล้ใติ�  
ถ�าคนี้เรัาด้แลรัักุษาตัิวัเองได�ด้มากุเท่าไรั ก็ุเท่ากัุบัด้แลรัักุษาผู้้�อ่�นี้มากุเท่านัี้�นี้ เป็นี้กุารัรัักุษา 
ซ้ึ่�งกัุนี้และกัุนี้ ทุกุคนี้จะได�ปลอดภัยจากุโรัครั�ายครัั�งน้ี้� กุ�าวัผู้่านี้วิักุฤติกุารัณ์โควิัดครัั�งน้ี้�ไปด�วัยกัุนี้
อย่างปลอดภัย ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะแห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััยและบุัญกุุศลท้�บัำาเพ็ญ เดชานุี้ภาพแห่งหลวังพ่อ 
พรัะพุทธธรัรัมวัิเชษฐศาสดาในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั  
พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะบัรัมธาตุิมหาเจด้ย์ ขึ้อจงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย  
อำานี้วัยพรัให�ทกุุท่านี้ จงปรัะสบัแติค่วัามสขุึ้ควัามเจรัญิในี้ธรัรัมขึ้ององคส์มเด็จพรัะสมัมาสัมพุทธเจ�า 
แคล�วัคลาดปลอดภัยจากุโรัครั�ายทั�งปวัง โดยเฉพาะไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่ ควัามวิับััติิทกุุปรัะกุารั 
อย่ามากุลำ�ากุรัาย ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  
จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อตัฺตฺรักฺขกฺถา ว่าด้้วยกฺารรักฺษาตฺนํ พอสมควัรัแกุเ่วัลา  
ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

กิมานันทกถา  

ว่่าด้้ว่ยบัันเทิงกันได้้อัย่างไรั*

 

โกฺ น์ํ หาโส กิฺม่านํนฺํโทั้ นิํจฺำจํำ ปชฺื้ชื้ลิเตฺ สตีฺติฺ ฯ
                            (ขุุ. ธ. ๒๕/๒๑/๑๔๖)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้กิฺม่านัํนํทั้กฺถา ว่าด้้วยบัุนํเทิั้งกัฺนํได้้อย่างไร  
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้ 
ขึ้องญาติิโยมสาธุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ขึ้วันี้ขึ้วัายบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งเป็นี้วัันี้พรัะ  
เป็นี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ วัันี้ฟัังธรัรัม ท่านี้ทั�งหลายฟัังธรัรัมทั�งภายในี้พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
และฟัังอย้่ทางบั�านี้ผู่้านี้ส่�อวิัทยุโทรัทัศน์ี้หร่ัอส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้โดยทางวััดอนุี้โมทนี้าทั�งนัี้�นี้  
กุารัฟัังธรัรัมอย้ท้่�บั�านี้ก็ุเป็นี้ควัามสวััสด้ ปลอดภัย หากุมาฟัังธรัรัมท้�วััดจะติ�องสวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัย 
ล�างม่อและนัี้�งรัักุษารัะยะห่างกัุนี้ติามท้�กุำาหนี้ด 

ทั�งน้ี้�เพรัาะว่ัาภัยคุกุคามจากุไวัรััสโคโรันี้าหร่ัอโควิัด 1๙ เริั�มเด่นี้ชัดข้ึ้�นี้ทุกุท้ ถ้งขึ้นี้าด 
ฝ่�ายบั�านี้เม่องปรัะกุาศปิดสถานี้ท้�หลายแห่งในี้กุรัุงเทพมหานี้ครัและปรัิมณฑ์ล เริั�มตัิ�งแต่ิ 
เม่�อวัานี้น้ี้� ม้ผู้ลให�คนี้ติรัะหนัี้กุถ้งควัามรั�ายกุาจขึ้องไวัรััสโคโรันี้า ภัยนัี้�นี้ใกุล�ตัิวัเขึ้�ามาทุกุท้  
เพรัาะจำานี้วันี้ขึ้องผู้้�ท้�ติิดเช่�อไวัรััสเพิ�มมากุข้ึ้�นี้หลายเท่าตัิวั ไวัรััสในี้ปรัะเทศไทยในี้รัอบั ๗ วัันี้ 
ท้�ผู่้านี้มาเพิ�ม ๗ เท่าตัิวั และหากุไม่ม้กุารัควับัคุมภายในี้ ๗ วัันี้ขึ้�างหนี้�า ไม่ร้ั�ว่ัาจะเพิ�มไปอ้กุเท่าไรั  
ในี้ท้�สุดก็ุจะไม่ม้ใครัท้�จะไม่ติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า มาติรักุารัท้�ออกุมาควับัคุมจ้งเขึ้�มขึ้�นี้ข้ึ้�นี้เร่ั�อย ๆ 

ดังนัี้�นี้ คนี้ไทยติ�องติรัะหนี้ักุร้ั�ถ้งพิษภัยขึ้องไวัรััสโคโรันี้า ต่ิ�นี้ร้ั�ให�เท่ากัุนี้แต่ิอย่าแติกุต่ิ�นี้ 
ถ้งขึ้นี้าดกุวั�านี้ซ่ึ่�อขึ้�าวัปลาอาหารัจนี้หมดรั�านี้ นัี้�นี้เป็นี้กุารัแติกุต่ิ�นี้ ติ�องติรัะหนัี้กุร้ั�พิษภัยและ 
เล่ห์กุลขึ้องไวัรััสโคโรันี้า ท้�ไม่ควัรัแติกุต่ิ�นี้เพรัาะวั่าเรัาม้เวัลาตัิ�งตัิวันี้านี้กุว่ัาปรัะเทศจ้นี้ท้�โดนี้โจมต้ิ
รัะลอกุแรักุเม่�อปรัะมาณปลายเด่อนี้ธันี้วัาคมปี ๒๕๖๒ ท้�ผู่้านี้มา จ้นี้ตัิ�งหลักุไม่ทันี้ คนี้ติายไป 
๓,๐๐๐ กุว่ัาคนี้ ม้คนี้ติิดเช่�อจนี้บััดน้ี้� ๘๐,๐๐๐ กุว่ัาคนี้ แต่ิจ้นี้ก็ุผู่้านี้พ�นี้มาได� เม่�อ ๓ - ๔ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา 
ม้คนี้ติิดเช่�อรัายใหม่ในี้ปรัะเทศจ้นี้เป็นี้ศ้นี้ย์ แต่ิท้�เห็นี้ว่ัาติิดเช่�อในี้จ้นี้บั�างนัี้�นี้ เพรัาะเป็นี้คนี้จ้นี้ 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๔) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
วัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๓ ม้นี้าคม ๒๕๖๓
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ท้�มาจากุนี้อกุปรัะเทศ บัทเร้ัยนี้ท้�จ้นี้ได�เร้ัยนี้ร้ั�รัาคาแพงมหาศาล ก็ุควัรัท้�ปรัะเทศไทยจะได�เร้ัยนี้ร้ั� 
และตัิ�งหลักุได� เพรัาะเรัาม้เวัลาตัิ�งตัิวัเกุ่อบั ๒ เด่อนี้ 

ปรัะเทศไทยเป็นี้แห่งแรักุในี้โลกุท้�ม้คนี้ติิดเช่�อไวัรััสนี้อกุปรัะเทศจ้นี้ ติรัวัจพบัเม่�อ 
วัันี้ท้� 1๓ มกุรัาคม ๒๕๖๓ หลังจากุนัี้�นี้ปรัะเทศอ่�นี้ก็ุติิดเช่�อกัุนี้ ปรัะเทศจ้นี้หยุดติิดเช่�อได�ท้�  
๘๐,๐๐๐ คนี้ แต่ิทั�วัโลกุเม่�อวัานี้น้ี้�ติิดเช่�อ ๓๓๐,๐๐๐ คนี้ รัวัมทั�งจ้นี้ด�วัย และปรัะเทศท้�ติิดมากุ 
รัองจากุปรัะเทศจ้นี้ก็ุค่อปรัะเทศอิติาล้ ๔๐,๐๐๐ คนี้ ในี้จำานี้วันี้น้ี้� ม้คนี้ติายทุกุวัันี้ เม่�อวัานี้ม้คนี้ติาย  
๖๐๐ คนี้ เฉพาะในี้ปรัะเทศอิติาล้ ญาติิไม่ม้เวัลาได�ด้ใจหร่ัอไปงานี้ศพเพรัาะหากุไปรั่วัมงานี้ 
ก็ุจะติิดเช่�อติายติาม 

เม่�อวัานี้น้ี้� ม้ผู้้�ติิดเช่�อในี้สหรััฐอเมรัิกุาเกุ่อบั ๓๐,๐๐๐ คนี้ ติายรัวัมกุันี้กุว่ัา ๔๐๐ คนี้  
ปรัะเทศน้ี้�ม้คนี้ติิดเช่�อเป็นี้อันี้ดับั ๓ ขึ้องโลกุ ส่วันี้ปรัะเทศท้�น่ี้าสงสารั ม้คนี้ติายทุกุ 1๐ นี้าท้  
ค่อปรัะเทศอิหร่ัานี้ ติิดเช่�อ ๒๐,๐๐๐ คนี้ แต่ิทุกุวัันี้ม้คนี้ติายเป็นี้รั�อยคนี้ ท้�ติายมากุเพรัาะไม่ม้ยา
รัักุษา ปรัะเทศถ้กุปิดล�อม เขึ้าไม่ให�ทำามาค�าขึ้ายเน่ี้�องจากุโดนี้บัอยคอติทางเศรัษฐกิุจ

ท้�บัอกุข่ึ้าวัน้ี้�ไม่ติ�องกุารัทำาให�คนี้ไทยแติกุต่ิ�นี้ แต่ิให�ตัิ�งหลักุ อย่ามัวัสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิงร่ั�นี้เริัง  
ทั�ง ๆ ท้�ทางกุารัสั�งปิดเม่อง แต่ิยังม้หลายคนี้ไปรัวัมกุลุ่มสนุี้กุสนี้านี้กุันี้ท้�ชายหาดแห่งหน้ี้�ง  
เป็นี้ท้�น่ี้าวิัติกุกัุงวัล ม้กุลุ่มคนี้หน้ี้จากุกุรุังเทพฯ ไปแพร่ัเช่�อต่ิางจังหวััด เม่�อวัานี้น้ี้�ม้จังหวััด 
ติิดเช่�อไปแล�วั ๓๖ จังหวััด เป็นี้เช่�อท้�แพร่ัได�เร็ัวัอย่างน่ี้าติกุใจ และไม่ม้ทางท้�ฝ่�ายใดฝ่�ายหน้ี้�ง 
จะยุติิได�ถ�าคนี้ไทยไม่ติ่�นี้ตัิวัร่ัวัมม่อกัุนี้ ในี้สถานี้กุารัณ์อย่างน้ี้�จะทำาตัิวัสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิงอย้่ได�
อย่างไรั พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “โกฺ น์ํ หาโส กิฺม่านํนฺํโทั้ นิํจฺำจํำ ปชฺื้ชื้ลิเตฺ สติฺ” ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัท  
แปลควัามว่ัา “เม้่�อโลกฺล์กฺเป็นํไฟอยู่เน้ํองนิํตฺย� ยังจำะมั่วร่าเริงบัุนํเทิั้งอะไรกัฺนํเล่า” ไฟัไหม� 
บั�านี้แล�วั ยังมารั�องรัำาทำาเพลงกัุนี้สนุี้กุสนี้านี้อย่างน่ี้าแปลกุใจ

ต่ิ�นี้ตัิวัไม่ใช่ต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุหร่ัอแติกุต่ิ�นี้ แต่ิเป็นี้ต่ิ�นี้ร้ั�เท่าทันี้ รู้เท่ั้าเอาไว้ปอ้งกัฺนํ รู้ทั้นัํเอาไว้แกฺ้ไข  
สามฝ่�ายค่อ บุวร หมายถ้ง บุ้านํ วัด้ ราชื้กฺาร ติ�องต่ิ�นี้ร้ั�ด�วัยกัุนี้ อย่าปล่อยให�ชาวับั�านี้ต่ิ�นี้ตัิวัฝ่�ายเด้ยวั  
แต่ิฝ่�ายวััดหร่ัอพรัะสงฆ์จำาวััดอย้่ หร่ัอฝ่�ายรััฐต่ิ�นี้ตัิวั แต่ิชาวับั�านี้ไม่รัะมัดรัะวััง หากุใครัไม่ต่ิ�นี้ตัิวัเลย 
ก็ุจะติายโดยไม่ร้ั�ตัิวัด�วัยควัามปรัะมาท เหม่อนี้กัุบักุบัท้�เรัาใส่ลงไปในี้หม�อนี้ำ�าเด่อด เรัาติ�มนี้ำ�าเด่อด 
เอากุบัโยนี้ลงไป กุบัจะกุรัะโดดหน้ี้ออกุมาทันี้ท้ เพรัาะนี้ำ�าในี้หม�อรั�อนี้ แต่ิหากุเรัาเอากุบัใส่ไป 
ในี้หม�อนี้ำ�าเย็นี้ กุบัชอบันี้ำ�าก็ุลอยคอแช่ไปเร่ั�อย ๆ หากุเอาหม�อไฟัฟั้านัี้�นี้เส้ยบัไฟัเขึ้�าไป ไฟักุ็เพิ�ม
ควัามรั�อนี้ให�กัุบันี้ำ�า นี้ำ�าก็ุอุ่นี้ข้ึ้�นี้มา กุบัก็ุยังชอบั แต่ิควัามรั�อนี้เพิ�มข้ึ้�นี้ กุบักุว่ัาจะร้ั�ตัิวัก็ุสลบั กุรัะโดด
ไม่ทันี้ ถ้กุติ�มสุกุ ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้ คนี้ท้�น้ี้กุว่ัาไวัรััสโคโรันี้าไม่ม้พิษไม่ม้ภัย ติิดแล�วัหายเองได�  
ซ้ึ่�งก็ุจริัง เพรัาะว่ัา ๘๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องคนี้ติิดเช่�อไวัรััส สามารัถหายเองได� แต่ิอ้กุ ๒๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ 
ขึ้องคนี้ติิดเช่�อ ติ�องเขึ้�าโรังพยาบัาล และหากุม้โรัคปรัะจำาตัิวัก็ุม้สิทธิ�ติายได� ยิ�งเป็นี้ผู้้�ส้งวััย 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ก็ุยิ�งอ่อนี้แอ เพรัาะฉะนัี้�นี้ คนี้หนุ่ี้มสาวัอาจจะเป็นี้พาหะแพรั่เช่�อให�คนี้ในี้บั�านี้ ทำาให�คนี้ในี้บั�านี้ 
เจ็บัหนัี้กุล�มติายโดยไม่ร้ั�ตัิวั ปรัะมาทมัวัเมาสนุี้กุสนี้านี้อาจนี้ำาควัามทุกุข์ึ้มาให�คนี้อ่�นี้

ฝ่�ายแรักุค่อบุ้านํหร้อประชื้าชื้นํจะติ�องต่ิ�นี้ร้ั�เพ่�อท้�จะติ�องป้องกัุนี้ตัิวัเอง ปรัะชาชนี้ทุกุผู้้�ทุกุคนี้ 
ติ�องร้ั�ว่ัา ไวัรััสม้เล่ห์เหล้�ยมอย่างไรั แพร่ัรัะบัาดด�วัยวิัธ้ไหนี้ และเรัาจะป้องกัุนี้ตัิวัเองได�อย่างไรั  
ไวัรััสแม�จะไม่ม้อากุารั แต่ิหากุไปติิดมาแล�วั จะฟัักุตัิวัในี้ตัิวัเรัา 1๔ วัันี้ เพรัาะถ�าเรัาคิดว่ัาตัิวัเรัาเอง
ไปติิดเช่�อ หร่ัอไปอย้่ในี้กุลุ่มเส้�ยงมา อย่าไปเกุ้�ยวัขึ้�องใกุล�ชิดกัุบัคนี้อ่�นี้โดยไม่รัักุษารัะยะห่างกุว่ัา 
1 เมติรั จะเป็นี้กุารัสรั�างพิษภัยให�กัุบัคนี้ท้�เรัารัักุโดยไม่ร้ั�ตัิวั เพรัาะฉะนัี้�นี้จะติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้  
ยิ�งมาจากุปรัะเทศท้�ม้ควัามเส้�ยง เม่องท้�เส้�ยง ก็ุอย่าได�ออกุไปแพร่ัเช่�อ ๘๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้อง 
คนี้ติิดเช่�อในี้ปรัะเทศไทย อย้่ท้�กุรุังเทพมหานี้ครั โปรัดเห็นี้ใจคนี้ต่ิางจังหวััด ถ�าไปต่ิางจังหวััด 
ติ�องกัุกุตัิวั อย่าไปแพร่ัเช่�อ ติ�องรัะมัดรัะวัังรัักุษาตัิวัเองเป็นี้ท้�สุด ด้บัทเร้ัยนี้จากุปรัะเทศจ้นี้ 
ว่ัาเขึ้าผู่้านี้พ�นี้มาได�อย่างไรัทั�ง ๆ ท้�หนัี้กุกุว่ัาปรัะเทศไทยเป็นี้รั�อยเท่า ปรัะชาชนี้ขึ้องเขึ้าติรัะหนัี้กุด้
จ้งกัุกุตัิวัอย้่กัุบัท้�ถ�าคิดว่ัาตัิวัเองอาจจะติิดเช่�อ

เกุาหล้ใติ�ติิดเช่�อมากุเป็นี้อันี้ดับั ๒ รัองจากุปรัะเทศจ้นี้ในี้รัะยะติ�นี้ ๆ แต่ิติอนี้น้ี้�หยุดอย้่ท้�  
๘,๐๐๐ คนี้ ขึ้ณะท้�อิติาล้ม้คนี้ติิดเช่�อ ๔๐,๐๐๐ คนี้ ทำาไมเกุาหล้ใติ�ถ้งหยุดกุารัติิดเช่�อได� คำาติอบั 
นี้อกุจากุจะม้กุารักัุกุตัิวัใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยแล�วั ยงัม้กุารัรัะดมติรัวัจวััดหาเช่�อไวัรััสกัุนี้อยา่งมโหฬารั 
ใครัคิดว่ัาตัิวัเองติิดเช่�อ เขึ้าบัริักุารัติรัวัจให�หมด เคร่ั�องม่อม้เยอะและติรัวัจได�เสร็ัจ ฉะนัี้�นี้เช่�อท้�ฟัักุตัิวั
อย้่ ในี้ตัิวัเรัากุว่ัาจะแสดงอากุารัก็ุหลายวัันี้ในี้ช่วังนัี้�นี้หากุเรัาไปสัมผัู้สใครั เขึ้าก็ุอาจติิดไปจากุเรัา  
แต่ิหากุเรัาม้เช่�อฟัักุตัิวัอย้่และติรัวัจพบัได�ทันี้ เรัาจะไม่ไปแพร่ัเช่�อต่ิอโดยไม่ร้ั�ตัิวั คนี้เกุาหล้ใติ� 
ทำาเครั่�องติรัวัจเช่�อได�อย่างเร็ัวั หากุใครัติิดเช่�อ คนี้นัี้�นี้เก็ุบัตัิวั ให�เก็ุบัตัิวัเฉพาะคนี้ติิดเช่�อ คนี้อ่�นี้ 
ไม่ติ�องเด่อดรั�อนี้ แต่ิปรัะเทศไทยเรัาติรัวัจแบับันัี้�นี้ไม่ได� เพรัาะเรัาม้เคร่ั�องม่อไม่เพ้ยงพอ นี้ำ�ายา 
ติรัวัจก็ุหมดถ�าคนี้ไปติรัวัจพรั�อมกัุนี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้เรัาจะติ�องสั�งให�คนี้เก็ุบักัุกุตัิวักัุนี้ทั�งเม่อง 

ม้ข่ึ้าวัออกุมาเม่�อวัันี้ท้� 1๗ ม้นี้าคม ว่ัา โรังพยาบัาลศิริัรัาช กัุบั ปติท. และบัรัิษัทอ่�นี้ ๆ  
สามารัถทดลองผู้ลิติเคร่ั�องติรัวัจเช่�อไวัรััสโคโรันี้าได�แล�วั กุำาลังทดลองในี้คนี้ สามารัถติรัวัจพบัเช่�อ 
ได�ภายในี้เวัลา ๔๕ นี้าท้ เคร่ั�องม่อรัาคาเพ้ยง ๕๐๐ บัาท น้ี้�เร้ัยกุว่ัาแต่ิละฝ่�ายทำาอะไรั 
ได�ให�ร้ับัทำา ปรัะเทศไทยม้เวัลาตัิ�งหลักุแค่ ๒ เด่อนี้ ตัิ�งแต่ิวัันี้ท้� 1๓ มกุรัาคม ถ้งวัันี้ท้� 1๓ ม้นี้าคม  
จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อค่อย ๆ เพิ�มข้ึ้�นี้ ในี้ท้�สุดวัันี้ท้� 1๔ ม้นี้าคมท้�ผู่้านี้มาม้คนี้ติิดเช่�อในี้ปรัะเทศไทย  
๘๒ คนี้ เท่านัี้�นี้ แต่ิหลังจากุเกิุดเหตุิกุารัณ์ท้�สนี้ามมวัยแห่งหน้ี้�ง คนี้ชุมนุี้มด้มวัยกัุนี้ ๔,๕๐๐ คนี้  
และจากุนัี้�นี้เป็นี้ติ�นี้มา ทุกุกุลุ่มทุกุฝ่�ายกุรัะจายแพร่ัเช่�อไปทั�วัปรัะเทศ และยังม้กุลุ่มสถานี้บัันี้เทิง
ท้�ซึ่อยทองหล่อ ๒ กุลุ่มใหญ่ช่วัยกัุนี้แพร่ัเช่�อจากุ ๘๒ คนี้วัันี้ท้� 1๔ ม้นี้าคม เพิ�มข้ึ้�นี้ ๗ เท่าตัิวั  
ภายในี้ ๗ วัันี้ เม่�อวัานี้น้ี้�คนี้ติิดเช่�อท้�ติรัวัจพบัแล�วัค่อ ๕๙๙ คนี้ ปรัะเทศไทยจ้งปิดสถานี้ท้� 
ในี้กุรุังเทพมหานี้ครั ๒๖ แห่ง ยังไม่ถ้งกัุบัปิดเม่องซ้ึ่�งอาจจะเป็นี้ขัึ้�นี้ต่ิอไป 
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

สหรััฐอเมริักุาปิดเม่อง ๓ รััฐติอนี้น้ี้� ค่อ แคลิฟัอร์ัเน้ี้ย นิี้วัยอร์ักุ และอิลลินี้อยส์ คำาว่ัา ปิดเม่อง
หร่ัอล็อคดาวัน์ี้ในี้ควัามเป็นี้จริังท้�ปรัะเทศทั�งหลายถ่อปฏิิบััติิ ค่อห�ามคนี้ออกุนี้อกุบั�านี้ไปทำางานี้ 
ยกุเวั�นี้ไปซ่ึ่�ออาหารัหร่ัอไปโรังพยาบัาล แต่ิละบั�านี้ออกุไปได�เพ้ยง 1 คนี้ ม้ติำารัวัจคอยติรัวัจเขึ้�ม 
ท้�สำาคัญเวัลา ๖ โมงเย็นี้ทุกุคนี้ติ�องอย้่บั�านี้เหม่อนี้เคอร์ัฟิัวั หากุปรัะชาชนี้คนี้ไทยไม่สังวัรัรัะวััง  
ยังสนุี้กุสนี้านี้เท้�ยวัแพร่ัเช่�อต่ิอไป ฝ่�ายรััฐอาจจะปิดเม่องก็ุได� ม้โอกุาสท้�ไทยจะทำาถ้งขัึ้�นี้ปิดเม่อง 
หากุคนี้ไทยยงับัันี้เทิงร่ัาเริังกัุนี้อย้เ่พรัาะไม่ม้ควัามสังวัรัรัะวััง ปรัะเทศจ้นี้ได�ทำากุารัปิดเม่องมากุ่อนี้
แล�วั จนี้ปรัะสบัควัามสำาเร็ัจ ปรัะเทศอ่�นี้ก็ุทำาติาม แต่ิปรัะเทศจ้นี้ทำาจริังจังกุว่ัาหลายปรัะเทศ

ปรัะเทศจ้นี้ได�สั�งให�ปรัะชาชนี้สวัมสัญลักุษณ์คิวัอาร์ัโค�ดไวั�ท้�ขึ้�อม่อ คิวัอาร์ัโค�ดน้ี้�ช่วัยบัอกุ
รัายละเอ้ยดเกุ้�ยวักุับัผู้้�สวัม โดยคิวัอาร์ัโค�ดขึ้องแต่ิละคนี้จะบัันี้ท้กุว่ัา ติิดเช่�อหร่ัอยังไม่ติิดเช่�อ  
แบ่ังเป็นี้ส้เข้ึ้ยวั ส้เหล่อง และส้แดง คนี้ไหนี้ท้�คิวัอาร์ัโค�ดเป็นี้ส้เข้ึ้ยวั สามารัถเดินี้ทางได�ทั�วัไป  
หากุเป็นี้ส้เหล่องจะติ�องกุักุตัิวั ๗ วัันี้ พอพ�นี้ ๗ วัันี้ส้เหล่องจะเปล้�ยนี้เป็นี้ส้เข้ึ้ยวั ส่วันี้คนี้ไหนี้ได�
ส้แดงจะถ้กุห�ามออกุนี้อกุบั�านี้และนี้อกุเม่อง ติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ เม่�อพ�นี้ ๗ วัันี้ จะเป็นี้ส้เหล่อง  
พ�นี้ 1๔ วัันี้จ้งเป็นี้ส้เข้ึ้ยวั คนี้จ้นี้ทุกุคนี้ม้คิวัอารั์โค�ด หากุนัี้�งรัถไปหม่้บั�านี้ไหนี้ หม่้บั�านี้นัี้�นี้จะ 
ม้คนี้เฝ้่าทางเขึ้�าหม่้บั�านี้ และจะขึ้อติรัวัจด้คิวัอาร์ัโค�ดกุ่อนี้ เขึ้าบัอกุได�ว่ัาแต่ิละคนี้สามารัถเขึ้�าหม่้บั�านี้
ได�หร่ัอไม่ เป็นี้อยา่งน้ี้�ทุกุหม่้บั�านี้ ทุกุจังหวััด ผู้ลก็ุค่อปรัะเทศจ้นี้เอาอย้ ่ติอนี้น้ี้�ไม่ม้คนี้ติิดเช่�อใหม่อ้กุ 
ม้คนี้ท้�รัักุษาหายแล�วั ๗๐,๐๐๐ คนี้ เหล่ออย้่ในี้โรังพยาบัาลอ้กุ 1๐,๐๐๐ คนี้สุดท�าย

ติอนี้น้ี้� โลกุยังไม่ม้ยารัักุษาโรัคติิดเช่�อไวัรััสชนิี้ดน้ี้� คนี้ไทยติ�องช่วัยตัิวัเอง ปกุป้องคุ�มครัอง 
ตัิวัเอง และคนี้ท้�ตินี้รัักุ ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขนฺํโตฺ ปรํ รกฺฺขติฺ ปรํ รกฺฺขนฺํโตฺ อตฺฺตฺานํํ  
รกฺฺขติฺ” แปลควัามวั่า “ผูู้้รักฺษาตฺนํช้ื้�อว่ารักฺษาคนํอ้�นํ ผูู้้รักฺษาคนํอ้�นํช้ื้�อว่ารักฺษาตฺนํ” ทุกุคนี้ 
ติ�องด้แลรัักุษาตัิวัเอง อย่าให�ติิดเช่�อไวัรััส อย่าให�แพร่ัเช่�อ ซ้ึ่�งจะทำาให�คุณพ่อคุณแม่คุณติาคุณยาย
ขึ้องเรัาปลอดภัย พรัะเณรัก็ุรัักุษาตัิวัเอง อย่าไปนี้ำาเช่�อเขึ้�าวััดก็ุเท่ากัุบัรัักุษาพรัะเถรัะในี้วััดขึ้องเรัา 
ป้องกัุนี้ตัิวัเองไวั�กุ่อนี้ พรัะเณรัไม่ม้เช่�อก็ุไม่ไปแพร่ัเช่�อให�ญาติิโยมท้�มาทำาบุัญ

หากุเรัาห่วังใยคนี้อ่�นี้เรัาก็ุติ�องรัักุษาตินี้ให�ด้ ดังเช่นี้ในี้วััดน้ี้� เม่�อไม่นี้านี้มาน้ี้�ม้พรัะกุลับัมา 
จากุปรัะเทศเยอรัมน้ี้ เจ�าอาวัาสสั�งกุารัให�ท่านี้กัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ ส่งขึ้�าวันี้ำ�าให� ไม่ให�ออกุจากุกุุฏิิ  
น้ี้�ค่อตัิวัอย่าง เพรัาะฉะนัี้�นี้เรัาก็ุติ�องคุ�มครัองวััดขึ้องเรัา ให�ทุกุคนี้ติรัะหนี้ักุติรังน้ี้� ญาติิโยม 
ก็ุด้แลรัักุษาบั�านี้ขึ้องตินี้และเต่ิอนี้ล้กุหลานี้ด�วัย หากุรัักุพ่อ รัักุแม่ รัักุบั�านี้ อย่าไปเท้�ยวันี้ำาเช่�อ 
กุลับัมาแพร่ัให�คนี้ในี้บั�านี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัาฝ่�ายบั�านี้ให�ควัามร่ัวัมม่อ

ฝ่่ายวัด้ก็ุติ�องรั้�เท่าทันี้พิษภัยขึ้องไวัรััสน้ี้� กุารัจดักิุจกุรัรัมทางศาสนี้าติ�องให�ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามยั  
ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างกัุนี้อย่างนี้�อย 1 เมติรั ติามท้�กุำาหนี้ดมา โดยเฉพาะอย่างยิ�งกุารัชุมนุี้ม  
เพ่�อกิุจกุรัรัมทางศาสนี้า อย่าให�ม้คนี้มากุเกิุนี้ไป ในี้ปรัะเทศเกุาหล้ใติ�เช่�อรัะบัาดเป็นี้ Super spreader  
จากุคุณป้ามหาภัยเพรัาะว่ัาเขึ้าติิดเช่�อคนี้เด้ยวัแล�วัเขึ้�าปรัะชุมกิุจกุรัรัมทางศาสนี้า ซ้ึ่�งไม่ใช่ 
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พุทธศาสนี้า เขึ้าแพร่ัเช่�อไปทั�วัเพรัาะว่ัาสมาชิกุในี้ศาสนี้ากุลุ่มนัี้�นี้ม้ ๒ แสนี้กุว่ัาคนี้ เม่�อปรัะชุมใหญ่ 
ก็ุติิดกัุนี้หลายพันี้คนี้ เช่�อแพร่ัทั�วัเกุาหล้ใติ� เพรัาะกิุจกุรัรัมทางศาสนี้า มาเลเซ้ึ่ยเม่�อ 1๐ วัันี้กุ่อนี้ 
จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อนี้�อยกุว่ัาปรัะเทศไทย แต่ิพอม้กุารัชุมนุี้มทางศาสนี้าขึ้องปรัะเทศมาเลเซ้ึ่ย ผู้้�ติิดเช่�อ
พุ่งเป็นี้ 1,๓๐๐ คนี้เม่�อวัานี้น้ี้� จ้งติ�องปิดปรัะเทศ และภาคใติ�สุดขึ้องไทยก็ุม้ผู้้�ติิดเช่�อ 1๐ คนี้ท้�ขึ้�าม
มาจากุปรัะเทศมาเลเซ้ึ่ย เพรัาะไปร่ัวัมกิุจกุรัรัมทางศาสนี้าท้�นัี้�นี้

น้ี้�แสดงว่ัาฝ่�ายวััดฝ่�ายศาสนี้าร้ั�เท่าไม่ถ้งกุารัณ์ กุลายเป็นี้เคร่ั�องม่อให�ไวัรััสแพร่ักุรัะจาย  
แทนี้ท้�จะช่วัยชาวับั�านี้ กุลายเป็นี้ภารัะขึ้องสังคม เพรัาะฉะนัี้�นี้วััดในี้พรัะพุทธศาสนี้าในี้ปรัะเทศไทย 
ติ�องติรัะหนัี้กุติรังน้ี้�ให�ด้ วัันี้ท้� ๒๕ ม้นี้าคม ๒๕๖๓ เรัาจะสวัดมนี้ต์ิรััตินี้ส้ติรัเพ่�อให�ขึ้วััญกุำาลังใจ 
แกุ่ญาติิโยม โดยวััดทั�วัปรัะเทศสวัดพรั�อมกัุนี้ มหาเถรัสมาคมม้มติิให�แต่ิละวััดแยกุกัุนี้สวัด  
อยา่ขึ้�ามเขึ้ติ และให�นัี้�งห่างกัุนี้ 1 เมติรัข้ึ้�นี้ไป ไมต่ิ�องเชิญญาติิโยมมารัว่ัมกิุจกุรัรัม ในี้กุรังุเทพมหานี้ครั
ม้วััดนี้ำาร่ัอง ๗ วััดใหญ่ เช่นี้ วััดรัาชบัพิธ วััดไติรัมิติรั และวััดปรัะยุรัวังศาวัาสกุ็เป็นี้วััดนี้ำาร่ัอง 
เช่นี้เด้ยวักัุนี้ เรัาไม่สามารัถจะให�พรัะทั�งวััดมาสวัดนี้ำาร่ัองในี้พรัะอุโบัสถได� เพรัาะติ�องนัี้�งห่างกัุนี้ 
1 เมติรัข้ึ้�นี้ไป จ้งได�อารัาธนี้านิี้มนี้ต์ิเฉพาะท้�พรัะอุโบัสถหลังน้ี้�จะบัรัรัจุได� คงไม่เกิุนี้ ๔๐ ร้ัป  
มาสวัดรััตินี้ส้ติรัและพรัะปริัติรัเพ่�อคุ�มครัองป้องกัุนี้โรัคภัยไขึ้�เจ็บั พรั�อมกัุบัวััดจำานี้วันี้ ๔๐,๐๐๐ วััด 
ทั�วัปรัะเทศ น้ี้�ก็ุเป็นี้อ้กุบัทบัาทหน้ี้�งขึ้องฝ่�ายวััด

ส่วนํฝ่่ายรัฐค่อรัาชกุารัจะติ�องร้ับัดำาเนิี้นี้นี้โยบัายเชิงรุักุมากุข้ึ้�นี้ อย่างท้�ทำาแค่ปิดรั�านี้  
ปิดสถานี้บัริักุารัต่ิาง ๆ น้ี้�ยังเบัาไป เพรัาะว่ัาคนี้ท้�เคล่�อนี้ย�ายจากุกุรุังเทพ ฯ ก็ุสามารัถไปแพร่ัเช่�อ 
ท้�อ่�นี้ได� เพ้ยงแค่ปรัะกุาศว่ัาไม่ม้วัันี้หยุดในี้ช่วังเทศกุาลสงกุรัานี้ติ์ แต่ิคนี้ก็ุจะหยุดงานี้แล�วัออกุไป 
นี้อกุเม่อง หากุไม่ม้กุรัะบัวันี้กุารัติรัวัจสอบัคิวัอารั์โค�ดอย่างปรัะเทศจ้นี้ ก็ุจะติ�องม้นี้โยบัายปิด
เม่องแต่ิละเม่อง อาจจะเป็นี้ ๓๖ จังหวััดติอนี้น้ี้�ท้�แพร่ัเช่�อไปแล�วั คนี้ต่ิางจังหวััดหร่ัอจากุกุรุังเทพ ฯ  
หากุจะเขึ้�าไปติ�องติรัวัจอย่างละเอ้ยด แม�กุรัะทั�งในี้หม่้บั�านี้ก็ุติ�องคุ�มครัองติัวัเอง วััดวัาอารัาม 
ก็ุเช่นี้เด้ยวักัุนี้ อย่าถ่อว่ัาเป็นี้เร่ั�องทำาเกิุนี้เหตุิ เพรัาะเรัาม้บัทเร้ัยนี้จากุปรัะเทศอ่�นี้อย่างเช่นี้ 
สหรััฐอเมริักุา อังกุฤษ ท้�ทำากุารัปิดเม่องกัุนี้ทั�งนัี้�นี้ แต่ิกุว่ัาจะทำาก็ุม้กุารัแพร่ัเช่�อไปเป็นี้หม่�นี้คนี้แล�วั 

ติอนี้แรักุปรัะเทศไทยม้คนี้ติิดเช่�ออย้่ ๘๒ คนี้ ๗ วัันี้ผู่้านี้ไปเพิ�มข้ึ้�นี้เป็นี้ ๖๐๐ คนี้ เป็นี้ไปไม่ได� 
ท้�เรัาจะมานัี้�งภาวันี้าไม่ให�เพิ�มข้ึ้�นี้อ้กุ 1๐๐ หร่ัอ ๒๐๐ คนี้ เพรัาะคนี้ ๖๐๐ คนี้ท้�ติิดแล�วั  
สามารัถแพร่ัเช่�อไปอ้กุ อย่างนี้�อยผู้้�ติิดเช่�อ 1 คนี้ โดยเฉล้�ยแพร่ัเช่�อให� ๒ คนี้ ติิด ๖๐๐ คนี้ 
ก็ุสามารัถเพิ�มผู้้�ติิดเช่�อได�อ้กุ 1,๒๐๐ คนี้ จะค้ณอย่างน้ี้�ติลอด ยกุเวั�นี้กุรัณ้ท้�เกิุดนัี้กุแพรั่เช่�อ 
มหาภัยหร่ัอ Super spreader ไม่ใช่ 1 คนี้แพร่ัเช่�อให� ๒ คนี้ แต่ิกุรัณ้น้ี้�ค่อ 1 คนี้แพร่ัเช่�อให�คนี้อ่�นี้ 
อย่างนี้�อย ๔๐ คนี้ เป็นี้นัี้กุแพรั่เช่�อมหาภัย ท้�เร้ัยกุว่ัานัี้กุแพรั่เช่�อมหาภัย เพรัาะวั่าในี้ตัิวัขึ้องคนี้ 
คนี้นัี้�นี้ เช่�อไวัรััสแข็ึ้งแรังมากุกุว่ัาคนี้อ่�นี้ เขึ้าถ่มนี้ำ�าลายหร่ัอจามไปครัั�งเด้ยวั เช่�อม้เป็นี้ล�านี้ตัิวั
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ฉะนัี้�นี้ หากุฝ่�ายรััฐร้ับัใช�มาติรักุารัดุเด่อด เขึ้�มขึ้�นี้ เลิกุเอาใจนัี้กุท่องเท้�ยวั ไม่ติ�องกุลัวั
เส้ยคะแนี้นี้เส้ยง ก็ุสามารัถรัักุษาบั�านี้เม่องไวั�ได� ยอมเจ็บัแติ่ให�จบั ค่อยอมเกุ็บัตัิวัอย่้ในี้บั�านี้ 
เพ่�อให�มันี้จบั อย่างเช่นี้ในี้รััฐอิลลินี้อยส์และแคลิฟัอร์ัเน้ี้ยติอนี้น้ี้� ก็ุจะสามารัถจบัได�ในี้รััฐนัี้�นี้ 
แต่ิรััฐอ่�นี้ยังม้อย้่ ก็ุคงจะติ�องเก็ุบัตัิวักัุนี้ไปเร่ั�อย ๆ 

ในี้ส่วันี้ขึ้องรััฐบัาลติ�องใช�ยาแรังลำ�าหนี้�ากุารัแพรั่กุรัะจาย จะได�ไม่เส้ยใจในี้ภายหลัง  
บัทเร้ัยนี้จากุปรัะเทศอ่�นี้สอนี้เรัาให�ทำา เว้ัยดนี้ามม้คนี้ติิดเช่�อ 1๐๐ กุว่ัาคนี้ แต่ิปิดปรัะเทศไปแล�วั  
เพรัาะเว้ัยดนี้ามเร้ัยนี้ร้ั�จากุมาเลเซ้ึ่ย ไทย และหลาย ๆ ปรัะเทศ อย่าให�เขึ้�ากัุบัลักุษณะท้�ว่ัา  
“กฺว่าถั�วจำะส์กฺ งาก็ฺไหม้่” มัวัรัอให�ถ้งเวัลาค่อแพร่ัเช่�อไปสักุ 1,๐๐๐ หร่ัอ ๒,๐๐๐ คนี้ ค่อยปรัะกุาศ
ปิดเม่องหร่ัอปิดปรัะเทศ ถ้งติอนี้นัี้�นี้จะม้ผู้้�เส้ยช้วิัติและผู้้�ติิดเช่�อไปเท่าไรั และจะติ�องจ่ายแพงเท่าไรั 
สิ�งท้�น่ี้าเป็นี้ห่วังค่อรัะยะท้� ๓ เกุรังว่ัาปรัะเทศไทยหากุเขึ้�ารัะยะท้� ๓ เรัาจะช�าไป

กุารัรัะบัาดขึ้องเช่�อไวัรััสในี้ปรัะเทศไทยแบ่ังเป็นี้สามรัะยะ ดังน้ี้�

ระยะทีั้� ๑ ติฺด้เช้ื้�อจำากฺประเทั้ศิจีำนํ ช่วังแรักุ ยังไม่ม้คนี้ไทยติิดเช่�อ แต่ิม้คนี้จ้นี้เขึ้�ามา 
ในี้ปรัะเทศไทย และพาเช่�อมาด�วัย

ระยะทีั้� ๒ คนํไทั้ยตฺิด้เช้ื้�อจำากฺนํักฺท่ั้องเทีั้�ยวจีำนํ หร่ัอคนี้ไทยไปเท้�ยวันี้อกุปรัะเทศแล�วั 
นี้ำาเช่�อกุลับัเขึ้�ามา รัวัมไปถ้งคนี้ไทยติิดเช่�อจากุคนี้ไทยท้�ติิดเช่�อจากุนัี้กุท่องเท้�ยวั พอส่บัหา 
ท้�มาติ�นี้ติอได�

ระยะทีั้� ๓ ค้อ คนํไทั้ยแพัร่เช้ื้�อกัฺนํเอง และบัอกุไม่ได�ว่ัาไปติิดมาจากุใครั ท้�ไหนี้ เหม่อนี้ดารัา 
คนี้หน้ี้�งพ้ดเม่�อวัานี้ว่ัา ไม่ได�ไปไหนี้เลย และไม่ร้ั� ว่ัาติิดจากุใครั เขึ้าไม่ได�ไปต่ิางปรัะเทศ  
และเม่�อวัานี้น้ี้�เป็นี้ครัั�งแรักุท้�ผู้้�ติิดเช่�อบัอกุไม่ได�ว่ัาติิดมาจากุไหนี้มากุถ้ง 1๐๘ คนี้ ภาษารัาชกุารั 
เร้ัยกุว่ัา ยังสอบัสวันี้โรัคอย้่ หาท้�มาไม่ได� น้ี้�แสดงว่ัาปรัะเทศไทยกุำาลังเขึ้�ารัะยะท้� ๓ พ้ดอย่างน้ี้�  
ไม่มุ่งให�ต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุ แต่ิฝ่�ายรััฐได�ทำาแล�วั ค่อปิดสถานี้บัันี้เทิง เพรัาะกุำาลังเขึ้�ารัะยะท้� ๓  

ติฺด้เช้ื้�อจำากฺ 
ประเทั้ศิจีำนํ

ระยะทีั้� ๑

คนํไทั้ยติฺด้เช้ื้�อจำากฺ
นัํกฺท่ั้องเทีั้�ยวจีำนํ๒

ระยะทีั้� 

คนํไทั้ย 
แพัร่เช้ื้�อกัฺนํเอง๓ระยะทีั้� 
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หากุเขึ้�ารัะยะท้� ๓ เต็ิมตัิวั คนี้ติิดเช่�อจะเพิ�มเป็นี้หลายเท่าตัิวั พอถ้งติอนี้นัี้�นี้คนี้ไขึ้�จะล�นี้ 
โรังพยาบัาล ยาหมด หนี้�ากุากุหมด และไทยจะกุลายเป็นี้เหม่อนี้อิติาล้ เพรัาะเกิุนี้ควัามสามารัถ
ขึ้องหมอและโรังพยาบัาล อิติาล้ปล่อยให�คนี้ไขึ้�ติายรัายวัันี้ เม่�อวัานี้น้ี้�ติาย ๖๐๐ คนี้ อยา่งท้�กุล่าวัมา  
เรัาจะไปถ้งขัึ้�นี้นัี้�นี้หร่ัอ ฉะนัี้�นี้ติ�องร้ับัคุมตัิ�งแต่ิติ�นี้ รัะยะท้� ๓ อย่าให�ถ้งเร็ัวั ซ้ึ่�งติอนี้น้ี้�ก็ุใกุล�จะถ้งแล�วั 
ดังนัี้�นี้ เรัาจะติ�องรัะมัดรัะวััง อย่าปรัะมาท อย่ามัวับัันี้เทิงร่ัาเริังกัุนี้อย้ ่จะทำาอะไรัก็ุทำาเส้ย อย่าให�เขึ้�า
ทำานี้องท้�ว่ัา เสียน้ํอยเสียยากฺ เสียม่ากฺเสียง่าย เจ็บัตัิวัเล็กุ ๆ นี้�อย ๆ โอดครัวัญกัุนี้ เรัาติ�องเก็ุบัตัิวั 
ติ�องกัุกุตัิวั เหม่อนี้ดังนิี้ทานี้อ้สปต่ิอไปน้ี้�

คนี้เล้�ยงโคคนี้หน้ี้�งเล้�ยงฝ้่งโคอย้่ในี้ทุ่ง ติอนี้เย็นี้นัี้บัวััวัพบัว่ัาวััวัหายไป 1 ตัิวั ติามหาเท่าไรั 
ก็ุไม่เจอ จ้งไปบันี้บัานี้เจ�าป�าเจ�าเขึ้าว่ัา “เจ�าปรัะคุณ ถ�าเจอวััวัท้�หายไป ล้กุช�างจะแกุ�บันี้ด�วัย 
หม้เห็ดเป็ดไกุ่” บันี้อย่างน้ี้�แล�วัก็ุยังใจรั�อนี้ เส้ยดายวััวั เขึ้�าไปติามวััวัในี้ป�าติอนี้เย็นี้ ติามหาวััวั  
ไปเจอปากุถำ�า จ้งเดินี้เขึ้�าไปในี้ถำ�า ส่องคบัไฟัด้ท้�กุ�นี้ถำ�า ก็ุเห็นี้สิงโติลากุวััวัขึ้องเขึ้านัี้�นี้ไปกิุนี้อย้่ท้� 
กุ�นี้ถำ�า สิงโติมองข้ึ้�นี้มาพอด้ ทำาให�คบัไฟัหลุดม่อ เจ�าขึ้องวััวัยกุม่อข้ึ้�นี้พนี้มอธิษฐานี้กัุบัเจ�าป�า 
เจ�าเขึ้าว่ัา หากุล้กุช�างรัอดติายจากุสิงโติครัาวัน้ี้� ยินี้ด้เซ่ึ่นี้ไหวั�ด�วัยวััวั 1 ตัิวั เร่ั�องจบัเท่าน้ี้� แต่ิทำาให� 
เห็นี้ว่ัา เส้ยติอนี้แรักุแค่หม้เห็ดเป็ดไกุ่และวััวัไปตัิวัหน้ี้�ง เพรัาะยังเส้ยดายไปติามหา พอเจอสิงโติเท่านัี้�นี้  
วััวักุ้�ตัิวัก็ุยอมสละเพ่�อแลกุกัุบัช้วิัติ ไม่ให�พบักัุบัควัามติาย

ฉะนัี้�นี้ ปรัะเทศไทยอยา่ให�เป็นี้ปรัะเภทเส้ยนี้�อยเส้ยยากุ เส้ยมากุเส้ยง่าย เรัาติ�องเส้ยควัามสนุี้กุ 
เส้ยควัามบัันี้เทิง เส้ยเศรัษฐกิุจ เส้ยไปเถิด อย่าให�เส้ยสุขึ้ภาพจนี้ถ้งเส้ยช้วิัติ ดังพุทธศาสนี้สุภาษิติ 
ท้�ว่ัา “จำเชื้ ธุ์นํํ องฺควรสฺส เหต์ฺ” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “พ่ังสละทั้รัพัย� เพ้ั�อรักฺษาอวัยวะ พ่ังสละอวัยวะ  
เพ้ั�อรักฺษาชีื้วิตฺ พ่ังสละทัั้�งทั้รัพัย� อวัยวะ และชีื้วิตฺ เพ้ั�อรักฺษาธุ์รรม่” เรัายอมเส้ยเศรัษฐกิุจ  
เส้ยเงินี้ทอง เพ่�อรัักุษาตัิวัให�รัอดจากุไวัรััสโควัิด ยอมติัดอวััยวัะบัางส่วันี้ทิ�งไปเพ่�อเอาช้วัิติรัอด 
แต่ิติ�องสละทั�งทรััพย์ อวััยวัะ และช้วิัติ เพ่�อรัักุษาควัามปกุติิสุขึ้ขึ้องปรัะเทศชาติิ เหตุิใดบัางปรัะเทศ
ยอมให�คนี้กุลุ่มหน้ี้�งติาย ก็ุเพ่�อรัักุษาส่วันี้รัวัมคนี้ทั�งปรัะเทศ เม่�อกุารัรัักุษาจำากัุด เพรัาะม้ยาจำากัุด
และเต้ิยงจำากัุด อย่าให�ปรัะเทศไทยไปถ้งขัึ้�นี้ท้�ว่ัากุว่ัาถั�วัจะสุกุ งากุ็ไหม� เรัารัักุษาคุ�มครัองตินี้เอง 
เอาไวั�กุ่อนี้ เอาช้วิัติรัอดไวั�กุ่อนี้ 

ช้ื้างม้่าเมี่ยมิ่�งแกฺ้ว   เงินํทั้อง 
ตัฺวมิ่ตฺายจัำกฺปอง   ย่อม่ได้้ 
ชีื้วิตฺสิ�งเดี้ยวของ   หายากฺ 
ใช่ื้ประทีั้ปเทีั้ยนํไตฺ้  ดั้บุแล้วจ์ำด้ค้นํ 

พรัะเณรัในี้วััดเรัาอย่าห่วังกิุจนิี้มนี้ต์ิมากุนัี้กุ เพรัาะไปกิุจนิี้มนี้ต์ิแล�วัติิดเช่�อติิดไวัรััส 
อาจสิ�นี้ช้วิัติได� ฉะนัี้�นี้ ติ�องรัะวััง อย่าให�เส้ยนี้�อยเส้ยยากุ เส้ยมากุเส้ยง่าย หร่ัอโลภมากุ  
ลาภหาย เพรัาะอยากุได�ติรังนัี้�นี้ ติรังน้ี้� ในี้ท้�สุดเส้ยเงินี้เส้ยทองรัักุษาตัิวัเอง น้ี้�แหละจ้งสอดคล�องกัุบั 
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พุทธภาษิติท้�ว่ัา “โกฺ น์ํ หาโส กิฺม่านํนฺํโทั้” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “เม้่�อโลกฺถูกฺไฟล์กฺไหม้่อยู่เป็นํนิํตฺย�  
ยังจำะร่าเริงบัุนํเทิั้งอะไรกัฺนํเล่า” รัักุสนุี้กุรัะวัังจะทุกุข์ึ้ถนัี้ด สังวัรัรัะวัังกัุนี้ไวั� ดังบัทโคลง 
ท้�อาติมภาพได�ปรัะพันี้ธ์วัันี้น้ี้�ว่ัา

ยาม่โลกฺล์กฺเร่าร้อนํ  เป็นํไฟ 
โควิด้ระบุาด้ไป  ทัั้�วหล้า 
บัุนํเทิั้งร้�นํเริงไฉนํ  ประม่าทั้ 
รีบุตฺ้�นํมิ่ชัื้กฺช้ื้า  หย์ด้เช้ื้�อม่หาภัิย

ขึ้อฝ่ากุธรัรัมเติ่อนี้สติิญาติิโยมสาธุชนี้ทั�งหลายไวั�ด�วัยเวัลาเพ้ยงเท่านี้้�

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััยและบุัญกุุศลทั�งปวัง รัวัมทั�ง 
เดชานุี้ภาพขึ้องพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าค 
อันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะเจด้ย์ จงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ  
พลวัปัจจัย คุ�มครัองป้องกัุนี้ให�พ�นี้ภัยจากุโควิัด 1๙ ให�เจริัญรุ่ังเร่ัองด�วัยอายุ วัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ  
ปฏิิภาณ ธรัรัมสารัสมบััติิ ธนี้สารัสมบััติิ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�ชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให� 
ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้กิฺม่านัํนํทั้กฺถา ว่าด้้วยบัุนํเทิั้งกัฺนํได้้อย่างไร พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้� 
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 อุักกัฏฐกถา  

ว่่าด้้ว่ยสถานการัณ์์คัับัขัน*

 

อ์กฺฺกฺฏฺฺเ สูรมิ่จฺำฉนฺํติฺ ม่นฺํตีฺส์ อก์ฺตฺูหลนฺํติฺ.
              (ขุุ. ชา. ๒๗/๓๐)

 

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อ์กฺกัฺฏฐกฺถา ว่าด้้วยสถานํกฺารณ์�คับุขันํ  
เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้ากุุศลบุัญรัาศ้ ขึ้องท่านี้
ผู้้�ฟัังทั�งหลาย ผู้้�พรั�อมใจกัุนี้ มาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งเป็นี้วัันี้พรัะใหญ่ วัันี้ธัมมัสสวันี้ะ 
ม้กุารัจัดให�ม้กุารัแสดงธรัรัม ณ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสเป็นี้ปรัะจำา

วัันี้น้ี้�อย้ใ่นี้ช่วังสถานี้กุารัณคั์บัขัึ้นี้ เร้ัยกุว่ัาวิักุฤติกุารัณข์ึ้องบั�านี้เม่อง ส่งเสริัมให�รัักุษารัะยะหา่ง 
ทางสังคม จ้งไม่สนัี้บัสนีุ้นี้ให�มานัี้�งชิดกัุนี้ฟัังเทศนี้์ฟัังธรัรัมในี้พรัะอุโบัสถ ทางวััดปรัะยุรัวังศาวัาส  
ได�จัดสถานี้ท้�ให�พรัะภิกุษุสามเณรันัี้�งฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รัะยะห่างกัุนี้อย่างนี้�อย 1 เมติรั  
ติามท้�กุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ให�คำาแนี้ะนี้ำา ส่วันี้ญาติิโยมสาธุชนี้ก็ุควัรัท้�จะอย้่บั�านี้ ฟัังเทศน์ี้ฟัังธรัรัม
ผู่้านี้กุารัถ่ายทอดทางโซึ่เช้ยลม้เด้ยเท่านัี้�นี้ก็ุน่ี้าจะเพ้ยงพอ และกุารัจัดให�ม้กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า  
ผู้้�แสดงก็ุนัี้�งอย้่บันี้ธรัรัมาสน์ี้ห่างจากุผู้้�ฟัังไปปรัะมาณ ๔ เมติรัได� ก็ุไม่ติ�องใช�หนี้�ากุากุอนี้ามัย  
แต่ิใครัอย่ามาเดินี้ใกุล�ติอนี้น้ี้�ก็ุแล�วักัุนี้ ส่วันี้ผู้้�ฟัังอย้่ขึ้�างล่างใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยกัุนี้ทุกุร้ัปทุกุคนี้

กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้ายังจะติ�องม้ต่ิอไปเร่ั�อย ๆ เพ่�อถ่ายทอดให�คนี้ได�รัับัร้ั�รัับัทรัาบั  
เพรัาะจนี้บััดน้ี้�ยงัไม่ม้วิัธ้เอาชนี้ะโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า หร่ัอเร้ัยกุสั�นี้ ๆ  ว่ัาโควิัด 1๙ ยงัไม่ม้วิัธ้เอาชนี้ะ  
ม้แต่ิวิัธ้ควับัคุมและป้องกัุนี้เท่านัี้�นี้ จะเอาชนี้ะโควิัด 1๙ ได� ด�วัยกุารัค�นี้พบัยารัักุษา จนี้บััดน้ี้� 
ยังไม่ม้ยารัักุษาโรัคน้ี้� และจะไม่ติ�องกุลัวั โควิัด 1๙ ถ�าป้องกัุนี้ได�อย่างมั�นี้ใจ ด�วัยกุารัค�นี้พบัวััคซ้ึ่นี้
ป้องกัุนี้ไวัรััสน้ี้� ม้ข่ึ้าวัว่ัาอย่างเร็ัวัท้�สุดจะม้กุารัทดลองใช�วััคซ้ึ่นี้ในี้คนี้ ก็ุปรัะมาณเด่อนี้กัุนี้ยายนี้ 
๒๕๖๓ หลังจากุนัี้�นี้ก็ุจะม้กุารัผู้ลิติเป็นี้พันี้ล�านี้โดส ค่อใช�กัุนี้เป็นี้พันี้ล�านี้คนี้ ติ�นี้ปีหนี้�า

ฉะนัี้�นี้ กุว่ัาจะค�นี้พบัและเผู้ยแพร่ัวััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ไวัรััสโคโรันี้า ก็ุติ�องควับัคุม ป้องกัุนี้กุารั
แพร่ัรัะบัาดขึ้องไวัรััสน้ี้� ท้�สำาคัญอย่าไปติิดเช่�อน้ี้�เองก็ุแล�วักัุนี้ ปรัะคองตัิวัเอง คุ�มครัองรัักุษาตัิวัเอง  
กัุดฟัันี้กัุนี้ไวั�รัอให�ม้กุารัผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ได� หร่ัอถ�าโชคด้ค�นี้พบัยารัักุษาได� ไม่เกิุนี้กุลางปีหนี้�า

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ส่�อโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า  
เด่อนี้ ๕) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ  
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๗ เมษายนี้ ๒๕๖๓
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ถ�าอย่างนัี้�นี้ติอนี้น้ี้�ทำาจะอะไรักัุนี้ จะหดหัวัเป็นี้เต่ิาวััดปรัะย้รัหร่ัออย่างไรั หร่ัอหลบัอย้่ในี้
กุรัะดองไม่กุล�าทำาอะไรั ไม่กุล�าไปไหนี้หร่ัออย่างไรั คำาติอบัก็ุค่อว่ัา ติอนี้น้ี้�เพ้ยงแต่ิควับัคุมและป้องกัุนี้
เท่านัี้�นี้ คำาว่ัา “ควบุค์ม่” ค่อ ไม่ให�เช่�อแพร่ักุรัะจาย หร่ัอแพร่ัรัะบัาดเขึ้�ามาในี้ปรัะเทศไทย แต่ิก็ุควับัคุม 
ไม่ได� เช่�อได�กุรัะจายไปเร้ัยบัรั�อยแล�วั จะควับัคุมไม่ให�เช่�อแพร่ัรัะบัาดในี้หม่้คนี้ไทย ก็ุทำาไม่ได�  
เช่�อได�แพรั่เขึ้�าไปในี้กุลุ่มคนี้ไทยแล�วั ติอนี้น้ี้�ได�แต่ิป้องกัุนี้ อย่าให�ติัวัเรัาเองติิดไวัรััส อย่าให�คนี้ท้�
เรัารัักุติิดไวัรััส ร้ั�เท่าเอาไวั�ป้องกัุนี้ ร้ั�ทันี้เอาไวั�แกุ�ไขึ้ ถ�าติิดแล�วัก็ุติ�องควับัคุมไม่ให�มันี้แพร่ักุรัะจาย
ไปไกุลกุว่ัาน้ี้� แล�วัถ�าติิดแล�วัติ�องควับัคุมควัามเส้ยหาย เป็นี้หวััดไอเจ็บัคอแต่ิอย่าให�เป็นี้ปอดบัวัม  
ให�ร้ับัเขึ้�ารัักุษาท้�โรังพยาบัาลโดยด่วันี้ อย่าปกุปิด เพรัาะเวัลาปอดบัวัมแล�วัจะหายใจไม่ออกุ ร้ับัเขึ้�า
รัักุษาทางโรังพยาบัาลจะใช�เคร่ั�องช่วัยหายใจชะลอหร่ัอปรัะทังช้วิัติ และให�ยารัักุษาไปติามอากุารั 
น้ี้�เร้ัยกุว่ัา “ควบุค์ม่และป้องกัฺนํ”

ถ�าจะควับัคุมสำาเร็ัจ ป้องกัุนี้สำาเร็ัจ ทำาให�ปรัะสบัควัามสำาเร็ัจติ�องม้องค์ปรัะกุอบั ๒ ปรัะกุารั ค่อ

๑. ความ่เร็ว ๒. ความ่รู้ 

๑. “ความ่เร็ว” หมายควัามว่ัา จะติ�องดำาเนิี้นี้กุารัควับัคุมและป้องกัุนี้ให�เร็ัวักุว่ัากุารั 
แพร่ัรัะบัาดขึ้องเช่�อไวัรััสไปหน้ี้�งกุ�าวัเสมอ กุำาหนี้ดนี้โยบัายให�ล่วังหนี้�าไปกุ่อนี้ อย่าไปทำาติามหลัง  
ทำาติามหลังจะไม่ทันี้กุารัน้ี้�เร้ัยกุว่ัา “ควัามเร็ัวั” 

๒. “ความ่รู้” ค่อให�ทำาด�วัยควัามร้ั�จริัง อย่าไปทำาเป็นี้ร้ั�เท่าไม่ถ้งกุารัณ์ ปรัะมาท ไม่ป้องกัุนี้ 
ตินี้เอง ไมใ่ส่หนี้�ากุากุอนี้ามยั ไม่รัักุษารัะยะหา่ง ไม่ล�างม่อ แล�วัไมม้่ควัามร้ั�ว่ัาจะรัักุษาคนี้ท้�ติิดไวัรััส
แล�วัอย่างไรั ถ�าขึ้าดควัามเร็ัวัและควัามร้ั�จะทำาให�เกิุดหายนี้ะกัุนี้ทั�งบั�านี้ทั�งเม่อง

ท้�ว่ัา “ความ่เร็ว” เป็นี้หัวัใจขึ้องเร่ั�องม้ควัามสำาคัญอยา่งไรั เพรัาะไวัรััสน้ี้�แพร่ัรัะบัาดรัวัดเร็ัวัมากุ  
ค�นี้พบัครัั�งแรักุในี้ปรัะเทศจ้นี้ เม่�อ ๓1 ธันี้วัาคม ๒๕๖๒ ท้�ปรัะเทศจ้นี้ติ�นี้เด่อนี้มกุรัาคมม้คนี้ติิดไวัรััส 
ไม่ถ้งรั�อยคนี้ ปัจจุบัันี้น้ี้�ผู่้านี้มา ๓ เด่อนี้กัุบัอ้กุ ๖ วัันี้ เพิ�งจะเขึ้�าเด่อนี้เมษายนี้ ๒๕๖๓ มาไม่กุ้�วัันี้น้ี้�  
ม้คนี้ติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า หน้ี้�งล�านี้สามแสนี้กุว่ัาคนี้ แค่ภายในี้ ๓ เด่อนี้ พอถ้งหลักุล�านี้แล�วัเช่�อจะแพร่ั
กุรัะจายอยา่งรัวัดเร็ัวั อ้กุไม่ถ้ง ๗ วัันี้ จะม้คนี้ติิดเช่�อถ้ง ๒ ล�านี้คนี้ พอติิดเช่�อเขึ้�ารัะดับั ๒ ล�านี้คนี้ เพ้ยง 
รัะยะไม่ถ้ง ๕ วัันี้ จะม้คนี้ติิดเช่�อเพิ�มข้ึ้�นี้ไปถ้ง ๓ ล�านี้คนี้ น้ี้�ค่อควัามรัวัดเร็ัวัขึ้องกุารัแพร่ัรัะบัาด  
ติอนี้น้ี้�จ้นี้ม้คนี้ติิดเช่�อไปแค่ ๘ หม่�นี้กุว่ัาคนี้ เพัราะจีำนํมี่วิธีุ์กฺารควบุค์ม่และป้องกัฺนํได้้ดี้ จนี้เป็นี้ 
ติ�นี้แบับัขึ้องปรัะเทศทั�วัโลกุ และปรัะเทศไทยติิดเช่�อแค่สามพันี้คนี้



๒๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ประเทั้ศิสหรฐัอเม่รกิฺาม้เวัลาตัิ�งตัิวันี้านี้กุว่ัาจ้นี้มากุ แต่ิปรัะมาท ติอนี้น้ี้�ติิดไปสามแสนี้กุว่ัาคนี้  
นัี้บัว่ัามากุท้�สุดในี้โลกุ เส้ยช้วิัติถ้งหน้ี้�งพันี้คนี้ ปรัะธานี้าธิบัด้สหรััฐอเมริักุาปรัะกุาศให�คนี้อเมริักัุนี้
เติร้ัยมใจว่ัาในี้ 1 หร่ัอ ๒ สัปดาห์ต่ิอไปน้ี้� คนี้อเมริักัุนี้จะเส้ยช้วิัติเป็นี้ใบัไม�ร่ัวัง เจ�ากุรัมกุารัแพทย์
ทหารัขึ้องสหรััฐอเมริักุาออกุมาปรัะกุาศว่ัา ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุาปรัะสบัภาวัะไม่ต่ิาง 
จากุสงครัาม คล�าย ๆ กัุบัเหตุิกุารัณ์ท้�เพิร์ัลฮั่าเบัอร์ัถ้กุถล่มในี้ช่วังสงครัามโลกุครัั�งท้� ๒ คล�ายกัุบั 
ต้ิกุเวิัลด์เทรัดโดนี้ถลม่เร้ัยกุว่ัาเหติกุุารัณ ์๙/11 คนี้อเมรักัิุนี้ติ�องติ่�นี้ตัิวั ตัิ�งรัับักัุบัเหติกุุารัณถ้์กุโจมต้ิ
จากุไวัรััสไม่แพ�สงครัามอันี้หฤโหดนัี้�นี้ ปรัะธานี้าธิบัด้สหรััฐอเมรัิกุาใช�กุฎหมายในี้ยามสงครัาม 
ออกุคำาสั�งให�บัริัษัท General Motors ท้�ผู้ลิติรัถยนี้ต์ิให�ผู้ลิติเคร่ั�องช่วัยหายใจ ซ้ึ่�งติอนี้น้ี้� 
ไม่เพ้ยงพอต่ิอคนี้อเมริักัุนี้ท้�ติิดเช่�อ อเมริักุาปรัะกุาศสงครัามอย่างเปิดเผู้ย เพรัาะถ�าไม่ทำาอย่างนัี้�นี้ 
คนี้จะติิดเช่�อหลายล�านี้คนี้ เส้ยช้วิัติอย่างนี้�อยเป็นี้แสนี้คนี้ ผู้้�เช้�ยวัชาญทางกุารัแพทย์ขึ้องสหรััฐฯ
พยากุรัณ์ไวั�ผู่้านี้ซ้ึ่เอ็นี้เอ็นี้

ปรัะเทศท้�ไม่ม้เวัลาตัิ�งตัิวัในี้ยุโรัป และเป็นี้ศ้นี้ย์กุลางกุารัแพรั่กุรัะจายในี้ยุโรัปค่อ อิตฺาลี  
ม้คนี้ติิดเช่�อ ณ ชั�วัโมงน้ี้� หน้ี้�งแสนี้สามหม่�นี้กุว่ัาคนี้ เส้ยช้วิัติไปแล�วัหน้ี้�งหม่�นี้ห�าพันี้คนี้ ไม่ม้แม� 
ท้�เก็ุบัศพ ไม่ม้แม�ท้�เผู้าศพ เม่องท้�โดนี้หนัี้กุค่อลอมบัาร์ัด้

สิ�งเหล่าน้ี้�เป็นี้โศกุนี้าฏิกุรัรัม เกุิดข้ึ้�นี้เพรัาะควัามเร็ัวัไม่เพ้ยงพอ ถ�าทำาอะไรัให�เร็ัวักุว่ัาน้ี้� 
ตัิดสินี้ใจฉับัพลันี้กุว่ัาน้ี้� คนี้จะติิดเช่�อนี้�อยกุว่ัาน้ี้� เส้ยช้วิัตินี้�อยกุว่ัาน้ี้�ในี้ปรัะเทศนัี้�นี้ ๆ  แต่ิเม่�อเช่�องช�า 
เฉ่�อยชาก็ุเป็นี้โศกุนี้าฏิกุรัรัม

สหรััฐอเมริักุาเองเม่�อจ้นี้กุำาลังลำาบัากุในี้ช่วังเด่อนี้มกุรัาคม ม้คนี้ติิดเช่�อ ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ คนี้ 
ปรัะธานี้าธิบัด้ออกุมาปรัะกุาศว่ัา โรัคจากุไวัรััสน้ี้�เป็นี้เพ้ยงไขึ้�หวััดใหญ่ธรัรัมดา ซ้ึ่�งไขึ้�หวััดใหญ่น้ี้�  
ยังทำาให�คนี้สหรััฐติายแต่ิละปี ๒๕,๐๐๐ - ๖๙,๐๐๐ คนี้ ท้�เส้ยช้วิัติเพรัาะไวัรััสไขึ้�หวััดใหญ่ยังมากุ 
เส้ยอ้กุ จะมากัุงวัลอะไรักัุบัไวัรััสโคโรันี้า วัันี้ท้�ปรัะกุาศนัี้�นี้คนี้อเมริักัุนี้ติิดเช่�อแค่ ๒๕ คนี้ 
เพรัาะฉะนัี้�นี้จ้งไม่เด่อดรั�อนี้อะไรั เม่�อเปร้ัยบักัุบัคนี้จ้นี้ท้�ติิดเป็นี้หม่�นี้

จ้นี้ม้บัทเร้ัยนี้มาจากุโรคซึ่าร�ส (Sars) ท้�รัะบัาดเม่�อปี ๒๕๔๖ เช่�อเขึ้�าโจมต้ิท้�ปอดเหม่อนี้กัุนี้  
คนี้ทั�วัโลกุเส้ยช้วิัติไป ๗๗๔ คนี้ ก็ุถ่อว่ัารั�ายแรัง บัทเร้ัยนี้นัี้�นี้ทำาให�จ้นี้ไม่กุล�าชักุช�า ถ�าปล่อยไป  
คนี้จะติิดเช่�อกัุนี้ทั�งปรัะเทศ ซ้ึ่�งจ้นี้ม้คนี้ทั�งปรัะเทศถ้ง 1,๔๐๐ ล�านี้คนี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้จ้นี้จ้งปรัะกุาศ
ปิดเม่องอ่้ฮัั่�นี้ในี้วัันี้ท้� ๒๓ มกุรัาคม ๒๕๖๓ สั�งปิดเม่องทันี้ท้ ไม่ใช่แค่ปิดสถานี้บัันี้เทิง ให�ปิด 
กุารัจรัาจรัเขึ้�าออกุเม่องทั�งหมด ปรัะกุาศเคอร์ัฟิัวั ๒๔ ชั�วัโมง ให�ม้ผู้้�แทนี้แต่ิละครัอบัครััวั 1 คนี้  
ไปซ่ึ่�ออาหารั นี้อกุนัี้�นี้ไม่ให�ออกุจากุบั�านี้

จ้นี้ปิดเม่อง ๒ เด่อนี้ เพิ�งผู่้อนี้คลายปลายเด่อนี้ม้นี้าคม “ผู้ลค้อมี่กฺารควบุค์ม่ และป้องกัฺนํ
ไวรัสได้้อย่างมี่ประสิทั้ธิุ์ภิาพั” ปิดเม่องอย่างน้ี้�ไม่ติำ�ากุว่ัา 1๓ เม่อง คนี้ในี้ห�ามออกุคนี้นี้อกุห�ามเขึ้�า  
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ทำาให�หยุดกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องไวัรััสได� ถ�าจ้นี้ไม่ทำาอย่างน้ี้� 1,๔๐๐ ล�านี้คนี้ติ�องติิดเช่�อโรัค 
อย่างแน่ี้นี้อนี้ ไม่ม้ทางหล้กุเล้�ยงได�

น้ี้�ค่อ “ความ่เร็ว” เร็ัวัเพรัาะจ้นี้ม้ปรัะสบักุารัณ์อันี้ขึ้มข่ึ้�นี้จากุโรัคซึ่าร์ัส (Sars) ซ้ึ่�งเกุ้�ยวักัุบั
รัะบับัทางเดินี้หายใจเหม่อนี้กัุนี้ แต่ิไวัรััสโคโรันี้าเป็นี้ไวัรััสสายพันี้ธ์ุใหม่ ม้ด้เอ็นี้เอใกุล�เค้ยงกัุบั 
โรัคซึ่ารั์สถ้ง ๘๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิ เป็นี้เช่�อโรัคท้�กุลายพันี้ธ์ุมาจากุโรัคซึ่ารั์ส แต่ิเกุ่งกุว่ัา เป็นี้เช่�อไวัรััส 
ท้�น่ี้ากุลัวัมากุกุว่ัา เช่�อไวัรััสน้ี้�จ้งปรัะกุาศสงครัามกุองโจรัใติ�ดินี้กัุบัมนุี้ษยชาติิ

ถ�าโรัคซึ่าร์ัส (Sars) หร่ัอไวัรััสอ่�นี้ ๆ แม�กุรัะทั�งไขึ้�หวััด เป็นี้ไวัรััสติรัะกุ้ลเด้ยวักัุนี้ จะม้อากุารั 
คัดจม้กุ นี้ำ�าม้กุไหล ม้อากุารัไอ เม่�อม้อากุารัก็ุเพ้ยงบัอกุให�คนี้อ่�นี้ออกุไปอย้่ห่าง ๆ จะได�ไม่ติิดเช่�อ  
แสดงให�เห็นี้ว่ัาติ�องม้อากุารักุ่อนี้ท้�จะแพร่ัเช่�อ แต่ิ “ไวรัสโคโรนําหร้อ Covid-19” ท้�ย่อมาจากุ 
คำาว่ัา “Coronavirus ปี 2019” ฝ่รัั�งนิี้ยมเร้ัยกุว่ัา “ไวรัสโคโรนํา” ซึ่้�งได�เปิดสงครัามกุองโจรั 
โดยไม่ติ�องรัอให�ผู้้�ป�วัยติิดเช่�อแสดงอากุารั ตัิวัเช่�อโรัคก็ุแพร่ัเช่�อได� เม่�อไปรัับัเช่�อมาจากุคนี้อ่�นี้  
เช่�อจะฟัักุตัิวัภายในี้ จะม้อากุารั เช่นี้ ไอแห�ง ๆ  เจ็บัคอนี้ำ�าม้กุไหล ปวัดศ้รัษะ หายใจถ้� ๆ  ไม่เต็ิมปอด 
เม่�อม้อากุารัเหล่าน้ี้� อย่างใดอย่างหน้ี้�ง ควัรัสันี้นิี้ษฐานี้วั่าอาจจะติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า ให�ร้ับัไป 
ติรัวัจอากุารั ว่ัาม้เช่�อหร่ัอไม่ ติรัวัจได�เร็ัวัโอกุาสเส้ยช้วิัติม้นี้�อย เพรัาะเช่�อยังไม่ลงปอด กุว่ัาจะ
แสดงอากุารัท้�ติิดเช่�ออย่างเร็ัวั ๒ วัันี้ อย่างช�า 1๔ วัันี้ เช่�อเขึ้�าฟัักุในี้ตัิวัอย่างมากุสุด 1๔ วัันี้ จ้งม้ 
กุารัให�กัุกุตัิวักัุกุบัริัเวัณ 1๔ วัันี้ ถ�า 1๔ วัันี้แล�วัยังไม่แสดงอากุารัใด ๆ ดังกุล่าวัมาแสดงว่ัา 
ไม่ติิดเช่�อ แต่ิถ�าภายในี้ 1๔ วัันี้ ม้อากุารัไอมากุ กุารัหายใจหอบัและถ้� ติิดเช่�อไวัรััสอย่างแน่ี้นี้อนี้ 
ติ�องเขึ้�าโรังพยาบัาลอย่างเด้ยวั เพ่�อป้องกัุนี้ไม่ให�แพร่ัเช่�อไปยังคนี้อ่�นี้

ไวรัสโคโรนํา แพร่ัเช่�อโดยไม่แสดงอากุารั ภาษาฝ่รัั�งเร้ัยกุว่ัา อะซ้ึ่มทอเมติิค โรัคน้ี้� 
แสดงอากุารัก็ุแพร่ัเช่�อ ไม่แสดงอากุารัก็ุแพร่ัเช่�อ เหม่อนี้เปิดศ้กุทั�งบันี้ดินี้และใติ�ดินี้ บัางปรัะเทศ
ไม่ได�เร้ัยนี้ร้ั�จากุจ้นี้ ติรัวัจเฉพาะคนี้ท้�ม้อากุารั พอเป็นี้หวััด ไอ หอบัถ้งให�ไปติรัวัจเช่�อไวัรััส  
ติรัวัจแต่ิเฉพาะคนี้ท้�ม้อากุารั ไม่ติรัวัจพวักุท้�ยังไม่ม้อากุารั กุว่ัาจะร้ั�ตัิวัว่ัาทำาผิู้ด ก็ุติิดกัุนี้ทั�ง
ปรัะเทศ ท้�เส้ยช้วิัติมากุท้�สุดในี้โลกุติอนี้น้ี้�ค่ออิติาล้ อิติาล้ไม่ใช่ว่ัาไม่เจริัญทางกุารัแพทย์ กุารัแพทย์ 
เจริัญกุว่ัาปรัะเทศไทย แต่ินี้โยบัายเช่�องช�าและผิู้ดพลาด ติรัวัจไม่ทันี้ ไม่ดำาเนิี้นี้กุารัติรัวัจกุลุ่มเส้�ยง 
น้ี้�เร้ัยกุว่ัาแพ�กัุนี้ท้�ควัามเร็ัวั

ปรัะเทศจ้นี้ไม่รัั�งรัอ พอใครัไปพ่�นี้ท้�เส้�ยง เขึ้าเร้ัยกุมาติรัวัจหมด คนี้ท้�ไปเม่องอ่้ฮัั่�นี้ออกุมาท้� 
หางโจวั มาท้�ปักุกิุ�ง ติ�องเร้ัยกุติรัวัจหมด ถ�าท้�ปักุกิุ�งติิดเช่�อหน้ี้�งคนี้ ถามว่ัาไปสัมผัู้ส ไปพบัปะคนี้มากุ้�คนี้ 
ติามติรัวัจคนี้ท้�ไปสมาคมด�วัยทั�งหมด ทั�งท้�ยังไม่แสดงอากุารั ทั�งสั�งให�กัุกุตัิวักัุกุบัริัเวัณเป็นี้เวัลา 1๔ วัันี้

วิัธ้น้ี้�เกุาหล้ใติ�นี้ำามาใช� เกุาหล้ใติ�ไล่ติรัวัจคนี้เป็นี้แสนี้ ท้�อย้่ในี้กุลุ่มศาสนี้า เม่�อศาสนี้า
นิี้กุายหน้ี้�ง ม้ศาสนี้ิกุสองแสนี้กุวั่าคนี้ หน้ี้�งในี้นัี้�นี้ม้คุณป้ามหาภัยเป็นี้สมาชิกุ ทางกุารัเร้ัยกุติรัวัจ 



๒๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ทั�งสองแสนี้คนี้ทั�วัปรัะเทศ ใครัเป็นี้สมาชิกุนิี้กุายน้ี้�ติรัวัจหมด ท้�ไปเกุ้�ยวัขึ้�องกัุบัใครัติรัวัจทั�งหมด 
น้ี้�ค่อวิัธ้กุารัขึ้องเกุาหล้ใติ� ติรัวัจพบัวั่าติิดเช่�อไป ๘,๐๐๐ คนี้เวัลาน้ี้� แติ่เส้ยช้วิัติไม่มากุ จ้งรัะงับั 
กุารัแพรั่กุรัะจายขึ้องเช่�อโรัคโดยไม่ติ�องปิดปรัะเทศและปิดเม่อง ทำาแค่กัุกุตัิวัคนี้ท้�แพร่ัเช่�อ  
ให�ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ให�อย้่ กัุบับั�านี้ ให�เขึ้�ารัักุษาท้�โรังพยาบัาล เกุาหล้ใติ�ทำาได�สำาเร็ัจ  
โดยไม่ติ�องปิดบั�านี้ปิดเม่อง แต่ิว่ัาไล่ติรัวัจไวัรััสกัุนี้อย่างจริังจัง เป็นี้ปรัะเทศแรักุท้�คิดรัะบับั 
กุารัขัึ้บัรัถไปเท้ยบักัุบัท้�ติรัวัจท้�เร้ัยกุว่ัาไดร์ัฟัทร้ั ปรัะเทศไทยเล้ยนี้แบับัมาจากุเกุาหล้ใติ� 
อิติาล้ไม่ทำา สเปนี้ไม่ทำา ติอนี้น้ี้�ช�าไปแล�วั เส้ยช้วิัติกัุนี้มากุติิดเช่�อกัุนี้มากุ ทั�งสองปรัะเทศน้ี้� 
ก็ุไม่ทำาในี้เร่ั�องกุารัไล่ติรัวัจ ท้�หนัี้กุไปกุว่ัานัี้�นี้ในี้ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุาค่อไม่ปิดเม่องไม่ปิดปรัะเทศ  
ม้แต่ิขึ้อรั�องใช�คำาว่ัา Guideline แปลว่ัาขึ้�อแนี้ะนี้ำาไม่ใช่คำาสั�ง ติำารัวัจจ้งไม่จับัไม่ปรัับั ถ�าจะ 
ไม่อย้บ่ั�านี้ ถ�าจะไปเท้�ยวัแพร่ัเช่�อ เขึ้าบัอกุว่ัาเป็นี้ปรัะชาธิปไติยและนัี้�นี้ก็ุทำาให�สหรััฐอมเริักุาติิดเช่�อ 
มากุท้�สุดในี้โลกุ เพรัาะชักุช�า ควัามชักุช�าไม่กุล�าตัิดสินี้ใจ สรั�างหายนี้ภัย ในี้ยามวัิกุฤติเช่นี้น้ี้� 
ติ�องกุล�าตัิดสินี้ใจ

ปรัะเทศไทยเกุ่อบัไปแล�วั พรัะเทศน์ี้มาทุกุคร้ั�งเด่อนี้ บ่ันี้มาตัิ�งแต่ิครัั�งท้�แล�วัว่ัาทำาไมชักุช�า 
กุว่ัาถั�วัจะสุกุงาก็ุไหม� วัันี้ท้� 1๔ ม้นี้าคม ๒๕๖๓ ปรัะเทศไทยม้คนี้ติิดเช่�อ ๘๒ คนี้เท่านัี้�นี้  
แต่ิเพรัาะควัามชกัุช�าไม่ทำาอะไรัให�รัวัดเร็ัวั คนี้ติิดเช่�อเพิ�มข้ึ้�นี้เปน็ี้พันี้คนี้ ภายในี้ 1๐ วัันี้ ม้จำานี้วันี้คนี้ 
ติิดเช่�อจากุ ๘๒ คนี้ เพิ�มข้ึ้�นี้เป็นี้ 1,๐๐๐ คนี้ ในี้วัันี้ปรัะกุาศสถานี้กุารัณ์ฉุกุเฉินี้ ๒๖ ม้นี้าคม  
เม่�อวัานี้ติิดเช่�อ ๒,๒๒๐ คนี้ ถ�าไม่ปรัะกุาศสถานี้กุารัณ์ฉุกุเฉินี้วัันี้น้ี้�ไม่ติำ�ากุว่ัา ๓ พันี้คนี้  
ช�าไปเพ้ยงหน้ี้�งกุ�าวั ไวัรััสเพิ�มข้ึ้�นี้อย่างน่ี้ากุลัวั เพรัาะฉะนัี้�นี้ไม่ติ�องรัอฝ่�ายคุมนี้โยบัายขึ้องบั�านี้เม่อง 
ไม่ติ�องรัอวั่าจะติ�องม้คนี้ติิดเช่�อเพิ�มเป็นี้หน้ี้�งพันี้ ห�าพันี้ หน้ี้�งหม่�นี้ แล�วัค่อยทำาอย่างนัี้�นี้อย่างน้ี้� 
“ตฺ้องกฺล้าตัฺด้สินํใจำ เพัราะนีํ�เป็นํภิาวะคับุขันํ” ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา 
“อ์กฺฺกฺฏฺฺเ สูรมิ่จฺำฉนฺํติฺ” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามวัา่ “ในํยาม่คบัุขันํย่อม่ตฺ้องกฺารคนํกฺลา้ ในํยาม่ปร่กฺษา
หาร้อ ย่อม่ตฺ้องกฺารคนํทีั้�ไม่่พูัด้พัล่าม่” 

ติอนี้น้ี้�เร้ัยกุว่ัา “ยาม่คับุขันํ” สถานี้กุารัณ์ฉุกุเฉินี้ ช�าเพ้ยงวัันี้เด้ยวัจะติิดเช่�อกัุนี้หมด  
เพรัาะฉะนัี้�นี้เรัาจะติ�องปฏิิบััติิกุารัอย่างรัวัดเร็ัวั ล่วังหนี้�าไวัรััสไปหน้ี้�งกุ�าวัเสมอ ไม่ติ�องรัอให�คนี้
ติิด ๕,๐๐๐ คนี้แล�วัค่อยปรัะกุาศสถานี้กุารัณ์ฉุกุเฉินี้ เพรัาะถ�าถ้งติอนี้นัี้�นี้ คนี้ติิดเช่�อจะเต็ิมบั�านี้ 
เต็ิมเม่องโรังพยาบัาลไม่พอรัองรัับั สำาคัญท้�สุดค่อ Ventilators แปลว่ัาเคร่ั�องช่วัยหายใจ  
เม่�อเคร่ั�องช่วัยหายใจไม่เพ้ยงพอ เช่�อไวัรััสลามลงปอด คนี้ไขึ้�เส้ยช้วิัติสถานี้เด้ยวั อิติาล้ สเปนี้  
กุำาลังเจอปัญหาน้ี้�อย้่ นิี้วัยอร์ักุม้คนี้ติิดเช่�อเป็นี้แสนี้คนี้ เคร่ั�องช่วัยหายใจไม่พอ เส้ยช้วิัติกัุนี้ 
มากุมาย ขึ้นี้าดเป็นี้ปรัะเทศท้�เจริัญแล�วัเร้ัยกุว่ัา “สถานี้กุารัณ์ท้�ทางกุารัแพทย์รัองรัับัไม่ไหวั” 
ปรัะเทศไทยม้คนี้แค่ ๗๐ ล�านี้คนี้ แพทย์พยาบัาลม้จำานี้วันี้จำากัุด เคร่ั�องไม�เครั่�องม่อม้จำานี้วันี้ 
จำากัุด ถ�าหากุว่ัาจำานี้วันี้คนี้ติิดเช่�อเพิ�มเป็นี้หม่�นี้คนี้ หายนี้ะแน่ี้นี้อนี้ “ตฺ้องทํั้าเร็ว ตฺ้องค์ม่เร็ว” 



๒๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เร้�องความ่รู้ ภาษาบัาล้ว่ัา “ม่นฺํตีฺส์ อก์ฺตฺูหลํ” แปลว่ัา “ในํยาม่ปร่กฺษาหาร้อ อย่าพูัด้พัล่าม่”  
ค่ออย่ามั�วั อย่าปล่อยข่ึ้าวัล่อ อย่าส่งเฟักุนิี้วัส์ และอย่าคิดผิู้ด ๆ ควัามไม่ร้ั�เป็นี้ควัามพ่ายแพ� 
อย่างหน้ี้�งให�กัุบัโรัคไวัรััสน้ี้� ควัามไม่ร้ั�ทำาให�ตัิดสินี้ใจผิู้ดพลาด ติอนี้แรักุอิติาล้ไม่ร้ั�ว่ัาไวัรััสโคโรันี้า
แพร่ัเช่�อโดยไม่ติ�องแสดงอากุารั จ้งไม่ได�ม้กุารัติรัวัจกุลุ่มเส้�ยง นัี้�นี้ก็ุเป็นี้ควัามหายนี้ะ ไม่ม้ใครัร้ั� 
มากุ่อนี้ แต่ิควัรัจะด้ปรัะเทศท้�ทำามาแล�วัอยา่งจ้นี้ เกุาหล้ใติ� ว่ัาทำากัุนี้อยา่งไรัจ้งได�ปรัะสบัควัามสำาเร็ัจ 
สิ�งหน้ี้�งท้�ปรัะเทศไทยเกุ่อบัพลาดเหม่อนี้อิติาล้ ค่อกุารัปรัะกุาศปิดสถานี้บัันี้เทิงและสถานี้ท้� 
ท่องเท้�ยวัยามกุลางค่นี้ ทั�งในี้กุรัุงเทพฯ และติ่างจังหวััด ไม่ม้กุารัปรัะกุาศสถานี้กุารัณ์ฉุกุเฉินี้  
ผู้้�คนี้เป็นี้เหม่อนี้ผู้้�งแติกุรััง พอปรัะกุาศปิดสถานี้ท้� ๒๖ แห่งในี้กุรุังเทพ ฯ เท่านัี้�นี้ วัันี้รุ่ังข้ึ้�นี้ 
คนี้พากุนัี้แห่ออกุไปต่ิางจังหวััดเป็นี้หม่�นี้เป็นี้แสนี้คนี้ และนี้ำาเช่�อไวัรััสออกุไปแพรัร่ัะบัาดต่ิางจังหวััด
อย่างมากุมายมหาศาล จนี้ทุกุวัันี้น้ี้�

บัทเร้ัยนี้น้ี้�เกิุดข้ึ้�นี้แล�วัท้�อิติาล้ อิติาล้พอม้คนี้เส้ยช้วิัติกัุนี้มากุ ๆ ได�ปรัะกุาศปิดเม่องท้� 
ลอมบัาร์ัด้ แต่ิไม่ปิดเม่องทางภาคใติ� ผู้ลก็ุค่อไวัรััสกุรัะจายไปทั�วัปรัะเทศ จ้งไม่แปลกุท้�
ปรัะเทศไทยเร้ัยนี้ร้ั�จากุปัญหาเหล่าน้ี้� สหรััฐอเมริักุาปิดบัางสถานี้ท้�ในี้นิี้วัยอร์ักุ แต่ิไม่ปิดทั�งเม่อง 
คนี้นิี้วัยอร์ักุแห่ไปท้�นิี้วัเจอร์ัซ้ึ่ย์ซ้ึ่�งติิดกัุนี้ นิี้วัเจอร์ัซ้ึ่ย์วัันี้น้ี้� ม้คนี้ติิดเช่�อไป ๔๐,๐๐๐ คนี้ 
เหตุิเพรัาะไม่ยอมปิดเม่องทั�งหมด ปรัะเทศไทยเร้ัยนี้ร้ั�จากุควัามผิู้ดพลาดนัี้�นี้ วัันี้ท้� ๒๖ ม้นี้าคม 
พอคนี้พากัุนี้แห่ออกุไปต่ิางจังหวััด ทางกุารัขึ้อควัามร่ัวัมม่อคนี้ก็ุไม่เช่�อ จ้งปรัะกุาศสถานี้กุารัณ์
ฉุกุเฉินี้ไม่ให�คนี้ออกุไปต่ิางจังหวััด แต่ิก็ุยังม้คนี้พากัุนี้เดินี้ทางออกุไป ติ�องตัิ�งด่านี้ติรัวัจ 
เท่านัี้�นี้ยังไม่พอ ติอนี้น้ี้�ปรัะกุาศเคอรั์ฟิัวัจากุส้�ทุ่มถ้งต้ิส้� ถ�ายังไม่ได�ผู้ลอาจจะเป็นี้ 1๒ ชั�วัโมง  
เหม่อนี้บัางปรัะเทศ ถ�ายังไม่ได�ผู้ลค่อจำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อไม่ลดลงอย่างต่ิอเน่ี้�องอาจจะปรัะกุาศ
เคอร์ัฟิัวั 1๘ ชั�วัโมง และถ�ายังไม่ได�ผู้ลอ้กุติ�องทำาเหม่อนี้จ้นี้ค่อปิด ๒๔ ชั�วัโมง ซ้ึ่�งจะเป็นี้ยาแรัง 
ในี้แติ่ละขัึ้�นี้ เร่ั�องเหล่าน้ี้�ไทยม้โอกุาสศ้กุษาจากุติ่างปรัะเทศท้�ทำาสำาเร็ัจแล�วันี้ำามาปรัับัใช� 
ในี้ปรัะเทศ ส่วันี้ท้�ล�มเหลวัหร่ัอม้ปัญหาอยา่ได�นี้ำามาเป็นี้ตัิวัอยา่ง เช่นี้ในี้สหรััฐอเมริักุายงัเถ้ยงกัุนี้อย้่ 
จนี้ทุกุวัันี้น้ี้� เพิ�งมาตัิดสินี้ใจเม่�อวัานี้ เถ้ยงกัุนี้ว่ัาควัรัจะใส่หนี้�ากุากุหร่ัอไม่ ฝ่�ายหน้ี้�งบัอกุว่ัา  
“ควรใส่หน้ํากฺากฺเวลาออกฺไปนํอกฺทีั้�พัักฺ” อ้กุฝ่�ายหน้ี้�งบัอกุว่ัา “คนํทัั้�วไปไม่่ตฺ้องใส่ ให้ใส่เฉพัาะ
คนํป่วยทีั้�ติฺด้เช้ื้�อโควิด้แล้วเท่ั้านัํ�นํ” เรัาจ้งเห็นี้ฝ่รัั�งในี้ปรัะเทศไทยไม่ยอมใส่หนี้�ากุากุ ในี้อเมรัิกุา 
ก็ุยังถกุเถ้ยงกัุนี้อย้่ คนี้ติิดเช่�อรั�ายเดินี้ขึ้วัักุไขึ้ว่ักัุนี้ทั�วัปรัะเทศ คนี้อเมรัิกัุนี้จำาเป็นี้ติ�องใส่หนี้�ากุากุ
อนี้ามัย แต่ิหนี้�ากุากุม้จำานี้วันี้ไม่เพ้ยงพอจ้งอนุี้ญาติให�ใช�ผู้�าสวัมแทนี้หนี้�ากุากุอนี้ามัย เม่�อวัานี้น้ี้�
สหรััฐอเมริักุาปรัะกุาศออกุมาว่ัาใช�หนี้�ากุากุผู้�าได�

ปรัะเทศไทยตัิดสินี้ใจรัวัดเร็ัวักุว่ัา คนี้ไทยไม่ว่ัาติิดเช่�อหร่ัอไม่ติิดเช่�อติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย
เหม่อนี้กัุนี้หมด คนี้ไทยเล่าให�ฟัังว่ัาตินี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยในี้ปรัะเทศไทยไม่ม้ปัญหา เม่�อไปมาเลเซ้ึ่ย 
ติอนี้นัี้�นี้คนี้มาเลย์ไม่ติิดเช่�อมากุนัี้กุ พอเห็นี้คนี้ไทยใส่หนี้�ากุากุ คนี้มาเลย์เดินี้หลบักัุนี้เป็นี้ทาง  



๒๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เพรัาะคนี้มาเลย์คิดเหม่อนี้ฝ่รัั�งว่ัาใครัใส่หนี้�ากุากุแปลว่ัาติิดเช่�อโควิัด คนี้มาเลย์จ้งไม่ใส่หนี้�ากุากุ  
ในี้ท้�สุดมาเลเซ้ึ่ยติิดเช่�อครัั�งใหญ่เพรัาะกุารัชุมนุี้มทางศาสนี้า ม้ผู้้�ติิดเช่�อมหาภัย วัันี้น้ี้�มาเลเซ้ึ่ย 
ติิดเช่�อ ๓,๐๐๐ กุว่ัาคนี้ เช่�อโรัคแพร่ักุรัะจายเร็ัวักุว่ัาปรัะเทศไทย มาเลเซ้ึ่ยจ้งปรัะกุาศปิดปรัะเทศ

อินี้โดน้ี้เซ้ึ่ยติอนี้น้ี้�ม้คนี้ติิดเช่�อโควิัดแซึ่งหนี้�าปรัะเทศไทยไปแล�วั เหติุเพรัาะกุารัชุมนุี้ม 
ทางศาสนี้า ปรัะเทศไทยต่ิ�นี้ตัิวัไวั ทำาไวั อาติมภาพผู้้�เทศน์ี้เริั�มกุ่อนี้เลย ตัิ�งแต่ิวัันี้ท้� ๒๘ กุุมภาพันี้ธ์  
ติอนี้นัี้�นี้ยังไม่ม้ใครัต่ิ�นี้ตัิวัเร่ั�องศาสนี้า ในี้ฐานี้ะเป็นี้กุรัรัมกุารัมหาเถรัสมาคม อาติมภาพได�ขึ้อมติิ 
มหาเถรัสมาคมวั่าช่วัยปรัะกุาศให�คณะสงฆ์รัะงับักิุจกุรัรัมทางศาสนี้าท้�ม้ควัามเส้�ยง มิฉะนัี้�นี้
สถานี้กุารัณ์จะเป็นี้เหม่อนี้เกุาหล้ใติ� กุรัรัมกุารัมหาเถรัสมาคมร้ัปอ่�นี้ ๆ ถามว่ัา ท่านี้จะขึ้อทำาไม 
จ้งบัอกุว่ัา เพ่�อนี้ำาไปอ�างให�งดกุารัจัดกิุจกุรัรัมงานี้วิัสาขึ้บ้ัชาโลกุ ติอนี้นัี้�นี้ฝ่�ายเติร้ัยมกุารัได� 
เติร้ัยมสถานี้ท้� เติร้ัยมโรังแรัมท้�พักุต่ิาง ๆ เดินี้หนี้�าเต็ิมกุำาลัง

วิัสาขึ้บ้ัชาโลกุม้กุำาหนี้ดจัดติ�นี้เด่อนี้พฤษภาคม ปลายเด่อนี้กุุมภาพันี้ธ์ปรัะเทศไทยยงัติิดเช่�อ 
โควิัดไม่กุ้�คนี้ วัันี้ท้� 1๔ ม้นี้าคมติิดเช่�อยังไม่ถ้ง 1๐๐ คนี้ แต่ิเร่ั�องน้ี้�ติ�องตัิดสินี้ใจเร็ัวั ในี้ฐานี้ะเป็นี้ 
กุรัรัมกุารัมหาเถรัสมาคม จ้งขึ้อให�มหาเถรัสมาคมม้มติิรัะมัดรัะวัังในี้กุารัจัดกิุจกุรัรัมทางศาสนี้า  
และกุ็นี้ำามติิมหาเถรัสมาคมน้ี้�ไปอ�าง อาติมภาพออกุปรัะกุาศเป็นี้ภาษาอังกุฤษส่งหนัี้งส่อออกุไป 
ทั�วัโลกุวั่า “ระงับุกฺารจัำด้งานํวิสาขบูุชื้าโลกฺทีั้�ประเทั้ศิไทั้ยเป็นํเจ้ำาภิาพั” มิฉะนัี้�นี้คนี้ทั�วัโลกุ
จากุ ๘๐ ปรัะเทศจะเดินี้ทางมารัวัมกัุนี้ท้�ปรัะเทศไทย และนัี้�นี้จ้งเป็นี้เหตุิให�ม้กุารัรัะงับักิุจกุรัรัม 
ทางศาสนี้าในี้วััดวัาอารัามในี้ปรัะเทศไทย เรัาตัิดสินี้ใจได�รัวัดเร็ัวั ไม่นี้ำากิุจกุรัรัมทางศาสนี้ามา 
เป็นี้ติ�นี้เหตุิให�แพร่ัเช่�อโควิัดไปทั�วัปรัะเทศเหม่อนี้เกุาหล้ใติ�และมาเลเซ้ึ่ย แต่ิไทยก็ุโชครั�ายท้�เช่�อ 
ไม่รัะบัาดทางกุลุ่มศาสนี้า แต่ิไปรัะบัาดผู่้านี้สถานี้บัันี้เทิงและสนี้ามมวัย ทางกุารัจ้งติ�องสั�งปิด 
สถานี้ท้�เหล่านัี้�นี้จนี้บััดน้ี้� น้ี้�ค่อ “ความ่เร็ว”ถ�าเร็ัวัไม่พอ และรู้ไม่่พัอ ก็ุเส้ยช้วิัติสถานี้เด้ยวั

ท้�ว่ัาม้ ความ่รู้ ค่อติ�องร้ั�ว่ัา ในี้วััดวัาอารัามติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคมอย่างนี้�อย 1 เมติรั  
ติอนี้สวัดมนี้ต์ิละอองนี้ำ�าลายจะฟุ้ังกุรัะจาย ถ้งติ�องให�ใส่หนี้�ากุากุติลอดเวัลา ละอองนี้ำ�าลาย 
จะได�ไม่กุรัะจาย ในี้เวัลาสวัดมนี้ต์ิอย่านัี้�งใกุล�กัุนี้ ติอนี้เช่�อโรัครัะบัาดนัี้�นี้ในี้กุารับัวัชพรัะ  
ถ�าพรัะอันี้ดับันัี้�งห่างกัุนี้เกิุนี้หัติถบัาส (1 ศอกุกุับั 1 ค่บั) ก็ุบัวัชไม่ได� เพรัาะกุารันัี้�งรัักุษา 
รัะยะห่างกัุนี้ 1 เมติรั จะทำาให�สังฆกุรัรัมเส้ย จ้งติ�องให�รัะงับัหร่ัอเล่�อนี้พิธ้บัวัชพรัะไปโดยปริัยาย

เม่�อพรัะเณรัไปสวัดศพกุ็ให�ใส่หนี้�ากุากุ และบัอกุให�ญาติิโยมใส่หนี้�ากุากุรัักุษารัะยะห่าง 
ทางสังคม เพ่�อให�ตัิวัพรัะเณรัปลอดภัย เม่�อพรัะเณรัปลอดภัยจากุกุารัท้�ไปสวัด ก็ุจะได�ไม่นี้ำาเช่�อ
มาแพร่ัให�พรัะเณรัในี้วััดเด้ยวักัุนี้ เหม้่อนํกฺารกํฺาจัำด้ปลวกฺ ปัจจุบัันี้น้ี้�ม้วิัธ้กุำาจัดปลวักุโดยง่าย  
โดยไม่ติ�องฉ้ดยาลงไปในี้รัังใติ�ดินี้ อย่างในี้พรัะอุโบัสถน้ี้� เวัลาม้ปลวักุข้ึ้�นี้ จะใช�วิัธ้นี้ำาเหย่�อ 
มาล่อปลวักุ วัางไวั�ให�ปลวักุท้�เป็นี้มดงานี้มาคาบัเหย่�อไปท้�รัังปลวักุ เหย่�อนัี้�นี้ม้พิษ พอนี้ำาเหย่�อ
ไปป้อนี้ให�นี้างพญาปลวักุและปลวักุอ่�นี้ ๆ ปรัากุฏิวั่าปลวักุทั�งหมดติายยกุรััง ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้  



๒๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เจ�าภาพนิี้มนี้ต์ิพรัะไปงานี้ไม่กุ้�ร้ัปเพรัาะเห็นี้แกุ่อามิสเห็นี้แกุ่ลาภ พรัะเอาใจญาติิโยมนัี้�งชิดกัุนี้  
ไม่ใส่หนี้�ากุากุสวัดมนี้ติ์จนี้นี้ำ�าลายฟุ้ังกุรัะจายใส่กัุนี้ ได�รัับัถวัายปัจจัยเป็นี้เหย่�อมาพรั�อม 
เช่�อโควิัดท้�พามาติิดพรัะในี้วััด ปรัากุฏิว่ัาติายยกุรัังทั�งวััด ติ�องปิดทั�งวััด เหตุิเพรัาะติิดเช่�อเพ้ยง 
ร้ัปเด้ยวั

ปรัะเทศไทยจัดกุารัเร่ั�องโควิัดรัวัดเร็ัวั เม่�อคนี้ไขึ้�โควิัดไปสัมผัู้สใครัมาบั�าง ทางกุารัไล่ติรัวัจ
ย�อนี้หลังหมด ใครัไปอย้่กุลุ่มเส้�ยงก็ุติรัวัจหมด ใครัเป็นี้หวััดให�กัุกุตัิวั ถ�าไม่ทำาอย่างน้ี้� ไทยจะเป็นี้
เหม่อนี้อิติาล้ท้�ทุกุวัันี้น้ี้�ม้ผู้้�เส้ยช้วิัติมากุท้�สุดในี้โลกุ เพรัาะฉะนัี้�นี้พอรัะแวังรัะวัังว่ัาใครัจะติิดเช่�อ 
แค่ไออย่างเด้ยวัติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้

วััดปรัะยุรัวังศาวัาสเติร้ัยมท้�กัุกุตัิวัผู้้�ติิดเช่�อไวั�แล�วั โดยตัิ�งคณะกุรัรัมกุารัข้ึ้�นี้มา ม้ท่านี้เจ�าคุณ 
พรัะวิัมลปัญญาภรัณ์เป็นี้ปรัะธานี้ และพรัะคร้ัโสภณปริัยัติยานุี้กิุจเป็นี้เลขึ้านุี้กุารัคณะกุรัรัมกุารั 
ม้มติิออกุนี้โยบัายกุำากัุบักุารัปรัะพฤติิปฏิิบััติิขึ้องพรัะเณรัในี้เร่ั�องต่ิาง ๆ  เช่นี้ ถ�าใครัเป็นี้หวััดเกุรังว่ัา 
จะติิดเช่�อโควิัดให�แยกุตัิวัไปกัุกุบัริัเวัณ ถามว่ัาจะให�กัุกุตัิวับัริัเวัณไหนี้ โรังเร้ัยนี้ส่งเสริัมฯ  
ก็ุไม่ให�ใช�ท้�ติรังนัี้�นี้กัุกุตัิวัเพรัาะม้กุารัเร้ัยนี้กุารัศ้กุษา สำาหรัับัคนี้ท้�ติิดเช่�อแต่ิยังไม่แสดงอากุารั  
ทางวััดจะให�นี้ำาเช่�อไปรัะบัาดท้�โรังเร้ัยนี้ไม่ได� ปรัากุฏิว่ัาติอนี้น้ี้�เหล่ออย้่ท้�เด้ยวัท้�ไม่ม้ใครัค่อยเขึ้�าไป 
ทั�งกุลางวัันี้และกุลางค่นี้ ค่อท้�ศาลา ๖๐ เพรัาะเรัาเติร้ัยมจะร่ั�อขึ้นี้ขึ้องออกุมาแล�วั ติรังนัี้�นี้ยงัว่ัางอย้่ 
ใครัติิดเช่�อหร่ัอใครัเป็นี้ท้�สงสัยเพรัาะมักุเท้�ยวัไปโนี้่นี้ไปน้ี้�ไม่อย้่กัุบัวััด จะให�ไปกัุกุบัรัิเวัณ 
ท้�ศาลา ๖๐ เป็นี้เวัลา 1๔ วัันี้ ถ�าติายเพรัาะโควิัดก็ุตัิ�งสวัดศพท้�ศาลา ๖๐ แถมเผู้าฟัร้ัด�วัย น้ี้�ค่อ
นี้โยบัายขึ้องคณะกุรัรัมกุารั

ฉะนัี้�นี้ช่วังน้ี้�เรัาติ�องม้ควัามร้ั�ควัามรัวัดเร็ัวัเท่านัี้�นี้จ้งจะพาชาติิอย้ร่ัอด “รัวัดเร็ัวั รัอบัร้ั� อย้ร่ัอด  
รัักุษารัะยะห่างทางสังคม” แติ่ให�ติรัะหนี้ักุอย่าติรัะหนี้กุ เช่�อโควิัดเรัาป้องกัุนี้ได�เพ้ยงใส่ 
หนี้�ากุากุอนี้ามัย เวัลาฉันี้อย่าไปฉันี้แบับัคณโภชน์ี้ (ฉันี้รัวัมกัุนี้) อย่าฉันี้ล�อมวังในี้ติอนี้น้ี้� ให�ฉันี้ในี้
บัาติรั ฉันี้แยกุกัุนี้ อยา่งเช่นี้วัันี้น้ี้�แจกุอาหารักุลอ่งจากุบัรัษัิทไทยเบัฟัเวัอเรัจท้�คุณฐาปนี้ให�นี้ำามาถวัาย

กุ่อนี้เขึ้�าพรัะอุโบัสถน้ี้�ติ�องล�างม่อด�วัยเจล กุ่อนี้ออกุไปก็ุติ�องใช�เจลล�างม่อ หร่ัอกุลับัไปล�างด�วัย
สบ่้ั แม�จะใส่หนี้�ากุากุแล�วัก็ุติาม ม่อท้�ไปจับัสิ�งนัี้�นี้สิ�งน้ี้�แล�วัป้ายท้�จม้กุ ท้�ปากุ ท้�ติา จะติิดเช่�อเขึ้�าไป
โดยง่ายหร่ัอเม่�อนัี้�งเทศน์ี้อย้่ติรังน้ี้� หลังเทศน์ี้เสร็ัจก็ุติ�องล�างม่อด�วัยเจล และใส่หนี้�ากุากุเหม่อนี้กัุนี้

พรัะเณรัถ�าไปนี้อกุวััดกุลับัมา ติ�องร้ับัซัึ่กุจ้วัรัทันี้ท้ ติ�องร้ับัอาบันี้ำ�า เพรัาะเช่�อโรัคติิดท้�จ้วัรัมา  
เช่�อนัี้�นี้จะอย้่ได�เป็นี้วัันี้ เรัาติ�องร้ั�ทันี้ ควัามร้ั�ทันี้ทำาให�เกิุดควัามรัะมัดรัะวััง จะทำาให�แกุ�ไขึ้ได� 
อย่างรัวัดเร็ัวั แต่ิไม่ใช่เป็นี้โรัคปรัะสาทเป็นี้พวักุโฟัเบ้ัย ม้อะไรัก็ุกุลัวัไปหมด

จำาไวั�ว่ัาเรัารัักุษารัะยะห่างทางกุาย แต่ิไม่ได�รัักุษารัะยะห่างทางติากัุบัทางห้ เม่�ออย้วั่ัดเด้ยวักัุนี้ 
ด้แลกัุนี้ คอยถามไถ่ถ้งกุารัอย้่ด้ม้สุขึ้ อย่าได�ทอดทิ�งกัุนี้ เช่นี้วัันี้น้ี้�พรัะเณรัลงโบัสถ์กัุนี้มากุน่ี้าช่�นี้ใจ  
จะได�เห็นี้กัุนี้ ร้ัปนัี้�นี้ร้ัปน้ี้�ยงัอย้ด้่ม้สุขึ้ แต่ิหลายร้ัปคร้ั�งเด่อนี้แล�วัยงัไม่เคยเห็นี้หนี้�าเลย ไม่ร้ั�เป็นี้อยา่งไรั
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บั�าง ร้ัปท้�อย้กุุ่ฏิิขึ้�าง ๆ  คอยถามไถ่กัุนี้บั�าง เพรัาะไม่ได�รัักุษารัะยะห่างทางห้ ติะโกุนี้คุยกัุนี้ได� ฟัังเส้ยง 
ติามสายได� โทรัศัพท์หากัุนี้ได� “ห่างกฺายแตฺ่อย่าห่างใจำ ห่างกฺายแตฺ่ไม่่ห่างเหินํ อย่าเป็นํคนํห่างเหินํ 
ไม่่ดู้แลท์ั้กฺข�ส์ขกัฺนํ” คอยให�กุำาลังใจกัุนี้

เจ�าอาวัาสเองถ้งจะรัะมัดรัะวัังอยา่งไรัก็ุติาม เม่�อออกุมาเทศน์ี้ในี้พรัะอุโบัสถอยา่งน้ี้� แสดงว่ัา 
ไม่ห่างเหินี้กัุนี้ ติ�องกุารัให�ควัามรั้�และควัามรัวัดเร็ัวัในี้กุารัควับัคุมป้องกัุนี้โควิัด และเพ่�อแสดงว่ัา 
ไม่ห่างเหินี้กัุนี้ ได�บัอกุบุัญญาติิโยมหลายฝ่�าย ให�นี้ำาขึ้�าวัสารัอาหารัแห�งมาถวัายพรัะทั�งวััด แจกุชุมชนี้  
๖ ชุมชนี้ ด้แลกัุนี้ในี้ยามทุกุข์ึ้ยากุ แต่ิอย่าใกุล�ชิดกัุนี้ ไม่ได�ห่างเหินี้แต่ิยังห่วังใย ชุมชนี้วััดปรัะย้รัฯ  
ชุมชนี้วััดบัุปผู้ารัาม ชุมชนี้วััดกุัลยาณ์ ชุมชนี้กุุฎ้จ้นี้ ชุมชนี้กุุฎ้ขึ้าวั ชุมชนี้โรังครัาม ด้แลกุันี้ด�วัย 
กุารัมอบัขึ้องให�ปรัะธานี้ชุมชนี้ท้�เป็นี้ผู้้�แทนี้เท่านัี้�นี้มารัับัไปแจกุจ่ายให�กัุบัสมาชิกุขึ้องชุมชนี้  
ไม่แจกุไม่ให�คนี้เป็นี้จำานี้วันี้มากุท้�เขึ้�ามาแออัดแน่ี้นี้วััด เพรัาะอาจจะนี้ำาพาเช่�อโรัคเขึ้�าวััดมาด�วัย  
ผู้้�แทนี้ชุมชนี้นี้ำาไปแจกุจ่ายกัุนี้เองถ้งบั�านี้ น้ี้�แสดงควัามห่วังใย ไม่ใช่ว่ัาห่างเหินี้กัุนี้ ห่างกุาย 
ได�แต่ิอย่าห่างใจ ช่วัยกัุนี้รัักุษารัะยะห่างทางสังคมทั�งในี้วััดและนี้อกุวััด 

ม้ข่ึ้าวัเม่�อวัานี้น้ี้�คนี้อายุ ๒๘ ปีติายเพรัาะติิดเช่�อไวัรััส ทั�ง ๆ  ท้�ไม่ได�ออกุไปไหนี้เลย เม่�อส่บัไป 
ส่บัมาแล�วัร้ั� ว่ัาภรัรัยาขึ้องผู้้�ติายออกุไปทำางานี้ คนี้ในี้ท้�ทำางานี้ติิดเช่�อไวัรััส นี้ำามาแพร่ัให� 
โดยไม่ร้ั�ตัิวั และไม่ออกุอากุารั ภรัรัยาเป็นี้พาหะนี้ำาเช่�อมาติิดให�กัุบัสาม้ สาม้กุว่ัาจะร้ั�ตัิวัก็ุสายเกิุนี้
แกุ�แล�วั เช่�อกุรัะจายลงปอดเส้ยช้วิัติแล�วั

เพรัาะฉะนัี้�นี้ พรัะหนุ่ี้มเณรันี้�อยยังแข็ึ้งแรัง อาจจะติิดเช่�อเขึ้�าไปได�ถ�าไม่รัะมัดรัะวัังแล�วั 
พาเช่�อไปแพร่ัต่ิอให�พรัะเณรัอ่�นี้ในี้วััด ช่วัยด้แลกัุนี้และกัุนี้ “อตฺฺตฺานํํ ภิิกฺฺขเว รกฺฺขนฺํโตฺ”  
ได�เคยเทศน์ี้มาแล�วัว่ัา “ภิิกฺษ์ทัั้�งหลาย เม้่�อรักฺษาตฺนํเองช้ื้�อว่ารักฺษาคนํอ้�นํ” เม่�อรัักุษาคนี้อ่�นี้ 
ห่วังใยคนี้อ่�นี้ ห่วังใยคนี้ในี้บั�านี้ ในี้สังคมก็ุช่�อว่ัารัักุษาตัิวัเอง และเรัาจะพากัุนี้ผู่้านี้พ�นี้วิักุฤติ 
ไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่ท้�เร้ัยกุว่ัาโควิัด 1๙ ไปด�วัยกัุนี้

วัันี้น้ี้�หลังจากุเทศน์ี้เสร็ัจ ขึ้อให�เขึ้�าแถวัรัะยะห่าง 1 เมติรัเป็นี้อย่างนี้�อย ไปรัับัขึ้องถวัาย 
จากุผู้้�ม้จิติศรััทธาจากุหลายฝ่�าย เพ่�อแสดงว่ัาคนี้เหล่านัี้�นี้ยงัเป็นี้ห่วังกัุนี้และกัุนี้ ห่างกฺายแตฺ่ไม่่ห่างใจำ  
แล�วัอย่าไปฉันี้ให�หมดท้เด้ยวั เก็ุบัไวั�ในี้ยามฉุกุเฉินี้บั�าง ถ�าทางกุารัปรัะกุาศปิด ๒๔ ชั�วัโมง 
จะทำาให�ลำาบัากุ อย่าไปฉันี้ท้เด้ยวัจนี้อ�วันี้เป็นี้แมวั ออกุมาเดินี้หนี้�าโบัสถ์หนี้�าวิัหารับั�าง  
ไปเย้�ยมเย่อนี้กัุนี้ได� เพ้ยงแต่ิรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ไม่ได�ห�ามกุารัใช�โทรัศัพท์ติิดต่ิอหากัุนี้ 
เหล่าน้ี้�ก็ุจะทำาให�เรัาอย้่รัอดปลอดภัยด�วัยกัุนี้

วัันี้น้ี้�ใช�เวัลาพอสมควัรัเพ่�อส่งสารัไปยังผู้้�ท้�อย้่ในี้วััดนี้อกุวััด ผู่้านี้ส่�อโซึ่เช้ยลม้เด้ยถ่ายทอดไป 
ทั�วัโลกุ แล�วันี้ำาไปออกุในี้รัายกุารัท้ว้ั เพ่�อให�เรัาปฏิิบััติิตัิวัได�อย่างถ้กุติ�อง ค่อ ติ�องรัวัดเร็ัวั 
และรัอบัร้ั� ดังพรัะบัาล้ท้�ได�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อ์กฺฺกฺฏเ สูรมิ่จฺำฉนฺํติฺ เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา  
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ในํยาม่วิกฺฤตฺในํยาม่คับุขันํตฺ้องกฺารคนํกฺล้าทีั้�ทํั้าอะไรได้้รวด้เร็ว ในํยาม่ปร่กฺษาหาความ่รู้ 
ไม่่ตฺ้องกฺารคนํทีั้�พูัด้พัล่าม่” อะไรัด้นี้ำามาลองใช� ยาด้ติ�องลองนี้ำามากิุนี้ ไม่ติ�องเถ้ยงกัุนี้เร่ั�องฟ้ัา
ทะลายโจรัด้ไม่ด้ติอนี้น้ี้� ถ�าทานี้แล�วัได�ผู้ลด้สำาหรัับับัางคนี้ เก็ุบัสะสมไวั� ติอนี้น้ี้�ฟ้ัาทะลายโจรัถ้ง
กัุบัขึ้าดติลาดไปแล�วั ยาต่ิางปรัะเทศมาแรัง ช่�อว่ัา ฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั เป็นี้ยาญ้�ปุ�นี้ท้�บัริัษัทฟ้ัจิฟิัล์มผู้ลิติ  
จ้นี้นี้ำาไปใช�ได�ผู้ลด้ ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศไทยซ่ึ่�อเป็นี้แสนี้เม็ดแล�วั รัับับัริัจาคบั�างก็ุม้ แต่ิว่ัายังไม่ใช่ว่ัา 
จะรัักุษาได�ด้ ยาน้ี้�นี้ำาไวั�ใช�ติอนี้ท้�อากุารัหนัี้กุขัึ้�นี้ปอดอักุเสบั ติอนี้น้ี้�ยาอะไรัด้ใช�ได�ทั�งนัี้�นี้ แม่วไม่่ว่า
ขาวหร้อดํ้าจัำบุหนูํได้้เป็นํใช้ื้ได้้ ยาอะไรัท้�ว่ัาด้ใช�แล�วัปลอดภัย ก็ุนี้ำามาใช�กัุนี้ อย่านัี้�งเถ้ยงกัุนี้ไปมา
จะทำาให�เส้ยเวัลาและเส้ยช้วิัติไปเส้ยกุ่อนี้ กุว่ัาถั�วัจะสุกุงาไหม�เส้ยกุ่อนี้ จ้งฝ่ากุท่านี้ทั�งหลายไวั�ด�วัย
เวัลาเพ้ยงเท่าน้ี้�

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััยและบัุญกุุศลท้�บัำาเพ็ญน้ี้� รัวัมทั�งเดชะ
บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ พรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา หลวังพ่อพรัะพุทธ
นี้าคศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะเจด้ย์ ขึ้อจงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ 
เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัให�ทุกุท่านี้จงแคล�วัคลาดปรัาศจากุโรัคภัยค่อโควิัดภัยอันี้เกิุดจากุ
โรัครัะบัาดครัั�งน้ี้� โดยม้สุขึ้ภาพพลานี้ามัยแข็ึ้งแรัง เจริัญในี้ธรัรัมยิ�ง ๆ ข้ึ้�นี้ไป ด้แลจิติใจซ้ึ่�งกัุนี้ 
และกัุนี้ไม่ให�เกิุดควัามเคร้ัยดควัามกุังวัล ห่างกัุนี้ทางกุาย แติ่ใจอย่าห่างเหินี้กัุนี้ ผู่้านี้พ�นี้วิักุฤติ 
โรัคโควิัดน้ี้�ไปด�วัยกัุนี้ทุกุผู้้�ทุกุคนี้

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ อ์กฺกัฺฏฐกฺถา ว่าด้้วยสถานํกฺารณ์�คับุขันํ พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมุติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้� 

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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อััตตทมกถา  

ว่่าด้้ว่ยการัปรัับัตัว่*

 

อตฺฺตฺานํํ ทั้ม่ยนฺํติฺ ปณฺ์ฑิิตฺาติฺ.
                (ขุุ. ธ. ๒๕/๒๕)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้อัตฺตฺทั้ม่กฺถา ว่าด้้วยกฺารปรับุตัฺว  
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้  
ขึ้องท่านี้สาธุชนี้ทั�งหลายผู้้�ตัิ�งใจฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้วัันี้น้ี้� ทั�งในี้พรัะอุโบัสถน้ี้�และท้�ฟัังอย้่ 
ทางบั�านี้ผู่้านี้เคร่ัอข่ึ้ายส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ท้�ถ่ายทอดสดไปให�ท่านี้ทั�งหลายได�รัับัชม รัับัฟัังพรั�อม ๆ  กัุนี้  
ทั�งผู่้านี้โทรัทัศน์ี้ขึ้องมหาจุฬาฯ ทั�งออกุอากุาศสด และออกุอากุาศทางสถาน้ี้โทรัทัศน์ี้  
ในี้วัันี้พรัะใหญ่ เจ�าอาวัาสวััดปรัะยุรัวังศาวัาสถ่อปฏิิบััติิเป็นี้กุติิกุาวั่า แสดงธรัรัมเองในี้วัันี้น้ี้� 
มิได�ขึ้าด แต่ิผู้้�ฟัังยังไม่ได�รัับัอนุี้ญาติให�มานัี้�งกัุนี้เต็ิมพรัะอุโบัสถ เพรัาะอย้่ในี้ช่วังรัักุษารัะยะ
ห่างทางสังคม ภายในี้พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสขึ้ณะน้ี้� พรัะสงฆ์สามเณรันัี้�งกุรัะจายกัุนี้ 
ติามอาสนี้ะและเกุ�าอ้�ท้�จัดให� ซ้ึ่�งห่างกัุนี้ตัิ�งแต่ิ 1 ถ้ง ๒ เมติรั สวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัยยกุเวั�นี้ 
ผู้้�เทศน์ี้ ซ้ึ่�งอย้่ไกุลจากุผู้้�ฟัังในี้ห�องปรัะชุมน้ี้� เร้ัยกุว่ัาปรัับัตัิวัไปติามสถานี้กุารัณ์ 

 กุารัปรัับัตัิวัในี้สถานี้กุารัณ์ท้�ไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่ หร่ัอเร้ัยกุกัุนี้ว่ัา โควัิด 1๙  
กุำาลังรัะบัาดน้ี้� เป็นี้กุารัปรัับัตัิวัทั�วัโลกุ ไม่ใช่เฉพาะในี้ปรัะเทศไทยเท่านัี้�นี้ ปรัะเทศไหนี้ปรัับัตัิวั
ได�มากุกุ็ควับัคุมกุารัแพรั่รัะบัาดได�เร็ัวั ปรัะเทศไหนี้ปรัับัตัิวัได�ช�าก็ุควับัคุมโรัครัะบัาดได�ยากุ  
คนี้ติายกัุนี้มากุ ม้สถิติิให�เห็นี้อย้่ทุกุวัันี้ ปรัะเทศไทยนัี้�นี้ถ่อว่ัาปรัะสบัควัามสำาเร็ัจในี้กุารัปรัับัตัิวั  
เป็นี้แบับัอย่างขึ้องโลกุในี้ปัจจุบัันี้ เพรัาะเรัาสามารัถคุมกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องกุารัติิดเช่�อใหม่ 
ในี้แต่ิละวัันี้ให�ติำ�ากุว่ัา 1๐ ค่อเลขึ้หลักุเด้ยวั บัางวัันี้ติิดเช่�อใหม่แค่ ๓ คนี้ บัางวัันี้ไม่ติิดเลย  
เรัาเริั�มเบัาใจ พอควับัคุมได�อย่างน้ี้�ก็ุคลายล็อคดาวัน์ี้ ค่อผู่้อนี้คลายในี้เร่ั�องกุารัปิดเม่อง เปิดโอกุาส 
ให�ปรัะชาชนี้ออกุนี้อกุบั�านี้ ทำาธุรักิุจหาเล้�ยงช้พกัุนี้ได�มากุข้ึ้�นี้ เปิดห�างสรัรัพสินี้ค�าได�

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๖) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั อุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้จากุพรัะอุโบัสถ วััดปรัะยรุัวังศาวัาส 
วัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒1 พฤษภาคม ๒๕๖๓



๒๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วััดวัาอารัามสามารัถปฏิิบััติิศาสนี้กุิจได� โดยติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม กุารัจัดงานี้ศพ 
ก็ุทำาได� โดยติ�องรัักุษารัะยะห่างเช่นี้เด้ยวักัุนี้ กุารัชุมนุี้มกิุจกุรัรัมต่ิาง ๆ ห�ามเกิุนี้ ๕๐ คนี้ จากุเดิม 
ท้�ไม่ให�ม้กุารัชุมนุี้ม ติอนี้น้ี้�ก็ุเปิดโอกุาสให�ปรัะชุมได�โดยเฉพาะในี้กุลุ่มเด้ยวักัุนี้ หน่ี้วัยงานี้ท้�ม้ 
พนัี้กุงานี้จากุบัริัษัทเด้ยวักัุนี้และส่วันี้รัาชกุารัเด้ยวักัุนี้สามารัถจัดปรัะชุมได� แต่ิห�ามเกิุนี้ ๕๐ คนี้ 
และติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ท้�ม้กุารัผู่้อนี้คลายเพรัาะว่ัาเรัาปรัับัตัิวัมามากุพอสมควัรั 

ในี้ขึ้ณะท้�หลายปรัะเทศยังล็อคดาวัน์ี้ ค่อปิดปรัะเทศ ปิดเม่อง ไม่ม้กุารัค�าขึ้าย แต่ิปรัะเทศไทย
เดินี้นี้ำาหนี้�าแล�วั ผู่้อนี้คลายแล�วั บัางปรัะเทศผู่้อนี้คลายไปกุ่อนี้เรัา แต่ิเจอรัะบัาดรัะลอกุ ๒  
ก็ุร้ับัปิดเม่อง ฉะนัี้�นี้ปรัะเทศไทยติ�องไม่ปรัะมาทและติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ปัจจุบัันี้น้ี้�ม้
หลายปรัะเทศท้�กุารัรัะบัาดยังกุ�าวักุรัะโดดอย่างรัวัดเร็ัวั จนี้ทั�วัโลกุม้คนี้ติิดเช่�อแล�วั ๕ ล�านี้คนี้  
ม้คนี้ติาย ๓ แสนี้กุว่ัาคนี้ ปรัะเทศท้�ติิดเช่�อมากุเป็นี้อันี้ดับั 1 ขึ้องโลกุ ค่อปรัะเทศยักุษ์ใหญ่  
ม้ควัามเจรัิญมากุ แติ่ว่ัาติิดเช่�อมากุ ค่อ สหรััฐอเมรัิกุา วัันี้น้ี้�ติิดเช่�อไปแล�วั 1 ล�านี้ ๕ แสนี้คนี้ 
คนี้ติายไปแล�วั ๙๔,๐๐๐ คนี้ ปรัะเทศไทยติิดเช่�อ ๓,๐๐๐ คนี้ ติายไป ๕๖ คนี้ ต่ิางกัุนี้มากุ  
เพรัาะวั่าปรัะเทศไทยนัี้�นี้ติรัะหนี้ักุร้ั�ถ้งภัยขึ้องโควัิด 1๙ อย่างรัวัดเร็ัวั ไม่ปรัะมาท ม้มาติรักุารั
ป้องกัุนี้ ควับัคุมอย่างรัวัดเร็ัวั 

แม�แต่ิในี้ฝ่�ายวััดวัาอารัามก็ุรัะงับักิุจกุรัรัมสำาคัญ เช่นี้ วิัสาขึ้บ้ัชา ร่ัวัมม่อกัุนี้อย่างด้  
แต่ิในี้ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุานัี้�นี้ ไม่ม้ควัามร่ัวัมม่อเช่นี้น้ี้� เม่�อปรัะเทศไทยติรัะหนัี้กุถ้งพิษภัย 
ขึ้องโควัิด 1๙ ผู่้านี้มาเกุ่อบั ๒ เด่อนี้นี้ับัจากุวัันี้ท้�ปรัะกุาศภาวัะฉุกุเฉินี้ ติอนี้ท้�ปรัะกุาศ
ภาวัะฉุกุเฉินี้นัี้�นี้ปรัะเทศไทยม้กุารัติิดเช่�อเพิ�มจำานี้วันี้มากุในี้ปลายเด่อนี้ม้นี้าคม ม้กุารัแจ�งเต่ิอนี้ 
จากุฝ่�ายสาธารัณสุขึ้ว่ัา ถ�าเรัาติิดเช่�อวัันี้ละ 1๐๐ คนี้ ไม่นี้านี้ก็ุจะถ้ง ๓,๐๐๐ คนี้  
เพรัาะกุารัเพิ�มจำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อจะเพิ�มวัันี้ละ ๓๓ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ ถ�าติิดเช่�อวัันี้ละ ๓๓ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ  
จากุวัันี้ท้� ๒๒ ม้นี้าคม ๒๕๖๓ กุ่อนี้ปรัะกุาศภาวัะฉุกุเฉินี้ ฝ่�ายแพทย์กุล่าวัว่ัา เม่�อถ้งวัันี้สงกุรัานี้ต์ิ 
คนี้ไทยจะติิดเช่�อ ๓๕๐,๐๐๐ คนี้ และจะติายกัุนี้หลายหม่�นี้คนี้ ฉะนัี้�นี้รััฐบัาลจ้งปรัะกุาศ 
ภาวัะฉุกุเฉินี้ในี้วัันี้ท้� ๒๖ ม้นี้าคม คนี้ทั�งปรัะเทศติ�องอย้บ่ั�านี้ หยุดเช่�อ เพ่�อชาติิ ถ�าอดอยากุยากุแค�นี้  
วััดตัิ�งโรังทานี้ แม�แต่ิวััดปรัะยุรัวังศาวัาสก็ุม้โรังทานี้ให� แต่ิกุรัะนัี้�นี้ก็ุม้ข่ึ้าวัคนี้ฆ่าตัิวัติาย เร้ัยกุว่ัา 
ทุกุข์ึ้กัุนี้มากุ แต่ิควัามอดทนี้ซ้ึ่�งเป็นี้ควัามขึ้มข่ึ้�นี้ ผู้ลขึ้องมันี้หวัานี้ช่�นี้แล�วัติอนี้น้ี้� เรัาเปิดปรัะเทศ 
ได�กุ่อนี้หลายปรัะเทศในี้โลกุน้ี้� ซ้ึ่�งม้ไม่ถ้ง ๕ ปรัะเทศท้�เปิดได�อย่างเรัา หมายถ้งเปิดแล�วัไม่ติิดเช่�อ 
เกิุนี้ 1๐ คนี้ต่ิอวัันี้

ในี้ปรัะเทศสหรััฐอเมรัิกุาม้กุว่ัา ๔๐ รััฐปรัะกุาศปิดเม่องก็ุจริังแต่ิยังค�าขึ้ายได�ติามปกุติิ  
ทั�งท้�ติิดเช่�อจำานี้วันี้มากุ ติายกัุนี้มากุ เพรัาะคนี้จำานี้วันี้มากุท้�นัี้�นี้ไม่กุลัวัโควัิด 1๙ ถ่อว่ัาโควิัด 
ค่อ ไขึ้�หวััดใหญ่ธรัรัมดาและเศรัษฐกิุจสำาคัญกุว่ัาเร่ั�องสุขึ้ภาพ ผู้ลปรัากุฏิว่ัาแต่ิละรััฐ คนี้ไม่ปฏิิบััติิติาม
กุฎหมาย ม้กุารัเดินี้ขึ้บัวันี้ปรัะท�วังกุารัปิดเม่อง แม�แต่ิองค์กุรัศาสนี้าก็ุไม่ได�ช่วัยเต่ิอนี้สติิปรัะชาชนี้ 



๓๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

สำานัี้กุข่ึ้าวัซ้ึ่เอ็นี้เอ็นี้รัายงานี้ว่ัาท้�โบัสถ์คริัสต์ิแห่งหน้ี้�งในี้รััฐเวัอร์ัจิเน้ี้ย บัาทหลวังเจ�าอธิกุารั
โบัสถ์ได�ปรัะกุาศเม่�อวัันี้ท้� ๒๒ ม้นี้าคมท้�ผู่้านี้มาว่ัา ไม่ติ�องกุลัวัโควิัด มาสวัดมนี้ต์ิกัุนี้ในี้โบัสถ์แล�วั
จะปลอดภัย สิ�งศักุดิ�สิทธิ�จะคุ�มครัอง ไม่ติ�องปฏิิบััติิติามคำาสั�งขึ้องบั�านี้เม่อง เขึ้าปรัะกุาศด�วัย 
ว่ัาถ�าจะให�เขึ้าหยุดเทศน์ี้หยุดสอนี้ในี้โบัสถ์ม้วิัธ้เด้ยวัค่อจับัเขึ้าไปขัึ้งคุกุเท่านัี้�นี้ เขึ้าปรัะกุาศไปได�  
๒ วัันี้ทางรััฐก็ุม้คำาสั�งห�ามชุมนุี้มเกิุนี้ 1๐ คนี้ แต่ิบัาทหลวังท่านี้นัี้�นี้ไม่เช่�อฟััง ยังคงเทศน์ี้ในี้โบัสถ์
ต่ิอไป ม้คนี้เขึ้�าฟัังจำานี้วันี้มากุ วัันี้ท้� ๔ เมษายนี้ ล้กุศิษย์นี้ำาบัาทหลวังคนี้นัี้�นี้ส่งโรังพยาบัาล 
หมอติรัวัจพบัว่ัาเขึ้าติิดเช่�อโควิัด 1๙ ต่ิอมาวัันี้ท้� 1๔ เมษายนี้ ติรังกัุบัสงกุรัานี้ต์ิบั�านี้เรัา ม้รัายงานี้ว่ัา 
บัาทหลวังท่านี้นัี้�นี้เส้ยช้วิัติแล�วั หลังจากุนัี้�นี้ผู้้�คนี้ในี้รััฐเวัอร์ัจิเน้ี้ยก็ุปฏิิบััติิติามคำาสั�งปิดเม่องแต่ิโดยด้

แม�ฝ่�ายสาธารัณสุขึ้ได�ออกุคำาเต่ิอนี้ในี้ปรัะเทศไทยก็ุยังม้คนี้ออกุเท้�ยวัเติร่ัสนุี้กุสนี้านี้  
จัดงานี้ปาร์ัต้ิ�เล่นี้กุารัพนัี้นี้ตัิ�งวังด่�มสุรัา จนี้ติ�องปรัะกุาศเคอรั์ฟิัวัเพิ�มควัามเขึ้�มงวัดในี้กุารัควับัคุม  
ถ�าไม่ทำาอย่างน้ี้�ปรัะเทศไทยก็ุอาจจะคุมไม่อย้่ เหตุิท้�หลายคนี้ไม่ยอมปรัับัตัิวั เพรัาะไม่เช่�อว่ัาโควิัด
เป็นี้ภัยอันี้ติรัายท้�น่ี้ากุลัวั ดังม้เร่ั�องเล่าในี้นิี้ทานี้ชาดกุดังน้ี้�

นี้กุฝ้่งหน้ี้�ง อย้่ร่ัวัมกัุนี้ท้�ติ�นี้ไม�ใหญ่อย่างม้ควัามสุขึ้ วัันี้หน้ี้�ง ในี้ฤด้รั�อนี้ ติ�นี้ไม�ท้�นี้กุอาศัย  
ใบัแห�งเห้�ยวั กิุ�งไม�เส้ยดส้กัุนี้เกิุดควัันี้ข้ึ้�นี้มา พญานี้กุซ้ึ่�งเป็นี้นี้กุโพธิสัติว์ัสังเกุติเห็นี้ควัันี้ไฟั 
ลอยข้ึ้�นี้มา จ้งสันี้นิี้ษฐานี้ว่ัาไฟัป�ากุำาลังจะเกิุดข้ึ้�นี้ เพรัาะควัามรั�อนี้อันี้เกิุดจากุกุารัเส้ยดส้ขึ้องกิุ�งไม�  
จะเกิุดไฟัป�าข้ึ้�นี้มา จ้งได�เต่ิอนี้นี้กุทั�งหลายว่ัา อย่าอย้่เลยท้�น้ี้�อันี้ติรัาย ติ�นี้ไม�เคยเป็นี้ท้�พ้�งขึ้องเรัา 
แต่ิบััดน้ี้�ท้�พ้�งท้�อาศัยกุำาลังจะเป็นี้พิษภัย อย่าอย้่ติรังน้ี้� แยกุย�ายกัุนี้ไป รัักุษารัะยะห่างทางสังคม  
นี้กุท้�เช่�อก็ุแยกุย�ายไป นี้กุท้�ไม่เช่�อก็ุเถ้ยงกัุนี้ว่ัา เจ�านี้ายเรัาน้ี้�กุรัะต่ิายต่ิ�นี้ต้ิม เหม่อนี้กัุบัคนี้เห็นี้ 
นี้ำ�าหยดเด้ยวัก็ุคิดว่ัาม้จรัะเขึ้� พรัะโพธิสัติว์ัจ้งกุล่าวัเป็นี้คาถา ควัามติอนี้หน้ี้�งว่ัา อย่าไปไวั�ใจ 
สิ�งท้�เคยเป็นี้ท้�พ้�งท้�ปลอดภัย รัวัมกัุนี้จะติายหม่้ แยกุกัุนี้อย้่ปลอดภัยกุว่ัา รัักุษารัะยะห่างเอาไวั�  
ท่านี้สรุัปว่ัา ชื้าตํฺ สรณ์โตฺ ภิยํ บัุด้นีํ� ภัิยเกิฺด้จำากฺสิ�งทีั้�เคยให้ทีั้�พ่ั�งพัักฺพิัง

เร่ั�องน้ี้�ชวันี้ให�น้ี้กุถ้งสถานี้กุารัณ์บั�านี้เรัาติอนี้น้ี้� สถานี้ท้�ทำางานี้หร่ัอท้�บั�านี้ท้�เคยปลอดภัย  
อาจจะไม่ปลอดภัยหากุไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ท้�สำาคัญค่อจะติ�องติรัะหนัี้กุถ้งพิษภัย 
ขึ้องกุารัรัวัมกุลุ่มกัุนี้ และกุารัติ�อนี้รัับัคนี้แปลกุหนี้�า แต่ิเดิมคนี้ไทยถ่อว่ัาไมติร้ัจิติเป็นี้เร่ั�องสำาคัญ  
อันํวิสัยไทั้ยแท้ั้แตฺ่โบุราณ์ ใครม่าถ่งเร้อนํชื้านํตฺ้องตฺ้อนํรับุ บััดน้ี้� เรัาทำาแบับัเดิมไม่ได�  
รััฐบัาลได�ปรัะกุาศปิดปรัะเทศมาเกุ่อบั ๒ เด่อนี้แล�วั หมายควัามว่ัาพรัมแดนี้ขึ้องเรัา ใครัเขึ้�ามา 
ไม่ได� คนี้ไทยกุลับัจากุติ่างแดนี้ หร่ัอใครัหลบัหน้ี้เขึ้�าแดนี้ ติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ และทุกุวัันี้น้ี้� 
ท้�พบัผู้้�ติิดเช่�อใหม่ ส่วันี้มากุมาจากุต่ิางปรัะเทศแล�วัอย้่ในี้สถานี้ท้�กัุกุตัิวัขึ้องบั�านี้เม่อง เร้ัยกุว่ัา  
State Quarantine และติรังน้ี้�ช่วัยให�คนี้ไทยในี้ปรัะเทศไม่รัับัเช่�อจากุนี้อกุปรัะเทศ เครั่�องบิันี้ 
ก็ุไม่สามารัถบิันี้เขึ้�าหร่ัอบิันี้ออกุจากุปรัะเทศไทย น้ี้�เร้ัยกุว่ัาปิดปรัะเทศ 
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ม้ช่วังหน้ี้�งท้�ม้กุารัปิดเม่อง ห�ามคนี้จากุจงัหวััดหน้ี้�งย�ายไปอ้กุจงัหวััดหน้ี้�ง ปิดห�างสรัรัพสนิี้ค�า  
ปิดสถานี้ท้�ปรัะชุม รัะงับักิุจกุรัรัมชุมนุี้มทั�งหลาย ปิดรั�านี้อาหารัไม่ให�ทานี้ขึ้�างในี้รั�านี้ เป็นี้อย่างน้ี้� 
มาเกุ่อบั ๒ เด่อนี้ กุารัติิดเช่�อในี้แต่ิละวัันี้ลดติำ�ากุว่ัา 1๐ คนี้ ติอนี้น้ี้�เริั�มผู่้อนี้คลาย พอผู่้อนี้คลาย
แล�วัชักุปรัะมาท ชาวับั�านี้อยากุรัับัปรัะทานี้อาหารัรัวัมกุันี้เป็นี้หม่้คณะ พรัะเณรัอยากุตัิ�งวัง 
ฉันี้ขึ้�าวัรัวัมกุันี้เป็นี้คณโภชนี้์เหม่อนี้เดิม ติอนี้น้ี้�ยังทำาอย่างนัี้�นี้ไม่ได� เรัาติ�องรัักุษารัะยะห่างกัุนี้ 
เพ่�อควัามปลอดภัยจนี้กุวั่าโควัิด 1๙ จะหยุดรัะบัาด หมายถ้งเม่�อม้กุารัค�นี้พบัวััคซ้ึ่นี้ วััคซ้ึ่นี้ 
ม้เม่�อไรั เม่�อนัี้�นี้เปิดเสร้ัได� ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศไทยค�นี้พบัวััคซ้ึ่นี้ถ้งขัึ้�นี้ทดลองในี้ลิง หลังจากุนัี้�นี้ทดลอง
ในี้คนี้ รัวัมแล�วัใช�เวัลาเป็นี้ปีกุว่ัาจะได�วััคซ้ึ่นี้

กุารัทดลองวััคซ้ึ่นี้เร็ัวัท้�สุดอย้่ท้�สหรััฐอเมริักุา เม่�อวัานี้ซ่ึ่นี้น้ี้� บัริัษัทโมเดอร์ันี้าปรัะกุาศ 
ว่ัาทดลองใช�วััคซ้ึ่นี้ในี้คนี้แล�วั แต่ิติ�องรัอด้ผู้ลขึ้�างเค้ยง ใช�เวัลาอย่างเร็ัวัเด่อนี้มกุรัาคมติ�นี้ปี ๒๕๖๓ 
จ้งจะม้วััคซ้ึ่นี้ กุว่ัาจะถ้งวัันี้นัี้�นี้เรัาติ�องรัักุษาวิัถ้ช้วิัติใหม่ เร้ัยกุว่ัา New Normal ทำาแบับัเดิม 
ไม่ได� ค่อกุารัชุมนุี้มมั�วัสุม ท้�เรัาเคยทำา ให�เปล้�ยนี้เป็นี้เร่ั�องใหม่ให�เคยชินี้ นิี้สัยเดิม ๆ ไม่สามารัถ 
จะเอาชนี้ะโควัดิได� วิัธ้ทำาอยา่งเดิม เอามาใช�แกุ�ปัญหาใหมไ่ม่ได� เพรัาะฉะนัี้�นี้ ในี้ปรัะเทศมหาอำานี้าจ
บัางปรัะเทศปรัะชาชนี้ไม่ยอมปรัับัตัิวัจ้งติิดเช่�อกัุนี้มากุท้�สุด ติายกัุนี้มากุท้�สุด ทั�งท้�เป็นี้ปรัะเทศ
เจริัญด�านี้วิัทยากุารั ทั�งน้ี้�เพรัาะผู้้�นี้ำาไม่ติรัะหนัี้กุร้ั�ถ้งพิษภัยขึ้องโควิัดและปรัะชาชนี้ไม่ยอมปรัับัตัิวั  
ซ้ึ่�งสอดคล�องกุับัทฤษฎ้วัิวััฒนี้ากุารัขึ้องชาลส์ ดาวิันี้ท้�ว่ัา “เผู่้าพัันํธ์ุ์�ทีั้�อยู่รอด้ไม่่ใช่ื้เผู่้าพัันํธ์ุ์� 
ทีั้�เข้ม่แข็งทีั้�ส์ด้หร้อฉลาด้ทีั้�ส์ด้ แตฺ่เป็นํเผู่้าพัันํธ์ุ์�ทีั้�ปรับุตัฺวเกฺ่งทีั้�ส์ด้”

เผู่้าพันี้ธ์ุท้�ปรัับัตัิวัเกุ่งสามารัถอย้่รัอดมาได�นี้านี้เป็นี้ล�านี้ปี แต่ิเผู่้าพันี้ธ์ุท้�ปรัับัตัิวัไม่ได� 
และส้ญพันี้ธ์ุไปแล�วั ค่อได้โนํเสาร� ในี้ยุคเด้ยวักัุนี้สัติว์ัท้�ปรัับัติัวัได�และอย้่รัอดมาจนี้ปัจจุบัันี้น้ี้� 
ค่อเต่ิาทะเลยุคไดโนี้เสาร์ั จ้งมักุพ้ดติิดปากุกัุนี้ว่ัาไดโนี้เสาร์ัเต่ิาล�านี้ปี ไดโนี้เสาร์ัส้ญพันี้ธ์ุ แต่ิเต่ิาล�านี้ปี 
ปรัับัตัิวั หดหัวัเขึ้�าในี้กุรัะดอง เต่ิาข้ึ้�นี้บักุได�ลงนี้ำ�าได� รัอดติายมาเป็นี้เผู่้าพันี้ธ์ุท้�ยั�งย่นี้ เต่ิาไม่ฉลาด
และไม่แข็ึ้งแรังเท่าไดโนี้เสาร์ั แต่ิปรัับัตัิวัเกุ่งกุว่ัาจ้งอย้่รัอดมาได�

วัันี้หน้ี้�งโลกุอาจจะติ�องมาศ้กุษาว่ัาปรัะเทศไทยทำาอย่างไรัถ้งรัอดพ�นี้จากุโควิัดมาได�ติลอด
รัอดฝั่�ง เรัาม้วิัทยากุารัทางกุารัแพทย์จำากัุด เงินี้ทองก็ุไม่ได�ม้มากุ แต่ิคนี้ไทยพรั�อมใจกัุนี้ปรัับัตัิวั 
เรัาม้บัทเร้ัยนี้ท้�ด้ติอนี้ท้�เรัารัักุษาเอกุรัาชอธิปไติยมาในี้สมัยรััชกุาลท้� ๕ ยุคล่าอาณานิี้คม 
ปรัะเทศในี้เอเช้ยนัี้�นี้ติกุเป็นี้เม่องข้ึ้�นี้ขึ้องปรัะเทศล่าอาณานี้ิคมเกุ่อบัหมด ยกุเวั�นี้ปรัะเทศจ้นี้ 
ปรัะเทศไทยและปรัะเทศญ้�ปุ�นี้เท่านัี้�นี้ นัี้�นี้เพรัาะวั่าปรัะเทศไทยปรัับัตัิวัเกุ่ง ในี้ยุคน้ี้�ก็ุเช่นี้กัุนี้ 
ปรัะเทศไทยเป็นี้ปรัะเทศแรักุ ๆ ท้�ปรัับัตัิวัผู่้านี้วิักุฤติโควัิดมาได� แต่ิถ�าปรัะมาท ไม่เร้ัยนี้ร้ั�ให� 
อย้่อย่างม้นิี้วันี้อร์ัมอล ถ�าล่มว่ัาเรัามาถ้งวัันี้น้ี้�เพรัาะควับัคุมตัิวัเองได� ถ้าประม่าทั้เราก็ฺจำะผู่้านํพ้ันํ
วิกฺฤตฺโควดิ้ไปไม่่ตฺลอด้รอด้ฝั่�ง กฺารระบุาด้ระลอกฺทีั้� ๒ จำะตฺาม่ม่า และอาจนี้า่กุลัวักุว่ัารัะลอกุแรักุ 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ท้�เรัาผู่้านี้พ�นี้มาแล�วั ไทยจะผู่้านี้พ�นี้วิักุฤติโควิัดไปได�เพรัาะม้กุารัปรัับัตัิวั ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพ 
ได�ยกุไวั�เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้วัา่ “อตฺฺตฺานํํ ทั้ม่ยนฺํติฺ ปณฺ์ฑิิตฺา บัุณ์ฑิิตฺ ค้อ ผูู้้รู้ทัั้�งหลายย่อม่ฝึ่กฺตฺนํ”

กุารัฝ่กึุตินี้ค่อปรัับัตัิวัให�เอาชนี้ะวักิุฤติได� รัวัมทั�งปรัับัตัิวัให�เอาชนี้ะกุเิลสได� กุารันัี้�งกุรัรัมฐานี้ 
ค่อกุารัปรัับัตัิวั คนี้เคยติรัะหน้ี้�ถ้�เหน้ี้ยวัก็ุปรัับัตัิวัเป็นี้คนี้ให�ทานี้ คนี้เคยเกุ้ยจครั�านี้ในี้กุารัทำาวััติรั
สวัดมนี้ต์ิก็ุปรัับัตัิวัมาลงโบัสถ์สวัดมนี้ต์ิ เด็กุคนี้ไหนี้ท้�เกุ้ยจครั�านี้ไม่ยอมปรัับัตัิวัจะเร้ัยนี้ไม่จบั  
เพรัาะฉะนัี้�นี้คนี้จะเป็นี้ผู้้�ม้ควัามร้ั�และม้ปัญญาก็ุเพรัาะกุารัปรัับัตัิวัทั�งสิ�นี้ คนี้ท้�เป็นี้ผู้้�ร้ั�ย่อมปรัับัตัิวั 
ส่วันี้คนี้โง่ย่อมจะติายไปเพรัาะปรัับัตัิวัไม่ได� เม่�ออะไรั ๆ ก็ุเปล้�ยนี้แปลง คนี้ไม่ร้ั�จักุปรัับัตัิวัยังคง
ทำาตัิวัเหม่อนี้เดิม ดังม้เร่ั�องเล่าว่ัา

นัี้กุดาบัคนี้หน้ี้�งนัี้�งเร่ัอแจวัขึ้�ามฟัากุ พอถ้งกุลางแม่นี้ำ�าเร่ัอโดนี้ลมพัดโคลงเคลง นัี้กุดาบัเผู้ลอ
ทำาดาบัหล่นี้ลงไปกุลางแม่นี้ำ�า แต่ินัี้กุดาบัไม่ลงไปงมดาบัทันี้ท้ เขึ้ากุล่าวัว่ัาทำาเครั่�องหมายไวั�แล�วั 
โดยเคร่ั�องหมายนัี้�นี้ค่อเคร่ั�องหมายกุากุบัาทท้�กุรัาบัเร่ัอ พอถ้งฝั่�งผู้้�โดยสารัข้ึ้�นี้ฝั่�งกัุนี้หมดยกุเวั�นี้ 
นัี้กุดาบัคนี้นัี้�นี้ คนี้พายเร่ัอถามนัี้กุดาบัว่ัา “จะให�พายเร่ัอไปติรังจุดท้�ดาบัติกุลงนี้ำ�าหร่ัอไม่” นัี้กุดาบั
ติอบัว่ัา “ไม่ติ�อง เพรัาะตินี้ทำาเคร่ั�องหมายกุากุบัาทท้�กุรัาบัเร่ัอไวั�แล�วั” ว่ัาแล�วัเขึ้าก็ุกุรัะโดดลงนี้ำ�า
ติรังกุรัาบัเร่ัอท้�ตินี้ทำาเคร่ั�องหมายกุากุบัาทไวั�แล�วังมดาบัติรังนัี้�นี้ เขึ้ายังย้ดติิดว่ัากุากุบัาทนัี้�นี้แหละ
ค่อจุดท้�ดาบัติกุลงนี้ำ�า ทั�ง ๆ  ท้�เร่ัอแล่นี้ห่างจากุจุดนัี้�นี้มาไกุลแล�วั แต่ิเขึ้ายังหมายใจว่ัาจุดท้�ดาบัหล่นี้
นี้ำ�าอย้่ติรังน้ี้�

คนี้เรัาเป็นี้เหม่อนี้นัี้กุดาบัคนี้น้ี้�ท้�ย้ดติิดอย้่กัุบัเร่ั�องเกุ่าและวิัธ้กุารัเกุ่า นัี้�นี้ค่อเคยม้ปัญหาแล�วั 
ใช�วิัธ้กุารัใดแกุ�ปัญหาได� เรัาก็ุทำาแบับัเดิมนัี้�นี้อ้กุแต่ิอาจแกุ�ปัญหาใหม่ไม่ได� โควิัด 1๙ เป็นี้ปัญหาใหม่ 
ท้�ชาวัโลกุไม่เคยเจอมากุ่อนี้ เรัาไม่อาจใช�วิัธ้เกุ่าส้�กัุบัปัญหาใหม่แบับัน้ี้� ดังนัี้�นี้ เรัาติ�องปรัับัตัิวั 
ให�สอดคล�องกัุบัสถานี้กุารัณ์ท้�เปล้�ยนี้ไป แม�ด้เอ็นี้เอขึ้องไขึ้�หวััดใหญ่กัุบัขึ้องโควัิด 1๙ เหม่อนี้กัุนี้  
๘๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิ แต่ิก็ุต่ิางกัุนี้ ๒๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิ ไวัรััสโควัิด 1๙ ได�ปรัับัตัิวักุลายพันี้ธ์ุเป็นี้ไวัรััส 
สายพันี้ธ์ุใหม่ เรัาจ้งติ�องใช�ยาใหม่และวััคซ้ึ่นี้ใหม่ เรัาจะใช�วิัธ้กุารัเดิมท้�เคยใช�กัุบัไขึ้�หวััดใหญ่ไม่ได�  
เรัาจ้งติ�องปรัับัตัิวัทั�งในี้เร่ั�องวััคซ้ึ่นี้และกุารัใช�ยารัักุษา ปรัับัตัิวัใช�ช้วิัติวิัถ้ใหม่ ลงทุนี้ปิดบั�านี้ปิดเม่อง 
แต่ิบัางคนี้พอเห็นี้จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อในี้บั�านี้เม่องเรัาติำ�ากุว่ัา 1๐ ไปไหนี้ก็ุไม่ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย 
ไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม นัี้�งทานี้อาหารัรัวัมกุลุ่มจำานี้วันี้มากุ หร่ัอไปด่�มสุรัาเล่นี้กุารัพนัี้นี้  
โดยคิดว่ัาเขึ้าล�อมรัั�วัเร้ัยบัรั�อยแล�วั ค่อปิดปรัะเทศแล�วั คนี้ต่ิางปรัะเทศเอาเช่�อมาให�เรัาไม่ได� 
ถ�าคิดอย่างนัี้�นี้แสดงว่ัาเขึ้�าใจผิู้ด

คนี้ไทยยังติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม เพรัาะว่ัากุารัล�อมรัั�วับั�านี้ไม่ได�หมายควัามว่ัา  
ภายในี้บั�านี้ไมม้่ขึ้โมย ไมม้่โจรั บัางท้ล�อมรัั�วับั�านี้แล�วั โจรัยงัแอบัปนีี้กุำาแพงบั�านี้เขึ้�ามาหลบัซึ่อ่นี้อย่้
ก็ุได� ทำานี้องเด้ยวักัุนี้ แม�ว่ัาเรัาจะปิดปรัะเทศแล�วั แต่ิคนี้นี้อกุปรัะเทศก็ุอาจจะลักุลอบัเขึ้�าปรัะเทศ
และนี้ำาเช่�อเขึ้�ามากุ็ได� เรัาจ้งติ�องรัะมัดรัะวัังติัวัรัักุษาวัิถ้ช้วิัติใหม่ไวั� ค่อไม่ปรัะมาท กุารั์ดไม่ติกุ  



๓๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

แม�ว่ัาทุกุวัันี้น้ี้� จำานี้วันี้คนี้ไทยท้�ติิดเช่�อจะนี้�อยลง เรัาไม่อาจร้ั�ได�ว่ัาในี้บัรัรัดาคนี้ท้�เรัาพบัทุกุวัันี้ 
ม้ใครัเป็นี้พาหะนี้ำาเช่�อโรัคมาให�แบับัไม่แสดงอากุารั บัางคนี้สามารัถแพร่ัเช่�อโดยท้�ตินี้เอง 
ยังไม่ม้อากุารั ซ้ึ่�งทำาให�กุารัแพร่ัเช่�อเป็นี้ไปอย่างรัวัดเร็ัวั ดังท้�เกิุดข้ึ้�นี้ท้�เกุาหล้ใติ�เม่�อ ๗ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา 
เม่�อคนี้คนี้เด้ยวัเขึ้�าไปในี้ผัู้บัแห่งหน้ี้�งทำาให�คนี้ติิดเช่�อกัุนี้เป็นี้รั�อยคนี้

เพรัาะฉะนัี้�นี้ ทางกุารัขึ้องไทยจ้งปรัะกุาศให�ทุกุคนี้รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ใส่หนี้�ากุากุ
อนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างกัุนี้ 1 ถ้ง ๒ เมติรั หากุใครัติิดเช่�อ ให�สอบัสวันี้โรัค สมมติิม้ 
คนี้หน้ี้�งถ้กุติรัวัจพบัวั่าติิดเช่�อ ทางกุารัจะสอบัสวันี้โรัคว่ัาคนี้นัี้�นี้ไปไหนี้มาบั�างและพบัใครับั�าง 
ในี้รัอบัหลายวัันี้ท้�ผู่้านี้มาและจะปรัะกุาศให�คนี้ท้�อย้ใ่นี้ไทม์ไลน์ี้นัี้�นี้กัุกุตัิวัและไปติรัวัจโควิัด ถ�าหากุ 
ในี้วััดเรัาม้พรัะหร่ัอเณรัติิดเช่�อ 1 ร้ัป พรัะเณรัทั�งคณะหร่ัอทั�งกุุฏิิอาจจะโดนี้กัุกุตัิวั ฉะนัี้�นี้ 
ติ�องรัะมัดรัะวััง ท้�สำาคัญค่ออย่าปกุปิดถ�าติิดเช่�อ ติ�องร้ับัเปิดเผู้ยจะได�ไม่แพร่ัเช่�อไปให�คนี้อ่�นี้

กุารัใช�ช้วิัติวิัถ้ใหม่ติ�องทำาให�เหม่อนี้กัุบัรัักุษาศ้ล คำาว่ัาศ้ล แปลว่ัาปกุติิ ค่อใช�ช้วิัติวิัถ้ใหม่ 
เป็นี้นิี้สัย เม่�อทำาเป็นี้นิี้สัยแล�วั สิ�งท้�ว่ัายากุก็ุไม่ยากุ ติอนี้แรักุท้�ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย เรัาหายใจติิดขัึ้ด
เพรัาะยังไม่เคยชินี้ ติอนี้น้ี้�ใส่หนี้�ากุากุสวัดมนี้ต์ิก็ุได� เทศน์ี้ก็ุได� น้ี้�เร้ัยกุว่ัาม้กุารัปรัับัตัิวั นี้อกุจากุน้ี้� 
ในี้กุารัทำากิุจกุรัรัมทางศาสนี้า เช่นี้ กุารับิัณฑ์บัาติ มหาเถรัสมาคมแนี้ะนี้ำาว่ัาพรัะเณรัไม่ติ�องให�พรั  
หากุญาติิโยมนัี้�งรัับัพรัขึ้ณะท้�พรัะเณรัย่นี้สวัดให�พรั เช่�อไวัรััสอาจกุรัะเด็นี้ไปติิดญาติิโยมได�

ในี้วััดต่ิาง ๆ ม้โรังทานี้ กุารัแจกุทานี้ติ�องจัดรัะยะห่างทางสังคม เรัาเห็นี้ผู้้�ใจบุัญปรัับัตัิวั 
โดยตัิ�งต้ิ�ปันี้สุขึ้ไวั�หนี้�าบั�านี้ คนี้ใจด้อ่�นี้ ๆ  ก็ุนี้ำาขึ้องมาเติิมใส่ต้ิ� คนี้หิวัโหยมาหยิบัขึ้องไปพอปรัะมาณ 
เม่�อวัานี้น้ี้�มหาเถรัสมาคมม้มติิว่ัา โรังทานี้ในี้วััดจะติ�องปรัับัเป็นี้ต้ิ�ปันี้สุขึ้ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
ก็ุตัิ�งต้ิ�ปันี้สุขึ้ไวั� พรัะท้�ไปเทศนี้ไ์ด�ขึ้องมากุเ็อามาวัางไวั�ในี้ติ้� ใครัอยากุบัรัจิาคก็ุนี้ำามาใสไ่วั� ให�พรัะเณรั
ในี้คณะมาแบ่ังปันี้ไป หร่ัอให�ญาติิโยมนี้อกุวััดมาแบ่ังปันี้ไป น้ี้�เร้ัยกุว่ัาปรัับัตัิวัในี้กุารัแบ่ังปันี้

ในี้กุารัเปิดรั�านี้อาหารัก็ุติ�องปรัับัตัิวัเช่นี้เด้ยวักัุนี้ ติอนี้สั�งปิดรั�านี้ คนี้อดอยากุหิวัโหย  
แต่ิพอเปิดรั�านี้อาหารัได�แล�วัก็ุไม่ควัรัให�ล้กุค�านัี้�งรัับัปรัะทานี้ท้�โต๊ิะเด้ยวักัุนี้ ในี้ท้�สุดเม่�อไม่ปฏิิบััติิติาม
ก็ุจะถ้กุสั�งปิดอ้กุ ติอนี้น้ี้�ม้กุารัผู่้อนี้ปรันี้ จ้งติ�องทำาติามกุติิกุารัักุษารัะยะห่างทางสังคม จะได�ม้กุินี้ 
ม้ใช�พอปรัะมาณ ติามหลักุเศรัษฐกิุจพอเพ้ยง นี้อกุจากุน้ี้�อาช้พต่ิาง ๆ ก็ุปรัับัตัิวัด�วัย บัางอาช้พ 
ไม่ให�เปิดเลย เพรัาะยังเป็นี้อันี้ติรัาย อย่างเช่นี้โรังแรัม ยังปิดไม่ให�คนี้เขึ้�าไปพักุ เจ�าขึ้องโรังแรัม 
ก็ุให�พนัี้กุงานี้ทำาอาหารัไปขึ้ายรัาคาถ้กุนี้อกุโรังแรัม คนี้ได�ทานี้อาหารัม้คุณภาพรัาคาถ้กุ 
ขึ้องโรังแรัม พนัี้กุงานี้ในี้โรังแรัมพลอยม้กิุนี้ม้ใช� ชาวับั�านี้ก็ุได�อาหารัคุณภาพด้รัาคาถ้กุ 

แท็กุซ้ึ่�ไม่ม้ผู้้�โดยสารักุ็ไปอาสาทำาหนี้�าท้�บัริักุารัส่งสินี้ค�าแทนี้ พรัะเณรัทั�งหลายปรัับัตัิวั 
เหม่อนี้กัุนี้ กุารัจะเทศน์ี้หร่ัอทำาวััติรัสวัดมนี้ต์ิกุ็นัี้�งรัักุษารัะยะห่างทางสังคม อาติมภาพผู้้�เทศน์ี้น้ี้� 
เม่�อ ๒ - ๓ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา ปกุติิจะติ�องเป็นี้วิัทยากุรัอบัรัมพรัะธรัรัมท้ติสายต่ิางปรัะเทศ  
ซ้ึ่�งกุำาลังอบัรัมกัุนี้อย้่ท้�แคมป์สนี้ จังหวััดเพชรับ้ัรัณ์ แต่ิเม่�อม้ปัญหาโควิัด ก็ุพ้ดผู่้านี้ทางโทรัทัศน์ี้ 



๓๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

และส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ไปยังพรัะธรัรัมท้ติสายต่ิางปรัะเทศ ทางส่�อมวัลชนี้ก็ุรัายงานี้ว่ัาพิษโควิัด 
ทำาให�กุรัรัมกุารัมหาเถรัสมาคมไปเทศน์ี้โดยติรังไม่ได� ติ�องเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้

เวัลาข้ึ้�นี้เครั่�องบิันี้ผู้้�โดยสารัติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ค่อนัี้�งห่างกัุนี้ เกุ�าอ้�เวั�นี้เกุ�าอ้�  
สายกุารับิันี้ก็ุคิดรัาคาแพงข้ึ้�นี้ชดเชยเกุ�าอ้�ท้�หายไปเพรัาะไม่ม้ผู้้�โดยสารั เรัาติ�องพรั�อมท้�จะจ่าย 
ค่าโดยสารัเพิ�มข้ึ้�นี้ ทุกุอย่างทุกุปรัะกุารัท้�กุล่าวัมาบ่ังบัอกุว่ัา ถ�าไม่ปรัับัตัิวัก็ุส้ญพันี้ธ์ุ เพรัาะฉะนัี้�นี้ 
ผู้้�ท้�ปรัับัตัิวัได�ย่อมจะอย้่รัอด น้ี้�ค่อ “อตฺฺตฺานํํ ทั้ม่ยนฺํติฺ ปณฺ์ฑิิตฺา บัุณ์ฑิิตฺย่อม่ฝึ่กฺตฺนํค้อปรับุตัฺว” 
และ “ทั้นฺํโตฺ เสฏฺฺโ ม่น์ํสฺเสส์ ผูู้้ฝึ่กฺตฺนํค้อปรับุตัฺวได้้ประเสริฐส์ด้ในํหมู่่ม่น์ํษย�” ผู้้�ปรัับัตัิวัได�เป็นี้
พรัะอริัยะ ผู้้�ปรัับัตัิวัไม่ได� ติามใจกิุเลสก็ุอาจเป็นี้โจรัเป็นี้อันี้ธพาล กุารัปรัับัตัิวัจ้งเป็นี้หัวัใจขึ้อง
กุารัปฏิิบััติิธรัรัม กุารันัี้�งกุรัรัมฐานี้เป็นี้กุารัฝึ่กุตินี้ปรัับัตัิวัเหม่อนี้กัุนี้ ถ�าปฏิิบััติิแบับัน้ี้�ไม่บัรัรัลุธรัรัม 
ก็ุเปล้�ยนี้สายกุรัรัมฐานี้แบับัอ่�นี้ สายสมถะไม่ถนัี้ดก็ุเล่อกุเอาสายวิัปัสสนี้า หากุสายวิัปัสสนี้าไม่ถนัี้ด
ก็ุเล่อกุเอาสายสมถะ หร่ัอผู้สมผู้สานี้ น้ี้�เป็นี้กุารัปรัับัตัิวัทั�งสิ�นี้ กุารัปรัับัตัิวัน้ี้�จะลำาบัากุติอนี้แรักุ  
พอทำาจนี้ชินี้แล�วัจะเป็นี้วิัถ้ช้วิัติปกุติิ นิี้วันี้อร์ัมอลหร่ัอวิัถ้ช้วิัติใหม่ไม่ใช่เร่ั�องยากุ เม่�อทำาให�เป็นี้นิี้สัย
แล�วัจะกุลายเป็นี้อัติโนี้มัติิ ดังม้เร่ั�องเล่าว่ัา

ในี้ปรัะเทศจ้นี้สมัยโบัรัาณ นี้ายพลคนี้หน้ี้�งเป็นี้นัี้กุแม่นี้ธน้ี้ วัันี้หน้ี้�งเขึ้าเดินี้ทางไปในี้ชนี้บัท  
ม้กุารัแข่ึ้งยิงธน้ี้กัุนี้ นี้ายพลท่านี้น้ี้�ก็ุเขึ้�าแข่ึ้งด�วัย คนี้บั�านี้นี้อกุไม่เคยเห็นี้นัี้กุแม่นี้ธน้ี้รัะดับัชาติิ 
มาแข่ึ้งจ้งต่ิ�นี้เติ�นี้มากุ ฉะนัี้�นี้เวัลานี้ายพลยิงธน้ี้เขึ้�าเป้า ชาวับั�านี้จ้งปรับัม่อโห่รั�อง นี้ายพลก็ุหันี้ไป
ขึ้อบัคุณ แต่ิฉับัพลันี้ก็ุหยุดยิ�ม เพรัาะเห็นี้ติายายค่้หน้ี้�งไม่ปรับัม่อให� แถมกุำาลังคุยกัุบัคนี้แถวันัี้�นี้ 
นี้ายพลจ้งเดินี้ไปหาติายายค่้นัี้�นี้แล�วัพ้ดว่ัา “คุณติาคุณยายคงจะเช้�ยวัชาญเร่ั�องธน้ี้มากุ” 

คุณติาติอบัว่ัา “ไม่หรัอกุครัับั เรัายิงธน้ี้ไม่เป็นี้”

นี้ายพลถามว่ัา “แล�วัทำาไมไม่ด้ผู้มยิงธน้ี้ ทำาไมจ้งเฉยเมย”

คุณติาติอบัว่ัา “ได�ด้อย้่บั�าง แต่ิว่ัากุำาลังยุ่งกัุบักุารัขึ้ายนี้ำ�ามันี้ ผู้มติ�องติวังนี้ำ�ามันี้ใส่ขึ้วัดเล็กุ ๆ  
เพ่�อขึ้ายให�กัุบัชาวับั�านี้ เรัาทำามาหากิุนี้ ไม่ม้เวัลาไปใส่ใจเร่ั�องอ่�นี้”

นี้ายพลกุล่าวัแนี้ะนี้ำาว่ัา “แต่ิก็ุควัรัม้เวัลาด้ขึ้องแปลกุพิสดารัท้�หาด้ได�ยากุ”

คุณติาไม่พ้ดอะไรั หยิบัขึ้วัดเปล่าข้ึ้�นี้มาถ่อไวั�ในี้ม่อ เอาเหร้ัยญทองแดงท้�ติรังกุลางเจาะร้ั
เหม่อนี้เหร้ัยญสติางคแ์ดงบั�านี้เรัาสมัยกุ่อนี้ คุณติาเอาเหร้ัยญน้ี้�ปิดปากุขึ้วัดแล�วัเอาช�อนี้มาติกัุนี้ำ�ามันี้
เทใส่ขึ้วัดนัี้�นี้ให�นี้ำ�ามันี้ไหลลงผู่้านี้ร้ัเล็กุ ๆ ขึ้องเหร้ัยญนัี้�นี้โดยไม่หกุเลย คนี้ด้แถวันัี้�นี้ปรับัม่อช่�นี้ชม 
คุณติาเงยหนี้�าพ้ดว่ัา “น้ี้�ก็ุไม่แปลกุพิสดารัอะไรั ใครัฝึ่กุมากุก็ุทำาได�”

นี้ายพลจ้งคิดได�วั่า เร่ั�องท้�คนี้ทั�งหลายชมวั่าแปลกุ อันี้ท้�จริังอาจไม่แปลกุ ถ�าหากุคนี้อ่�นี้ 
ฝึ่กุยิงธน้ี้อย่างหนัี้กุเหม่อนี้ตินี้ เขึ้าอาจจะทำาได�เหม่อนี้ตินี้ คุณติาฝึ่กุเทนี้ำ�ามันี้มาตัิ�งแต่ิหนุ่ี้มจนี้แกุ่ 
จ้งเทนี้ำ�ามันี้ได�อย่างน้ี้� ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้ อะไรัท้�เรัาฝึ่กุทำาจนี้ชำานี้าญเกิุดควัามคุ�นี้ชินี้ เรัาทำาได�ด้



๓๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กุว่ัาคนี้อ่�นี้ หากุใครัฝึ่กุหนัี้กุอย่างเรัา เขึ้าก็ุทำาได�เหม่อนี้เรัา หากุใครัเร้ัยนี้หนัี้กุอย่างเรัา เขึ้าก็ุสอบั
ได�เหม่อนี้เรัา หากุปรัะเทศใดติ�องกุารัจะลดจำานี้วันี้คนี้ติิดเช่�อรัายวัันี้ให�เหล่อติำ�ากุว่ัา 1๐ ย่อมจะ
ทำาได�ขึ้อแต่ิเพ้ยงให�ทำาจริังด�วัยกุารัปดิเม่อง ปิดปรัะเทศ และให�ปรัะชาชนี้รัักุษารัะยะหา่งทางสังคม 
ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย และล�างม่อ ทำาทุกุวัันี้เป็นี้นิี้สัย จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่จะลดไปเอง ถ�าคนี้ไทย 
ทั�งปรัะเทศทำาอย่างน้ี้�เป็นี้ปกุติินิี้สัย ปรัะเทศไทยจะลดจำานี้วันี้คนี้ติิดเช่�อใหม่เป็นี้ศ้นี้ย์ และต่ิอ
ไปจะสามารัถเปิดปรัะเทศให�คนี้เขึ้�ามาท่องเท้�ยวั ทำาธุรักิุจและจัดปรัะชุมได�อย่างสบัาย ไทยเป็นี้ 
แบับัอย่างท้�ด้ให�ต่ิางปรัะเทศ แต่ิคนี้ไทยอย่าเหลิงจนี้เกิุนี้ไป ถ�ากุาร์ัดติกุเร็ัวัหร่ัอเปิดปรัะเทศรัับั 
นัี้กุท่องเท้�ยวัจากุต่ิางปรัะเทศเร็ัวัเกิุนี้ไป นัี้�นี้แหละจะพาให�พังกัุนี้ง่าย

อย่างไรัก็ุติาม เรัาควัรัปิดปรัะเทศให�นี้านี้สักุหน่ี้อย ใครัเขึ้�ามาก็ุติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ ทำาให� 
เป็นี้ปกุติินิี้สัย ทำาให�เหม่อนี้กัุบัคุณติาท้�หยอดนี้ำ�ามันี้เขึ้�าในี้ขึ้วัด คนี้ไทยก็ุจะอย้่กัุนี้อย่างปกุติิสุขึ้  
ไม่ม้ควัามทุกุข์ึ้เพรัาะโรัคโควิัด ดังท้�พรัะให�พรัว่ัา สพฺัพัโรควินิํม์่ตฺฺโตฺ แปลว่ัา ให้พ้ันํจำากฺโรคภัิยทัั้�งปวง  
รัวัมทั�งโรัคโควิัด 1๙ เรัาทำาให�เป็นี้ปกุติินิี้สัย เป็นี้วิัถ้ช้วัิติใหม่ เรัาก็ุอย้่อย่างปกุติิสุขึ้ อย้่รัอด 
ปลอดภัยจากุโควิัด 1๙ เพรัาะกุารัฝึ่กุฝ่นี้หร่ัอปรัับัตัิวัติามแนี้วัวิัถ้ช้วิัติใหม่ ดังพรัะบัาล้ท้� 
อาติมภาพได�ยกุไวั�เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อตฺฺตฺานํํ ทั้ม่ยนํติฺฺ ปณฺ์ฑิิตฺา บัุณ์ฑิิตฺ ค้อ ผูู้้รู้ย่อม่ฝึ่กฺตฺนํ 
ค้อปรับุตัฺว” รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอานีุ้ภาพแห่งบุัญกุุศลท้�เกิุดจากุ
ธรัรัมสวันี้มัยค่อกุารัฟัังธรัรัมน้ี้� บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ 
ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ� สิทธิ� ใพรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ั ริักุธาตุิ  
บันี้พรัะบัรัมธาติุมหาเจด้ย์ ขึ้อจงรัวัมกุันี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรั 
เป็นี้สัพพะโรัคะวิันิี้มุติโติ รัอดพ�นี้จากุโรัคภัยทั�งปวังโดยเฉพาะโรัคติิดเช่�อโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้า 
สิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ 
จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้อัตฺตฺทั้ม่กฺถา ว่าด้้วยกฺารปรับุตัฺว พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้� 



๓๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

สัญญาวิ่ปลาสกถา 

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามคัลาด้เคัล่�อันแห่่งการัรัับัร้้ั
*

 

สญฺฺญฺาย วิปรีเยสา จิำตฺฺตฺนฺํเตฺ ปริฑิยฺหตีฺติฺ.
                             (สํํ. สํ. ๑๕/๒๗๗)

 ณ บััดน้ี้�  จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้สญัญาวปิลาสกฺถา ว่าด้้วยความ่คลาด้เคล้�อนํ
แห่งกฺารรับุรู้ เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคบััปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดบััปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัญุรัาศ้
ขึ้องญาติิโยมพทุธศาสนี้กิุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ขึ้วันี้ขึ้วัายมาบัำาเพญ็บุัญบัำาเพญ็กุุศล ณ วััดปรัะยรุัวังศาวัาส 
แห่งน้ี้� และท้�ฟัังธรัรัมอย้่ทางบั�านี้ โดยปรัารัภกุารัท้�วัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้พรัะ เป็นี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ ค่อ  
วัันี้ฟัังธรัรัม ท่านี้ทั�งหลายได�ม้โอกุาสเขึ้�ามาฟัังพรัะแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้พรัะอุโบัสถแห่งน้ี้� 

 สำาหรัับัคฤหัสถ์นัี้�นี้ถ่อว่ัาเป็นี้ครัั�งแรักุท้�ได�ฟัังธรัรัมภายในี้พรัะอโุบัสถขึ้องวััดปรัะยรุัวังศาวัาส 
ในี้รัอบั ๒ เด่อนี้ท้�ผู่้านี้มา เพรัาะวั่าม้ขึ้�อแนี้ะนี้ำาขึ้องกุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ให�งดกุารัชุมนุี้ม 
ท้�ม้คนี้จำานี้วันี้มากุ อันี้เป็นี้กุารัรัักุษาควัามปลอดภัย รัักุษารัะยะห่างทางสังคม บััดน้ี้� มาติรักุารั
ล็อคดาวัน์ี้ค่อปิดบั�านี้ปิดเม่องปรัะสบัผู้ลสำาเร็ัจ ทำาให�ปรัะเทศไทยเป็นี้ 1 ในี้ ๕ ปรัะเทศท้�สำาคัญ 
ในี้โลกุ ท้�ม้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ไม่เกิุนี้ 1๐ คนี้ต่ิอวัันี้ เป็นี้เหตุิให�ทางรััฐบัาลได�คลายล็อคค่อผู่้อนี้ปรันี้ 
มาติรักุารัต่ิาง ๆ จนี้ถ้งรัะยะท้� ๓ แล�วั เปิดโอกุาสให�รั�านี้ค�าต่ิาง ๆ ดำาเนิี้นี้กิุจกุารัให�คนี้เขึ้�าไปนัี้�ง 
รัับัปรัะทานี้อาหารัโต๊ิะเด้ยวักัุนี้ได� ก็ุน่ี้าจะเป็นี้โอกุาสให�วััดวัาอารัามเปิดโบัสถ์ เปิดศาลา ให� 
ญาติิโยมเขึ้�ามาฟัังเทศน์ี้ ฟัังธรัรัม ทำาบุัญ ทำากุุศล โดยรัักุษารัะยะห่างทางสังคม และใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย  
ล�างม่อ เป็นี้ติ�นี้ 

วัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้แรักุท้�พรัะอุโบัสถแห่งน้ี้�ติ�อนี้รัับัคณะญาติิโยมมาฟัังธรัรัมภายในี้พรัะอุโบัสถ  
ในี้ช่วังวัันี้ธรัรัมสวันี้ะท้�ผู่้านี้มา โดยเฉพาะวัันี้ข้ึ้�นี้แรัม 1๔ หร่ัอ 1๕ คำ�า เจ�าอาวัาสแสดงธรัรัมเอง 
ไม่ได�ขึ้าด แต่ิว่ัาแสดงให�ญาติิโยมฟัังกัุนี้ทางส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ ถ่ายทอดสดทางโทรัทัศน์ี้  
วัันี้น้ี้�ก็ุทำาแบับัเด้ยวักัุนี้ ถ่อว่ัาเป็นี้กุารัปรัับัวิัธ้เผู้ยแผู่้ธรัรัมในี้ยามวิักุฤติท้�โควิัด 1๙ กุำาลังรัะบัาดทั�วัโลกุ  
ยิ�งคนี้ม้ควัามทุกุข์ึ้กัุนี้แบับัน้ี้�ก็ุยิ�งติ�องกุารัฟัังธรัรัมเพ่�อดับัทุกุข์ึ้ 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๗) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั อุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้จากุพรัะอุโบัสถ วััดปรัะยรุัวังศาวัาส 
วัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๕ มิถุนี้ายนี้ ๒๕๖๓
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “ถ้าโลกฺนีํ�ไม่่มี่ความ่ท์ั้กฺข� ค้อ เกิฺด้ แกฺ่ เจ็ำบุ ตฺาย พัระพ์ัทั้ธุ์เจ้ำาไม่่จํำาเป็นํ
จำะตฺ้องอ์บัุติฺ พัระธุ์รรม่ไม่่จำําเป็นํจำะตฺ้องส่องแสง แตฺ่เพัราะโลกฺนีํ�ยังมี่ความ่ท์ั้กฺข� พัระพ์ัทั้ธุ์เจ้ำา 
จ่ำงอ์บัุติฺ พัระธุ์รรม่จ่ำงส่องแสง” เพรัาะคนี้ม้ควัามทกุุข์ึ้จ้งติ�องกุารัธรัรัม หลายคนี้พบัทกุุข์ึ้จ้งเห็นี้ธรัรัม  
และถ�าไม่ม้กุารัแสดงธรัรัมในี้ยามท้�คนี้ม้ควัามทุกุข์ึ้ ก็ุเป็นี้กุารัยากุท้�คนี้จะออกุจากุทุกุข์ึ้  
ยิ�งม้ควัามทุกุข์ึ้ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด 1๙ คุณค่าขึ้องธรัรัมก็ุยิ�งม้มากุข้ึ้�นี้ 

 ด�วัยเหตุิดังกุล่าวัมา วััดปรัะยุรัวังศาวัาสจ้งจัดให�ม้กุารัแสดงธรัรัมทุกุวัันี้พรัะ เพรัาะว่ัาธรัรัม 
เป็นี้เร่ั�องขึ้องควัามจริัง เม่�อเรัาเขึ้�าถ้งควัามจริัง หยั�งร้ั�ควัามจริัง และปฏิิบััติิตัิวัให�สอดคล�องกัุบั 
ควัามจริัง เรัาก็ุจะออกุจากุทุกุข์ึ้ได� เม่�อเรัาร้ั�ธรัรัมชาติิขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่  
หร่ัอโควัิด 1๙ เรัาจะรั้�ว่ัาโรัคน้ี้�ไม่น่ี้ากุลัวัจนี้เกิุนี้ไป เพรัาะม้วัิธ้จัดกุารัแม�ยังไม่ม้ยารัักุษา 
แต่ิก็ุป้องกัุนี้ได�ด�วัยมาติรักุารัรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ เรัาร่ัวัม
กัุนี้ปฏิิบััติิติามมาติรักุารัน้ี้�อย่างเคร่ังครััด ไม่ม้กุาร์ัดติกุแม�วั่าสถิติิกุารัติิดเช่�อบั�านี้เรัาจะด้ข้ึ้�นี้  
เรัาก็ุติ�องป้องกัุนี้ตินี้เองต่ิอไปอย่าได�ลดกุาร์ัดลง เพรัาะว่ัาปรัะเทศรัอบับั�านี้ขึ้องเรัายังม้กุารัรัะบัาดอย้ ่ 
วัันี้น้ี้�คนี้ติิดเช่�อทั�วัโลกุม้มากุกุว่ัา ๖ ล�านี้คนี้ ม้คนี้ติายมากุกุว่ัา ๓ แสนี้คนี้ทั�วัโลกุ เร้ัยกุว่ัาออกุไป 
นี้อกุปรัะเทศเรัาก็ุเจอดินี้แดนี้กุรัะสุนี้ติกุ เช่�อโรัคเหม่อนี้กุรัะสุนี้ท้�ปลิวัว่ัอนี้อย้่ทั�วัโลกุ

 เรัาติ�องตัิ�งป้อมคุ�มครัองป้องกัุนี้ปรัะเทศขึ้องเรัา แต่ิกุว่ัาจะมาถ้งจุดน้ี้� เรัาก็ุวิัติกุอกุสั�นี้ 
ขึ้วััญแขึ้วันี้ ม้กุารัปล่อยข่ึ้าวัล่อและขึ้า่วัปลอมต่ิาง ๆ  นี้านี้า ติอนี้ท้�ไวัรััสโควิัดรัะบัาดใหม ่ๆ  ท้�เม่องอ่้ฮัั่�นี้ 
ปรัะเทศจ้นี้ ม้ญาติิโยมนี้ำาคลิปภาพวิัด้โอมาให�ด้ เป็นี้ภาพคนี้ย่นี้รัวัมกุลุ่มกัุนี้อย้่ ฉับัพลันี้ 
ก็ุพากัุนี้ล�มติายเป็นี้ใบัไม�ร่ัวัง คนี้ไทยด้ภาพน้ี้�แล�วัเกิุดควัามหวัาดกุลัวัว่ัาถ�าโควิัด 1๙ รัะบัาด 
มาถ้งเม่องไทยแล�วัคนี้ไทยจะพากุันี้ล�มติายอย่างนัี้�นี้ แต่ิพอติรัวัจสอบัแล�วักุลายเป็นี้ว่ัาม้ 
ผู้้�นี้ำาเอาคลิปภาพยนี้ติรั์เร่ั�องโรัครัะบัาดขึ้องฮั่อลล้ว้ั�ดซ้ึ่�งเป็นี้ภาพท้�โรัครัะบัาดทำาให�คนี้ล�มติาย 
เป็นี้ใบัไม�ร่ัวังออกุเผู้ยแพร่ัไปทั�วัโลกุ ส่งคลิปไปติามส่�อต่ิาง ๆ ทำาให�เขึ้�าใจผิู้ดว่ัาไวัรััสโคโรันี้า 
สายพันี้ธ์ุใหม่อันี้ติรัายยิ�งนัี้กุ ซ้ึ่�งติอนี้น้ี้�เรัาร้ั�แล�วัว่ัาไม่ใช่เร่ั�องจริัง ข่ึ้าวัปลอมปรัะเภทเฟักุนิี้วัส์อย่างน้ี้�  
รัะบัาดไปทั�วัไม่แพ�โรัครัะบัาดโควิัด 1๙

ข่ึ้าวัด้กุ็ม้ เช่นี้ ข่ึ้าวัว่ัาค�นี้พบัยารัักุษาโรัคโควัิด 1๙ ได�แล�วั แค่ม้รัายงานี้วัิจัยเบ่ั�องติ�นี้ 
ออกุมาว่ัาฟ้ัาทะลายโจรัรัักุษาโควิัดได�ก็ุต่ิ�นี้เติ�นี้ติาม ๆ  กัุนี้ ติอนี้น้ี้� ฟ้ัาทะลายโจรัขึ้ายด้เป็นี้เทนี้ำ�าเทท่า  
โรังพยาบัาลแห่งหน้ี้�งในี้ปรัาจ้นี้บัุร้ัเคยขึ้ายฟ้ัาทะลายโจรัได�วัันี้ละไม่กุ้�กุล่อง พอขึ้่าวัด้แพรั่ออกุมา 
เท่านัี้�นี้ วัันี้เด้ยวัโรังพยาบัาลนัี้�นี้ขึ้ายฟ้ัาทะลายโจรัได� ๒ ล�านี้บัาท ซ้ึ่�งข่ึ้าวัด้น้ี้�ก็ุม้ม้ลควัามจริัง 
อย้่บั�าง แต่ิฟ้ัาทะลายโจรัรัักุษาโควิัดรัะยะเริั�มม้อากุารั แต่ิไม่อาจรัักุษาโควิัดท้�ลงปอดแล�วั 
อย่างนี้�อยข่ึ้าวัฟ้ัาทะลายโจรัน้ี้�ก็ุทำาให�คนี้ม้ควัามหวััง คนี้เรัาเวัลาจะจมนี้ำ�า ฟัางเส�นี้เด้ยวัลอยมาเขึ้า
ก็ุเกุาะ แต่ิข่ึ้าวับัางข่ึ้าวัเป็นี้ข่ึ้าวัปลอม เช่นี้ ข่ึ้าวัปล่อยท้�ว่ัา โควิัด 1๙ รัะบัาดไปทั�วัเพ่�อทำาลายคนี้
ศาสนี้าอ่�นี้ ข่ึ้าวัน้ี้�ไม่จริัง ศาสนิี้กุชนี้ขึ้องทุกุศาสนี้าติายเพรัาะโควิัดเสมอเหม่อนี้กัุนี้



๓๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

กุารับัริัโภคข่ึ้าวัสารัมากุอาจทำาให�เส้ยสุขึ้ภาพจิติ เม่�อด้ข่ึ้าวัโควิัดมากุไปตัิวัเรัาเองก็ุทุกุข์ึ้ไปด�วัย  
แค่เรัาไอครัั�งเด้ยวัหร่ัอเจ็บัคอนิี้ดเด้ยวั เรัาเคร้ัยดทั�งวัันี้เพรัาะกัุงวัลว่ัาเรัาเป็นี้โควิัดหร่ัอยัง 
ติอนี้หลังสังคมค่อยเร้ัยนี้ร้ั� ร้ั�ว่ัาคนี้ติิดเช่�อโควิัดม้อากุารัไอแห�ง ตัิวัรั�อนี้ ม้ไขึ้� เจ็บัคอ และแถมด�วัย 
จม้กุไม่ร้ั�กุลิ�นี้ ลิ�นี้ไม่ร้ั�รัส น้ี้�ค่ออากุารัท้�ปรัากุฏิ เหล่าน้ี้�ทำาให�หลายคนี้เหม่อนี้โรัคจิติอ่อนี้ ๆ คิดว่ัา 
ตัิวัเองติิดโควิัดทุกุวัันี้ พอจะออกุไปงานี้ท้�ไหนี้ก็ุกัุงวัลว่ัาจะได�เขึ้�างานี้หร่ัอไม่เพรัาะร้ั�ส้กุว่ัาตัิวัเอง 
ม้ไขึ้� แต่ิพอวััดไขึ้�จริัง ๆ แล�วัพบัวั่าอุณหภ้มิแค่ ๓๖ องศา ไม่ม้ไขึ้� หลายคนี้คงจะเจอเหติุกุารัณ์ 
แบับัน้ี้� น้ี้�เร้ัยกุว่ัาเกิุดวิัปลาสคลาดเคล่�อนี้ในี้กุารัรัับัร้ั�

แม�กุรัะทั�งติอนี้น้ี้� หลายคนี้ยังรัะแวังรัะวัังมากุ แค่เป็นี้ไขึ้�นิี้ดเด้ยวัก็ุคิดว่ัาเป็นี้โควิัด กุารัรัับัร้ั� 
ทั�งภายในี้และข่ึ้าวัสารัภายนี้อกุ ท่านี้เร้ัยนี้กุว่ัา สัญญา แปลว่ัา ควัามจำาได�หมายร้ั� ติาเห็นี้ภาพ  
ท่านี้เร้ัยกุว่ัา ร้ัปสัญญา ได�ยินี้เส้ยงเป็นี้สัททสัญญา รัับัร้ั�กุลิ�นี้ รัส จนี้กุรัะทั�งกุารัสัมผัู้สท่านี้เร้ัยกุว่ัา 
สัญญาด�านี้นัี้�นี้ ๆ ถ�าสัญญารัับัร้ั�ติามควัามเป็นี้จริังก็ุไม่ม้ปัญหา แต่ิหากุรัับัร้ั�แล�วัไปคิดปรุังแต่ิง 
จนี้เกุิดควัามทุกุข์ึ้ ท่านี้เร้ัยกุว่ัาสัญญวิัปลาส ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุข้ึ้�นี้เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัท 
เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “สญฺฺญฺาย วิปรีเยสา จิำตฺฺตฺนฺํเตฺ ปริฑิยฺหติฺ” แปลควัามว่ัา “จิำตฺของท่ั้านํเด้้อด้ร้อนํว่์นํวาย 
เพัราะความ่วิปลาสแห่งกฺารรับุรู้”

พรัะบัาล้น้ี้�เป็นี้ภาษิติขึ้องพรัะอานี้นี้ท์ท้�สอนี้พรัะวัังค้สะผู้้�คิดฟุ้ังซ่ึ่านี้ทำาให�กิุเลสกุำาเริับั  
พรัะอานี้นี้ท์เต่ิอนี้ว่ัากิุเลสกุำาเริับัเผู้ารันี้จิติใจเพรัาะสัญญาวิัปลาส หมายถ้งกุารัรัับัร้ั�ท้�ผู้ิดเพ้�ยนี้ 
ไปจากุควัามเป็นี้จริัง ในี้ทางธรัรัมท่านี้หมายถ้งเห็นี้สิ�งท้�ไม่เท้�ยงว่ัาเท้�ยง เห็นี้สิ�งท้�เป็นี้ทุกุข์ึ้ว่ัาเป็นี้สุขึ้ 
เห็นี้สิ�งท้�ไม่ม้แกุ่นี้สารัว่ัาม้แกุ่นี้สารั และเห็นี้สิ�งท้�ไม่งามว่ัางาม เม่�อเห็นี้อย่างนัี้�นี้ย่อมเกิุดกุารัยด้มั�นี้
ถ่อมั�นี้ นัี้�นี้เป็นี้กุารักุล่าวัโดยปรัมัติถ์ วัันี้น้ี้�จะพ้ดถ้งสัญญาวิัปลาสในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้

คำาว่ัา วิปลาส ในี้ภาษาธรัรัม ท่านี้หมายถ้งควัามคลาดเคล่�อนี้จากุควัามเปน็ี้จริัง ม้ ๓ รัะดับั ค่อ

ระดั้บุตฺ้นํ เร้ัยกุว่ัา สัญญาวิปลาส หมายถ้งกุารัรัับัร้ั�ท้�คลาดเคล่�อนี้จากุควัามเป็นี้จริัง เช่นี้  
ในี้ควัามม่ดม้แสงจันี้ทร์ัสลัวั ๆ เรัาเห็นี้เช่อกุขึ้ดอย้่ เกิุดสัญญาวิัปลาส เพรัาะเรัามองไม่ชัด ก็ุเห็นี้ว่ัา
เป็นี้ง้ พอม้สัญญาวิัปลาส เรัาก็ุคิดกุลัวัว่ัาง้นัี้�นี้จะกัุดเรัา

ระดั้บุทีั้�สอง ค่อ จิำตฺวิปลาส หมายถ้งอารัมณ์แปรัปรัวันี้เพรัาะควัามกุลัวัง้ ควัามหวัาดกุลัวั
ทำาให�อารัมณ์อย้่เหน่ี้อเหติุผู้ล เกิุดควัามติ่�นี้ติรัะหนี้กุ เหม่อนี้คนี้ติาบัอดคนี้หน้ี้�งเดินี้ไปในี้เวัลา 
กุลางวัันี้ เขึ้าเดินี้ไปเหย้ยบัขึ้อบัด�านี้หน้ี้�งขึ้องกุะลามะพรั�าวัท้�หงายไวั� พอเท�าเหย้ยบัลงไป  
ขึ้อบักุะลาอ้กุด�านี้หน้ี้�งก็ุควัำ�าลงสับัเอาหลังเท�าขึ้องคนี้ติาบัอด เขึ้ารั้�ส้กุเจ็บัมากุ เนี้่�องจากุติามอง 
ไม่เห็นี้ว่ัาอะไรัทำาให�เจ็บัปวัด เขึ้าเขึ้�าใจว่ัาถ้กุง้กัุดท้�หลังเท�า เม่�อเขึ้�าใจผิู้ดจ้งกุลัวัง้อย่างมากุ 
จนี้เดินี้ต่ิอไปไม่ได� กุารัรัับัร้ั�ท้�ผิู้ดพลาด ทำาให�เกิุดจิติวิัปลาสค่อควัามติกุใจกุลัวั เขึ้าเจ็บันิี้ดเด้ยวั 
ก็ุร้ั�ส้กุว่ัาเจ็บัมากุ เพรัาะคิดว่ัาถ้กุง้กัุด 



๓๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

จากุนัี้�นี้ วิัปลาสระดั้บุทีั้� ๓ ก็ุติามมาค่อ ทิั้ฏฐิวิปลาส หมายถ้งควัามเขึ้�าใจผิู้ดหร่ัอทัศนี้ะ 
ท้�ผิู้ดเพ้�ยนี้จากุควัามเป็นี้จริังว่ัา เรัาถ้กุง้พิษกัุดท้�หลังเท�า ควัามเขึ้�าใจผิู้ดคิดว่ัาง้พิษกัุดท้�หลังเท�า  
น้ี้�เป็นี้ทิฏิฐิวิัปลาส พอเขึ้�าใจผิู้ดอย่างน้ี้� คนี้ติาบัอดถ้งกัุบัเข่ึ้าอ่อนี้ทรุัดนัี้�งลง คนี้ติาด้ท้�เดินี้ติามหลัง
มาถามว่ัาเป็นี้อะไรั คนี้ติาบัอดติอบัว่ัาถ้กุง้พิษกัุด คนี้ติาด้บัอกุว่ัา ไม่ใช่ง้ แต่ิเป็นี้กุะลามะพรั�าวัแล�วั
หยิบักุะลานัี้�นี้ใส่ม่อคนี้ติาบัอด พอกุารัรัับัร้ั�ท้�วิัปลาสเปล้�ยนี้เป็นี้กุารัรัับัร้ั�ท้�ถ้กุติ�อง ไม่ม้ทิฏิฐิวิัปลาส
ค่อ ควัามเขึ้�าใจผิู้ด คนี้ติาบัอดก็ุหายกุลัวัและสามารัถลุกุข้ึ้�นี้เดินี้ต่ิอไปได� 

ในี้ช้วิัติจริัง เม่�อคนี้เรัาม้อากุารักุารัเจ็บัป�วัย ไปหาหมอ ถ�าหมอวิันิี้จฉัยโรัคผิู้ด เรัาเกิุดสัญญา 
วิัปลาสติามกุารัวิันิี้จฉัยนัี้�นี้ค่อรัับัร้ั�ท้�ผิู้ดเพ้�ยนี้จากุควัามจริัง ทำาให�เกิุดควัามวิัติกุกัุงวัล ค่อ  
จิติวิัปลาสและต่ิอด�วัยทิฏิฐิวิัปลาสค่อควัามเขึ้�าใจผิู้ด ดังกุรัณ้ท้�หมอวิันิี้จฉัยว่ัาคนี้ไขึ้�เป็นี้โรัครั�ายท้�
รัักุษาไม่หาย คนี้ไขึ้�เข่ึ้าอ่อนี้เดินี้ไม่ได� ติ�องให�คนี้พยุงกุลับับั�านี้ ใจคิดด�านี้รั�ายไปต่ิาง ๆ นี้านี้า คนี้ไขึ้� 
ท้�สุขุึ้มรัอบัคอบัจะไม่ด่วันี้สรุัปแต่ิจะหาหมอคนี้ใหม่ให�ช่วัยติรัวัจซึ่ำ�าเพ่�อควัามแน่ี้ใจ เป็นี้กุารัป้องกัุนี้
กุารัรัับัร้ั�ท้�คลาดเคล่�อนี้จากุควัามเป็นี้จริังเพรัาะถ�าหมอวิันิี้จฉัยโรัคผิู้ด กุารัรัักุษาก็ุจะผิู้ดติาม 
ทำาให�คนี้ไขึ้�เส้ยช้วิัติได� ดังภาษิติท้�ว่ัา “วินําสกฺาเล วิปรีตฺพ์ัทฺั้ธิุ์ เวลาจำะพิันําศิ ความ่รู้มั่กฺวิปริตฺ” 
ในี้กุรัณ้น้ี้� เคร่ั�องม่อติรัวัจสุขึ้ภาพอาจทำาให�หมอวิันิี้จฉัยโรัคผิู้ดก็ุได� ฉะนัี้�นี้เวัลาไปปร้ักุษาหมอ 
ถ�าหมอบัอกุวั่าเรัาเป็นี้โรัครั�ายแรังอย่าเพิ�งด่วันี้สรุัปและร้ับัไปผู้่าตัิดทันี้ท้ ลองไปปร้ักุษา
หมออ่�นี้ด�วัย ฝ่รัั�งเร้ัยกุว่ัา Second opinion หาทัศนี้ะท้� ๒ เพ่�อป้องกัุนี้กุารัวิันิี้จฉัยผิู้ดและ 
กุารัรัักุษาผิู้ด ถ�าไม่ทำาอย่างน้ี้�ก็ุอาจจะเกิุดควัามผิู้ดพลาดเหม่อนี้ท้�เคยเกิุดข้ึ้�นี้ในี้ปรัะเทศสว้ัเดนี้  
เม่�อปี ๒๕๕๒

นัี้กุศ้กุษาหนุ่ี้มอายุ ๒๕ ปี มาจากุนี้อรั์เวัย์ ปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ขึ้องสว้ัเดนี้ ภาษาถิ�นี้
ขึ้องทั�งสองปรัะเทศน้ี้�คล�ายกัุนี้ ออกุเส้ยงต่ิางกัุนี้นิี้ดหน่ี้อย นัี้กุศ้กุษาคนี้น้ี้�มาเร้ัยนี้หนัี้งส่ออย้่ท้� 
เม่องหลวังขึ้องสว้ัเดนี้ ค่อ โคเปนี้เฮั่เกุนี้ วัันี้หน้ี้�งเขึ้าม้เร่ั�องชกุต่ิอยจนี้ถ้กุต้ิท้�ศ้รัษะม้เล่อดไหลอาบั 
จ้งไปโรังพยาบัาลเพ่�อทำาแผู้ล เขึ้าไปติิดต่ิอท้�แผู้นี้กุฉุกุเฉินี้ แพทย์เวัรัถามเป็นี้ภาษาสว้ัเดนี้
ว่ัาเป็นี้อะไรัมา นัี้กุศ้กุษาคนี้น้ี้�พ้ดภาษาสว้ัเดนี้ได� แต่ิพ้ดไม่ชัด กุารัส่�อสารัทำาให�เกิุดกุารั

จิำตฺวิปลาสสัญญา 
วิปลาส

ทิั้ฏฐิวิปลาส 

วิปลาสความ่คลาด้เคล้�อนํ



๔๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

รัับัร้ั�คลาดเคล่�อนี้แบับัสัญญาวิัปลาส เขึ้าติอบัว่ัาเป็นี้ Hemof ili (ฮ้ั่โมฟิัล้) ม้ควัามหมาย 
ในี้ภาษาอังกุฤษว่ัา Hemophilia (ฮ้ั่โมฟิัเล้ย) แปลว่ัา โรัคเล่อดไหลไม่หยุด แต่ิแพทย์เวัรัฟัังเป็นี้ 
Homof il (โฮั่โมฟิัล) จ้งหัวัเรัาะและบัอกุว่ัาถ�าเป็นี้โรัคน้ี้�ไม่ติ�องมารัักุษา กุลับับั�านี้ได� นัี้กุศ้กุษาจ้ง
กุลับัไปนี้อนี้รัอด้อากุารัท้�บั�านี้อย้่ค่นี้หน้ี้�ง รุ่ังข้ึ้�นี้เขึ้านี้อนี้ติายกุลายเป็นี้ศพเพรัาะเล่อดไหลไม่หยุด

เร่ั�องน่ี้าเศรั�าน้ี้�เกิุดจากุกุารัรัับัร้ั�คลาดเคล่�อนี้ติรังท้�ว่ัาแพทย์เวัรัเขึ้�าใจผิู้ด เม่�อนัี้กุศ้กุษา
บัอกุวั่าเขึ้าเป็นี้โรัค Hemof ili (เล่อดไหลไม่หยุด) แติ่แพทย์เวัรัฟัังเป็นี้ว่ัา Homof il (โฮั่โมฟัิล)  
ในี้ภาษาสว้ัเดนี้ ซ้ึ่�งติรังกุับั Homosexual ในี้ภาษาอังกุฤษ แปลวั่า คนี้รัักุร่ัวัมเพศ แพทย์เวัรั 
จ้งบัอกุว่ัา อากุารัรัักุร่ัวัมเพศไม่ติ�องรัักุษา กุลับับั�านี้ได� ในี้ขึ้ณะท้�คนี้ไขึ้�บัอกุหมอว่ัา เขึ้าเป็นี้ 
โรัคเล่อดไหลไม่หยุด ถ�าหมอเขึ้�าใจถ้กุติ�องจะร้ับัรัักุษาทันี้ท้ เพรัาะนี้ักุศ้กุษาคนี้น้ี้�ศ้รัษะแติกุ 
เน่ี้�องจากุโดนี้ขึ้วัดเบ้ัยร์ัต้ิในี้กุารัทะเลาะกุันี้ท้�บัาร์ั เม่�อถ้กุส่งกุลับับั�านี้ เขึ้าจ้งม้อากุารัเล่อดไหล 
ไม่หยุดจนี้ถ้งแกุ่ควัามติายในี้เวัลาต่ิอมา

เร่ั�องเศรั�าน้ี้�จะไม่เกิุดข้ึ้�นี้ ถ�าสัญญากุารัรัับัร้ั�ขึ้องแพทย์เวัรัไม่วิัปลาสคลาดเคล่�อนี้จากุ 
ควัามเป็นี้จรัิง เพรัาะผู้้�รัับัสารัค่อแพทย์เวัรัเกุิดวิัปลาสคลาดเคล่�อนี้ในี้กุารัรัับัร้ั� เขึ้าฟัังคำาพ้ด 
ขึ้องคนี้หัวัแติกุเป็นี้เร่ั�องขึ้บัขัึ้นี้ ท้�จริัง เขึ้าไม่ได�ร้ั�ส้กุขึ้บัขัึ้นี้เพรัาะคนี้หัวัแติกุ แต่ิขึ้บัขัึ้นี้เพรัาะคิดว่ัา 
คนี้หัวัแติกุเป็นี้รัักุร่ัวัมเพศแล�วัมาโรังพยาบัาลทำาไม แพทย์เวัรัจ้งปล่อยเขึ้ากุลับับั�านี้โดยไม่ทำาอะไรั
เป็นี้พิเศษ

เร่ั�องน้ี้�เป็นี้บัทเร้ัยนี้ให�สังวัรัรัะวัังว่ัา กุารัส่�อสารัด�านี้กุารัรัักุษาพยาบัาลติ�องแม่นี้ยำา โดยเฉพาะ 
ในี้สถานี้กุารัณ์ท้�โควิัด 1๙ กุำาลังรัะบัาด บัางคนี้ไปหาหมอเพรัาะม้อากุารัไอเล็กุนี้�อย หมอเขึ้�าใจว่ัา 
เขึ้าเป็นี้โควิัด ไม่รัับัรัักุษาก็ุม้ หร่ัอคนี้ไขึ้�ป�วัยเป็นี้โควิัดจริังแต่ิคิดว่ัาเป็นี้ไขึ้�หวััดธรัรัมดา หมอรัักุษา 
แค่ไขึ้�หวััด ไม่รัักุษาโควิัด ผู้ลค่อคนี้ไขึ้�เกุ่อบัติายเพรัาะเช่�อโควิัดลงปอด และทั�งหมอและ 
พยาบัาลโดนี้กัุกุตัิวักัุนี้เกุ่อบัทั�งโรังพยาบัาล เร่ั�องน้ี้�มาจากุสัญญาวิัปลาส กุารัรัับัร้ั�ท้�ผิู้ดพลาด 
ทำาให�เกิุดกุารัเขึ้�าใจผิู้ดเป็นี้ทิฏิฐิวิัปลาส ในี้ยามจะพินี้าศ ควัามร้ั�มักุวิัปริัติบิัดเบ่ัอนี้

ในี้บัางปรัะเทศ ผู้้�นี้ำาม้สัญญาวิัปลาสค่อกุารัรัับัร้ั�ท้�ผิู้ดพลาด ม้จิติวิัปลาส ค่อไปกัุงวัล 
กัุบัเร่ั�องท้�ไม่สำาคัญ และม้ทิฏิฐิวิัปลาส ค่อม้ควัามเขึ้�าใจผิู้ดเกุ้�ยวักัุบัโควิัด 1๙ ทำาให�ม้คนี้ติายมากุมาย 
ในี้ปรัะเทศนัี้�นี้ เช่นี้ ปรัะเทศบัรัาซึ่ิล หากุด้ข่ึ้าวัวัันี้น้ี้�จะเห็นี้ว่ัาบัรัาซิึ่ลเป็นี้ปรัะเทศท้�คนี้ติิดเช่�อ 
โควิัดมากุเป็นี้อันี้ดับั ๒ ขึ้องโลกุ ม้คนี้ติายมากุเป็นี้รัะดับัติ�นี้ ๆ ขึ้องโลกุ เม่�อวัานี้น้ี้�คนี้บัรัาซึ่ิล 
ติิดเช่�อมากุกุว่ัา ๕ แสนี้คนี้ และติายมากุกุว่ัา ๓ หม่�นี้คนี้

ปรัะเทศบัรัาซึ่ลิติอนี้น้ี้�ม้คนี้ติิดเช่�อจำานี้วันี้มากุเพรัาะสญัญาวิัปลาส จิติวิัปลาส และทฏิิฐิวิัปลาส 
ขึ้องปรัะธานี้าธิบัด้คนี้ปัจจุบัันี้ โดยม้กุารัรัับัร้ั�ท้�คลาดเคล่�อนี้จากุควัามเป็นี้จริังทำาให�เกิุดควัามคิด 
ท้�ผิู้ดพลาด และใช�นี้โยบัายท้�ผิู้ดพลาด โดยเช่�อว่ัา โรัคติิดเช่�อไวัรััสโควิัด 1๙ ค่อไขึ้�หวััดใหญ่ธรัรัมดา 
ปรัะชาชนี้ไมต่ิ�องกุลวัั เม่�อรััฐมนี้ติร้ัวัา่กุารักุรัะทรัวังสาธารัณสขุึ้ขึ้องบัรัาซึ่ลิสั�งให�ลอ็คดาวันี้ป์รัะเทศ 



๔1

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปรัะธานี้าธิบัด้โกุรัธมากุ สั�งปลดรััฐมนี้ติร้ัคนี้น้ี้� ติอนี้ท้�รััฐบัาลบัรัาซิึ่ลสั�งปิดบั�านี้ปิดเม่อง ม้คนี้ออกุ 
มาเดินี้ขึ้บัวันี้ติ่อติ�านี้กุารัปิดบั�านี้ปิดเม่อง ในี้ภาพฝ้่งคนี้ท้�เดินี้ขึ้บัวันี้นัี้�นี้ม้ภาพหน้ี้�งแพร่ัไปทั�วัโลกุ  
คนี้ด้แล�วังง ค่อขึ้ณะท้�คนี้เดินี้ขึ้บัวันี้ต่ิอติ�านี้กุารัปิดบั�านี้ปิดเม่อง ม้ภาพปรัะธานี้าธิบัด้ลงไป 
จับัม่อแสดงควัามเห็นี้ด�วัยกัุบัฝ่�ายต่ิอติ�านี้นี้โยบัายปิดบั�านี้ปิดเม่อง ปรัะธานี้าธิบัด้บัอกุวั่า 
ปัญหาเศรัษฐกิุจสำาคัญกุว่ัาควัามปลอดภัยจากุโควิัด เพรัาะฉะนัี้�นี้ติ�องรัักุษาเศรัษฐกิุจไวั�กุ่อนี้  
พอเกิุดทิฏิฐิวิัปลาสอย่างน้ี้�คนี้บัรัาซิึ่ลจำานี้วันี้มากุไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคมและไม่ใส่ 
หนี้�ากุากุอนี้ามัย จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อโควิัดจ้งเพิ�มข้ึ้�นี้อย่างรัวัดเร็ัวัจนี้มากุเป็นี้อันี้ดับั ๒ ขึ้องโลกุ 
และไม่ม้แนี้วัโนี้�มว่ัาตัิวัเลขึ้น้ี้�จะหยุด ติอนี้น้ี้� องค์กุารัอนี้ามัยโลกุแถลงว่ัา บัรัาซิึ่ลค่อ Hot spot  
จุดแพร่ัเช่�อโควิัดในี้อเมริักุาใติ� 

ท่านี้ทั�งหลายคงจะเห็นี้ว่ัากุารัรัับัร้ั�ขึ้�อม้ลท้�คลาดเคล่�อนี้ ควัามคิดท้�บิัดเบ่ัอนี้ ทัศนี้ะท้�ผิู้ดพลาด 
เป็นี้ภัยรั�ายแรังทำาให�คนี้กุวั่า ๓ หม่�นี้คนี้ติ�องล�มติายในี้ปรัะเทศบัรัาซึ่ิล ถ�าปรัะเทศไทยม้กุารัรัับัร้ั� 
คลาดเคล่�อนี้และม้ควัามเขึ้�าใจผิู้ดอย่างนัี้�นี้ ทั�งไม่เช่�อคำาเต่ิอนี้ขึ้องกุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ท้�ปรัะกุาศ 
ติอนี้ติ�นี้ว่ัา หากุปรัะเทศไทยไม่ทำาอะไรัเลยในี้ช่วังสงกุรัานี้ติ์จะม้คนี้ไทยติิดเช่�อมากุถ้ง ๓ แสนี้  
๕ หม่�นี้คนี้และติายกัุนี้หลายหม่�นี้คนี้ แต่ิโชคด้ท้�ว่ัา เรัาเช่�อคำาเต่ิอนี้น้ี้� ผู้้�เกุ้�ยวัขึ้�องไม่ม้สัญญาวิัปลาส  
ไม่ม้จิติวิัปลาส ไม่ม้ทิฏิฐิวิัปลาส เรัาจ้งผู่้านี้วิักุฤติมาได�

ถ�าชาวัพุทธในี้ไทยไม่เช่�อและไม่ปฏิิบััติิติามคำาแนี้ะนี้ำาขึ้องกุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ ข่ึ้นี้จัดงานี้
วิัสาขึ้บ้ัชาเว้ัยนี้เท้ยนี้กัุนี้โดยไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม สิ�งท้�จะเกิุดข้ึ้�นี้ในี้บั�านี้เม่องเรัาจะไม่ต่ิาง 
จากุบัรัาซิึ่ล แต่ิเม่�อรัักุษารัะยะห่างทางสังคม เรัาก็ุลำาบัากุทางเศรัษฐกิุจ ญาติิโยมม้ควัามเด่อดรั�อนี้ 
พรัะสงฆ์ก็ุติ�องช่วัยตัิ�งโรังทานี้ถวัายพรัะสงฆ์และแจกุญาติิโยม ทุกุฝ่�ายร่ัวัมม่อกัุนี้ช่วัยเหล่อกัุนี้ด�วัย
ควัามเขึ้�าใจท้�ถ้กุติ�อง ไม่เกิุดวิัปลาสคลาดเคล่�อนี้ในี้กุารัรัับัร้ั�

สัญญาวิปลาสเป็นํจ์ำด้เริ�ม่ตฺ้นํของปัญหา เม่�อม้สัญญาวิัปลาสค่อรัับัร้ั�คลาดเคล่�อนี้ ควัามคิด 
ก็ุผู้ิดเพ้�ยนี้ ในี้ท้�สุดทิฏิฐิวัิปลาสควัามเขึ้�าใจผิู้ดก็ุติามมา เพรัาะฉะนัี้�นี้กุารัแกุ�ปัญหาติ�องเริั�ม 
ท้�สัญญา ค่อปรัับักุารัรัับัร้ั�ให�ถ้กุติ�อง อย่าหลงเช่�อข่ึ้าวัปลอม ติ�องติรัวัจสอบัแหล่งข่ึ้าวัให�ด้  
โดยเฉพาะติ�องรัะวัังพวักุฤๅษ้แปลงสารั

เร้�องฤๅษีแปลงสารม้มาแต่ิโบัรัาณกุาล ผู้้�แปลงสารัม้ Hidden agenda ค่อ ม้เป้าหมาย 
ท้�ซ่ึ่อนี้เรั�นี้จ้งปล่อยข่ึ้าวัล่อต่ิาง ๆ หวัังผู้ลทางกุารัเม่องบั�าง ทางเศรัษฐกิุจบั�าง ฤๅษ้แปลงสารัเป็นี้
เร่ั�องท้�ม้มาในี้ชาดกุนี้อกุนี้ิบัาติ นี้อกุพรัะไติรัปิฎกุ แติ่งข้ึ้�นี้ท้�เช้ยงใหม่เม่�อ พ.ศ. ๒๐๐๐ เร้ัยกุช่�อ 
รัวัมว่ัา ปัญญาสชาดกุ หมายถ้งชาดกุ ๕๐ เร่ั�อง แต่ิงเป็นี้ภาษาบัาล้โดยพรัะมหาเถรัะ 
ชาวัล�านี้นี้า หน้ี้�งในี้ชาดกุเหล่านัี้�นี้ค่อรถเสนํชื้าด้กฺซ้ึ่�งเป็นี้ท้�มาขึ้องเร่ั�องฤๅษ้แปลงสารั

ในี้นิี้ทานี้ชาดกุเร่ั�องน้ี้� พรัะรัถเสนี้เป็นี้รัาชโอรัสขึ้องพรัะเจ�ารัถสิทธิ� นี้างยักุษิณ้ปลอม 
เป็นี้สาวังามมาทำามารัยาล่อลวังให�พรัะเจ�ารัถสิทธิ�หลงใหลถ้งกัุบัจับัมเหส้ผู้้�เป็นี้มารัดาขึ้อง 



๔๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

พรัะรัถเสนี้ไปขัึ้งคุกุ และให�ทรัมานี้จนี้ติาบัอด ต่ิอมาเม่�อพรัะรัถเสนี้เติิบัใหญ่ทำาตัิวัให�เป็นี้ท้� 
โปรัดปรัานี้ขึ้องพรัะเจ�ารัถสิทธิ� นี้างยักุษิณ้ท้�ติอนี้น้ี้�เป็นี้มเหส้เอกุแกุล�งทำาเป็นี้ป�วัย และบัอกุวั่า 
จะหายป�วัยก็ุต่ิอเม่�อได�ยารัักุษาจากุบั�านี้เกุิดเม่องนี้อนี้ขึ้องนี้างท้�อย้่ห่างไกุลออกุไป พรัะรัาชา 
เช่�อคำาพ้ดขึ้องนี้างจ้งส่งพรัะรัถเสนี้ไปเอายามาจากุเม่องนัี้�นี้ พรัะรัถเสนี้ได�เดินี้ทางไปติามคำาสั�ง  
โดยข้ึ้�ม�าวิัเศษเหาะไปทางอากุาศ

กุ่อนี้พรัะรัถเสนี้ออกุเดินี้ทางไป มเหส้ท้�เป็นี้ยักุษิณ้ได�เข้ึ้ยนี้จดหมายลับัใส่ซึ่องผู้้กุไวั�ท้�คอม�า  
ถ้งนี้างเมร้ัผู้้�เป็นี้ธิดายักุษ์ครัองเม่องนัี้�นี้ ใจควัามว่ัาหากุชายผู้้�น้ี้�ไปถ้งเม่องให�จับักิุนี้เป็นี้อาหารั  
พรัะรัถเสนี้ด�วัยควัามซ่ึ่�อไม่ได�อ่านี้ด้สารั ข้ึ้�ม�าเหาะมุ่งไปเม่องยักุษ์ในี้ป�าหิมพานี้ต์ิ รัะหว่ัาง 
ทางเห็นี้อาศรัมฤๅษ้อย้่ด�านี้ล่าง ก็ุชักุม�าเหาะลงไปพักุนี้อนี้หลับัใกุล�อาศรัม ฤๅษ้ได�ยินี้เส้ยงม�า 
จ้งออกุมาด้ เห็นี้ชายหนุ่ี้มหลับัอย้่ ติรัวัจด้เห็นี้ซึ่องจดหมายผู้้กุอย้่ท้�คอม�าก็ุแกุะออกุอ่านี้  
อ่านี้แล�วัสงสารัคนี้ถ่อสารั จ้งเปล้�ยนี้เน่ี้�อควัามในี้จดหมายเป็นี้ขึ้�อควัามใหม่ว่ัา เม่�อชายหนุ่ี้ม 
ผู้้�น้ี้�ไปถ้งเม่องยักุษ์ ให�จัดกุารัแต่ิงงานี้ครัองบั�านี้ครัองเม่องด�วัยกัุนี้ จากุนัี้�นี้ฤๅษ้ก็ุนี้ำาจดหมาย 
ท้�แปลงสารัแล�วัใสซ่ึ่องไวั�เหม่อนี้เดิม เม่�อพรัะรัถเสนี้ไปถ้งเม่องยกัุษ์นี้างเมร้ัล้กุสาวัยกัุษ์เปิดจดหมาย
ออกุอ่านี้ จ้งจัดพิธ้แต่ิงงานี้อย้กิุ่นี้กัุบัพรัะรัถเสนี้เป็นี้เวัลา ๗ เด่อนี้ ม�าวิัเศษเต่ิอนี้ว่ัาติ�องกุลับัไปช่วัย
แม่ติาบัอด พรัะรัถเสนี้จ้งข้ึ้�ม�าเหาะหน้ี้กุลับัเม่องมนุี้ษย์

น้ี้�เป็นี้ท้�มาขึ้องเร่ั�องฤๅษ้แปลงสารั อันี้แสดงให�เห็นี้ว่ัาม้กุารัเปล้�ยนี้แปลงสารัเพ่�อวััติถุปรัะสงค์ 
บัางอย่างมาแต่ิโบัรัาณกุาล สมัยน้ี้�เป็นี้ยุคขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารัท้�กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องข่ึ้าวัปลอมเกิุดข้ึ้�นี้ 
ไม่เวั�นี้แต่ิละวัันี้ ฉะนัี้�นี้จะติ�องฟัังห้ไวั�ห้ ติ�องติรัวัจสอบัแหล่งท้�มา อย่าเช่�อติามสัญญาวิัปลาส  
ดังท้�ทางบัรัิษัทเฟัซึ่บุ๊ักุได�ให�ข่ึ้าวัว่ัา เฉพาะเด่อนี้เมษายนี้ท้�ผู่้านี้มา ม้ข่ึ้าวัปลอมหร่ัอข่ึ้าวัอันี้ติรัาย
ข้ึ้�นี้บันี้เฟัซึ่บุ๊ักุปรัะมาณ ๕๐ ล�านี้ชิ�นี้ท้�ทางบัรัิษัทติ�องข้ึ้�นี้คำาเต่ิอนี้ว่ัาข่ึ้าวัน้ี้�ไม่น่ี้าเช่�อถ่อ และม้ขึ้่าวั
ปลอมท้�ทางเฟัซึ่บุ๊ักุไม่ข้ึ้�นี้คำาเต่ิอนี้อ้กุจำานี้วันี้มากุ ฉะนัี้�นี้จะติ�องรัะมัดรัะวัังในี้กุารับัริัโภคข่ึ้าวัสารั  
อยา่เช่�อข่ึ้าวัปลอม อย่าเช่�อโฆษณาชวันี้เช่�อ ติ�องติรัวัจสอบัให�รัอบัด�านี้ มิฉะนัี้�นี้จะกุลายเป็นี้กุรัะต่ิาย
ต่ิ�นี้ต้ิม ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าไวั�ในี้ ท์ั้ทั้ท์ั้ภิายชื้าด้กฺ ดังต่ิอไปน้ี้�

กุรัะติ่ายตัิวัหน้ี้�งนี้อนี้อย้่ใติ�ติ�นี้ติาลในี้ดงมะต้ิม ในี้ขึ้ณะท้�นี้อนี้เล่นี้อย้่ใติ�ร่ัมติาล ก็ุคิดในี้ใจ 
ว่ัาหากุแผู่้นี้ดินี้ถล่มข้ึ้�นี้มาจะเกิุดอะไรัข้ึ้�นี้ คิดยังไม่ทันี้จบั ผู้ลมะต้ิมสุกุติกุลงมาโดนี้ใบัติาล  
กุรัะต่ิายไม่ได�ด้ว่ัาติ�นี้ติอขึ้องเส้ยงนัี้�นี้มาจากุไหนี้ จิติวิัปลาสคิดว่ัาแผู่้นี้ดินี้ถล่มข้ึ้�นี้มาจริัง ๆ  
กุลัวัว่ัาคงติายแน่ี้หากุอย้่ท้�น้ี้�ติ่อไป จ้งร้ับัวิั�งออกุจากุดงติาล กุรัะต่ิายในี้ฝ้่งตัิวัอ่�นี้เห็นี้เขึ้�าจ้ง
ถามว่ัาเป็นี้อะไรัไป กุรัะต่ิายตัิวันัี้�นี้ติอบัว่ัาแผู่้นี้ดินี้ถล่ม มันี้วิั�งหน้ี้สุดช้วิัติ กุรัะต่ิายตัิวัอ่�นี้เกิุด
ทิฏิฐิวิัปลาส ค่อ ไม่เห็นี้เองแต่ิด่วันี้เช่�อคำาพ้ดขึ้องกุรัะต่ิายตัิวัแรักุ กุรัะต่ิายทั�งฝ้่งก็ุวิั�งติามกัุนี้มา  
เกุ�ง กุวัาง ทั�งหลายเห็นี้เขึ้�าก็ุถามว่ัาวิั�งทำาไม พอทรัาบัขึ้่าวัว่ัาแผู่้นี้ดินี้ถล่มก็ุวิั�งติามกัุนี้มาทั�ง 
สัติว์ันี้�อยสัติว์ัใหญ่ แม�กุรัะทั�งช�างก็ุวิั�งกัุนี้โกุลาหลอลหม่านี้ ไม่ม้ใครัติรัวัจสอบัแหล่งข่ึ้าวัให�ชัดเจนี้ 



๔๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ทุกุตัิวัต่ิ�นี้ต้ิมด�วัยสัญญาวิัปลาส รัับัทรัาบัข่ึ้าวัสารัคลาดเคล่�อนี้ เกิุดจิติวิัปลาส กุลัวัเกิุนี้เหตุิ 
และทิฏิฐิวิัปลาส เขึ้�าใจผิู้ดคิดว่ัาแผู่้นี้ดินี้ถล่มพากัุนี้วิั�งติามกัุนี้มาเป็นี้ฝ้่งใหญ่ ขึ้ณะนัี้�นี้ รัาชส้ห์ 
กุำาลังพักุผู่้อนี้อย้่บันี้ชะง่อนี้ผู้ามองเห็นี้เขึ้�าก็ุร้ั�ว่ัาหากุปล่อยให�วิั�งต่ิอไป ติ�องเหย้ยบักัุนี้ติายแน่ี้ 
จ้งบัันี้ล่อส้หนี้าทเส้ยงดังกุ้กุกุ�อง สัติว์ัทั�งหลายโดยสัญชาติญาณเม่�อได�ยินี้เส้ยงรัาชส้ห์คำารัาม  
เหม่อนี้ถ้กุสะกุดก็ุหยุดวิั�งกุะทันี้หันี้เบัรัคกัุนี้ตัิวัโกุ่ง

รัาชส้ห์ถามว่ัา “ทำาไมจ้งวิั�งแติกุต่ิ�นี้มาอย่างน้ี้�”

สัติว์ัท้�วิั�งแถวัหนี้�าบัอกุว่ัา “แผู่้นี้ดินี้ถล่ม” พอถ้กุถามว่ัา “ฟัังข่ึ้าวัมาจากุใครั” ก็ุส่บัสาวัหาติ�นี้ติอ 
จนี้พบัวั่าฝ้่งกุรัะต่ิายเป็นี้ฝ่�ายเริั�มติะโกุนี้วั่าแผู่้นี้ดินี้ถล่ม พอติรัวัจสอบัแล�วั กุลายเป็นี้ว่ัากุรัะติ่าย 
ตัิวัเด้ยวัเป็นี้ติ�นี้เหตุิ มันี้ได�รัายงานี้รัาชส้ห์ว่ัาแผู่้นี้ดินี้ถล่มติอนี้ท้�นี้อนี้อย้่ใติ�ร่ัมติาล 

รัาชส้ห์ถามว่ัาถล่มติรังไหนี้ ให�พาไปด้ กุรัะต่ิายไม่กุล�าพาไปด้เพรัาะกุลวััว่ัาแผู่้นี้ดินี้จะถลม่อ้กุ

รัาชส้ห์บัอกุว่ัาไม่ติ�องกุลัวั จงข้ึ้�หลังเรัาไป หากุแผู่้นี้ดินี้ถล่มก็ุวิั�งหน้ี้ทันี้ 

กุรัะต่ิายกุลัวัรัาชส้ห์จ้งยอมข้ึ้�นี้ข้ึ้�หลังรัาชส้ห์ท้�พาวิั�งไปถ้งดงติาล กุรัะต่ิายบัอกุว่ัา แผู่้นี้ดินี้ถล่ม 
ติรังน้ี้� เม่�อรัาชส้ห์ไปสำารัวัจด้ก็ุเห็นี้ผู้ลมะต้ิมท้�ติกุลงใติ�ติ�นี้ติาล จ้งเร้ัยกุกุรัะต่ิายมาด้ พอเห็นี้ผู้ลมะต้ิม
สุกุเท่านัี้�นี้รัาชส้ห์ก็ุทรัาบัถ้งติ�นี้ติอท้�ทำาให�สัติว์ัทั�งหลายต่ิ�นี้ต้ิมจนี้เกุ่อบัจะเหยย้บักัุนี้ติาย รัาชส้ห์ไป 
แถลงท้�มาท้�ไปให�ฝ้่งสัติว์ัรัับัร้ั� สัติว์ัเหล่านัี้�นี้รัอดติายเพรัาะได�ผู้้�ม้ปัญญาค่อรัาชส้ห์เต่ิอนี้สติิ 
จ้งหายต่ิ�นี้ต้ิม รัาชส้ห์นัี้�นี้ค่อพรัะโพธิสัติว์ัในี้อด้ติชาติินัี้�นี้เอง

พรัะพุทธเจ�าสรุัปคติิธรัรัมจากุชาดกุน้ี้�ว่ัา พวักุเช่�อง่าย ค่อ ปรโฆสาน์ํสารี แล่นํไปตฺาม่เสียง 
ของคนํอ้�นํ ปม่าทั้ปรม่า ตฺ้�นํตฺูม่ตฺาม่ ๆ กัฺนํโด้ยไม่่รู้ว่าอะไรเป็นํอะไร สัติว์ัเหล่าน้ี้�ติกุอย้่ในี้ 
ควัามปรัะมาท ย่อมปรัะสบัภัยเหม่อนี้ฝ้่งสัติว์ัทั�งหลายต่ิ�นี้ต้ิมไปติามกุรัะต่ิายนี้�อย ฉะนัี้�นี้

ในี้ปรัะเทศชาติิบั�านี้เม่อง หากุปรัะชาชนี้ติ่�นี้ต้ิมติามกัุนี้จะทะเลาะกุันี้วุ่ันี้วัาย ติอนี้น้ี้�ก็ุ
แบ่ังออกุเป็นี้ ๒ กุลุ่ม ค่อ กุลุ่มหน้ี้�งกุลัวัโรัคโควิัด อ้กุกุลุ่มหน้ี้�งกุลัวัอดติาย ฝ่�ายหน้ี้�งเร้ัยกุรั�อง 
ให�ล็อคดาวัน์ี้ปิดบั�านี้เม่องให�มากุกุว่ัาน้ี้� อ้กุฝ่�ายหน้ี้�งเร้ัยกุรั�องให�ผู่้อนี้ปรันี้มากุกุว่ัาน้ี้� ในี้กุรัณ้น้ี้� 
ผู้้�ม้อำานี้าจติ�องม้เหตุิผู้ลตัิดสินี้ใจแบับัพบักัุนี้คร้ั�งทาง ค่อฟัังทุกุฝ่�ายแล�วัเอามาชั�งใจว่ัาจะเล่อกุ 
วิัธ้ใด อย่าร้ับัรั�อนี้เกิุนี้ไป ทำาแต่ิพอด้ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม พอม้พอกิุนี้ แล�วัเรัาก็ุจะได�ทั�ง 
สิ�งท้�เป็นี้พ่�นี้ฐานี้แห่งควัามมั�งคั�ง ค่อ “อโรคยปรม่า ลาภิา ความ่ไม่่มี่โรคเป็นํลาภิอันํประเสริฐ”  
ซ้ึ่�งจะเห็นี้ในี้ติอนี้น้ี้� หากุปรัาศจากุโรัคโควิัด 1๙ เรัาก็ุสามารัถเปิดบั�านี้ เปิดเม่อง เปิดกุารัท่องเท้�ยวั 
ทำาธุรักิุจต่ิาง ๆ ได� เพรัาะควัามไม่ม้โรัคเป็นี้พ่�นี้ฐานี้ขึ้องลาภทั�งหลาย 

สมัยพรัะพุทธเจ�า เม่�อโรัคภัยรัะบัาดในี้เม่องไพศาล้ โรัคห่าค่ออหิวัาติกุโรัคมาค่้กัุบัทุพภิกุขึ้ภัย 
ค่อภัยท้�เกิุดจากุควัามขึ้�าวัยากุหมากุแพง สิ�งท้�จะติ�องจัดกุารัอันี้ดับัแรักุค่อโรัคภัย แล�วัค่อย 
แกุ�ไขึ้ทุพภิกุขึ้ภัย ดังท้�ปรัะเทศไทยกุำาลังทำาอย้ค่่อผู่้อนี้ปรันี้ให�คนี้ทำามาหากิุนี้หลังจากุเอาชนี้ะโควัดิ 



๔๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ได�รัะดับัหน้ี้�ง เรัาเริั�มผู่้อนี้ปรันี้เพ่�อเอาชนี้ะทุพภิกุขึ้ภัยต่ิอไปโดยไม่ร้ับัเร่ังจนี้เกิุนี้ไป ปรัะเทศอ่�นี้ 
จะส่งนัี้กุท่องเท้�ยวัหร่ัอแรังงานี้เขึ้�ามาก็ุอย่าเปิดรัับัง่ายนัี้กุ บัางท้ท้�ปรัะเทศนัี้�นี้ไม่ม้คนี้เจ็บัป�วัย 
จากุโควิัดอาจเป็นี้เพรัาะเขึ้าติรัวัจเช่�อไม่มากุพอก็ุเป็นี้ได� เรัาจะร้ั�ได�อย่างไรัว่ัาติอนี้น้ี้�ไม่ม้คนี้ติิดเช่�อ 
โควิัดจากุต่ิางปรัะเทศลอบัเขึ้�ามาอย้่ในี้ติลาดขึ้องเรัา ในี้ชุมชนี้ขึ้องเรัา ในี้โรังงานี้ขึ้องเรัา  
ถ�าเรัาปรัะมาท ไม่สวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัย ไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ผู้้�ส้งอายุและกุลุ่มเส้�ยง 
ไปติิดเช่�อเขึ้�าก็ุจะรัักุษาได�ยากุ หากุเกิุดโควิัดรัะบัาดรัะลอกุท้� ๒ ข้ึ้�นี้มาเรัาจะเส้ยใจภายหลัง  
เพรัาะเหตุิท้�ไปเช่�อง่าย เกิุดสัญญาวิัปลาส ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ว่ัา “สญฺฺญฺาย วิปรีเยสา” เปน็ํตฺ้นํ 
แปลควัามว่ัา “จิำตฺของท่ั้านํเด้้อด้ร้อนํว่์นํวาย เพัราะความ่วิปลาสแห่งกฺารรับุรู้” ดังพรัรัณนี้ามา 
พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอานุี้ภาพแห่งบุัญกุุศลท้�เกิุด 
จากุธรัรัมสวันี้มัย ค่อกุารัฟัังธรัรัมน้ี้�  บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา  
พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิ  
บันี้พรัะบัรัมธาติุมหาเจด้ย์ ขึ้อจงรัวัมกุันี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรั 
เป็นี้สัพพะโรัคะวิันิี้มุติโติ รัอดพ�นี้จากุโรัคภัยทั�งปวังโดยเฉพาะโรัคติิดเช่�อโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้า 
สิ�งใดท้� เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจ  
จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้สัญญาวิปลาสกฺถา ว่าด้้วยความ่คลาด้เคล้�อนํ 
แห่งกฺารรับุรู้ พอสมควัรัแกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�



๔๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อันาวิ่ลจิิตตกถา 

ว่่าด้้ว่ยใจิไม่ขุ่นมัว่*

 

อนําวิลมฺ่หิ จิำตฺฺเตฺ โส ปสฺสติฺ อตฺฺตฺทั้ตฺฺถํ ปรตฺฺถนฺํติฺ.
                                   (ขุุ. ชา. ๒๗/๒๑๙)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในํอนําวิลจิำตฺตฺกฺถา ว่าด้้วยใจำไม่่ข่์นํมั่ว  
เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้ขึ้อง 
ญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ขึ้วันี้ขึ้วัายมาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งติรังกัุบั 
วัันี้พรัะใหญ่ แรัม 1๕ คำ�า เด่อนี้ ๗ 

ติามปกุติิแล�วัเด่อนี้ ๗ จะเป็นี้เด่อนี้ขึ้าด วัันี้พรัะใหญ่จะเป็นี้วัันี้แรัม 1๔ คำ�า แต่ิวัันี้น้ี้�นี้านี้ ๆ 
จะม้สักุครัั�งหน้ี้�งท้�ติรังกัุบัแรัม 1๕ คำ�า เด่อนี้ ๗ ทั�งน้ี้�เพรัาะว่ัา ปีน้ี้�เป็นี้ปีอธิกุสุรัทินี้ หมายถ้ง 
ม้วัันี้แถมเขึ้�ามา 1 วัันี้ในี้รัอบัปีม้ ๓๖๖ วัันี้ เพรัาะม้วัันี้ท้� ๒๙ กุุมภาพันี้ธ์ ปกุติิ ๔ ปี จะม้สักุครัั�งหน้ี้�ง 
ท้�เด่อนี้กุุมภาพันี้ธ์ม้ ๒๙ วัันี้ ปีไหนี้เด่อนี้กุุมภาพันี้ธ์ม้วัันี้ท้� ๒๙ ปีนัี้�นี้เด่อนี้ ๗ จะม้แรัม 1๕ คำ�า  
เพ่�อท้�จะนัี้บัวัันี้ติามจันี้ทรัคติิให�ติรังหร่ัอใกุล�เค้ยงกัุบัทางสุริัยคติิ 

วัันี้น้ี้�ถ่อว่ัาท่านี้ทั�งหลายมาฟัังเทศน์ี้เป็นี้กุรัณ้พิเศษในี้วัันี้แรัม 1๕ คำ�า เด่อนี้ ๗ และเป็นี้พิเศษ
ท้�เปิดโอกุาสให�ญาติิโยมเขึ้�ามานัี้�งฟัังกัุนี้เต็ิมพรัะอุโบัสถวััดปรัะยรุัวังศาวัาส หมายถ้งให�นัี้�งติามเกุ�าอ้�
ท้�จัดตัิ�งไวั�เพ่�อรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ในี้รัอบั ๓ เด่อนี้ท้�ผู่้านี้มา วััดจัดเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้  
ม้แต่ิพรัะเณรัฟััง ญาติิโยมฟัังผู้่านี้ทางส่�อสังคมออนี้ไลนี้์ วััดปฏิิบััติิติามนี้โยบัายขึ้องรััฐบัาล 
แต่ิมาบััดน้ี้�นี้โยบัายขึ้องรััฐบัาลผู้ลิดอกุออกุผู้ล กุารัปิดบั�านี้ปิดเม่องท้�เร้ัยกุกัุนี้ว่ัาล็อคดาวัน์ี้  
ม้ผู้ลทำาให�ภายในี้ปรัะเทศเรัาไม่ม้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ติิดต่ิอกัุนี้มาถ้งเม่�อวัานี้น้ี้� ๒๔ วัันี้ ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ 
เป็นี้ศ้นี้ย์มา ๒๔ วัันี้แล�วั ท้�เรัาเห็นี้ตัิวัเลขึ้ผู้้�ติิดเช่�อล�วันี้แต่ิมาจากุต่ิางปรัะเทศในี้รัอบั ๒๔ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา  
คนี้มาจากุต่ิางปรัะเทศถ้กุกัุกุตัิวัอย้่ในี้ State quarantine ค่อท้�กัุกุตัิวัท้�รััฐบัาลจัดให� ถ�าติรัวัจพบั 
ว่ัาติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้าสายพันี้ธ์ุใหม่ก็ุส่งเขึ้�ารัักุษา ใครัท้�ไม่ติิดเช่�อหลัง 1๔ วัันี้ก็ุออกุมารัวัมกัุบั 
คนี้ทั�วัไปในี้ปรัะเทศซ้ึ่�งปลอดเช่�อมาได� ๒๔ วัันี้ 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากุัณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย  แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 
1๕ คำ�า เด่อนี้ ๗) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั อุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้จากุพรัะอุโบัสถ  
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๐ มิถุนี้ายนี้ ๒๕๖๓
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ถ�าอ้กุ ๔ วัันี้ขึ้�างหนี้�าเรัาไม่ม้ผู้้�ติิดเช่�อโควิัดครับั ๒๘ วัันี้ ติอนี้นัี้�นี้ช่�อว่ัาปรัะเทศไทยเส้�ยง 
นี้�อยแล�วั วัันี้น้ี้�ยังเส้�ยงมากุอย้ ่แต่ิหากุครับั ๒๘ วัันี้ไม่ม้ผู้้�ติิดเช่�อในี้ปรัะเทศ ก็ุจะทำาให�ปรัะเทศไทย
เขึ้�าทำาเน้ี้ยบัปรัะเทศท้�เส้�ยงนี้�อย และอาจเปิดปรัะเทศรัับันัี้กุท่องเท้�ยวัจากุปรัะเทศท้�ปลอดเช่�อ  
๒๘ วัันี้เหม่อนี้กัุนี้ แต่ิกุาร์ัดอย่าติกุ ปรัะมาทไม่ได� เพรัาะว่ัาปรัะเทศจ้นี้ปลอดเช่�อมากุว่ัา ๕๐ วัันี้ 
อย้่ด้ ๆ เช่�อก็ุแพร่ัรัะบัาดข้ึ้�นี้มาท้�ปักุกิุ�งในี้ช่วังน้ี้� คนี้แปลกุใจว่ัาเช่�อมาจากุไหนี้ ทั�ง ๆ ท้�จ้นี้ยังไม่ได�
เปิดเม่องติ�อนี้รัับัชาวัต่ิางปรัะเทศ 

อย่างไรัก็ุติาม เม่�อสถานี้กุารัณ์บั�านี้เม่องผู้่อนี้คลาย ทางมหาเถรัสมาคมกุ็ผู่้อนี้คลาย 
ติามไปด�วัย ยกุเลิกุมติิท้�ห�ามวััดทั�วัปรัะเทศจัดกิุจกุรัรัมอันี้เป็นี้ท้�รัวัมขึ้องปรัะชาชนี้ ต่ิอไปน้ี้� 
วััดจัดกิุจกุรัรัมได�ติามปกุติิเหม่อนี้ทางฝ่�ายบั�านี้เม่อง แม�กุรัะทั�งพิธ้อุปสมบัทบัวัชพรัะกุ็ทำาได�  
เว้ัยนี้เท้ยนี้ก็ุทำาได� แต่ิติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ โดยปฏิิบััติิติาม 
ขึ้�อกุำาหนี้ดหร่ัอคำาแนี้ะนี้ำาขึ้องฝ่�ายบั�านี้เม่อง

วัันี้น้ี้�เป็นี้โอกุาสท้�เม่�อม้กุารัผู่้อนี้คลาย ก็ุม้พิธ้บัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้พรัะติามปกุติิ  
ท่านี้ทั�งหลายม้โอกุาสได�เขึ้�ามาฟัังธรัรัมในี้พรัะอุโบัสถ กุารัฟัังธรัรัมเพ่�อให�เกิุดควัามสงบักุาย  
สงบัวัาจา สงบัใจ ท้�ว่ัาสงบักุาย ค่อฟัังด�วัยควัามเคารัพม้กุารัพนี้มม่อเพ่�อเจริัญสติิ ไม่หลงล่มสติิ 
เม่�อไม่ม้กุารัพ้ดคุยกัุนี้ก็ุม้ควัามสงบัวัาจา ส่วันี้ท้�ว่ัาสงบัใจค่อไม่ฟุ้ังซ่ึ่านี้ ใจไม่ขุ่ึ้นี้มัวั และเม่�อใจ 
ไม่ขุ่ึ้นี้มัวัก็ุจะฟัังเทศน์ี้ร้ั�เร่ั�อง ได�อานิี้สงส์ทันี้ติา ค่อ ได�ร้ั�จักุปรัะโยชน์ี้ตินี้ ปรัะโยชน์ี้ท่านี้ ดำารังช้วิัติ
ให�เป็นี้ปรัะโยชน์ี้แกุ่สังคม ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุเป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อนําวิลมฺ่หิ  
จิำตฺฺเตฺ” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “เม้่�อใจำไม่่ข่์นํมั่ว บ์ุคคลย่อม่เห็นํประโยชื้นํ�ตฺนํ ประโยชื้นํ�คนํอ้�นํ”  
แต่ิหากุใจขุ่ึ้นี้มัวัก็ุไม่เห็นี้ปรัะโยชน์ี้ทั�งขึ้องตินี้และขึ้องคนี้อ่�นี้ แถมทำาลายปรัะโยชน์ี้ขึ้องตินี้ 
และขึ้องคนี้อ่�นี้ กุลายเป็นี้คนี้ม้ปัญหา

ท่านี้เปร้ัยบัใจเหม่อนี้นี้ำ�าในี้สรัะ  ถ�านี้ำ�าในี้สรัะใสสงบันิี้�ง คนี้ก็ุจะมองเห็นี้หอยกุาบั หอยโข่ึ้ง 
เห็นี้ปลาว่ัายอย้่ในี้สรัะ ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้ ถ�าใจผู่้องใสไม่ขุ่ึ้นี้มัวั คนี้เรัาจะร้ั�จักุผิู้ดชอบัชั�วัด้  
ร้ั�จักุท้�จะพ้ดจาไพเรัาะอ่อนี้หวัานี้ ปฏิิบััติิต่ิอกัุนี้อย่างน่ี้ารัักุ น่ี้าคบัหาสมาคม แติ่หากุใจขุ่ึ้นี้มัวั 
กุารัแสดงออกุทางกุายก็ุไม่น่ี้ารัักุ วัาจาก็ุไม่ใช่ภาษาดอกุไม� ส้หนี้�าท่าทางก็ุขุ่ึ้นี้มัวัก็ุเหม่อนี้กัุบันี้ำ�า 
ท้�นี้ำาเอาส้ไปเติิม นี้ำ�าปกุติิเป็นี้นี้ำ�าใสไม่ม้ส้ ถ�าเรัาทำาให�เกิุดส้ เช่นี้ กุวันี้ให�นี้ำ�าขุ่ึ้นี้ ให�ติะกุอนี้ท้�อย้่
ขึ้�างล่างฟุ้ังข้ึ้�นี้มา พอนี้ำ�าขุ่ึ้นี้ก็ุมองไม่เห็นี้ปลา วััดเคยเล้�ยงปลาครัาฟัไวั�ในี้เขึ้าเต่ิา แต่ินี้ำ�าขุ่ึ้นี้ คนี้มา 
ก็ุมองไม่เห็นี้ปลา ปัจจุบัันี้น้ี้�จำานี้วันี้นี้�อยลง แต่ิเต่ิายังคงอย้่ในี้เขึ้ามอ 

นี้ำ�าขุ่ึ้นี้มาจากุติะกุอนี้ท้�ฟุ้ังข้ึ้�นี้มา ติะกุอนี้อาจจะทำาให�นี้ำ�าม้ส้ต่ิาง ๆ  ในี้ทะเลบัางแห่งม้ติะกุอนี้
หร่ัอติะไครัเ่ป็นี้ส้เข้ึ้ยวั บัางแหง่เป็นี้ส้แดง บัางแหง่นี้ำ�าทะเลขุ่ึ้นี้เปน็ี้ส้ดำาอาจจะเปน็ี้เพรัาะม้นี้ำ�ามันี้หกุ 
ในี้ทะเล ท้�เปร้ัยบัเป็นี้ส้ ๓ ส้ เพรัาะว่ัาเวัลาติะกุอนี้ในี้นี้ำ�าฟุ้ังเป็นี้ส้เข้ึ้ยวั นัี้�นี้เปร้ัยบัเหม่อนี้ 
เวัลาท้�ใจฟุ้ังด�วัยควัามโลภ เป็นี้ส้แดงเพรัาะฟุ้ังด�วัยควัามโกุรัธ เป็นี้ส้ดำาเพรัาะฟุ้ังด�วัยควัามหลง  



๔๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ดังพรัะบัาล้ท้�วัา่ “ล์ทฺั้โธุ์ อตฺฺถํ นํ ชื้านําติฺ คนํโลภิย่อม่ไม่่เห็นํประโยชื้นํ� ก์ฺทฺั้โธุ์ อตฺฺถํ นํ ชื้านําติฺ คนํโกฺรธุ์ 
ม่องไม่่เห็นํประโยชื้นํ� มู่ฬฺฺโห อตฺฺถํ นํ ชื้านําติฺ คนํหลงก็ฺม่องไม่่เห็นํประโยชื้นํ�”

เวัลาอย้่ติามปกุติิ จิติขึ้องเรัาสงบั เช่นี้ เวัลาคนี้อารัมณ์ด้ เพรัาะกิุเลสติกุติะกุอนี้นี้อนี้นิี้�ง  
ดังพรัะบัาล้ท้�ว่ัา “ปภิสฺสรมิ่ทํั้ ภิิกฺฺขเว จิำตฺฺตํฺ” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “ภิิกฺษ์ทัั้�งหลาย จิำตฺนีํ�ประภัิสสร 
ผู่้องใส ก็ฺจำิตฺนัํ�นํแลเศิร้าหม่องเพัราะอ์ปกิฺเลสทัั้�งหลายทีั้�จำรม่า” อุปกิุเลสจรัมากุรัะทบัจิติ
เหม่อนี้กุับักุารัท้�เรัาเอากุ�อนี้อิฐทุ่มลงไปในี้สรัะ ติะกุอนี้ในี้จิติฟุ้ังข้ึ้�นี้มา เป็นี้ควัามโลภ ควัามโกุรัธ 
ควัามหลง จิติขุ่ึ้นี้มัวั เม่�อจิติขุ่ึ้นี้มัวั มองไม่เห็นี้ปรัะโยชนี้์อันี้ใด เวัลาโลภมากุกุ็เป็นี้ขึ้โมยเป็นี้โจรั  
เม่�อโกุรัธมากุก็ุเข่ึ้นี้ฆ่าทำารั�ายกัุนี้ เม่�อหลงมากุก็ุกุลัวัจนี้เป็นี้โรัคปรัะสาท

เพรัาะฉะนัี้�นี้ เรัาติ�องฝึ่กุปรัะคองจิติขึ้องเรัาให�สงบั เพรัาะอนุี้สัยกิุเลสติกุติะกุอนี้นี้อนี้นิี้�ง 
เวัลาท้�เรัาไม่โลภ ไม่โกุรัธ ไม่หลง ไม่ใช่ว่ัาหมดกิุเลส เวัลานัี้�งสงบัฟัังเทศนี้์อย้่น้ี้� กิุเลสติกุติะกุอนี้
นี้อนี้นิี้�งอย้่ใติ�กุ�นี้สรัะ ช่วังน้ี้�จิติผู่้องใส ไม่ขุ่ึ้นี้มัวั เรัายิ�มแย�มแจ่มใส ดังนัี้�นี้ คนี้เขึ้�าวััดปรัะจำาเร้ัยกุว่ัา  
เป็นี้กัุลยาณมิติรัค่อเป็นี้มิติรัท้�ด้ พ้ดจาไพเรัาะอ่อนี้หวัานี้ กิุริัยามารัยาทเร้ัยบัรั�อย เรัาอย้่ในี้ 
สิ�งแวัดล�อมท้�ทำาให�จิติสงบั แต่ิเม่�อกุลับัไปบันี้ท�องถนี้นี้ รัถติิดก็ุเคร้ัยด ไม่สบัายใจเหม่อนี้ติอนี้ไหวั�
พรัะในี้โบัสถ ์เม่�อเจอรัถติิดหร่ัอรัถอ่�นี้แซึ่งซึ่�าย แซึ่งขึ้วัา ปาดหนี้�า ใจเรัาเกิุดควัามเคร้ัยด ควัามโกุรัธ 
กิุเลสฟุ้ัง กิุเลสท้�นี้อนี้อย้่กุ�นี้บ้ั�งเร้ัยกุว่ัาอนุี้สัยกิุเลส พอม้คนี้มากุวันี้ให�ขุ่ึ้นี้ก็ุฟุ้ังข้ึ้�นี้มากุลายสภาพเป็นี้
ปริัยุฏิฐานี้กิุเลส หมายถ้งกิุเลสท้�เคยนี้อนี้อย้่กุ�นี้บ้ั�งหัวัใจได�ฟุ้ังข้ึ้�นี้กุลุ�มรุัมจิติใจกุลายเป็นี้ควัามโลภ 
โกุรัธ หลง

ถ�าม้คนี้มาบัอกุขึ้่าวัว่ัาเรัาจะได�สิ�งนัี้�นี้สิ�งน้ี้� กิุเลสก็ุฟุ้ัง คนี้เขึ้�าวััดไปเจอติะเค้ยนี้อายุรั�อยปี 
จัดกุารัข้ึ้ด ได�เลขึ้เด็ดอะไรัมาก็ุน้ี้กุว่ัาถ้กุหวัยแน่ี้งวัดน้ี้�ควัามโลภฟุ้ังและจะฟุ้ังไปจนี้ถ้งวัันี้หวัยออกุ 
และจะสงบัเม่�อถ้กุหวัยกิุนี้ คนี้โลภจะไม่เห็นี้ปรัะโยชนี้์ คำาว่ัาปรัะโยชนี้์ ค่อไม่เห็นี้คุณและไม่เห็นี้
โทษ ดังเร่ั�องคนี้ขึ้โมยกุรัะดิ�ง

ปกุติิ กุรัะดิ�งม้เส้ยงดังกุรุั�งกุริั�ง เขึ้าแขึ้วันี้กุรัะดิ�งไวั�หนี้�ารั�านี้ นี้ายโลภมากุคนี้หน้ี้�งไม่ม้เงินี้ 
ซ่ึ่�อกุรัะดิ�ง เขึ้ามองมันี้ทุกุวัันี้แล�วัน้ี้กุอยากุจะขึ้โมยกุรัะดิ�ง เขึ้าอยากุได�มันี้มากุ แติ่ไม่กุล�าไปขึ้โมย
เพรัาะกุลัวัว่ัากุรัะดิ�งจะส่งเส้ยงดัง เขึ้าเกุิดควัามคิดข้ึ้�นี้ว่ัา ท้�กุรัะดิ�งม้เส้ยงดังเพรัาะห้เรัาได�ยินี้ 
ถ�าเรัาอุดห้จะไม่ได�ยินี้เส้ยง กุรัะดิ�งก็ุไม่ดัง เรัาก็ุขึ้โมยมันี้ได� พอคิดได�ดังน้ี้�เขึ้าก็ุนี้ำาดินี้นี้ำ�ามันี้มาอุดห้
ตินี้เองแล�วัเดินี้ไปหยิบักุรัะดิ�งออกุไปจากุรั�านี้ เจ�าขึ้องรั�านี้ก็ุเร้ัยกุคนี้มาช่วัยจับัตัิวัเขึ้าส่งติำารัวัจขึ้�อหา
ขึ้โมยกุรัะดิ�ง ควัามโลภบัังติาทำาให�เขึ้ากุล�าอุดห้ขึ้โมยกุรัะดิ�ง

เร่ั�องน้ี้�สอนี้ให�ร้ั�ว่ัา “อติฺโลโภิ หิ ปาปโกฺ โลภิม่ากฺเกิฺนํไปเลวแท้ั้ ๆ ” คนี้เรัาพอโลภมากุเกิุนี้ไป
จนี้คุมไม่อย้ก็ุ่ทำาทุจริัติคอรัรั์ัปชันี้ โกุงบั�านี้โกุงเม่อง ติิดคุกุกัุนี้ไป ไม่ใช่ว่ัาไม่ร้ั�ว่ัากุำาลังทำาผิู้ดกุฎหมาย  
แต่ิเพรัาะโลภมากุจ้งห�ามใจไม่อย้่ พอโกุรัธมากุก็ุฆ่ากัุนี้ติาย ล้กุฆ่าพ่อ บัางคนี้ไม่ได�ฆ่าเพรัาะ 
ควัามโกุรัธแต่ิฆ่าเพรัาะควัามหลง ค่อเสพยาเสพติิดมากุไปจ้งเพ้�ยนี้ปรัะสาทหลอนี้ถ้งกัุบัฆ่าพ่อ 



๔๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ฆ่าแม่ บัางคนี้รัักุกัุนี้อย้่ด้ ๆ พอควัามห้งหวังครัอบังำาก็ุฆ่าค่้ครัองขึ้องตินี้ กิุเลสค่อโลภ โกุรัธ หลง 
ในี้รัะดับัท้�สรั�างควัามรุันี้แรังขึ้นี้าดท้�ละเมิดศ้ลท่านี้เร้ัยกุว่ัา วีติฺกฺกฺม่กิฺเลส เป็นี้รัะดับัท้�กิุเลสกุรัะฉอกุ
ออกุมาทำาให�ละเมิดศ้ล

เรัาได�เห็นี้แล�วัว่ัา กิุเลสท้�นี้อนี้นิี้�งอย้่ใติ�กุ�นี้บ้ั�งหัวัใจ เร้ัยกุว่ัา อน์ํสัยกิฺเลส ค่อควัามโลภ  
โกุรัธ หลง ซ้ึ่�งติกุติะกุอนี้ยังไม่แสดงอากุารั ต่ิอเม่�อเรัาไปกุวันี้ทำาให�มันี้ฟุ้ัง เร้ัยกุว่ัา ปริย์ฏฐานํ
กิฺเลส ค่อ โลภ โกุรัธ หลงท้�กุวันี้ใจเรัาอย้่เร่ั�อย ขัึ้�นี้ต่ิอมากิุเลสม้กุำาลังมากุจนี้เรัาอยากุทำารั�ายเขึ้า  
อยากุขึ้โมยขึ้องเขึ้า ในี้ท้�สุดกิุเลสติ�องล�นี้ออกุมาเป็นี้ว้ัติิกุกุมกิุเลส จนี้ติ�องลักุขึ้โมย ติ�องฆ่ากัุนี้  
เพรัาะกุิเลสกุรัะฉอกุออกุมาขึ้�างนี้อกุ เร้ัยกุว่ัา วีติฺกฺกฺม่กฺิเลส แปลวั่า กิุเลสท้�ทำาให�ละเมิดศ้ล  
กุารัท้�เรัาสมาทานี้ศ้ลวัันี้น้ี้�ก็ุเพ่�อคุมไม่ให�กิุเลสกุรัะฉอกุออกุมา ถ�ากิุเลสทำาให�ฆ่ากัุนี้ติายก็ุผิู้ดศ้ล 
ขึ้�อท้� 1 เพ่�อควับัคุมไม่ให�ควัามโลภ โกุรัธ หลงกุรัะฉอกุออกุมาเป็นี้กุารักุรัะทำาหร่ัอคำาพ้ด 
ท้�เบ้ัยดเบ้ัยนี้กัุนี้ เรัาจ้งติ�องรัักุษาศ้ล

คนี้เรัาจะสามารัถรัักุษาศ้ลให�ได�ผู้ลก็ุติ�องม้อินํทั้รียสังวร หมายถ้งควับัคุมอินี้ทร้ัย์ ค่อ ติา 
ห้ จม้กุ ลิ�นี้ กุาย ใจ อย่าไปด้ อย่าไปอ่านี้ อย่าไปฟััง อย่าไปรัับัร้ั�เร่ั�องท้�กุรัะตุิ�นี้กิุเลสให�กุรัะฉอกุ  
ถ�าเรัาปิดห้ปิดติาไม่ไปรัับัร้ั�สิ�งยั�วัยวันี้ทั�งหลาย ใจเรัาจะสงบั ไม่เกิุดกิุเลสท้�เป็นี้เหตุิให�ละเมิดศ้ล

กุารัท้�ท่านี้ทั�งหลายมาเขึ้�าโบัสถ์ฟัังธรัรัมก็ุเป็นี้โอกุาสฝึ่กุทำาอินี้ทร้ัยสังวัรัด�วัยกุารัเพ่ง 
ด้แต่ิพรัะพุทธร้ัปปรัะธานี้ขึ้ณะฟัังพรัะเทศน์ี้ โดยไม่สนี้ใจเร่ั�องกุวันี้กิุเลสทั�งหลาย เม่�ออย้่บั�านี้ 
แทนี้ท้�จะด้ละครัท้ว้ักุรัะตุิ�นี้ควัามโลภ โกุรัธ หลง เรัาเปิดด้รัายกุารัธรัรัมะ จิติเรัาสงบั เพรัาะว่ัา 
เรัาม้อินี้ทร้ัยสังวัรั ค่อ กุารัควับัคุมช่องทางท้�เป็นี้ใหญ่ในี้กุารัเห็นี้ ในี้กุารัฟััง เป็นี้ติ�นี้ เม่�อทำา 
อินี้ทร้ัยสงัวัรั เรัาก็ุจะม้ศ้ลสังวัรัค่อรัักุษาศ้ลได� แต่ิบัางครัั�งท้�รัักุษาศ้ลไม่ได�เพรัาะว่ัาขึ้าดอินี้ทร้ัยสงัวัรั 
ค่อ กุารัควับัคุมตินี้เอง ดังท้�ม้หลายคนี้พากัุนี้ออกุไปนี้อกุบั�านี้ตัิ�งวังด่�มสุรัา ผิู้ดศ้ลขึ้�อท้� ๕  
เม่�อเมาข้ึ้�นี้มาก็ุไม่กุลัวัโควิัด ไม่ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม บัางท้ก็ุเล่นี้กุารัพนี้นัี้
และเสพยาเสพติิด เร้ัยกุว่ัารัับัอบัายมุขึ้เขึ้�ามาเป็นี้พรัวันี้ เพรัาะไม่ม้อินี้ทร้ัยสังวัรั 

ในี้ช่วังโควิัดกุำาลังรัะบัาด คนี้เรัาติ�องรัับัวิัถ้ช้วิัติแบับันิี้วันี้อร์ัมอล ค่อใช�ช้วิัติวิัถ้ใหม่ให�เป็นี้
ปกุติิด�วัยกุารัใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม เรัารัับัวิัถ้ช้วิัติใหม่ด�วัยกุารัทำา
อินี้ทร้ัยสังวัรั

คำาว่ัา สังวร แปลว่ัา ควับัคุม คำาว่ัา อินี้ทร้ัย์ หมายถ้ง อายตินี้ะจุดเช่�อมต่ิอ ได�แกุ่ ติา ห้ จม้กุ 
ลิ�นี้ กุาย และใจ ท้�เป็นี้ใหญ่รัับัร้ั�โลกุภายนี้อกุในี้ด�านี้นัี้�นี้ เช่นี้ ติาเป็นี้ใหญ่ในี้กุารัมองเห็นี้ ห้เป็นี้ใหญ่ 
ในี้กุารัฟััง คำาว่ัา อินี้ทร้ัยสังวัรั หมายถ้งกุารัควับัคุมปรัะสาทสัมผัู้สทั�งห�ารัวัมทั�งกุารัควับัคุมใจ 
ขึ้องเรัา เช่นี้ ไม่ปล่อยติาให�มองสิ�งท้�กุรัะตุิ�นี้ควัามโลภในี้ช่วังหยุดเช่�อเพ่�อชาติิ ไม่พาตัิวัเองไปเดินี้
ติามสถานี้ท้�อโคจรัท้�เส้�ยงต่ิอกุารัติิดโควิัด เม่�อเรัาหล้กุเล้�ยงสถานี้ท้�ท้�ไม่ควัรัไป จิติขึ้องเรัาก็ุไม่ขุ่ึ้นี้มัวั  
เม้่�อจิำตฺของเราไม่่ข่์นํมั่ว เราจำะรักฺษาระยะห่างทั้างสังคม่ได้้อย่างปกฺติฺ เป็นํนิํวนํอร�ม่อล วิถีชีื้วิตฺใหม่่



๔๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กุารัท้�ปรัะเทศไทยขึ้องเรัาสามารัถควับัคุมกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องเช่�อโควิัดมาจากุกุารัทำาด้ 
๒ อย่าง ค่อ (1) รัักุษาศ้ล ปฏิิบััติิติามกุฎหมายบั�านี้เม่องท้�กุารัควับัคุมมาจากุภายนี้อกุตัิวัเรัา  
และ (๒) เรัาควับัคุมตัิวัเองหร่ัอม้วิันัี้ยในี้ตัิวัเองด�วัยอินี้ทร้ัยสังวัรั กุล่าวัค่อ เรัาควับัคุมติา ห้ จม้กุ 
ลิ�นี้ กุาย และใจ ไม่ให�ซัึ่ดส่ายไปยังสิ�งยั�วัยวันี้ ใจขึ้องเรัาสงบัด�วัยกุารัทำาจิติติสังวัรั ค่อควับัคุมใจ 
ไม่ให�กิุเลสฟุ้ัง เรัาควับัคุมใจด�วัยสติิ

สติฺ ค่อ ใส่ใจอย้่กัุบัผัู้สสะปัจจุบัันี้ค่อสิ�งท้�กุำาลังกุรัะทบัติา ห้ เป็นี้ติ�นี้ อย่าปล่อยให�ใจลอยไป 
ท้�อ่�นี้ มองให�เห็นี้ ฟัังให�ได�ยินี้ ตัิวัอยา่งค่อขึ้ณะน้ี้� ท่านี้กุำาลังฟัังเทศนี้ใ์นี้โบัสถ์หร่ัอผู่้านี้กุารัถ่ายทอดสด 
ก็ุติาม เส้ยงขึ้องพรัะเทศนี้์เป็นี้สิ�งท้�มากุรัะทบัค่อผัู้สสะปัจจุบัันี้ ท่านี้ส่งใจติามกุรัะแสเส้ยง
แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าด�วัยสติิพรั�อมทั�งทำาจิติติสังวัรั ค่อคุมใจให�อย้่กัุบัธรัรัมท้�พรัะกุำาลังเทศนี้์  
สติิเป็นี้เหม่อนี้เช่อกุผู้้กุใจไวั�กัุบัผัู้สสะปัจจุบัันี้ เรัาก็ุจะได�ปัญญาอันี้เกิุดจากุกุารัฟัังเทศน์ี้ฟัังธรัรัม

จิำตฺตฺสังวร ค่อ กุารัควับัคุมใจเป็นี้เร่ั�องสำาคัญ ถ�าไม่คุมให�ด้ ใจก็ุฟุ้ังซ่ึ่านี้ขุ่ึ้นี้มัวัเพรัาะ 
ควัามโลภ ควัามโกุรัธ ควัามหลงถ้กุกุรัะตุิ�นี้ ดังท้�หลายปรัะเทศคุมกุารัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙  
ไม่ได�เพรัาะปรัะชาชนี้ขึ้าดจิติสังวัรั แม�รััฐบัาลสั�งล็อคดาวัน์ี้ปิดบั�านี้ปิดเม่อง ปรัะชาชนี้ทนี้ไม่ได� 
ก็ุออกุมาเดินี้ขึ้บัวันี้ปรัะท�วัง คนี้ปรัะท�วังพากัุนี้ติิดโควิัดกัุนี้มากุมาย วัันี้เด้ยวัติิดเป็นี้หม่�นี้คนี้  
ติอนี้น้ี้� ในี้สหรััฐอเมรัิกุาม้กุารัปรัะท�วังเร่ั�องคนี้ผิู้วัดำาถ้กุติำารัวัจผู้ิวัขึ้าวัเอาเข่ึ้ากุดคอจนี้ถ้ง 
แกุ่ควัามติาย กุารัปรัะท�วังลุกุลามไปทั�วัโลกุ เป็นี้เหตุิให�เช่�อโควิัดรัะบัาดหนัี้กุในี้อังกุฤษท้�ม้ 
คนี้ติิดเช่�อรัวัมกัุนี้ ๓ แสนี้คนี้ ม้คนี้ติายกุว่ัา ๔ หม่�นี้ อังกุฤษม้คนี้ติายมากุเป็นี้อันี้ดับั ๓ ขึ้องโลกุ 
รัองจากุสหรััฐอเมริักุาและบัรัาซิึ่ล

ทำาไมอังกุฤษม้ติิดเช่�อโควิัดมากุและม้คนี้ติายมากุ เหตุิหน้ี้�งเป็นี้เพรัาะม้ควัามอคติิทาง
เช่�อชาติิเขึ้�ามาเกุ้�ยวัขึ้�อง ดังท้�งานี้วิัจัยท้�ออกุมาเม่�อสัปดาห์ท้�แล�วัเปิดเผู้ยว่ัา ในี้ปรัะเทศอังกุฤษ 
คนี้ท้�ติายเพรัาะโควิัดส่วันี้มากุเป็นี้คนี้ผิู้วัดำาและคนี้เอเช้ย คนี้เหล่าน้ี้�ติายมากุกุว่ัาคนี้อังกุฤษ 
ผิู้วัขึ้าวั ๒ เท่าตัิวั ดังนัี้�นี้ ไม่แปลกุท้�ได�ยินี้ข่ึ้าวัว่ัาคนี้ไทยเวัลาป�วัยอย้่ท้�โน่ี้นี้ เขึ้าไม่รัับัเขึ้�ารัักุษา 
ในี้โรังพยาบัาล ถ้งเขึ้�าโรังพยาบัาลก็ุติายมากุกุว่ัา เพรัาะโรังพยาบัาลม้อคติิในี้กุารัเล่อกุปฏิิบััติิ  
ซ้ึ่�งติอนี้น้ี้�กุำาลังเป็นี้ท้�ถกุเถ้ยงกัุนี้ ทำาให�คนี้ไทยอยากุกุลับับั�านี้ ไม่วั่าจะอย้่ท้�ใดก็ุคิดถ้งเม่องไทย  
เพรัาะเม่องไทยไม่ม้อคติิทางเช่�อชาติิ

ท่านี้ทั�งหลายคงจำาได�ว่ัา ม้แรังงานี้ต่ิางด�าวัหลบัหน้ี้เขึ้�าเม่องไทยมาจากุปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ 
ทางกุารัไทยจับัตัิวัไวั�ในี้คา่ยกัุกุกัุนี้ 1๔ วัันี้ หากุพบัวัา่ติิดเช่�อโควัดิ แทนี้ท้�จะผู้ลกัุดันี้ออกุนี้อกุปรัะเทศ 
รััฐบัาลไทยปรัะกุาศว่ัา จะรัักุษาพวักุเขึ้าให�หายจากุโควิัดเส้ยกุ่อนี้จ้งค่อยผู้ลักุดันี้ออกุนี้อกุปรัะเทศ 
โดยให�คำาอธิบัายว่ัาเพ่�อเห็นี้แกุ่มนุี้ษยธรัรัม กุารัทำาอย่างน้ี้�ใช�เงินี้ไม่ใช่นี้�อย แต่ิควัามท้�คนี้ไทยไม่ม้
อคติิทางเช่�อชาติิ รััฐบัาลจ้งรัับัคนี้ติ่างด�าวัไวั�รัักุษาจนี้หาย เหล่อคนี้ต่ิางด�าวัติิดเช่�อโควิัดอย้่ติอนี้น้ี้�
ไม่มากุ จากุท้�ติิดเช่�อ ๓,1๐๐ คนี้ เรัารัักุษาหายเกุ่อบัหมด เหล่อท้�ยังรัับักุารัรัักุษาตัิวัอย้ ่๘๐ คนี้



๕๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ปรัะเทศไทยเปน็ี้ปรัะเทศแรักุในี้โลกุท้�ม้คนี้ติิดเช่�อโควิัดจากุจ้นี้ เม่�อวัันี้ท้� 1๓ มกุรัาคม ๒๕๖๓ 
เน่ี้�องจากุนัี้กุท่องเท้�ยวัจ้นี้เอาเช่�อจากุอ่้ฮัั่�นี้มาปล่อยท้�ปรัะเทศไทยเป็นี้ปรัะเทศแรักุ แตฺ่ตฺอนํนีํ� 
ประเทั้ศิไทั้ยได้้รับุกฺารยอม่รับุว่าจัำด้กฺารปัญหาโควิด้ได้้ดี้เป็นํอันํดั้บุ ๒ ของโลกฺ รัองจากุปรัะเทศ
ออสเติรัเล้ย ท้�เรัาทำาได�อยา่งน้ี้�ทั�งท้�ปรัะเทศเรัาม้พลเม่อง ๖๗ ล�านี้คนี้ เพรัาะเรัาม้จิติติสังวัรั สามารัถ
คุมจิติให�ผู่้องใสได�

คนี้ท้�จิติผู่้องใสจะเห็นี้ว่ัาปรัะโยชน์ี้ตินี้กัุบัปรัะโยชน์ี้ท่านี้สัมพันี้ธ์กัุนี้ จะเห็นี้ควัามปลอดภัย
ขึ้องแรังงานี้ต่ิางด�าวัเป็นี้เร่ั�องสำาคัญท้�ปล่อยไปไม่ได� คนี้ท้�มาจากุต่ิางปรัะเทศติ�องม้ค่ายกัุกุตัิวั  
ด้แลเขึ้าอย่างด้เพ่�อปรัะโยชน์ี้รัวัมกัุนี้ ปรัะเทศไทยจ้งปลอดเช่�อโควิัดมา ๒๔ วัันี้ ทั�งน้ี้�เพรัาะเรัา
เห็นี้ว่ัา ปรัะโยชน์ี้ตินี้และปรัะโยชน์ี้ท่านี้ รัวัมกัุนี้เป็นี้ปรัะโยชน์ี้ส่วันี้รัวัม (อุภยัติถะ) จ้งไม่แบ่ังเขึ้า  
แบ่ังเรัา เวัลาใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย มิใช่เรัาห่วังตัิวัเรัาเองเพ่�อปรัะโยชน์ี้ตินี้เท่านัี้�นี้ แต่ิเรัายัง 
ห่วังปรัะโยชน์ี้ขึ้องคนี้อ่�นี้ด�วัยปรัารัถนี้าด้หวัังให�เขึ้าปลอดภัยจากุโควิัดด�วัย สมดังพรัะบัาล้ท้�ว่ัา  
“อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขนํฺโตฺ ปรํ รกฺฺขติฺ ผูู้้รักฺษาตฺนํช้ื้�อว่ารักฺษาคนํอ้�นํ” เรัาทำาตินี้เองให�ปลอดเช่�อโควิัด 
ก็ุเท่ากัุบัทำาให�พ่อแม่ป้�ยา่ติายายท้�บั�านี้ปลอดเช่�อไปด�วัย เรัารัักุษารัะยะห่างทางสังคม ล�างม่อ เพรัาะ
ห่วังใยคนี้อ่�นี้ เม่�อห่วังใยคนี้อ่�นี้ ตินี้เองก็ุพลอยปลอดภัย

ฉะนัี้�นี้ เม่�อจิติไม่ขุ่ึ้นี้มัวัด�วัยควัามโลภ โกุรัธ หลง เรัาจะห่วังใยกัุนี้ และจะไม่โกุรัธแค�นี้วั่า 
ทำาไมเขึ้าทำาให�เรัาติ�องถ้กุกัุกุตัิวัอย้่บั�านี้ เรัายินี้ด้อย้่บั�านี้ หยุดเช่�อเพ่�อชาติิ อย้่บั�านี้ด�วัยกุารัทำา
อินี้ทร้ัยสังวัรัม้ควัามสบัายใจเพรัาะจิติไม่ฟุ้ังซ่ึ่านี้ด�วัยควัามโลภ โกุรัธ หลง ส่วันี้คนี้ท้�ม้ควัามโลภ  
โกุรัธ หลง มากุจะมองไม่เห็นี้ปรัะโยชน์ี้อันี้ใดขึ้องนิี้วันี้อร์ัมอลหร่ัอวิัถ้ช้วิัติใหม่ มิหนี้ำาซึ่ำ�ายังทำาลาย
ปรัะโยชน์ี้คนี้อ่�นี้ ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าไวั�เป็นี้นิี้ทานี้ชาดกุดังต่ิอไปน้ี้�

ท้�สำานัี้กุอาจารัย์ทิศาปาโมกุขึ้์ เม่องติักุกุศิลา อาจารัย์สอนี้ศิลปวิัทยาให�ศิษย์ ๕๐๐ คนี้  
ท้�มาจากุทิศานุี้ทิศ วัันี้หน้ี้�งศิษย์ทั�งหลายได�รัับัเชิญให�ไปสาธยายมนี้ต์ิท้�บั�านี้งานี้แห่งหน้ี้�ง ม้กุำาหนี้ด
ติ�องออกุไปงานี้นัี้�นี้แต่ิเช�า เพรัาะฉะนัี้�นี้พวักุเขึ้าจ้งสั�งคนี้ครััวัให�หุงขึ้�าวัติ�มแต่ิเช�า กุะว่ัาเม่�อทานี้ขึ้�าวัติ�ม
แล�วัจะออกุเดินี้ทางไป ปรัากุฏิว่ัารุ่ังข้ึ้�นี้เวัลาสายแล�วัยังไม่ได�ทานี้ขึ้�าวัติ�ม อาจารัย์ต่ิ�นี้ข้ึ้�นี้มาก็ุไม่เห็นี้
บัรัรัดาศิษย์ออกุเดินี้ทางไปกัุนี้จ้งถามว่ัาทำาไมยังไม่ไปบั�านี้งานี้

ศิษย์คนี้หน้ี้�งติอบัว่ัา คนี้คนี้เด้ยวัเป็นี้เหตุิทำาให�คนี้หลายรั�อยคนี้ไปงานี้ไม่ทันี้ ทั�งท้�คนี้ครััวั
ต่ิ�นี้แต่ิเช�าเพ่�อหุงขึ้�าวัติ�มแต่ิหุงไม่ได�เพรัาะฟืันี้เป็นี้ไม�สดไม่ติิดไฟั เม่�อเย็นี้วัานี้ม้คนี้เอากิุ�งไม�สด 
มาวัางไวั�บันี้กุองฟืันี้ เม่�อคนี้ครััวัต่ิ�นี้มาติอนี้เช�าม่ดก็ุเอากิุ�งไม�สดขึ้�างบันี้สุดไปใส่เติา เกิุดควัันี้โขึ้มง 
ไม่ติิดไฟัเพรัาะฟัืนี้เป็นี้ไม�สด ติ�มขึ้�าวัติ�มไม่ได� เม่�อรัออาหารัเช�า เวัลาสายมากุกุ็ยังไม่ได�ทานี้  
ศิษย์ทั�งหมดจ้งติ�องยกุเลิกุกุารัไปบั�านี้งานี้

เม่�อสอบัถามว่ัาใครันี้ำากิุ�งไม�สดมาวัางไวั�บันี้กุองฟืันี้ก็ุพบัว่ัาเป็นี้ฝี่ม่อขึ้องนัี้กุศ้กุษาจอม 
ข้ึ้�เกุ้ยจคนี้หน้ี้�งท้�ทำาอะไรัชักุช�าปรัะจำา เป็นี้พวักุโมหจรัติิชอบัหลงล่มเสมอ เม่�อวัานี้ถ้งเวัรัท้�เขึ้าพรั�อม



๕1

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กัุบัเพ่�อนี้รัวัม 1๐ คนี้ ติ�องออกุไปหากิุ�งไม�แห�งมาทำาฟืันี้ในี้โรังครััวั เพ่�อนี้นัี้กุศ้กุษาอ่�นี้ ๆ หาได� 
กิุ�งไม�แห�งมาคนี้ละกุำาสองกุำา แต่ินี้ักุศ้กุษานี้ายน้ี้�มัวัแต่ินี้อนี้หลับัอย้่ใติ�ติ�นี้ไม� เม่�อเพ่�อนี้ ๆ แบักุ 
กิุ�งไม�แห�งผู่้านี้มา นี้ายคนี้น้ี้�ต่ิ�นี้ข้ึ้�นี้เห็นี้เพ่�อนี้แบักุกิุ�งไม�แห�งก็ุน้ี้กุได�ว่ัาหนี้�าท้�ขึ้องเขึ้าค่อหากิุ�งไม�แห�ง
มาทำาฟืันี้ พอน้ี้กุข้ึ้�นี้ได� เขึ้าก็ุร้ับัปีนี้ติ�นี้ไม�ท้�ตินี้นี้อนี้อย้่ขึ้�างล่างข้ึ้�นี้ไปหักุกิุ�งไม�สดด�วัยเขึ้�าใจว่ัาเป็นี้ 
กิุ�งไม�แห�ง ไม่พิจารัณาให�ด้ เม่�อเขึ้าพยายามหักุกิุ�งไม�สดอย้่นัี้�นี้ กิุ�งไม�สดกิุ�งหน้ี้�งสะบััดมา 
กุรัะทบัล้กุติาขึ้องเขึ้าจนี้ดวังติาแติกุไปขึ้�างหน้ี้�ง เขึ้าเอาม่อขึ้�างหน้ี้�งปิดติาท้�เล่อดไหลอาบั ม่ออ้กุ 
ขึ้�างหน้ี้�งหอบักิุ�งไม�สดเอามาวัางไวั�บันี้กุองฟัืนี้ในี้ห�องครััวั กิุ�งไม�สดเหล่าน้ี้�แหละทำาให�หุงขึ้�าวัติ�ม 
ไม่ได� จ้งทำาให�เส้ยปรัะโยชน์ี้ตินี้ขึ้องคนี้ติาแติกุ และเส้ยปรัะโยชน์ี้ส่วันี้รัวัมขึ้องเพ่�อนี้ศิษย์ทั�งหมด

คติิธรัรัมจากุชาดกุเร่ั�องน้ี้�ม้อย้่ว่ัา เม่�อดวังติาแติกุไปขึ้�างหน้ี้�ง คนี้ก็ุแยกุไม่ออกุรัะหว่ัางกิุ�งไม�
แห�งกัุบักิุ�งไม�สด ฉันี้ใด คนี้ท้�จิติขุ่ึ้นี้มัวัด�วัยควัามโลภ โกุรัธ หลง ย่อมแยกุไม่ออกุรัะหว่ัางสิ�งท้�เป็นี้
ปรัะโยชนี้แ์ละสิ�งท้�ไรั�ปรัะโยชนี้ ์ฉันี้นัี้�นี้ ดังท้�คนี้ในี้หลายปรัะเทศไมเ่ห็นี้ปรัะโยชนี้ข์ึ้องกุารัใสห่นี้�ากุากุ
อนี้ามัย ล�างม่อและรัักุษารัะยะห่างทางสังคม ส่วันี้คนี้ท้�ใจไม่ขุ่ึ้นี้มัวัด�วัยอคติิย่อมเห็นี้ปรัะโยชน์ี้ 
ขึ้องวิัถ้ช้วิัติใหม่ติามควัามเป็นี้จริัง สมดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุข้ึ้�นี้เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา  
“อนําวิลมฺ่หิ จิำตฺฺเตฺ” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามวัา่ “เม้่�อใจำไม่่ข่์นํมั่ว บ์ุคคลย่อม่เห็นํประโยชื้นํ�ตฺนํ ประโยชื้นํ�
ท่ั้านํ” แต่ิคนี้ท้�ม้จิติขุ่ึ้นี้มัวัด�วัยควัามโลภ ควัามโกุรัธ ควัามหลง ย่อมมองไม่เห็นี้ปรัะโยชนี้์ตินี้ 
ปรัะโยชน์ี้ท่านี้ ทั�งยังทำาลายปรัะโยชน์ี้ตินี้ ปรัะโยชน์ี้ท่านี้ ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอานีุ้ภาพแห่งบุัญกุุศลท้�เกิุดจากุ
ธรัรัมสวันี้มัย ค่อกุารัฟัังธรัรัมน้ี้� บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ 
ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิ บันี้พรัะบัรัม
ธาตุิมหาเจด้ย์ ขึ้อจงรัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัเป็นี้สัพพโรัควิันิี้มุติโติ  
รัอดพ�นี้จากุโรัคภยัทั�งปวังโดยเฉพาะโรัคติิดเช่�อโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบั
ด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาด
ปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้อนําวิลจิำตฺตฺกฺถา ว่าด้้วยใจำไม่่ข่์นํมั่ว พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�



๕๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

อััตตเปมกถา  

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามรัักตน *

 

อตฺฺตฺานํญฺฺเจำ ปิยํ ชื้ญฺฺญฺา  รกฺฺเขยฺย นํํ ส์รกฺฺขิตฺนฺํติฺ
              (ขุุ. ธ. ๒๕/๓๖)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ อัตฺตฺเปม่กฺถา ว่าด้้วยความ่รักฺตฺนํ  
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้าบัุญกุุศลบุัญรัาศ้  
ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ทั�งท้�ฟัังอย้่ ณ พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสแห่งน้ี้� 
และท้�ฟัังอย้่ติามสถานี้ท้�ต่ิาง ๆ ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย

วัันี้น้ี้�ติรังกัุบัวัันี้พรัะใหญ่ เป็นี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะท้�พรัะพุทธเจ�าทรังกุำาหนี้ดให�เป็นี้วัันี้ฟัังธรัรัม  
เพรัาะวั่าชาวัพุทธนัี้�นี้จะติ�องม้กุารัศ้กุษาธรัรัมะกุารัเขึ้�าโรังเร้ัยนี้ในี้ช่วังวััยเด็กุทำาให�เรัาม้โอกุาส 
เร้ัยนี้ธรัรัมะกุนัี้บั�าง พอเรัาโติเปน็ี้ผู้้�ใหญ่จ้งเป็นี้กุารัศ้กุษาธรัรัมะติามอธัยาศัย ค่อสนี้ใจธรัรัมะเร่ั�องใด 
ก็ุฟัังหร่ัอศ้กุษาเร่ั�องนัี้�นี้แล�วันี้ำาไปปฏิิบััติิ พรัะพุทธเจ�าได�กุำาหนี้ดให�ม้กุารัอบัรัมสั�งสอนี้ธรัรัมะท้�วััด 
ทุกุวัันี้ ๘ คำ�า 1๕ คำ�า เพ่�อให�คนี้ไม่ห่างเหินี้ธรัรัมะ สมัยกุ่อนี้วัันี้หยุดงานี้หยุดรัาชกุารัจะติรังกัุบัวัันี้ 
๘ คำ�า 1๕ คำ�า คนี้ไทยสมัยโบัรัาณจ้งได�เขึ้�าวััดฟัังธรัรัมปฏิิบััติิธรัรัมทางพรัะพุทธศาสนี้าเป็นี้อย่างด้  
แต่ิสมัยน้ี้�วัันี้หยุดงานี้ในี้สัปดาห์มักุไม่ติรังกุับัวัันี้ ๘ คำ�า 1๕ คำ�า ทำาให�คนี้ไทยพลาดโอกุาส 
ในี้กุารัศ้กุษาธรัรัมะไปมากุมาย โดยเฉพาะคนี้ท้�อย้่ในี้ช่วังวััยทำางานี้ ดังนัี้�นี้ จ้งติ�องอาศัยกุารัศ้กุษา
ธรัรัมะผู่้านี้ส่�อ ซ้ึ่�งถ่อว่ัาเป็นี้โอกุาสด้ท้�ทำางานี้ไปด�วัยฟัังธรัรัมะไปด�วัย

ในี้สมัยน้ี้�แม�พรัะท่านี้จะเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อในี้วัันี้ ๘ คำ�า 1๕ คำ�าอย้่ท้�วััด ผู้้�ฟัังก็ุสามารัถฟัังหร่ัอ 
ด้อย้่ท้�ทำางานี้ ท้�บั�านี้ หร่ัอด้ย�อนี้หลังก็ุได� เพ่�อไม่ให�พลาดในี้กุารัศ้กุษาและปฏิิบััติิธรัรัม ฉะนัี้�นี้ 
น่ี้าจะเป็นี้ปณิธานี้หร่ัออธิษฐานี้จิติในี้ช่วังปีใหม่ ๒๕๖๔ ว่ัาติลอดทั�งปีเรัาจะไม่ยอมพลาดโอกุาส 
ในี้กุารัศ้กุษาพรัะธรัรัมคำาสั�งสอนี้ขึ้องพรัะพุทธเจ�า แม�ไม่ม้โอกุาสได�มาฟัังท้� วััดโดยติรัง  
เพรัาะติิดงานี้ก็ุด้ เพรัาะติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคมก็ุด้ เรัาจะติ�องขึ้วันี้ขึ้วัายเพิ�มควัามร้ั� 
ในี้ทางธรัรัมให�ตัิวัเรัาเองทุกุสัปดาห์ จะฟัังจากุวััดไหนี้ก็ุได� แต่ิขึ้อให�ฟััง ไม่ฟัังก็ุอ่านี้หนัี้งส่อ 
ธรัรัมะ จะได�ม้ธรัรัมะเอาไวั�คุ�มครัองตัิวัเองเวัลาท้�ม้ปัญหาช้วิัติ เช่นี้ในี้ยามท้�ปรัะสบัวิักุฤติร่ัวัมกัุนี้  

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากุณัฑ์์อุโบัสถ ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลนี้ท์างโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะ
แรัม 1๕ คำ�า เด่อนี้ ๒) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา ขึ้�ารัาชกุารัสำานัี้กุเทศกิุจ และสาธุชนี้ 
ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� 1๓ มกุรัาคม ๒๕๖๔



๕๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เพรัาะปัญหาโรัครัะบัาดโควิัด 1๙ อันี้ม้ผู้ลกุรัะทบัต่ิอช้วัิติขึ้องชาวัโลกุ ทำาให�งานี้ท้�วัางแผู้นี้ไวั� 
ติ�องเปล้�ยนี้ ติ�องเล่�อนี้ ติ�องงด

ทางวััดปรัะยุรัวังศาวัาสได�วัางแผู้นี้จัดงานี้ใหญ่ปรัะจำาปีขึ้องวััดเร้ัยกุว่ัา สมโภชพรัะอารัาม 
ครับั 1๙๓ ปี กุำาหนี้ดเริั�มวัันี้ท้� 1๓ มกุรัาคม ปรัะชุมเติร้ัยมกุารักัุนี้เร้ัยบัรั�อย แต่ิเม่�อโควิัด 1๙  
รัะบัาดรัอบัสอง ก็ุติ�องเป็นี้อันี้รัะงับัไป และวัันี้น้ี้�ก็ุเป็นี้วัันี้ครับัรัอบัเร่ั�องท้�ไม่น่ี้าจดจำาเกุ้�ยวักัุบั 
โควิัด 1๙ เพรัาะเป็นี้วัันี้ครับัรัอบั 1 ปี ท้�โรัครัะบัาดน้ี้�ได�เขึ้�ามายังปรัะเทศไทย เป็นี้ปรัะเทศแรักุ 
ในี้โลกุท้�รัับัโควิัด 1๙ มาจากุจ้นี้

ม้บัันี้ท้กุชาวัโลกุไวั�ว่ัา เม่�อโควิัดรัะบัาดท้�อ่้ฮัั่�นี้ คนี้จ้นี้ท้�เม่องนัี้�นี้เดินี้ทางไปต่ิางปรัะเทศ  
นี้ำาเช่�อโควิัดไปแพร่ั ปรัะเทศแรักุท้�ได� รัับักุารัแบ่ังปันี้อย่างท้�ไม่อยากุได�ค่อปรัะเทศไทย  
วัันี้ท้� 1๒ มกุรัาคม ๒๕๖๓ นัี้กุท่องเท้�ยวัสติร้ัชาวัจ้นี้จากุอ่้ฮัั่�นี้มาเท้�ยวัเม่องไทย ผู่้านี้กุารัคัดกุรัอง 
ท้�สนี้ามบิันี้ติรัวัจพบัว่ัาม้ไขึ้�แปลกุ ๆ นี้ำาส่งโรังพยาบัาล ติรัวัจพบัเช่�อโควิัด 1๙ วัันี้ท้� 1๒ มกุรัาคม 
ค่อเม่�อวัานี้น้ี้�ขึ้องปีท้�แล�วั ปรัะเทศไทยจ้งเป็นี้ปรัะเทศแรักุท้�รัับัโควิัด 1๙ จากุจ้นี้ และจากุนัี้�นี้ 
โควิัดก็ุเดินี้ทางไปทั�วัโลกุ จนี้วัันี้น้ี้� ทั�วัโลกุม้คนี้ติิดโควิัด ๙1 ล�านี้คนี้ อ้กุไม่กุ้�วัันี้ก็ุจะถ้ง 1๐๐ ล�านี้คนี้

ประเทั้ศิไทั้ยมี่กฺารระบุาด้ ๒ ระลอกฺ รัะลอกุแรักุตัิ�งแต่ิวัันี้ท้� 1๒ มกุรัาคม ปีท้�แล�วั เร่ั�อยมา 
จนี้กุรัะทั�งเอาอย้่ ผู้้�ติิดเช่�อเป็นี้ศ้นี้ย์ จนี้ถ้งกุลางเด่อนี้ธันี้วัาคมปี ๒๕๖๓ ชาวัไทยม้ควัามสุขึ้กัุนี้ 
ติามสมควัรัแกุ่อัติภาพ จนี้เข่ึ้�อนี้แติกุ เม่�อปรัะมาณเกุ่อบัหน้ี้�งเด่อนี้ท้�ผู่้านี้มา กุำาแพงพังทลาย 
และเป็นี้กุารัรัะบัาดในี้รัะลอกุท้� ๒ ซ้ึ่�งแพร่ัเร็ัวัมากุ ระลอกฺแรกฺนัํ�นํกิฺนํเวลาเกฺ้อบุปีคนํติฺด้เช้ื้�อ 
ในํประเทั้ศิไทั้ยมี่แค่ ๕,๐๐๐ คนํ แตฺ่ในํระลอกฺทีั้�สองนีํ� เวลาไม่่ถ่ง ๑ เด้้อนํ คนํติฺด้เช้ื้�อ 
ทั้ะล์ข่�นํเป็นํ ๑๐,๐๐๐ คนํ ถ�าไม่ควับัคุมให�ด้จะม้จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อเพิ�มเป็นี้กุ�าวักุรัะโดดมากุกุว่ัาน้ี้�

ท้�กุล่าวัอย่างน้ี้�เพ่�อควัามไม่ปรัะมาท และเพ่�อทำาควัามเขึ้�าใจว่ัา กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า 
ท้�กุล่าวัถ้งปัญหาเร่ั�องควัามทุกุข์ึ้ในี้ช่วังปีใหม่อย่างน้ี้� ไม่ใช่เป็นี้กุารัเนี้�นี้ยำ�าให�มองโลกุในี้แง่รั�าย  
แต่ิเป็นี้วิั ธ้ ดับัทุกุข์ึ้เพ่�อสรั�างสุขึ้ ติามปกุติิ ชาวัโลกุมักุจะมองหาเส�นี้ทางท้�รัาบัร่ั�นี้ไป 
ส่้เป้าหมาย เช่นี้ จะไปเท้�ยวังานี้ร่ั�นี้เริัง ก็ุคิดถ้งแต่ิเป้าหมายว่ัาวัันี้น้ี้�จะไปสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิง
ท้�ใด ล่มน้ี้กุไปว่ัาในี้รัะหว่ัางทางรัถอาจจะติิด ทำาให�หมดสนุี้กุ เมาแล�วัขัึ้บัอาจจะทำาให�เกิุด
อุบััติิเหตุิ ดังท้�ม้กุารัเต่ิอนี้ในี้ช่วังปีใหม่ คนี้ท้�เดินี้ทางออกุต่ิางจังหวััดเพ่�อไปสนุี้กุ คิดถ้งแต่ิ
ควัามสนุี้กุ ไม่รัะมัดรัะวัังในี้กุารัใช�ยวัดยานี้พาหนี้ะ เมาแล�วัขัึ้บัก็ุไปไม่ถ้งปลายทาง อยากุได�
ควัามสุขึ้สนุี้กุสนี้านี้แต่ิล่มรัะวัังปัญหารัะหว่ัางทางซ้ึ่�งม้ขึ้วัากุหนี้ามดักุอย้่ คนี้เรัามักุจะเป็นี้ 
เช่นี้นัี้�นี้ มองแต่ิรัางวััลท้�จะได� แต่ิไม่น้ี้กุว่ัาจะติ�องจ่ายอะไรัไปในี้รัะหว่ัางทาง ดังจะเห็นี้ได�จากุ
คนี้ท้�ค�นี้หาขุึ้มทรััพย์ มักุจะติายติอนี้เขึ้�าใกุล�ขุึ้มทรััพย์ เพรัาะวั่าพอเขึ้�าใกุล�ก็ุด้ใจวิั�งปร้ั�เขึ้�าไปหา 
แต่ิล่มไปว่ัาม้กุับัดักุ หลุมพรัาง หร่ัอม้อาวุัธลับัคอยสกัุดอย้่ ล่มรัะวัังตัิวั อยากุได�มากุเกิุนี้ไป  
จนี้ติ�องสิ�นี้ช้วิัติ



๕๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ม้ออกุบ่ัอยไปท้�คนี้อยากุสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิงร่ั�นี้เริังแต่ิไม่รัะวัังตัิวั เหม่อนี้คนี้อยากุรัับัปรัะทานี้ 
เน่ี้�อปลาแต่ิไม่รัะวัังกุ�างปลาท้�จะติำาคอ พรัะพุทธศาสนี้าไม่ได�ห�ามรัับัปรัะทานี้เน่ี้�อปลา แต่ิเต่ิอนี้ว่ัา 
จงพิจารัณาด้กุ่อนี้อาจม้กุ�างท้�จะติำาคอ ควัรัเก็ุบักุ�างปลาทิ�งกุ่อนี้แล�วัค่อยรัับัปรัะทานี้เน่ี้�อปลา  
ค่อให�ด้ว่ัาม้ขึ้วัากุหนี้าม หร่ัอม้กัุบัดักุกุ่อนี้ถ้งขุึ้มทรััพย์ ให�รัะวัังกุับัดักุนัี้�นี้ พรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ 
ให�รัะวัังกัุบัดักุขึ้องช้วิัติ ให�หล้กุเล้�ยงหลุมพรัางขึ้องช้วัิติ นัี้�นี้ค่อสอนี้วิัธ้แสวังหาควัามสุขึ้ 
ด�วัยกุารัหล้กุเล้�ยงควัามทุกุข์ึ้

ใครัท้�บัอกุว่ัาพรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ให�มองโลกุในี้แง่รั�ายแสดงว่ัาเขึ้�าใจพรัะพุทธศาสนี้าผู้ิดไป  
เพรัาะมองติอนี้ท้�พรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ให�รัะวัังควัามทุกุข์ึ้ เขึ้ากุล่าวัหาวั่าพรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ 
ให�จมอย้่กัุบัควัามทุกุข์ึ้ น้ี้�เป็นี้ควัามเขึ้�าใจผิู้ด อันี้ท้�จริัง พรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ให�ขึ้�ามพ�นี้ควัามทุกุข์ึ้ 
เพ่�อไปพบัควัามสขุึ้ ดังคำากุลอนี้ท้�ว่ัา “อยากฺเป็นํส์ขก็ฺตฺ้องท์ั้กฺข�ลงท์ั้นํกฺ่อนํ อยากฺเป็นํกฺ้อนํทีั้ละน้ํอย
ค่อยผู้สม่” และท้�ว่ัา “เหน้ํ�อยไปกฺ่อนํแล้วสบุายเม้่�อปลายม้่อ”

พรัะพุทธศาสนี้าสอนี้อริัยสัจ ๔ ขึ้�อ  ทุกุข์ึ้ สมุทัย เหตุิขึ้องทุกุข์ึ้หร่ัอปัญหา นิี้โรัธ ดับัปัญหา  
ค่อควัามสุขึ้ และมรัรัค วิัธ้แกุ�ปัญหา ติ�องกุารัให�ไปส่้นิี้โรัธ ควัามดับัทุกุข์ึ้ ม้ควัามสุขึ้ ไม่ม้ปัญหา  
ติ�องขึ้�ามให�พ�นี้อริัยสัจขึ้�อท้� 1 ขึ้�อท้� ๒ ปัญหาและเหตุิแห่งปัญหา แล�วัใช�มรัรัควิัธ้กุารัเพ่�อไปส่้ 
ควัามสุขึ้ ซ้ึ่�งติ�องขึ้�ามดินี้แดนี้ขึ้วัากุหนี้ามกัุนี้ดารันัี้�นี้

ธรัรัมะคอยเต่ิอนี้ให�รัะวัังขึ้วัากุหนี้าม รัะวัังหลุมพรัาง รัะวัังจุดอ่อนี้ขึ้องเรัา เวัลาท้�ธรัรัมะ
สอนี้ให�แสวังหาควัามสุขึ้ เช่นี้ กุารัม้สุขึ้ภาพท้�ด้ก็ุสอนี้ให�รัะวัังอุปสรัรัคค่อทางแห่งควัามเส่�อม  
อบัายมุขึ้สุรัายาเสพติิด เป็นี้ติ�นี้ อย่าไปยุ่งเกุ้�ยวั เพรัาะเป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพ สมัยน้ี้�ซึ่องบุัหร้ั� 
ทั�วัโลกุจะติ�องม้ขึ้�อควัามกุำากัุบัว่ัา “บุัหร้ั�เป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพ” ภาษาอังกุฤษใช�คำาว่ัา 
“Smoking kills” คำาเต่ิอนี้หนัี้กุกุว่ัาภาษาไทยอ้กุ “บุัหร้ั�ฆ่าคุณได�” ในี้ภาษาอังกุฤษ แต่ิภาษาไทย 
อ่อนี้มาหนี้่อย “เป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพ” คนี้กุ็ยังส้บับุัหร้ั� กัุนี้อย้่ไม่ลดเลย กุารัด่�มสุรัา 
ทำาให�ควัามสามารัถในี้กุารัขึ้ับัข้ึ้�ลดลง ทำาให�สมองเส่�อม จะขึ้าดสติิและไม่สามารัถบัังคับัตินี้เองได� 
ขึ้�อควัามโฆษณาแบับัน้ี้�ม้เยอะ ป้ายเต่ิอนี้ก็ุม้แยะ แต่ิก็ุไม่ม้ใครัจะสนี้ใจสักุเท่าไรั

ธรัรัมะเหม่อนี้ป้ายเต่ิอนี้ แต่ิไม่ค่อยม้คนี้สนี้ใจสักุเท่าไรั เต่ิอนี้ด�วัยควัามหวัังด้ เต่ิอนี้ด�วัย 
ควัามรัักุควัามเมติติา เต่ิอนี้ให�หล้กุเล้�ยงทางแห่งควัามเส่�อม แต่ิคนี้ก็ุเบ่ั�อท้�จะฟััง เหตุิท้�เบ่ั�อท้�จะฟััง
ก็ุเพรัาะคนี้เรัาติ�องกุารัฟัังคำาหวัานี้ คำาป้อยอ คำาไพเรัาะ ดังภาษิติท้�ว่ัา “พ้ดจริังไม่เพรัาะ พ้ดเพรัาะ
ไม่จริัง” น้ี้�เป็นี้ ข้อทีั้� ๑

ข้อทีั้� ๒ ต่ิอให�ม้คำาเต่ิอนี้ถ้งภัยอันี้ติรัาย คนี้ทั�วัไปก็ุมักุจะบัอกุติัวัเองว่ัาอันี้ติรัายจะไม่เกิุด 
กัุบัเรัา เรัาม้ขึ้องด้ จะผู่้านี้มันี้ไปได� คนี้อย่างเรัาไม่ติิดโควิัดหรัอกุ แต่ิเพ่�อนี้เรัาไม่แน่ี้ เรัาจะคิดเขึ้�าขึ้�าง 
ตัิวัเองเสมอ แม�จะเต่ิอนี้วั่าบุัหร้ั�เป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพ คนี้ส้บับัุหร้ั�ก็ุยังเถ้ยงว่ัา “ป้�ผู้มส้บับุัหร้ั� 
ติลอดช้วิัติยังไม่ติายจนี้ติอนี้น้ี้�อายุ ๙๐ แล�วั” สุรัาก็ุเหม่อนี้กัุนี้ คนี้มักุเถ้ยงว่ัา สุรัาเป็นี้ยา



๕๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เจริัญอาหารั ทำาให�แข็ึ้งแรัง ฝ่รัั�งอย้่ในี้ปรัะเทศหนี้าวัด่�มแกุ�หนี้าวั สารัพัดสารัพันี้จะหาเหติุผู้ล 

มาหักุล�างคำาเต่ิอนี้คำาสอนี้ เหติุท้�เป็นี้เช่นี้น้ี้�ไม่ใช่ว่ัาไม่รัักุตัิวัเอง ทุกุคนี้รัักุตัิวัเอง แต่ิรัักุมากุเกิุนี้ไป  

รัักุในี้ทางท้�ผิู้ด “รัักุล้กุมักุติามใจล้กุจนี้เส้ยคนี้ รัักุตินี้ก็ุติามใจตัิวัเองจนี้เส้ยคนี้”

ดังนัี้�นี้ พรัะพุทธเจ�าจ้งเต่ิอนี้ว่ัา “จงรัักุตินี้เองให�ถ้กุทาง” ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุเป็นี้ 

นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อตฺฺตฺานํญฺฺเจำ ปิยํ ชื้ญฺฺญฺา รกฺฺเขยฺย นํํ ส์รกฺฺขิตํฺ” แปลควัามวัา่ “ถ้ารู้ว่าตฺนํเปน็ํทีั้�รักฺ 

ควรรักฺษาตฺนํนัํ�นํให้ดี้” คนี้เรัามักุจะไม่ร้ั�ว่ัารัักุติวััเองมากุท้�สุด พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “นฺํตฺถิ อตฺฺตฺสมํ่ เปมํ่  

รักฺใด้ไหนํเล่าจำะเท่ั้ารักฺตัฺวเอง ไม่่ม่ี” เรัาติ�องยอมรัับักัุนี้ในี้ขึ้�อน้ี้� แม�เรัาจะรัักุคนี้อ่�นี้มากุ เรัารัักุ 

เขึ้าก็ุเพรัาะว่ัาเขึ้ารัักุตัิวัตินี้ขึ้องเรัา และเรัาอย้่ไม่ได�ถ�าไม่ม้เขึ้า ทำาไปทำามาเรัารัักุเขึ้าก็ุเพรัาะเรัารัักุ

ตัิวัเรัา คนี้ท้�ไม่รัักุตัิวัเองจะไม่ร้ั�จักุรัักุคนี้อ่�นี้ ขึ้นี้าดตัิวัเองเขึ้ายังไม่รัักุ ใครัมารัักุตัิวัเขึ้าได� เขึ้าติ�องรัักุ

ตัิวัเองให�เป็นี้ จ้งจะรัักุคนี้อ่�นี้ได�

ม้หลุมพรัางอันี้หน้ี้�งขึ้องควัามรัักุ นัี้�นี้ค่ออคติิหร่ัอควัามลำาเอ้ยง เรัารัักุใครัเรัาจะลำาเอ้ยงเขึ้�าขึ้�าง 

คนี้นัี้�นี้ เร้ัยกุว่ัา “ฉันี้ทาคติิ ลำาเอ้ยงเพรัาะรัักุ” เม่�อเรัารัักุตัิวัเองมากุท้�สุดในี้โลกุ เรัาจ้งลำาเอ้ยงเขึ้�าขึ้�าง 

ตัิวัเองมากุท้�สุดในี้โลกุ อตฺฺตฺานํญฺฺเจำ ปิยํ ชื้ญฺฺญฺา เม้่�อรู้ว่ารักฺตัฺวเองม่ากฺทีั้�ส์ด้ ก็ุติ�องร้ั�ว่ัาเรัาลำาเอ้ยง 

เขึ้�าขึ้�างตัิวัเองมากุท้�สุด

ควัามลำาเอ้ยงทำาให�เจอปัญหาในี้ช้วิัติ เพรัาะจะมองไม่เห็นี้จุดอ่อนี้ขึ้องตัิวัเอง เกิุดปัญหา 

ก็ุไปโทษคนี้อ่�นี้ เพรัาะคิดว่ัาตินี้เองไม่ใช่ติ�นี้เหตุิขึ้องปัญหา ปัญหามาจากุคนี้อ่�นี้ เรัาไม่ได�เป็นี้ 

ผู้้�ท้�ทำาให�เกิุดเร่ั�องข้ึ้�นี้มา จ้งมองขึ้�ามจุดด�อยและขึ้�อบักุพรั่องขึ้องตินี้เองแล�วัมักุจะติำาหนิี้คนี้อ่�นี้  

เม่�อเกิุดเร่ั�องข้ึ้�นี้ ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “ส์ทั้สฺสํ วชฺื้ชื้ม่ญฺฺเญฺสํ อตฺฺตฺโนํ ปนํ ท์ั้ทฺั้ทั้สํ ความ่ผิู้ด้พัลาด้

ของคนํอ้�นํเห็นํได้้ง่าย ความ่ผิู้ด้พัลาด้ของตฺนํเองเห็นํได้้ยากฺ” ดังคำากุลอนี้ท้�ว่ัา “โทษคนี้อ่�นี้มอง

เห็นี้เป็นี้ภ้เขึ้า โทษขึ้องเรัามองเห็นี้เท่าเส�นี้ขึ้นี้” คนี้อ่�นี้ทำาผิู้ดอะไรัแม�เป็นี้เร่ั�องเล็กุนี้�อย เรัานี้ำาไป

ขึ้ยายใหญ่โติจนี้ทะเลาะกุนัี้ลั�นี้บั�านี้ลั�นี้วััด ถ�าเรัาทำาผิู้ดเอง เรัามองเหน็ี้เป็นี้เร่ั�องเล็กุนี้�อย มองขึ้�ามไป  

และไมแ่กุ�ไขึ้ปรัับัปรุัง ท้�สำาคัญไม่ยอมรัับัผิู้ด ใครัจะให�แกุ�ไขึ้ปรัับัปรังุอยา่งไรั ก็ุไม่ทำา ท้�ไม่ทำาเพรัาะใครั

ก็ุเต่ิอนี้เรัาไมไ่ด� เพรัาะเรัาไมคิ่ดว่ัาตินี้เองจะแยข่ึ้นี้าดนัี้�นี้ ไม่คิดว่ัา ตินี้เองม้ควัามบักุพรัอ่ง เน่ี้�องจากุ

เรัาใส่แว่ันี้ส้แห่งโลกุสวัยให�ตัิวัเอง

ม้นัี้กุวิัจัยไปถามนัี้กุเร้ัยนี้ทั�งชั�นี้ว่ัา ปรัะเมินี้ตัิวัเองอย่างไรั นัี้กุเร้ัยนี้ส่วันี้ใหญ่ปรัะเมินี้ว่ัา 

ตัิวัเองเร้ัยนี้เกุ่งในี้รัะดับัติ�นี้ ๆ ขึ้องชั�นี้ แต่ิเวัลาสอบัจริังปรัากุฏิสอบัได�รัะดับัรัั�งท�ายกัุนี้มากุมาย  

พวักุท้�ปรัะเมินี้ว่ัาตัิวัเองอย้่รัะดับัติ�นี้ ๆ ไม่ได�เกุ่งอย่างท้�ปรัะเมินี้ตินี้เอง เวัลาปรัะเมินี้ในี้ท้�ทำางานี้ 

ว่ัาทำางานี้เขึ้�าติากุรัรัมกุารัแค่ไหนี้ ทุกุคนี้กุ็จะบัอกุวั่า ตินี้ทำางานี้ด้กุวั่าคนี้อ่�นี้ทั�งนัี้�นี้ คิดว่ัาตัิวัเอง 

เป็นี้ท้�หน้ี้�ง ซ้ึ่�งเป็นี้ไปไม่ได� เพรัาะถ�าคนี้ทั�งหมดเป็นี้ท้�หน้ี้�งก็ุจะไม่ม้คนี้ท้�สองเลย ลองไปถามแต่ิละ

คนี้ในี้ทุกุวังกุารั ก็ุจะได�รัับัคำาติอบัจากุแต่ิละคนี้ว่ัาเขึ้าเป็นี้ท้�หน้ี้�ง น้ี้�ค่อ “กุารัเขึ้�าขึ้�างตัิวัเอง”



๕๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

นัี้กุวิัจัยพบัว่ัาควัามรัักุตัิวัเองมากุเกุินี้ไป ทำาให�เกิุดควัามหลงติัวัเอง เกุิดอคติิแล�วัมองแง่ด้ 
ในี้ทางท้�เป็นี้อันี้ติรัาย เช่นี้มองว่ัา ส้บับุัหร้ั�เป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพขึ้องคนี้อ่�นี้ ไม่เป็นี้อันี้ติรัายต่ิอสุขึ้ภาพ
ขึ้องตินี้เอง คนี้ท้�ขึ้�ามเขึ้ติชายแดนี้ไปเล่นี้กุารัพนัี้นี้ในี้บ่ัอนี้ในี้ปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้แล�วันี้ำาเช่�อโควิัด 
มาฝ่ากุคนี้ไทยให�เด่อดรั�อนี้ทั�งปรัะเทศ เวัลาขึ้�ามไปเคยคิดไหมว่ัาจะติิดโควัดิ เขึ้าคิดเขึ้�าขึ้�างตินี้เองวัา่  
ตินี้แข็ึ้งแรัง ใส่หนี้�ากุากุ ล�างม่อ ล่มไปว่ัาติอนี้เล่นี้ทำาให�เพลินี้ สนุี้กุสนี้านี้ เผู้ลอถอดหนี้�ากุากุออกุ  
ไม่รัักุษารัะยะหา่ง แล�วัติะโกุนี้ดังด�วัยควัามล่มตัิวั ยงัอุติส่าห์คิดเขึ้�าขึ้�างตัิวัเองว่ัาถ้งติิดโควิัดก็ุไม่ติาย 
เรัายังหนุ่ี้มยังสาวั ยังแข็ึ้งแรัง ทั�งท้�ในี้ควัามเป็นี้จริัง คนี้หนุ่ี้มสาวัก็ุติายเพรัาะโควิัดได�

คนี้โบักุรัถอย้่หนี้�าบ่ัอนี้ในี้ปรัะเทศไทยม้อายุ ๔๔ ปี ติายเป็นี้คนี้แรักุเม่�อรัะบัาดในี้รัะลอกุ 
ท้�สอง เขึ้าไม่ได�คิดหรัอกุว่ัาจะติาย อ้กุกุรัณ้หน้ี้�ง พ่ออายุ ๘๘ ปี ป�วัยนี้อนี้ติิดเต้ิยงอย้่ในี้โรังพยาบัาล 
ก็ุติ�องมาติายเพรัาะโควิัด เน่ี้�องจากุล้กุชายเขึ้�าบ่ัอนี้แล�วัมาเฝ้่าไขึ้�พ่อ ไม่คิดมากุ่อนี้เลยว่ัาจะนี้ำาเช่�อ
โควิัดมาทำาให�พ่อติิดเช่�อแล�วัติ�องติายไป

ทุกุคนี้ปรัะเมินี้ตัิวัเองส้งกุวั่าควัามเป็นี้จรัิงเพรัาะคิดเขึ้�าขึ้�างตัิวัเองกัุนี้ทั�งนัี้�นี้ เม่�อคิดเขึ้�าขึ้�าง 
ตัิวัเองวั่าไม่ติิดโควัิด ไม่เป็นี้ ไม่เส้�ยง ใครัเต่ิอนี้กุ็ไม่ฟััง มองรัายได�ท้�เกิุดจากุบั่อนี้กุารัพนี้ันี้  
เหม่อนี้ขุึ้มทรััพย์ วิั�งปร้ั�เขึ้�าไปหา โดยล่มมองหลุมพรัางและกัุบัดักุจนี้ติกุลงไปติายค่อติิดโควิัด 1๙  
แถมพาเช่�อกุลับัเขึ้�ามาทำาให�เด่อดรั�อนี้กัุนี้ทั�งปรัะเทศ จากุบ่ัอนี้กุารัพนัี้นี้ แพร่ัไปต่ิอท้�บ่ัอนี้ไกุ่  
คนี้ท้�ไปทำางานี้ในี้สถานี้บัันี้เทิงท้�บ่ัอนี้ต่ิางปรัะเทศก็ุนี้ำาโควิัดมาแพร่ัในี้สถานี้บัันี้เทิงในี้ปรัะเทศไทย 
คนี้เท้�ยวักุลางค่นี้ในี้ปรัะเทศไทยก็ุเด่อดรั�อนี้เพรัาะควัามรัักุตัิวัเอง หลงตัิวัเองผิู้ด ๆ  หัดเต่ิอนี้ตัิวัเอง
กัุนี้บั�าง จะไปไหนี้มาไหนี้ อย่าคิดว่ัาตัิวัเองไม่ติิด อย่าคิดว่ัาตัิวัเองม้ขึ้องด้

พรัะเณรัติ�องรัะวัังติวััด�วัยเหม่อนี้กุนัี้ พรัะบัางร้ัปออกุบัณิฑ์บัาติไปเร่ั�อย ๆ  แล�วักุน็ี้ำาเช่�อเขึ้�าวััด 
จนี้ติ�องปดิวััดทั�งวััดก็ุม้ เป็นี้พรัะติิดเช่�อแล�วัไปสวัดมนี้ติใ์ห�ญาติิโยมติามบั�านี้ พอรั้�ว่ัาพรัะไปสวัดท้�ไหนี้  
ชาวับั�านี้ก็ุปิดท้�นัี้�นี้ไปด�วัย อุติส่าห์นิี้มนี้ต์ิพรัะมาสวัดให�พรั ท่านี้แถมโควิัดให�ด�วัย

ติ�องโทษคนี้ท้�ปรัะมาทหลงเขึ้�าขึ้�างตัิวัเอง ถ�าไม่หลงตัิวัเอง ก็ุไม่เกิุดเร่ั�องต่ิาง ๆ  ทั�งในี้เร่ั�องโควิัด 
และปัญหาช้วิัติกุารัแต่ิงงานี้ ครัอบัครััวั กุารัทำางานี้ กุารัเร้ัยนี้ นัี้กุเร้ัยนี้ท้�จะสอบัคิดว่ัา จะเก็ุงขึ้�อสอบัถ้กุ 
ไม่อ่านี้หนัี้งส่อ ไม่เติร้ัยมตัิวั คิดแต่ิว่ัาปีท้�แล�วัก็ุเก็ุงขึ้�อสอบัถ้กุ ปีน้ี้�ก็ุติ�องเก็ุงถ้กุอ้กุ เลยทำาให� 
สอบัติกุ

บัางคนี้บั�าหวัยได�เลขึ้เด็ดมาแล�วัทุ่มซ่ึ่�อสุดตัิวั ม้เงินี้เท่าไรัซ่ึ่�อหมด ทั�งท้�คนี้ถ้กุหวัยกิุนี้ 
ม้เป็นี้ตัิวัอย่างให�เห็นี้มากุมาย แต่ิคนี้บั�าหวัยก็ุไม่ฟััง คิดเขึ้�าขึ้�างตัิวัเองว่ัาเลขึ้น้ี้�เจ�าแม่ติะเค้ยนี้ 
ให�มาติรัง ๆ  เม่�อค่นี้ฝั่นี้ด้เห็นี้เลขึ้เด็ด ถ้กุแน่ี้งวัดน้ี้� คิดเขึ้�าขึ้�างตัิวัเอง หลงควัามคิดตัิวัเอง ทุ่มซ่ึ่�อหวัย
ไปอย่างไม่รัะวััง ล้กุอดติายช่างมันี้

คนี้คิดหลงเขึ้�าขึ้�างตัิวัเองมักุขึ้าดควัามรัะมัดรัะวััง เพรัาะคิดเขึ้�าขึ้�างตัิวัเอง รัักุตัิวัเองมากุไป  
จ้งสรุัปเอาเองว่ัาติ�องโชคด้ ไม่คิดเผู่้�อควัามผิู้ดหวัังไวั� ม้คนี้มากุมายท้�พลาดเพรัาะควัามรัักุตัิวัเอง



๕๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

มากุเกิุนี้ไปจนี้ไม่ม้กุารัป้องกัุนี้ ร้ั�เท่าเอาไวั�ป้องกัุนี้ร้ั�ทันี้เอาไวั�แกุ�ไขึ้ ไม่ได�เผู่้�อใจสำาหรัับัควัามผิู้ดหวััง 
ทุ่มหมดติัวั ทั�งควัามรัักุ ทั�งกุารัพนัี้นี้ ทั�งซ่ึ่�อหวัย และอ่�นี้ ๆ ผู้ลก็ุค่อเม่�อผิู้ดหวัังแล�วัตัิ�งตัิวัไม่ทันี้  
รัักุตัิวัมากุอยากุได�แต่ิควัามสุขึ้ ไม่ได�มองขึ้วัากุหนี้าม ไม่มองควัามทุกุข์ึ้รัะหว่ัางทาง พรัะพุทธ
ศาสนี้าจ้งสอนี้ให�รัะวัังควัามทุกุข์ึ้ ท้�มักุขัึ้ดขึ้วัางไม่ให�ไปถ้งควัามสุขึ้นัี้�นี้ ให�มองกุ�างปลาซ้ึ่�งจะติิดคอ 
ถ�าไม่รัะมัดรัะวัังในี้กุารัรัับัปรัะทานี้เน่ี้�อปลา พรัะพุทธศาสนี้าไม่ได�สอนี้ให�จมอย้่กัุบัควัามทุกุข์ึ้  
จมอย้่กัุบัโควิัด จมอย้่กัุบัปัญหา แต่ิสอนี้ให�ขึ้�ามพ�นี้โควิัด ให�ขึ้�ามพ�นี้ปัญหาให�ได� อย่าไปสนุี้กุสนี้านี้
บัันี้เทิงร่ั�นี้เริังจนี้ช่วัยกัุนี้แพร่ัโควิัด 1๙ แต่ิสนุี้กุแบับัถนี้อมตัิวัรัะวัังตัิวั ดังท้�อาติมภาพได�ปรัะพันี้ธ์
บัทโคลงปีใหม่เต่ิอนี้ใจไวั�ว่ัา

คนํฉลาด้ผิู้ด้พัลาด้แล้ว      กฺลับุตัฺว 
เคยประม่าทั้เม่ามั่ว  หย์ด้ยั�ง 
สน์ํกฺแบุบุถนํอม่ตัฺว  ปีใหม่่ 
โควิด้บ์ุกฺอีกฺครั�ง กฺ่อนํได้้วัคซีึ่นํ

 อย่าไปด้ใจว่ัาวััคซ้ึ่นี้รัอเรัาอย้่แล�วัพาตัิวัเองไปสนุี้กุสนี้านี้ หร่ัอทำางานี้โดยไม่ล่มห้ล่มติา 
ติิดโควิัดเขึ้�ามาวััคซ้ึ่นี้ก็ุช่วัยไม่ได� เพรัาะวััคซ้ึ่นี้ม้ไวั�เพ่�อป้องกัุนี้ไม่ให�ติิดโควิัด อยา่คิดว่ัาติิดโควิัดหายแล�วั 
ช้วิัติจะกุลับัเป็นี้ปกุติิด้

งานี้วิัจัยท้�อ่้ฮัั่�นี้รัะบุัไวั�ว่ัา ผู้้�ท้�ติิดโควิัดหายแล�วัยังม้อากุารัอ่�นี้เร่ั�อรัังติามมาอย่างนี้�อย ๖ เด่อนี้  
เช่นี้ นี้อนี้ไม่หลับั ท�องเส้ย รัะบับัภ้มิคุ�มกัุนี้เพ้�ยนี้ ทำาไมคนี้ติิดโควิัดไม่เหม่อนี้คนี้เป็นี้ไขึ้�หวััดธรัรัมดา 
อยา่งท้�ปรัะธานี้าธิบัด้ทรััมป์เคยบัอกุไวั� เพรัาะว่ัาหวััดธรัรัมดาเป็นี้แล�วัทานี้ยาก็ุหาย มันี้ไม่ทำาลายปอด  
แต่ิโรัคโควิัด 1๙ เช่�อเขึ้�าไปทำาลายปอดและกุรัะตุิ�นี้รัะบับัภ้มิคุ�มกัุนี้ (Immune System)  
ในี้ร่ัางกุายให�ผิู้ดเพ้�ยนี้ ปกุติิเช่�อไขึ้�หวััดธรัรัมดา พอเขึ้�าไปในี้ร่ัางกุาย เม็ดเล่อดขึ้าวัจะทำาลาย 
เช่�อโรัคได�เอง แต่ิโควิัด 1๙ เขึ้�าไปแล�วัทำาให�เม็ดเล่อดขึ้าวัหันี้มาทำารั�ายร่ัางกุายตินี้เอง เร้ัยกุว่ัา ผู้้ซึ่ำ�า
ดำ�าพลอย ค่อติิดเช่�อโควิัดยังไม่พอ รัะบับัภ้มิคุ�มกัุนี้ในี้ร่ัางกุายยงัเพ้�ยนี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้คนี้เป็นี้เบัาหวัานี้  
คนี้เป็นี้โรัคหัวัใจ ภ้มิคุ�มกัุนี้จะไปช่วัยกุรัะตุิ�นี้ให�ติายเร็ัวั หมอจ้งให�ยาคลอโรัควิันี้ (Chloroquine)  
เป็นี้ยาท้�ใช�ในี้กุารัป้องกัุนี้และรัักุษาโรัคมาลาเร้ัย แต่ิม้ผู้ลช่วัยยับัยั�งภ้มิคุ�มกัุนี้เพ่�อควับัคุม 
ไม่ให�ภ้มิคุ�มกัุนี้กุลายเป็นี้ทหารัเกุเรัไปทำาลายรัะบับัทั�งหมด แม�จะหายจากุโควิัด ภ้มิคุ�มกัุนี้ 
ก็ุมักุจะเพ้�ยนี้ ต่ิอไปเจอโรัคอะไรัมันี้จะไม่ทำาหนี้�าท้�ต่ิอติ�านี้และทำาลายเช่�อโรัคหร่ัอสิ�งแปลกุปลอม 
ท้�เขึ้�าส่้ร่ัางกุายได�อ้กุ โควิัดจ้งไม่ใช่ไขึ้�หวััดธรัรัมดาท้�รัักุษาหายแล�วัจะดำาเนิี้นี้ช้วิัติติามปกุติิได�

งานี้วิัจัยเหล่าน้ี้�กุำาลังออกุมาเร่ั�อย ๆ ทางท้�ด้ควัรัถนี้อมติัวัไวั�จนี้กุว่ัาจะได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้  
อย่าหลงรัะเริังสนุี้กุสนี้านี้ อย่าพาตัิวัเองไปเส้�ยง เม่�อรัักุตัิวัเองแล�วัให�หล้กุเล้�ยงจุดเส้�ยง ๔ ปรัะกุารั

๑) สถานํทีั้�เสี�ยง ซ้ึ่�งม้คนี้จำานี้วันี้มากุชุมนุี้มกัุนี้อย้่โดยเฉพาะคนี้ท้�ติิดโควัิด 1๙ รััฐบัาลได�
ปรัะกุาศให�เป็นี้พ่�นี้ท้�ส้แดง อย่าไป หร่ัอในี้พ่�นี้ท้�ท้�ม้คนี้ติิดโควิัดจำานี้วันี้มากุอย่าเขึ้�าไป
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๒) คนํเสี�ยง คนี้ท้�ม้อาช้พเส้�ยงท้�เร้ัยกุว่ัา “อาช้พส้เทา” ไม่ได�ขึ้าวับัริัสุทธิ� ไม่ได�ทำารัาชกุารั  
ไม่ได�ค�าขึ้าย ท้�แจ�งได�ว่ัาไปไหนี้มาบั�างเวัลาสอบัสวันี้โรัค อาช้พพวักุน้ี้�ก็ุร้ั�ว่ัาเป็นี้อาช้พอะไรั ทุกุวัันี้น้ี้� 
ติ�องให�ติำารัวัจไปสอบัสวันี้ว่ัา ไปเขึ้�าบ่ัอนี้ท้�ไหนี้ ไปเท้�ยวัท้�ไหนี้ น้ี้�ค่อคนี้เส้�ยง

๓) กิฺจำกฺรรม่เสี�ยง ค่อกิุจกุรัรัมท้�คนี้จำานี้วันี้มากุรัวัมตัิวักัุนี้แล�วัอย้่ใกุล�ชิดกัุนี้มากุ เช่นี้ 
จัดคอนี้เสิร์ัติ รั�องเพลงติะโกุนี้กุนัี้ เช้ยร์ัมวัย รั�องคารัาโอเกุะ แม�กุรัะทั�งพรัะสวัดมนี้ต์ิ ติ�องใส่หนี้�ากุากุ
อนี้ามัย เพรัาะวั่าจะแพรั่เช่�อใส่กัุนี้ได�ในี้ห�องแอรั์เพรัาะอย้่ในี้ท้�อับั แต่ิถ�าเป็นี้ท้�โล่งปลอดภัยกุว่ัา 
พยายามทำากิุจกุรัรัมในี้ท้�กุลางแจ�ง เช่นี้ในี้พรัะอุโบัสถน้ี้�ท้�ให�เดินี้ผู่้านี้ต้ิ�ฆ่าเช่�อกุ่อนี้เขึ้�ามา

๔) โอกฺาสเสี�ยง ค่อโอกุาสหร่ัอเทศกุาลสำาคัญ เช่นี้ ปีใหม่ วัันี้เด็กุ วัันี้วัาเลนี้ไทน์ี้ วัันี้มาฆบ้ัชา  
ท้�ม้คนี้มารัวัมกุลุ่มกัุนี้เยอะ ช่วังน้ี้�ควัรัอย้บ่ั�านี้หยดุเช่�อเพ่�อชาติิ ถ�าม้กุารัจัดงานี้ใหญ่ เช่นี้ งานี้วัันี้เกิุด  
งานี้ฉลองต่ิาง ๆ อย่าไปร่ัวัมงานี้ ให�อย้่บั�านี้ฟัังธรัรัม หยุดเช่�อเพ่�อชาติิ คนี้ท้�รัักุตัิวัเองอย่าพาตัิวัเอง 
ไปเส้�ยงในี้จุดเส้�ยงทั�งส้�แห่งดังกุล่าวัมา

ถ้ารักฺตัฺวกฺลัวกฺรรม่อย่าทํั้าชัื้�ว 
จำะหม่องมั่วหม่่นํไหม้่ไปเม้่องผีู้ 
จำงรีบุทํั้าแตฺ่กฺรรม่ทีั้�ดี้ดี้ 
จำะได้้มี่ความ่ส์ขพ้ันํท์ั้กฺข�ภัิย

เพ่�อให�จำาง่าย ขึ้อเล่านิี้ทานี้ให�ฟัังเร่ั�องหน้ี้�งเป็นี้กุารัส่งท�าย ดังต่ิอไปน้ี้�

ม้หน้ี้ ๒ ตัิวัคบัเป็นี้เพ่�อนี้กัุนี้มาแต่ิยังเล็กุ แล�วัแยกุกัุนี้อย้่ หน้ี้ตัิวัหน้ี้�งไปอย้่ชนี้บัท เป็นี้หน้ี้
บั�านี้นี้อกุ หากิุนี้เหม่อนี้หน้ี้นี้า ส่วันี้หน้ี้อ้กุตัิวัหน้ี้�งอย้่ในี้เม่อง อาศัยอย้่ในี้บั�านี้คนี้รัวัย ม้อาหารักิุนี้
อุดมสมบ้ัรัณ์

วัันี้หน้ี้�ง หน้ี้ในี้เม่องเดินี้ทางไปเย้�ยมหน้ี้บั�านี้นี้อกุ หน้ี้บั�านี้นี้อกุได�ติ�อนี้รัับัขัึ้บัส้�เป็นี้อย่างด้  
ให�ท้�พักุอาศยั หาผู้ลไม�และขึ้�าวัเปล่อกุมาให�กุนิี้ หน้ี้ในี้เม่องกิุนี้ไมไ่ด�จ้งบ่ันี้ว่ัา “จนี้เหล่อเกิุนี้ไอ�เพ่�อนี้เรัา  
แกุน้ี้�ทนี้อย้่ได�อย่างไรั ลำาบัากุเหล่อเกิุนี้ ไปอย้ใ่นี้เม่องด้กุว่ัา ม้แสงส้สวัยงามให�ช่�นี้ชม อาหารัก็ุอุดม
สมบ้ัรัณ์ จะกิุนี้อะไรัม้ทั�งนัี้�นี้ ไปกัุบัเรัาด้กุว่ัา”

ว่ัาแล�วั หน้ี้ในี้เม่องก็ุพาหน้ี้บั�านี้นี้อกุไปอย้ใ่นี้เม่อง ด้แสงส้อยา่งเพลิดเพลินี้ ม้โพรังให�อย้อ่าศัย  
ม้ผู้ลไม� ขึ้นี้มคุกุกุ้� ม้นี้มเนี้ยมากุมาย ตัิ�งแต่ิเกิุดมาเป็นี้หน้ี้บั�านี้นี้อกุยังไม่เคยได�กิุนี้เลย ทำาไมช้วิัติในี้ 
เม่องจ้งด้อยา่งน้ี้� หน้ี้บั�านี้นี้อกุกุนิี้อาหารัยงัไม่ทันี้ไรัก็ุได�ยนิี้เส้ยงรั�องขึ้องแมวัติวััใหญท้่�กุรัะโจนี้พรัวัด 
ออกุมาไล่ติะครุับัหน้ี้

หน้ี้ในี้เม่องวิั�งสุดช้วิัติ พาหน้ี้บั�านี้นี้อกุวิั�งติามไปเขึ้�าโพรัง แล�วัก็ุแอบัด้แมวัท้�กิุนี้นี้ม เนี้ย คุกุกุ้�  
อะไรัต่ิาง ๆ จนี้หมดแล�วักุ็จากุไป หน้ี้บั�านี้นี้อกุยังไม่หายอกุสั�นี้ขึ้วััญแขึ้วันี้เม่�อหน้ี้ในี้เม่องบัอกุวั่า  
“เด้�ยวัค่อยออกุไปหากิุนี้กัุนี้ใหม่”
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หน้ี้บั�านี้นี้อกุถามว่ัา “ไม่กุลัวัแมวัหร่ัอ”

หน้ี้ในี้เม่องติอบัว่ัา “กุลัวัทำาไม แมวัไล่จับัหน้ี้อย่างน้ี้�มันี้เกิุดปรัะจำา แต่ิเรัาก็ุได�กิุนี้อาหารัด้ ๆ 
 มันี้คุ�มกัุบักุารัเส้�ยงนี้ะ”

หน้ี้บั�านี้นี้อกุบัอกุว่ัา “ไม่เอาล่ะ เส้�ยงจะติาย กุำาลังกิุนี้เพลินี้ ๆ แมวัไม่ร้ั�มาจากุไหนี้  
เรัาจะกุลายเป็นี้อาหารัแมวัไปเส้ยกุ่อนี้ อย้อ่ยา่งน้ี้�ปรัะสาทจะกิุนี้ เคร้ัยดจะติาย ไม่เอาด�วัยล่ะ เส้�ยงมากุ  
อย้่อย่างปลอดภัยด้กุว่ัา ไม่ติ�องรัอวัันี้ติาย แม�จะอดอยากุกุ็ยังด้กุว่ัา ขึ้อกุลับับั�านี้นี้อกุก็ุแล�วักัุนี้”  
ว่ัาแล�วัก็ุกุลับัไปอย้่บั�านี้นี้อกุติามเดิม

คนี้เรัาติ�องรัักุษาช้วิัติไวั�กุ่อนี้ ถ้งอดอยากุบั�างก็ุติ�องทนี้ ติอนี้น้ี้�เศรัษฐกิุจไม่ค่อยด้เพรัาะหยุด
กิุจกุารัทั�งหลาย ติ�องอย้่อย่างรัะมัดรัะวััง ยอมทำาตัิวัเป็นี้หน้ี้บั�านี้นี้อกุปลอดภัยไวั�กุ่อนี้ ด้กุว่ัาอิ�มหม้
พ้มันี้ชั�วัคร่้ัชั�วัยาม แติไ่ม่ร้ั�แมวัค่อโควัดิ 1๙ จะมาขึ้ยำ�าเรัาเม่�อไรั ปฏิิบััติิติามธรัรัมภาษติิท้�ว่ัา “สงฺเกฺยฺย  
สงฺกิฺตฺพฺัพัานิํ ให�รัะแวังในี้สิ�งท้�ควัรัรัะแวัง รกฺฺเขยฺยานําคตํฺ ภิยํ ให�รัะวัังภัยท้�อาจจะมาถ้ง” นัี้�นี้ค่อ 
สิ�งท้�ติ�องสอนี้ตัิวัเอง รัักุตัิวัเองก็ุอย่าไปหลงเช่�อคำายุขึ้องตัิวัเองว่ัา เรัาไม่เป็นี้ไรั เรัาเกุ่ง เรัาด้  
เรัาม้ภ้มิคุ�มกัุนี้ด้ ขึ้วัากุหนี้ามควัามทุกุข์ึ้ไม่ได�ม้ไวั�ดักุคนี้อ่�นี้ แต่ิดักุตัิวัเรัาเอง เรัาติ�องไม่ปรัะมาท  
ม้ควัามรัะมัดรัะวัังเสมอ ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “ปม่าโทั้ ม่จฺำจ์ำโนํ ปทํั้ ความ่ประม่าทั้เป็นํ
หนํทั้างสู่ความ่ตฺาย อปฺปม่าโทั้ อม่ตํฺ ปทํั้ ความ่ไม่่ประม่าทั้เป็นํหนํทั้างไม่่ตฺาย” โดยเฉพาะ 
ในี้เร่ั�องโควิัดน้ี้� คนี้รัักุตัิวัเองก็ุติ�องรัักุให�ถ้กุทาง หมั�นี้เต่ิอนี้ตินี้ก็ุจะพ�นี้ภัย รัักุษาตินี้ก็ุติ�องด้แล
ตินี้เองให�ด้ ดังพรัะบัาล้ท้�ยกุเป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทวั่า “อตฺฺตฺานํญฺฺเจำ ปิยํ ชื้ญฺฺญฺา รกฺฺเขยฺย นํํ ส์รกฺฺขิตํฺ  
ถ้ารู้ว่าตฺนํเป็นํทีั้�รักฺ ก็ฺควรรักฺษาตฺนํนัํ�นํให้ดี้” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัพรัะรััตินี้ติรััย และบัุญกุุศลท้�บัำาเพ็ญทั�งปวังน้ี้�  
พรั�อมอานุี้ภาพแห่งหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ  
หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะบัรัมธาตุิมหาเจด้ย์  
ขึ้อจงรัวัมกุนัี้เปน็ี้ติบัะเปน็ี้เดชะ เปน็ี้พลวัปจัจัยอำานี้วัยอวัยพรัให�ทกุุท่านี้ม้ควัามเจรัญิรุ่ังเร่ัองงอกุงาม
ไพบ้ัลย์ยิ�งข้ึ้�นี้ไป ในี้ร่ัมธรัรัมแห่งองค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า แคล�วัคลาดปรัาศจากุทุกุข์ึ้โศกุ 
โรัคภัยโดยเฉพาะโรัคภัยโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้าสิ�งหน้ี้�งปรัะกุารัใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม 
ก็ุขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้ามาในี้อตัฺตฺเปม่ถา ว่าด้้วยความ่รักฺตฺนํ พอสมควัรัแกุเ่วัลา 
ขึ้อสมมุติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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อััตตโนคัติกถา  

ว่่าด้้ว่ยทางเดิ้นชีีวิ่ต*

 

อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ นําโถ อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คตีฺติฺ.
                              (ขุุ. ธ. ๒๕/๓๖, ๖๖)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อัตฺตฺโนํคติฺกฺถา ว่าด้้วยทั้างเดิ้นํชีื้วิตฺ  
เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้ากุุศลบุัญรัาศ้ 
ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลายท้� ตัิ�งใจมาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้�  ซ้ึ่�งเป็นี้ 
วัันี้ธรัรัมสวันี้ะวัันี้พรัะวัันี้ฟัังธรัรัม ทั�งฟัังธรัรัมอย้่ในี้พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสแห่งน้ี้�ก็ุด้  
ฟัังอย้ ่ณ สถานี้ท้�ต่ิาง ๆ  ผู่้านี้กุารัถา่ยทอดขึ้องส่�อออนี้ไลนี้แ์ละโทรัทศัน์ี้ก็ุด้ ทั�งน้ี้�ก็ุเพ่�อเป็นี้กุารัศ้กุษา
หาคติิธรัรัมนี้ำาเอามาปรัะกุอบัในี้กุารัดำาเนิี้นี้ช้วิัติ

ช้วิัติคนี้เรัาเป็นี้กุารัเดินี้ทางตัิ�งแต่ิวััยเด็กุหนุ่ี้มสาวัจนี้วััยชรัา กุารัเดินี้ทางในี้ช้วัิติขึ้องเรัา
ได�พบัปะและทำาสิ�งต่ิาง ๆ มากุมาย บัางครัั�งก็ุปรัะสบัควัามสำาเร็ัจ บัางครัั�งก็ุล�มเหลวั บัางครัั�ง 
ก็ุม้ควัามสุขึ้ บัางครัั�งก็ุม้ควัามทุกุข์ึ้ ลุ่ม ๆ ดอนี้ ๆ เหม่อนี้กุารัเดินี้ทางบุักุป�าฝ่�าหนี้ามแล�วัออกุไปในี้
ท้�รัาบัท้�ลุ่มซ้ึ่�งเดินี้ทางได�ง่าย กุารัเดินี้ทางเหล่านัี้�นี้จำาเป็นี้ติ�องม้เคร่ั�องนี้ำาทาง

สมัยกุ่อนี้ก็ุอาศัยดวังดาวัในี้กุารัเดินี้ทาง ปัจจุบัันี้ก็ุจะม้เข็ึ้มทิศม้ GPS บัอกุติำาแหน่ี้ง 
ว่ัาจะไปไหนี้ไปทางใด นัี้�นี้เป็นี้กุารัเดินี้ทางภายนี้อกุ แต่ิละช้วิัติก็ุม้กุารัเดินี้ทางภายในี้ขึ้องตินี้เอง  
ม้กุารัพัฒนี้าช้วิัติไปในี้ทิศทางท้�ด้ข้ึ้�นี้ เจริัญข้ึ้�นี้รัำ�ารัวัยข้ึ้�นี้ ม้ควัามสุขึ้มากุข้ึ้�นี้ก็ุม้ เดินี้ทางในี้ทางเส่�อม
เขึ้�าส่้อบัายมุขึ้ บ่ัอนี้กุารัพนัี้นี้ ยาเสพติิด ช้วิัติไปจบัอย้่ท้�กุรังขัึ้งก็ุม้ 

กุารัเดินี้ทางช้วิัติจะปลอดภัยเม่�อม้เคร่ั�องนี้ำาทาง ถ�าเดินี้ทางไปภายนี้อกุ ม้เข็ึ้มทิศ หร่ัอม้ GPS  
ก็ุไม่หลงทาง ดังคำาท้�ว่ัา “หลงทั้างเสียเวลา หลงเสพัยาเสียอนําคตฺ” หลงทางภายนี้อกุ 
เส้ยเวัลา หลงติิดอบัายมุขึ้เส้ยอนี้าคติ และอาจจะเส้ยช้วัิติ จ้งจำาเป็นี้จะติ�องม้เคร่ั�องปรัะกุอบั 
ในี้กุารัเดินี้ทาง ม้เข็ึ้มทิศช้วิัติซ้ึ่�งม้ด�วัยกัุนี้ทุกุคนี้ แต่ิเข็ึ้มทิศท้�ด้ก็ุม้ เข็ึ้มทิศท้�เลวัก็ุม้ ใช�กุารัได�ก็ุม้  
ใช�กุารัไม่ได�ก็ุม้ ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพยกุเป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัท ค่อ ตัิ�งเป็นี้ช่�อเร่ั�องในี้วัันี้น้ี้�ว่ัา  

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ส่�อโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า  
เด่อนี้ ๓) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา ขึ้�ารัาชกุารัสำานัี้กุเทศกิุจ และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้  
ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๘ มกุรัาคม ๒๕๖๔



๖1

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

“อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ นําโถ อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คติฺ” แปลว่ัา “ตฺนํแลเป็นํทีั้�พ่ั�งของตฺนํ ตฺนํแลเป็นํคติฺ  
ค้อ ทั้างเดิ้นํชีื้วิตฺของตฺนํ” 

ปรัะโยคแรักุเรัาจะคุ�นี้กัุนี้มากุกุว่ัา “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ นําโถ ตฺนํแลเป็นํทีั้�พ่ั�งของตฺนํ” หมายถ้ง 
เรัาติ�องย่นี้อย่้บันี้ขึ้าขึ้องตัิวัเอง อย่าอาศัยจม้กุคนี้อ่�นี้หายใจ จะสุขึ้จะทุกุข์ึ้พ้�งตัิวัเองให�มากุท้�สุด 
ไม่หวัังจะไปพ้�งคนี้อ่�นี้เพ่�อแกุ�ปัญหา กุารัแกุ�ปัญหานัี้�นี้อาจจะมาไม่ทันี้เพรัาะติ�องอาศัยจม้กุคนี้อ่�นี้
หายใจ 

ดังท้�ม้ข่ึ้าวัท้�ปรัะเทศแถบัยุโรัปม้กุารัปรัะท�วังกัุนี้ เพรัาะบัริัษัทท้�ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ไม่ส่งให� 
ติามสัญญา กุลับันี้ำาไปขึ้ายให�กัุบัปรัะเทศท้�ม้เงินี้เยอะ กุำาหนี้ดจะส่ง 1๐๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ แต่ิส่งไป
แค่ ๓๐ - ๔๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ ปรัะเทศในี้ยุโรัปจ้งพากัุนี้ปรัะท�วัง นี้ำาไปขึ้ายปรัะเทศอ่�นี้ได�อย่างไรั  
คนี้ในี้ยุโรัปจะติายอย้่แล�วั 

บัริัษัทท้�ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ในี้ยุโรัปนัี้�นี้ม้สัญญาว่ัาจะส่งมาช่วัยปรัะเทศไทย ทำาให�เป็นี้ท้�กัุงวัลใจ  
เพรัาะแค่อาศัยท้�เขึ้าผู้ลิติใช�เองในี้ยุโรัปยังไม่ทันี้ แล�วัคนี้ไทยจะได�ใช�สักุขึ้นี้าดไหนี้ โชคด้ว่ัา 
บัริัษัทนัี้�นี้ทำาสัญญาให�บัริัษัทในี้ปรัะเทศไทยผู้ลิติเอง อาจจะช�าหน่ี้อย ช�าแต่ิม้ควัามแน่ี้นี้อนี้  
น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ไม่ย่มจม้กุคนี้อ่�นี้หายใจ ในี้หลวังรััชกุาลท้� ๙ เร้ัยกุว่ัา “พัอเพีัยง” พอท้�จะพ้�งตินี้เอง 
ติ�องใช�คำาว่ัา ย่นี้อย้่ได�ด�วัยขึ้าตัิวัเอง 

ในี้สถานี้กุารัณ์ท้�โควิัดรัะบัาดไปทั�วัโลกุม้คนี้ติิดวัันี้น้ี้�เกิุนี้ 1๐๐ ล�านี้คนี้ เขึ้�าไปแล�วั  
โรัคน้ี้�รัะบัาดไปอย่างกุวั�างขึ้วัาง เช่นี้น้ี้�ก็ุจะติ�องช่วัยตัิวัเอง พ้�งตัิวัเอง วััคซ้ึ่นี้ยังไม่มาก็ุอยา่ให�ตัิวัเองไป
ติิดเช่�อโรัค หมั�นี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม เป็นี้ติ�นี้ กุารัช่วัยตัิวัเองนัี้�นี้ 
ติ�องถ่อว่ัาตัิวัเองนัี้�นี้เป็นี้ผู้้�กุำาหนี้ดทางเดินี้ขึ้องช้วิัติ “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คติฺ ตฺนํแลเป็นํคติฺของตฺนํ”

คำาว่ัา “คติฺ” ม้สองควัามหมาย ควัามหมายท้�หน้ี้�ง “คติฺ” หมายถ้ง ภพภ้มิท้�เรัาไปเกิุด เช่นี้ 
ไปเกิุดในี้สถานี้ท้�ด้ เร้ัยกุว่ัา “ส์คติฺ” ก็ุค่อ เกิุดเป็นี้มนุี้ษย์ เกิุดเป็นี้เทวัดา ไปเกิุดในี้ท้�ไม่ด้ เร้ัยกุว่ัา 
“ท์ั้คติฺ” ค่อ ไปเกิุดเป็นี้สัติว์ันี้รักุ สัติว์ัเดรััจฉานี้ เป็นี้เปรัติ เป็นี้ติ�นี้ 

ในี้พรัะบัาล้น้ี้�ท้�ว่ัา “ตินี้แล เป็นี้คติิขึ้องตินี้” ในี้ท้�น้ี้� ไม่ได�หมายถ้งภพภ้มิท้�ไปเกิุด แต่ิหมายถ้ง  
“ทั้างเดิ้นํของชีื้วิตฺ” ในี้ภพปัจจุบัันี้ จ้งมาใช�ในี้คำาในี้ภาษาไทยว่ัา “คติฺธุ์รรม่” ซ้ึ่�งหมายถ้ง  
ทางเดินี้ช้วิัติ หลักุกุารัดำาเนิี้นี้ช้วิัติ “ตฺนํแล เป็นํคติฺของตฺนํ” หมายถ้ง ตินี้แล เป็นี้ผู้้�เล่อกุทางเดินี้
ช้วิัติให�กัุบัตินี้เอง ไม่ใช่ให�คนี้อ่�นี้เล่อกุ เช่นี้ อยากุเร้ัยนี้อะไรัตัิ�งแต่ิเด็กุ ถ�าเร้ัยนี้สิ�งท้�ชอบั แสดงว่ัา  
“มี่คติฺเป็นํของตฺนํ” 

เหม่อนี้พรัาหมณ์ 1๐๘ คนี้ ได�พยากุรัณ์ว่ัา เจ�าชายนี้�อยสิทธัติถะม้คติิเป็นี้สอง ได�แกุ่  
ถ�าอย้่เป็นี้ฆรัาวัาสจะได�เป็นี้พรัะเจ�าจักุรัพรัรัดิ แต่ิถ�าออกุบัวัชจะได�เป็นี้พรัะพุทธเจ�า เป็นี้ทาง 
สองแพร่ังในี้กุารัดำาเนิี้นี้ช้วิัติ แล�วัแต่ิเจ�าชายสิทธัติถะจะเล่อกุเดินี้ทางไหนี้ พรัะรัาชบิัดาก็ุกุำาหนี้ดไม่ได�  



๖๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ญาติิก็ุกุำาหนี้ดไม่ได� แม�พรัะรัาชบิัดาสรั�างปรัาสาทสามฤด้ให�อย้่อย่างสบัาย ปรันี้เปรัอทุกุอย่าง 
หวัังจะให�เป็นี้พรัะเจ�าจักุรัพรัรัดิ สุดท�ายแล�วัเจ�าชายสิทธัติถะก็ุเล่อกุทางเดินี้ขึ้องช้วิัติ ค่อ ออกุผู้นี้วัช
เป็นี้พรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า คติิเป็นี้สองก็ุเหล่อหน้ี้�ง เพรัาะเล่อกุในี้สิ�งท้�พรัะองค์ติ�องกุารัเติร้ัยมกุารั
มาหลายชาติิในี้อด้ติ บัำาเพ็ญบัารัม้มาส้�อสงไขึ้ยกุำาไรัแสนี้กัุปก็ุเพ่�อกุารัน้ี้� ร้ั�ด้ว่ัาอะไรัเหมาะสำาหรัับั
ตินี้เองมากุท้�สุด ทำาในี้สิ�งท้�ตัิวัเองถนัี้ด ทำาในี้สิ�งท้�ตัิวัเองชอบั

ตินี้จ้งเป็นี้คติิ ค่อทางดำาเนิี้นี้ช้วัิติขึ้องตินี้ ให�ลิขึ้ิติช้วัิติขึ้องตินี้เอง พรัะพุทธศาสนี้าสอนี้ 
อย่างนัี้�นี้ ไม่ใช่พรัหมลิขิึ้ติ สวัรัรัค์ลิขิึ้ติ เล่อกุคนี้ท้�จะแต่ิงงานี้เอง เล่อกุท้�จะอย้่กัุบัคนี้ท้�ถ้กุเล่อกุ  
เป็นี้ผู้้�ลิขิึ้ติเอง “อัตฺตฺโนํลิขิตฺ” ท้�ไม่ใช่พรัหมลิขิึ้ติ 

ช้วิัติจะม้สุขึ้ หร่ัอทุกุข์ึ้ก็ุลิขิึ้ติเอง เล่อกุคติิค่อทางดำาเนิี้นี้ช้วิัติขึ้องเอง และกุารัเล่อกุท้� 
จะไม่เล่อกุ อย้เ่ฉย ๆ รัอวัันี้ติาย ก็ุเป็นี้กุารัเล่อกุอย่างหน้ี้�ง ค่อเล่อกุท้�จะไม่ทำาอะไรัเลย เล่อกุท้�จะ
ยอมแพ�ต่ิอสงครัามโควิัด ก็ุเป็นี้กุารัเล่อกุ เพรัาะฉะนัี้�นี้กุารัเล่อกุวิัธ้ดำารังช้วิัติจ้งม้ ๒ แบับั

แบุบุทีั้�หน่ํ�ง เร้ัยกุว่ัา “ญาณ์คติฺ” เล่อกุทางเดินี้ด�วัยปัญญา แบุบุทีั้�สอง 
เร้ัยกุว่ัา “อัญญาณ์คติฺ” เล่อกุทางเดนิี้ด�วัยอวิัชชา ควัามโงเ่ขึ้ลา อยา่งไรัเส้ย 
เม่�อเรัาเดินี้ทางเรัาก็ุติ�องกุ�าวัไปแต่ิเวัลาเรัาไปเรัาไปอย่างม้ทิศทาง 
ม้เข็ึ้มทิศ หร่ัอว่ัาดำานี้ำ�าลุยไปเร่ั�อย ขัึ้บัรัถหลงเพรัาะไม่ม้แผู้นี้ท้�แล�วั 
ยังติะลุยขัึ้บัไปเร่ั�อย ๆ จนี้ติกุเหวัเขึ้าเร้ัยกุ อัญญาณคติิ ไปด�วัยโง่เขึ้ลา 
กัุบัอ้กุคนี้หน้ี้�งศ้กุษาแผู้นี้ท้�ด้ GPS ขัึ้บัไปติามทิศทางด�วัยควัามร้ั� ด�วัยปัญญา 
หลบัหล้กุเหวัหลบัหล้กุขึ้วัากุหนี้ามได�เร้ัยกุว่ัา ญาณคติิเดินี้ทางช้วัิติ
ด�วัยปัญญา เรัาจะเป็นี้คนี้ม้ช้วิัติแบับัไหนี้ ไปมั�วั ๆ ด�วัยควัามโง่เขึ้ลา 
หร่ัอไปอย่างผู้้�ม้ปัญญา ผู้้�ม้ควัามเฉล้ยวัฉลาด เติร้ัยมกุารัไวั�กุ่อนี้

แบุบุทีั้�หน่ํ�ง
“ญาณ์คติฺ”

แบุบุทีั้�สอง  
“อัญญาณ์คติฺ”

จะเห็นี้ว่ัาในี้สถานี้กุารัณ์โควิัดนัี้�นี้ม้คนี้ไม่นี้�อยเดินี้ทางด�วัยควัามโง่เขึ้ลา อัญญาณคติิ  
เดินี้ทางด�วัยควัามไม่ร้ั�เท่าถ้งกุารัณ์ ม้ผู้้�นี้ำาปรัะเทศบัางปรัะเทศเขึ้�าใจผิู้ดในี้เบ่ั�องติ�นี้ว่ัาโควิัดก็ุค่อ  
ไขึ้�หวััดธรัรัมดา ไม่แนี้ะนี้ำาปรัะชาชนี้ในี้ปรัะเทศขึ้องตินี้ให�รัะมัดรัะวััง เช่นี้ สวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัย 
รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ด�วัยควัามเขึ้�าใจผิู้ด ได�นี้ำาคนี้ไปผิู้ดทางทั�งปรัะเทศ ทำาให�คนี้ทั�งปรัะเทศ
นัี้�นี้ติิดโควิัดมากุท้�สุดในี้โลกุ ๒๕ ล�านี้คนี้ และบััดน้ี้�คนี้ในี้ปรัะเทศนัี้�นี้ก็ุไม่เล่อกุเขึ้าเป็นี้ผู้้�นี้ำาต่ิอไปแล�วั 
น้ี้�ค่อ “อัญญาณ์คติฺ” เล่อกุดำาเนิี้นี้นี้โยบัายด�วัยควัามโง่เขึ้ลา ไม่ร้ั�เท่าทันี้โควิัด 

โควิัดเป็นี้เหตุิทำาให�ปิดบั�านี้ปิดเม่อง หยุดกิุจกุารั โดยเฉพาะภาคบัริักุารัเช่นี้โรังแรัม  
กุารัท่องเท้�ยวัติกุงานี้กัุนี้มากุ เงินี้ไม่สะพัด หน้ี้�สินี้ม้แต่ิเพิ�ม เคร้ัยดกัุนี้มากุ เคร้ัยดมากุแทนี้ท้� 
จะปรัับัตัิวั ทำางานี้น้ี้�ไม่ได�ก็ุไปทำางานี้อ่�นี้ รัอเวัลาเปล่า ปล่อยให�อัญญาณคติิเล่อกุทางเดินี้ด�วัย 
ควัามโง่เขึ้ลา ดับัเคร้ัยดด�วัยด่�มสุรัา หันี้เขึ้�าหายาเสพติิด 



๖๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ขึ้องเสพติิดขึ้ายด้มากุข้ึ้�นี้ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด ทั�งดี้ม่านํด้�และซัึ่พัพัลาย ดี้ม่านํด้� เพรัาะว่ัา 
คนี้เคร้ัยด หน้ี้ปัญหา ไปเสพยาบั�า ยาเสพติิดด่�มสุรัามากุข้ึ้�นี้ ซัึ่พัพัลาย ค่อฝ่�ายท้�ขึ้ายติกุงานี้ข้ึ้�นี้มา 
ก็ุค�ายาเสพติิดแข่ึ้งกัุนี้ผู้สมส้ติรัพิเศษเอายาเค ยาอ้ มาผู้สมกัุนี้เร้ัยกุวั่า “เค นํม่ผู้ง” คนี้ขึ้ายก็ุ
ตัิ�งใจผู้ลิติรุันี้แรังกุว่ัาเดิม คนี้เสพก็ุไม่ด้ติาม�าติาเร่ัอ ซ่ึ่�อมาเสพติายไปเป็นี้สิบัคนี้หนุ่ี้มสาวัทั�งนัี้�นี้  
อัญญาณคติิ เล่อกุเดินี้ทางช้วิัติด�วัยควัามโง่เขึ้ลาแกุ�เคร้ัยดอย่างไม่ถ้กุติ�อง

ท้�ญ้�ปุ�นี้แกุ�เคร้ัยดไม่ได�ก็ุหันี้ไปฆ่าตัิวัติายเม่�อสัปดาห์ท้�แล�วัหญิงสาวัอายุ ๓๐ ปี ติิดโควัิด  
ไม่ได�ไปรัักุษาท้�โรังพยาบัาลเพรัาะอากุารัไม่หนัี้กุเก็ุบักัุกุตัิวัอย้่ท้�บั�านี้ เธอฆ่าตัิวัติายเข้ึ้ยนี้โนี้�ติ 
ขึ้�อควัามสั�นี้ ๆ ทิ�งไวั�ว่ัา “ขออภัิยทีั้�ทํั้าให้คนํในํบุ้านํเด้้อด้ร้อนํตฺ้องม่ากัฺกฺตัฺวไปด้้วย เพัราะดิ้ฉันํ 
ติฺด้โควิด้ทํั้าให้คนํอ้�นํลําบุากฺ” หาทางออกุไม่ได� ฆ่าตัิวัติายซ้ึ่�งไม่เป็นี้เร่ั�องแปลกุในี้วััฒนี้ธรัรัม 
ท้�ม้กุารัทำาฮั่ารัาค้ร้ั ควั�านี้ท�องตัิวัเอง

อด้ติในี้ญ้�ปุ�นี้ซ้ึ่�งเป็นี้ปรัะเทศม้สถิติิคนี้ฆ่าตัิวัติายส้งมากุในี้โลกุ ปีท้�แล�วั เพรัาะโควิัด 
เป็นี้เหตุิทำาให�คนี้ญ้�ปุ�นี้ฆ่าตัิวัติายเพิ�มข้ึ้�นี้ ๓๗ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ และในี้จำานี้วันี้คนี้ท้�ฆ่าตัิวัติายส่วันี้มากุ 
เป็นี้ผู้้�หญิง ไม่ใช่ว่ัาผู้้�ชายเขึ้�มแข็ึ้งกุว่ัาแต่ิผู้้�ชายเล่อกุท้�จะไปหาสรุัายาเสพติิดเส้ยมากุ เม่�อเผู้ชิญปัญหา
ช้วิัติตัิดสินี้ด�วัย “อัญญาณ์คติฺ” เล่อกุทางเดินี้แห่งควัามโง่เขึ้ลา ก็ุจะอย้่ในี้เขึ้าวังกุติ หาทางออกุ 
ไม่เจอ มองปัญหาเล็กุ ๆ เป็นี้เร่ั�องใหญ่โติ 

เหม่อนี้คนี้ขัึ้บัแท็กุซ้ึ่�เม่�อปีท้�แล�วัติิดโควิัดติกุงานี้อยากุกุลับัไปบั�านี้ท้�ชนี้บัท ล้กุไม่ให�ไป 
กุลัวัจะเอาโควิัดไปแพร่ัเช่�อในี้ชนี้บัทหม่้บั�านี้นัี้�นี้ ให�พ่อรัออย้่ในี้กุรุังเทพฯ ทั�ง ๆ ท้�ติกุงานี้  
พ่อจ้งฆ่าตัิวัติาย เพรัาะว่ัาพบัทางตัินี้

คนี้ท้�ยอมจำานี้นี้ต่ิอปัญหาช้วิัติ ต่ิอโควิัด ต่ิอควัามทุกุข์ึ้ ต่ิอควัามยากุจนี้ จะไม่เห็นี้ทางออกุจากุ 
ควัามทุกุข์ึ้มองไม่เห็นี้แสงสว่ัางท้�ปลายอุโมงค์ ไม่ม้หวัังเช่นี้เด้ยวักัุบัผู้้�ป�วัยรัะยะสุดท�าย ท้�รัักุษาไม่หาย  
อย้่ไปก็ุเท่านัี้�นี้ ฆ่าตัิวัติายไปก็ุม้

“คนํทีั้�ม่องไม่่เห็นํทั้างออกฺ เพัราะชีื้วิตฺไม่่มี่คติฺทีั้�ดี้ในํเบุ้�องหน้ํา” ให�ไปท้�ชอบั ๆ  ก็ุไม่ม้ท้�จะไป 
พบัแต่ิทางตัินี้ก็ุเลยยอมแพ�เอาด่�อ ๆ เขึ้าเร้ัยกุว่ัา ยอมจำานี้นี้ต่ิอช้วิัติ เหม่อนี้นัี้กุมวัยท้�ส้�เขึ้าไม่ได�  
พ้�เล้�ยงก็ุโยนี้ผู้�าขึ้าวัข้ึ้�นี้ไปบันี้เวัท้ คนี้ท้�โยนี้ผู้�าขึ้าวัให�กัุบัช้วิัติ เม่�อทุกุข์ึ้มากุพบัทางตัินี้จ้งไปไม่ถ้กุ  
ก็ุเลยเล่อกุ อัญญาณคติิ ค่อไปส่้ปรัโลกุ ก็ุเป็นี้กุารัเล่อกุอย่างหน้ี้�ง แต่ิเล่อกุด�วัยควัามโง่เขึ้ลา 

ติรังกัุนี้ขึ้�ามกัุบั “ญาณ์คตฺ”ิ เล่อกุทางเดินี้ช้วิัติด�วัยปัญญา แม�ในี้ภาวัะท้�ม่ดมิดท้�สุด ก็ุม้ดวังดาวั  
แม�จะอย้่ในี้อุโมงค์ท้�ม่ดมิด ก็ุยังม้แสงสว่ัางลอดเขึ้�ามาได� ไปติามแสงสว่ัางนัี้�นี้ ก็ุจะพบัทางออกุ 

คนี้ท้�คิดอย่างน้ี้� เป็นี้คนี้ม้ควัามหวััง เร้ัยกุว่ัา “เป็นํคนํทีั้�เล้อกฺทั้างเดิ้นํชีื้วิตฺด้้วยปัญญา”  
ไม่ยอมจำานี้นี้ต่ิอสิ�งท้�ด้เหม่อนี้ว่ัาจะหมดหนี้ทาง แม�จะเป็นี้ทางติันี้ คนี้ท้�ม้ “ญาณ์คติฺ” ลิขิึ้ติช้วิัติ 
ด�วัยปัญญานัี้�นี้ ไม่เช่�อว่ัาจะม้ทางตัินี้ให�กัุบัช้วิัติ ช้วิัติติ�องม้ทางเล่อกุอย้เ่สมอ 



๖๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เม่�อช้วิัติปรัะสบัวิักุฤติ เช่นี้ วิักุฤติเศรัษฐกิุจเพรัาะโควิัด หร่ัอเจ็บัไขึ้�ได�ป�วัยเพรัาะโควิัด  
หร่ัอเพรัาะติ�องเก็ุบักัุกุตัิวัเองเคร้ัยดอย้่กัุบับั�านี้ ติ�องใช�ปัญญาในี้กุารัหาทางออกุเสมอ 

ปัญญาในี้กุารัหาทางออกุให�กัุบัช้วิัติ ค่อกุารัมองติามกุรัอบัแห่งสามั่ญลักฺษณ์ะ ๓ ประกฺาร
ถ�าเขึ้�าใจลักุษณะร่ัวัมขึ้องปัญหา ขึ้องควัามทุกุข์ึ้ จะพบัทางออกุ จะไม่พบัทางตัินี้ ผู้้�ท้�ปฏิิบััติิวิัปัสสนี้า
กุรัรัมฐานี้ จนี้ได�วิัปัสสนี้าปัญญา จะเห็นี้ลักุษณะสามัญ เร้ัยกุว่ัา “สามั่ญลักฺษณ์ะ ๓ ประกฺาร”  
ผู้้�ท้�ฟัังธรัรัมะอย้่เป็นี้ปรัะจำา ก็ุจะได�ยินี้เร่ั�อง ลักุษณะสามัญ ๓ ปรัะกุารั แต่ิไม่เคยนี้ำามาปรัะยุกุต์ิ 
ใช�ในี้กุารัเล่อกุทางเดินี้ช้วิัติ ฟัังธรัรัมะอย้่เหม่อนี้ไกุลตัิวั ไม่เกุ้�ยวักัุบัเรัาเลย แท�ท้�จริังธรัรัมะ 
ทุกุเร่ั�อง เป็นี้คติิธรัรัมในี้กุารัช้�ทางดำาเนิี้นี้ช้วิัติ วัันี้น้ี้�ฟัังธรัรัมฟัังเทศน์ี้ให�ด้  หาคติิธรัรัมให�ได�  
เป็นี้เคร่ั�องสอนี้ใจในี้กุารัดำาเนิี้นี้ช้วิัติ เม่�อปรัะสบัปัญหาให�มองปัญหาด�วัยสามัญลักุษณะ ปัญหา 
ทุกุอย่างม้ลักุษณะเหม่อนี้กัุนี้ เร้ัยกุ “สามั่ญลักฺษณ์ะ ๓ ประกฺาร” ได�แกุ่

ประกฺารทีั้� ๑  
“อนิํจำจัำง ไม่่เทีั้�ยง”

ประกฺารทีั้� ๒  
“ท์ั้กฺขัง” 

ประกฺารทีั้� ๓  
“อนัํตฺตฺา” 

ประกฺารทีั้� ๑ “อนิํจำจัำง ไม่่เทีั้�ยง” ทุกุอย่างในี้โลกุน้ี้�ไม่ม้อะไรัเท้�ยงแท�แน่ี้นี้อนี้ โควิัดก็ุ
ใช่ว่ัาจะอย้่กัุบัเรัาไปชั�วักัุปชั�วักัุลป์ สุดท�ายก็ุจะลดสภาพไปเป็นี้ไขึ้�หวััด ค่อม้ยารัักุษา ม้วััคซ้ึ่นี้
ป้องกัุนี้ เหม่อนี้ไขึ้�หวััดใหญ่ จะไม่ทำาลายช้วิัติไม่ทำาลายเศรัษฐกิุจอย่างทุกุวัันี้น้ี้� สภาพท้�โหด
อย่างน้ี้�จะอย้ไ่ด�ไม่นี้านี้ คนี้ท้�คิดว่ัาควัามทุกุข์ึ้ ควัามจนี้ ควัามเจ็บัป�วัย จะอย้่นี้านี้ กุารัคิดอย่างน้ี้� 
จะทำาให�หมดหวััง พบัทางตัินี้ขึ้องช้วิัติ และฆ่าตัิวัติาย 

แต่ิถ�าใครัคิดว่ัา ปัญหาวิักุฤติน้ี้�จะอย้่แค่ชั�วัครัาวั ไม่นี้านี้ จะทำาให�ทนี้ไหวั จะลุกุข้ึ้�นี้ส้� ต่ิอให�
เป็นี้มะเร็ัง หมอบัอกุอย้่ได�ไม่นี้านี้ แต่ิก็ุพบัว่ัาคนี้ไขึ้�หลายคนี้เห็นี้ว่ัามะเร็ังก็ุไม่เท้�ยง อย้่มาได�เป็นี้ 
๒๐ - ๓๐ ปี ทั�ง ๆ ท้�มะเร็ังยังอย้่ในี้ตัิวัเขึ้า เพ้ยงแต่ิว่ัาติ�องเขึ้�าใจว่ัา ปัญหามันี้ไม่เท้�ยง ควัามทุกุข์ึ้ 
โรัคภัยไขึ้�เจ็บั ไม่เท้�ยง 

หญิงญ้�ปุ�นี้ท้�ถ้กุสังคมปรัะณามว่ัาติิดโควิัด มันี้ก็ุไม่เท้�ยง ทนี้อย้่สักุหน่ี้อย คนี้เขึ้าก็ุเขึ้�าใจเอง  
ไม่เห็นี้จะติ�องฆ่าตัิวัติายหน้ี้สายติาท้�ติำาหนิี้เธอ น่ี้าเส้ยดายช้วิัติ สอบัติกุกุ็ไม่เท้�ยง ม้วัันี้ท้�จะ 
สอบัซ่ึ่อมได� สอบัไม่ได�ปีน้ี้� ปีต่ิอไปก็ุสอบัได� ทำาไมติ�องเลิกุเร้ัยนี้ ทำาไมจะติ�องไปท�อว่ัาเร้ัยนี้ไม่ไหวั  
ฝึ่กุภาษาต่ิางปรัะเทศเจออุปสรัรัคนิี้ดหน่ี้อยก็ุหยดุแล�วั คิดว่ัาเอาด้ไม่ได�ในี้ภาษาเหล่าน้ี้� ในี้วิัชาเหล่าน้ี้�  
ทุกุอย่างแกุ�ไขึ้ได� เอาชนี้ะได� ฝึ่กุฝ่นี้ได� เพรัาะสภาพท้�ทำาไม่ได�แท�ท้�จริังนัี้�นี้ ไม่เท้�ยง วัันี้หน้ี้�ง 
ก็ุติ�องเอาชนี้ะได� 



๖๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ประกฺารทีั้� ๒ “ท์ั้กฺขัง” มองช้วิัติว่ัาเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ อย่าหน้ี้ปัญหา อย่าหลบัปัญหาว่ัาไม่ม้
ปัญหา พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา เม่�อเกิุดปัญหาให�ทำาหนี้�าท้�เร้ัยกุว่ัา “ปริญญา” แปลว่ัา กํฺาหนํด้ 
รู้ขอบุเขตฺของปัญหา สิ�งท้�จะติ�องทำา ค่อ ปริัญญากิุจ เม่�อเกิุดปัญหาข้ึ้�นี้ ปัญหาน้ี้�ม้ขึ้อบัเขึ้ติ 
ควัามเส้ยหายแค่ไหนี้ อย่าเหมารัวัมไปทุกุเร่ั�อง ป�วัยเป็นี้โควิัดไม่ถ้งกัุบัติาย อย่าไปต้ิโพยต้ิพาย 
ล่วังหนี้�าว่ัาติายแน่ี้ แค่เจ็บัป�วัยเป็นี้โควิัด 

ป�วัยเป็นี้โควิัด อย่าให�ไปกุรัะทบัเศรัษฐกิุจ อย่าให�เส้ยงานี้เส้ยกุารั ร้ับัรัักุษาให�หาย หร่ัอ 
ติ�องกัุกุตัิวัเพรัาะถ้กุสงสัยว่ัาติิดโควิัด ติ�องถ้กุกัุกุตัิวัก็ุไม่นี้านี้ แค่ 1๔ วัันี้ ไม่ถ้งกัุบัสิ�นี้โลกุ 

โรัคภัยนัี้�นี้ เป็นี้เร่ั�องสุขึ้ภาพ อย่าให�มากุรัะทบัรัายได�ขึ้องครัอบัครััวั อย่าไปเท้�ยวัสำามะเลเทเมา  
ติิดกุารัพนัี้นี้ ปรัะชดช้วิัติ ล�มไปทั�งรัะบับั เม่�อด�านี้น้ี้�พัง ด�านี้อ่�นี้ยังอย้่

ควัามรัักุในี้ครัอบัครััวัติ�องรัักุษาเอาไวั� ยิ�งทุกุข์ึ้ยากุ ยิ�งจะติ�องเห็นี้ใจกัุนี้ ยิ�งจะติ�องช่วัยเหล่อกัุนี้  
ยิ�งจะติ�องกุลมเกุล้ยวักัุนี้มากุข้ึ้�นี้ ไม่มารุัมว่ัาด่ากัุนี้ ปรัะณามกัุนี้ จนี้คนี้สมุทรัสาครัไม่ม้ท้�จะย่นี้ 
ในี้ปรัะเทศไทย เป็นี้โรัคก็ุให�จบัอย้่ท้�โรัค อย่าไปโยงเร่ั�องกุารัค�าขึ้าย อย่าไปโยงเร่ั�องสังคม  
และกุารัคบัหาสมาคม คนี้ติิดโรัคท้�เก็ุบักัุกุ รัักุษาตัิวั อย่าไปเหมารัวัมว่ัาคบัไม่ได� มองให�แยกุส่วันี้  
มองให�ถ้กุปรัะเดน็ี้ อยา่เหมารัวัม แม�เรัาจะพา่ยแพ�แนี้วัรับัในี้เร่ั�องเศรัษฐกุจิ ถ�าจนี้ลงกุอ็ยา่ให�จนี้นี้ำ�าใจ  
รัักุใคร่ักุลมเกุล้ยวักัุนี้มากุกุว่ัาเดิม ควับัคุมควัามเส้ยหายอย่าให�ลุกุลาม

น้ี้�ค่อ “ปริญญากิฺจำ” ท้�ม้ต่ิอควัามทุกุข์ึ้ ก็ุจะได�ไม่ต้ิโพยต้ิพายมากุไป ว่ัาพอติิดโควิัด 
รัะลอกุสอง ล่มจมแน่ี้ปรัะเทศเรัา ปรัะเทศอ่�นี้ติิดเยอะกุว่ัาปรัะเทศไทยยังอย้่ได� เพรัาะไม่ยอมให� 
โควิัดแค่น้ี้�มาทำาลายควัามรัักุควัามสามัคค้ทำาลายเศรัษฐกิุจโดยรัวัมไป ทำาด�านี้น้ี้�ไม่ได� ก็ุไปทำาเร่ั�องอ่�นี้ 
ชั�วัครัาวั 

วััดปรัะยุรัวังศาวัาสช่วังหน้ี้�ง ห�ามญาติิโยมเขึ้�ามาฟัังเทศน์ี้ในี้พรัะอุโบัสถ อย่าน้ี้กุว่ัา 
พรัะหยุดเทศน์ี้หยุดสอนี้ ก็ุหาทางออกุด�วัย “ญาณ์คตฺิ” ถ่ายทอดด�วัยส่�อออนี้ไลน์ี้อย่างน้ี้�ทั�งปี  
ปีท้�แล�วัพรัะพรัหมบััณฑ์ิติเทศนี้์วัันี้พรัะใหญ่ทั�งปี ไม่ยอมจำานี้นี้ และไม่ยอมให�คนี้ไทยแพ�หมดร้ัป  
แพ�คะแนี้นี้ก็ุยังให�ได�ชนี้ะใจคนี้ด้ก็ุยังด้ 

ติ�องคิดอย่างน้ี้� น้ี้�ค่อ “ท์ั้กฺขัง” ติ�องม้ปริัญญากุำาหนี้ดขึ้อบัเขึ้ติ ต้ิเส�นี้ขึ้องควัามส้ญเส้ย 
ให�นี้�อยท้�สุด อย่าให�ล�มละลายไปทั�งกุรัะบัวันี้ โบัรัาณบัอกุ “นิํ�วไหนํร้าย ตัฺด้นิํ�วนัํ�นํทิั้�ง” เร่ั�องน้ี้�
จำาเป็นี้ติ�องขึ้าดทุนี้ก็ุขึ้ายกิุจกุารัไป ทำากิุจกุารัอ่�นี้ไวั�กุ่อนี้ อย่าไปเทขึ้ายทั�งหมด ถ�าพอพยุงให�บัริัษัท
อย้ไ่ด� โรังแรัมพออย้ไ่ด� รั�านี้อาหารัพออย้ไ่ด�แม�จะติ�องลด แลกุ แจกุ แถม ก็ุติ�องทำา ด้กุว่ัาหยดุกิุจกุารั  
ปิดกิุจกุารั ล�มไปแล�วัลุกุข้ึ้�นี้มาใหม่มันี้ยากุ แต่ิเดินี้โซึ่ซัึ่ดโซึ่เซึ่ให�มันี้พอไปได� ปรัะคองไปได� ผู่้านี้ไปได�  
แล�วัจะวิั�งได�ต่ิอไป จ้งเห็นี้ธุรักิุจโรังแรัมทุกุวัันี้น้ี้� ปกุติิพักุกัุนี้ค่นี้เป็นี้หม่�นี้เหล่อค่นี้เป็นี้รั�อย 
ไม่ถ้งพันี้ จ้งปรัับัตัิวั โซึ่เซึ่ด้กุว่ัาล�มลงไป จำากัุดควัามเส้ยหายให�นี้�อยท้�สุด น้ี้�เร้ัยกุว่ัา “เขึ้�าใจขึ้อบัเขึ้ติ 
ขึ้องทุกุขัึ้ง ควัามเป็นี้ทุกุข์ึ้”



๖๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ประกฺารทีั้� ๓ “อนัํตฺตฺา” หมายถ้ง ไม่ใช่ตัิวัเรัา “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คติฺ ตฺนํแลกํฺาหนํด้ทั้างเดิ้นํ 
ให้ชีื้วิตฺของตฺนํ” เวัลาเจอปัญหาซึ่วันี้เซึ่ อย่าไปคิดว่ัาเรัาเป็นี้ติ�นี้เหติุเสมอไป ปัญหาไม่ใช่ตัิวัเรัา  
เป็นี้อนัี้ติติา มาจากุภายนี้อกุ ถ�าไม่จับัใส่ว่ัาตัิวัเรัาเป็นี้เหตุิ ก็ุยงัพอม้เวัลาจัดกุารัได� แต่ิถ�ายอมจำานี้นี้ 
เวัลาเจอปัญหาโควิัด ถ�าติิดโควิัดติายแน่ี้ ๆ  เพรัาะม้โรัคนัี้�นี้โรัคน้ี้� อายเุท่านัี้�นี้เท่าน้ี้� รัะวัังไวั�เป็นี้เร่ั�องด้

แต่ิไม่ควัรัให�เป็นี้ควัามกุลัวั เพรัาะจะเป็นี้โรัคปรัะสาท ท้�สำาคัญ ค่อ ไม่ม้อะไรัทำาให�ติิดโควิัดได�
ง่าย ๆ  นี้อกุจากุไม่รัะมัดรัะวััง เช่�อโรัคมาจากุขึ้�างนี้อกุ เพรัาะฉะนัี้�นี้รัะมัดรัะวัังได� มันี้เป็นี้ “อนัํตฺตฺา 
ไม่่ใช่ื้ตัฺวเรา” 

ควัามยากุจนี้ถ�าจะเกุิดข้ึ้�นี้เพรัาะผู้ิดพลาดทำาธุรักิุจไม่ด้ ทำาให�เส้ยควัามเช่�อมั�นี้ในี้ตินี้เอง  
อาจเป็นี้ด�วัยกุันี้ทั�งนัี้�นี้ในี้สถานี้กุารัณ์เช่นี้น้ี้� เม่�อสถานี้กุารัณ์ภายนี้อกุบ้ับัคั�นี้ ไม่ได�เป็นี้ผู้้�ท้�ไม่ส้�  
ไม่ยอมแพ� ไม่ยอมจำานี้นี้ ปัญหามาจากุภายนี้อกุ เพรัาะฉะนัี้�นี้ ถ�าส้�ต่ิอก็ุม้โอกุาสชนี้ะ แต่ิเม่�อใดท้�
ยอมแพ� ยอมจำานี้นี้ เพรัาะร้ั�ไม่ทันี้ จะไม่ม้ทางลุกุข้ึ้�นี้ส้�ต่ิอไปได� 

เหม่อนี้นัี้กุเร้ัยนี้สอบัติกุ เพรัาะคิดว่ัา ตินี้เองโง่ ไอคิวัติำ�า เอาด้ทางน้ี้�ไม่ได� ถ�าคิดอย่างน้ี้�  
พยายามทำาให�กุลายเป็นี้เร่ั�องส่วันี้ตัิวั แต่ิถ�าคิดว่ัาท้�สอบัติกุเพรัาะเร้ัยนี้นี้�อยไปหร่ัอเพรัาะป�วัย  
ไม่สบัาย ไม่ใช่โง่ คิดอย่างน้ี้� เป็นี้ “อนัํตฺตฺา”   

นัี้กุวิัทยาศาสติรั์ได�ทำากุารัทดลองนี้ำาสุนัี้ขึ้สองตัิวัใส่ไวั�ในี้กุรัง ตัิวัละกุรัง ปิดกุรังให�ม่ดไม่ให�
มองเห็นี้ขึ้�างนี้อกุ แล�วัเอาไฟัฟ้ัาอ่อนี้ ๆ  ช็อติสุนัี้ขึ้ตัิวัท้�หน้ี้�ง พอช็อติแล�วั สุนัี้ขึ้ก็ุวิั�งพล่านี้หาทางออกุ 
ปรัากุฏิว่ัาออกุไม่ได� เพรัาะทำาล้กุกุรังรัอบัด�านี้ โดนี้ช็อติแรักุ ๆ ก็ุวิั�งหาทางออกุ แต่ิออกุไม่ได�  
ครัั�งท้�สอง ก็ุออกุไม่ได� พอสักุส้�ห�าครัั�งมันี้ไม่วิั�ง หมอบัอย้่ในี้กุรัง ไม่พยายามท้�จะออกุจากุกุรังแล�วั  
ยอมแพ�ยกุผู้�าขึ้าวั ยอมจำานี้นี้ 

ตัิวัท้�สองพอโดนี้ไฟัฟ้ัาช็อติ พยายามวิั�งหน้ี้หาทางออกุ สามครัั�ง ส้�ครัั�ง ก็ุไม่ลดละ 
ควัามพยายาม วิั�งไปเจอทางออกุ  หาทางออกุจากุกุรังไปได� 

กุารัทดลองขัึ้�นี้ต่ิอไป นี้ำาสุนัี้ขึ้สองตัิวัน้ี้�กุลับัเขึ้�าไปใส่ในี้กุรังใหม่อ้กุ ปิดมิดเหม่อนี้กัุนี้  
แล�วัใช�ไฟัฟ้ัาช็อติเหม่อนี้เดิม ตัิวัแรักุพอใช�ไฟัฟ้ัาช็อติ ย่นี้อย้่นิี้�ง ไม่วิั�งหาทางออกุ ตัิวัท้�สอง 
พอใช�ไฟัฟ้ัาช็อติ วิั�งหาทางออกุ และออกุไปจากุกุรังได� 

ส์นัํขตัฺวแรกฺท้�ไม่วิั�ง ไม่หาทางออกุ ยอมจำานี้นี้ ทั�ง ๆ ท้�กุรังใหม่ได�ทำาทางออกุไวั�ให�แล�วั  
มันี้บัอกุตัิวัเองว่ัา ฉันี้ส้�ไม่ได� ฉันี้แพ� มันี้สอนี้ตัิวัเองผู้ิด ๆ อย่างน้ี้�เป็นี้ “อัญญาณ์คติฺ”  
ไม่เล่อกุทางออกุ ค่อยอมจำานี้นี้ ทั�ง ๆ ท้�เขึ้าทำาทางออกุไวั�ให� ก็ุแพ�อย้่ติรังนัี้�นี้ ส่วันี้สุนัี้ขึ้ตัิวัท้�สอง  
ม้ควัามหวัังตัิ�งแต่ิครัั�งแรักุ มันี้บัอกุตัิวัเองว่ัา พบัทางออกุแน่ี้ และก็ุไม่ยอมแพ� มันี้แสวังหาทางออกุ 
พบัทางออกุ พยายามท้�จะเร้ัยนี้ร้ั� น้ี้�เป็นี้ “ญาณ์คติฺ”



๖๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ถ�าเจอปัญหาแพ�ยกุท้�หน้ี้�ง แล�วัเรัาก็ุจะแพ�ยกุท้�สองต่ิอไปเร่ั�อย ๆ  บัอกุติวััเองอยา่งน้ี้�จะเหม่อนี้
สุนัี้ขึ้ตัิวัแรักุ ท้�สอนี้ตัิวัเองผิู้ดๆ พบัทางตัินี้ ค่อ “แพ้ัทีั้�ใจำ” 

ถ�าคิดแต่ิว่ัา ช้วิัติโชครั�ายทำาธุรักิุจล�มเหลวั เลยไม่ทำาอะไรั ช้วิัติไม่ม้โชคในี้เร่ั�องงานี้ 
เร่ั�องแต่ิงงานี้ เพรัาะเคยล�มเหลวั ก็ุไม่พยายาม สอบัติกุวิัชานัี้�นี้ ก็ุไม่เร้ัยนี้ต่ิอ น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ยอม่จํำานํนํ 
ทั�ง ๆ ท้�ตัิวัเองสามารัถท้�จะเอาชนี้ะได�หร่ัอม้ทางออกุ แต่ิไม่พยายาม 

ช�างในี้ละครัสัติว์ั ท้�แสดงหนี้�าเวัท้ แสนี้เช่�อง ให�คนี้ข้ึ้�ไปโน่ี้นี้ไปน้ี้� เบ่ั�องหลังนัี้�นี้ควัาญช�าง 
ไม่ได�ขัึ้งไวั�ในี้คอกุใหญ่ หร่ัอเพน้ี้ยดอะไรั ใช�โซ่ึ่ล่ามขึ้า ปลายโซ่ึ่ไปผู้้กุกัุบัเสาหลักุเล็กุ ๆ  ช�างถ้กุล่ามโซ่ึ่ 
กัุบัเสาหลักุเล็กุ ๆ ช�างหนัี้กุตัิ�ง ๕ ตัินี้ ถ�าเอางวังจับัเสาก็ุยกุได� แต่ิไม่ทำา เพรัาะถ้กุฝึ่กุมาตัิ�งแต่ิติอนี้
เป็นี้ล้กุช�างหนัี้กุรั�อยกิุโล ติอนี้เป็นี้ล้กุช�างถ้กุล่ามโซ่ึ่ผู้้กุขึ้าติิดกัุบัหลักุท้�เป็นี้เหล็กุ เป็นี้หมุดใหญ่เกิุนี้
กุำาลังท้�ล้กุช�างจะด้งได� พอล้กุช�างดิ�นี้เล่อดไหลออกุขึ้าท้�ม้โซ่ึ่ล่าม ทำาให�เจ็บัปวัด ในี้ท้�สุดก็ุติ�องนี้อนี้
ยอมสยบั จากุวัันี้นัี้�นี้เป็นี้ติ�นี้มา ช�างนัี้�นี้ก็ุไม่ด่�อ ยอมจำานี้นี้ มันี้ยอมแพ� แม�โติจากุนี้ำ�าหนัี้กุรั�อยกิุโล
เป็นี้ห�าพันี้กิุโล มันี้ไม่ร้ั�ว่ัาตัิวัมันี้เองแข็ึ้งแรังกุว่ัาเดิมไม่ร้ั�สักุกุ้�เท่า กุรัะตุิกุเสาเหล็กุท้เด้ยวัก็ุหลุดแล�วั  
แต่ิช�างห�าตัินี้ยังสยบัจำานี้นี้อย้่กัุบัหลักุเหม่อนี้ติอนี้ยังเด็กุ ช�างเป็นี้ฉันี้ใด คนี้ท้�ม้อัญญาณคติิ  
เล่อกุทางเดินี้ด�วัยควัามโง่เขึ้ลาก็ุฉันี้นัี้�นี้ 

เม่�อปี ๒๕๔๙ ท้�แคลิฟัอร์ัเน้ี้ย หนุ่ี้มสาวัสองคนี้ คบัหากุันี้ไม่นี้านี้ นัี้ดกัุนี้ไปรั่วัมสัมมนี้า 
ผู้้�ชายช่�อแบัรันี้ดอนี้ ผู้้�หญิงช่�อจ้น่ี้า ไปรั่วัมสัมมนี้าท้�เซึ่าเทิร์ันี้ แคลิฟัอร์ัเน้ี้ย เม่องปาล์มสปริัง  
อย้่ในี้โรังแรัม ม้คนี้ร่ัวัมสัมมนี้าเป็นี้พันี้ จ้น่ี้าก็ุไปกัุบัแบัรันี้ดอนี้ วัันี้สุดท�าย ทางผู้้�จัดสัมมนี้า 
ก็ุให�เล่อกุว่ัาจะไปเท้�ยวัท้�ไหนี้ 

หนุ่ี้มสาวัค่้น้ี้� เล่อกุท้�จะไปเท้�ยวัท้�ยอดเขึ้าซึ่านี้จาซิึ่นี้โติ อย้่ ห่างจากุลอสแอนี้เจลิส 
ไม่ไกุลมากุนัี้กุ วิัธ้เท้�ยวัค่อ ข้ึ้�นี้รัถกุรัะเช�าไฟัฟ้ัาสิบันี้าท้ก็ุไปถ้งยอด พอไปถ้งยอดแล�วัก็ุให�เวัลา 
สองชั�วัโมงในี้กุารัใช�เวัลาเท้�ยวั เพ่�อให�กุลับัมาให�ทันี้รัถท้�จะส่งกุลับัโรังแรัม

หนุ่ี้มสาวัเป็นี้นัี้กุผู้จญภัย ไปถ่ายร้ัปติรังนัี้�นี้ติรังน้ี้� ไปไหนี้ก็ุไปจนี้สุดทางเดินี้ ม้หิมะบันี้เขึ้านัี้�นี้
ทั�ง ๆ ท้�เป็นี้หนี้�ารั�อนี้ เพรัาะว่ัายอดเขึ้าซึ่านี้จาซิึ่นี้โติส้ง ๓,๐๐๐ เมติรั ส้งกุว่ัายอดดอยอินี้ทนี้นี้ท์  
ซ้ึ่�งส้ง ๒,๖๐๐ เมติรั พวักุเขึ้าไปไม่ถ้งยอดแต่ิก็ุไปส้งมากุ เห็นี้หิมะปกุคลุมยอดเขึ้า 

สองคนี้เดินี้ออกุไปเท้�ยวัถ่ายร้ัปกัุนี้ ไม่ได�ม้โทรัศัพท์ติิดตัิวั ไม่ได�แต่ิงตัิวัอะไรัมากุมาย  
ใส่เส่�อธรัรัมดา นี้ำาแต่ิกุล�องดิจิทัลติิดม่อไปด�วัย ในี้ขึ้ณะท้�เดินี้ออกุไปนี้อกุทางก็ุเห็นี้คนี้เขึ้าเดินี้ออกุ
ไปอ้กุ ทั�งค่้เดินี้ติามไปได�เจอหิมะ ก็ุปาหิมะใส่กัุนี้อย่างสนุี้กุสนี้านี้ 

ขึ้ณะนัี้�นี้ได�ยินี้เส้ยงนี้ำ�าติกุไหล จ้น่ี้าได�บัอกุแบัรันี้ดอนี้ว่ัา “ไปนี้ำ�าติกุกัุนี้ไหม นี้ำ�าติกุอย้ใ่กุล� ๆ”  
ก็ุเดินี้หานี้ำ�าติกุกัุนี้ไป ขึ้�ามเขึ้าเป็นี้ล้กุ ๆ ล้กุเขึ้�าไปในี้ป�า ก็ุไม่เจอสักุท้ น้ี้กุว่ัาอย้่ใกุล� ๆ ท้�จริังเป็นี้
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เส้ยงกุ�องแห่งลมพัดในี้ป�า กุรัะทบักัุบัภ้เขึ้า เป็นี้เส้ยงหลอกุ น้ี้กุว่ัาใกุล� แต่ิมันี้ไกุล ก็ุไปเจอแค่นี้ำ�าติกุ 
เล็กุ ๆ ทำาให�เส้ยเวัลามากุ 

ทั�งค่้จ้งชวันี้กัุนี้กุลับัไปท้�กุรัะเช�าไฟัฟ้ัา ติอนี้กุลับัหาทางออกุเดิมไม่ได� ทำาให�หลงป�า ขึ้ณะเดินี้
ไปได�ยินี้เส้ยงเหม่อนี้คนี้คุยกัุนี้มาจากุทกุุทิศทุกุทาง เดินี้ติามไปไหนี้กุว็ักุกุลับัมาทางเดมิทุกุท้ ในี้ท้�สุด
เลยเวัลาท้�นัี้ดไวั�สองชั�วัโมง กุลับัไม่ถ้กุ ก็ุร้ั�ว่ัาตัิวัเองหลงแล�วั

ป�าน้ี้�ท้บั ติะโกุนี้ไปก็ุไม่ม้เส้ยงใครัติอบัรัับั  พอเง้ยบัเส้ยงติอบัรัับั ทั�งค่้คิดต่ิอไปว่ัา “จะทำายงัไงด้”  
ก็ุพากัุนี้เดินี้หาทางข้ึ้�นี้ท้�ส้ง เพรัาะคิดว่ัากุรัะเช�าไฟัฟ้ัาอย้่ส้ง ก็ุเดินี้ข้ึ้�นี้ท้�ส้งไป 

ในี้ท้�สุดแล�วัพรัะอาทิติย์ก็ุติกุดินี้ พวักุนี้กุพากัุนี้บิันี้กุลับัรััง ครัั�นี้แสงสุริัยาลาลับัขึ้อบัฟ้ัา  
ทั�งค่้ยังหาทางลงไม่เจอ ในี้คำ�าค่นี้น้ี้�ติ�องทนี้อย้่บันี้ยอดเขึ้าในี้ควัามหนี้าวัเหนี้็บั บันี้ยอดเขึ้าส้งถ้ง 
๓,๐๐๐ เมติรั ม้ลมพัดทั�งค่นี้เย็นี้ยะเยอ่กุเขึ้�าไปอ้กุ และท้�สำาคัญไม่ม้ชุดอะไรัติิดตัิวัไปกัุนี้หนี้าวัเลย 
ทั�งค่้ติ�องพากัุนี้เขึ้�าไปหลบัในี้ถำ�า 

โดยทั�วัไปในี้ถำ�า ในี้ควัามม่ดมักุจะม้เส่อ ม้ง้หางกุรัะดิ�ง ผู้้�ชายนี้ำากุล�องดิจิทัลถ่ายภาพ 
จากุท้�ไกุลเขึ้�าไปในี้ถำ�า ในี้ควัามม่ดก็ุปรัับัแฟัลชให�แสงกุรัะทบัในี้รัะยะไกุลท้�สุด แล�วันี้ำาภาพ 
มาด้ เม่�อในี้ถำ�าปลอดภยัก็ุพากัุนี้อย้่ได� อย้ใ่นี้ควัามหนี้าวักุนัี้ติลอดทั�งค่นี้ หลับัไมล่งเพรัาะหนี้าวัมากุ  
ยังม้หิมะปกุคลุมขึ้�างบันี้อ้กุ

พอยามเช�าพรัะอาทิติย์เริั�มทอแสงบันี้ปลายยอดไม� ทั�งค่้ไม่ม้อาหารั ไม่ม้นี้ำ�าด่�ม ไม่ได�ทานี้ 
อะไรัเลย คิดว่ัา รัออ้กุสักุพักุ จะข้ึ้�นี้ไปหาอาหารั และจะเห็นี้กุรัะเช�าไฟัฟ้ัาอย้่ติรังไหนี้ 

ทั�งค่้ก็ุปีนี้ข้ึ้�นี้ท้�ส้งไปอ้กุ ทานี้ผู้ลไม�ในี้ป�าปรัะทังช้วิัติ ใช�เวัลาปีนี้ข้ึ้�นี้ไปนี้านี้พอสมควัรั  
ปีนี้จนี้ไปถ้งยอดเขึ้า เป็นี้เนี้นิี้เขึ้าเม่�อมองไปแล�วั ไมเ่ห็นี้กุรัะเช�าไฟัฟัา้ ร้ั�ว่ัาตัิวัเองหลงมาไกุลมากุแล�วั 
แต่ิก็ุไม่ได�ต้ิโพยต้ิพายอะไรั เม่�อมองลงไป เห็นี้นี้ำ�าติกุ ม้นี้ำ�าไหลเซึ่าะไปติามลำาธารั คิดว่ัา “ลำาธารัน้ี้�
น่ี้าจะพาให�ไปพบัทางใหญ่ ทางไปเม่องปาล์มสปริังได�” 

ทั�งค่้ตัิดสินี้ใจพากัุนี้ลงจากุเขึ้าส้ง ลัดเลาะไปติามไหล่เขึ้าท้�ส้งชันี้มากุ ม้ติ�นี้สนี้ข้ึ้�นี้เป็นี้รัะยะ  
กุ�อนี้หินี้ก็ุหล่นี้ใส่ติามไหล่เขึ้า จ้งใช�เวัลานี้านี้กุวั่าจะไปถ้งลำาธารัท้�เชิงเขึ้า ลงไปแล�วัเป็นี้หุบัเขึ้า 
ท้�ยาวัมากุ ทอดยาวัไกุลมองไปสุดสายติา และลำาธารัไหลลงไปในี้หุบัเหวัอ้กุ เป็นี้แกุรันี้ด์แคนี้ยอนี้ 
เป็นี้หุบัเขึ้าล้กุและยาวั ติรังน้ี้�เร้ัยกุว่ัา ลองแคนี้ยอนี้ 

หนุ่ี้มสาวัไม่ร้ั�ว่ัาลงไปในี้แคนี้ยอนี้ท้�ล้กุลงในี้หุบัเขึ้า ยังไม่ล้กุสุด เพรัาะยังลงไปได�อ้กุ  
จ้งเห็นี้ลำาธารัท้�ไหลไป ในี้ท้�สุดทำาให�ข้ึ้�นี้ไม่ได� เพรัาะว่ัาส้งชันี้มากุ ทั�งค่้จ้งติ�องค�างค่นี้ทนี้ควัามหนี้าวั
อย้ใ่นี้หุบัเขึ้า และอย้ข่ึ้�างลำาธารั ด่�มนี้ำ�า และทานี้ผู้ลไม�ป�าท้�พอหาได�ปรัะทังพอให�ม้กุำาลัง เป็นี้ค่นี้ท้�สอง 

พอรุ่ังเช�าท้�สามเดินี้สำารัวัจไป ก็ุไปเจอเต็ินี้ท์ทำาให�ทั�งค่้ด้ใจมากุ ม้เต็ินี้ท์นัี้กุเดินี้ทางอย้ ่ก็ุเขึ้�าไป 
ท้�เต็ินี้ท์ด�วัยควัามหวัังว่ัาจะไปขึ้อควัามช่วัยเหล่อ ปรัากุฏิว่ัาฝุ่�นี้จับัเต็ินี้ท์หมด ร้ั�ว่ัาไม่ม้คนี้  
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เป็นี้เต็ินี้ท์รั�าง ค�นี้ไปเจอแผู้นี้ท้� และเป้สะพายขึ้องนัี้กุเดินี้ทาง ร้ั�ว่ัาเป็นี้ขึ้องชายอาย ุ๖1 ปี แผู้นี้ท้�ใส่ไวั� 
ในี้ซึ่องพลาสติิกุอย่างด้ เข้ึ้ยนี้ไวั�ท้�มุมซึ่องว่ัา เดินี้ทางมาท้�น้ี้�วัันี้ท้� 1๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ หลงเขึ้�ามา
แล�วัเจอทางตัินี้หาทางออกุไม่ได�

แต่ิละวัันี้เขึ้าเข้ึ้ยนี้บัันี้ท้กุกุารัเดินี้ทางว่ัาไปท้�ไหนี้ ไปเจอทางตัินี้ ไปไม่ได� เข้ึ้ยนี้ว่ัามาถ้งท้�น้ี้� 
วัันี้ท้� ๘ พฤษภาคม หญิงสาวัก็ุด้ใจว่ัาค่อวัันี้น้ี้� “วัันี้ท้�พวักุเรัามาท้�น้ี้�เหม่อนี้กัุนี้” แต่ิผู้้�ชายบัอกุ  
“มันี้ปีท้�แล�วันี้ะ ๒๕๔๘ ครับัหน้ี้�งปีพอด้เลย” และด้ต่ิอไปอ้กุจนี้ถ้งวัันี้ท้� 1๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘  
เข้ึ้ยนี้บัอกุไวั�ว่ัา “ขอลาละ ไม่่มี่ทั้างไปไหนํ ขออําลา” และก็ุจบั แสดงว่ัาติาย สันี้นิี้ษฐานี้ว่ัา  
“ฆ่าตัฺวตฺาย” 

เท่านัี้�นี้แหละผู้้�หญิงติกุใจสุดข้ึ้ด คนี้คนี้น้ี้�เป็นี้นัี้กุเดินี้ทาง ม้เป้ ม้แผู้นี้ท้� ม้ทุกุอย่าง ยังมาติาย 
อย้่ติรังน้ี้� หาทางออกุไม่เจอ ขึ้นี้าดเกุ่งกุว่ัายังติาย เรัาท้�ไม่ม้เส่�อผู้�า ไม่ม้อะไรัติิดตัิวั แล�วัจะรัอดหร่ัอ 
พอคิดเท่าน้ี้�สติิแติกุเลย ขึ้วััญกุรัะเจิงรั�องสุดเส้ยงด�วัยควัามกุลัวัติาย 

ผู้้�ชายก็ุติกุใจ ติ�องปลอบัขึ้วััญ ถามว่ัา “ทำาไม” ผู้้�หญิงก็ุบัอกุ “ด้น้ี้�สิ อายุเท่าพ่อ ลายม่อก็ุ
เหม่อนี้กุันี้อ้กุ ติายแนี้่ ๆ” เธอต้ิโพยต้ิพาย หมดกุำาลังใจท้�อุติส่าห์ม้ควัามหวัังวั่าจะไปติามลำาธารั 
ในี้ท้�สุดพอเร้ัยกุขึ้วััญกุลับัมาได�ก็ุติกุลงกัุนี้ โดยทิ�งเป้ไวั� นี้ำาไปเฉพาะบััติรัปรัะจำาตัิวัขึ้องผู้้�ชายคนี้นัี้�นี้ 
แล�วัเดินี้ไปติามลำาธารัไปเจอนี้ำ�าติกุ ไหลลงไปในี้เหวัเป็นี้รั�อยฟุัติ พ้ดคุยกัุนี้ว่ัา “ถ�าเรัาไปต่ิอก็ุลงเหวั 
เหน่ี้อนี้ำ�าติกุข้ึ้�นี้ไปเป็นี้หนี้�าผู้าชันี้เป็นี้แกุรันี้ด์แคนี้ยอนี้ มิน่ี้าล่ะคนี้เกุ่งกุว่ัาเรัาเขึ้าถ้งติ�องติาย”  
เจอสภาพอย่างน้ี้� ก็ุยกุธงขึ้าวั ยอมจำานี้นี้ 

ผู้้�หญิงยอมแพ�เลย ส่วันี้ผู้้�ชายตัิ�งสติิด�วัย “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ นําโถ ตฺนํแลเป็นํทีั้�พ่ั�งของตฺนํ”  
“โกฺ หิ นําโถ ปโร สิยา ใครจำะม่าช่ื้วยเราได้้” และ “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คติฺ ตฺนํแลเป็นํผูู้้กํฺาหนํด้ทั้างเดิ้นํ” 

ผู้้�ชายม้กุำาลังใจส้�ข้ึ้�นี้มา บัอกุว่ัา “ถ�าไปต่ิอก็ุไม่ได� เรัาก็ุกุลับัไปท้�เต็ินี้ท์ขึ้องผู้้�ชายคนี้นัี้�นี้  
ไปสำารัวัจกัุนี้ใหม่ ร่ั�อเป้ผู้้�ชายคนี้นัี้�นี้ด้ว่ัาม้สมบััติิอะไรั เข้ึ้ยนี้อะไรัไวั�ในี้เป้บั�าง” 

พอกุลับัไปท้�เต็ินี้ท์ ค�นี้ในี้เป้ก็ุพบักุล่อง ม้ถุงพลาสติิกุ ล้กุเขึ้�าไปขึ้�างในี้ท้�สุด เจอกุล่องไม�ข้ึ้ด 
ใส่กุล่องพลาสติิกุยังแห�งด้อย้่ ม้ไม�ข้ึ้ดทั�งหมด ๒๕ กุ�านี้ 

ไม�ข้ึ้ด ๒๕ กุ�านี้น้ี้�ผู้้�ชายถ่อว่ัาเป็นี้แสงสว่ัางท้�ปลายอุโมงค์ท้�จะทำาให�รัอดช้วิัติได� จ้งพา 
ผู้้�หญิงเดินี้ไปชายนี้ำ�าติกุ แล�วัปีนี้ไปท้�ส้ง ไปกุ่อไฟัส่งสัญญาณออกุนี้อกุหุบัเขึ้า ให�ควัันี้ลอยข้ึ้�นี้ส้ง  
เพ่�อส่งสัญญาณให�คนี้เห็นี้จะได�มาช่วัย 

เม่�อพากัุนี้จุดไฟัติอนี้เย็นี้ เฮั่ลิคอปเติอร์ัก็ุโผู้ล่มา ติอนี้จุดไฟัควัันี้ส้งไม่พอ มันี้บิันี้วันี้ไปวันี้มา  
เม่�อไม่เห็นี้คนี้เพรัาะม้ติ�นี้ไม�บััง ก็ุบิันี้จากุไป ทั�งค่้หมดกุำาลังใจ นี้อนี้พักุไม่พ้ดไม่จากัุนี้ 

รุ่ังข้ึ้�นี้ ผู้้�ชายลุกุข้ึ้�นี้ เดินี้ลงจากุเนิี้นี้เขึ้าไปท้�ติำ�า ไปท้�ป�าสนี้ นี้ำาติ�นี้สนี้แห�ง ๆ มากุองรัวัมกัุนี้  
รัวัมไม�ข้ึ้ดทั�งหมดเท่าท้�ม้จุดไฟัเลย เผู้าไม�สนี้แห�ง ๆ  ติ�นี้สนี้ม้นี้ำ�ามันี้ ไฟัก็ุลุกุโชติิช่วังส้งส้�สิบัห�าสิบัฟุัติ 
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แล�วัก็ุลามไปติิดติ�นี้สนี้อ่�นี้ ๆ ไหม�ป�าลุกุโชติิช่วังชัชวัาล แล�วัวิั�งมาพาผู้้�หญิงหน้ี้ไฟัท้�ไหม�ข้ึ้�นี้เนิี้นี้ส้ง 
ขึ้�างบันี้ เพรัาะไฟัไหม�ป�าสนี้ เป็นี้ไร่ั และก็ุพอไฟัไหม�ส้ง ๆ ข้ึ้�นี้ ควัันี้ก็ุพวัยพุ่งข้ึ้�นี้ดำาทะม้นี้ 

เฮั่ลิคอปเติอร์ัขึ้องพวักุท้�ติามหาคนี้ท้�หลงป�าก็ุมา พวักุท้�ดับัไฟัป�าก็ุมา พอไฟัดับัมอดลง  
ก็ุติะโกุนี้ถามจากุลำาโพงเฮั่ลิคอปเติอร์ัว่ัา “นัี้�นี้ใช่คุณแบัรันี้ดอนี้กัุบัคุณจ้น่ี้าร้ัเปล่า” ทั�งค่้ก็ุติอบัด�วัย
ควัามด้ใจว่ัา “ใช่!!!” น้ี้กุค่อนี้ในี้ใจว่ัา “ถ�าไม่ใช่เรัา แล�วัจะใช่แมวัท้�ไหนี้ มันี้เหล่ออย้แ่ค่น้ี้�แหละ” 
และด้ใจมากุเพรัาะรัอดช้วัิติ กุลายเป็นี้ข่ึ้าวัว่ัา “สิ�งหน่ํ�งทีั้�คนํตฺายมี่ แตฺ่เขาก็ฺตฺาย ค้อกฺ้านํไม้่ขีด้  
ทํั้าให้คนํสองคนํซ่ึ่�งม่าทีั้หลังรอด้ตฺาย” 

ควัามต่ิางก็ุค่อ ไม่หมดกุำาลังใจ ขึ้องม้เหม่อนี้กัุนี้ แต่ิคนี้หน้ี้�งติาย อ้กุสองคนี้รัอดในี้ปีต่ิอไป 
ตฺ่างกัฺนํเพัราะกํฺาลงัใจำ เพัราะความ่หวงั เพัราะปญัญา เปน็ํ “ญาณ์คตฺ”ิ เล่อกุทางเดนิี้ด�วัยปัญญา 
โดยไม่ยอมจำานี้นี้ อย้ใ่นี้หุบัเขึ้าล้กุในี้แคนี้ยอนี้ ก็ุพ�นี้มาได� ต่ิอให�เศรัษฐกิุจจะเป็นี้อยา่งไรั ต่ิอให�โควิัด 
จะเป็นี้อย่างไรั ก็ุไม่เลวัรั�ายเท่าไปอย้่ในี้หุบัเขึ้าล้กุ ซ้ึ่�งไม่ม้คนี้ช่วัยเลย 

ทุกุวัันี้น้ี้�ม้กัุลยาณมิติรั ม้คนี้ช่วัย ม้อะไรัต่ิาง ๆ มากุมาย ไม่ม้ใครัปล่อยให�อดติาย รััฐบัาล 
ก็ุไม่ปล่อยให�อดติาย พรัะอย้่ในี้วััดยังม้ญาติิโยมจากุฮ่ั่องกุง แม่ช้ทองสุขึ้มาทำาบุัญ 

เพรัาะฉะนัี้�นี้ ทุกุคนี้ม้กัุลยาณมิติรั ม้ควัามหวัังท้�จะช่วัย ไม่ติ�องถ้งขึ้นี้าดติ�องเผู้าติ�นี้สนี้ ป�าสนี้  
เพ้ยงแต่ิบัอกุกัุนี้ ช่วัยกัุนี้ ก็ุจะเป็นี้กุำาลังใจ เป็นี้กัุลยาณมิติรัให�กัุนี้และกัุนี้ ก็ุจะพ�นี้ทุกุข์ึ้โศกุโรัคภัยได�  
ขึ้อเพ้ยงอย่ายอมแพ� อย่ายอมจำานี้นี้ในี้ภาวัะวัิกุฤติเช่นี้น้ี้� ก็ุจะผู่้านี้พ�นี้ไปด�วัยกัุนี้ ดังพรัะบัาล้ 
ท้�อาติมภาพได�ยกุข้ึ้�นี้เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ นําโถ ตฺนํแล เป็นํทีั้�พ่ั�งของตฺนํ 
อตฺฺตฺา หิ อตฺฺตฺโนํ คติฺ ตฺนํแล เป็นํผูู้้ลิขิตฺทั้างเดิ้นํชีื้วิตฺของตฺนํ” ดังพรัรัณนี้ามาพอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และบัุญกุุศลทั�งปวังจงมารัวัมกุันี้เป็นี้
ติบัะ เดชะเปน็ี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัให�ทกุุท่านี้ทุกุคนี้ม้สติิปัญญาสามารัถ ม้กุำาลังใจในี้กุารัชนี้ะ
อุปสรัรัคอันี้ติรัายโรัคภัยไขึ้�เจ็บัทั�งปวัง เจริัญยิ�งด�วัยอาย ุวัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ ปฏิิภาณ ธรัรัมสารัสมบััติิ  
ธนี้สารัสมบััติิ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�ชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ก็ุขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  จงพลันี้สำาเร็ัจ 
สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั 

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อัตฺตฺโนํคติฺกฺถา ว่าด้้วยทั้างเดิ้นํชีื้วิตฺ พอสมควัรัแกุ่เวัลา  
ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�  

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อัภิิรัติกถา 

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามยินดี้พอัใจิ*

 

อภิิรติฺยา อาว์โส สติฺ อิทํั้ ส์ขํ ปาฏิกฺงฺขนฺํติฺ.
                           (องฺฺ. เอกฺฺกฺ. ๒๔/๖๖)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อภิิรติฺกฺถา ว่าด้้วยความ่ยินํดี้พัอใจำ
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้ 
ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ตัิ�งใจมาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลฟัังเทศนี้์ฟัังธรัรัม 
ในี้พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสแห่งน้ี้� ซ้ึ่�งวัันี้น้ี้�ม้เลขึ้านุี้กุารัสำานัี้กุเทศกิุจ กุรุังเทพมหานี้ครั  
มาเป็นี้ปรัะธานี้จุดเท้ยนี้ส่องธรัรัม นี้อกุจากุญาติิโยมท้�ฟัังอย้่ในี้พรัะอุโบัสถน้ี้� ก็ุยังม้เด็กุนัี้กุเร้ัยนี้ 
จากุโรังเร้ัยนี้วััดปรัะยุรัวังศ์ (กุทม.) ชั�นี้ปรัะถมศ้กุษาปีท้� ๒ ส่งผู้้�แทนี้มานัี้�งฟััง โดยนัี้�งรัักุษารัะยะ
ห่างทางสังคม และหลายคนี้ก็ุเขึ้�ามาในี้พรัะอุโบัสถไม่ได� เพ่�อไม่ให�เกิุดกุารัแออัด ได�ฟัังอย้่ทางบั�านี้ 
พรั�อม ๆ กัุนี้ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ และบัันี้ท้กุไปออกุอากุาศทางสถาน้ี้วิัทยุโทรัทัศน์ี้ เพ่�อลด 
ควัามแออัดอันี้เน่ี้�องจากุติ�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม 

วัันี้น้ี้�หลายท่านี้หลายคนี้อยากุฟัังเทศนี้์เพรัาะใกุล�เทศกุาลแห่งควัามบัันี้เทิงร่ั�นี้เริังยินี้ด้  
อันี้เร้ัยกุว่ัา “วันํตฺร์ษจีำนํ” พรุ่ังน้ี้�เป็นี้วัันี้ปีใหม่ติามปฏิิทินี้ขึ้องชาวัจ้นี้ ปกุติิก็ุม้กุารัฉลองกัุนี้ 
อย่างคร้ักุคร่ั�นี้ แต่ิปีน้ี้�เง้ยบัเหงาพอสมควัรั ไม่อาจจะจัดเหม่อนี้ปีกุ่อนี้ ๆ ได� เพรัาะอุปสรัรัค ค่อ 
กุารัรัะบัาดขึ้องโควัิดรัะลอกุท้�สอง จ้งติ�องม้ควัามรัะมัดรัะวััง ถัดไปจากุนัี้�นี้อ้กุไม่กุ้�วัันี้ก็ุค่อ 
วัันี้แห่งควัามสุขึ้ อันี้มาจากุปรัะเพณ้ขึ้องชาวัคริัสต์ิเร้ัยกุว่ัา “วันํวาเลนํไทั้นํ�” เคยจัดงานี้ 
เฉลิมฉลองกัุนี้ ปีน้ี้�ก็ุจะไม่เหม่อนี้ปีกุ่อนี้ ปลายเด่อนี้น้ี้�เป็นี้งานี้ขึ้องชาวัพุทธ เป็นี้วัันี้สำาคัญ 
ทางพรัะพุทธศาสนี้าเร้ัยกุว่ัา “วันํม่าฆบูุชื้า” ในี้วััดเคยจัดเว้ัยนี้เท้ยนี้กัุนี้ คนี้มาเต็ิมลานี้หนี้�าวััด  
ปีน้ี้�ก็ุยังไม่ร้ั�ว่ัาจะทำาได�หร่ัอเปล่า เพรัาะว่ัาในี้วัันี้เทศกุาลแห่งควัามยินี้ด้ ม้ควัามสุขึ้ ทำาไม่ด้ 
ก็ุอาจจะม้ควัามทุกุข์ึ้เขึ้�ามาแทนี้ เพรัาะวั่ากุลายเป็นี้ชนี้วันี้ขึ้องกุารัแพรั่รัะบัาดขึ้องเช่�อโควิัด  
เหม่อนี้วัันี้เกุิดขึ้องด้เจบัางคนี้ จัดฉลองวัันี้เกิุดเพิ�มควัามสุขึ้ขึ้องเขึ้า แติ่กุลายเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ 
ขึ้องคนี้อ่�นี้ผู้้� ร่ัวัมงานี้ติ�องโดนี้สอบัสวันี้กัุนี้หลายคนี้ เพรัาะเป็นี้เหตุิแห่งกุารัแพร่ัรัะบัาด 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ส่�อโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๔ คำ�า  
เด่อนี้ ๓) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา ขึ้�ารัาชกุารัสำานัี้กุเทศกิุจ และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้  
ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� 11 กุุมภาพันี้ธ์ ๒๕๖๔
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ขึ้องเช่�อโควิัด ทำาอะไรัจ้งติ�องรัะมัดรัะวััง เพ่�อให�บัรัรัยากุาศแห่งควัามสุขึ้ไม่กุลายเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้  
วัันี้ติรุัษไม่กุลายเป็นี้วัันี้แห่งควัามเศรั�า

ตฺร์ษ (อ่านํว่า ตฺฺร์ด้) เป็นี้ภาษาสันี้สกุฤติว่ัา “ตฺฺร์ฎ” แปลว่ัา แติกุ ขึ้าด ทำาให�ขึ้าด  
หมายถ้ง กุารัตัิดขึ้าดจากุปีเกุ่าเพ่�อเขึ้�าส่้ปีใหม่ ปัจจุบัันี้นิี้ยมใช�เป็นี้คำาว่ัา “ตฺร์ษ” ติรังกัุบัภาษา
บัาล้ว่ัา “ต์ฺฏฺฺิ” แปลว่ัา “ความ่ยินํดี้” ในี้เทศกุาลติรัุษเป็นี้เทศกุาลเฉลิมฉลองฤด้ใบัไม�ผู้ลิ 
ในี้ปรัะเทศจ้นี้ หิมะเริั�มละลาย เพรัาะฉะนัี้�นี้ใบุไม้่สีเขียว ต่ิอไปก็ุดอกุไม�ออกุดอกุบัานี้สะพรัั�ง  
ปีใหม่จ้งม้ควัามร่ั�นี้เริังบัันี้เทิงกัุนี้ เร้ัยกุว่ัา “วันํตฺร์ษ” วัันี้แห่งควัามยินี้ด้ วัันี้แห่งควัามเฉลิมฉลอง 
ม้ควัามสุขึ้ 

วัันี้แห่งควัามรัักุ ก็ุเป็นี้วัันี้แห่งควัามเบิักุบัานี้อิ�มอกุอิ�มใจ ก็ุห่วังกัุนี้ว่ัาวัันี้แห่งควัามยินี้ด้  
วัันี้แห่งควัามรัักุ จะนี้ำาควัามทุกุข์ึ้มาให� ถ�าเฉลิมฉลองกัุนี้ไม่ด้ “วิ�งตฺาม่หาความ่ส์ข แตฺ่ความ่ส์ข 
มั่นํวิ�งหนีํ” แทนี้ท้�จะได�สิ�งด้ กุลับัได�สิ�งรั�ายมาแทนี้ 

ควัามสุขึ้อย้่แค่เอ่�อม แต่ิทำาไมควัามสุขึ้บิันี้หน้ี้ไป อุปมาเหม่อนี้กุารัไล่จับัผู้้เส่�อ ผู้้เส่�อเหม่อนี้ 
ควัามสุขึ้ม้ควัามสวัยงาม เวัลาจับัผู้้เส่�อ คนี้ติะปบัมันี้แรังเกิุนี้ไปก็ุทำาให�ผู้้เส่�อแบันี้แต๊ิดแติ�อย้่ในี้ม่อ 
ผู้้เส่�อติาย ค่อ ควัามสุขึ้หาไปแล�วั เพรัาะจับัแรังเกิุนี้ไป ถ�าจับัเบัาเกิุนี้ไปผู้้เส่�อก็ุบิันี้หน้ี้ไป ควั�าไวั� 
ไม่อย้่ ควัามสุขึ้ก็ุเป็นี้เช่นี้น้ี้� อยากุจะช่�นี้ชมยินี้ด้กุ็เกิุดเร่ั�องข้ึ้�นี้เพรัาะโควิัด ถ�าจัดงานี้ร่ั�นี้เริังแล�วั 
ม้คนี้ติิดโควิัดในี้งานี้ ผู้้�จัดก็ุติ�องโดนี้รุัมด่า ถ�าไม่จัดงานี้ฉลองอะไรัเลย ควัามสุขึ้ก็ุบิันี้หน้ี้ไป 

เพรัาะฉะนัี้�นี้ เวัลาท้�จับัผู้้เส่�อ เรัาติ�องร้ั�ธรัรัมชาติิขึ้องผู้้เส่�อ เรัาจับัพอด้ ๆ ไม่เบัาเกิุนี้ไป  
ไม่แรังเกุินี้ไปด้ท้� สุดค่อให�ผู้้เส่�อบิันี้มาเกุาะท้�ม่อ ย่�นี้ม่อไปแล�วัผู้้เส่�อคงน้ี้กุวั่าเป็นี้ดอกุไม�  
หร่ัอม้ส้อะไรัล่อให�ผู้้เส่�อสะดุดติา มันี้บิันี้มาเกุาะท้�ม่อเองเพรัาะเรัาร้ั�ธรัรัมชาติิผู้้เส่�อว่ัาติ�องกุารัอะไรั 
และร้ั�วัิธ้จับัได�ให�พอด้ ฉันี้ใด กุารัร้ั�ธรัรัมชาติิขึ้องควัามสุขึ้ อะไรัเป็นี้เหตุิแห่งควัามสุขึ้ ควัามสุขึ้ 
จะเกิุดข้ึ้�นี้ได�อย่างไรั และร้ั�วิัธ้จับัได�ให�พอด้ทำาอย่างไรั ก็ุฉันี้นัี้�นี้เหม่อนี้กัุนี้ 

“ความ่ส์ข”
ค่อ  

ควัามร้ั�ส้กุในี้ใจ

เร้ัยกุว่ัา

“ส์ขเวทั้นํา” 

 “ท์ั้กฺขเวทั้นํา”  

“อ์เบุกฺขาเวทั้นํา”

 “เวทั้นํา” 
ม้ ๓ ปรัะกุารั 

ค่อ 



๗๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

1. ควัามร้ั�ส้กุท้�สบัาย ควัามสบัายกุาย สบัายใจ อิ�มเอิบัใจ อากุารัแสดงควัามด้ใจ เช่นี้  
กุารัได�รัับัขึ้องขึ้วััญวัันี้ปีใหม่ ย่อมด้ใจ พอใจ เร้ัยกุว่ัา “ส์ขเวทั้นํา” 

๒. ควัามร้ั�ส้กุไม่สบัายกุาย ไม่สบัายใจ เช่นี้ นัี้กุเร้ัยนี้นัี้�งนี้านี้แล�วัเม่�อย ควัามเม่�อยไม่ใช่ 
ควัามสุขึ้ แต่ิเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้กุาย ทุกุข์ึ้ใจ กัุงวัลใจ เร้ัยกุว่ัา “ท์ั้กฺขเวทั้นํา” 

๓. อากุารัเฉย ๆ ไม่สุขึ้ ไม่ทุกุข์ึ้ ไม่ปวัด ไม่เม่�อย เช่นี้ เร้ัยนี้หนี้ังส่อ ไม่ถ้งกัุบัเบั่�อ  
ไม่ถ้งกัุบัเซ็ึ่ง แต่ิเฉย ๆ ไม่สุขึ้ไม่ทุกุข์ึ้ ในี้ขึ้ณะท้�เร้ัยนี้อย้่ เร้ัยกุว่ัา “อ์เบุกฺขาเวทั้นํา”

กุารัท้�จะม้ “ความ่ส์ข” ได� “ตฺ้องมี่ความ่รู้ส่กฺชื้อบุ” ร้ั�ส้กุยินี้ด้พอใจ จ้งม้ควัามสุขึ้  
แต่ิถ�าร้ั�ส้กุไม่ชอบั เบ่ั�อ เซ็ึ่ง เกุล้ยด เจ็บัปวัดใจ นัี้�นี้เป็นี้ “ความ่ท์ั้กฺข�” ถ�าเฉย ๆ ไม่สุขึ้ไม่ทุกุข์ึ้ 
เป็นี้ “อ์เบุกฺขา”จ้งไม่ติ�องไปไล่จับัผู้้เส่�อท้�ไหนี้ แต่ิอย้ใ่นี้ใจขึ้องคนี้ 

ถามว่ัา “จะทำาอย่างไรัควัามสุขึ้เกิุดข้ึ้�นี้แกุ่ใจ” 

ติอบัว่ัา “จะติ�องม้ตัิวักุรัะตุิ�นี้ ม้เหย่�อล่อ” 

เหย่�อล่อในี้ท้�น้ี้� เร้ัยกุว่ัา “อารม่ณ์�” แปลว่ัา “ทีั้�เกฺาะ” ติรังกัุบัภาษาบัาล้ว่ัา “อารัม่ม่ณ์ะ” 
หร่ัอ “อาลัม่พันํะ” เหม่อนี้กัุบัติะป้ท้�เขึ้าติอกุเขึ้�าไวั�เพ่�อนี้ำานี้าฬิิกุาแขึ้วันี้ไวั� นี้าฬิิกุาจ้งเกุาะ 
อย้่ท้�ติะป้ ควัามสุขึ้ค่อผู้้เส่�อจะติ�องม้ท้�เกุาะ ท้�เกุาะแห่งควัามสุขึ้ ค่อ “อารม่ณ์�” อารัมณ์ในี้ท้�น้ี้� 
ค่อสิ�งเรั�า หร่ัอสิ�งกุรัะตุิ�นี้ (Stimulus) แบ่ังออกุเป็นี้ ๒ ปรัะกุารั ค่อ

๑. อิฏฐารม่ณ์� สิ�งกุรัะตุิ�นี้ท้�น่ี้าพอใจ 

๒. อนิํฏฐารม่ณ์� สิ�งกุรัะตุิ�นี้ท้�ไม่น่ี้าพอใจ 

ประกฺารทีั้� ๑ อิฏฐารม่ณ์� สิ�งกุรัะตุิ�นี้ให�ควัามสุขึ้บิันี้เขึ้�าในี้ใจ เด็กุด้กุาร์ัต้ินี้ 
เร่ั�องท้�ชอบั กุรัะตุิ�นี้ให�สนุี้กุ หัวัเรัาะชอบัใจ พ้งพอใจ ม้ควัามสุขึ้ ผู้้�ใหญ่ด้ภาพสวัยงาม 
นีํ�ความ่ส์ขเข้าม่าทั้างตฺา 

ฟัังเพลงไพเรัาะ หร่ัอได�รัับัคำาชมท้�หวัานี้ห้ นีํ�ความ่ส์ขเข้าม่าทั้างหู 

จม้กุดมกุลิ�นี้หอมท้�ช่�นี้ชอบั นีํ�ความ่ส์ขเกิฺด้ข่�นํทั้างจำมู่กฺ 

ได�รัับัปรัะทานี้อาหารัท้�อร่ัอยถ้กุปากุ เช่นี้ วัันี้น้ี้�แม่ช้ทองสุขึ้ นี้ามเจ็ดส้  
นี้ำาอาหารัถ้กุปากุมาถวัายพรัะเณรั ได�ฉลองศรััทธากัุนี้ทุกุร้ัป อาหารัเป็นี้ตัิวัรัส  
เร้ัยกุว่ัา “อร่อย”  หร่ัอหลายคนี้ฉลองติรุัษจ้นี้ ได�รัับัปรัะทานี้อาหารัท้�อร่ัอย ๆ  
เป็นี้อาหารัปรัะเภทหม้เห็ดเป็ดไกุ่ นีํ�ความ่ส์ขเกิฺด้ข่�นํทั้างลิ�นํ 

ฉลองติรัุษจ้นี้ปีน้ี้� จะให�ขึ้องเป็นี้มงคล ติ�องได�ขึ้องใหม่ เปล้�ยนี้อะไรัใหม่ ๆ  
สวัมเส่�อผู้�าใหม่ นัี้�งรัถคันี้ใหม่ เม่�อกุายสัมผัู้สกัุบัสิ�งขึ้องท้�ชอบัเกิุดควัามพอใจ  
นีํ�ความ่ส์ขเกิฺด้ข่�นํทั้างกฺาย



๗๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เทศกุาลแห่งควัามสุขึ้ในี้พรุ่ังน้ี้� “วันํตฺร์ษจีำนํ” ม้อั�งเปา ม้แต๊ิะเอ้ย ม้รัางวััลแจกุให� ม้กุารัรัับั
รัางวััลเป็นี้ซึ่องแดง แจกุขึ้องขึ้วััญวัันี้ติรุัษจ้นี้ พอบัอกุแค่น้ี้�เกิุดควัามคิดมโนี้ภาพในี้ใจ ค่อภาพสติางค์
ลอยเขึ้�ามา ถ้งแม�ติอนี้น้ี้�ยังไม่ได�เงินี้ แต่ิว่ัาน้ี้กุถ้งภาพไวั�ล่วังหนี้�า เกิุดเป็นี้ “ธุ์รรม่ารม่ณ์�” แปลว่ัา 
“ทีั้�เกฺาะของความ่คิด้” คิดเร่ั�องด้ ๆ  ม้ควัามสุขึ้ น้ี้�ควัามสุขึ้เกิุดข้ึ้�นี้ทางใจ สิ�งกุรัะตุิ�นี้ให�เกิุดควัามสุขึ้
ทางติา ห้ จม้กุ ลิ�นี้ กุาย ทางใจ เช่นี้น้ี้� เร้ัยกุว่ัา “เป็นํอิฏฐารม่ณ์�” ท้�น่ี้าปรัารัถนี้า น่ี้าพอใจ

ประกฺารทีั้� ๒ อนิํฏฐารม่ณ์� สิ�งกุรัะตุิ�นี้ท้�ไม่น่ี้าปรัารัถนี้า ไม่น่ี้าพอใจ ค่อกุารัได�เห็นี้ภาพ 
ท้�ไม่สวัยงาม ภาพสิ�งปฏิิกุ้ลต่ิาง ๆ เส้ยงด่า เส้ยงคนี้ทะเลาะกัุนี้ลั�นี้บั�านี้ เส้ยงด่ากัุนี้ไปมา เส้ยงแมวั
กัุดกัุนี้ สุนัี้ขึ้ไล่กัุดกัุนี้ ดมกุลิ�นี้เหม็นี้ กุลิ�นี้ขึ้องเน่ี้าต่ิาง ๆ รัับัปรัะทานี้อาหารัท้�ไม่อร่ัอย ท้�ไม่ชอบัใจ 
สวัมเส่�อผู้�าท้�แข็ึ้งกุรัะด�าง นี้อนี้บันี้เต้ิยงท้�ไม่นุ่ี้ม คิดว่ัาจะไม่ได�รัับัอั�งเปา แติ๊ะเอ้ย ซึ่องแดงรัางวััล 
ในี้วัันี้ติรุัษจ้นี้ เกิุดควัามไม่พอใจ หร่ัอคิดเร่ั�องรั�ายท้�ม้ควัามทุกุข์ึ้ เช่นี้ คิดแต่ิเร่ั�องกุารัแพร่ัรัะบัาด 
ขึ้องโควิัด คิดฝั่งใจกัุบัเป็นี้เร่ั�องท้�ไม่เป็นี้มงคล ไม่ทำาให�ม้ควัามสุขึ้ อย้่ท้�ไหนี้ม้แต่ิควัามทุกุข์ึ้ 
เพรัาะอะไรั เพรัาะตัิวักุรัะตุิ�นี้ไม่ด้ เม้่�อตัฺวกฺระต้์ฺนํไม่่ดี้ จ่ำงได้้สิ�งทีั้�ไม่่ดี้ติามมา ผู้้เส่�อแห่งควัามสุขึ้ 
ไม่บิันี้มาหา กุลายเป็นี้ตัิวัต่ิอบิันี้มาหา แมลงวัันี้บิันี้มาหาท้�กุ่อให�เกิุดควัามทุกุข์ึ้เพรัาะอนิํฏฐารม่ณ์�

มี่คําถาม่ว่าถ้าอยากฺได้้ความ่ส์ขเราจำะทํั้าอย่างไร

ถ้าอยากฺได้้ความ่ส์ข เรัาติ�องหาภาพท้�ด้ เส้ยงไพเรัาะ กุลิ�นี้หอมเย�ายวันี้ใจ รัสชาติิท้�อร่ัอย  
สัมผัู้สท้�อ่อนี้นุ่ี้ม ควัามสำารัาญเบิักุบัานี้ใจ เวัทนี้าค่อควัามร้ั�ส้กุเป็นี้สุขึ้จะเกิุดข้ึ้�นี้ น้ี้�ค่อ ควัามเขึ้�าใจ
ธรัรัมชาติิขึ้องผู้้เส่�อแห่งควัามสุขึ้ ส่วันี้เร่ั�องท้�ไม่ด้ถ�าไปคิดถ้งมันี้จะเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ ม้คนี้ชมทั�งวัันี้ 
อิ�มเอมใจ พอม้คนี้ใดคนี้หน้ี้�งด่าว่ัาเรัา ใจก็ุไปเกุาะติิดกุบััเส้ยงคนี้คนี้เด้ยวัท้�ด่านัี้�นี้ กุลายเป็นี้ควัามทกุุข์ึ้ 
เช่นี้ จัดงานี้ร่ั�นี้เริังข้ึ้�นี้มา งานี้ทุกุอย่างเสร็ัจเร้ัยบัรั�อยแล�วั ม้คนี้เข้ึ้ยนี้ชมเรัา ๙๕ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ  
แต่ิม้คนี้เข้ึ้ยนี้มาด่าว่ัาเรัาแค่ ๕ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ ทำาให�เป็นี้ทุกุข์ึ้เพรัาะใจเรัาไปเกุาะเขึ้�ากัุบั ๕ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ
นัี้�นี้ ถ�าเรัาเพ่งด้ ๙๕ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิแทนี้ เรัาจะม้ควัามสุขึ้ได� นีํ�เป็นํวิธีุ์สร้างความ่ส์ข

คนี้ท้�ม้ควัามเช่�อมั�นี้ในี้ตินี้เองส้งจะไม่หวัั�นี้ไหวัไปกัุบัคำาติิ ใครัจะด่า ใครัจะว่ัาเรัาหนี้�าติา 
น่ี้าเกุล้ยด เส้ยงไม่ด้ ไม่ไพเรัาะ เรัาพยายามคิดแผู่้เมติติาค่อหาจุดด้มาชมตินี้เองติามสถานี้กุารัณ์ 
ใครัว่ัาหนี้�าติาไม่ด้ เรัาก็ุหาเร่ั�องด้มาคิดแย�งให�ได� เช่นี้ ถ้งร้ัปไม่งามแต่ิก็ุใจด้ ถ้งร้ัปไม่งามแต่ิ 
ได�แฟันี้สวัยแฟันี้หล่อ

บัางท้เรัาใช�วิัธ้ไม่สนี้ใจคำาด่า ไม่รัับัฟัังมันี้ ถ�าหล้กุเล้�ยงในี้กุารัรัับัฟัังไม่ได� ก็ุอย่าไปใส่ใจหร่ัอ 
ให�ควัามสำาคัญในี้เร่ั�องนัี้�นี้ เพรัาะเม่�อใส่ใจทุกุเร่ั�อง ก็ุรัังแต่ิจะทำาให�เป็นี้ทุกุข์ึ้ได� ดังคำาปรัะพันี้ธ์ท้�ว่ัา 

ส์ขและท์ั้กฺข�อยู่ทีั้�ใจำมิ่ใช่ื้หร้อ  
ถ้าใจำถ้อก็ฺเป็นํท์ั้กฺข�ไม่่ส์กฺใส  
ถ้าไม่่ถ้อก็ฺไม่่ท์ั้กฺข�พับุส์ขใจำ  
เราอยากฺได้้ความ่ส์ขหร้อท์ั้กฺข�นํา  



๗๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กุารัเขึ้�าไปย้ดติิดกัุบั “อนํิฏฐารม่ณ์�” ไม่เกิุดผู้ลด้ ถ�านี้ำามาใส่ใจมากุ ๆ คิดแต่ิเร่ั�องรั�าย  
มองโลกุในี้แง่รั�าย ติ�องเกิุดทุกุข์ึ้ ถ�ามองโลกุในี้แง่ด้ก็ุจะม้ควัามสุขึ้ เพรัาะฉะนัี้�นี้ หลักุขึ้องกุารัจับั 
ผู้้เส่�อแห่งควัามสุขึ้จ้งอย้่ท้�กุารัร้ั�จักุมองแง่ด้และมองขึ้�ามแง่รั�ายแล�วัยินี้ด้กัุบัแง่ด้นัี้�นี้ ๆ

ดังท้�พรัะบัาล้อาติมภาพในี้ยกุไวั� เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อภิิรติฺยา อาว์โส สติฺ อิทํั้ ส์ขํ 
ปาฏิกฺงฺขํ” แปลความ่ว่า “ท่ั้านํผูู้้มี่อาย์ ถ้ามี่ความ่ยินํดี้พัอใจำ ความ่ส์ขก็ฺเป็นํอันํหวังได้้” 

พรัะบัาล้ท้�อ�างมาน้ี้�เป็นี้คำาขึ้องพรัะสาร้ับุัติรั ท่านี้บัอกุว่ัา ควัามสุขึ้มักุจะเกิุดแกุ่ผู้้�ร้ั�จักุยินี้ด้ 
พอใจกัุบัสิ�งท้�กุรัะตุิ�นี้ให�เกิุดควัามร้ั�ส้กุ เรัายินี้ด้พอใจสิ�งใด เรัาจะม้ควัามสุขึ้ในี้สิ�งนัี้�นี้ แต่ิใช่วั่า 
ทุกุคนี้จะยินี้ด้พอใจกัุบัภาพสวัยงาม เส้ยงไพเรัาะ กุลิ�นี้หอม อาหารัอร่ัอย สัมผัู้สอันี้ละมุนี้ละไม  
คิดหร่ัอว่ัาจะยินี้ด้จริัง ๆ เช่นี้ เขึ้�ามาภายในี้พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศ์ ท่านี้ร้ั�ส้กุแติกุต่ิางกัุนี้ไหม  
เม่�อสิบัปีกุ่อนี้ยังไม่ม้ภาพจิติรักุรัรัมฝ่าผู้นัี้งท้�สมบ้ัรัณ์ ติอนี้น้ี้�ม้ภาพจิติรักุรัรัมฝ่าผู้นี้ังสวัยงาม  
ย่อมให�ควัามร้ั�ส้กุท้�ด้แกุ่บัางคนี้

สำาหรัับับัางคนี้ ภายในี้พรัะอุโบัสถม้ภาพจิติรักุรัรัมฝ่าผู้นัี้งสวัยงาม หร่ัอไม่ม้เม่�อสิบัปีกุ่อนี้ 
กัุบัติอนี้น้ี้�ไม่ต่ิางกัุนี้ ภาพจิติรักุรัรัมไม่ได�ให�ควัามสุขึ้แกุ่พรัะเณรัท้�ลงโบัสถ์ทำาวััติรัสวัดมนี้ติ์ 
ทุกุวัันี้เช�าเย็นี้ แค่มองผู้่านี้ เห็นี้ภาพอย้่ทุกุวัันี้ เวัลามองด้ภาพจิติรักุรัรัมเกุิดควัามรั้�ส้กุเฉย ๆ  
ทำาไมจ้งเป็นี้เช่นี้นัี้�นี้ ติอบัว่ัาเพรัาะควัามเคยชินี้

ฆรัาวัาสกุ็เหม่อนี้กัุนี้ ซ่ึ่�อรัถยนี้ต์ิด�วัยรัาคาแพง ขัึ้บัด�วัยควัามภาคภ้มิใจ ถามวั่า ยังพอใจ 
ด้ใจท้�ได�ขัึ้บัรัถรัาคาแพงตัิ�งแต่ิปีท้�แล�วัจนี้ถ้งวัันี้น้ี้�ไหม ถ้งแม�ว่ัารัถจะม้รัาคาแสนี้แพงขึ้นี้าดไหนี้  
เขึ้าจะยินี้ด้พอใจติอนี้แรักุ ๆ เท่านัี้�นี้ พอขัึ้บัรัถน้ี้�ทุกุวัันี้ เกิุดควัามร้ั�ส้กุเฉย ๆ เป็นี้อุเบักุขึ้าเพรัาะ 
ควัามเคยชินี้ เขึ้าไม่ม้ควัามสุขึ้เหม่อนี้ติอนี้ได�รัถครัั�งแรักุ และเม่�อเวัลาผู่้านี้ไป ควัามสุขึ้ก็ุจางหายไป
และบัางท้กุลับักุลายเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ไปก็ุม้

ดังม้สุภาษิติจ้นี้ว่ัา

อยากฺมี่ความ่ส์ข ๑ ชัื้�วโม่ง ให้งีบุหลับุ

อยากฺมี่ความ่ส์ข ๑ วันํ ให้ไปตฺกฺปลา

อยากฺมี่ความ่ส์ข ๑ เด้้อนํ ให้แตฺ่งงานํ

อยากฺมี่ความ่ส์ข ๑ ปี ให้รับุม่รด้กฺ

อยากฺมี่ความ่ส์ขตฺลอด้ไป ให้ช่ื้วยเหล้อคนํอ้�นํ

ทำาไมควัามสุขึ้จ้งม้รัะยะสั�นี้นัี้กุ จะสังเกุติเห็นี้ได�ว่ัา เม่�อได�เส่�อใหม่ ได�ขึ้องใหม่ คนี้จะช่�นี้ชม 
อย้เ่พ้ยงแค่ไม่กุ้�วัันี้ เม่�อได�เล่�อนี้ติำาแหน่ี้งใหม่ ก็ุด้ใจอย้แ่ค่ไม่กุ้�วัันี้ เม่�อได�ค่้ครัองแต่ิงงานี้ก็ุม้ควัามสุขึ้กัุนี้ 
ในี้ช่วังแรักุ ๆ เคยม้กุารัสัมภาษณ์คนี้ท้�ถ้กุหวัยรัางวััลท้�หน้ี้�งว่ัาม้ควัามสุขึ้นี้านี้เท่าไรั คำาติอบัม้อย้่ว่ัา 
โดยเฉล้�ยแล�วัคนี้ท้�ถ้กุหวัยรัางวััลท้�หน้ี้�งม้ควัามสุขึ้อย้่ได�อย่างมากุ 1๘ เด่อนี้ หลังจากุนัี้�นี้ กุลับัมา 



๗๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ร้ั�ส้กุเฉย ๆ  เหม่อนี้คนี้ไม่เคยถ้กุหวัย เม่�อร้ั�ส้กุเฉย ๆ  แล�วัก็ุแสวังหาเร่ั�องต่ิ�นี้เติ�นี้อ่�นี้ ๆ  ต่ิอไป เช่นี้ เล่นี้หวัย 
ต่ิอไป หร่ัอหันี้ไปเล่นี้กุารัพนัี้นี้ หร่ัอลงทุนี้บัางอย่างจนี้หมดเน่ี้�อหมดตัิวั

 คนี้ถ้กุหวัยพอได�เงินี้มาก็ุม้ควัามสุขึ้ เขึ้าซ่ึ่�อควัามสุขึ้จากุกุารันี้ำาเงินี้ไปซ่ึ่�ออาหารั ซ่ึ่�อรัถ  
บั�านี้ โทรัศัพท์ เพ่�อหาอิฏิฐารัมณ์ใหม่ไปไม่ร้ั�จบั อิฏิฐารัมณ์เกุ่าท้�คุ�นี้ชินี้แล�วั เขึ้าจะเบ่ั�อจ้งแสวังหา 
สิ�งใหม่มาทดแทนี้ ตัิวัอย่างค่อดารัานัี้กุรั�องติอนี้ม้ช่�อเส้ยงโด่งดังม้เงินี้เป็นี้รั�อยล�านี้ ติอนี้เขึ้าติาย 
อาติมภาพไปเทศน์ี้งานี้ศพ แม�บั�านี้ก็ุยังไม่เหล่อให�ภรัรัยากัุบัล้กุอย่้ เขึ้าได�นี้ำาเงินี้ไปลงทุนี้บั�าง  
ไปเล่นี้กุารัพนัี้นี้บั�าง ถ้กุควัามโลภครัอบังำา ในี้ท้�สุดก็ุหมดตัิวั เพรัาะควัามสุขึ้ท้�เคยได�จากุเงินี้ 
หายไปกุลายเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ เร้ัยกุว่ัา วิปริณ์าม่ท์ั้กฺข� หมายถ้งควัามสุขึ้ท้�กุลายเป็นี้ทุกุข์ึ้ กุารัได� 
ยศศักุดิ�หร่ัอได�ลาภอะไรัก็ุติามทำาให�ด้ใจอย้่ได�ไม่กุ้�วัันี้และควัามทุกุข์ึ้ก็ุติามมา

เหติุหน้ี้�งท้�ทำาให�ควัามสุขึ้กุลายเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ก็ุค่อความ่เคยชื้ินํ เช่นี้ ในี้วัันี้แห่งควัามรัักุ  
กุารัได�พบัพ้ดคุยกัุบัคนี้รัักุสรั�างควัามสุขึ้ แต่ิพอได�พบัพ้ดคุยกัุนี้บ่ัอยครัั�งเขึ้�า ค่้รัักุจะเริั�มไม่สนี้ใจกัุนี้ 
อยากุจะอย้่เฉย ๆ หร่ัอต่ิางคนี้ต่ิางอย้่ เม่�ออ้กุฝ่�ายหน้ี้�งมาติามมาต่ิ�อมากุข้ึ้�นี้ก็ุเกิุดกุารัทะเลาะกัุนี้ 
ดรัาม่ากัุนี้ น้ี้�เป็นี้เหตุิกุารัณ์ท้�เกิุดข้ึ้�นี้จากุควัามเคยชินี้ กุลายเป็นี้ว่ัากุารัพบักัุนี้บ่ัอยทำาให�ลดควัาม
สนี้ใจกัุนี้ น้ี้�เป็นี้ธรัรัมชาติิขึ้องจิติท้�ติ�องฝึ่กุสรั�างควัามเคยชินี้ทั�งกัุบัอิฏิฐารัมณ์และอนิี้ฏิฐารัมณ์

ครัั�งหน้ี้�ง เม่�ออาติมภาพเทศน์ี้อย้ต่ิรังน้ี้� ม้ช่างมาซ่ึ่อมวิัหารัส่งเส้ยงดังรับักุวันี้กุารัเทศน์ี้ คนี้ฟััง 
ก็ุหันี้ไปด้ท้�ติ�นี้เส้ยง เกิุดควัามฟุ้ังซ่ึ่านี้รัำาคาญ อาติมภาพติ�องสั�งให�ช่างหยุดทำางานี้ชั�วัครัาวัจนี้กุว่ัา 
กุารัเทศน์ี้จะจบัลง อย่างน้ี้�กุารัฟัังเทศน์ี้ก็ุดำาเนิี้นี้ต่ิอไปได� แต่ิถ�าเป็นี้สถานี้กุารัณ์ท้�ไม่สามารัถ 
จะแกุ�ไขึ้ได� เช่นี้ เรัาอย้่ท้�บั�านี้ ม้เส้ยงเล่�อยไฟัฟั้าดังมาจากุนี้อกุบั�านี้ เรัากุำาลังด้ท้ว้ัจ้งเริั�มหงุดหงิด
รัำาคาญเส้ยงนัี้�นี้ แต่ิถ�าเปล้�ยนี้ไปด้รัายกุารัท้ว้ัท้�ชอบัด�วัยควัามสนีุ้กุสนี้านี้ ไม่ใส่ใจกัุบัเส้ยงท้�ดัง 
มาจากุนี้อกุบั�านี้นัี้�นี้ปรัากุฏิว่ัาเรัาเลิกุสนี้ใจเส้ยงรับักุวันี้ไปเอง น้ี้�เป็นี้ธรัรัมชาติิขึ้องจิติท้�จะไม่รัับัร้ั�
หลายเร่ั�องหลายอารัมณ์ในี้เวัลาเด้ยวักัุนี้ จิติรัับัร้ั�ท้ละเร่ั�อง ถ�าม้เร่ั�องใหม่ท้�น่ี้าสนี้ใจกุว่ัา จิติจะล่ม
เร่ั�องเกุ่าหันี้มาสนี้ใจเร่ั�องใหม่ กุรัะบัวันี้กุารัน้ี้�เร้ัยกุว่ัา เอกัฺคคตฺา หม่ายถ่ง คิด้ทีั้ละเร้�อง ตฺรงกัฺบุ 
คําว่าสม่าธิุ์ หม่ายถ่งปักฺใจำมั่�นํอยู่กัฺบุเร้�องเดี้ยว

ถ�านัี้กุเร้ัยนี้ฝึ่กุคิดท้ละเร่ั�องในี้แต่ิละวัันี้จะทำาให�ม้สมาธิในี้กุารัเร้ัยนี้จะเร้ัยนี้หนัี้งส่อได�ด้ เพรัาะ
กุารัใส่ใจในี้เร่ั�องท้�กุำาลังเร้ัยนี้ในี้ชั�วัโมงน้ี้� พอถ้งชั�วัโมงต่ิอไปเขึ้�าเร้ัยนี้วิัชาอ่�นี้ ทิ�งควัามสนี้ใจเร่ั�องเกุ่า 
หันี้ไปสนี้ใจเร่ั�องใหม่ พอสนี้ใจเร่ั�องใหม่ จ้งเขึ้�าใจเร่ั�องนัี้�นี้และเร้ัยนี้ร้ั�ไปร้ั�ท้ละเร่ั�องอย่างน้ี้�ทำาให� 
เร้ัยนี้เกุง่ ในี้ควัามรัักุก็ุเช่นี้เด้ยวักัุนี้เพรัาะสนี้ใจคบักุบััคนี้ไหนี้ ก็ุจะทำาให�น้ี้กุถ้งแติค่นี้นัี้�นี้ ใส่ใจคนี้นัี้�นี้  
เห็นี้แต่ิแง่ด้ขึ้องคนี้นัี้�นี้ ทำาให�เกิุดควัามรัักุ เป็นี้ควัามสุขึ้ แต่ิควัามสุขึ้อาจแปรัเปล้�ยนี้เป็นี้อุเบักุขึ้า
ควัามวัางเฉยเพรัาะควัามเคยชินี้ 

ควัามเคยชินี้เป็นี้กุลไกุขึ้องจิติท้�จะลดควัามสนี้ใจในี้สิ�งท้�รัับัรั้�บั่อย ๆ เช่นี้ กุรัณ้ท้�สุภาพสติร้ั 
ใส่นี้ำ�าหอมเดิมทุกุวัันี้ออกุไปทำางานี้ วัันี้แรักุก็ุยังได�กุลิ�นี้นี้ำ�าหอมท้�ตินี้เองใช� ร้ั�วั่าใส่นี้ำ�าหอมกุลิ�นี้



๗๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อะไรั วัันี้เวัลาผู่้านี้ไปเกิุดควัามเคยชินี้กัุบักุลิ�นี้นี้ำ�าหอม บัางวัันี้ฉ้ดนี้ำ�าหอมแล�วัยังไม่ร้ั�ว่ัาหอมหร่ัอยัง 
ไปถ้งท้�ทำางานี้ เพ่�อนี้ถามว่ัาใส่นี้ำ�าหอมอะไรัมา กุลิ�นี้ฉุนี้มากุ แต่ิถ�าเพ่�อนี้ท้�ทำางานี้ด�วัยกัุนี้นี้านี้ ๆ 
คุ�นี้ชินี้กัุบักุลิ�นี้ฉุนี้ ๆ ท้�ใส่ไปนัี้�นี้ ก็ุจะไม่ใส่ใจ ไม่สนี้ใจกุลิ�นี้นัี้�นี้ ไม่ร้ั�ส้กุอะไรั

พรัะสงฆ์ก็ุเหม่อนี้กัุนี้ พรัะธุดงค์ออกุเดินี้ธุดงค์ไม่ได�อาบันี้ำ�าและซึ่ักุจ้วัรั 1๕ วัันี้ ยังอย้่ได� 
เพรัาะคุ�นี้ชินี้กัุบักุลิ�นี้นัี้�นี้ติลอดเวัลา พรัะธุดงค์ร้ัปอ่�นี้ ๆ  ต่ิางก็ุไม่ได�ซัึ่กุจ้วัรัเหม่อนี้กัุนี้ เม่�ออย้ด่�วัยกัุนี้
ก็ุชินี้ไปด�วัยกัุนี้ แต่ิพอเขึ้�าไปในี้หม่้บั�านี้ ชาวับั�านี้อาจทนี้กุลิ�นี้ไม่ไหวั

ควัามเคยชินี้เป็นี้กุลไกุกุารัปรัับัตัิวัท้�ช่วัยลดควัามทุกุข์ึ้จากุควัามส้ญเส้ย เช่นี้ คนี้ปรัะสบั
อุบััติิเหตุิม่อขึ้าดหร่ัอแขึ้นี้ขึ้าด เขึ้าอาจทุกุข์ึ้มากุเม่�อเกิุดอุบััติิเหตุิข้ึ้�นี้ แต่ิเม่�อเวัลาผู่้านี้ไป เขึ้าทำาใจ
ยอมรัับัควัามส้ญเส้ยนัี้�นี้ได� เขึ้าสนี้ใจแต่ิเร่ั�องปัจจุบัันี้เฉพาะหนี้�ามากุกุว่ัา เช่นี้ เร่ั�องอาหารักุารักิุนี้  
กุารัเป็นี้อย้่ เขึ้าไม่ได�ใส่ใจเร่ั�องม่อขึ้าดหร่ัอแขึ้นี้ขึ้าด เขึ้าใส่ใจแต่ิเร่ั�องเฉพาะหนี้�า เม่�อใส่ใจเร่ั�อง 
เฉพาะหนี้�าได� ก็ุม้ควัามสุขึ้กัุบัเร่ั�องเฉพาะหนี้�า ล่มน้ี้กุถ้งเร่ั�องม่อขึ้าดหร่ัอแขึ้นี้ขึ้าด เรัาจ้งเห็นี้ 
คนี้พิกุารับัางคนี้ม้ควัามสุขึ้ร่ัาเริังมากุกุว่ัาคนี้ม้อากุารัครับั ๓๒

รวม่ความ่ว่า ใครอยากฺมี่ความ่ส์ข ให้ปฏิบัุติฺตฺนํดั้งตฺ่อไปนีํ�

1. ปรัะสบัอิฏิฐารัมณ์เม่�อใด ก็ุด้ใจม้ควัามสุขึ้เม่�อนัี้�นี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้ เวัลาท้�ม้สิ�งน่ี้าพอใจเขึ้�ามา  
ให�เปิดใจรัับัสิ�งท้�น่ี้าพอใจนัี้�นี้

๒. เม่�อใจเคยชินี้กัุบัสิ�งใดแล�วั ให�ทำาใจเป็นี้อุเบักุขึ้าวัางเฉย อย่าเกุล้ยดสิ�งนัี้�นี้

๓. เพ่�อไม่ให�เกิุดควัามเคยชินี้ ให�สรั�างควัามหลากุหลายในี้อิฏิฐารัมณ์ อย่าให�เกิุดควัาม 
ซึ่ำ�าซึ่ากุจำาเจ เช่นี้ ทานี้ผัู้กุอย้่ทุกุวัันี้อาจน่ี้าเบ่ั�อ วิัธ้ช่วัยไม่ให�น่ี้าเบ่ั�อก็ุค่อปรุังรัสให�แติกุต่ิางกัุนี้  
ทำาเมน้ี้ผัู้กุต่ิาง ๆ  ไม่ให�น่ี้าเบ่ั�อ หร่ัอใช�กิุจกุรัรัมท้�หลากุหลาย ให�แติกุต่ิางกัุบัคนี้เดิม ๆ  ห่วังหาอาทรักัุนี้  
ทำาเร่ั�องต่ิาง ๆ ด�วัยกัุนี้ จะสนี้ใจกัุนี้มากุข้ึ้�นี้ จะเกิุดควัามยินี้ด้ มองแง่ด้และเกิุดควัามสุขึ้

พรัะเณรัฟัังเจ�าอาวัาสเทศน์ี้อย้่ทุกุวัันี้พรัะอาจเกิุดควัามเคยชินี้ ถ�าท่านี้เทศน์ี้อย้่แต่ิเร่ั�องเดิม 
ก็ุทำาให�น่ี้าเบ่ั�อ แต่ิถ�าเจ�าอาวัาสเปล้�ยนี้หัวัขึ้�อ เปล้�ยนี้นิี้ทานี้ เปล้�ยนี้ตัิวัอย่าง พรัะเณรัจะนัี้�งฟััง 
ด�วัยควัามชอบัใจพอใจ สามารัถจดจำานี้ำาไปเป็นี้ตัิวัอย่างในี้กุารัเทศน์ี้ต่ิอไปได� เพรัาะฉะนัี้�นี้ติ�อง 
ทำาให�หลากุหลาย แม้่จำะพูัด้เร้�องเดิ้ม่ หัวข้อเดิ้ม่ ตฺ้องมี่นิํทั้านํใหม่่ ตีฺความ่ใหม่่ อย่างน้ี้�เป็นี้ติ�นี้ 
ควัามหลากุหลายทำาให�เกิุดควัามน่ี้าสนี้ใจ ไม่น่ี้าเบ่ั�อ เป็นี้วิัธ้สรั�างควัามสุขึ้ ๒ ปรัะกุารัดังน้ี้�

ฐิติฺส์ขา วิปริณ์าม่ท์ั้กฺขา

ประกฺารทีั้� ๑ เวัลาท้�ควัามสุขึ้เกิุดข้ึ้�นี้ “ฐิติฺส์ขา” 
ให�ด้ใจกัุบัควัามสุขึ้ท้�เกิุดข้ึ้�นี้นัี้�นี้ ให�รัะวััง “วิปริณ์าม่ 
ท์ั้กฺขา” ควัามสุขึ้นัี้�นี้อาจเปล้�ยนี้ไปเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ 
ในี้กุรัณ้น้ี้� ให�บัอกุใจว่ัาอย่าทุกุข์ึ้เม่�อเวัลาพบัควัาม
เปล้�ยนี้แปลง เช่นี้ ขึ้องกิุนี้ไม่อร่ัอยเหม่อนี้เดิม อย่าไป
ทุกุข์ึ้ ให�วัางอุเบักุขึ้า ค่อวัางเฉยไวั�



๗๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

คนี้ท้�เคยชมชอบัแล�วัทำาให�ม้ควัามสุขึ้ ติอนี้น้ี้�เขึ้าเปล้�ยนี้ไปเป็นี้คนี้ปากุจัดไม่น่ี้ารัักุ 
เหม่อนี้กุ่อนี้ อย่าเก็ุบัไปเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ ให�ฝึ่กุใจเป็นี้อุเบักุขึ้า

เรัาได�รัับัสิ�งขึ้องอะไรั ให�ด้ใจม้ควัามสขุึ้กัุบัมันี้ทันี้ท้ เม่�อมันี้เปล้�ยนี้ไปเปน็ี้ติรังกุนัี้ขึ้�าม อยา่เก็ุบั
ไปทุกุข์ึ้ ให�วัางใจเป็นี้อุเบักุขึ้า เหม่อนี้คนี้พิกุารัท้�ใช�เวัลาไม่นี้านี้ก็ุเกิุดควัามเคยชินี้กัุบัควัามพิกุารั 
ขึ้องตินี้ จนี้สามารัถมองหากุิจกุรัรัมอ่�นี้มาสรั�างควัามสุขึ้ข้ึ้�นี้มาได� คนี้ท้�เจ็บัไขึ้�ติ�องปรัับัใจยอมรัับั 
ควัามเจ็บัป�วัยขึ้องตินี้ให�ได� อย่าไปโหยหาควัามสุขึ้ติอนี้ท้�ยังแข็ึ้งแรัง ให�น้ี้กุถ้งว่ัา ติอนี้น้ี้� 
ยังม้ลมหายใจอย้่ ร้ั�จักุยินี้ด้พอใจท้�ม้ช้วิัติอย้่ได�อ้กุหน้ี้�งวัันี้

ม้คนี้เล่าว่ัา เขึ้าทำาผู่้าตัิดบัายพาสหัวัใจ หมอบัอกุวั่าเขึ้าจะอย้่ได�อ้กุไม่เกิุนี้ห�าปี เขึ้าทำาใจ
ยอมรัับัได�ไม่เคร้ัยด เขึ้าอย้่มาถ้งติอนี้น้ี้�ได� ๒๐ ปี โดยออกุไปรั�องเพลงท้�รั�านี้คารัาโอเกุะทุกุค่นี้  
ภรัรัยาส่งไป เพรัาะกุลัวัสาม้จะติาย อยากุให�สาม้หาควัามสุขึ้จากุเพลงท้�เป็นี้อิฏิฐารัมณ์ น้ี้�ค่อ 
ในี้ยามท้�ม้ควัามสุขึ้ ให�พอใจยินี้ด้ พออิฏิฐารัมณ์แปรัเปล้�ยนี้ไป ก็ุปรัับัเปล้�ยนี้ใจให�เป็นี้อุเบักุขึ้า

ประกฺารทีั้� ๒ เวัลาม้ควัามทุกุข์ึ้ ให�อดทนี้ไวั� “ฐิติฺท์ั้กฺขา” ควัามทุกุข์ึ้เป็นี้ทุกุข์ึ้เม่�อมันี้เกิุดข้ึ้�นี้ 
และดำารังอย้่ แต่ิควัามทุกุข์ึ้ก็ุม้เวัลาเปล้�ยนี้แปรัไป ดังนัี้�นี้เวัลาปรัะสบัทุกุข์ึ้ให�วัางใจเป็นี้อุเบักุขึ้า
วัางเฉย ไม่สนี้ใจ ก็ุจะกุลายเป็นี้ “วิัปริัณามสุขึ้า” ค่อควัามทุกุข์ึ้อาจเปล้�ยนี้เป็นี้ควัามสุขึ้  
ตัิวัอย่างเช่นี้ นัี้กุเร้ัยนี้นัี้�งนี้านี้แล�วัเม่�อย เกิุดเป็นี้ควัามทุกุข์ึ้ ถ�าอยากุให�เปล้�ยนี้ทุกุข์ึ้เป็นี้สุขึ้  
ให�ปรัับัท่านัี้�ง พลิกุขึ้าไปอ้กุด�านี้เร้ัยกุว่ัา เปล้�ยนี้มาเป็นี้สุขึ้ เหม่อนี้กุารัคบัคนี้เดิมหนี้�าเดิม 
เป็นี้ทุกุข์ึ้ ให�เปล้�ยนี้วิัธ้ปฏิิบััติิต่ิอกัุนี้ หร่ัอหากิุจกุรัรัมใหม่ทำาร่ัวัมกัุนี้ ก็ุสรั�างสุขึ้ได� ดังท้�พุทธทาสภิกุขุึ้ 
แต่ิงกุลอนี้ไวั�ว่ัา

ยาม่จำะได้้ได้้ให้เป็นํไม่่เป็นํท์ั้กฺข� 
ยาม่จำะเป็นํเป็นํให้ถูกฺตฺาม่วิถี 
ยาม่จำะตฺายตฺายให้เป็นํเห็นํส์ด้ดี้ 
ถ้าอย่างนีํ�ไม่่มี่ท์ั้กฺข�ท์ั้กฺวันํเอย

ยาม่จำะได้้ได้้ให้เป็นํ เป็นํอย่างไร ติอนี้ได�มาก็ุให�ยินี้ด้ ม้ควัามยินี้ด้ ดังบัาล้ท้�ว่ัา ส์ขํ ปาฏิ
กฺงฺขํ แปลว่า ความ่ส์ขจำะเกิฺด้ข่�นํได้้ เวัลาจะได�ได�ให�เป็นี้ ค่อร้ั�จักุยินี้ด้กัุบัสิ�งท้�ได�มา แต่ิเวัลาเส้ยไป  
อย่าเส้ยใจ ให�ใช�อุเบักุขึ้า วัางเฉย 

ยาม่จำะเป็นํเป็นํให้ถูกฺตฺาม่วิถี เป็นํอย่างไร  เม่�อได�ยศได�ติำาแหน่ี้ง ด้ใจกัุบักุารัสวัมหัวัโขึ้นี้นัี้�นี้  
แต่ิถ�าเขึ้าถอดหัวัโขึ้นี้ออกุไป ให�ใช�อุเบักุขึ้า วัางเฉย เช่นี้ ถ้งเวัลาเกุษ้ยณ ติ�องใช�อุเบักุขึ้า อย่าเท้�ยวั 
แวัะเว้ัยนี้เขึ้�าออกุท้�ทำางานี้ เม่�อเกุษ้ยณจากุติำาแหน่ี้งแล�วั ให�หาเร่ั�องอ่�นี้ทำา อย้่ท้�บั�านี้ เล้�ยงล้กุ 
เล้�ยงหลานี้ ม้ควัามสุขึ้กุว่ัา 



๗๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ยาม่จำะตฺายตฺายใหเ้ป็นํเห็นํส์ด้ดี้ เป็นี้อยา่งไรั  เวัลาจะติายให�ม้อุเบักุขึ้าวัางเฉยไม่ติ�องห่วังหนี้�า 
พะวังหลัง ให�คิดถ้งควัามด้ท้�เคยทำาไวั�เพ่�อเป็นี้ปัจจัยไปส่้สวัรัรัค์ เพ่�อเป็นี้บุัญเป็นี้กุุศล ให�จิติผู่้องใส  
นี้ำาไปส่้สุคติิ 

หลวังติาแพรัเย่�อไม� หร่ัอพรัะคร้ัพิศาลธรัรัมโกุศลไปเทศนี้์ในี้คุกุ กุล่าวัติอนี้หน้ี้�งว่ัา 
“วันํนีํ�อาตฺม่ภิาพัจำะม่าเทั้ศินํ�เร้�องติฺด้ค์กฺเป็นํม่งคล” ผู้้�หญิงหนี้�าติาสวัย ๆ มาอย้่ในี้คุกุนัี้�งฟััง
ด�วัยควัามสนี้ใจ ส่วันี้มากุติ�องโทษยาเสพติิด ติิดคุกุเป็นี้มงคลอย่างไรั ให�ถ่อกุารัติิดคุกุเป็นี้โอกุาส 
กุลับัตัิวัด�วัยกุารัหาสิ�งด้ ๆ มาพัฒนี้าช้วัิติ เช่นี้ เขึ้าม้โครังกุารัให�เร้ัยนี้หนัี้งส่อในี้คุกุก็ุเร้ัยนี้ไป  
ค่อเปล้�ยนี้วิักุฤติเป็นี้โอกุาส ดังคำาปรัะพันี้ธ์ท้�ว่ัา 

สองคนํยลตฺาม่ช่ื้อง คนํหน่ํ�งม่องเห็นํโคลนํตฺม่  
อีกฺคนํตฺาแหลม่คม่ เห็นํด้วงด้าวอยู่พัราวพัราย 

ในี้เร่ั�องติิดคุกุเป็นี้มงคลน้ี้� ม้เร่ั�องจริังเกิุดข้ึ้�นี้ในี้ปี ๒๕๔๐ ชายชาวัเขึ้าเผู่้าม�งคนี้หน้ี้�ง ช่�อ “เล่ากุ้�” 
ติิดคุกุขึ้�อหาค�ายาเสพติิด ถ้กุถามว่ัา “ทำาไมไปค�ายาเสพติิด” เขึ้าเล่าว่ัา นี้�องชายเป็นี้เหตุิ นี้�องชาย 
ไปรัับัยาเสพติิดจากุปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้มาขึ้าย ยงัไม่ทันี้ได�ขึ้าย ยาเสพติิดถ้กุขึ้โมยไป นี้�องชายก็ุเลย 
ขึ้�ามฝั่�งไปเพ่�อแจ�งว่ัาขึ้องหายไป จะทำาอยา่งไรั เม่�อขึ้�ามไปนี้�องถ้กุจบััเปน็ี้ตัิวัปรัะกุนัี้ ถ�าไมน่ี้ำาเงนิี้จ่าย 
จะฆ่าทิ�ง ติอนี้นัี้�นี้พ้�ชายม้งานี้ทำาม้เงินี้เด่อนี้ ม้ควัามร้ั� จบั ปวัส. แต่ิติ�องขึ้�ามฝั่�งไปด�วัยควัามหวัังว่ัา 
เจรัจาแล�วัฝ่�ายโนี้�นี้จะปล่อยตัิวันี้�องชาย แต่ิท้�ไหนี้ได�เขึ้าติ�องจ่ายเงินี้ ๒๐๐,๐๐๐ บัาท เป็นี้ค่าไถ่ 
ตัิวันี้�องชายออกุมา แต่ิเขึ้าไม่ม้เงินี้จ่ายก็ุขึ้อเจรัจาในี้อันี้ท้�จะทำาอย่างไรัให�ปล่อยตัิวั 

หัวัหนี้�าฝ่�ายโนี้�นี้เสนี้อให�เขึ้าเอายาเสพติิดมาขึ้ายฝั่�งไทย พอขึ้ายได�แล�วัใช�เงินี้ค่นี้ก็ุจบักัุนี้ 
ตัิ�งแต่ินัี้�นี้เขึ้าจ้งลักุลอบันี้ำายาเสพติิดมาขึ้ายท้�ฝั่�งไทย ทำางานี้รั่วัมกุับันี้�องชายสองคนี้ ทั�ง ๓ คนี้ 
ขึ้ายยาเสพติิดใช�หน้ี้�หมดภายในี้สองเด่อนี้ พอใช�หน้ี้�หมดแล�วั ก็ุอยากุจะเลิกุขึ้าย แติ่เลิกุไม่ได�  
ข้ึ้�นี้หลังเส่อแล�วัลงไม่ได� ไม่ม้ใครัมาข่้ึ้เข็ึ้ญบัังคับั ว่ัาจะติ�องขึ้ายต่ิอ เพรัาะล้กุค�าติิดใจนี้ำาเงินี้ 
มาให�เยอะมากุ เลยถ้กุควัามโลภครัอบังำา ขึ้ายยาต่ิอจนี้รัำ�ารัวัยม้เงินี้มากุมาย ต่ิอมาโดนี้ติำารัวัจ 
ยาเสพติิดวัางแผู้นี้ล่อซ่ึ่�อ จ้งถ้กุติำารัวัจจับัเขึ้�าคุกุทั�งสามพ้�นี้�อง ศาลชั�นี้ติ�นี้ตัิดสินี้ปรัะหารัช้วัิติ  
ศาลอุทธรัณ์ตัิดสินี้ปรัะหารัช้วิัติ ใส่ติรัวันี้รัอคำาพิพากุษาอย้่ 1๓ ปี เดินี้หมดเร้ั�ยวัหมดแรังอย้่ 
ในี้คุกุรัอคำาพิพากุษาศาลฎ้กุา

วัันี้หน้ี้�ง นี้ช. เล่ากุ้� เดินี้ไปเร่ั�อย ๆ  เห็นี้กุองขึ้ยะท้�ใส่จนี้ล�นี้ถัง เศษขึ้ยะกุรัะเด็นี้ออกุมา จ้งช่วัย
เก็ุบัเศษขึ้ยะติา่ง ๆ  ท้�ล�นี้ออกุมาใสล่งไปในี้ถงั เขึ้าเหล่อบัไปเหน็ี้ถุงกุรัะดาษชิ�นี้หน้ี้�ง ก็ุหยบิัข้ึ้�นี้มาอา่นี้  
ตัิวัหนัี้งส่อท้�พิมพ์เป็นี้ส้ พออ่านี้ก็ุร้ั�ได�ว่ัา เป็นี้ถุงใส่แป้งทำาโรัต้ิ พิมพ์บัอกุส้ติรัทำาโรัต้ิอย่างละเอ้ยดไวั�
ขึ้�างถุง คนี้ติิดคุกุเห็นี้อะไรันิี้ดเด้ยวัก็ุเกิุดควัามสนี้ใจถุงใบัน้ี้� เขึ้านี้ำาเอาส้ติรัทำาโรัต้ินัี้�นี้มานัี้�งคิดนี้อนี้คิด 
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เขึ้าสนี้ใจแต่ิเร่ั�องจะทำาโรัต้ิ ม้ควัามยินี้ด้พอใจในี้กุารัทำาโรัต้ิ อยากุกิุนี้โรัต้ิข้ึ้�นี้มาจ้งไปเบิักุเงินี้ท้�ญาติิ
ฝ่ากุไวั�ในี้บััญช้แต่ิไม่ได�เห็นี้ตัิวัเงินี้ ให�ผู้้�คุมนี้ำาเงินี้ในี้บััญช้ไปซ่ึ่�อแป้งและนี้มมาทำาโรัต้ิ ทำาเสร็ัจแล�วั
ก็ุทดลองกิุนี้เองกุ่อนี้ 

ทำาครัั�งแรักุ โรัต้ิม้แต่ิแป้ง ไม่กุรัอบั ไม่นุ่ี้ม ก็ุลองผิู้ดทดลองถ้กุไปเร่ั�อย ๆ ให�ควัามสนี้ใจ 
ในี้โรัต้ิเลิกุคิดเร่ั�องจะติ�องถ้กุปรัะหารัช้วัิติ ใส่ใจแติ่เร่ั�องโรัต้ิ เกิุดควัามยินี้ด้ มองแง่ด้ข้ึ้�นี้มา  
หายเบ่ั�อหายเซ็ึ่งในี้คุกุ ทำาโรัต้ิแจกุเพ่�อนี้ผู้้�ติ�องขัึ้งให�กิุนี้ฟัร้ั ช่วังเจ็ดวัันี้แรักุท้�ทำาโรัต้ิแจกุเพ่�อนี้ 
ผู้้�ติ�องขัึ้งด�วัยกัุนี้ เพ่�อให�ทดลองชิม ฝ่�ายเพ่�อนี้ในี้คุกุเกิุดควัามเกุรังใจ ให�ค้ปองแทนี้เงินี้เพรัาะ 
ไม่อยากุกิุนี้ฟัร้ั เล่ากุ้�เปล้�ยนี้ค้ปองเป็นี้เงินี้ทุนี้และกุลายเป็นี้คนี้ทำาโรัต้ิปรัะจำาคุกุ 

ผู่้านี้จากุวัันี้เป็นี้เด่อนี้ จากุเด่อนี้เป็นี้ปี เล่ากุ้�พัฒนี้าฝี่ม่อกุารัทำาโรัต้ิด้ข้ึ้�นี้ติามลำาดับั  
ท้�พัฒนี้าเพรัาะเพ่�อนี้ ๆ ท้�รัับัปรัะทานี้ไปแล�วัมาบัอกุรัสชาติิขึ้องโรัต้ิให�แกุ�ไขึ้ ท้�เป็นี้เช่นี้น้ี้�  
เพรัาะนัี้กุโทษจะม้อาหารัรัับัปรัะทานี้อย้แ่ล�วัในี้ช่วังกุลางวัันี้ ส่วันี้กุลางค่นี้เวัลาหิวั ไม่ม้ม่�อกุลางค่นี้ 
ติ�องแอบักิุนี้กัุนี้ติอนี้กุลางค่นี้ ถ้งเวัลานัี้�นี้โรัต้ิแข็ึ้งจ้งม้ผู้ลสะท�อนี้รัสชาติิมากุมาย เล่ากุ้�พยายาม
คิดหาวิัธ้ทำาให�โรัต้ินุ่ี้ม ไม่ให�แข็ึ้งติอนี้กุลางค่นี้ เขึ้าคิดส้ติรัอย้่เป็นี้ปีกุว่ัาจะได�วิัธ้ทำาโรัต้ิให�นุ่ี้ม 
หลายวัันี้ เม่�อค�นี้พบัวิัธ้ทำาให�นุ่ี้ม คนี้ชอบักัุนี้มากุ ขึ้นี้าดเก็ุบัไวั� ๓ วัันี้ โรัต้ิก็ุยังนุ่ี้มอย้่ รัะหว่ัางอย้่  
ในี้คุกุ เล่ากุ้�ขึ้ายโรัต้ิได�เงินี้ส่งให�ล้กุเร้ัยนี้จนี้จบัปริัญญาติร้ั

ในี้ปี ๒๕๕๒ ศาลฎ้กุาตัิดสินี้ปรัะหารัช้วิัติทั�งสามพ้�นี้�อง แต่ิช่วังนัี้�นี้พวักุสิทธิมนุี้ษยชนี้ 
ปรัะท�วังในี้ปรัะเทศไทยให�ยกุเลิกุโทษปรัะหารัช้วิัติ ทางรัาชกุารัจ้งติ�องชะลอกุารัปรัะหารัเล่ากุ้� 
กัุบันี้�องชายไวั�กุ่อนี้ เล่ากุ้� และนี้�อง ๆ ก็ุทำาโรัต้ิขึ้ายในี้คุกุไปเร่ั�อย ๆ และทำาควัามด้ไถ่โทษไปด�วัย 
จนี้ปีต่ิอมาได�รัับัพรัะรัาชทานี้อภัยโทษ จากุโทษปรัะหารัช้วิัติ ลดเหล่อโทษจำาคุกุติลอดช้วิัติ

เล่ากุ้�ได�รัับัพรัะรัาชทานี้อภัยโทษปีต่ิอ ๆ มาอ้กุเจ็ดครัั�งจนี้พ�นี้โทษ ได�ออกุจากุคุกุมาในี้ปี 
๒๕๖๓ รัวัมเวัลาท้�ติิดคุกุ ๒๓ ปี เม่�อออกุมาแล�วัเขึ้าได�รัับัทุนี้จากุกุองทุนี้ช่วัยนัี้กุโทษท้�กุลับัตัิวัชั�นี้ด้  
มาลงทนุี้หุ�นี้ส่วันี้ขึ้องสามพ้�นี้�อง เปน็ี้เงนิี้ ๓๐,๐๐๐ บัาท และกุ้�จากุกุองทนุี้ในี้คุกุนัี้�นี้อ้กุ ๔๐,๐๐๐ บัาท  
มาลงทุนี้ทำารัถเข็ึ้นี้ขึ้ายโรัต้ิ ด�วัยส้ติรัหอมหวัานี้นุ่ี้มอร่ัอยท้�ได�พัฒนี้าส้ติรัจากุในี้คุกุ ทำาให� 
ขึ้ายดิบัขึ้ายด้ เลยตัิ�งช่�อโรัต้ิน้ี้�ว่ัา “เล่ากุ้�โรัต้ิบัางขึ้วัาง” ช่�อน้ี้�ติิดติลาด เรัาติ�องโฆษณาให�  
เขึ้าโดยไม่คิดค่าโฆษณา เรัาส่งเสริัมคนี้ท้�กุล�ากุลับัจิติ กุลับัใจ กุลับักุาย กุลับัตัิวั กุลับัหาง กุลับัหัวั 
กุลับัชั�วัให�เป็นี้ด้

เล่ากุ้�ติิดคุกุยังสามารัถหาจุดด้ในี้คุกุค่อได�ส้ติรัโรัต้ิติิดตัิวัมาทำาโรัต้ิขึ้ายนี้อกุคุกุ น้ี้�แหละ 
เร้ัยกุว่ัาติิดคุกุเป็นี้มงคล จริังติามท้�หลวังติาแพรัเย่�อไม�ได�ว่ัาไวั� สมดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั�  
ณ เบ่ั�องติ�นี้ในี้โอกุาสติรุัษจ้นี้ วัันี้แห่งเทศกุาลแห่งควัามยินี้ด้ว่ัา “อภิิรติฺยา อาว์โส สติฺ” เป็นี้ติ�นี้ 
แปลควัามวั่า “เม้่�อมี่ความ่ยินํดี้พัอใจำในํเร้�องใด้ก็ฺเป็นํอันํหวังได้้ว่าจำะมี่ความ่ส์ขในํเร้�องนัํ�นํ”  
ดังพรัรัณนี้ามาพอสมควัรัแกุ่เวัลา
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เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และบุัญกุุศลทั�งปวังจงอำานี้วัยพรั 
ให�ทุกุท่านี้ม้แต่ิควัามสุขึ้ควัามเจรัิญยิ�ง ๆ ข้ึ้�นี้ไป ม้ควัามยินี้ด้พอใจในี้สิ�งท้�กุรัะทำา โดยปรัาศจากุ 
ทุกุข์ึ้โศกุโรัคภัยอุปัทวัอันี้ติรัายทั�งปวัง ปรัะสงค์จำานี้งหมายสิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม  
ก็ุขึ้อให�พลันี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั 

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมมาเทศนี้าในี้อภิิรติฺกฺถา ว่าด้้วยความ่ยินํดี้พัอใจำ พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

 
เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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อัจิินตามยกถา 

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามไม่ได้้ดั้�งใจิ*

 

อจิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ ภิวติฺ จิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ วินํสฺสติฺ
นํ หิ จิำนฺํตฺาม่ยา โภิคา อิตฺฺถิยา ป์ริสสฺส วาติฺ.
                                 (ขุุ. ชา. ๒๘/๑๖๗)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมมาเทศนี้าในี้อจิำนํตฺาม่ยกฺถา ว่าด้้วยความ่ไม่่ได้้ 
ดั้งใจำเพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบุัญรัาศ้ 
ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ขึ้วันี้ขึ้วัายมาบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งเป็นี้ 
วัันี้พรัะใหญ่ใกุล�กัุบัวัันี้สงกุรัานี้ต์ิ อาจจะเร้ัยกุว่ัาอย้่ในี้ช่วังเทศกุาลวัันี้สงกุรัานี้ต์ิ หลายท่านี้ 
เดินี้ทางไปเย้�ยมญาติิหร่ัอท่องเท้�ยวัทำาบุัญทำากุุศลต่ิางจังหวััด หลายท่านี้ถ่อโอกุาสอย้่บั�านี้ 
หยุดเช่�อเพ่�อชาติิ แล�วักุ็ฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� ผู่้านี้กุารัถ่ายทอดสดทางส่�อออนี้ไลนี้์ขึ้อง 
วััดปรัะยุรัวังศาวัาส เร้ัยกุว่ัาเป็นี้กุารัปรัับักิุจกุรัรัมให�สอดคล�องกัุบัควัามเปล้�ยนี้แปลง 
ขึ้องสถานี้กุารัณ์ ท้�เคยวัางแผู้นี้ไวั�ว่ัาวัันี้สงกุรัานี้ต์ิจะทำาอะไรับั�างอาจจะติ�องยกุเลิกุหมด ท้�คิดไวั� 
ก็ุไม่ได�ดังใจ ท้�ทำาไปก็ุไม่ได�เติร้ัยมกุารั ช้วิัติม้อะไรัท้�ไม่ได�ดังใจอย่้เร่ั�อย ๆ เร้ัยกุว่ัาควัามผิู้ดหวััง  
เรัาจะจัดกุารักัุบัมันี้ได�อย่างไรัเพ่�อเติร้ัยมใจรัับัปีใหม่แบับัไทย ๆ ในี้ช่วังสงกุรัานี้ต์ิ

สงกุรัานี้ต์ิแปลว่ัาเคล่�อนี้หร่ัอย�าย ปกุติิทุกุเด่อนี้พรัะอาทิติย์จะย�ายรัาศ้ ค่อท้�อย้่บันี้ท�องฟ้ัา 
ซ้ึ่�งม้ 1๒ รัาศ้ด�วัยกัุนี้ ย�ายครัั�งหน้ี้�งก็ุเปล้�ยนี้เด่อนี้ใหม่ คนี้โบัรัาณเช่�อว่ัาโลกุเป็นี้ศ้นี้ย์กุลางจักุรัวัาล 
พรัะอาทิติย์ข้ึ้�นี้พรัะอาทิติย์ติกุวันี้รัอบัโลกุ เด่อนี้ท้�พรัะอาทิติย์อย้่ในี้หม่้ดาวักุุมภ์ ท้�ม้ร้ัปเหม่อนี้ 
หม�อนี้ำ�า กุลางค่นี้ดาวัร้ัปเหม่อนี้หม�อนี้ำ�าอย้่ติรังไหนี้ พรัะอาทิติย์อย้่ติรังนัี้�นี้ในี้เวัลากุลางวัันี้  
เขึ้าเร้ัยกุว่ัารัาศ้กุุมภ์ บันี้ท�องฟ้ัาเวัลากุลางค่นี้ม้ดวังดาวัท้�เป็นี้ร้ัปปลาอย้่ติรังไหนี้ กุลางวัันี้ 
พรัะอาทิติย์อย้่ติรังนัี้�นี้ แสดงว่ัาพรัะอาทิติย์อย่้ในี้รัาศ้ม้นี้ วัันี้ท้� 1๓ เมษายนี้ พรัะอาทิติย์ย�าย 
จากุรัาศ้ม้นี้ไปส่้รัาศ้เมษซ้ึ่�งเป็นี้ร้ัปแกุะบันี้ท�องฟ้ัา ก็ุเป็นี้มหาสงกุรัานี้ต์ิแปลว่ัาเคล่�อนี้ย�าย 
ครัั�งใหญ่ ปกุติิพรัะอาทิติย์ย�ายรัาศ้ทุกุเด่อนี้ แต่ิว่ัากุารัย�ายเขึ้�าส่้รัาศ้เมษ เร้ัยกุว่ัาย�าย 
ครัั�งใหญ่ เพรัาะว่ัาพอย�ายแล�วัทำาให�เปล้�ยนี้ศักุรัาช เปล้�ยนี้ปีจุลศักุรัาช เม่�อเปล้�ยนี้ศักุรัาช 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๔ คำ�า 
เด่อนี้ ๕) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั คณะอุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
วัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� 11 เมษายนี้ ๒๕๖๔
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เช่นี้น้ี้�จ้งเร้ัยกุว่ัา “ม่หาสงกฺรานํตฺ�” วัันี้ท้� 1๕ เมษายนี้ เป็นี้วัันี้ข้ึ้�นี้ปีใหม่ ซ้ึ่�งใช�ในี้ปรัะเทศอินี้เด้ย 
พม่า ลังกุา และไทยสมัยโบัรัาณ อินี้เด้ยเร้ัยกุว่ัา “ม่หาศิักฺราชื้” พม่าและไทยเร้ัยกุว่ัา 
“จ์ำลศัิกฺราชื้” เป็นี้อย่างน้ี้�มาแต่ิโบัรัาณ ในี้ปรัะเทศแถบัเอเช้ยอาคเนี้ย์ ต่ิอมาปรัะเทศไทย
ใช� “พ์ัทั้ธุ์ศัิกฺราชื้” และข้ึ้�นี้ปีใหม่ติามคติิสากุลก็ุค่อเด่อนี้มกุรัาคมในี้ปัจจุบัันี้  แต่ิคนี้ไทยสมัยโบัรัาณ 
ก็ุยังถ่อคติิมหาสงกุรัานี้ต์ิ เป็นี้วัันี้ข้ึ้�นี้ปีใหม่ เติร้ัยมกุารัฉลองปีใหม่กัุนี้อย่างยิ�งใหญ่ แต่ิละท้�วัางแผู้นี้
ล่วังหนี้�าเพ่�อจัดงานี้สงกุรัานี้ต์ิ

วััดปรัะยุรัวังศาวัาสรั่วัมม่อกัุบัหลายวััดและบัรัิษัทไทยเบัฟัเวัอเรัจ จำากัุด เติร้ัยมจัดงานี้  
Water Festival วิัถ้นี้ำ�าวิัถ้ไทย จัดมาได�หลายปี และปีน้ี้�เป็นี้ปีท้� ๖ วัางแผู้นี้จดัอยา่งยิ�งใหญอ่ลังกุารั 
ใช�บัริัเวัณพ่�นี้ท้�ในี้เขึ้ามอ และด�านี้นี้อกุริัมฝั่�งแม่นี้ำ�าเจ�าพรัะยาเป็นี้พ่�นี้ท้�จัดกิุจกุรัรัมทั�งหมด  
ได�จัดแถลงข่ึ้าวัออกุส่�อต่ิาง ๆ เกุ้�ยวักัุบักุารัจัดงานี้และกุารัเติร้ัยมกุารัทุกุอย่าง แต่ิผู้ลสุดท�าย 
สิ�งทีั้�คิด้ไม่่ได้้ทํั้า สิ�งทีั้�ทํั้าก็ฺไม่่ได้้คิด้ สิ�งท้�คิดไวั�ก็ุไม่ได�สำาเร็ัจติามท้�คิด เพรัาะว่ัาวััดปรัะกุาศยกุเลิกุ 
กุารัจัดงานี้สงกุรัานี้ต์ิ ดังท้�หลายคนี้คิดจะไปต่ิางจังหวััดก็ุไม่ได�ไป ติ�องยกุเลิกุกุารัเดินี้ทาง  
ถนี้นี้ขึ้�าวัสารัในี้กุรุังเทพฯ ยกุเลิกุกิุจกุรัรัมทั�งหมด เป็นี้ติ�นี้

นัี้�นี้แสดงว่ัาสิ�งท้�คิดไวั�ไม่เป็นี้ไปดังท้�คิด ส่วันี้สิ�งท้�ไม่คิดกุลับัเกิุดข้ึ้�นี้แบับัอ้กุท้กุคร้ักุโครัม  
นัี้�นี้ค่อ “โควิด้ ๑๙” เม่�อวัานี้ทั�วัปรัะเทศม้คนี้ติิดเช่�อรัายใหม่ ๗๘๙ คนี้ รัะลอกุแรักุทั�งปีท้�แล�วั 
เคยม้คนี้ติิดเช่�อในี้แต่ิละวัันี้ ไม่เคยส้งเท่าน้ี้� สิ�งท้�ไม่คาดคิดก็ุเกิุดข้ึ้�นี้ สิ�งท้�คิดไวั�ก็ุไม่ได�ดังใจ ขึ้�อน้ี้� 
สมดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัท ท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “อจิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ ภิวติฺ จิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ วินํสฺสติฺ” เป็นํตฺ้นํ 
แปลความ่ว่า “สิ�งทีั้�ไม่่คิด้ก็ฺกฺลับุเป็นํไปได้้ สิ�งทีั้�คิด้ไว้ก็ฺม่ลายหายไป เพัราะว่าโภิคทั้รัพัย� 
ทัั้�งหลายของหญิงหร้อชื้าย หาได้้สําเร็จำด้้วยความ่คิด้ไม่่” ควัามคิดอย่างเด้ยวัไม่ทำาให�สำาเร็ัจได�  
แต่ิสิ�งท้�ไม่คาดคิดอาจเกิุดข้ึ้�นี้ได� สิ�งท้�คิดไวั�กุลายเป็นี้สุญญากุาศไป เช่นี้น้ี้�ติ�องลงม่อทำาอย่าง 
ไม่ย่อท�อ “นํ หิ จิำนฺํตฺาม่ยา โภิคา โภิคทั้รัพัย�ไม่่ได้้ม่าจำากฺนัํ�งคิด้ฝั่นํ” ล�มแล�วัลุกุข้ึ้�นี้มาใหม่  
ผิู้ดพลาดปีน้ี้� ฉลองสงกุรัานี้ต์ิไม่ได� ปีหนี้�ายังม้โอกุาสอ้กุ ไม่งอม่องอเท�ายอมรัับัโชคชะติา  
ควัามคิดแม�จะเป็นี้จุดเริั�มติ�นี้ แต่ิไม่ใช่จุดจบัขึ้องกิุจกุรัรัม จะทำาอะไรัติ�องคิดกุ่อนี้ทำาเสมอ แต่ิไม่ใช่ว่ัา 
สิ�งท้�คิดท้�ฝั่นี้ท้�วัางแผู้นี้ไวั�จะได�ดังใจเสมอไป และสิ�งท้�ได�ไม่คาดคิดจะไม่เกิุดข้ึ้�นี้ ดังนัี้�นี้ เรัาจะติ�อง 
เติร้ัยมตัิวั ปรัับัตัิวั ให�ทันี้สถานี้กุารัณ์ท้�เปล้�ยนี้แปลง

เร่ั�องโควิัดน้ี้�ทั�วัโลกุไม่เคยคาดคิดเลยว่ัาจะรัะบัาดตัิ�งแต่ิปี ๒๐1๙ หร่ัอปลายปี ๒๕๖๒  
รัะบัาดรัอบัแรักุในี้ไทยติ�นี้ปี ๒๕๖๓ รัะบัาดรัอบัสองปลายปีเด้ยวักัุนี้ และรัะบัาดรัอบัสามอ้กุ 
ในี้เด่อนี้เมษายนี้ ๒๕๖๔ ก็ุคงจะเป็นี้อย่างน้ี้�ไปจนี้กุวั่าวััคซ้ึ่นี้จำานี้วันี้มากุจะมาถ้ง เพรัาะฉะนัี้�นี้  
สิ�งท้�ไม่คาดคิดก็ุเป็นี้ไปได� และสิ�งท้�คิดวัางแผู้นี้ไวั�ก็ุไม่เป็นี้ไปติามท้�ติ�องกุารั เรัาจะนัี้�งด้เหตุิกุารัณ์ 
ท้�เกิุดข้ึ้�นี้เฉย ๆ โดยไม่ทำาอะไรัเลยไม่ได� เพรัาะไม่ม้อะไรัเปล้�ยนี้แปลงได�ดังใจโดยเรัาไม่ทำาอะไรัเลย 
ดังม้เร่ั�องเล่าว่ัา



๘๔

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ผู้้�โดยสารัคนี้หน้ี้�งติ�องกุารัจะเดินี้ทางไปงานี้สงกุรัานี้ต์ิต่ิางจังหวััด  รัถบััสคันี้ท้�เขึ้าจะเดินี้ทาง 
ม้ตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�งให�บัริักุารั ผู้้�โดยสารัคนี้น้ี้�ควัักุเงินี้ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�ง ทั�งท้�คนี้ขึ้ายตัิ�วับัอกุว่ัาตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�ง 
ติ�องจ่ายเพิ�มมากุกุว่ัาตัิ�วัชั�นี้ปกุติิ เขึ้ายอมจ่ายเงินี้เพิ�มเพ่�อจะได�นัี้�งชั�นี้หน้ี้�ง เขึ้าสังเกุติพบัวั่า 
คนี้อ่�นี้ ๆ ได�ซ่ึ่�อแต่ิตัิ�วัชั�นี้สองหร่ัอชั�นี้สาม ไม่เห็นี้ม้ใครัซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�งเลย

พอถ้งเวัลารัถจะออกุเดินี้ทาง คนี้ขึ้ับัรัถปรัะกุาศให�ผู้้�โดยสารัข้ึ้�นี้รัถ ผู้้�โดยสารัคนี้ท้�ถ่อตัิ�วั 
ชั�นี้หน้ี้�ง เดินี้ข้ึ้�นี้รัถเป็นี้คนี้แรักุแล�วัถามคนี้ขัึ้บัรัถว่ัา “ตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�งให�นัี้�งติรังไหนี้”

เขึ้าได�รัับัคำาติอบัว่ัา “นัี้�งติรังไหนี้ก็ุได�”

เขึ้าย�อนี้ว่ัา “ทำาไมพ้ดอย่างนัี้�นี้ น้ี้�ตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�งนี้ะ จ่ายรัาคาตัิ�งแพง”

คนี้ขัึ้บัรัถบัอกุว่ัา “อยากุจะนัี้�งติรังไหนี้ ก็ุนัี้�งไปเถอะ นัี้�นี้แหละชั�นี้หน้ี้�ง”

ผู้้�โดยสารัคนี้นัี้�นี้ก็ุไปนัี้�งหลังคนี้ขัึ้บั คนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สองข้ึ้�นี้ติามมาถามวัา่ “ชั�นี้สองนัี้�งติรังไหนี้”

คนี้ขัึ้บัติอบัว่ัา “นัี้�งติรังไหนี้ก็ุได� ใครัมากุ่อนี้นัี้�งกุ่อนี้”

คนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สองก็ุผิู้ดหวัังอ้กุ พอคนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สามข้ึ้�นี้มาก็ุเหม่อนี้เดิม ค่อนัี้�งติามใจชอบั  
พอทุกุคนี้นัี้�งกัุนี้ครับั รัถก็ุเคล่�อนี้ออกุไป ปรัากุฏิว่ัาคนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิวัชั�นี้หน้ี้�งม้คนี้เด้ยวัเท่านัี้�นี้ ผู้้�โดยสารั
ชั�นี้สองม้นี้�อยกุว่ัาชั�นี้สามท้�นัี้�งปะปนี้กัุนี้หมดเลย ไม่เห็นี้จะม้ควัามแติกุต่ิางกัุนี้ติรังไหนี้ คนี้ซ่ึ่�อตัิ�วั
ชั�นี้หน้ี้�งเกิุดอารัมณ์ขุ่ึ้นี้ข้ึ้�นี้ในี้ใจ ไม่พอใจ หนี้�าบัอกุบุัญไม่รัับั

รัถวิั�งไปได�คร้ั�งชั�วัโมง คนี้ขึ้ับัรัถเหย้ยบัเบัรักุจนี้เส้ยงดังสนัี้�นี้ รัถหยุดกุะทันี้หันี้ ผู้้�โดยสารั 
ต่ิางอกุสั�นี้ขึ้วััญแขึ้วันี้ ส่งเส้ยงกุร้ัดรั�องด�วัยควัามติกุใจไปติาม ๆ  กัุนี้ คนี้ขัึ้บัพ้ดผู่้านี้เคร่ั�องขึ้ยายเส้ยง 
ว่ัา “ท่านี้ผู้้�โดยสารัทุกุท่านี้โปรัดทรัาบั รัถไม่สามารัถวิั�งต่ิอไปได� ขึ้ณะน้ี้�ยางล�อหลังม้ปัญหา 
ติ�องขึ้อเชิญผู้้�โดยสารัช่วัยกัุนี้ลงไปเปล้�ยนี้ยางล�อกัุนี้หน่ี้อย ขึ้อเชิญครัับั ขึ้อเชิญผู้้�โดยสารั 
ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สามทั�งหมดลงไปเปล้�ยนี้ยาง”

พอคนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สามลงไปกุันี้หมดแล�วั คนี้ขึ้ับัก็ุปรัะกุาศอ้กุวั่า “ขึ้อเชิญผู้้�โดยสารั 
ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สอง ลงไปกุำากัุบัด้แลกุารัเปล้�ยนี้ยางครัับั”

ผู้้�โดยสารัชั�นี้สองก็ุลงไป เหล่อแต่ิผู้้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�งนัี้�งอย้่คนี้เด้ยวั เขึ้าถามคนี้ขึ้ับัว่ัา  
“แล�วัจะให�ผู้มทำาอะไรั”

คนี้ขัึ้บัติอบัว่ัา “ไม่ติ�องทำาอะไรั เพรัาะคุณซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�ง คุณนัี้�งเฉย ๆ น้ี้�แหละค่อสิทธิพิเศษ
ขึ้องตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�ง”

ในี้โลกุน้ี้�ม้คนี้อย้่ ๓ ปรัะเภท เหม่อนี้ผู้้�โดยสารัขึ้องรัถคันี้น้ี้� นัี้�นี้ค่อ 1) คนี้ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สาม 
เป็นี้คนี้ลงม่อทำา ๒) คนี้ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้สองคอยกุำากัุบัด้แลคนี้ท้�ลงม่อทำา และ ๓) คนี้ท้�ซ่ึ่�อตัิ�วัชั�นี้หน้ี้�ง  
ไม่ทำาอะไรัเลย ได�แต่ินัี้�งด้คนี้อ่�นี้ทำาหนี้�าท้�



๘๕

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เม่�อเกิุดเร่ั�องโควิัดรัะบัาดก็ุม้คนี้ ๓ ปรัะเภทเหม่อนี้กัุนี้ ค่อ

ถามว่ัา ท่านี้เป็นี้ผู้้�โดยสารัชั�นี้ไหนี้ รัะหว่ัางชั�นี้หน้ี้�งท้�นัี้�งด้เฉย ๆ ไม่ยุ่งกัุบัใครั และ 
ใครัอย่ามายุ่งด�วัย ผู้้�โดยสารัชั�นี้สองท้�ช่วัยบัอกุช่วัยเต่ิอนี้ ช่วัยแนี้ะนี้ำา และผู้้�โดยสารัชั�นี้สาม 
ท้�ลงม่อทำาทุกุอย่างเพ่�อติ�านี้โควิัด กุารัท้�จะเปล้�ยนี้โลกุหร่ัอทำาให�โลกุน้ี้�ด้ข้ึ้�นี้ ไม่ใช่นัี้�งด้เฉย ๆ  
หลายคนี้อยากุอย้่สบัาย แบับัพวักุผู้้�โดยสารัชั�นี้หน้ี้�ง ไม่ยุ่งกัุบัใครั คิดไปฝั่นี้ไป แต่ิไม่ม้ผู้ลเชิง 
ภาคปฏิิบััติิ ความ่คิด้จำะมี่ผู้ลตฺ้องพูัด้ ตฺ้องทํั้าเป็นํแบุบุอย่าง ค่อ ติ�องลงมาเป็นี้ผู้้�โดยสารัชั�นี้สอง  
ผู้้�โดยสารัชั�นี้สองอาจจะไม่ได�ลงม่อทำาเอง “แตฺ่สอนํให้จํำา ทํั้าให้ดู้ อยู่ให้เห็นํ”สอนี้คนี้อ่�นี้ถ้งพิษภัย
ขึ้องโควิัดเป็นี้อย่างไรั พ่อแม่ติ�องบัอกุล้กุหลานี้ ป้�ย่าติายายติ�องแนี้ะนี้ำา รััฐบัาลก็ุติ�องให�ควัามจริัง 
แกุ่ปรัะชาชนี้ พรัะกุ็ติ�องเทศนี้์แนี้ะนี้ำาพรัำ�าสอนี้ให�ญาติิโยมใช�ช้วิัติอย้่อย่างผู้้�ไม่ปรัะมาท  
ติ�องส่�อสารั ติ�องแนี้ะนี้ำาตัิกุเต่ิอนี้ ไม่ใช่ถ่อว่ัาธุรัะไม่ใช่ คนี้ท้�จะสรั�างควัามเปล้�ยนี้แปลงให�กัุบัโลกุน้ี้� 
อลัง กฺาต์ฺง ลงม้่อทํั้าเองเหม่อนี้ผู้้�โดยสารัชั�นี้สาม หร่ัอ อลัง สังวิธุ์าต์ฺง จัำด้กฺารให้คนํอ้�นํทํั้า
เหม่อนี้ผู้้�โดยสารัชั�นี้สอง ท้�คอยด้แล ช้�แนี้ะแนี้วัทาง ดังนัี้�นี้ ในี้โลกุน้ี้� จ้งม้คนี้อย่้สองปรัะเภท  
ค่อ เป็นี้ผู้้�ปฏิิบััติิกุารัเอง หร่ัอเป็นี้ผู้้�บัริัหารั ม้หนี้�าท้�สั�งกุารัให�คนี้ปรัะเภทแรักุทำางานี้

เพรัาะฉะนัี้�นี้ในํสถานํกฺารณ์�ทีั้�โควิด้ ๑๙ ระบุาด้ อย่าทํั้าเป็นํว่าอยู่บุนํหอคอยงาชื้้าง  
หร้อหลบุอยู่ในํถํ�าคนํเดี้ยวไม่่ย่์งกัฺบุใคร ในํทีั้�ส์ด้ก็ฺอยู่ไม่่ได้้ เราจำะตฺ้องออกฺม่าแสด้งความ่คิด้เห็นํ
แนํะนํําตัฺกฺเตฺ้อนํ พัระสงฆ�จำะจํำาวัด้อยู่แตฺ่ในํวัด้ไม่่ได้้ ตฺ้องถ้อเป็นํภิารธ์ุ์ระในํกฺารแนํะนํําสั�งสอนํ

คนี้ท้�ไม่ทำาอะไรัเลย  
นัี้�งด้อย้่เฉย ๆ

ค่อ คนี้ท้�ออกุไปติ่อติ�านี้โควัิด  
ใช�ช้วัิติวัิถ้ ใหม่ New Normal

ค่อ คนี้ท้�กุำากัุบัด้แล คอยช้�เเนี้ะแนี้วัทาง 
คอยตัิกุเต่ิอนี้ คอยบัอกุวิัธ้ป้องกัุนี้  

และสอนี้หลักุกุารัใช�ช้วิัติอย่างไม่ปรัะมาท

ประเภิทั้ทีั้�  ๑

๒ 
ประเภิทั้ทีั้�  

๓ 
ประเภิทั้ทีั้�  



๘๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ญาติฺโยม่ให้ไม่่ประม่าทั้ คนี้ทั�วัไปก็ุอย่าเอาแต่ิติำาหนิี้กัุนี้ เม่�อเกิุดเร่ั�องแล�วัติ�องรัับัผิู้ดชอบัร่ัวัมกัุนี้ 
อย่าไปบัอกุวัา่ท้�รัะบัาดรัอบัน้ี้�เพรัาะกุลุ่มนัี้�นี้กุลุ่มน้ี้� อยา่เอาแติน้่ี้กุว่ัาโควิัดกุลับัมารัะบัาดรัะลอกุสอง
ท้�สมุทรัสาครัไมเ่กุ้�ยวักัุบัเรัา ติอนี้น้ี้�รัะบัาดในี้พวักุเลน่ี้กุารัพนัี้นี้ ไม่เกุ้�ยวักัุบัเรัา ติอนี้น้ี้�รัะบัาดในี้สถานี้
บัันี้เทิง ไม่เกุ้�ยวักัุบัเรัา ติอนี้น้ี้�รัะบัาดไปทั�วัปรัะเทศแล�วั จะไม่เกุ้�ยวักัุบัเรัาได�อย่างไรั

กุารันัี้�งอย้บ่ันี้หอคอยงาช�างแล�วับัอกุว่ัาไม่เกุ้�ยวักัุบันัี้�นี้เป็นี้ไปไม่ได� เรัาติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย  
ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ถ�าคนี้ใกุล�ชิดไม่ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ไม่ล�างม่อ เป็นี้ติ�นี้ ก็ุติ�อง 
ตัิกุเต่ิอนี้กุันี้ มิฉะนัี้�นี้ก็ุจะรัะบัาดมาถ้งตัิวัเรัา ถ้งญาติิใกุล�ชิดในี้บั�านี้ เรัาติ�องทำาเองด�วัย แนี้ะนี้ำา 
ให�คนี้อ่�นี้ทำาด�วัย ถ้งจะอย้่รัอดกัุนี้ทั�งปรัะเทศ ถ�าเรัาถ่อว่ัาธุรัะไม่ใช่ ควัามหายนี้ะอาจจะติามมา
เหม่อนี้เร่ั�อง “กัฺบุดั้กฺหนูํ”

หน้ี้ตัิวัหน้ี้�งอาศัยอย้่ในี้บั�านี้ขึ้องชาวันี้า วัันี้หน้ี้�งหน้ี้แอบัมองลอดช่องเขึ้�าไปในี้บั�านี้เห็นี้
เจ�าขึ้องบั�านี้กัุบัภรัรัยาได�หิ�วักุล่องมาใบัหน้ี้�ง เปิดกุล่องในี้บั�านี้ หน้ี้แอบัด้น้ี้กุกุรัะหยิ�มยิ�มย่อง ว่ัาเป็นี้ 
กุล่องอาหารั จะได�กิุนี้อร่ัอยในี้ค่นี้น้ี้� แต่ิท้�ไหนี้ได� สิ�งท้�อย้่ในี้กุล่องเป็นํกัฺบุดั้กฺหนูํท้�ซ่ึ่�อมาใหม่ ๆ  
เพ่�อจับัหน้ี้โดยเฉพาะ

ครัั�นี้เห็นี้อยา่งนัี้�นี้ หน้ี้ติกุใจสุดข้ึ้ด ขึ้นี้หัวัลุกุตัิ�งชันี้ พลางน้ี้กุในี้ใจว่ัา “อันี้ติรัายสำาหรัับัช้วิัติหน้ี้ 
มาถ้งแล�วั เรัาอย้ห่ากิุนี้ในี้บั�านี้น้ี้�มานี้านี้ไม่เคยม้อันี้ติรัายเลย ติอนี้น้ี้�ภัยใหญ่หลวังคุกุคามแล�วั” 

หน้ี้จ้งไปหาพันี้ธมิติรัค่อแม่ไกุ่ ซ้ึ่�งพาล้กุไกุ่กิุนี้อาหารัอย้่ หน้ี้กุล่าวัว่ัา “แม่ไกุ่ บั�านี้เรัาม้ 
กัุบัดักุหน้ี้ ช่วัยคิดหาทางช่วัยหน้ี้หน่ี้อย”

แม่ไกุ่กุล่าวัอย่างไม่แยแสว่ัา “นัี้�นี้เป็นี้ปัญหาขึ้องหน้ี้ กัุบัดักุหน้ี้ ไม่เกุ้�ยวักัุบัไกุ่”

หน้ี้ไปบัอกุหม้ในี้เล�าว่ัา “พ้�หม้ ในี้บั�านี้เรัาม้กัุบัดักุหน้ี้ ช่วัยไปบัอกุใครัก็ุได�ให�ช่วัยกัุนี้มา
ปรัะท�วัง”

หม้ก็ุบัอกุว่ัา “ไม่เกุ้�ยวักัุบัหม้นี้ะ” หม้ก็ุไม่สนี้ใจอ้กุ

หน้ี้ไปบัอกุวััวัว่ัา “พ้�วััวั บั�านี้เรัาม้กัุบัดักุหน้ี้แล�วั มันี้อันี้ติรัายมากุ ปล่อยไวั�ไม่ได�”

วััวัก็ุบัอกุว่ัา “นัี้�นี้มันี้ดักุหน้ี้นี้ะ ไม่ใช่กัุบัดักุวััวั ไม่ ใช่เร่ั�องขึ้องวััวั”

หน้ี้ก็ุบัอกุว่ัา “ถ�าพวักุเรัาต่ิางคนี้ต่ิางอย้่น้ี้� มันี้จะเหม่อนี้กัุบัท้�ภาษาวััยรุ่ันี้เขึ้าบัอกุว่ัา  
รั จ ติ กุ ม”

วััวัถามว่ัา “แปลว่ัาอะไรั”

หน้ี้ติอบัทันี้ท้ว่ัา “รั จ ติ กุ ม เรัาจะติายกัุนี้หมด ถ�าหากุว่ัา เรัาทำานิี้�งด้ดาย เรัาจะพากัุนี้ติายหมด”

วััวับัอกุว่ัา “วััวัไม่ติาย เพรัาะวััวัอย้่ในี้คอกุ หน้ี้นัี้�นี้แหละจะติาย”



๘๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หน้ี้กุรัะสับักุรัะส่ายกุรัะวันี้กุรัะวัายใจยิ�งนัี้กุ นี้อนี้อย้่ตัิวัเด้ยวัในี้โพรังไม่กุล�าออกุไปไหนี้เลย  
เพรัาะว่ัา เจ�าขึ้องบั�านี้นี้ำากัุบัดักุหน้ี้ไปวัางดักุไวั�ในี้ครััวั กุะจะฆ่าหน้ี้ให�ติายแดดิ�นี้ กุลางด้กุขึ้องค่นี้
นัี้�นี้นัี้�นี้เอง กัุบัดักุหน้ี้ท้�เหย่�อไปโดนี้เขึ้�าทำาเส้ยงดังสนัี้�นี้กุ้กุกุ�องยามรัาติร้ั ทำาให�ร้ั�ว่ัาม้สัติว์ัผู่้านี้ไปแล�วั
ก็ุติิดกัุบัดักุหน้ี้เขึ้�า ภรัรัยาขึ้องชาวันี้านี้อนี้ฟัังอย้่ พอได�ยินี้เส้ยงกัุบัดักุหน้ี้ดังลั�นี้เขึ้�าเท่านัี้�นี้ ร้ับัลุกุข้ึ้�นี้
โดยเร็ัวั ไม่ทันี้ได�หยิบัไฟัฉายไปด�วัย เดินี้เขึ้�าไปในี้ครััวัท้�ม่ดมิด ไม่ม้แสงใดลอดผู้่านี้ให�เห็นี้ได�เลย  
แต่ิก็ุร้ั�จุดท้�วัางกุับัดักุทิ�งไวั� พอเขึ้�าไปติรังจุดนัี้�นี้เท่านัี้�นี้ ก็ุเอ่�อมม่อไปคลำากัุบัดักุหน้ี้นัี้�นี้ ทันี้ท้ท้�ย่�นี้
ม่อไปโดนี้กุับัดักุหน้ี้เขึ้�าเท่านัี้�นี้ ก็ุติ�องรั�องออกุมาด�วัยควัามเจ็บัปวัดสุดข้ึ้ด เพรัาะสิ�งท้�ม่อไปโดนี้  
ค่อเข้ึ้�ยวัอันี้แหลมคมขึ้องง้พิษท้�เล่�อยมาแย่งกิุนี้อาหารัหน้ี้ จ้งโดนี้กัุบัดักุหน้ี้สับัเขึ้�าท้�หางอย่างจัง

ภรัรัยาขึ้องชาวันี้าน้ี้กุวั่าเป็นี้หน้ี้ใช�ม่อคลำาด้ในี้ควัามม่ด โดนี้อสรัพิษรั�ายกัุดรั�องลั�นี้บั�านี้ 
เส้ยงดังทำาให�คนี้ต่ิ�นี้กัุนี้ทั�งบั�านี้ สาม้จ้งร้ับันี้ำาเธอไปส่งโรังพยาบัาล พอถ้งโรังพยาบัาลหมอกุ็รัักุษา 
อยา่งสมัยโบัรัาณ รัักุษาไขึ้�ติามอากุารั เพ้ยงให�รัับัปรัะทานี้ยาสมุนี้ไพรัแกุ�ปวัด ทำาอะไรัไม่ได�มากุกุว่ัานัี้�นี้  
ติ�องพากุลับัมารัักุษาตัิวัท้�บั�านี้

กุ่อนี้กุลับับั�านี้หมอบัอกุว่ัา “สิ�งท้�ติ�องทำาค่อบัำารุังกุำาลังคนี้ไขึ้�ด�วัยซุึ่ปไกุ่”

พอชาวันี้าถ้งบั�านี้ก็ุลงไปท้�เล�าไกุ่ จับัแม่ไกุ่เช่อดทำาซุึ่ปไกุ่ ติอนี้น้ี้�ไกุ่ท้�เคยบัอกุว่ัา “กัุบัดักุหน้ี้
ไม่เกุ้�ยวักัุบัไกุ่” ท้�ไหนี้ได� “ไกฺ่ตฺายแล้ว” เพรัาะเขึ้านี้ำาไปทำาซุึ่ปไกุ่

อย้่ต่ิอมา พวักุญาติิพากัุนี้มาเย้�ยมภรัรัยาท้�ยังป�วัยนี้อนี้ซึ่มด�วัยพิษง้ เม่�อญาติิมากัุนี้หลายคนี้  
ติ�องม้กุารัเล้�ยงอาหารัคนี้ท้�มาเย้�ยมไขึ้� จำาเป็นี้ติ�องเช่อดหม้ทำาเป็นี้อาหารัเล้�ยงญาติิท้�มาเย้�ยมไขึ้� 
ชาวันี้าจัดกุารัฆ่าหม้ น้ี้�เป็นํเหต์ฺให้หมู่ตฺ้องตฺาย

รัักุษาอากุารัอย้่ไม่นี้านี้ ภรัรัยาชาวันี้าทนี้ไม่ไหวั พิษวิั�งเขึ้�าส่้หัวัใจ สิ�นี้ใจติาย สาม้จัดงานี้ศพ 
ม้คนี้มารั่วัมงานี้ศพกุันี้ทั�งหม่้บั�านี้ ชาวันี้าจำาเป็นี้ติ�องฆ่าวััวัทำาเป็นี้อาหารัเล้�ยงคนี้มารั่วัมงานี้ศพ 
สุดท�าย “วัวก็ฺตฺาย”

กัุบัดักุหน้ี้อันี้เด้ยวัทำาให�สัติว์ัในี้บั�านี้ติ�องติาย เพรัาะเหตุิว่ัาสัติว์ัแต่ิละตัิวัถ่อว่ัาธุรัะไม่ใช่  
โควิัดก็ุเหม่อนี้กัุบัดักุหน้ี้นัี้�นี้แหละ ถ�าแต่ิละคนี้ถ่อว่ัาโควิัดยังอย้่ไกุล ไม่เกุ้�ยวักัุบัตินี้เองแล�วันัี้�งอย้่
บันี้หอคอยงาช�างก็ุจะพากัุนี้ติายหมด ติอนี้น้ี้�เช่�อโรัคแพร่ัขึ้ยายกัุนี้ใหญ่ จะบัอกุว่ัารัะบัาดอย้เ่ฉพาะ 
แค่สถานี้บัันี้เทิง ไม่เกุ้�ยวักัุบัวััดแล�วัไม่ไปทำาอะไรัเลย อย่างน้ี้�คงไม่ได�

เม่�อโควิัดเฉ้ยดกุรัายเขึ้�ามาแล�วั ก็ุติ�องปิดและล�างสถานี้ท้� คนี้ท้�ติิดเช่�อติ�องทำาไทม์ไลน์ี้  
แสดงวั่าไปไหนี้มาบั�าง คนี้ท้�สัมผัู้สใกุล�ชิดผู้้�ป�วัยติ�องกัุกุตัิวั 1๔ วัันี้ และติ�องไปติรัวัจโควัิด  
ถ�าอ�างว่ัาไม่เกุ้�ยวักัุบัเรัาเช่�อก็ุจะแพร่ัไปทั�วัแล�วัเรัาจะติายกัุนี้หมด ฉะนัี้�นี้ติ�องเต่ิอนี้กัุนี้ไวั�ว่ัา  
วััดเป็นี้สถานี้ท้�สาธารัณะก็ุติ�องด้แลวััดขึ้องตินี้เองให�ด้ เจ�าขึ้องรั�านี้อาหารักุ็ติ�องด้แลรั�านี้อาหารั 



๘๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ขึ้องตินี้เองให�ด้ โรังแรัมท้�พักุก็ุเหม่อนี้กุันี้หมด ถ�าแติ่ละคนี้บัอกุวั่าธุรัะไม่ใช่ก็ุจะเป็นี้เหม่อนี้เร่ั�อง
กัุบัดักุหน้ี้ ค่อเรัาจะกัุนี้ติายหมด อันี้น้ี้�กุล่าวัในี้ฝ่�ายท้�ว่ัา “อจิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ ภิวติฺ สิ�งทีั้�ไม่่คิด้ก็ฺมี่ข่�นํได้้  
จิำนฺํติฺตฺมฺ่ปิ วินํสฺสติฺ สิ�งทีั้�คิด้ไว้ก็ฺม่ลายหายไปได้้”

ต่ิอไปน้ี้�จะขึ้ยายควัามพรัะบัาล้ท้�เหล่อว่ัา “นํ หิ จิำนฺํตฺาม่ยา โภิคา โภิคทั้รัพัย�ทัั้�งหลาย  
หาสําเร็จำได้้ด้้วยความ่คิด้ไม่่” ต่ิอให�โควิัดรัะบัาดขึ้นี้าดน้ี้� เรัาก็ุติ�องไม่งอม่องอเท�า ติ�องทำาหนี้�าท้� 
สองอยา่ง ค่อ 1. ทำาเอง ๒. จดักุารัให�คนี้อ่�นี้ทำา ติอ่ให�ม้โควัดิรัะบัาด เรัาก็ุติ�องทำามาหารัับัปรัะทานี้ 
ต่ิอให�ม้โควิัดรัะบัาด พรัะสงฆ์ก็ุติ�องเทศนี้์ติ�องสอนี้ ไม่ได�ทำาเองก็ุติ�องเต่ิอนี้สติิให�คนี้อย่าปรัะมาท  
ให�ลุกุข้ึ้�นี้มาต่ิอส้�ช้วิัติต่ิอไป น้ี้�ก็ุเป็นี้หนี้�าท้�ขึ้องผู้้�ท้�จัดกุารัให�คนี้อ่�นี้ทำา

วัันี้น้ี้�เรัาอาจจะฝ่ันี้ถ้งควัามมั�งคั�งแห่งโภคทรััพย์หลังโควิัดผู่้านี้ไป แติ่ควัามฝั่นี้กุลางวัันี้หร่ัอ 
ฝั่นี้เฟืั�องไม่ได�ทำาให�คนี้มั�งคั�ง เรัาติ�องแปลควัามฝั่นี้ไปส่้กุารัปฏิิบััติิ บัางคนี้เอาแต่ิฝั่นี้ เร้ัยกุว่ัา  
“กฺลางค้นํบัุงหวนํควันํ กฺลางวันํไม่่ล์กฺเป็นํไฟ” นัี้�นี้ค่อ บัางคนี้กุลางค่นี้นี้อนี้วัางแผู้นี้ แติ่พอ
ถ้งกุลางวัันี้ก็ุยังควัันี้โขึ้มงค่อวัางแผู้นี้ทั�งวัันี้เหม่อนี้ฟืันี้ไม่ติิดไฟั อย่างน้ี้�เส้ยเวัลา “กฺลางค้นํ 
บัุงหวนํควันํ” ค่อ คิดวัางแผู้นี้ “กฺลางวันํให้ล์กฺเป็นํไฟ” ค่อลงม่อปฏิิบััติิติามแผู้นี้ ก็ุจะสำาเร็ัจ 
ติามควัามคิด กุารังานี้ก็ุจะสำาเร็ัจได� อยา่คิดอยา่งเด้ยวัเพรัาะว่ัาเพ้ยงควัามคิดไม่ทำาให�สำาเร็ัจได�ดังใจ 
ติ�องลงม่อทำาติามควัามคิดด�วัย

บัางคนี้คิดฝั่นี้และรัอเวัลาตัิ�ง ๓๐ ปีกุว่ัาจะทำาสำาเร็ัจติามควัามฝั่นี้กุลายเป็นี้มหาเศรัษฐ้ 
ขึ้องโลกุ ควัามสำาเร็ัจขึ้องเขึ้ามาพรั�อมกัุบัสถานี้กุารัณ์วิักุฤติโควิัด กุ่อนี้โควิัดชายผู้้�น้ี้�ยังไม่ม้เงินี้
ทองมากุนัี้กุ แต่ิพอเกิุดโควิัดข้ึ้�นี้มาตัิ�งแต่ิปีท้�แล�วัมาปีน้ี้� ชายผู้้�น้ี้�ม้รัายได�เป็นี้แสนี้ล�านี้บัาท ถามว่ัา 
ทำาอาช้พอะไรัถ้งรัำ�ารัวัยมากุในี้ช่วังโควิัด ติอบัว่ัาเขึ้าทำาสิ�งท้�คนี้ทั�วัโลกุติ�องกุารัในี้ยามโควิัด ค่อ
เทคโนี้โลย้ช่วัยกุารัทำางานี้จากุท้�บั�านี้ (Work from Home) ให�เร้ัยนี้จากุท้�บั�านี้ ปรัะชุมจากุ 
ท้�บั�านี้ไม่ติ�องพบัปะหนี้�ากัุนี้ แม�แต่ิกุารัหาเส้ยงปรัะธานี้าธิบัด้สหรััฐท้�ผู่้านี้มา ก็ุหาเส้ยงอย้่ในี้ 
ห�องทำางานี้แล�วัถ่ายทอดไปทั�วัปรัะเทศอเมริักุาผู่้านี้เคร่ัอข่ึ้ายวิัด้โอคอนี้เฟัอร์ัเรันี้ซ์ึ่

ขึ้ณะท้�กุำาลังเทศน์ี้ติอนี้น้ี้�ก็ุม้ถ่ายทอดสดผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ พรัะพ้ดอย้ค่นี้เด้ยวั ไม่ใช่กุารัสัมมนี้า  
ถ�าเป็นี้กุารัสัมมนี้าในี้จอภาพจะม้หนี้�าถ้ง 1๐๐ คนี้ หร่ัอมากุกุว่ัา ผู้้�ร่ัวัมรัายกุารัพ้ดถามติอบักัุนี้ไป
มาได� เร้ัยกุว่ัากุารัสัมมนี้าผู่้านี้ว้ัดิทัศน์ี้ ไม่เหม่อนี้กัุบัถ่ายทอดผู่้านี้กุล�องตัิวัเด้ยวั แต่ิเป็นี้กุารัถ่ายทอด
ผู่้านี้กุล�องหลายตัิวัทั�วัโลกุ ม้คนี้เกุ้�ยวัขึ้�องหลายคนี้ด�วัยกุารัใช�โปรัแกุรัมซ้ึ่ม (Zoom) เหม่อนี้กัุบัท้�คร้ั
สอนี้จากุโรังเร้ัยนี้ไม่ได�สอนี้ฝ่�ายเด้ยวั นัี้กุเร้ัยนี้ก็ุติ�องให�คร้ัเห็นี้หนี้�าด�วัยเพ่�อเช็คด้ว่ัาแอบันี้อนี้หลับั
หร่ัอเปล่า เพรัาะฉะนัี้�นี้คร้ัมองจอภาพจะเห็นี้นัี้กุเร้ัยนี้ทุกุคนี้ จ้งใช�โปรัแกุรัมท้�เหม่อนี้อย้ห่�องปรัะชุม
เด้ยวักัุนี้เร้ัยกุว่ัาซ้ึ่ม ผู้้�กุ่อตัิ�งบัริัษัท ซ้ึ่ม วิัด้โอ คอมม้นิี้เคชั�นี้ จ้งรัำ�ารัวัยมากุเลยติอนี้น้ี้�      



๘๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

อาติมภาพปรัะชุมกัุบัผู้้�นี้ำาศาสนี้าทั�วัโลกุเร่ั�องภาวัะโลกุรั�อนี้ เพ่�อเติร้ัยมปรัะชุมใหญ่ 
Conference of the Parties (COP26) ครัั�งท้� ๒๖ ท้�จะจัดข้ึ้�นี้ท้�อังกุฤษปลายปีน้ี้� กุารัปรัะชุม 
กัุบัคนี้ทั�วัโลกุติ�องอาศัยโปรัแกุรัมซ้ึ่ม

และเม่�อเร็ัวั ๆ  น้ี้� อาติมภาพจัดเติร้ัยมปรัะชุมแปลพรัะไติรัปิฎกุเป็นี้ภาษาอังกุฤษ อาติมภาพ
เป็นี้ปรัะธานี้เปิดปรัะชุมจากุไทย คนี้ดำาเนิี้นี้รัายกุารัอย้่สเปนี้ เรัาปรัะชุมกัุบันัี้กุปรัาชญ์ทั�วัโลกุ 
ใช�เวัลาปรัะชุมวัันี้ละ ๔ ชั�วัโมง เป็นี้เวัลา ๒ วัันี้ เรัาปรัะชุมกัุนี้ด�วัยโปรัแกุรัมซ้ึ่ม

กุารัเร้ัยนี้กุารัสอนี้ทางไกุลทั�วัโลกุก็ุใช�ซ้ึ่มกัุนี้เป็นี้ส่วันี้มากุในี้ช่วังโควิัด เจ�าขึ้องบัริัษัท ซ้ึ่ม วิัด้โอ 
คอมม้นิี้เคชั�นี้ผู้้�สรั�างโปรัแกุรัมซ้ึ่มทำากุำาไรัมหาศาล เขึ้าม้กุำาไรัเพิ�มข้ึ้�นี้จากุติ�นี้ปีท้�แล�วัจนี้ถ้งปีน้ี้�  
๓๖๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ เพรัาะวิักุฤติโควิัด ม้รัายได�รัวัมหน้ี้�งหม่�นี้หกุพันี้ล�านี้เหร้ัยญสหรััฐฯ คิดเป็นี้เงินี้ไทย 
เท่ากัุบัส้�แสนี้ห�าหม่�นี้ล�านี้บัาท

คนี้ผู้้�น้ี้�เป็นี้คนี้จ้นี้ ปัจจุบัันี้อาศัยอย้่ท้�แคลิฟัอร์ัเน้ี้ย สหรััฐอเมริักุา อายุ ๕๐ ปี ช่�อว่ัา “หยวันี้” 
ตัิ�งช่�อเป็นี้ฝ่รัั�งว่ัา “อ้ริัค” เป็นี้คนี้จ้นี้โดยกุำาเนิี้ด เกิุดท้�เม่องชานี้ตุิง ในี้ปรัะเทศจ้นี้ เร้ัยนี้อย้ท้่�ปรัะเทศจ้นี้ 
จบักุารัศ้กุษารัะดบััปรัญิญาโทด�านี้วัศิวักุรัรัมท้�กุรุังปักุกิุ�ง ติอนี้ท้�เร้ัยนี้หนี้งัส่ออย้นั่ี้�นี้ หยวันี้ม้ควัามฝ่นัี้ 
ค่อ ขึ้ณะท้�กุำาลังเร้ัยนี้ปริัญญาติร้ัปีหน้ี้�ง เขึ้าได�จุดปรัะกุายควัามฝั่นี้จากุกุารัท้�ตินี้เองม้แฟันี้สาวั 
ท้�อย้่อ้กุเม่องหน้ี้�ง ซ้ึ่�งปกุติิ หยวันี้จะนัี้�งรัถไฟัไปหาแฟันี้สาวัติ่างเม่อง โดยใช�เวัลานัี้�งรัถไฟัถ้ง  
1๐ ชั�วัโมง ช่วังเวัลาท้�นัี้�งรัถไฟัไปนัี้�นี้ ก็ุนัี้�งบ่ันี้ในี้ใจว่ัา “ทำาไมมันี้นี้านี้เหล่อเกิุนี้ ไม่ม้อะไรัท้�ทำาให� 
ได�เห็นี้หนี้�ากัุนี้ให�หายคิดถ้งในี้ชั�วัลัดนิี้�วัม่อเด้ยวัเลยเหรัอ อย่างมากุกุ็แค่โทรัศัพท์หากัุนี้ ไม่เห็นี้
หนี้�ากัุนี้” เหติุกุารัณ์น้ี้�เกิุดข้ึ้�นี้เม่�อปรัะมาณปี ๒๕๓๐ ติอนี้นัี้�นี้ เขึ้าคิดว่ัาเป็นี้ไปได�ไหมท้�จะม้วัิธ้ 
ท้�พ้ดคุยกัุนี้แบับัเห็นี้หนี้�ากัุนี้ไปด�วัย เพ้ยงกุดปุ�มเด้ยวั ถ�าทำาได�คงจะด้ แต่ิก็ุเป็นี้ไปไม่ได� สมัยโนี้�นี้ 
ยังไม่ม้อินี้เทอร์ัเน็ี้ติ ก็ุได�แต่ิโทรัศัพท์คุยกัุนี้ เม่�อโทรัศัพท์ไม่จุใจ จ้งนัี้�งรัถไฟัถ้ง 1๐ ชั�วัโมง 
ไปหากุนัี้ น้ี้�ค่อจุดเริั�มติ�นี้ขึ้องควัามฝ่นัี้ว่ัาอยากุจะทำาอะไรัสักุอยา่งท้�ทำาให�คนี้อย้ไ่กุลกัุนี้ ได�เห็นี้หนี้�ากัุนี้ 
และได�ฟัังเส้ยงกัุนี้

ต่ิอมาเขึ้าจบักุารัศ้กุษาปริัญญาโทท้�ปักุกิุ�งแล�วัไปฝึ่กุงานี้ท้�ญ้�ปุ�นี้ ๔ เด่อนี้ ช่วังฝึ่กุงานี้อย้ท้่�ญ้�ปุ�นี้
นัี้�นี้เองม้คนี้เกุ่งคนี้หน้ี้�งขึ้องโลกุบิันี้ไปญ้�ปุ�นี้ได�ข้ึ้�นี้กุล่าวัปาฐกุถา หยวันี้ได�เขึ้�าไปฟัังด�วัย แต่ิปาฐกุถา
แสดงเป็นี้ภาษาอังกุฤษ หยวันี้จ้งอาศัยฟัังจากุกุารัแปล คนี้ท้�แสดงปาฐกุถาวัันี้นัี้�นี้ช่�อ บิัล เกุติส์ 
เจ�าขึ้องบัรัิษัทไมโครัซึ่อฟัท์ ซ้ึ่�งต่ิอมาเป็นี้มหาเศรัษฐ้อันี้ดับัหน้ี้�งขึ้องโลกุติิดติ่อกัุนี้กุว่ัา 1๐ ปี  
ในี้ปี ๒๕๖๔ น้ี้� จัดเป็นี้มหาเศรัษฐ้อันี้ดับั ๔ ขึ้องโลกุ

บิัล เกุติส์ พ้ดว่ัา “เรัากุำาลังจะม้เทคโนี้โลย้สมัยใหม่ ให�คนี้อย้่ไกุลกุันี้ติิดต่ิอถ้งกัุนี้ได� 
ช่�อ อินํเทั้อร�เน็ํตฺ” เขึ้าพ้ดเร่ั�องน้ี้�ท้�ญ้�ปุ�นี้ปี ๒๕๓๗ เม่�อ ๒๐ กุว่ัาปีมาแล�วัว่ัาโลกุจะม้อินี้เทอร์ัเน็ี้ติ 



๙๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

และโปรัแกุรัมขึ้องไมโครัซึ่อฟัท์จะม้ให�ใช�อินี้เทอร์ัเน็ี้ติได� เป็นี้อินี้เทอร์ัเน็ี้ติเอกุซ์ึ่พลอเรัอร์ั  
(Internet Explorer) โดยม้ช่�อย่อว่ัา ไออ้ (IE) ในี้ปรัะเทศจ้นี้ไม่เคยร้ั�จักุอินี้เทอร์ัเน็ี้ติในี้ติอนี้นัี้�นี้ 
เพรัาะฉะนัี้�นี้ “หยวนํ” ต่ิ�นี้เติ�นี้มากุพอร้ั�ว่ัาอินี้เทอร์ัเน็ี้ติสามารัถทำาอะไรัได� อยากุจะใช�อินี้เทอร์ัเน็ี้ติ 
ท้�เม่องจ้นี้ยังไม่ม้ เขึ้าส่บัค�นี้เสาะหาท้�มาจ้งร้ั�ว่ัาจะใช�อินี้เทอรั์เน็ี้ติติ�องไปท้� “ซิึ่ลิคอนํวัลเลย�” 
ช่�อเร้ัยกุขึ้องพ่�นี้ท้�ทางติอนี้ใติ�ขึ้องพ่�นี้ท้�อ่าวัซึ่านี้ฟัรัานี้ซิึ่สโกุ หร่ัอเร้ัยกุอ้กุอย่างว่ัา “ห์บุเขา
คอม่พิัวเตฺอร�” ท้�นัี้กุคอมพิวัเติอรั์ทั�วัโลกุรัวัมงานี้กัุนี้ทำาอย้่ ท้�น้ี้�ได�สมญาวั่า “ดิ้นํแด้นํอันํเป็นํ 
สรวงสวรรค�ของวงกฺารเทั้คโนํโลยีและสตฺาร�ทั้อัพัในํระดั้บุโลกฺ”

หยวนํฝ่ันี้อยากุจะไปซึ่านี้ฟัานี้ซึ่ิสโกุแล�วัทำางานี้เกุ้�ยวักัุบัอินี้เทอรั์เน็ี้ติ เพ่�อให�กุารัปรัะชุม 
ทางไกุลแบับัมองเห็นี้หนี้�ากัุนี้ติามท้�เขึ้าเคยฝั่นี้ไวั�ติอนี้ท้�นัี้�งรัถไฟั 1๐ ชั�วัโมงสมัยเป็นี้นัี้กุศ้กุษา
ปริัญญาโท แต่ิแค่ควัามฝั่นี้อย่างเด้ยวัไม่ม้ทางเป็นี้จริัง “นํ หิ จิำนํฺตฺาม่ยา โภิคา โภิคทั้รัพัย� 
ทัั้�งหลาย หาได้้สําเร็จำด้้วยความ่คิด้อย่างเดี้ยวไม่่” หยวันี้จ้งไปขึ้อว้ัซึ่่าท้�สถานี้ท้ติอเมริักัุนี้ 
ในี้ปี ๒๕๓๘ ไปครัั�งท้�หน้ี้�งถ้กุร้ัเจ็กุต์ิถ้กุปฏิิเสธ เพรัาะเขึ้าพ้ดภาษาอังกุฤษไม่ได� ตัิ�งแต่ินัี้�นี้เขึ้า 
พยายามเร้ัยนี้ภาษาอังกุฤษเพิ�มเติิม ไปขึ้อว้ัซ่ึ่าครัั�งท้�สอง ก็ุถ้กุปฏิิเสธอ้กุ ครัั�งท้�สาม ครัั�งท้�ส้� 
ครัั�งท้�ห�า ครัั�งท้�หกุ ครัั�งท้�เจ็ด ครัั�งท้�แปด ถ้กุปฏิิเสธทุกุครัั�ง เพรัาะว่ัาภาษาอังกุฤษใช�ไม่ได� จ้งติ�องเร้ัยนี้ 
ภาษาอังกุฤษเพิ�มข้ึ้�นี้อ้กุ ๒ ปี

เขึ้าไปขึ้อว้ัซ่ึ่าเป็นี้ครัั�งท้�เกุ�า ครัั�งน้ี้�ทำาได�สำาเร็ัจ เขึ้าได�ว้ัซึ่่าเขึ้�าอเมริักุา บิันี้ไปซึ่านี้ฟัานี้ซิึ่สโกุ 
ไปทำางานี้กัุบับัริัษัทเล็กุ ๆ ม้คนี้งานี้แค่ 1๒ คนี้ เป็นี้บัริัษัทตัิ�งข้ึ้�นี้ใหม่ เพ่�อจัดกุารัปรัะชุมทางไกุล  
ช่�อว่ัาบัริัษัทเว็ับัเอ็กุซ์ึ่ พอบัริัษัทน้ี้�เติิบัโติ เจ�าขึ้องขึ้ายกิุจกุารัให�บัริัษัท ซิึ่สโกุ� ซิึ่สเต็ิม เขึ้าจ้งได� 
เป็นี้ผู้้�บัริัหารัในี้บัริัษัทโดยเป็นี้รัองปรัะธานี้ด�านี้วิัศวักุรัรัมขึ้องบัริัษัท

สิบัปีต่ิอมา หยวนํเกิุดม้ไอเด้ยค่อควัามคิดว่ัา “ถ�าจะให�ด้ติ�องจัดกุารัปรัะชุมทางวิัด้โอ
คอนี้เฟัอร์ัเรันี้ซ์ึ่ ด�วัยโปรัแกุรัมท้�เคยฝ่ันี้ไวั�” แนี้วัคิดขึ้องโปรัแกุรัมน้ี้�ม้อย้่ว่ัา “ผู้้�เขึ้�าปรัะชุมอย้่กัุนี้ 
คนี้ละท้� สามารัถปรัะชุมแบับัเห็นี้หนี้�ากัุนี้ได�” เขึ้าจ้งนี้ำากุรัะบัวันี้กุารัขัึ้�นี้ติอนี้ต่ิาง ๆ เสนี้อบัริัษัท 
แต่ิก็ุถ้กุปฏิิเสธ ไม่ยอมรัับั

ดังนัี้�นี้เพ่�อติามควัามฝั่นี้น้ี้� หยวนํแม�จะเป็นี้ถ้งรัองปรัะธานี้บัริัษัทแล�วัก็ุติาม ได�ตัิดสินี้ใจ 
ลาออกุจากุบัริัษัท พรั�อมกัุบัชักุชวันี้เพ่�อนี้ ๆ ท้�อย้่ในี้บัริัษัทลาออกุไปด�วัยกัุนี้ถ้ง ๔๐ คนี้ ล�วันี้เป็นี้
วิัศวักุรัด�วัยกัุนี้ทั�งหมด ไปจัดตัิ�งบัริัษัท “ซูึ่ม่ วิดี้โอ คอม่มู่นิํเคชัื้�นํ” เป็นี้บัริัษัทสัมมนี้าทางวิัด้โอ 
ช่�อว่ัา “ซูึ่ม่” ในี้ปี ๒๕๕๕ ติอนี้แรักุบัริัษัทถ้งกัุบัล�มลุกุคลุกุคลานี้ ติ�องหาล้กุค�าติามมหาวิัทยาลัย 
ท้�เร้ัยนี้ทางไกุล บัริัษัทเติิบัโติมากุเม่�อเกิุดโควิัด 1๙ ปีท้�แล�วั ภายในี้รัะยะปีเด้ยวับัริัษัททำารัายได�
ถ้งหน้ี้�งหม่�นี้หกุพันี้ล�านี้เหร้ัยญสหรััฐ คิดเป็นี้เงินี้ไทยได� ๔๕๐,๐๐๐ ล�านี้บัาท จากุคนี้ท้�เร่ัร่ัอนี้ไปท้�
ญ้�ปุ�นี้ ไปทำาติามควัามฝ่นัี้ไปท้� “ซิึ่ลิคอนํวัลเลย�” ซึ่านี้ฟัรัานี้ซิึ่สโกุ เขึ้าเริั�มติ�นี้จากุไม่ม้อะไรัเลยเหม่อนี้ 



๙1

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

คนี้จ้นี้ท้�ม้เส่�อผู่้นี้หมอนี้ใบัอพยพมาปรัะเทศไทย ในี้ท้�สุด หยวันี้กุลายเป็นี้มหาเศรัษฐ้ขึ้องโลกุ 

เพรัาะเกิุดวิักุฤติโควิัดรัะบัาดข้ึ้�นี้มา

เพรัาะฉะนัี้�นี้ เปลี�ยนํวิกฺฤตฺโควิด้ให้เป็นํโอกฺาส เปลี�ยนํพิันําศิให้เป็นํพััฒนํา เปลี�ยนํปัญหา 

ให้เป็นํบุทั้เรียนํ อย่างงอม่องอเท�า อย่ายอมจำานี้นี้ เม่�อโควิัดทำาให�จัดงานี้สงกุรัานี้ต์ิปกุติิไม่ได� ก็ุจัด 

เท่าท้�จัดได� เทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้เต่ิอนี้สติิสังคมไทยว่ัา อย่าถ่อว่ัาธุรัะไม่ใช่ เพรัาะโควิัดยังอย้่ไกุล 

นี้อกุปรัะต้ิบั�านี้ ให�น้ี้กุถ้งเร่ั�องกัุบัดักุหน้ี้ไวั� กัุบัดักุหน้ี้ไม่เกุ้�ยวักัุบัไกุ่ ไม่เกุ้�ยวักัุบัหม้ ไม่เกุ้�ยวักัุบัวััวั 

แต่ิกัุบัดักุหน้ี้ ค่อ โควิัด ท้�ทำาให�ไกุ่ ให�หม้ ให�วััวั ติายหมด

นิี้ทานี้เร่ั�องน้ี้�สอนี้ใจว่ัา สังคมไทยอย่านิี้�งนี้อนี้ใจ กัุบัดักุหน้ี้ท้�เขึ้�ามาเล็กุ ๆ ทำาให�ไกุ่ติาย 

ติอนี้น้ี้�คนี้ติิดเช่�อโควิัดติายกัุนี้เกุ่อบั 1๐๐ คนี้แล�วั เขึ้�าโรังพยาบัาล ไม่ม้ท้�จะรัักุษา ติ�องไป 

ตัิ�งโรังพยาบัาลสนี้าม เป็นี้สถานี้ท้�รัักุษาอากุารัชั�วัครัาวั ไม่ม้ห�องไอซ้ึ่ย้ ไม่ม้เคร่ั�องช่วัยหายใจ  

(Ventilator) ม้พนัี้กุงานี้ทางกุารัแพทย์ด้แลบั�าง อย่าให�ถ้งกัุบัหม้ติาย ถ�าวััวัติายก็ุค่อจบัเลย  

ทางกุารัแพทย์จ้งออกุมาเต่ิอนี้ว่ัา ถ�าสงกุรัานี้ต์ิน้ี้�ไม่รัะวััง จะม้คนี้ติิดเช่�อเพิ�มข้ึ้�นี้เป็นี้ 1๐๐,๐๐๐ คนี้ 

ถ้งติอนี้นัี้�นี้ “หมู่จำะตฺาย” เพรัาะฉะนัี้�นี้ติ�องรัะวััง อย่าปรัะมาท

เร่ั�องทำามาหากิุนี้ ก็ุอย่าได�หมดกุำาลังใจเพรัาะติ�องเจอโควิัดรัะบัาด “โภิคทั้รัพัย�ไม่่ได้้ 

ม่าด้้วยความ่คิด้” เม่�อติ�องทำาธุรักิุจให�ใส่หนี้�ากุากุ ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม อย่าโลภมากุ 

ทางรััฐออกุรัะเบ้ัยบักุารัเปิดห�างรัับัล้กุค�า อย่าปล่อยให�เขึ้�ามาจนี้เต็ิม เหม่อนี้สถานี้บัันี้เทิง 

ท้�ทำาไปแล�วั ในี้ท้�สุดติ�องถ้กุสั�งปิดทั�วัปรัะเทศ โลภมากุลาภหาย ติ�องช่วัยกัุนี้ด้แล แม�ไม่สำาเร็ัจทันี้ท้

เพ้ยงแต่ิว่ัาฝั่นี้ ติ�องทำาติามขัึ้�นี้ติอนี้ทุกุอย่างทุกุปรัะกุารั ทางรััฐม้คำาสั�งอะไรัออกุมาติ�องปฏิิบััติิ  

รัักุษากุติิกุา อย่าเอาแต่ิใจตัิวัเอง อย่าโลภมากุ รัักุสนุี้กุแต่ิจะทุกุข์ึ้ถนัี้ด

รัวัมไปถ้งผู้้�ท้�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้โควิัด ก็ุอยา่ปรัะมาท เพรัาะวััคซ้ึ่นี้จะได�ผู้ล ติ�องฉ้ด ๖๐ - ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ  

ขึ้องพลเม่องในี้ปรัะเทศ ปัจจุบัันี้ฉ้ดไปยังไม่ได� 1,๐๐๐,๐๐๐ คนี้เลย จ้งป้องกัุนี้อะไรัไม่ได� 

เม่�อปรัะชาชนี้ ๖๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิข้ึ้�นี้ไปฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แล�วัจ้งจะเกิุดภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้ (Herd Immunity) วััคซ้ึ่นี้ 

ท้�ม้ติอนี้น้ี้�ยังไม่พอ ท้�รััฐบัาลสั�งไวั�จะใช�ได�จริังปรัะมาณเด่อนี้มิถุนี้ายนี้ ติอนี้น้ี้�วััคซ้ึ่นี้ท้�มาแล�วัค่อ  

ซิึ่โนี้แวัคขึ้องจ้นี้ และแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าขึ้องอังกุฤษ ล็อติแรักุท้�ผู้ลิติในี้ปรัะเทศไทยเสรั็จแล�วั  

ติ�องส่งไปให�บัริัษัทแม่ปรัะเมินี้คุณภาพอย้่ เม่�อผู่้านี้กุารัปรัะเมินี้จ้งจะเริั�มฉ้ดได�ในี้เด่อนี้มิถุนี้ายนี้  

แต่ิม้เพ้ยงแค่ฉ้ดได� ๒๓ ล�านี้คนี้เท่านัี้�นี้ ติ�องสั�งเพิ�มอ้กุ

แม�จะสั�งเพิ�มวััคซ้ึ่นี้แล�วั เม่�อถ้งติอนี้น้ี้�จะฉ้ดได� ๓๐ ล�านี้คนี้ ปรัะชากุรัคร้ั�งปรัะเทศ ยังไม่พอ 

รััฐบัาลจ้งเปิดให�เอกุชนี้ช่วัยกัุนี้สั�งซ่ึ่�อวััคซ้ึ่นี้เขึ้�ามา แต่ิทว่ัาเอกุชนี้กุว่ัาจะสั�งได�ติ�องรัอคิวั เพรัาะ

หลายปรัะเทศสั�งจองไปกุ่อนี้ล่วังหนี้�า จะได�วััคซ้ึ่นี้ปรัะมาณปลายปี รัวัมวััคซ้ึ่นี้ทั�งขึ้องรััฐบัาล 



๙๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

และเอกุชนี้ฉ้ดได� ๔๐ ล�านี้คนี้ คงเหล่อปรัะชากุรัอ้กุ ๒๗ ล�านี้คนี้ ท้�ยังไม่ได�ฉ้ด ถ้งติอนี้นัี้�นี้ 
ถ่อว่ัาคงได�รัะบับัภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้

ภูิมิ่ค้์ม่กัฺนํหมู่่ (Herd Immunity) เป็นี้เหม่อนี้ฝ้่งวััวักุรัะทิงท้�ม้ล้กุนี้�อยอาศัยอย้่ด�วัย  
สิงโติจ�องจะขึ้ยำ�ากิุนี้ล้กุนี้�อย ฝ้่งวััวักุรัะทิงจะหันี้หลังส้� โดยให�ล้กุนี้�อยอย้่ติรังกุลางวัง ล�อมล้กุนี้�อยไวั� 
และคอยส้�กัุบัสิงโติ ป้องกัุนี้อย่างท้�สุดช้วิัติ สิงโติจะขึ้ยำ�ากิุนี้ล้กุนี้�อยไม่ได� เพรัาะม้ฝ้่งวััวักุรัะทิงย่นี้
ปรัะจันี้หนี้�าสิงโติคอยคุ�มกัุนี้อย้่

ครัอบัครััวัหน้ี้�งถ�าม้สมาชิกุ ๕ คนี้ ถ�าฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ไปแล�วั ๔ คนี้ ทั�ง ๔ คนี้จะม้ภ้มิคุ�มกัุนี้ให�กัุบัอ้กุ  
1 คนี้ ท้�ไม่ได�ฉ้ด เขึ้าก็ุเลยได�รัับักุารัคุ�มกัุนี้ไปด�วัย ถ�าคนี้ไทย ๔๐ ล�านี้คนี้ได�รัับักุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ 
คนี้อ้กุ ๒๗ ล�านี้คนี้ท้�ไม่ได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ก็ุจะได�รัับักุารัคุ�มกัุนี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้จะติ�องฉ้ดให�ได�ปรัะมาณ  
๔๐ ล�านี้คนี้

ในี้วััดกุ็เหม่อนี้กุันี้อย่าได�ปรัะมาท ผู้้�ท้�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แล�วักุ็เป็นี้พาหะนี้ำาเช่�อไปติิดคนี้อ่�นี้ได�  
คนี้ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แล�วัติิดเช่�อโควิัดได�แต่ิไม่ถ้งกัุบัติาย ไม่ถ้งกัุบัเขึ้�าห�องไอซ้ึ่ย้ แต่ิเขึ้าเป็นี้พาหะทำาให� 
คนี้อ่�นี้ติิดเช่�อได� เพรัาะฉะนัี้�นี้ทุกุคนี้จะติ�องใส่หนี้�ากุากุ ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม มิฉะนัี้�นี้  
จะพาให�คนี้อ่�นี้ติิดเช่�อไปด�วัย ติ�องช่วัยกัุนี้รัะวััง ดังท้�พรัะเทศนี้์สอนี้ให�เกิุดควัามไม่ปรัะมาท  
ติามนัี้ยแห่งพรัะบัาล้ท้�ว่ัา “ปม่าโทั้ ม่จฺำจ์ำโนํ ปทั้ํ ความ่ประม่าทั้เป็นํหนํทั้างแห่งความ่ตฺาย”  
ถ�าไม่อยากุให�ไกุ่ติาย หม้ติาย วััวัติาย ก็ุติ�องเต่ิอนี้สติิกัุนี้ และถ�าไม่อยากุอดติาย ก็ุจะติ�องตัิ�งใจทำางานี้  
ไม่ใช่งอม่องอเท�า เพรัาะว่ัา “นํ หิ จิำนฺํตฺาม่ยาโภิคา โภิคทั้รัพัย�ทัั้�งหลาย หาได้้สําเร็จำ 
ด้้วยความ่คิด้อย่างเดี้ยวไม่่” ให�ทำาเหม่อนี้กัุบัอ้ริัค หยวันี้ท้�ได�ด้เพรัาะโควัิด ค่อม้โปรัแกุรัมซ้ึ่ม 
ให�คนี้ทั�งโลกุได�ใช� และม้รัายได�มาจากุวัิกุฤติกุารัณ์ เปล้�ยนี้วิักุฤติให�เป็นี้โอกุาส เปล้�ยนี้พินี้าศ 
ให�เป็นี้พัฒนี้า เปล้�ยนี้ปัญหาให�เป็นี้บัทเร้ัยนี้ ดังพรัรัณนี้า พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดลงแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และบุัญกุุศลทั�งปวัง โดยเฉพาะ 
บัารัม้ธรัรัมแห่งหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดาในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าค 
อันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัรัิกุธาตุิบันี้พรัะบัรัมธาตุิมหาเจด้ย์ ขึ้อจงมารัวัมกุันี้ 
เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยพรัให�ท่านี้ทั�งหลาย จงปรัะสบัแต่ิควัามสุขึ้ควัามเจริัญ 
ยิ�ง ๆ  ข้ึ้�นี้ในี้ร่ัมธรัรัมขึ้ององค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า แคล�วัคลาดปลอดภัยจากุโรัครั�ายทั�งปวัง  
โดยเฉพาะภัยจากุไวัรััสโควิัด 1๙ ปรัะสงค์จำานี้งหมายสิ�งใด จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้า
ทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อจิำนํตฺาม่ยกฺถา ว่าด้้วยความ่ไม่่ได้้ด้ังใจำ พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปฏิกัจิจิกรัณ์กถา 

ว่่าด้้ว่ยการัจัิด้ล ำา ดั้บัคัว่าม     คััญ*

ปฏิกฺจฺำเจำว ตํฺ กฺยิรา ยํ ชื้ญฺฺญฺา หิตฺม่ตฺฺตฺโนํติฺ
               (สํํ. สํ. ๑๕/๘๑)

ณ บััดน้ี้�จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ปฏิกัฺจำจำกฺรณ์กฺถา ว่าด้้วยกฺารจัำด้ลําดั้บุ 
ความ่สําคัญ เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้ากุุศล 
บุัญรัาศ้ขึ้องท่านี้พุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลายผู้้�ตัิ�งใจบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลด�วัยปรัะกุารัต่ิาง ๆ  โดยเฉพาะ 
ด�วัยกุารัฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้า เป็นี้ธัมมัสสวันี้มัย เน่ี้�องในี้วัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้พรัะเรัาม้นัี้ดฟัังธรัรัมผู้่านี้ส่�อ 
สังคมออนี้ไลน์ี้ในี้สถานี้กุารัณ์กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ 

ติามปกุติิแล�วัวััดปรัะยุรัวังศาวัาสจะเปิดพรัะอุโบัสถให�ญาติิโยมได�มาร่ัวัมกัุนี้สวัดมนี้ต์ิ  
ถวัายทานี้ รัักุษาศ้ล และฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้า แติ่ว่ัาในี้วัันี้น้ี้�ไม่ม้ใครัเขึ้�ามาในี้พรัะอุโบัสถน้ี้�  
ม้แต่ิอาติมภาพท้�นัี้�งเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อออนี้ไลนี้ถ่์ายทอดสดให�สาธุชนี้ทั�งหลายรัับัฟัังอย้ ่ณ สถานี้ท้�ต่ิาง ๆ  

กุารัจัดแสดงธรัรัมอย่างน้ี้�ถ่อเป็นี้กุารัรัักุษาปรัะเพณ้กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าทุกุวัันี้พรัะ
ขึ้องวััดปรัะยรุัวังศาวัาส ปรัะเพณ้กุต็ิ�องรัักุษา สุขึ้ภาพขึ้องผู้้�ฟัังกุต็ิ�องรัักุษา แม�กุารัเจรัญิพรัะพุทธมนี้ต์ิ 
รัตินี้ส้ติรัในี้บ่ัายวัันี้น้ี้�ก็ุติ�องปฏิิบััติิติามกุติิกุากุารัป้องกัุนี้กุารัรัะบัาดขึ้องเช่�อไวัรััสโควิัด 1๙  
ซ้ึ่�งม้กุารัถ่ายทอดให�สาธุชนี้ร่ัวัมรัับัฟัังหร่ัอสวัดไปด�วัยกัุนี้ท้�บั�านี้ เพ่�อป้องกัุนี้ไม่ให�ทุกุคนี้พาตินี้เอง
เขึ้�าไปเส้�ยงเพรัาะชุมนุี้มกัุนี้ในี้สถานี้ท้�แออัด น้ี้�เร้ัยกุว่ัาไม่่ประม่าทั้ 

ในี้เร่ั�องกุารัจัดลำาดับัควัามสำาคัญนัี้�นี้ เรัาถ่อว่ัาช้วิัติสำาคัญท้�สุด เรัาติ�องรัักุษาช้วิัติให�ผู่้านี้
วิักุฤติโควัดิไปให�ได� สิ�งขึ้องนี้อกุกุายถ�าไม่ติายเรัาหาใหม่ได� ถ�าช้วิัติดับัหายไปเทา่กัุบัหายไปทั�งหมด  
เรัาจ้งติ�องให�ควัามสำาคัญแกุ่ช้วิัติ ดังโคลงโลกุนิี้ติิท้�ว่ัา

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากุัณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย  แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 
1๕ คำ�า เด่อนี้ ๖) ให�แกุ่ภิกุษุ-สามเณรั อุบัาสกุ-อุบัาสิกุา และสาธุชนี้ ออนี้ไลน์ี้จากุพรัะอุโบัสถ  
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� 11 พฤษภาคม ๒๕๖๔
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รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ช้ื้างม้่าเมี่ยมิ่�งแกฺ้ว  เงินํทั้อง 
ตัฺวมิ่ตฺายจัำกฺปอง ย่อม่ได้้ 
ชีื้วิตฺสิ�งเดี้ยวของ หายากฺ 
ใช่ื้ประทีั้ปเทีั้ยนํไตฺ้  ดั้บุแล้วจ์ำด้ค้นํ 

 ฉะนัี้�นี้ติ�องรัักุษาช้วิัติคนี้เรัาไวั�ให�เป็นี้ช้วิัติท้�ม้คุณภาพค่อม้สุขึ้ภาพด้ ลาภยศช่�อเส้ยงจะไม่ม้
ควัามหมายถ�าสุขึ้ภาพไม่อำานี้วัย เหตุินัี้�นี้ พรัะพุทธเจ�าจ้งติรััสไวั�ว่ัา “อโรคยปรม่า ลาภิา ความ่ไม่่มี่
โรคเป็นํลาภิอันํประเสริฐ” กุารัไม่ติิดโควิัดน้ี้�แหละเป็นี้ลาภอันี้ปรัะเสริัฐสุด 

ในี้โลกุใบัน้ี้� ใช่ว่ัาทุกุคนี้จะคดิเหม่อนี้กุนัี้ในี้เร่ั�องอะไรัมากุอ่นี้หลัง บัางคนี้บัอกุวัา่เป็นี้โควัดิติาย
ด้กุว่ัาอดติาย เขึ้าให�ควัามสำาคัญแกุ่กุารัทำามาหากุินี้มากุกุว่ัาป้องกัุนี้โควัิด บัางคนี้บัอกุวั่าเอาช้วัิติ
รัอดไวั�กุ่อนี้ เม่�อม้ช้วิัติอย้่เงินี้ทองยังหาได�ภายหลัง ติอนี้น้ี้�เรัาสามารัถแบ่ังกุรัะแสควัามคิดเห็นี้ขึ้อง
คนี้ในี้โลกุน้ี้�ออกุเป็นี้  ๒ ปรัะเภท ดังน้ี้� 

ประเภิทั้ทีั้� ๑ กุลุ่มท้�ให�ควัามสำาคัญแกุ่เศรัษฐกุิจมากุกุวั่าควัามปลอดภัยในี้ช้วิัติ เช่นี้ 
สหรััฐอเมรัิกุา บัรัาซึ่ิล กุลุ่มน้ี้�ให�ควัามสำาคัญแกุ่เศรัษฐกุิจ จ้งอนุี้ญาติให�ปรัะชาชนี้ออกุไปทำางานี้
นี้อกุบั�านี้ได� สหรััฐอเมรัิกุาถ่อเร่ั�องกุารัค�าเสร้ัและเสร้ัภาพขึ้องปรัะชาชนี้เป็นี้เร่ั�องใหญ่จ้งปล่อย 
ให�คนี้ดำาเนิี้นี้ธุรักิุจเกุ่อบัจะปกุติิ ผู้้�นี้ำาปรัะเทศมองโควิัด 1๙ เป็นี้ไขึ้�หวััดใหญ่ธรัรัมดา แต่ิกุว่ัาจะร้ั�ตัิวั
ก็ุสายเส้ยแล�วั จนี้ถ้งบััดน้ี้�คนี้อเมริักัุนี้ติายไปกุว่ัา ๕ แสนี้คนี้ ม้คนี้ติิดเช่�อโควิัด ๓๓ ล�านี้คนี้ 

ประเภิทั้ทีั้� ๒ กุลุ่มท้�ให�ควัามสำาคัญแกุ่ช้วิัติขึ้องมนุี้ษย์มากุกุว่ัาเศรัษฐกิุจถ้งขึ้นี้าดปรัะกุาศ 
ให�ปรัะชาชนี้อย้บ่ั�านี้ หยดุเช่�อเพ่�อชาติิ เพ่�อเป็นี้มาติรักุารัหยดุกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควัดิ 1๙ ปรัะเทศ
ท้�ทำาแบับัน้ี้�อย่างชัดเจนี้ก็ุค่อ จ้นี้ ไทย เว้ัยดนี้าม 

ติอนี้น้ี้�ม้กุารัติรัะหนัี้กุแล�วัว่ัา ควัามคิดขึ้องกุลุ่มแรักุเป็นี้อันี้ติรัาย ดังท้�สหรััฐอเมริักุา 
ได�จัดกุารัเล่อกุตัิ�งปรัะธานี้าธิบัด้จนี้ได�ผู้้�นี้ำาคนี้ใหม่ค่อ โจ ไบัเดนี้ ท้�ให�ควัามสำาคัญแกุ่ช้วิัติมนุี้ษย์ 
มากุกุว่ัาเศรัษฐกิุจ เขึ้าได�ปรัะกุาศให�คนี้อเมริักัุนี้ทุกุคนี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยในี้ท้�สาธารัณะ 
และให�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้กัุนี้อย่างเร่ังด่วันี้ ปรัะเทศอังกุฤษก็ุได�ติรัะหนัี้กุถ้งปัญหาน้ี้�จ้งหันี้มารัะดม 
ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้กัุนี้อย่างเต็ิมท้� 

วิัธ้กุารัขึ้องกุลุ่มท้� ๒ ด้จะได�ผู้ลด้ จ้นี้เป็นี้ปรัะเทศแรักุท้�ควับัคุมกุารัรัะบัาดขึ้องโควัิด 1๙  
ด�วัยกุารัสั�งล็อคดาวัน์ี้ปิดบั�านี้ปิดบั�านี้เม่อง สั�งให�ปรัะชาชนี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยและรัักุษารัะยะห่าง
ทางสังคม บััดน้ี้�ปรัะเทศจ้นี้ซ้ึ่�งม้ปรัะชากุรัมากุท้�สุดในี้โลกุค่อ 1,๔๐๐ ล�านี้คนี้ กุลับัม้คนี้ติิดโควิัด
เพ้ยง ๗๐,๐๐๐ คนี้ ม้คนี้ติาย ๔,๐๐๐ คนี้ 

ปรัะเทศไทยดำาเนิี้นี้นี้โยบัายแบับักุลุ่มท้� ๒ เช่นี้เด้ยวักัุนี้ ตัิ�งแต่ิติ�นี้ปี จนี้ถ้งปลายปี ๒๕๖๓ 
ไทยม้ผู้้�ติิดโควิัดจำานี้วันี้นี้�อยและม้คนี้ติายเพรัาะโควิัดไม่ถ้งรั�อยคนี้ นัี้�นี้แสดงว่ัา เรัาสามารัถควับัคุม
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กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ ในี้รัะลอกุท้� 1 ได�อย่างด้ แต่ิเรัาก็ุสบัายใจได�ไม่นี้านี้เม่�อติ�องเจอ 
กุารัแพร่ัรัะบัาดในี้รัะลอกุท้� ๒ ในี้ช่วังติ�นี้ปี ๒๕๖๔ เม่�อเช่�อโควิัดแอบัเขึ้�ามาติามชายแดนี้ไทย 
เน่ี้�องจากุปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ม้คนี้ติิดโควัิดจำานี้วันี้มากุ คนี้ไทยท้�ไปทำาธุรักิุจส้เทาแถวันัี้�นี้ได� 
พาเช่�อโควิัดกุลับัเขึ้�ามาแพร่ัรัะบัาดส่้คนี้ไทย ธุรักิุจส้เทาบัางปรัะเภทนี้ำาแรังงานี้ผิู้ดกุฎหมาย 
เขึ้�าปรัะเทศพรั�อมกัุบัเช่�อโควิัดในี้รัะลอกุท้� ๒ 

ปรัะเทศไทยควับัคุมกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควิัดในี้รัะลอกุท้� ๒ เกุ่อบัจะสำาเร็ัจอย้่แล�วั 
ก็ุเกิุดกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควิัดในี้รัะลอกุท้� ๓ ติามมาตัิ�งแต่ิปลายเด่อนี้ม้นี้าคมจนี้ถ้งปัจจุบัันี้  
กุารัรัะบัาดรัอบัน้ี้�น่ี้ากุลัวักุว่ัา ๒ รัะลอกุท้�ผู่้านี้มา เพรัาะเช่�อแพร่ักุรัะจายรัวัดเร็ัวัมากุ เรัารัะเริังใจ 
คิดว่ัาจะคุมอย่้เหม่อนี้ ๒ รัะลอกุท้�ผู่้านี้มาจ้งปล่อยให�คนี้ไทยเดินี้ทางออกุไปฉลองสงกุรัานี้ต์ิ 
ทุกุจังหวััด โควิัด 1๙ จ้งได�โอกุาสแพร่ัเช่�ออย่างรัวัดเร็ัวั เพรัาะเป็นี้โควิัด 1๙ สายพัันํธ์ุ์�อังกฺฤษ 
ท้�เขึ้�ามาในี้ปรัะเทศไทยผู่้านี้บ่ัอนี้กุารัพนัี้นี้ในี้ปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้แล�วัก็ุมาปักุหลักุท้�สถานี้บัันี้เทิง 
แห่งหน้ี้�งในี้กุรุังเทพฯ จากุนัี้�นี้ก็ุแพร่ัรัะบัาดไปทั�วัปรัะเทศ 

นี้อกุจากุจะแพร่ัรัะบัาดอย่างรัวัดเร็ัวัแล�วั โควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษน้ี้�ยังเป็นี้อันี้ติรัายมากุ 
อ้กุด�วัยเพรัาะเช่�อลงปอดเร็ัวัจ้งทำาให�คนี้ติายเร็ัวั ไม่เวั�นี้แม�กุรัะทั�งคนี้หนุ่ี้มสาวั ทำาให�สถิติิคนี้ติาย
เพิ�มข้ึ้�นี้อย่างรัวัดเร็ัวั จากุปีท้�แล�วัท้�ม้คนี้ติายสัปดาห์ละไม่กุ้�คนี้ วัันี้น้ี้�วัันี้เด้ยวัม้คนี้ติายเพรัาะโควิัด 
จำานี้วันี้ ๓1 คนี้ ติรังน้ี้�น่ี้าเป็นี้ห่วัง เรัาจะติ�องติดัสินี้ใจว่ัาอะไรัสำาคัญกุว่ัากัุนี้ รัะหว่ัางกุารัทำามาหากุนิี้ 
ควัามสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิง กัุบักุารัรัักุษาช้วิัติขึ้องเรัา 

ติอนี้น้ี้� ทางกุารัขึ้องไทยเห็นี้ว่ัากุารัรัักุษาช้วิัติขึ้องปรัะชาชนี้สำาคัญกุว่ัา จ้งควับัคุมกุารัแพร่ั
รัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ อย่างเขึ้�มงวัดจริังจังมากุข้ึ้�นี้ ดังจะเห็นี้ได�จากุกุารัปรัะกุาศมาติรักุารัต่ิาง ๆ 
เช่นี้ กุารัปิดสถานี้บัันี้เทิง ควับัคุมรั�านี้ค�าและรั�านี้อาหารั แม�กุรัะทั�งกุารัปรัะกุอบัพิธ้ทางศาสนี้าในี้
จังหวััดส้แดงเขึ้�มอยา่งกุรุังเทพมหานี้ครั ก็ุจำากัุดจำานี้วันี้คนี้รัว่ัมงานี้ไมเ่กิุนี้ ๒๐ คนี้ วััดปรัะยรุัวังศาวัาส 
ได�อนุี้วััติคล�อยติามมาติรักุารัเหล่าน้ี้�จ้งไม่อนุี้ญาติให�ญาติิโยมเขึ้�ามาทำาวััติรัสวัดมนี้ต์ิภายในี้ 
พรัะอุโบัสถ กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้ากุ็จัดผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ ทั�งน้ี้�เพรัาะเรัาให�ควัามสำาคัญ 
เป็นี้อันี้ดับัแรักุแกุ่ควัามปลอดภัยในี้ช้วิัติ  เร่ั�องอ่�นี้เรัาค่อยทำาท้หลังถ�ายังไม่ติาย 

ขึ้อให�ทุกุคนี้ติรัะหนัี้กุติรังน้ี้�ว่ัา ทำาอย่างไรัเรัาจะรัักุษาช้วิัติขึ้องตินี้ และขึ้องคนี้ไทย 
ให�ผู่้านี้พ�นี้วิักุฤติโควิัด 1๙ น้ี้�ไปด�วัยกัุนี้ น้ี้�ค่อกฺารจัำด้ลําดั้บุความ่สําคัญ เรัาติ�องกุล�าปรัะกุาศ 
ล็อคดาวัน์ี้ค่อปิดบั�านี้ปิดเม่อง เม่�อถ้งครัาวัจำาเป็นี้ก็ุติ�องทำา ถ�าทำาไม่ได� ก็ุติ�องเร่ังฉ้ดวััคซ้ึ่นี้กัุนี้ 
ขึ้นี้านี้ใหญ่ เรัาทำาสิ�งท้�ติ�องทำากุ่อนี้เพ่�อรัักุษาช้วิัติไวั� ติ�องจัดลำาดับัควัามสำาคัญว่ัาอะไรัควัรัทำา
กุ่อนี้และอะไรัควัรัทำาหลัง อย่าทำาหลายอย่างพรั�อมกัุนี้ ค่อ สุขึ้ภาพกุ็จะรัักุษา เศรัษฐกุิจก็ุจะทำา  
ควัามสนุี้กุสนี้านี้บัันี้เทิงก็ุจะเอา ในี้ท้�สุดจะไม่ได�อะไรัสักุอย่าง ดังนัี้�นี้ ควัรัพิจารัณาให�รัอบัคอบั 
ว่ัาสิ�งใดควัรัทำากุ่อนี้หลัง ดังพรัะบัาล้นี้ิกุเขึ้ปบัทท้�อาติมภาพได�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “ปฏิกฺจฺำเจำว 



๙๖

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ตํฺ กฺยิรา ยํ ชื้ญฺฺญฺา หิตฺม่ตฺฺตฺโนํ” แปลควัามว่ัา “บ์ุคคลรู้ว่าสิ�งใด้เป็นํประโยชื้นํ�ของตฺนํ ควรรีบุทํั้า 
สิ�งนัํ�นํทีั้เดี้ยว” 

พรัะบัาล้น้ี้�หมายควัามว่ัา บุัคคลควัรัร้ับัทำาสิ�งท้�เป็นี้ปรัะโยชน์ี้แกุ่ตินี้ ควัรัจัดลำาดับัควัามสำาคัญ
ว่ัาอะไรัติ�องทำากุ่อนี้ อะไรัท้�รัอได�ให�รัอไปกุ่อนี้ เหม่อนี้เวัลาจะทำาพิธ้ข้ึ้�นี้บั�านี้ใหม่ ถามวั่าม้บัันี้ได 
หร่ัอม้ลิฟัต์ิหร่ัอยัง ติ�องทำาบัันี้ไดหร่ัอลิฟัต์ิกุ่อนี้ถ้งจะข้ึ้�นี้ไปฉลองบั�านี้ได� อะไรัท้�เป็นี้เร่ั�องสำาคัญ 
ในี้กุารัส้�กัุบัโควัิด 1๙ ให�ทำาทันี้ท้ ถ�ามัวัแต่ิคิดให�ควัามสำาคัญกัุบัเร่ั�องเศรัษฐกิุจกุ่อนี้ มันี้อาจจะ 
สายเกิุนี้ไป ถ�าเห็นี้ว่ัาควัามปลอดภัยในี้ช้วิัติสำาคัญกุว่ัา เร่ั�องทรััพย์สินี้เงินี้ทองก็ุติ�องมาท้หลัง  
เม่�อคนี้เรัาเห็นี้ว่ัาสิ�งใดเป็นี้ปรัะโยชน์ี้ตินี้ ก็ุควัรัร้ับัทำาสิ�งนัี้�นี้ 

ในี้จ้ฬมาลุงกุโยวัาทส้ติรั พรัะพุทธเจ�าได�ติรััสเล่าเร่ั�องกุารัจัดลำาดับัควัามสำาคัญไวั�ว่ัา ชาย 
คนี้หน้ี้�งถ้กุยิงด�วัยล้กุศรัอาบัยาพิษ ญาติิกุำาลังจะหามชายคนี้นัี้�นี้ไปให�หมอรัักุษา แต่ิเขึ้าไม่ยอมไป
โดยอ�างว่ัาเขึ้าจะไม่ไปหาหมอจนี้กุว่ัาจะร้ั�ว่ัาใครัยิงเขึ้า ยิงมาจากุทิศไหนี้ด�วัยล้กุศรัทำาจากุไม�อะไรั
และใช�ยาพิษปรัะเภทไหนี้ ติ�องหาคำาติอบัให�ได�กุ่อนี้เขึ้าจ้งจะยอมไปพบัหมอ 

พรัะพุทธเจ�าติรััสถามว่ัา ชายคนี้น้ี้�จะม้ช้วิัติรัอดไหม เขึ้าคงจะติายเส้ยกุ่อนี้ท้�จะได�คำาติอบัว่ัา 
ใครัยิง ยิงมาจากุทิศไหนี้ ด�วัยล้กุศรัทำาจากุไม�อะไรั เป็นี้ติ�นี้ สิ�งท้�เขึ้าควัรัทำากุ่อนี้ค่อกุารัไปให�หมอ 
รัักุษาติัวั ไม่ใช่วุ่ันี้วัายกัุบัเร่ั�องท้�สำาคัญนี้�อย กุารัรัักุษาช้วิัติเป็นี้สิ�งสำาคัญท้�สุด กุารัหาคำาติอบั 
เหล่านัี้�นี้สำาคัญนี้�อยกุว่ัา ถ�ายังม้ช้วิัติอย้่เขึ้าก็ุยังม้โอกุาสท้�จะหาคำาติอบัได�ภายหลัง

พรัะพุทธเจ�าสรุัปว่ัา โลกุน้ี้�ม้ควัามทุกุข์ึ้รุัมเรั�าเหม่อนี้ล้กุศรัอาบัยาพิษท้�ยิงมา สิ�งท้�คนี้เรัา
ควัรัทำาเป็นี้อันี้ดับัแรักุค่อกุารัดับัทุกุข์ึ้ ไม่ใช่วุ่ันี้วัายกัุบักุารัหาคำาติอบัวั่าช้วิัติมาจากุไหนี้ เกุิดจากุ
อะไรั และติายแล�วัจะไปไหนี้ กุว่ัาจะได�คำาติอบัปัญหาเหล่าน้ี้�คงจะติายกุ่อนี้พอด้ สิ�งท้�ควัรัทำาติอนี้น้ี้� 
ค่อแกุ�ทุกุข์ึ้ด�วัยกุารัปฏิิบััติิธรัรัม เม่�อม้กุรัรัมฐานี้หลายแบับัให�ปฏิิบััติิก็ุลงม่อปฏิิบััติิกุรัรัมฐานี้ 
สักุแบับัหน้ี้�ง 

ถ�าไม่จัดลำาดับัควัามสำาคัญว่ัาควัรัทำาอะไรักุ่อนี้หลังก็ุจะเจอสภาพท้�เร้ัยกุว่ัา “กฺว่าถั�วจำะส์กฺ 
งาก็ฺไหม้่” หมายควัามว่ัา กุารัคั�วัถั�วัในี้กุรัะทะกุว่ัาจะสุกุติ�องใช�เวัลานี้านี้ คนี้โง่นี้ำางากัุบัถั�วัใส่ลงไป
คั�วัในี้กุรัะทะเด้ยวักัุนี้ กุะให�ถั�วัและงาสุกุพรั�อมกัุนี้ ซ้ึ่�งเป็นี้ไปไม่ได� เพรัาะงาสุกุเร็ัวักุว่ัาถั�วั วิัธ้กุารัคั�วั
งาไม่ให�ไหม� ค่อ ให�คั�วังากุ่อนี้ด�วัยไฟัท้�พอด้ พองาสุกุแล�วันี้ำางาออกุจากุกุรัะทะ ต่ิอจากุนัี้�นี้จ้งใส่ถั�วั
ลงไปคั�วัต่ิอ วิัธ้น้ี้�จะคั�วัได�ทั�งถั�วัและงา อย่าโลภมากุจนี้ถ้งกัุบัคั�วัถั�วัและงาพรั�อมกัุนี้ 

ทุกุวัันี้น้ี้� คนี้ไทยบัางกุลุ่มพยายามทำาหลายอย่างพรั�อมกัุนี้ นัี้�นี้ค่อควัามมั�งคั�งทางเศรัษฐกุิจ 
ก็ุแสวังหา ควัามสนุี้กุสนี้านี้จากุสถานี้บัันี้เทิงก็ุตัิกุติวัง และควัามปลอดภัยจากุโควิัดก็ุติ�องกุารั  
ผู้ลท้�ติามมาค่อกุว่ัาถั�วัจะสุกุงาก็ุไหม� โควิัดได�โอกุาสแพร่ัรัะบัาดอย่างท้�คุมไม่อย้ใ่นี้ปัจจุบัันี้



๙๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

สิ�งท้�ติ�องทำากุ่อนี้ในี้ติอนี้น้ี้�ค่อ จำากัุดกุารัแพร่ัรัะบัาดโควิัด 1๙ ไม่ให�กุรัะจายไปรัวัดเร็ัวั 
อย่างน้ี้� ยิ�งกุรัะจายมากุโอกุาสท้�เช่�อจะกุลายพันี้ธ์ุก็ุม้มากุข้ึ้�นี้ ในี้ขึ้ณะท้�เช่�อแพร่ัออกุจากุคนี้หน้ี้�ง
ไปยังอ้กุคนี้หน้ี้�ง มันี้ม้กุารัปรัับัตัิวัและกุลายพันี้ธ์ุ ทำาให�กุรัะจายตัิวัเร็ัวัและดุรั�ายมากุยิ�งข้ึ้�นี้ ติอนี้น้ี้� 
สายพัันํธ์ุ์�อังกฺฤษด์้กฺว่าสายพัันํธ์ุ์�จีำนํมากุนี้ักุ หลายคนี้กุลัวัสายพัันํธ์ุ์�อินํเดี้ยท้�กุำาลังจะเขึ้�ามา  
เพรัาะคนี้อินี้เด้ยม้เป็นี้พันี้ล�านี้คนี้ โควิัดกุรัะจายเช่�อเร็ัวัจ้งม้โอกุาสกุลายพันี้ธ์ุเร็ัวัยิ�งข้ึ้�นี้

ติอนี้น้ี้� เรัาติ�องให�ควัามสำาคัญแกุ่กุารัควับัคุมโควิัด 1๙ เพรัาะจำานี้วันี้คนี้ไทยท้�ติิดโควิัด 
กุำาลังเพิ�มมากุข้ึ้�นี้ คนี้ไขึ้�โควิัดล�นี้โรังพยาบัาล จนี้ติ�องสรั�างโรังพยาบัาลสนี้ามข้ึ้�นี้มา กุารัให�ยารัักุษา
ติอนี้น้ี้�ติ�องจัดลำาดับัควัามสำาคัญเช่นี้กัุนี้ ค่อ คนี้ชรัาและคนี้ท้�เป็นี้โรัคกุลุ่มเส้�ยง ๗ โรัค เม่�อติิดโควิัด
แล�วัติ�องให�ยาฟัาวัิพิรัาเว้ัยร์ัทันี้ท้ แต่ิกุว่ัาจะปรัะกุาศให�ทำาอย่างน้ี้�ก็ุไม่ทันี้กุารัณ์ ม้คนี้ติายเพรัาะ 
โควิัดจำานี้วันี้มากุ ทั�งน้ี้�เพรัาะติอนี้แรักุไม่ได�จัดลำาดับัควัามสำาคัญในี้กุารัให�ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั

วัันี้น้ี้�คนี้ไทยติ�องอดใจรัอวััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้โควิัดไปอ้กุ 1 เด่อนี้จ้งจะได�วััคซ้ึ่นี้มาอย่างมากุมาย 
ทางกุารัปรัะกุาศว่ัาจะเริั�มฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�คนี้ไทยทั�วัปรัะเทศในี้เด่อนี้มิถุนี้ายนี้ ติอนี้น้ี้�ให�ลงทะเบ้ัยนี้
ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ติามลำาดับัควัามสำาคัญ นัี้�นี้ค่อ คนี้ชรัาและคนี้ท้�เป็นี้โรัคกุลุ่มเส้�ยง ๗ โรัคติ�องได�โอกุาส 
ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ต่ิอจากุแพทย์และพยาบัาล

ทางกุารัไทยมั�นี้ใจว่ัาจะม้วััคซ้ึ่นี้เด่อนี้หนี้�าก็ุเพรัาะม้โรังงานี้ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�า 
ตัิ�งอย้่ในี้ปรัะเทศไทย โรังงานี้น้ี้�เริั�มผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ตัิ�งแต่ิเด่อนี้ธันี้วัาคมท้�ผู่้านี้มา ใช�เวัลาห�าเด่อนี้ 
ก็ุผู้ลิติล็อติแรักุเสร็ัจเร้ัยบัรั�อยแล�วัส่งไปปรัะเมินี้คุณภาพท้�ห�องปฏิิบััติิกุารัในี้ยุโรัปและสหรััฐอเมริักุา 
ผู้ลกุารัปรัะเมินี้ออกุมาว่ัาวััคซ้ึ่นี้ท้�ผู้ลิติในี้ไทยม้คุณภาพเท่าเท้ยมกัุบัวััคซ้ึ่นี้ท้�ผู้ลิติในี้อังกุฤษ 
และปรัะเทศอ่�นี้ ๆ ในี้ยุโรัป สามารัถนี้ำาไปฉ้ดป้องกัุนี้โควิัด 1๙ ได� 

ในี้เด่อนี้มถุินี้ายนี้ ปรัะเทศไทยจะได�รัับัวััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�างวัดแรักุ ๖ ล�านี้เข็ึ้ม เด่อนี้ติอ่ไป 
จะได�อ้กุเด่อนี้ละ 1๐ ล�านี้เข็ึ้ม ถ้งสิ�นี้ปีน้ี้�จะได�วััคซ้ึ่นี้ ๖1 ล�านี้เข็ึ้ม สำาหรัับัฉ้ดให�คนี้ไทย 
คนี้ละ ๒ เข็ึ้มจนี้ถ้งสิ�นี้ปีจะฉ้ดได� ๓๐ ล�านี้คนี้ แต่ิวััคซ้ึ่นี้ท้�รััฐบัาลจองไวั�ก็ุยังไม่เพ้ยงพอ ถ�าจะ
ให�เกิุดภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้ในี้ปรัะเทศไทยติ�องฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�ได� ๕๐ ล�านี้คนี้ ซ้ึ่�งเท่ากัุบั ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ 
ขึ้องปรัะชากุรัทั�งหมด 

ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศไทยม้วััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัค ๓ ล�านี้เข็ึ้มเขึ้�ามาให�ฉ้ดคั�นี้เวัลาจนี้ถ้งเด่อนี้มิถุนี้ายนี้ 
หลายคนี้ลังเลท้�จะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้น้ี้�เพรัาะกุลัวัผู้ลขึ้�างเค้ยง บัางคนี้บัอกุวั่ารัอฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ท้�ด้และ 
ปลอดภัยกุว่ัา ติอนี้น้ี้�ถ้งม้วััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัคก็ุยังไม่ยอมฉ้ด อ�างว่ัารัอแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าบั�าง รัอไฟัเซึ่อร์ั 
หร่ัอโมเดอร์ันี้าบั�าง แต่ิก็ุเกุรังว่ัา กุว่ัาจะได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ท้�ติ�องกุารั อาจจะติิดโควิัดเส้ยกุ่อนี้ เขึ้�าทำานี้องท้�ว่ัา  
“กฺว่าถั�วจำะส์กฺงาก็ฺไหม้่” 



๙๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ถ�าคนี้ไทยส่วันี้ใหญ่ไม่ยอมฉ้ดวััคซ้ึ่นี้เพรัาะมัวัร้ัรัอลังเลกัุนี้อย่้ โควิัด 1๙ จะรัะบัาดเป็นี้ 
ไฟัลามทุ่ง คนี้จะล�มติายกัุนี้มากุไม่ใช่แค่ ๓1 คนี้ต่ิอวัันี้อย่างน้ี้�  ถ้งติอนี้นัี้�นี้งาคงไหม�แล�วัเพรัาะมัวั
รัอให�ถั�วัสุกุค่อรัอวััคซ้ึ่นี้กัุนี้อย้ ่เพรัาะฉะนัี้�นี้ติ�องหาวััคซ้ึ่นี้มาฉ้ดตัิ�งแต่ิเด่อนี้น้ี้� ใครัท้�เป็นี้โรัคกุลุ่มเส้�ยง
หร่ัอส้งวััย ถ�าม้ซิึ่โนี้แวัคให�ฉ้ดก็ุฉ้ดเถดิ อยา่กุลัวัผู้ลขึ้�างเค้ยง ถ�าร้ั�วิัธ้ทำาวััคซ้ึ่นี้ชนี้ดิน้ี้�เรัาจะไมกุ่ลัวัเลย 
เพรัาะเรัาฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ปรัะเภทเด้ยวักัุนี้เป็นี้ปรัะจำาอย้่แล�วั นัี้�นี้ค่อ วัคซีึ่นํไข้หวัด้ใหญ่ 

ทุกุวัันี้น้ี้�ไม่ม้ใครักุลัวัผู้ลขึ้�างเค้ยงขึ้องวััคซ้ึ่นี้ไขึ้�หวััดใหญ่ เพรัาะร้ั�ว่ัาเขึ้าทำากัุนี้มานี้านี้แล�วั
ด�วัยเทคนิี้คแบับัดั�งเดิมท้�ไม่เป็นี้พิษเป็นี้ภัยและม้ผู้ลในี้กุารัป้องกัุนี้โรัคติามมาติรัฐานี้ขึ้ององค์กุารั 
อนี้ามัยโลกุค่อ ๕๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิข้ึ้�นี้ไป วััคซ้ึ่นี้ขึ้องจ้นี้ค่อซิึ่โนี้แวัคและซิึ่โนี้ฟัาร์ัมก็ุม้ผู้ลในี้กุารัป้องกัุนี้
โควิัด ๕๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิข้ึ้�นี้ไปและม้ควัามปลอดภัยไม่ต่ิางจากุวััคซ้ึ่นี้ไขึ้�หวััดใหญ่ 

เทคนิี้คกุารัทำาวััคซ้ึ่นี้แบับัดั�งเดิมก็ุค่อฉ้ดเช่�อโรัคท้�ถ้กุทำาให�ติายด�วัยสารัเคม้ ควัามรั�อนี้หร่ัอ
รัังส้เขึ้�าไปในี้ติัวัคนี้เพ้�อไปกุรัะตุิ�นี้ให�ภ้มิคุ�มกัุนี้ซ้ึ่�งเหม่อนี้กุับัทหารัลาดติะเวันี้คอยจับัทำาลายเส้ย  
วััคซ้ึ่นี้ไขึ้�หวััดใหญ่ก็ุใช�วิัธ้ทำาอย่างน้ี้� ค่อฉ้ดเช่�อไขึ้�หวััดใหญ่จริัง ๆ ท้�ถ้กุทำาให�เป็นี้เช่�อติายเขึ้�าไป 
ในี้ตัิวัคนี้ ภ้มิคุ�มกัุนี้ขึ้องคนี้ติรัวัจพบัเขึ้�าเห็นี้ว่ัาเป็นี้สิ�งแปลกุปลอมกุ็เขึ้�าโจมต้ิ กุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ 
จ้งเหม่อนี้กุารัซึ่�อมรับัท้�กุรัะตุิ�นี้ให�ภ้มิคุ�มกัุนี้แข็ึ้งแรังและจดจำาหนี้�าติาขึ้องเช่�อโรัคพรั�อมท้�กุำาจัดทันี้ท้
ท้�มันี้เขึ้�ามาในี้ตัิวัคนี้ 

วัคซีึ่นํซิึ่โนํแวคและซิึ่โนํฟาร�ม่ขึ้องจ้นี้ใช�เทคนิี้คกุารัผู้ลิติแบับัเด้ยวักัุนี้กัุบัวััคซ้ึ่นี้ไขึ้�หวััดใหญ่ 
โดยม้กุารัเพาะเช่�อไวัรััสโควิัด 1๙ ในี้ห�องทดลองแล�วัทำาให�เช่�อติายจากุนัี้�นี้ก็ุฉ้ดเช่�อติายเขึ้�าไปในี้ 
ตัิวัคนี้ ภ้มิคุ�มกัุนี้พบัวัา่เป็นี้สิ�งแปลกุปลอมกุส้็�กัุนี้และกุำาจัดออกุไป กุารัส้�กัุบัเช่�อติายเปน็ี้กุารัซึ่�อมรับั
ท้�ทำาให�ภ้มิคุ�มกัุนี้แข็ึ้งแรังพอท้�จะกุำาจัดเช่�อโควิัดจริังท้�จะเขึ้�ามาในี้อนี้าคติ 

คนี้ท้�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ปรัะเภทเช่�อติายน้ี้�ครับั ๒ เข็ึ้มแล�วั ถ�าติิดเช่�อโควิัดหลังฉ้ดครับัติามกุำาหนี้ด
เวัลาจะไมป่�วัยหนัี้กุถ้งเขึ้�าโรังพยาบัาลและไมต่ิาย ฉะนัี้�นี้จ้งไม่แปลกุท้�ติอนี้น้ี้�ทางกุารัขึ้องไทยรัะดม
ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัคในี้เขึ้ติพ่�นี้ท้�ส้แดงเขึ้�ม แต่ิฉ้ดให�เฉพาะคนี้ท้�ยงัไม่ติิดเช่�อโควิัด ส่วันี้คนี้ท้�ติิดเช่�อแล�วั
ติ�องเขึ้�าโรังพยาบัาลและทานี้ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั 

แม�วััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัคและซึ่ิโนี้ฟัาร์ัมจะใช�เทคนิี้คแบับัดั�งเดิม แต่ิอาจม้รัาคาแพงกุวั่าวััคซ้ึ่นี้ 
แบับัใหม่ ทั�งน้ี้�เพรัาะติ�องนี้ำาเช่�อโควิัด 1๙ ไปเพาะแล�วัทำาให�เป็นี้เช่�อติาย ขัึ้�นี้ติอนี้น้ี้�ทำาให�ผู้ลิติได�ช�า 
และม้รัาคาแพงกุวั่าวััคซ้ึ่นี้แอสตฺร้าเซึ่นํเนํกฺ้า ซ้ึ่�งใช�เทคนี้ิคกุารัผู้ลิติแบับัใหม่กุว่ัาติรังท้�ใช�ไวัรััส 
ขึ้องลิงชิมแปนี้ซ้ึ่เป็นี้เวักุเติอร์ั (vector) หร่ัอตัิวันี้ำาชิ�นี้ส่วันี้โปรัต้ินี้ท้�ม้ลักุษณะเหม่อนี้ขึ้า (spike) 
ขึ้องเช่�อโควิัดฉ้ดเขึ้�าไปในี้ตัิวัคนี้เพ่�อกุรัะตุิ�นี้ภ้มิคุ�มกัุนี้ให�ออกุมาส้�กัุบัโปรัต้ินี้ขึ้าท้�เป็นี้สิ�งแปลกุปลอม 
ภ้มิคุ�มกัุนี้สามารัถกุำาจัดโปรัต้ินี้ขึ้าขึ้องโควิัดได�ไม่ยากุ ส่วันี้ไวัรััสขึ้องลิงชิมแปนี้ซ้ึ่ก็ุไม่เป็นี้อันี้ติรัาย 
ต่ิอคนี้ กุารัซึ่�อมรับัแบับัน้ี้�ทำาให�ภ้มิคุ�มกัุนี้แข็ึ้งแรังพอท้�จะส้�กัุบัไวัรััสโควิัดตัิวัจริังต่ิอไป 



๙๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 ผู้ลปรัากุฏิว่ัาภ้มิคุ�มกัุนี้ท้�ได�จากุแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าม้ปรัะสิทธิภาพด้ ท้�สำาคัญค่อวััคซ้ึ่นี้ 
ปรัะเภทน้ี้�ผู้ลิติได�เร็ัวักุว่ัา สามารัถเก็ุบัแช่ไวั�ในี้ต้ิ�เย็นี้ธรัรัมดา ปรัะเทศทั�วัโลกุจ้งสั�งจองวััคซ้ึ่นี้น้ี้� 
มากุถ้ง ๓,๐๐๐ ล�านี้เข็ึ้ม จัดว่ัาม้กุารัสั�งจองมากุท้�สุดในี้บัรัรัดาวััคซ้ึ่นี้ทั�งหมด ปรัะเทศไทยโชคด้ท้�
ม้โรังงานี้ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าในี้ปรัะเทศจ้งม้โอกุาสได�รัับัวััคซ้ึ่นี้ชนิี้ดน้ี้�กุ่อนี้ใครัในี้อาเซ้ึ่ยนี้ 

วััคซ้ึ่นี้อ้กุปรัะเภทหน้ี้�งท้�จะเขึ้�ามาเม่องไทยค่อไฟเซึ่อร� ซ้ึ่�งผู้ลิติท้�ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุา
ด�วัยเทคนิี้คใหม่ล่าสุดท้�เพิ�งนี้ำาใช�เป็นี้ครัั�งแรักุในี้โลกุ บัริัษัทเยอรัมันี้ช่�อว่ัาไบัออนี้เทคร่ัวัมม่อ 
กัุบับัรัิษัทไฟัเซึ่อรั์ขึ้องสหรััฐอเมรัิกุาผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ชนี้ิดน้ี้�ข้ึ้�นี้มาโดยใช�ส่วันี้ขึ้องสารัพันี้ธุกุรัรัม (RNA)  
ขึ้องเช่�อโรัคเป็นี้ตัิวันี้ำาคำาสั�งกุารัสรั�างโปรัต้ินี้ขึ้าขึ้องไวัรััสโควิัดเขึ้�าไปในี้ตัิวัคนี้ เม่�อตัิวันี้ำาคำาสั�งหร่ัอ 
ตัิวัส่งสารั (m หร่ัอแมสเซึ่นี้เจอร์ั) เขึ้�าไปในี้ตัิวัคนี้แล�วั จะเขึ้�าไปกุรัะตุิ�นี้ให�ร่ัางกุายคนี้เรัาสรั�างโปรัต้ินี้
ขึ้าขึ้องไวัรััสโควิัดข้ึ้�นี้มา เม่�อสรั�างเสร็ัจแล�วัตัิวัส่งสารัจะสลายไปเองเหล่อแต่ิโปรัต้ินี้ขึ้าขึ้องไวัรััสโควิัด 
ท้�ร่ัางกุายสรั�างข้ึ้�นี้เองติามรัหสัคำาสั�งขึ้องตัิวัส่งสารันัี้�นี้ โปรัต้ินี้ขึ้าท้�ร่ัางกุายสรั�างข้ึ้�นี้ม้ลักุษณะเช่นี้เด้ยวั
กัุบัโปรัต้ินี้ขึ้าขึ้องไวัรััสโควิัด ภ้มิคุ�มกัุนี้จะเขึ้�าโจมต้ิสิ�งแปลกุปลอมท้�รั่างกุายสรั�างข้ึ้�นี้มานัี้�นี้เพรัาะ
เขึ้�าใจว่ัาเป็นี้เช่�อโควิัดจริัง ขึ้�อด้ขึ้องวััคซ้ึ่นี้ชนิี้ดน้ี้�ค่อผู้ลิติได�เร็ัวัและสามารัถปรัับัปรุังเพ่�อส้�กัุบัไวัรััส 
โควิัดกุลายพันี้ธ์ุได�ง่าย ขึ้�อเส้ยค่อติ�องเก็ุบัรัักุษาท้�อุณหภ้มิลบั ๗๐ องศาเซึ่ลเซ้ึ่ยส เน่ี้�องจากุ 
ตัิวัส่งสารัรัหัสพันี้ธุกุรัรัม (mRNA) ถ้กุทำาลายได�ง่าย 

วััคซ้ึ่นี้ทั�งสามปรัะเภทท้�กุล่าวัมานัี้�นี้แม�จะม้ปรัะสิทธิภาพในี้กุารัป้องกัุนี้โควิัดต่ิางกัุนี้  
แต่ิก็ุม้ขึ้�อด้เหม่อนี้กุนัี้อย้อ่ยา่งหน้ี้�งค่อ คนํทีั้�ฉีด้วัคซีึ่นํเหลา่นีํ�เข้าไปแล้ว ถ้าติฺด้โควดิ้จำะไม่่ป่วยหนัํกฺ
และไม่่ตฺาย เพรัาะฉะนัี้�นี้ เม่�อม้วััคซ้ึ่นี้ย้�ห�อใดให�ฉ้ดก็ุร้ับัฉ้ดป้องกัุนี้ไวั�กุ่อนี้ ถ�าข่ึ้นี้ร้ัรัอนี้านี้เกิุนี้ไปเรัา
อาจจะติิดเช่�อโควิัดกุ่อนี้ท้�จะได�วััคซ้ึ่นี้ท้�ติ�องกุารั อย่าให�เขึ้�าทำานี้องท้�ว่ัา “กฺว่าถั�วจำะส์กฺงาก็ฺไหม้่” 
หมายถ้งว่ัา กุว่ัาถั�วัจะสุกุค่อได�วััคซ้ึ่นี้ท้�ถ้กุใจปรัากุฏิว่ัางาไหม�ค่อติิดโควิัดไปเร้ัยบัรั�อยแล�วั 

ม้สุภาษิติสอนี้ใจว่ัา “เม้่�อไม่่มี่สิ�งทีั้�ชื้อบุก็ฺตฺ้องชื้อบุสิ�งทีั้�มี่” ดังนัี้�นี้ ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ท้�ม้ไปกุ่อนี้  
เพรัาะวััคซ้ึ่นี้จะคุ�มครัองได�ไม่เกิุนี้หน้ี้�งปีก็ุหมดฤทธิ�และจะติ�องม้กุารัฉ้ดครัั�งต่ิอไป ในํกฺารฉีด้ครั�ง 
ตฺ่อไปเราสาม่ารถเล้อกฺฉีด้วัคซีึ่นํทีั้�ตฺ้องกฺารได้้ ขอให้มี่ชีื้วิตฺอยู่ไปถ่งตฺอนํนัํ�นํก็ฺแล้วกัฺนํ เพรัาะฉะนัี้�นี้ 
จัดลำาดับัควัามสำาคัญให�สุขึ้ภาพไวั�อย่างน้ี้� และให�เร่ังฉ้ดวััคซ้ึ่นี้กัุนี้ อย่าคิดมากุ เพรัาะมัวัแต่ิคิดมากุ
อาจจะสายเกิุนี้ไป เหม่อนี้ปลาคิดมากุในี้ชาดกุท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าไวั�ดังต่ิอไปน้ี้� 

ม้ปลาอย้ ่๓ ตัิวัอาศัยอย้ท้่�ติ�นี้แม่นี้ำ�าในี้ป�าใหญ่ พวักุมันี้ว่ัายหากิุนี้ไปติามกุรัะแสนี้ำ�าจนี้ออกุไป
ถ้งแม่นี้ำ�าท้�อย้่ในี้เขึ้ติบั�านี้เม่องขึ้องมนีุ้ษย์ พอถ้งถิ�นี้มนีุ้ษย์แม่นี้ำ�าด้กุวั�างใหญ่ไพศาล อาหารักุารักุินี้
อุดมสมบ้ัรัณ์ ปลาทั�งสามตัิวัจ้งพากัุนี้กิุนี้เหย่�ออย่างเพลิดเพลินี้ 

ในี้บัรัรัดาปลาทั�งสามตัิวันัี้�นี้ ปลาตัิวัหน้ี้�งเป็นี้ปลาโพัธิุ์สัตฺว�ท้�เฉล้ยวัฉลาดมากุ ปลาโพธิสัติว์ั
ม้ควัามห่วังใยว่ัา ในี้ถิ�นี้มนุี้ษย์มักุม้พรัานี้เบ็ัดคอยติกุปลาบั�าง นี้ำาติาข่ึ้ายมาดักุปลาบั�าง ปลาทั�งสาม 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

จ้งติกุอย้่ในี้อันี้ติรัาย ดังนัี้�นี้ปลาโพธิสัติว์ัจ้งเต่ิอนี้เพ่�อนี้ปลาอ้กุสองตัิวัให�ว่ัายกุลับัไปอย้่ท้�แม่นี้ำ�า 
ในี้ป�าใหญ่เพ่�อควัามปลอดภัย

ปลาทั�งสามติัวันัี้�นี้ม้ช่�อต่ิางกัุนี้และม้ลักุษะปรัะจำาตัิวัสมกุับัช่�อ นัี้�นี้ค่อ ตัิวัแรักุช่�อว่ัา  
“พัห์จิำนํตีฺ” แปลว่ัา ปลาคิด้ม่ากฺ ตัิวัท้� ๒ ช่�อว่ัา “อัปปจิำนํตีฺ” แปลว่ัา ปลาคิด้น้ํอย ส่วันี้ปลาโพธิสตัิว์ั
ช่�อว่ัา “มิ่ตฺจิำนํตีฺ” แปลว่ัา “ปลาคิด้พัอดี้”  

ปลาตัิวัแรักุเป็นี้ปลาคิด้ม่ากฺ จะทำาอะไรัติ�องศ้กุษาหาขึ้�อม้ลมากุมาย เช่นี้ ม้พรัานี้เบ็ัดอย้่
ท้�ไหนี้ เรัาจะหลบัได�ไหม อันี้ติรัายมากุหร่ัอไม่ ถ�ายังไม่ได�คำาติอบัท้�ชัดเจนี้ก็ุยังไม่กุลับัไปอย้่ท้� 
แม่นี้ำ�าในี้ป�าใหญ่ ปลาตัิวัน้ี้�บัอกุปลาโพธิสัติว์ัว่ัา “อย่าเพิ�งร้ับักุลับัไป อย้่หาขึ้�อม้ลไปกุ่อนี้ว่ัา 
พรัานี้เบ็ัดอย้เ่ขึ้ติไหนี้ พวักุเรัาพอหลบัหล้กุได�หร่ัอไม่” 

ปลาตัิวัท้� ๒ เป็นี้ปลาคิด้น้ํอย ไม่ม้ควัามคิดเป็นี้ขึ้องตัิวัเองแล�วัแต่ิพวักุมากุลากุไป  
เป็นี้ปรัะเภทไปไหนี้ไปด�วัย เพรัาะฉะนัี้�นี้ปลาคดินี้�อยจ้งอาศัยติิดติามปลาคดิมากุท้�ว่ัายหากุนิี้เพลนิี้
อย้่ในี้แม่นี้ำ�าในี้ถิ�นี้มนุี้ษย์ 

ส่วันี้ปลาโพธิสัติว์ัเป็นี้ปลาคิด้พัอดี้ ได�ขึ้�อม้ลพอปรัะเมินี้ได�ว่ัาม้ภัยจากุพรัานี้เบ็ัดรัออย้่ 
ในี้ฤด้กุาลน้ี้�ท้�พรัานี้เบ็ัดมักุจะดักุติาข่ึ้ายไวั�ในี้แม่นี้ำ�า เม่�อเพ่�อนี้ปลาอ้กุสองตัิวัไม่ยอมกุลับัไปด�วัยกัุนี้ 
ปลาโพธิสัติว์ัจ้งแยกุไปอ้กุทางหน้ี้�งติามลำาพังเพ่�อควัามปลอดภัย  

วัันี้หน้ี้�งปลาโพธิสัติว์ัร้ั�ส้กุห่วังใยควัามปลอดภัยขึ้องเพ่�อนี้ปลา เพรัาะคาดคะเนี้ว่ัาช่วังน้ี้� 
พวักุพรัานี้เบ็ัดคงจะพากัุนี้มาจับัปลา จ้งว่ัายติามหาเพ่�อนี้ปลาทั�งสองก็ุพบัว่ัากุำาลังหากิุนี้กัุนี้เพลินี้
ไม่ทันี้รัะวัังตัิวัจ้งหลงเขึ้�าไปติิดติาข่ึ้ายขึ้องพรัานี้เบ็ัด 

ปลาโพธิสัติว์ัพยายามช่วัยเพ่�อนี้ปลาด�วัยกุารัทำาท้เป็นี้ว่ัายไปมาด�านี้นี้อกุติาข่ึ้าย  
พอพวักุพรัานี้เบั็ดมาถ้งปลาโพธิสัติว์ัก็ุต้ินี้ำ�าให�เป็นี้ฟัองกุรัะจาย ทำาให�พวักุพรัานี้เบั็ดเขึ้�าใจว่ัาปลา 
ท้�ติิดอย้ใ่นี้ติาข่ึ้ายได�ทะลวังติาข่ึ้ายหน้ี้ออกุมานี้อกุติาข่ึ้ายแล�วัซ้ึ่�งแสดงว่ัาติาข่ึ้ายม้ร้ัรัั�วั ทั�ง ๆ  ท้�ติอนี้นัี้�นี้
เพ่�อนี้ปลาทั�งสองยังติิดอย้่ขึ้�างในี้ติาข่ึ้ายแต่ิสงบันิี้�งด�วัยควัามหวัาดกุลัวั ขึ้ณะเด้ยวักัุนี้ ปลาโพธิสัติว์ั
ก็ุเร่ังต้ินี้ำ�าให�แติกุกุรัะจายท้�ด�านี้นี้อกุติาข่ึ้าย

ฝ่�ายพวักุพรัานี้เบ็ัดเขึ้�าใจว่ัาติาข่ึ้ายขึ้าด จ้งพากัุนี้จับัติาข่ึ้ายยกุข้ึ้�นี้มาติรัวัจด้ว่ัาติาข่ึ้ายขึ้าด 
ติรังไหนี้ ปลาสองตัิวัท้�ติิดอย้่ภายในี้ติาข่ึ้ายได�โอกุาสก็ุร้ับัว่ัายหน้ี้ออกุมาอย่างรัวัดเร็ัวั ปลาโพธิสัติว์ั
ได�พาเพ่�อนี้ปลาทั�งสองว่ัายกุลับัไปยังถิ�นี้เดิมท้�อย้่ห่างไกุลจากุมนุี้ษย์ 

ชาดกุเร่ั�องน้ี้�สอนี้ให�ร้ั� ว่ัา อย่าเป็นี้เหม่อนี้ปลาคิดมากุท้�มักุผัู้ดวัันี้ปรัะกัุนี้พรุ่ัง ฉะนัี้�นี้  
ติ�องตัิดสินี้ใจฉ้ดวััคซ้ึ่นี้โดนี้เร็ัวั อย่ามัวัชักุช�าเพรัาะหลงเช่�อคำาโฆษณาผู้ลขึ้�างเค้ยงขึ้องวััคซ้ึ่นี้  
ให�ด้ปรัะเทศอ่�นี้เป็นี้แบับัอย่าง เช่นี้ ปรัะเทศท้�ม้คนี้ติายเพรัาะโควิัดมากุท้�สุดในี้โลกุ ค่อสหรััฐอเมริักุา
ติอนี้น้ี้�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ไฟัเซึ่อรั์และโมเดอรั์นี้าไปได� ๔๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องปรัะชากุรั สามารัถทำาให�จำานี้วันี้ 
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

คนี้ติายนี้�อยลง ติอนี้น้ี้�อนุี้ญาติให�คนี้จัดคอนี้เสิร์ัติและทำากิุจกุรัรัมร่ัวัมกัุนี้ได� บัรัรัยากุาศ 
ผู่้อนี้คลายมากุ แต่ิยังสั�งให�คนี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัยในี้ท้�สาธารัณะ 

อ้กุปรัะเทศหน้ี้�งค่ออังกุฤษท้�ม้คนี้ติิดโควิัดมากุถ้ง ๔ ล�านี้คนี้ ปรัะเทศน้ี้�ม้ปรัะชากุรั  
๖๘ ล�านี้คนี้ เท่ากัุบัปรัะชากุรัขึ้องไทย อังกุฤษได�รัะดมฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าท้�ผู้ลิติ 
ภายในี้ปรัะเทศ วัันี้น้ี้�คนี้อังกุฤษติิดโควิัดนี้�อยมากุ สามารัถเปิดปรัะเทศได�แล�วั นี้ายกุรััฐมนี้ติร้ั 
ออกุมาปรัะกุาศว่ัาวัันี้ท้� 1๗ พฤษภาคมเป็นี้ติ�นี้ไปเลิกุล็อคดาวัน์ี้ อังกุฤษอนุี้ญาติให�คนี้เดินี้ทาง 
ไปมาหาส่้กัุนี้ได�และเปิดรัับัคนี้ท้�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้จากุต่ิางปรัะเทศเขึ้�าอังกุฤษได�

ปรัะเทศอิสรัาเอลได�รัะดมฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ไฟัเซึ่อร์ัและโมเดอร์ันี้าให�กัุบัปรัะชากุรั ๕๘ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ 
แล�วัปรัากุฏิว่ัาได�ผู้ลด้มากุ ขึ้ณะน้ี้�เปิดปรัะเทศได�แล�วั ปรัะชาชนี้สามารัถจัดกิุจกุรัรัมต่ิาง ๆ ได�  
ออกุนี้อกุบั�านี้ได�โดยไม่ติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย 

ปรัะเทศจ้นี้ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัคและซิึ่โนี้ฟัาร์ัมควับัค่้ไปกัุบัมาติรักุารัใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย  
รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ขึ้ณะน้ี้�จ้นี้ไม่ม้คนี้ติายเพรัาะโควิัด จำานี้วันี้ผู้้�ติิดโควิัดก็ุลดนี้�อยลง  
ในี้วัันี้แรังงานี้แห่งชาติิเม่�อติ�นี้เด่อนี้พฤษภาคมท้�ผู่้านี้มา รััฐบัาลจ้นี้ปรัะกุาศหยุดงานี้ ๗ วัันี้  
คนี้จ้นี้พากัุนี้ข้ึ้�นี้สปีดเทรันี้หร่ัอรัถไฟัควัามเร็ัวัส้งออกุไปท่องเท้�ยวันี้อกุกุรุังปักุกิุ�งนัี้บัรั�อยล�านี้คนี้  
น้ี้�ก็ุเป็นี้ผู้ลมาจากุกุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้เช่นี้เด้ยวักัุนี้ 

ฉะนัี้�นี้ติอนี้น้ี้�ท้�โควิัด 1๙ ยังรัะบัาดอย้่ คนี้ไทยไม่ม้ทางเล่อกุอ่�นี้นี้อกุจากุกุารัใส่หนี้�ากุากุ
อนี้ามัย รัักุษารัะยะห่างทางสังคม และรัะดมฉ้ดวััคซ้ึ่นี้เท่าท้�ม้อย้่โดยเร็ัวั หวัังว่ัาพอถ้งเด่อนี้
มิถุนี้ายนี้ วััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าจะเขึ้�ามาอย่างมากุมาย ถ้งติอนี้นัี้�นี้ รััฐบัาลจะติ�องตัิ�งศ้นี้ย์ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ 
พรั�อมกัุนี้ทั�วัปรัะเทศ ค่อติ�องเร่ังฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�ได�มากุท้�สุดเท่าท้�จะทำาได�เพ่�อสรั�าง ภูิมิ่ค้์ม่กัฺนํหมู่่  
(Herd Immunity)   

ภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้จะเกิุดข้ึ้�นี้ในี้ปรัะเทศไทยถ�าสามารัถฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�ปรัะชาชนี้ได�ครับั ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ 
ปรัะชาชนี้ท้�เหล่ออ้กุ ๓๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิจะได�รัับักุารัป้องกัุนี้ให�ปลอดภัยจากุโควิัดไปด�วัย ถ้งแม�ว่ัา 
พวักุหลังน้ี้�จะไม่ได�รัับักุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ก็ุติาม เพรัาะวั่ากุารัท้�คนี้หม่้ใหญ่ ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิไม่ป�วัย 
เพรัาะโควิัดก็ุจะทำาให�คนี้อ้กุ ๓๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิปลอดภัยจากุโควิัดไปด�วัย บัางคนี้อยากุเป็นี้หน้ี้�ง
ในี้จำานี้วันี้คนี้ ๓๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิท้�ไม่ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ แต่ิม้ปัญหาว่ัาอ้กุนี้านี้หลายเด่อนี้กุวั่าคนี้ไทยจะได� 
ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ครับั ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ เกุรังว่ัากุว่ัาจะถ้งวัันี้นัี้�นี้ บัางคนี้อาจจะติิดโควิัดติายเส้ยกุ่อนี้ 

เพรัาะฉะนัี้�นี้ ไม่ควัรัเป็นี้คนี้คิดมากุ ม้วััคซ้ึ่นี้ชนิี้ดใดมาให�ฉ้ดก็ุฉ้ดกัุนี้ไวั�กุ่อนี้ ดังท้�พรัะพุทธเจ�า
สอนี้ให�จัดลำาดับัควัามสำาคัญ ติอนี้น้ี้�กุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย รัักุษารัะยะห่างทางสังคม  
เป็นี้สิ�งท้�สำาคัญท้�สุด เรัาติ�องร้ับัทำากุ่อนี้ ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา  
“ปฏิกฺจฺำเจำว ตํฺ  กฺยิรา” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “บ์ุคคลรู้ว่าสิ�งใด้เป็นํประโยชื้นํ�ของตฺนํ ควรรีบุทํั้า
สิ�งนัํ�นํทีั้เดี้ยว” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา
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เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย อานุี้ภาพขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธ 
ธรัรัมวัิ เชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ� สิทธิ� 
ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะเจด้ย์ ขึ้อจงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เดชะ พลวัปัจจัย  
อำานี้วัยอวัยพรัคุ�มครัองให�ท่านี้ทั�งหลาย แคล�วัคลาดปลอดภัยจากุโควิัด 1๙ และโรัคภัยทั�งปวัง 
เจริัญยิ�งด�วัยอายุ วัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ ปฏิิภาณ ธนี้สารัสมบััติิ ธรัรัมสารัสมบััติิ ปรัารัถนี้าสิ�งใด 
ท้�เป็นี้ไปโดยชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ก็ุขึ้อให�สมควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจ จงพลันี้สำาเร็ัจ 
จงพลันี้สำาเร็ัจ ทุกุท่านี้ทุกุคนี้ติลอดกุาลนี้านี้

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ปฏิกัฺจำจำกฺรณ์กฺถา ว่าด้้วยกฺารจำัด้ลําดั้บุความ่สําคัญ 
พอสมควัรัแกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

 
เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้� 
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โลกติกิจิฉกกถา 

ว่่าด้้ว่ยแพทย์ขอังชีาว่โลก*

 

ม่หากฺาร์ณิ์โกฺ สตฺฺถา สพฺัพัโลกฺติฺกิฺจฺำฉโกฺติฺ
                          (ขุุ. เถร. ๒๖/๓๘๕)

 

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ โลกฺตฺิกิฺจำฉกฺกฺถา ว่าด้้วยแพัทั้ย�ของ 
ชื้าวโลกฺทัั้�งปวง เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้อนุี้โมทนี้ากุุศล 
บุัญรัาศ้ ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ตัิ�งใจบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศลในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งเป็นี้วัันี้ 
สำาคัญทางพรัะพุทธศาสนี้า เร้ัยกุว่ัาวิัสาขึ้บ้ัชา เป็นี้วัันี้สำาคัญท้�ม้กุารับ้ัชาเป็นี้พิเศษ โดยปกุติิติ�อง 
ไปเว้ัยนี้เท้ยนี้ท้�วััดวัาอารัามต่ิาง ๆ แต่ิในี้ปีน้ี้� กุารัรัะบัาดขึ้องโรัคโควิัด 1๙ เป็นี้อุปสรัรัคทำาให�
ไม่สามารัถร่ัวัมกัุนี้เฉลิมฉลองวิัสาขึ้บ้ัชาท้�วััดต่ิาง ๆ ได� จ้งได�ให�ญาติิโยมทั�งหลายร่ัวัมกุารัฉลอง
วิัสาขึ้บ้ัชาโดยรัักุษารัะยะหา่งทางสงัคม ด�วัยกุารัรัว่ัมกุนัี้ฟัังธรัรัม เว้ัยนี้เท้ยนี้ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลนี้ ์

ทางวััดปรัะยุรัวังศาวัาสได�จัดกุารัแสดงธรัรัมผู้่านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้เช่นี้ทุกุวัันี้พรัะท้�ผู่้านี้มา  
แต่ิวัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้พิเศษจ้งดำาเนี้ินี้กุารัให�กุิจกุรัรัมวัิสาขึ้บ้ัชาดำาเนี้ินี้ต่ิอไป เม่�อวัานี้น้ี้�ท้�สำานัี้กุงานี้
ใหญ่องค์กุารัสหปรัะชาชาติิ ม้กุารัจัดพิธ้เฉลิมฉลองวิัสาขึ้บ้ัชาโลกุ ปีน้ี้�ปรัะเทศไทยเป็นี้เจ�าภาพ  
ไม่ม้สมาชิกุไปร่ัวัมในี้สถานี้ท้�จัดงานี้ท้�กุรุังนิี้วัยอร์ักุ นี้อกุจากุปรัะธานี้และกุรัรัมกุารั แต่ิก็ุม้
กุารัถ่ายทอดสดผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ไปทั�วัโลกุ อาติมภาพได�บัันี้ท้กุว้ัดิทัศน์ี้พ้ดถ้งปรัะวััติิกุารัฉลอง
วิัสาขึ้บ้ัชาโลกุ ท้�สภาสากุลวัันี้วิัสาขึ้บ้ัชาโลกุจดัข้ึ้�นี้ท้�ปรัะเทศไทย เว้ัยดนี้ามและศร้ัลงักุา อาติมภาพ 
ได�ส่งว้ัดิทัศน์ี้น้ี้�ไปร่ัวัมฉลองวัิสาขึ้บ้ัชาโลกุท้�สำานัี้กุงานี้ใหญ่องค์กุารัสหปรัะชาชาติิ เม่�อวัานี้น้ี้�  
ท่านี้ท้�สนี้ใจสามารัถติิดติามด้ว้ัดิทัศน์ี้เป็นี้ภาษาอังกุฤษท้�ได�ส่งไปร่ัวัมฉลองนัี้�นี้ โดยเขึ้�าด้ได�ท้�เว็ับัไซึ่ต์ิ
ขึ้องวััดปรัะยุรัวังศาวัาส น้ี้�เป็นี้กุารัร่ัวัมฉลองแบับันิี้วันี้อร์ัมอล โดยรัักุษารัะยะห่างทางสังคม 

เหตุิท้�องค์กุารัสหปรัะชาชาติิร่ัวัมกัุบัชาวัพุทธทั�วัโลกุ จัดงานี้ฉลองวัิสาขึ้บ้ัชาก็ุเพรัาะว่ัา 
ในี้ปี ๒๕๔๒ องค์กุารัสหปรัะชาชาติิ ได�ม้มติิรัับัรัองให�วันํวิสาขบูุชื้า เป็นํวันํสําคัญสากฺล
ของโลกฺ และให�ชาวัโลกุร่ัวัมกัุบัชาวัพุทธ ร่ัวัมกัุนี้ฉลองวิัสาขึ้บ้ัชาอันี้เป็นี้วัันี้สำาคัญขึ้องโลกุ  

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๗) ในี้วัันี้วิัสาขึ้บ้ัชา วัันี้สำาคัญทางพรัะพุทธศาสนี้า ปรัะจำาปี ๒๕๖๔ ซ้ึ่�งอย้่ในี้ช่วังสถานี้กุารัณ์ 
กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควิัด 1๙) ท้�รัะบัาดรัอบัสาม ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ  
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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โดยองค์กุารัสหปรัะชาชาติิได�กุลา่วัสดุด้องค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า ว่ัาเป็นี้ผู้้�ท้�สรั�างอารัยธรัรัม 
และสันี้ติิภาพให�แกุ่ชาวัโลกุ จ้งเป็นี้บุัคคลสำาคัญขึ้องโลกุ วัันี้วิัสาขึ้บ้ัชาเป็นี้วัันี้ท้�ชาวัโลกุจะ 
ได�ร่ัวัมฉลองโอกุาสสำาคัญในี้ช้วิัติขึ้องพรัะพุทธเจ�า ๓ ปรัะกุารั ค่อ ประสูติฺ ตฺรัสรู้ และปรินิํพัพัานํ 
แต่ิละเหตุิกุารัณ์เกิุดข้ึ้�นี้ห่างกัุนี้หลายปีในี้วัันี้เพ็ญเด่อนี้ ๖

ทั�งน้ี้�สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�าทรังเป็นี้พรัะบัรัมศาสดา ผู้้�ปรัะทานี้คำาสอนี้ท้�เป็นี้ไป 
เพ่�อสันี้ติิภาพขึ้องชาวัโลกุ เรัาจ้งได�บ้ัชาพรัะพุทธองค์ในี้วัันี้น้ี้� แต่ินี้�อยคนี้จะทรัาบัวั่าพรัะพุทธ
คุณขึ้องพรัะพุทธเจ�านี้อกุจากุจะเป็นี้ไปติามท้�เรัาได�สวัดสรัรัเสรัิญว่ัา “อิติฺปิโส ภิควา อรหัง  
สัม่ม่าสมั่พ์ัทั้โธุ์ พัระองค�เป็นํพัระอรหนัํตฺ� ตฺรัสรู้โด้ยชื้อบุด้้วยพัระองค�เอง” แล�วั ยงัม้พรัะพุทธคุณ 
อ้กุปรัะกุารัหน้ี้�งท้�เรัาไม่ได�นี้ำามากุล่าวัถ้ง แต่ิวัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้วิัสาขึ้บ้ัชา อาติมภาพขึ้อนี้�อมนี้ำาเอา
พรัะพุทธคุณปรัะกุารัน้ี้�มาพรัรัณนี้า ในี้โอกุาสท้�ชาวัโลกุกุำาลังปรัะสบัภัยจากุกุารัรัะบัาดขึ้อง 
โรัคโควิัด 1๙ พรัะพุทธคุณท้�ว่ัาน้ี้�เป็นี้ไปดังหัวัขึ้�อพรัะธรัรัมเทศนี้าค่อ โลกฺติฺกิฺจำฉกฺกฺถา ว่าด้้วย
แพัทั้ย�ของชื้าวโลกฺ พรัะพุทธเจ�าไม่ใช่เป็นี้แต่ิเพ้ยงบัรัมคร้ั แต่ิยังเป็นี้แพทย์ขึ้องชาวัโลกุทั�งปวัง  
พรัะพุทธคุณบัทน้ี้�พรัะอธิมุติติเถรัะได�พรัรัณนี้าไวั�ในี้เถรัคาถาแห่งพรัะไติรัปิฎกุ 

พรัะอธิมุติติเถรัะเป็นี้หลานี้ขึ้องพรัะสังกิุจจะ ม้ปรัะวััติิเล่าว่ัา พรัะสังกิุจจะสำาเร็ัจเป็นี้ 
พรัะอรัหันี้ต์ิขึ้ณะเป็นี้สามเณรั เม่�อพรัะสังกิุจจะบัวัชพรัะได� 1๐ พรัรัษาก็ุให�หลานี้ชายขึ้อง 
ท่านี้ช่�อว่ัาอธิมุติติะบัวัชเป็นี้สามเณรัเพ่�อให�เจริัญรัอยติามหลวังลุง ท่านี้อธิมุติติะเม่�อบัวัช 
เป็นี้สามเณรัแล�วัได�สำาเร็ัจเป็นี้พรัะอรัหันี้ต์ิขึ้ณะเป็นี้สามเณรัเช่นี้เด้ยวักัุนี้ จ้งขึ้ออุปสมบัทเป็นี้ 
พรัะภิกุษุในี้พรัะศาสนี้า กุ่อนี้จะอุปสมบัท หลวังลุงส่งกุลับับั�านี้ให�ไปลาโยมบิัดามารัดา 

รัะหว่ัางเดินี้ทางกุลับับั�านี้ ท่านี้อธิมุติติะติ�องผู่้านี้เขึ้�าไปในี้ป�าติามลำาพัง ท่านี้ถ้กุพวักุโจรั
ป�าจับัมัดเพ่�อบ้ัชายัญบันี้กุองไฟั แต่ิท่านี้อธิมุติติะหาได�ม้ควัามหวัาดหวัั�นี้ไม่ พวักุโจรัแปลกุใจ 
ถามว่ัา “ทำาไมท่านี้ไม่กุลัวัติาย ติอนี้จะถ้กุบ้ัชายัญ คนี้ทั�งหลายรั�องไห�กัุนี้ทั�งนัี้�นี้ แต่ิทำาไมท่านี้ 
ไม่แสดงอากุารัหวัาดกุลัวั”

ท่านี้อธิมุติติะติอบัว่ัาท่านี้ไม่กุลัวัติายเพรัาะได�ลิ�มรัสพรัะธรัรัมท้�สอนี้ใจไม่ให�กุลัวัควัามติาย 
ดังพรัะบัาล้ว่ัา 

“ติฺณ์กฺฏฺฺสมํ่ โลกํฺ ยทั้า ปญฺฺญฺาย ปสฺสติฺ  
ม่ม่ตฺฺตํฺ โส อสํวินฺํทํั้ นํตฺฺถิ เม่ติฺ นํ โสจำติฺ” 

“เวลาใด้บ์ุคคลพิัจำารณ์าเห็นํว่าสังขารโลกฺค้อร่างกฺายของตฺนํเป็นํเหม้่อนํกฺอหญ้า 
และทั้่อนํไม้่ เวลานัํ�นํเขาจำะไม่่มี่ความ่ย่ด้มั่�นํถ้อมั่�นํว่าเป็นํตัฺวฉันํของฉันํ และไม่่เศิร้าโศิกฺว่า 
ไม่่มี่ตัฺวฉันํของฉันํ” 

หมายควัามว่ัา เม่�อใดก็ุติามท้�เรัาไม่ม้ควัามย้ดมั�นี้ถ่อมั�นี้ในี้ตัิวัเรัาขึ้องเรัา ค่อพิจารัณาเห็นี้ 
ตัิวัเรัาเองไม่ต่ิางจากุกุอหญ�าและท่อนี้ไม� เม่�อนัี้�นี้ก็ุไม่ม้ตัิวัเรัาผู้้�เจ็บัป�วัย ไม่ม้ตัิวัเรัาผู้้�จะติ�องติาย  
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และไม่เศรั�าโศกุท้�ส้ญเส้ยตัิวัเรัาขึ้องเรัา ท่านี้อธิมุติติะม้ควัามไม่ย้ดมั�นี้ถ่อมั�นี้อย่างน้ี้�จ้งไม่ม้อะไรั 
จะติ�องกุลัวัเม่�อจะถ้กุฆ่าบ้ัชายัญ เม่�อพิจารัณาเห็นี้อนัี้ติติาอย่างน้ี้�ท่านี้อธิมุติติะจ้งไม่กุลัวัติาย 

พวักุโจรัอัศจรัรัย์ใจในี้คำาติอบัน้ี้� เห็นี้ว่ัาท่านี้อธิมุติติะไม่กุลัวัติายจริัง ๆ แม�จะถ้กุพวักุตินี้
คุกุคามจะเอาช้วิัติท่านี้ก็ุยังม้ส้หนี้�าผู่้องใส พวักุโจรัจ้งถามว่ัา “ท่านี้บัวัชในี้ศาสนี้าขึ้องใครั ใครัเป็นี้
ศาสดาขึ้องท่านี้”

ท่านี้อธิมุติติะติอบัว่ัา “ม่หากฺาร์ณิ์โกฺ สตฺฺถา สพฺัพัโลกฺติฺกิฺจฺำฉโกฺ” ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพ 
ยกุเป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัท ณ เบ่ั�องติ�นี้ แปลควัามว่ัา “พัระศิาสด้าของเราเป็นํผูู้้มี่พัระกฺร์ณ์าค์ณ์อันํยิ�งใหญ่ 
ทั้รงเป็นํแพัทั้ย�ผูู้้รักฺษาโรคให้ชื้าวโลกฺทัั้�งปวง” พวักุโจรัฟัังคำาติอบัท่านี้อธิมุติแล�วัเกิุดควัามเล่�อมใส
ในี้พรัะรััตินี้ติรััย จ้งไวั�ช้วิัติท่านี้อธิมุติติะ ต่ิอมาได�ขึ้อบัวัชเป็นี้พรัะติิดติามท่านี้อธิมุติติะ 

ในี้พรัะบัาล้ท้�อ�างมานัี้�นี้ ท่านี้อธิมุติติะได�กุล่าวัสรัรัเสริัญพรัะพุทธเจ�าว่ัา “สพฺัพัโลกฺติฺกิฺจฺำฉโกฺ” 
แปลว่ัา “เป็นํแพัทั้ย�ผูู้้รักฺษาโรคให้ชื้าวโลกฺทัั้�งปวง” หมายควัามว่ัา ขึ้ณะท้�พรัะพุทธองค์ปฏิิบััติิ
หนี้�าท้�ขึ้องบัรัมศาสดากุ็ทรังแจกุธรัรัมโอสถหมายถ้งยาค่อธรัรัมสำาหรัับัรัักุษาโรัคให�ชาวัโลกุ 
ทั�งปวังไปด�วัย ดังท้�เรัาสวัดมนี้ต์ิบ้ัชาธรัรัมโอสถว่ัา “สกฺฺกฺตฺฺวา ธุ์มฺ่ม่รตฺนํํ โอสถํ ข้าพัเจ้ำาขอสักฺกฺาระ 
พัระธุ์รรม่รัตฺนํะซ่ึ่�งเป็นํโอสถ”   

คำาว่ัา “โรค” เป็นี้ภาษาบัาล้ แปลว่ัา “สิ�งทีั้�เสียด้แทั้ง” ม้ ๒ ปรัะเภท ค่อ (1) กฺายิกฺโรค 
โรัคทางกุาย (๒) เจำตฺสิกฺโรค โรัคทางจิติใจ คนี้ในี้โลกุน้ี้�ป�วัยเป็นี้โรัคทั�งสองปรัะกุารั ค่อเป็นี้ 
โรัคทางกุาย และโรัคทางจิติใจ บัางคนี้ป�วัยเป็นี้โรัคทางกุาย เช่นี้ ติิดโควิัด 1๙ แล�วัป�วัยเป็นี้ 
โรัคทางจิติใจด�วัยโรัคเคร้ัยด อันี้น้ี้�เร้ัยกุว่ัา โรัคทางกุายทำาให�เกิุดโรัคทางจิติใจ ท่านี้เปร้ัยบั 
โรัคเป็นี้เหม่อนี้ล้กุศรัติรังกัุบัภาษาบัาล้ว่ัา สลฺล แปลว่ัา ลูกฺศิร นัี้�นี้ค่อ ล้กุศรัเส้ยบัแทงกุายเป็นี้ 
โรัคทางกุาย ล้กุศรัเส้ยบัแทงใจก็ุเป็นี้โรัคทางจิติใจ 

โรัคทางกุายเป็นี้เหตุิให�เกิุดโรัคทางจิติใจ นัี้�นี้ค่อ เม่�อเรัาต้ิโพยต้ิพายว่ัาทำาไมติ�องเจ็บัป�วัย 
ทางกุาย นัี้�นี้เท่ากัุบัว่ัา โรัคทางกุายทำาให�เป็นี้โรัคทางจิติใจ เช่นี้ บัางคนี้พอทรัาบัวัา่ตินี้ป�วัยเปน็ี้มะเร็ัง
รัะยะสุดท�าย ร้ั�ส้กุเคร้ัยดมากุ ถ้งกัุบัพยายามฆ่าตัิวัติาย น้ี้�ค่อโรัคทางกุายทำาให�เกิุดโรัคทางจิติใจ

บัางครัั�งโรัคทางจิติใจ ทำาให�เกิุดโรัคทางกุายก็ุม้ คนี้ท้�เคร้ัยดหนัี้กุเพรัาะกุลัวัติิดโรัคโควิัด 1๙ 
แล�วัเคร้ัยดจนี้นี้อนี้ไม่หลับั ควัามเคร้ัยดเป็นี้โรัคทางจิติใจ พอนี้อนี้ไม่หลับั สุขึ้ภาพกุายเส่�อมโทรัม 
ก็ุเกิุดโรัคทางกุายติามมา เร้ัยกุว่ัา Psychosomatic ค่อเป็นี้โรัคทางกุายท้�เน่ี้�องมาจากุสภาพ 
ทางจิติใจ คนี้ท้�เคร้ัยดมากุมักุจะเป็นี้โรัคปวัดหัวัแบับัไมเกุรันี้ โรัคภ้มิแพ�ตัิวัเอง หร่ัอโรัคกุรัะเพาะ  
น้ี้�เร้ัยกุว่ัาโรัคทางจิติใจทำาให�เกิุดโรัคทางกุาย 

 โรัคทางกุายและโรัคทางจิติใจมักุเกุ้�ยวัเน่ี้�องถ้งกัุนี้ ถ�าเรัาด้แลรัักุษาร่ัางกุายไม่ด้พอจะทำาให� 
เจ็บัป�วัยทางจิติใจ ถ�าด้แลรัักุษาจิติใจไม่ด้พอกุ็จะทำาให�เจ็บัป�วัยทางกุาย พรัะพุทธเจ�าทรังเป็นี้
แพทย์ท้�ด้แลสุขึ้ภาพกุายและสุขึ้ภาพใจแบับัองค์รัวัม ต่ิางจากุแพทย์ทางโลกุท้�มักุด้แลสุขึ้ภาพ 
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รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

แบับัแยกุส่วันี้ ค่อแพทย์ทั�วัไปด้แลสุขึ้ภาพกุายอย่างเด้ยวั ในี้ขึ้ณะท้�จิติแพทย์ก็ุด้แลสุขึ้ภาพจิติ 
อย่างเด้ยวั เพรัาะฉะนัี้�นี้แพทย์ทางโลกุมักุแยกุส่วันี้กัุนี้รัักุษาโรัค แต่ิพรัะพุทธเจ�าทรังให� 
กุารัรัักุษาแบับัองค์รัวัม ค่อด้แลทั�งร่ัางกุายและจิติใจท้�เร้ัยกุเป็นี้คำารัวัมว่ัา นี้ามร้ัป 

นี้ามร้ัปค่อจิติ ร้ัปค่อร่ัางกุาย นี้ามร้ัปเป็นี้องค์รัวัมแห่งควัามเป็นี้บุัคคลท้�ไม่แยกุจากุกัุนี้  
ธรัรัมโอสถม้ไวั�สำาหรัับัด้แลรัักุษานี้ามร้ัปขึ้องคนี้ ธรัรัมโอสถใช�กัุบัคนี้ท้�ป�วัยทางจิติใจอย่าง 
นี้างปฏิาจารัาก็ุได� และใช�กัุบัคนี้ท้�ป�วัยทางกุายอย่างนี้กุุลบิัดาก็ุได� พรัะพุทธเจ�าปรัะทานี้ธรัรัมโอสถ 
แกุ่พรัาหมณ์ช่�อว่ัานี้กุุลบิัดา ผู้้�เจ็บัป�วัยเป็นี้โรัคชรัาว่ัา “ท่านี้พ้งศ้กุษาอย่างน้ี้�ว่ัา อาต์ฺรกฺายสฺส  
เม่ สโตฺ จิำตฺฺตํฺ อนําต์ฺรํ ภิวิสฺสติฺ แม�ร่ัางกุายขึ้องเรัาจะป�วัยกุรัะเสาะกุรัะแสะ แต่ิจิติใจขึ้องเรัา 
จักุไม่กุรัะสับักุรัะส่าย” พ้ดง่าย ๆ ว่ัา แม�จะป�วัยกุายแต่ิไม่ยอมป�วัยใจ 

ป�วัยกุายค่อ ถ้กุล้กุศรัดอกุท้�หน้ี้�งเส้ยบัแทงท้�กุาย อย่าซึ่ำ�าเติิมตัิวัเองด�วัยกุารัป�วัยใจ ค่อ 
ถ้กุล้กุศรัดอกุท้�สองเส้ยบัแทงใจ ล้กุศรัดอกุเด้ยวัเส้ยบัแทงกุายก็ุหนัี้กุหนี้าอย้แ่ล�วั อย่าเส้ยบัแทงใจ
ด�วัยล้กุศรัดอกุท้�สองซึ่ำ�าเขึ้�าไปอ้กุ เพรัาะจะยิ�งทำาให�ทุกุข์ึ้มากุข้ึ้�นี้ อากุารัป�วัยกุายด�วัยโรัคโควิัด 1๙ 
ก็ุหนัี้กุหนี้าสาหสัอย้แ่ล�วั อยา่เพิ�มควัามป�วัยทางจติิใจเขึ้�าไปอ้กุ ดังบัทโคลงท้�อาติมภาพได�แต่ิงไวั�ว่ัา

เจ็ำบุกฺายเพัราะป่วยไข้ โควิด้ 
เสม้่อนํหน่ํ�งลูกฺศิรพิัษ ขบุขยํ�า 
หากฺเสียส์ขภิาพัจิำตฺ ทั้ร์ด้หนัํกฺ 
เจ็ำบุดั้�งศิรสองซํึ่�า เสียบุเข้ากฺลางทั้รวง

  พรัะพุทธเจ�าปรัะทานี้ธรัรัมโอสถ เพ่�อให�ถอนี้ล้กุศรัทั�งสองดอกุ ยามวิักุฤติท้�โควิัด 1๙ 
รัะบัาดทั�วัโลกุเช่นี้น้ี้�นัี้บัเป็นี้โอกุาสท้�ชาวัโลกุจะได�นี้ำาเอาธรัรัมโอสถมาแจกุจ่ายให�ทั�วัถ้งกัุนี้  
ธรัรัมโอสถจะช่วัยได�ด้ก็ุต่ิอเม่�อใช�ให�ถ้กุติ�องติามขัึ้�นี้ติอนี้ เร้ัยกุว่ัา สัมมัปปธานี้ ค่อควัามเพ้ยรัชอบั 
๔ ปรัะกุารั ดังน้ี้�

 ขัึ้�นี้ติอนี้ท้� 1 สังวรปธุ์านํ เพ้ยรัรัะวัังป้องกัุนี้อย่าให�เป็นี้โรัคทางกุายหร่ัอโรัคทางจิติใจ  
ไม่ว่ัาจะเป็นี้โรัคโควิัด 1๙ หร่ัอโรัคซ้ึ่มเศรั�า

 ขัึ้�นี้ติอนี้ท้� ๒ ปหานํปธุ์านํ เพ้ยรับัำาบััดรัักุษาเม่�อเกิุดโรัคแล�วั เช่นี้ ติิดโควัิด 1๙  
แล�วัติ�องร้ับัรัักุษาให�หายขึ้าดโดยเร็ัวั

 ขัึ้�นี้ติอนี้ท้� ๓ ภิาวนําปธุ์านํ เพ้ยรัด้แลสุขึ้ภาพให�แข็ึ้งแรังอย้่เสมอด�วัยกุารัออกุกุำาลัง 
และนัี้�งกุรัรัมฐานี้ รัวัมทั�งฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ทางกุายเพ่�อกุรัะตุิ�นี้ภ้มิคุ�มกัุนี้ทางกุาย และฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ทางจิติ 
เพ่�อกุรัะตุิ�นี้ภ้มิคุ�มกัุนี้กิุเลส

 ขัึ้�นี้ติอนี้ท้� ๔ อน์ํรักฺขนําปธุ์านํ เพ้ยรัด้แลรัักุษาตัิวัเองเพ่�อให�ม้สุขึ้ภาพด้ทั�งกุายและใจ 
เขึ้�าทำานี้องท้�ว่ัา “จิติใจท้�แจ่มใสอย้ใ่นี้ร่ัางกุายท้�สมบ้ัรัณ์ (A sound mind in a sound body)”
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อาติมภาพได�แต่ิงโคลงสรุัปควัามหมายขึ้องปธานี้ ๔ ไวั�ดังน้ี้�

เพีัยรสังวรกฺ่อนํสร้าง ปัญหา 
เพีัยรปหานํทํั้าถ่งครา ปรับุแกฺ้ 
เพีัยรเจำริญเร่งภิาวนํา ค้อพััฒ-นําเฮย 
เพีัยรอน์ํรักฺษ�รวม่แล้ สี�ข้อปธุ์านํ

ควัามเพ้ยรัทั�งส้�ปรัะกุารัน้ี้� เป็นี้ขัึ้�นี้ติอนี้ในี้กุารัท้�จะส้�กัุบัโรัคทางกุายและโรัคทางจิติใจ  
ในี้ขึ้ณะท้�เรัากุำาลังเผู้ชิญวิักุฤติจากุกุารัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ เรัาจะติ�องส้�กัุบัโรัครัะบัาดน้ี้� 
ติามขัึ้�นี้ติอนี้ควัามเพ้ยรั ๔ ปรัะกุารั ดังจะเห็นี้ได�ว่ัา ขึ้�อท้� 1 สังวรปธุ์านํ เพ้ยรัรัะวัังอย่าให�ติิดเช่�อ 
โควิัด 1๙ เพรัาะหากุคนี้ไทยปลอ่ยตัิวัให�ติิดโควิัด 1๙ ติอนี้น้ี้�โรัครัะบัาดอาจจะลามไปทั�วัปรัะเทศไทย
แล�วัก็ุได� ดังนัี้�นี้เรัาติ�องพรั�อมเพร้ัยงกัุนี้ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม  
ไม่เขึ้�าไปในี้สถานี้ท้�เส้�ยง น้ี้�ค่อสังวัรัปธานี้ 

 น่ี้าเส้ยดายท้�คนี้ไทยบัางกุลุ่มไม่ทำาสังวัรัปธานี้ ค่อไม่รัะมัดรัะวััง ไม่ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย 
ขึ้ณะเล่นี้กุารัพนัี้นี้ หร่ัอติอนี้เขึ้�าคลับัเขึ้�าบัาร์ัสนุี้กุสนี้านี้จนี้ล่มกุลัวัติาย โควิัด 1๙ จ้งแพร่ัรัะบัาดไป
ทั�วัอย่างทุกุวัันี้น้ี้� กุารัขึ้าดสังวัรัปธานี้ทำาให�ติิดโควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษอย่างรัวัดเร็ัวั ซ้ึ่�งคนี้ไขึ้�จะติ�องร้ับั
เขึ้�ารัับักุารัรัักุษาให�ทันี้ท่วังท้ เพรัาะถ�าติิดโควิัดสายพันี้ธ์ุจ้นี้แบับัปีท้�แล�วัใช�เวัลาหลายสัปดาห์กุว่ัา
คนี้ไขึ้�จะติาย แต่ิถ�าติิดโควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษแค่สัปดาห์เด้ยวัคนี้ไขึ้�ก็ุติายแล�วั

ขัึ้�นี้ติอนี้กุารัรัักุษาโรัคโควิัด 1๙ จัดเป็นี้ปหานํปธุ์านํ ติอนี้แรักุถ�าคนี้ไขึ้�ยังไม่แสดง 
อากุารัมากุ จม้กุยังได�กุลิ�นี้ ก็ุใช�ฟ้ัาทะลายโจรัรัักุษาในี้เบ่ั�องติ�นี้ บัางท้ก็ุให�ยาแกุ�ไขึ้� แกุ�หวััด  
แต่ิพอเป็นี้โควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษ เรัารัอนี้านี้ไม่ได�เพรัาะเช่�อลงปอดเร็ัวัทำาให�รัักุษาไม่ทันี้  
คนี้จ้งติายกัุนี้มากุข้ึ้�นี้ ฉะนัี้�นี้ติอนี้น้ี้�หมอจ้งให�ยาฟาวิพิัราเวียร� ซ้ึ่�งไม่ใช่ยารัักุษาโดยติรัง ขึ้ณะน้ี้� 
ยังไม่ม้ยารัักุษาโควิัด 1๙ ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัผู้ลิติมานี้านี้แล�วัเพ่�อรัักุษาไขึ้�หวััดใหญ่ เม่�อจ้นี้ติิดโควิัด 
เป็นี้ปรัะเทศแรักุ ก็ุม้กุารัทดลองใช�ยาสารัพัด ผู้ลปรัากุฏิว่ัายาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัยับัยั�งอากุารัปอด
อักุเสบัได�ด้ ยาน้ี้�ผู้ลิติท้�ญ้�ปุ�นี้โดยบัริัษัทฟ้ัจิฟิัล์มท้�เจอวิักุฤติเน่ี้�องจากุกุล�องถ่ายภาพและฟิัล์มขึ้าย
ไม่ได� บัริัษัทจ้งหันี้ไปผู้ลิติเคร่ั�องถ่ายภาพเอกุซ์ึ่เรัย์เอ็มอาร์ัไอ สำาหรัับัถ่ายภาพร่ัางกุายขึ้องคนี้ 
เพ่�อติรัวัจหามะเร็ัง โรัคหัวัใจ เป็นี้ติ�นี้ ซ้ึ่�งช่วัยให�ติรัวัจพบัโรัครั�ายได�เร็ัวัข้ึ้�นี้ นี้อกุจากุจะทำาอุปกุรัณ์
ทางกุารัแพทย์แล�วั บัริัษัทฟ้ัจิฟิัล์มยังได�ผู้ลิติยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัรัักุษาไขึ้�หวััดใหญ่ไปด�วัย แต่ิช่วังติ�นี้
ขึ้ายยาน้ี้�ไม่ได�เพรัาะทางกุารัญ้�ปุ�นี้ยังไม่ให�กุารัรัับัรัอง แต่ิปรัะเทศจ้นี้ได�นี้ำายาน้ี้�ไปทดลองรัักุษา 
โรัคโควิัด 1๙ ปรัากุฏิว่ัาใช�ได�ผู้ลด้ ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัจ้งขึ้ายด้มากุ บัริัษัทฟ้ัจิฟิัล์มเร่ังผู้ลิติยากัุนี้ใหญ่ 
โดยไม่ติ�องรัอกุารัรัับัรัองจากุทางกุารัขึ้องญ้�ปุ�นี้

ในี้ปรัะเทศไทยติอนี้น้ี้� สำาหรัับัคนี้แกุ่และคนี้ท้�เป็นี้โรัคกุลุ่มเส้�ยงท้�ติิดโควิัด เขึ้าจะแจกุ 
ยาฟาวิพิัราเวียร�ให�ทันี้ท้ คนี้ไขึ้�หน้ี้�งคนี้ใช�ยาน้ี้�ปรัะมาณ ๗๐ เม็ด ติอนี้น้ี้�ม้คนี้ติิดโควิัดกัุนี้เยอะมากุ 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ทำาให�ยาไม่เพ้ยงพอ กุารัทำาปหานี้ปธานี้ ค่อรัักุษาโรัคชักุไม่ทันี้กุารัณ์ เพรัาะว่ัายาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัม้ 
จำากัุด ทางองค์กุารัเภสัชกุรัรัมอยากุจะผู้ลิติยาน้ี้�เอง แต่ิก็ุม้ผู้้�แทนี้จากุญ้�ปุ�นี้มาขึ้อจดสิทธิบััติรัยาตัิวัน้ี้�
ในี้ปรัะเทศไทย หากุว่ัาทางกุารัขึ้องไทยยอมให�ญ้�ปุ�นี้จดสิทธิบััติรัได� เรัาติ�องซ่ึ่�อยาน้ี้�จากุต่ิางปรัะเทศ
ด�วัยรัาคาแพงมากุ ม้ข่ึ้าวัว่ัาเม่�อไม่นี้านี้มาน้ี้� ทางกุารัไทยไม่อนุี้ญาติให�ญ้�ปุ�นี้จดสิทธิบััติรัยาตัิวัน้ี้� 
โดยอ�างว่ัาไม่ม้ขัึ้�นี้ติอนี้ในี้กุารัผู้ลิติท้�ซัึ่บัซึ่�อนี้ หากุทางบัริัษัทยาญ้�ปุ�นี้ไม่อุทธรัณ์ ปรัะเทศไทย 
ก็ุจะม้ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั ท้�ผู้ลิติเองโดยองค์กุารัเภสัชกุรัรัม

จะเป็นี้กุารัด้กุว่ัาถ�าคนี้ไทยไม่ติิดโควิัด และไม่ติ�องใช�ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั นัี้�นี้ค่อเรัาติ�องหมั�นี้ 
ทำาภาวันี้าปธานี้ ค่อกุารัด้แลรัักุษาสุขึ้ภาพให�แข็ึ้งแรัง เพ่�อท้�เรัาจะไม่ติิดโควิัด 1๙ คนี้ไทยทั�งปรัะเทศ
ติ�องเสรัิมภ้มิคุ�มกัุนี้โควิัดด�วัยกุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ ติอนี้น้ี้�ไทยม้วััคซ้ึ่นี้ซึ่ิโนี้แวัคเขึ้�ามาจากุจ้นี้ ๖ ล�านี้เข็ึ้ม  
ขึ้อให�ฉ้ดกัุนี้ไปกุ่อนี้ เพรัาะถ�าฉ้ดวััคซ้ึ่นี้น้ี้�แล�วั แม�จะติิดโควิัดหลังจากุนัี้�นี้ คนี้ไขึ้�จะไม่ป�วัยหนัี้กุถ้ง 
กัุบัเขึ้�าโรังพยาบัาล อย่างนี้�อยวััคซ้ึ่นี้ซิึ่โนี้แวัคก็ุช่วัยให�ไม่ป�วัยหนัี้กุและไม่ติาย 

วััคซ้ึ่นี้ท้�ไทยจะได�มาอ้กุในี้วัันี้ท้� ๗ มิถุนี้ายนี้ ๒๕๖๔ ก็ุค่อแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�า บัริัษัทท้�ผู้ลิติ
ยาน้ี้�ในี้ไทยพรั�อมส่งมอบัให�งวัดแรักุ ๖ ล�านี้เข็ึ้ม หลังจากุนัี้�นี้จะส่งมอบัอ้กุเด่อนี้ละ 1๐ ล�านี้เข็ึ้ม  
จนี้ครับั ๖1 ล�านี้เข็ึ้มติอนี้สิ�นี้ปีน้ี้� เน่ี้�องจากุคนี้ไทยติ�องฉ้ดคนี้ละ ๒ เข็ึ้ม ดังนัี้�นี้ คนี้ไทย ๓๐ ล�านี้คนี้
จะได�ฉ้ดแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าภายในี้สิ�นี้ปี เม่�อบัวักุกัุบัคนี้ท้�ได�ฉ้ดซิึ่โนี้แวัคอ้กุ ๓ ล�านี้คนี้ รัวัมคนี้ไทย 
ท้�จะได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ ๓๓ ล�านี้คนี้ ซ้ึ่�งยังไม่พอท้�จะสรั�างภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้ รััฐบัาลตัิ�งเป้าว่ัาคนี้ไทยปีน้ี้� 
จะติ�องได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ ๕๐ ล�านี้คนี้จ้งจะได�ภ้มิคุ�มกัุนี้หม่้ ติอนี้น้ี้�พรัะสงฆ์วััดปรัะยุรัวังศาวัาสทยอย 
กัุนี้ไปฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ท้�โรังพยาบัาลสงฆ์ เจ�าอาวัาสได�ไปฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าเป็นี้ร้ัปแรักุ  
เม่�อวัันี้ท้� ๗ เมษายนี้ท้�ผู่้านี้มา  จากุนัี้�นี้พรัะล้กุวััดก็ุทำาติามเจ�าอาวัาสด�วัยกุารัทยอยกัุนี้ไปฉ้ดวััคซ้ึ่นี้  
ขึ้ณะน้ี้�พรัะสงฆ์วััดปรัะยุรัวังศาวัาสกุว่ัา ๖๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้แล�วั น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ภิาวนําปธุ์านํ

ขัึ้�นี้ติอนี้สุดท�ายค่อ อน์ํรักฺขนําปธุ์านํ หมายควัามวั่าให�รัักุษาควัามด้เหม่อนี้เกุล่อรัักุษา 
ควัามเคม็ นัี้�นี้ค่อ คนี้ไทยติ�องใช�ช้วิัติวิัถ้ใหมใ่ห�เป็นี้ปกุติิ แม�วัา่ภายในี้สิ�นี้ปีน้ี้�ปรัะเทศไทยจะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้
ครับัติามเป้า คนี้ไทยสามารัถกุลับัมาทำาธุรักิุจได�ติามปกุติิ แติ่ปรัะมาทไม่ได� คนี้ไทยยังจะติ�องใช�
ช้วิัติวิัถ้ใหม่แบับันิี้วันี้อร์ัมอลต่ิอไป ค่อติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม  
แม�ว่ัาคนี้ส่วันี้ใหญ่จะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้กัุนี้แล�วั แต่ิวััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ติิดโควิัดไม่ได� 1๐๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ คนี้ท้�ฉ้ด
วััคซ้ึ่นี้แล�วัอาจจะติิดโควิัดสายพันี้ธ์ุอินี้เด้ยและสายพันี้ธ์ุแอฟัริักุาก็ุได� เพรัาะฉะนัี้�นี้ติ�องใช�ช้วิัติ 
วิัถ้ใหม่กัุนี้ต่ิอไป น้ี้�เร้ัยกุว่ัาอนุี้รัักุขึ้นี้าปธานี้

 ทั�งหมดท้�ว่ัามาน้ี้�เป็นี้ขัึ้�นี้ติอนี้ในี้กุารัใช�ธรัรัมโอสถติ�านี้ภัยโควิัด 1๙ ธรัรัมโอสถจะม้ผู้ลด้ต่ิอ
เม่�อนี้ำาไปใช�ปฏิิบััติิติามขัึ้�นี้ติอนี้ดังกุล่าวัมา พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “อกฺฺขาโตฺ โว ม่ยา ม่คฺโค อญฺฺาญฺย 
สลฺลสตฺฺถนํํ หนี้ทางเพ่�อสลัดล้กุศรั เรัาติถาคติร้ั�แล�วัจ้งบัอกุแกุ่ท่านี้ทั�งหลาย ต์ฺมฺ่เหหิ กิฺจฺำจํำ อาตฺปฺปํ 
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ท่ั้านํทัั้�งหลายตฺ้องลงม้่อปฏิบัุติฺ ค้อถอนํลูกฺศิรด้้วยตฺนํเอง อกฺฺขาตฺาโร ตฺถาคตฺา เพัราะตฺถาคตฺ 
เป็นํแตฺ่เพีัยงผูู้้บุอกฺทั้าง” 

เพรัาะฉะนัี้�นี้ คนี้ท้�รัักุตัิวักุลัวัติาย ติ�องใช�ธรัรัมโอสถในี้กุารัดำาเนี้ินี้ช้วิัติ และทำาติามขึ้�อ
แนี้ะนี้ำาเร่ั�องช้วิัติวิัถ้ใหม่ ถ�าเรัาไม่ลงม่อทำา เรัาก็ุทุกุข์ึ้เอง แต่ิกุรัะนัี้�นี้ก็ุด้ เวัลาท้�เรัาลงม่อทำา เรัาติ�อง 
ช่วัยตัิวัเองด�วัย หากุรัอแต่ิให�คนี้อ่�นี้มาช่วัยเพรัาะคิดแบับัปัดควัามรัับัผิู้ดชอบั ว่ัาเร่ั�องกุารักิุนี้อย้ ่
เป็นี้เร่ั�องขึ้องเรัา ส่วันี้เร่ั�องรัักุษาโรัคเป็นี้เร่ั�องขึ้องหมอ หากุมัวัแต่ิรัอให�หมอมารัักุษาโควิัด บัางท้
ก็ุไม่ทันี้กุารัณ์ เพรัาะปอดพังไปแล�วั หร่ัอแม�จะหายจากุโควิัดก็ุม้ปัญหาสุขึ้ภาพอ่�นี้ติามมาอ้กุนี้านี้ 
เพรัาะว่ัาโควิัดทำาลายภ้มิคุ�มกัุนี้ ในี้ท้�สุดทำาให�เป็นี้โรัคอ่�นี้ด�วัย โรัคน้ี้�จ้งม้ผู้ลรั�ายติามมามากุมาย 
ฉะนัี้�นี้อยา่ปรัะมาท จงคิดช่วัยด้แลรัักุษาตัิวัเองด�วัย แม�แต่ิควัายยงัร้ั�จักุช่วัยตัิวัเองเลย ดังข่ึ้าวัต่ิอไปน้ี้� 

เม่�อวัันี้ท้� 1 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้�จังหวััดนี้ครันี้ายกุ ม้ควัายเผู่้อกุตัิวัหน้ี้�ง อายุ ๓ ปี  
หากิุนี้หญ�าอย้่ในี้ทุ่งนี้า แล�วัเดินี้เลยเขึ้�าไปในี้สวันี้มะม่วังท้�อย้่ติิดกัุนี้ ในี้สวันี้นัี้�นี้ม้บ่ัอบัาดาลล้กุ
สามเมติรัคร้ั�ง เป็นี้บ่ัอกุลมท้�ม้วังคอนี้กุร้ัติซึ่�อนี้กัุนี้เป็นี้ชั�นี้ ๆ ควัายตัิวัน้ี้�พลาดติกุลงไปในี้บ่ัอ  
มันี้รั�องดังลั�นี้จากุกุ�นี้บ่ัอ เจ�าขึ้องสวันี้ได�ยินี้เส้ยงควัายรั�องก็ุมาสำารัวัจด้พบัว่ัาควัายติกุบ่ัอ จ้งไปบัอกุ
เจ�าขึ้องควัายแจ�งกุ้�ช้พติำาบัลให�มาช่วัยควัายติกุบ่ัอ ทางกุ้�ช้พได�ใช�รัถมายกุวังคอนี้กุร้ัติออกุไป ๒ วัง  
เกิุดปัญหาว่ัาจะพาควัายข้ึ้�นี้จากุบ่ัอได�อยา่งไรั ฝ่�ายดับัเพลงิติำาบัลสง่รัถดับัเพลงิมา ๒ คันี้ บัรัรัทุกุนี้ำ�า
มาเต็ิมคันี้รัถ ฉ้ดนี้ำ�าลงไปให�นี้ำ�าท่วัมจากุกุ�นี้บ่ัอข้ึ้�นี้มา เน่ี้�องจากุควัายว่ัายนี้ำ�าได� มันี้จ้งลอยติวััข้ึ้�นี้มาติาม
รัะดับันี้ำ�า ควัายไม่ยอมให�นี้ำ�าท่วัมหัวัตัิวัเอง มันี้ใช�ขึ้าทั�งส้�ขึ้�างถ้บันี้ำ�าจนี้ตัิวัลอยติามรัะดับันี้ำ�าข้ึ้�นี้มาถ้ง 
ขึ้อบัปากุบ่ัอ จากุนัี้�นี้ควัายก็ุเดินี้ออกุจากุขึ้อบัปากุบ่ัอ ควัายปลอดภัยเพรัาะมันี้ร้ั�จักุช่วัยตัิวัเอง

มนุี้ษย์ย่อมฉลาดกุว่ัาควัาย ดังนัี้�นี้มนุี้ษย์นี้อกุจากุจะช่วัยตัิวัเองให�ปลอดภัยจากุโควิัด 1๙  
แล�วัยังสามารัถช่วัยคนี้อ่�นี้ให�ปลอดภัยอ้กุด�วัย สมดังพรัะบัาล้ท้�ว่ัา “อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขนฺํโตฺ ปรํ รกฺฺขติฺ 
ผูู้้รักฺษาตฺนํช้ื้�อว่ารักฺษาคนํอ้�นํ ปรํ รกฺฺขนฺํโตฺ อตฺฺตฺานํํ รกฺฺขติฺ ผูู้้รักฺษาคนํอ้�นํก็ฺช้ื้�อว่ารักฺษาตฺนํ”  
ดังม้เร่ั�องเล่าว่ัา

ชายสองคนี้พ้�นี้�องช่วัยกัุนี้ทำานี้าในี้ท้�ดินี้ผู่้นี้เด้ยวักัุนี้ พ้�ชายแติ่งงานี้ม้ครัอบัครััวัแล�วั ส่วันี้ 
นี้�องชายยงัเป็นี้โสด ทั�งสองสรั�างบั�านี้คนี้ละหลังม้รัั�วัคั�นี้กุลาง พวักุเขึ้าทำานี้าผู่้นี้เด้ยวักัุนี้ เม่�อได�ผู้ลผู้ลิติ
เป็นี้ขึ้�าวัเปล่อกุกุ็แบ่ังคนี้ละคร้ั�งเท่ากัุนี้ วัันี้หน้ี้�งนี้�องชายคิดว่ัา “เรัาเป็นี้คนี้โสดยังไม่ม้ครัอบัครััวั  
ส่วันี้พ้�ชายแต่ิงงานี้แล�วัม้ล้กุหลายคนี้ เขึ้าติ�องกุารัขึ้�าวัเปล่อกุจำานี้วันี้มากุเอาไวั�เล้�ยงด้ครัอบัครััวั  
มันี้ไม่ถ้กุติ�องท้�เรัาจะแบ่ังขึ้�าวัเท่ากัุนี้ พ้�ชายควัรัได�ส่วันี้แบ่ังมากุกุว่ัา” 

พอติกุกุลางค่นี้ นี้�องชายได�นี้ำากุรัะสอบัไปใส่ขึ้�าวัเปล่อกุจนี้เต็ิมแล�วัแอบัแบักุกุรัะสอบัเขึ้�าไป
ในี้บั�านี้ขึ้องพ้�ชาย จากุนัี้�นี้ เขึ้าเทขึ้�าวัเปล่อกุทั�งหมดท้�ม้ในี้กุรัะสอบัเขึ้�าไปในี้ยุ�งขึ้�าวัขึ้องพ้�ชาย  
เขึ้าทำาอย่างน้ี้�ทุกุค่นี้ 
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 ฝ่�ายพ้�ชายคิดว่ัา “เรัาแต่ิงงานี้ม้ล้กุหลายคนี้แล�วั เวัลาแกุ่เฒ่าเรัายังม้ครัอบัครััวัคอยด้แล  
แต่ินี้�องชายเรัาอย้่คนี้เด้ยวัไม่ม้ครัอบัครััวั เม่�อแกุ่เฒ่าใครัจะด้แล เขึ้าจะเอาเงินี้ท้�ไหนี้มารัักุษา
เวัลาเจ็บัไขึ้� เพรัาะฉะนัี้�นี้ เรัาไม่ควัรัเอาเปร้ัยบันี้�องชาย มันี้ไม่ถ้กุติ�องท้�เรัาจะแบ่ังขึ้�าวัเท่ากัุนี้  
นี้�องชายควัรัได�ส่วันี้แบ่ังมากุกุว่ัา” 

 พอติกุกุลางค่นี้ พ้�ชายได�นี้ำากุรัะสอบัไปใส่ขึ้�าวัเปล่อกุจนี้เต็ิมแล�วัแอบัแบักุกุรัะสอบัเขึ้�าไป
ในี้บั�านี้ขึ้องนี้�องชาย จากุนัี้�นี้ เขึ้าเทขึ้�าวัเปล่อกุทั�งหมดท้�ม้ในี้กุรัะสอบัเขึ้�าไปในี้ยุ�งขึ้�าวัขึ้องนี้�องชาย 
เขึ้าทำาอย่างน้ี้�ทุกุค่นี้ 

 เวัลาผู่้านี้ไปหลายวัันี้ พ้�นี้�องค่้น้ี้�ร้ั�ส้กุปรัะหลาดใจว่ัาทำาไมขึ้�าวัเปล่อกุในี้ยุ�งจ้งไม่พร่ัองสักุท้  
จนี้กุรัะทั�งค่นี้หน้ี้�ง ขึ้ณะท้�ชายทั�งค่้กุำาลังแบักุกุรัะสอบัขึ้�าวัเปล่อกุเพ่�อเอาไปใส่ยุ�งให�อ้กุฝ่�ายหน้ี้�ง 
พวักุเขึ้าเดินี้ชนี้กัุนี้จ้งร้ั�ว่ัาท้�ขึ้�าวัเปล่อกุในี้ยุ�งไม่พร่ัองเลย ก็ุเพรัาะต่ิางคนี้ต่ิางขึ้นี้ขึ้�าวัเปล่อกุไปให�
กัุนี้และกัุนี้น้ี้�เอง เม่�อฝ่�ายหน้ี้�งแอบัให�ขึ้�าวัเปล่อกุไป 1 กุรัะสอบั อ้กุฝ่�ายหน้ี้�งก็ุแอบัให�ขึ้�าวัเปล่อกุ 
1 กุรัะสอบักุลับัค่นี้มา

 เร่ั�องเล่าน้ี้�ทำาให�น้ี้กุถ้งพุทธภาษิติท้�ว่ัา “ปูชื้โกฺ ลภิเตฺ ปูชํื้ บูุชื้าเขาย่อม่ได้้รับุกฺารบูุชื้าตฺอบุ 
วนฺํทั้โกฺ ปฏิวนฺํทั้นํํ ไหว้เขาย่อม่ได้้รับุกฺารไหว้ตฺอบุ” ซ้ึ่�งสอดคล�องกัุบัโคลงโลกุนิี้ติิต่ิอไปน้ี้�

ให้ท่ั้านํท่ั้านํจัำกฺให้ ตฺอบุสนํอง 
นํบุท่ั้านํท่ั้านํจัำกฺปอง นํอบุไหว้ 
รักฺท่ั้านํท่ั้านํควรครอง ความ่รักฺ เรานํา 
สาม่สิ�งนีํ�เว้นํไว้ แตฺ่ผูู้้ทั้รชื้นํ

ติรังกัุนี้ขึ้�าม ผู้้�ไม่รัักุษาตินี้ช่�อว่ัาไม่รัักุษาคนี้อ่�นี้ และผู้้�ไม่รัักุษาคนี้อ่�นี้ช่�อว่ัาไม่รัักุษาตินี้  
ดังม้เหตุิกุารัณ์เกิุดข้ึ้�นี้เม่�อเด่อนี้เมษายนี้ท้�ผู่้านี้มา ปรัะเทศอินี้เด้ยจัดงานี้ใหญ่ทางศาสนี้าซ้ึ่�ง 1๒ ปี
ม้ครัั�งหน้ี้�ง เร้ัยกุว่ัากุุมภเมลา ในี้เทศกุาลน้ี้� คนี้ฮั่ินี้ด้ลงไปอาบันี้ำ�าล�างบัาปในี้แม่นี้ำ�าคงคาพรั�อมกัุนี้  
ปีน้ี้�รััฐบัาลอินี้เด้ยยอมอนุี้ญาติให�คนี้มากุกุว่ัาส้�ล�านี้คนี้ลงไปอาบันี้ำ�าในี้แม่นี้ำ�าคงคาช่วังเทศกุาล 
กุุมภเมลา หลังจากุนัี้�นี้โควิัด 1๙ รัะบัาดอย่างหนัี้กุ นัี้กุบัวัชฮั่ินี้ด้ผู้้�เป็นี้ปรัะธานี้ในี้พิธ้น้ี้� 
ติิดโควิัดและเส้ยช้วิัติเม่�อวัันี้ท้� 1๙ เมษายนี้ อินี้เด้ยม้ผู้้�ติิดเช่�อโควิัด 1๙ ในี้รัะยะน้ี้�วัันี้ละ 
สามแสนี้คนี้ และม้คนี้ติายจำานี้วันี้มากุจนี้สถานี้ท้�เผู้าศพไม่เพ้ยงพอ

ปรัะเทศไทยก็ุปรัะสบัปัญหาโควิัด 1๙ รัะบัาดหนี้ักุในี้ช่วังสงกุรัานี้ติ์ท้�ผู่้านี้มา คนี้จำานี้วันี้
มหาศาลเคล่�อนี้ย�ายออกุจากุกุรุังเทพฯ ไปทั�วัปรัะเทศ พวักุเขึ้านี้ำาเอาเช่�อโควิัดไปฝ่ากุญาติิมิติรั 
ในี้ต่ิางจังหวััด ซ้ึ่�งเป็นี้เหตุิให�โควิัดรัะบัาดอย่างหนัี้กุจนี้คุมไม่อย้ม่าถ้งทุกุวัันี้น้ี้� ทางออกุจากุวิักุฤติน้ี้�
ค่อ ร้ับัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ อย่างท้�พรัะสงฆ์วััดปรัะยุรัวังศาวัาสได�ทำามาแล�วั 
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วัันี้น้ี้�เป็นี้วัันี้วิัสาขึ้บ้ัชา ทางวััดปรัะยุรัวังศาวัาสได�จัดเทศนี้์ออนี้ไลนี้์ แจกุธรัรัมโอสถ 
ติามแบับัอย่างท้�พรัะพุทธเจ�าได�ทำาไวั�ในี้ฐานี้ะท้�พรัะองค์ได� ช่�อว่ัา “สพฺัพัโลกฺติฺกิฺจฺำฉโกฺ  
แพัทั้ย�ผูู้้รักฺษาโรคให้ชื้าวโลกฺทัั้�งปวง” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ขึ้อเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอำานี้าจแห่งบุัญกุุศลทั�งปวัง  
พรั�อมทั�งบัารัม้ธรัรัมขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถน้ี้�  
หลวังพอ่พรัะพทุธนี้าคอนัี้ศักุดิ�สิทธิ� ในี้พรัะวัหิารั พรัะบัรัมสาร้ัรักิุธาติบุันี้พรัะเจด้ย ์ขึ้อจงมารัวัมกุนัี้
เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัให�ท่านี้ทั�งหลายจงเจริัญงอกุงามไพบ้ัลย์ยิ�ง ๆ ข้ึ้�นี้ไป 
ในี้ร่ัมธรัรัมขึ้ององค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า แคล�วัคลาดปรัาศจากุทุกุข์ึ้ โศกุ โรัค ภัย 
อุปัทวัันี้ติรัายทั�งปวัง เจริัญยิ�งด�วัยอายุ วัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ ปฏิิภาณ ธรัรัมสารัสมบััติิ ธนี้สารัสมบััติิ 
ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�ชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถ
มุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในํโลกฺติฺกิฺจำฉกฺกฺถา ว่าด้้วยแพัทั้ย�ของชื้าวโลกฺ  
พอสมควัรัแกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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ทักไขยกถา 

ว่่าด้้ว่ยทักษะชีีวิ่ต*

 

ทั้กฺฺเขยฺเยกฺปทํั้ ตฺาตฺ อเนํกฺตฺฺถปทั้นิํสฺสิตฺนฺํติฺ ฯ
              (ขุุ. ชา. ๑๙/๓๒๖)

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้ทัั้กฺไขยกฺถา ว่าด้้วยทัั้กฺษะชีื้วิตฺ เพ่�อเป็นี้ 
เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธาปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบุัญรัาศ้ ขึ้องท่านี้
พุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ตัิ�งใจฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้วัันี้น้ี้� อันี้ติรังกัุบัวัันี้พรัะ เป็นี้วัันี้ฟัังธรัรัม  
ม้ควัามไม่ปรัะมาทในี้ช้วิัติ แม�จะไม่ได�มาท้�วััดปรัะยุรัวังศาวัาส ก็ุติิดติามกุารัถ่ายทอดทางออนี้ไลน์ี้ 
เพ่�อท้�จะได�ปญัญาจากุกุารัฟัังธรัรัม ดังพรัะบัาล้วัา่ “ส์สฺสูสํ ลภิเตฺ ปญฺฺญํฺ ฟังด้้วยดี้ย่อม่ได้้ปัญญา” 
ปัญญาท้�เกิุดจากุกุารัฟัังธรัรัมน้ี้� ทำาให�ได�ทักุษะช้วิัติ

คําว่า ทัั้กฺษะ หมายถ้งควัามชำานี้าญ ควัามเช้�ยวัชาญ ทัั้กฺษะชีื้วิตฺ หมายถ้ง ควัามชำานี้าญ 
ในี้กุารัดำารังช้วิัติ แม�จะเผู้ชิญปัญหาอุปสรัรัค เช่นี้ โควิัด 1๙ คนี้ท้�ม้ทักุษะช้วิัติก็ุจะผู่้านี้พ�นี้ไปได� 
ส่วันี้คนี้ท้�ขึ้าดทักุษะช้วิัติ ก็ุผู่้านี้พ�นี้ด�วัยควัามลำาบัากุ บัางท้เอาตัิวัเองไม่รัอด

วิักุฤติอันี้เกิุดจากุโควิัด 1๙ เป็นี้กุารัทดสอบัทักุษะช้วิัติขึ้องมนุี้ษย์ เป็นี้ขึ้�อสอบัใหญ่  
และอาจจะเป็นี้ห�องเร้ัยนี้ใหญ่ขึ้องชาวัโลกุ เม่�อเจอโควิัดเป็นี้โรัครัะบัาดไปทั�วัโลกุอย่างน้ี้�  
เรัาจะขึ้�ามพ�นี้ไปได�อย่างไรั สติิปัญญาจะส้�ไหวัหร่ัอไม่ กุำาลังใจท้�จะเผู้ชิญกัุบัโควิัด 1๙ ถดถอย 
หร่ัอยัง คนี้ไทยเจอโควิัด 1๙ มาถ้งรัะลอกุท้� ๓ เป็นี้อย่างไรั ยังส้�ไหวัเหม่อนี้ติอนี้รัะลอกุท้� 1  
และท้� ๒ หร่ัอไม่ เหล่าน้ี้�สะท�อนี้ถ้งทักุษะช้วิัติ

คำาว่ัา ทัั้กฺษะ เป็นี้ศัพท์บััญญัติิท้�ใช�หมายถ้งคำาในี้ภาษาอังกุฤษว่ัา Skill แปลว่ัา ควัามเช้�ยวัชาญ 
ควัามชำานี้าญ แต่ิควัามเช้�ยวัชาญ ควัามชำานี้าญท้�บััญญัติิใช�นัี้�นี้ ไม่ติรังกัุบัศัพท์ธรัรัมะท้�จะเทศน์ี้ 
ในี้วัันี้น้ี้�เส้ยท้เด้ยวั เพรัาะคำาว่ัาทักุษะ ในี้สันี้สกุฤติ ติรังกัุบัภาษาบัาล้ว่ัา ทั้กฺฺข แปลว่ัา ควัามขึ้ยันี้  
คนี้ท้�ขึ้ยันี้ ท่านี้เร้ัยกุว่ัาม้ทักุษะ เรัาจ้งมักุแปลคำาว่ัา “ทั้กฺฺโข ผู้้�ขึ้ยันี้ ทั้กฺฺเขยฺย ควัามขึ้ยันี้” แต่ิม้ขึ้�อท้� 
ติ�องขึ้ยายควัามว่ัา คำาว่ัา “ทั้กฺฺข หร่ัอทักุษะ” ไม่ใช่วิัริัยะ ซ้ึ่�งเป็นี้ควัามขึ้ยันี้หร่ัอควัามเพ้ยรัธรัรัมดา 
แต่ิทักุษะท้�หมายถ้งญาณสัมปยุติวิัริัยะ แปลว่ัา “ความ่ขยันํทีั้�ประกฺอบุด้้วยปัญญา”

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๔ คำ�า 
เด่อนี้ ๗) ซ้ึ่�งอย้่ในี้ช่วังสถานี้กุารัณ์กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควิัด 1๙) ท้�รัะบัาด 
รัอบัสาม ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๙ 
มิถุนี้ายนี้  ๒๕๖๔
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ดังนัี้�นี้ คนี้ท้�ม้ทักุษะหร่ัอทักุขึ้ะติามนัี้ยภาษาบัาล้หมายถ้งคนี้ท้�ม้วิัริัยะหร่ัอควัามเพ้ยรั 
ท้�ใช�ปัญญากุำากัุบั ควัามเพ้ยรัม้ ๒ อย่างค่อ 1) ควัามเพ้ยรัท้�ม้ปัญญากุำากัุบั ๒) ควัามเพ้ยรั 
ท้�ไม่ม้ปัญญากุำากัุบั คำาว่ัาทักุษะในี้ภาษาพรัะหมายถ้งควัามเพ้ยรัปรัะเภทแรักุค่อ ควัามเพ้ยรั
ท้�ม้ปัญญากุำากัุบั พ้ดง่าย ๆ ว่ัา ทักุษะหมายถ้งควัามขึ้ยันี้บัวักุควัามฉลาด คนี้ม้ทักุษะ ค่อ 
คนี้ท้�ขึ้ยันี้อย่างฉลาด

คนี้ท้�ม้ทักุษะช้วิัติ ค่อ คนี้ท้�ม้ควัามร้ั�และลงม่อทำาติามควัามร้ั�นัี้�นี้ บัางคนี้ม้แต่ิควัามร้ั� 
ท้�อย้ใ่นี้ติำารัา เร้ัยนี้จบัแล�วัไมไ่ด�เอาควัามรั้�นัี้�นี้มาใช�ในี้ช้วิัติจรังิ ควัามรั้�นัี้�นี้ก็ุไม่ม้ปรัะโยชนี้ ์เขึ้าขึ้าดทกัุษะ  
ดังนัี้�นี้เป้าหมายขึ้องกุารัศ้กุษาจ้งติ�องกุารัให�คนี้เรัาม้ทักุษะค่อม้ทั�งควัามร้ั�และกุารัปฏิิบััติิ หมายถ้ง
เป็นี้คนี้ท้�ฉลาดและขึ้ยันี้ ซ้ึ่�งต่ิางจากุคนี้โง่แต่ิขึ้ยันี้ท้�ม้วิัริัยะ แต่ิขึ้าดปัญญา วิัริัยะหร่ัอควัามเพ้ยรั
หมายถ้งควัามกุล�า (ว้ัรัานี้ำ ภาโวั) คนี้กุล�าท้�ขึ้าดปัญญาเร้ัยกุว่ัาคนี้บั�าบิั�นี้

คนี้ม้ทักุษะช้วิัติจ้งหมายถ้งคนี้ท้�ทั�งฉลาดและขึ้ยันี้ ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด เขึ้าขึ้ยันี้ทำางานี้ 
ก็ุจริัง แต่ิไม่ใช่สักุแต่ิว่ัาทำาธุรักิุจแบับัโง่ ๆ ถ�าทำาแบับันัี้�นี้เขึ้าก็ุจะนี้ำาเอาโควิัดมาติิดคนี้อ่�นี้ แม�จะ
ขึ้ยันี้ เขึ้าก็ุขึ้ยันี้อย่างฉลาด ปรัับัตัิวัเขึ้�ากัุบันิี้วันี้อร์ัมอล วิัถ้ช้วิัติใหม่ ด�วัยกุารัใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย  
ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ขึ้ยันี้ค�าขึ้าย ขึ้ยันี้ทำาธุรักิุจ สามารัถท้�จะทำางานี้จากุท้�บั�านี้  
Work from Home อยากุจะฟัังเทศน์ี้ ฟัังธรัรัม ก็ุไม่ติ�องเอาตัิวัเองเขึ้�าไปเส้�ยง ฟัังธรัรัมด�วัยปัญญา 
ค่อฟัังอย้่ท้�บั�านี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัาฉลาดและขึ้ยันี้

ความ่ฉลาด้และความ่ขยันํรัวัมเป็นี้ทางเด้ยวักัุนี้ท้�ทำาให�เกิุดควัามสำาเร็ัจหลายอย่าง  
ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “ทั้กฺฺเขยฺเยกฺปทํั้ ตฺาตฺ อเนํกฺตฺฺถปทั้นิํสฺสิตํฺ” แปลควัาม
ว่ัา “ลูกฺเอ๋ย ทัั้กฺษะ ค้อ ความ่ฉลาด้และขยนัํ รวม่เป็นํทั้างเด้ยีวทีั้�ทํั้าให้เกิฺด้ประโยชื้นํ�หลายอยา่ง” 
แบับัยิงปืนี้นัี้ดเด้ยวัได�นี้กุหลายตัิวั ทำานี้องนัี้�นี้ ถ�าเรัาม้ทักุษะ แสดงว่ัาเรัาม้ควัามฉลาดและขึ้ยันี้  
ถ�าเป็นี้คนี้ขึ้ยันี้แต่ิโง่ หร่ัอฉลาดแต่ิข้ึ้�เกุ้ยจ จะไม่บัรัรัลุปรัะโยชน์ี้ท้�พ้งปรัะสงค์ ไม่ชนี้ะโควิัดแน่ี้นี้อนี้ 
คนี้ท้�ขึ้ยันี้แต่ิโง่ ขึ้ยันี้ไปทำางานี้ ขึ้ยันี้ออกุนี้อกุบั�านี้ และไม่ร้ั�เท่าทันี้เล่ห์เหล้�ยมขึ้องโควิัด 1๙  
ควัามขึ้ยันี้นัี้�นี้กุลายเป็นี้พาหะ ค่อตัิวันี้ำาเช่�อโรัคไปหาคุณป้� คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ ดังท้�ติิดกัุนี้แล�วั 
ในี้หม่้เคร่ัอญาติิ ทำาให�คนี้ติายมากุทุกุวัันี้น้ี้� คนี้ท้�ขึ้ยันี้แต่ิโง่พาให�คนี้ท้�ตินี้รัักุติ�องติายไป 
ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าไวั�ในี้มกุสชาดกุดังต่ิอไปน้ี้�

ช่างไม�กุลุ่มหน้ี้�งกุำาลังถากุไม�ทำาโต๊ิะ ทำาเต้ิยง ช่างไม�คนี้หน้ี้�งศ้รัษะล�านี้ แมลงวัันี้ชอบับัินี้
มาเกุาะบันี้หัวั เวัลาทำางานี้ไปเขึ้าก็ุไล่แมลงวัันี้ไปด�วัยควัามรัำาคาญ ช่างไม�คนี้น้ี้�จ้งติะโกุนี้บัอกุ 
ล้กุชายว่ัา ช่วัยฆ่าแมลงวัันี้ให�หน่ี้อย เขึ้าพ้ดด�วัยควัามโกุรัธ ล้กุชายเดินี้ย่องมาขึ้�างหลังพ่อ 
ถ่อขึ้วัานี้เล่มใหญ่มาด�วัย ติาจ�องไปท้�แมลงวัันี้ซ้ึ่�งเกุาะบันี้หัวัพ่อแล�วัเขึ้าก็ุเอาขึ้วัานี้จามเติ็มเหน้ี้�ยวั
ลงไปบันี้ตัิวัแมลงวัันี้ท้�เกุาะอย้่บันี้หัวัพ่อ แมลงวัันี้ไม่ติายเพรัาะมันี้บิันี้หน้ี้ไปได� แต่ิพ่อขึ้องเขึ้า 
ติายคาท้�ด�วัยคมขึ้วัานี้ขึ้องล้กุชายท้�เจาะลงบันี้หัวัขึ้องพ่อ
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

พรัะพุทธเจ�าสรุัปว่ัา ศัิตฺรูทีั้�ฉลาด้บุางทีั้ก็ฺดี้กฺว่ามิ่ตฺรทีั้�โง่ มิติรัค่อคนี้ท้�ม้ไมติร้ักัุบัเรัา เรัาไวั�ใจ 
ให�อย้่ใกุล�เรัา ถ�าเขึ้าโง่เขึ้าอาจทำาอันี้ติรัายเรัาได�ง่าย ๆ มิติรัโง่บัางท้ก็ุเป็นี้อันี้ติรัายต่ิอเรัามากุกุว่ัา
ศัติร้ัท้�ฉลาด เหม่อนี้กัุบับุัติรัโง่คนี้น้ี้� ทำาให�บัิดาติายโดยไม่ทันี้ร้ั�ติัวั ส่วันี้ศัติร้ัท้�ฉลาด ถ้งไม่ชอบัเรัา 
ก็ุไม่กุล�าฆ่าหร่ัอทำารั�ายเรัา เพรัาะเขึ้ากุลัวัติิดคุกุ เขึ้าคิดหนี้�าคิดหลังจ้งไม่ร้ับัทำารั�ายเรัา แต่ิคนี้ใกุล�ชิด 
ขึ้องเรัาท้�ไม่ม้ปัญญา บัางท้ก็ุทำารั�ายเรัาด�วัยควัามโง่ขึ้องเขึ้าโดยไม่ได�คิดวัางแผู้นี้ล่วังหนี้�า  
ดังกุรัณ้ ท้�ล้กุโง่ติิดยาบั�าจนี้ปรัะสาทหลอนี้เอาขึ้วัานี้จามหัวัพ่อเป็นี้ข่ึ้าวัให�เรัาเห็นี้ทุกุวัันี้น้ี้�  
ไม่ ใช่ม้แต่ิในี้นิี้ทานี้ชาดกุ ล้กุโง่ฆ่าแม่ท้�ไม่ยอมให�สติางค์ไปซ่ึ่�อยาบั�า คนี้ติิดยาบั�าไปขึ้อเงินี้หลวังพ้� 
ซ่ึ่�อยาบั�า หลวังพ้�ไม่ให� มันี้เอาม้ดฟัันี้ไม่ยั�ง น้ี้�เร้ัยกุว่ัา คนี้ใกุล�ชิดท้�โง่ บัางท้ก็ุเป็นี้อันี้ติรัาย
มากุกุว่ัาศัติร้ัท้�ฉลาดเส้ยอ้กุ มิติรัหร่ัอคนี้ใกุล�ชิดท้�โง่พาเช่�อโควิัด 1๙ มาติิดป้�ย่าติายายท้�บั�านี้  
คนี้โง่แต่ิขึ้ยันี้น้ี้�แหละท้�พากัุนี้ไปเท้�ยวัสถานี้บัันี้เทิงหลงรัะเริังกัุนี้จนี้เป็นี้เหตุิให�โควิัดรัะบัาด 
รัะลอกุท้� ๓ ไปทั�วัปรัะเทศอย้่ทุกุวัันี้น้ี้�

ทักุษะช้วิัติเป็นี้ควัามขึ้ยันี้อย่างฉลาด จะทำาอะไรัก็ุให�ม้ควัามร้ั�นี้ำาหนี้�าเป็นี้ญาณสัมปยุติ  
ไม่ใช่น้ี้กุขึ้ยันี้อยากุจะทำาอะไรัก็ุทำา เหม่อนี้เด็กุซึ่นี้คนี้หน้ี้�งข้ึ้�นี้เคร่ั�องบิันี้ไปกัุบัคุณพ่อคุณแม่  
เด็กุนัี้�งแถวัหนี้�าใกุล�กัุบัปรัะต้ิเคร่ั�องบิันี้ เคร่ั�องบิันี้ลงจอดแล�วั ปรัะต้ิงวังช�างยังเท้ยบักัุบัปรัะต้ิ 
เคร่ั�องบิันี้ไม่สนิี้ท เด็กุลุกุข้ึ้�นี้ไปกุดปุ�มทำาให�ปรัะต้ิเคร่ั�องบิันี้เปิดออกุไปกุรัะทบังวังช�าง ปรัะต้ิชำารุัด
เส้ยหาย คุณพ่อติ�องจ่ายค่าซ่ึ่อมเป็นี้ล�านี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ขึ้ยันี้แต่ิโง่มักุสรั�างปัญหา

ใครัท้�ร้ั�ตัิวัเองว่ัาโง่ ก็ุอย่าขึ้ยันี้มากุ เกิุดอุบััติิเหตุิบันี้ท�องถนี้นี้ คนี้โดนี้รัถชนี้นี้อนี้อย้ ่ 
กุ้�ภัยยังไม่มา อย่าไปขึ้ยันี้ช่วัยยกุหามคนี้เจ็บั ควัามขึ้ยันี้โดยไม่ม้ควัามร้ั�อาจทำาให�กุรัะด้กุสันี้หลัง 
เขึ้าเคล่�อนี้ ทำาให�เขึ้าพิกุารัไปติลอดช้วิัติ เพรัาะควัามขึ้ยันี้โดยร้ั�เท่าไม่ถ้งกุารัณ์ ฉะนัี้�นี้ จ้งติ�อง 
ม้กุารัฝึ่กุฝ่นี้ เร้ัยกุว่ัาม้ทักุษะท้�ถ้กุติ�องด�วัยปัญญาว่ัาจะยกุคนี้ปรัะสบัอุบััติิเหตุิ

ดังนัี้�นี้ เวัลาท้�เรัาจะทำาอะไรั ติ�องคิดหนี้�าคิดหลังกุ่อนี้ว่ัาเรัาม้ควัามร้ั�พอเพ้ยงกัุบัเร่ั�องนัี้�นี้ 
หร่ัอยัง ม้ปัญญาท้�จะทำาหร่ัอไม่ เอาปัญญาหร่ัอควัามร้ั�กุำากัุบัควัามขึ้ยันี้ อย่าให�ควัามกุล�า 
กุลายเป็นี้บั�าบิั�นี้ บัางคนี้ไม่ได�ใช�ปัญญากุำากัุบัก็ุเกิุดปัญหา แต่ิถ�าม้ปัญญากุำากัุบัควัามขึ้ยันี้ก็ุจะ
กุลายเป็นี้ทักุษะท้�ช่วัยให�แกุ�ปัญหาได�อย่างรัวัดเร็ัวัดังกุรัณ้ท้�คุณพ่อคนี้หน้ี้�ง โดนี้ล้กุชายตัิวันี้�อย ๆ 
รับักุวันี้อย้่เร่ั�อย พอพ่อจะทำางานี้ ล้กุก็ุมาชวันี้คุย พ่อจ้งหยิบัหนัี้งส่อเกุ่ามาเล่มหน้ี้�งเป็นี้หนัี้งส่อ
แจกุทั�วัไป พ่อฉ้กุกุรัะดาษแผู่้นี้หน้ี้�งมาจากุหนัี้งส่อนัี้�นี้ หนี้�าท้�ด้งออกุมาเป็นี้ภาพแผู้นี้ท้�โลกุ จากุนัี้�นี้ 
ก็ุฉ้กุแผู้นี้ท้�โลกุนัี้�นี้ออกุเป็นี้หลายชิ�นี้แล�วับัอกุล้กุชายว่ัา ต่ิอกุรัะดาษแต่ิละชิ�นี้ให�กุลับัมาเป็นี้แผู้นี้ท้�
โลกุเหม่อนี้เดิมแล�วัค่อยกุลับัมาหาพ่อ ล้กุก็ุรัับัปากุ เขึ้ารัับัเอากุรัะดาษหลายชิ�นี้นัี้�นี้ไป พ่อก็ุคิดว่ัา
วัันี้น้ี้�ล้กุไม่ม้ทางทำาเสรั็จ ล้กุหายไปคร้ั�งชั�วัโมงแล�วักุลับัมาส่งกุรัะดาษแผู้่นี้นัี้�นี้ท้�ต่ิอเขึ้�ากัุนี้ดังเดิม  
พ่อรัับัมาด้แล�วัเห็นี้เป็นี้แผู้นี้ท้�โลกุจ้งถามว่ัา ล้กุต่ิอชิ�นี้กุรัะดาษให�กุลับัมาเป็นี้แผู้นี้ท้�โลกุเหม่อนี้เดิม
ได�อย่างไรั
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ล้กุชายพลิกุกุรัะดาษแผู่้นี้ท้�ต่ิอกัุนี้นัี้�นี้ให�ด้อ้กุด�านี้หน้ี้�ง ซ้ึ่�งเป็นี้ภาพหนี้�าคนี้เต็ิมหนี้�าแล�วั 
บัอกุว่ัา ล้กุด้จากุหนี้�าหลังซ้ึ่�งเดิมเคยเป็นี้ภาพหนี้�าคนี้น้ี้�แล�วันี้ำาชิ�นี้ต่ิาง ๆ มาต่ิอกัุนี้ให�กุลับัมาเป็นี้
ภาพหนี้�าคนี้ติามเดิม แผู้นี้ท้�โลกุในี้อ้กุด�านี้หน้ี้�งก็ุกุลับัมาเต็ิมเหม่อนี้เดิม

เด็กุคนี้น้ี้�เปิดอ้กุด�านี้หน้ี้�งขึ้องหนี้�ากุรัะดาษด้วั่าเป็นี้ภาพอะไรั พอเห็นี้เค�าว่ัาเป็นี้ภาพ
หนี้�าคนี้ เขึ้าก็ุต่ิอชิ�นี้กุรัะดาษให�เป็นี้ภาพหนี้�าคนี้เต็ิมดังเดิม ภาพแผู้นี้ท้�อ้กุด�านี้หน้ี้�งก็ุกุลับัมา 
เต็ิมติามไปด�วัย น้ี้�เร้ัยกุว่ัาขึ้ยันี้อย่างฉลาด เป็นี้ทักุไขึ้ยหร่ัอควัามม้ทักุษะช้วิัติ ควัามม้ทักุษะ 
ก็ุค่อกุารัใช�ปัญญานี้ำาหนี้�าควัามขึ้ยันี้ ดังเร่ั�องต่ิอไปน้ี้�ท้�เกิุดข้ึ้�นี้ในี้ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุา

เด็กุสาวัวััย 1๗ ปีตัิ�งครัรัภ์ในี้วััยเร้ัยนี้ เม่�อคลอดล้กุออกุมาได�ยกุเด็กุให�เป็นี้ล้กุบุัญธรัรัม 
ขึ้องครัอบัครััวัหน้ี้�ง ซ้ึ่�งทำาให�ผู้้�หญิงวััย ๔๕ ปี ช่�อ นําว่า ท้�เคยหวัังว่ัาตินี้จะได�เด็กุคนี้น้ี้�เป็นี้ล้กุบุัญธรัรัม
ร้ั�ส้กุผิู้ดหวัังอย่างแรัง วัันี้หน้ี้�ง นี้าว่ัาแอบัเขึ้�าไปนัี้�งรัอท้�เบัาะหลังในี้รัถขึ้องเด็กุสาวัจนี้เจ�าขึ้องรัถเขึ้�า
มาจ้งเอาปืนี้จ้�เด็กุสาวับัังคับัให�เธอขึ้บััรัถไปบั�านี้พ่อแม่บุัญธรัรัมขึ้องเดก็ุเพ่�อจะไปแยง่เอาเด็กุค่นี้มา

เด็กุสาวัถ้กุปืนี้จ้�ก็ุติกุใจกุลัวัว่ัาภัยจะเกิุดกัุบัตินี้เองและล้กุ เธอข่ึ้มควัามกุลัวัพลางขัึ้บัรัถไป
เร่ั�อย ๆ มุ่งหนี้�าไปฟิัลาเดลเฟีัย คิดไปติลอดทางว่ัาทำาอย่างไรัจ้งจะเอาตัิวัรัอดโดยไม่ถ้กุฆ่าติาย  
ถ�าไปถ้งบั�านี้พ่อแม่บุัญธรัรัม เด็กุก็ุจะถ้กุลักุพาติัวัไป ถ�าเธอไม่ไปเธอกุ็ติาย เกุิดขึ้�อคับัขึ้�องในี้ใจ 
ขึ้องเดก็ุสาวั เธอใช�ปัญญาบัวักุกัุบัควัามกุล�า แต่ิไม่บั�าบิั�นี้ เธอไม่คิดแยง่ปืนี้จากุผู้้�รั�าย เพรัาะถ�าไม่ ใช� 
ควัามสุขุึ้มรัอบัคอบั เธออาจติายได�

ขึ้ณะท้�เธอขัึ้บัรัถไปถ้งกุลางทาง ม้รัถสายติรัวัจขึ้องติำารัวัจขัึ้บัมาจอดอย้ริ่ัมทาง ถ�าเธอบ้ับัแติรั 
เร้ัยกุติำารัวัจเธออาจโดนี้ผู้้�รั�ายยิงได�เหม่อนี้กัุนี้ เธอตัิดสินี้ใจหักุพวังมาลัยรัถให�พุ่งชนี้ท�ายรัถติำารัวัจ
สายติรัวัจท้�จอดอย้่ เพ่�อเร้ัยกุควัามสนี้ใจจากุติำารัวัจในี้รัถ พอชนี้รัถติำารัวัจเขึ้�าไปแล�วัม่อปืนี้ 
ขึ้�างหลังติกุติะล้ง ช่วังน้ี้�เด็กุสาวัได�กุรัะโจนี้ออกุจากุรัถ และติะโกุนี้ให�ติำารัวัจช่วัย ติำารัวัจเห็นี้ 
รัถถ้กุชนี้กุ็วิั�งออกุไปท้�รัถขึ้องเด็กุสาวัพบัคนี้รั�ายถ่อปืนี้อย้่ในี้รัถกุ็จับัใส่กุุญแจม่อ ต่ิอมา ม่อปืนี้ 
คนี้น้ี้�โดนี้ศาลติัดสินี้จำาคุกุ 1๒ ปี เด็กุสาวัรัอดช้วัิติเพรัาะใช�ทักุษะค่อควัามกุล�าบัวักุปัญญา 
ช่วัยให�ตินี้เองและล้กุขึ้องเธอปลอดภัย

ดังนัี้�นี้ เม่�อเผู้ชิญวิักุฤติในี้ขึ้ณะน้ี้� ค่อโควิัด 1๙ เรัาติ�องศ้กุษาหาควัามร้ั�เร่ั�องวััคซ้ึ่นี้แต่ิละ 
ชนิี้ดว่ัาเป็นี้อย่างไรัแล�วัฉ้ดอย่างเร็ัวั เพรัาะวััคซ้ึ่นี้ย้�ห�อไหนี้ก็ุได� ท้�ม้ให�ฉ้ดเป็นี้วััคซ้ึ่นี้ด้ท้�สุด  
ภาครััฐปรัะกุาศอย่างน้ี้�จนี้คนี้ทั�วัปรัะเทศอยากุฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ และลงทะเบ้ัยนี้ท้�หมอพรั�อมจำานี้วันี้มากุ 
เริั�มฉ้ดขึ้นี้านี้ใหญ่เม่�อวัานี้น้ี้� แต่ิวััคซ้ึ่นี้งวัดน้ี้�ใกุล�จะหมด คนี้ท้�ลงช่�อไวั�ในี้หมอพรั�อมจะฉ้ดได�ไม่กุ้�วัันี้ 
รััฐขึ้ยันี้โฆษณาเชิญชวันี้ให�คนี้ทั�วัปรัะเทศอยากุฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ แต่ิพอคนี้มาฉ้ดกัุนี้มากุ ไม่ม้วััคซ้ึ่นี้ 
ให�ฉ้ด อย่างน้ี้�เร้ัยกุว่ัาขึ้ยันี้แต่ิขึ้าดกุารัวัางแผู้นี้ วััคซ้ึ่นี้มาไม่ทันี้ ควัามขึ้ยันี้อย่างเด้ยวัยังไม่พอ 
ติ�องฉลาดในี้กุารัวัางแผู้นี้ด�วัย วััคซ้ึ่นี้มาไม่ครับัในี้เบ่ั�องติ�นี้ แต่ิก็ุจะทยอยติามมา และจะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้
กัุนี้เยอะท้�จังหวััดไหนี้บั�าง ติ�องใช�ปัญญาตัิดสินี้ว่ัาควัรัส่งวััคซ้ึ่นี้ไปให�จังหวััดท้�ม้โควิัดรัะบัาดมากุ 
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รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เพ่�อลดตัิวัเลขึ้ผู้้�ติิดเช่�อ นัี้�นี้ค่อกุรุังเทพมหานี้ครัติิดเช่�อมากุอันี้ดับั 1 ในี้ปรัะเทศ คนี้ติายมากุอันี้ดับั 1 
จ้งได�วััคซ้ึ่นี้มากุกุว่ัาท้�อ่�นี้ รัองลงไปค่อภ้เก็ุติ เพรัาะว่ัากุำาลังเติร้ัยมกุารัจัดรัะเบ้ัยบัท่องเท้�ยวั 
แบับัแคปซ้ึ่ล ใครัมาเท้�ยวัภ้เก็ุติ ถ�ามาจากุต่ิางปรัะเทศไม่ติ�องไปต่ิอท้�ไหนี้ เท้�ยวัอย่้แต่ิในี้ภ้เก็ุติอันี้ดับั  
๓ ค่อนี้นี้ทบุัร้ัท้�ติิดโควิัดเยอะ ก็ุเอาวััคซ้ึ่นี้ไปมากุหน่ี้อย สำารัวัจด้ว่ัาในี้ขึ้ณะท้�วัางแผู้นี้แบับัน้ี้�แล�วั 
จังหวััดอ่�นี้ ๆ จะเป็นี้อย่างไรั วััคซ้ึ่นี้มาทันี้ไหม เร้ัยกุว่ัาขึ้ยันี้ด�วัยปัญญา หร่ัอขึ้ยันี้อย่างฉลาด

รััฐติ�องปร้ักุษาผู้้�ม้ปัญญาในี้ด�านี้น้ี้� ค่อแพทย์และนัี้กุวิัทยาศาสติร์ั กุารัท้�จะส้�กัุบัโควิัด 1๙  
ไม่ใช่ใจกุล�าอย่างเด้ยวัจะชนี้ะ ปรัะธานี้าธิบัด้บัางปรัะเทศไม่กุลัวัโควิัดตัิ�งแต่ิติ�นี้ จนี้บััดน้ี้� 
ก็ุยังไม่ใส่หนี้�ากุากุ นัี้�นี้ค่อปรัะเทศบัรัาซิึ่ล คนี้บัรัาซิึ่ลเคยติิดโควิัดมากุเป็นี้อันี้ดับั ๒ ขึ้องโลกุ 
รัองจากุสหรััฐอเมรัิกุา แต่ิติอนี้น้ี้�ติิดมากุเป็นี้อันี้ดับั ๓ รัองจากุสหรััฐอเมรัิกุาและอินี้เด้ย แต่ิม้ 
คนี้ติายมากุเป็นี้อันี้ดับั ๒ ขึ้องโลกุรัองจากุสหรััฐอเมริักุา เหตุิท้�ม้คนี้ติายมากุเพรัาะปรัะธานี้าธิบัด้
บัรัาซึ่ลิค่อนี้ขึ้�างจะบั�าบิั�นี้ ไม่ฟัังแพทยแ์ละนัี้กุวิัทยาศาสติรั ์เขึ้าไมฟั่ังผู้้�ม้ปัญญาในี้ด�านี้น้ี้� ทำาให�บัรัาซึ่ลิ 
ติิดโควิัดติายกัุนี้มากุอย้่ทุกุวัันี้น้ี้� แม�จะม้วััคซ้ึ่นี้ ก็ุฉ้ดไปได�แค่ 1๗ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องปรัะชากุรัท้�ม้อย้่
ทั�งหมด ๒1๔ ล�านี้คนี้

ปรัะเทศไทยโชคด้ท้�ฝ่�ายผู้้�ม้อำานี้าจเช่�อแพทย์ในี้กุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ เบ่ั�องติ�นี้คนี้ไทย 
จ้งติิดเช่�อนี้�อยและติายนี้�อย แต่ิติอนี้หลังคนี้ติิดโควิัดจำานี้วันี้มากุเพรัาะม้ผู้้�แอบันี้ำาแรังงานี้ต่ิางด�าวั
เขึ้�ามาบั�าง ไปเล่นี้กุารัพนี้ันี้ต่ิางปรัะเทศบั�าง ไปทำางานี้ปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้บั�าง คนี้เหล่าน้ี้�นี้ำาเอา 
เช่�อโควิัด 1๙ เขึ้�ามาในี้ปรัะเทศเพรัาะม้คนี้บัางกุลุ่มไม่ทำาติามผู้้�ม้อำานี้าจและผู้้�ม้ปัญญา ค่อ 
กุรัะทรัวังสาธารัณสุขึ้ ติอนี้น้ี้�มาถ้งขัึ้�นี้ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ เรัาติ�องเช่�อว่ัาวััคซ้ึ่นี้ช่วัยให�เรัาไม่ติาย ไม่ป�วัยหนัี้กุ 
ติ�องม้กุารัวัางแผู้นี้ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้

ควัามร่ัวัมม่อขึ้องสองฝ่�าย ค่อฝ่�ายฉลาดกัุบัฝ่�ายขึ้ยันี้เป็นี้เร่ั�องสำาคัญ ถ�าคนี้คนี้เด้ยวั 
ทั�งฉลาดและขึ้ยันี้จะด้มากุ แต่ิถ�าคนี้เรัาฉลาดแต่ิไม่ขึ้ยันี้ หร่ัอขึ้ยันี้แต่ิไม่ฉลาด ติ�องหาเพ่�อนี้ค่้ห้ 
มาเติิมเต็ิมให�กัุบัเรัา เช่นี้ ถ�าเรัาเป็นี้คนี้ฉลาดติ�องหาเพ่�อนี้ท้�ขึ้ยันี้มาร่ัวัมทำากิุจกุารั เรัาม้ทุนี้  
ม้ควัามขึ้ยันี้ ม้กุำาลัง แต่ิเรัาไม่ม้วัิธ้ปรุังอาหารัท้�อร่ัอย ไม่ม้แม่ครััวัท้�ม้ฝ่ีม่อ เรัาก็ุไปจับัม่อกัุบั 
คนี้ท้�ฉลาดในี้ด�านี้กุารัปรัุงอาหารั เรัาเป็นี้นี้ายทุนี้จับัม่อกัุบัคนี้ฉลาดในี้กุารัปรัุงอาหารักุ็เปิด
ภัติติาคารัได� น้ี้�ค่อควัามร่ัวัมม่อขึ้อง ๒ ฝ่�าย และเป็นี้ทางแห่งควัามสำาเร็ัจ คนี้คนี้เด้ยวัไม่อาจจะ
ฉลาดและขึ้ยันี้ไปทุกุเร่ั�อง ไม่ม้ใครัท้�ร้ั�ไปทุกุเร่ั�อง และไม่ม้ใครัม้กุำาลังมากุท้�จะทำาได�ติลอดเวัลา  
ดังนัี้�นี้ฝ่�ายท้�ม้อำานี้าจ ม้กุำาลัง ติ�องจับัม่อกัุบัฝ่�ายท้�ม้ควัามร้ั�ม้ปัญญา น้ี้�เร้ัยกุว่ัาทักุษะรัะดับัปรัะเทศ 
ถ�าม้กุารัจับัม่อกัุนี้ขึ้องทั�งสองฝ่�ายกุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้จะสำาเร็ัจติามท้�ตัิ�งเป้าหมายไวั�แน่ี้นี้อนี้

ฉะนัี้�นี้ สิ�งท้�ควัรัทำาในี้ปัจจุบัันี้ ค่อกุารัสรั�างควัามร่ัวัมม่อด�วัยทักุษะ รัะหว่ัางฝ่�ายม้กุำาลังทรััพย์
หร่ัออำานี้าจกัุบัฝ่�ายท้�ม้กุำาลังปัญญาควัามร้ั� เม่�อสองฝ่�ายจับัม่อกัุนี้จะเกิุดทักุษะขึ้ององค์กุรั เร้ัยกุว่ัา
องค�กฺรแห่งกฺารเรียนํรู้ Learning Organisation ค่อองค์กุรัม้พลัง อย่างเช่นี้วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 



11๗

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ม้พรัะสงฆ์ 1๐๐ ร้ัป หากุต่ิางคนี้ต่ิางอย้ ่ต่ิางออกุไปสรั�างดาวัคนี้ละดวัง วััดไม่ม้พลัง แต่ิพอทุกุคนี้ 
จับัม่อกัุนี้จะเกิุดพลังในี้องค์กุรั เพรัาะเช่�อผู้้�ม้ปัญญาเป็นี้ท้�ปร้ักุษา กุองทัพยังติ�องม้กุุนี้ซ่ึ่อเป็นี้ 
ท้�ปร้ักุษา

ครัั�งหน้ี้�ง เล่าปี�ไปหาสุมาเต๊ิกุโช ซ้ึ่�งเป็นี้นัี้กุบัวัชลัทธิเติ�าท้�บัอกุว่ัา “ท่านี้เล่าปี� ท่านี้ไม่ม้ทาง 
ท้�จะกุอบักุ้�สถาบัันี้ฮ่ั่องเติ�ได� เพรัาะท่านี้ขึ้าดคนี้ด้ม้ฝี่ม่อมาช่วัยท่านี้”

เล่าปี�ถามว่ัา “ท่านี้อาจารัย์ ผู้มม้คนี้ด้ม้ฝี่ม่ออย่างกุวันี้อ้ เต้ิยวัหุย ทำาไมถ้งบัอกุว่ัาไม่ม้ 
คนี้ด้ม้ฝี่ม่อ”

สุมาเติ๊กุโชติอบัวั่า “ถ�าท่านี้คิดว่ัาม้คนี้ด้ม้ฝ่ีม่อแล�วัทำาไมรับัแพ�มาติลอด ท้�รับัแพ�เพรัาะ 
ท่านี้ขึ้าดคนี้ฉลาดมาวัางแผู้นี้ให� ถ�าท่านี้ได�คนี้อย่างขึ้งเบั�งเป็นี้มันี้สมองบัวักุนี้ักุรับัท้�ม้กุำาลัง  
ม้ควัามกุล�าหาญอย่างกุวันี้อ้ เต้ิยวัหุย ค่อฝ่�ายฉลาดกัุบัฝ่�ายขึ้ยันี้ช่วัยกัุนี้รับั จะไม่ม้ใครัส้�ได�”

เล่าปี�ทำาติามคำาแนี้ะนี้ำาน้ี้� เขึ้าไปกุรัาบักุรัานี้อ�อนี้วัอนี้ขึ้งเบั�งให�มาเป็นี้มันี้สมองให� ปรัะเทศ
ชาติิขึ้องเรัากุ็เช่นี้กัุนี้ ติ�องเอาสองฝ่�ายมารัวัมกุันี้เวัลาส้�กัุบัโควัิด ผู้้�ม้อำานี้าจติ�องฟัังแพทย์ 
และนัี้กุวิัทยาศาสติร์ัในี้กุารัส้�กัุบัโควิัด แต่ิถ�าปล่อยให�พวักุแพทย์และนัี้กุวิัทยาศาสติร์ัส้�ติามลำาพัง 
ก็ุเกิุดจลาจลได�เช่นี้กัุนี้ สองฝ่�ายติ�องจับัม่อกัุนี้ ค่อ ผู้้�ม้อำานี้าจสั�งกุารัและผู้้�ม้ควัามร้ั�ในี้เร่ั�องเหล่าน้ี้�
ติ�องปร้ักุษาหาร่ัอกัุนี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัาสรั�างทักุษะรัะดับัปรัะเทศ

ทักุษะขึ้องสองบัริัษัทยักุษ์ใหญ่ท้�จับัม่อกัุนี้ได�สรั�างควัามสำาเร็ัจในี้กุารัผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ติ�านี้ 
โควิัดขึ้นี้านี้แรักุขึ้องโลกุช่�อว่ัาไฟัเซึ่อรั์ Pf izer ท้�ได�รัับักุารัรัับัรัองจากุองค์กุารัอาหารัและยา 
ขึ้องสหรััฐอเมริักุากุ่อนี้ขึ้นี้านี้อ่�นี้ ไฟัเซึ่อร์ัได�ช่�อว่ัาเป็นี้วััคซ้ึ่นี้ท้�คนี้นิี้ยมฉ้ดมากุท้�สุดเพรัาะ 
ม้ปรัะสิทธิภาพส้งสุดในี้กุารัป้องกัุนี้โควัิด 1๙ ค่อส้งถ้ง ๙๐ - ๙๕ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิ คนี้ในี้อเมรัิกุาฉ้ด 
แต่ิวััคซ้ึ่นี้ขึ้นี้านี้น้ี้� หร่ัอไม่ก็ุฉ้ดโมเดอร์ันี้า Moderna ซ้ึ่�งออกุมาท้หลัง ใช�เทคโนี้โลยแ้บับัเด้ยวักัุนี้

วััคซ้ึ่นี้ไฟัเซึ่อร์ัสำาเร็ัจมากุ่อนี้ขึ้นี้านี้อ่�นี้เพรัาะอาศัยควัามร่ัวัมม่อรัะหว่ัางฝ่�ายฉลาดกัุบั 
ฝ่�ายขึ้ยันี้รัะดับัโลกุ ฝ่�ายฉลาดค่อฝ่�ายท้�วิัจัยเร่ั�องเทคโนี้โลย้ในี้กุารัทำาวััคซ้ึ่นี้ ค่อบัริัษัทไบัออนี้เทค 
BioNTech และฝ่�ายท้�ม้กุำาลังเงินี้มหาศาลและม้เคร่ั�องจักุรัในี้กุารัผู้ลิติ ม้พนัี้กุงานี้เป็นี้แสนี้คนี้  
ค่อบัริัษัทไฟัเซึ่อร์ัตัิ�งอย้่ท้�อเมริักุา ส่วันี้บัริัษัทไบัออนี้เทคตัิ�งอย้่ท้�เยอรัมน้ี้ ไบัออนี้เทคเป็นี้ตัิวัแทนี้
ขึ้องควัามฉลาดค่อปัญญา ไฟัเซึ่อร์ัเป็นี้ตัิวัแทนี้ขึ้องกุำาลังทุนี้ เม่�อนี้ำาเอากุำาลังทุนี้มาบัวักุปัญญา 
จ้งเกิุดวััคซ้ึ่นี้ไฟัเซึ่อร์ัออกุมาเป็นี้ขึ้นี้านี้แรักุในี้โลกุ

เม่�อโควิัด 1๙ เริั�มรัะบัาดในี้จ้นี้ติ�นี้เด่อนี้มกุรัาคม ๒๕๖๓ ท้�บุริษัทั้ไบุออนํเทั้ค ม้ปรัะธานี้
บัริัหารั ช่�อว่ัาอ้กุ้ร์ั ซึ่าฮิั่นี้ เกิุดท้�ตุิรักุ้ ถ่อสัญชาติิเยอรัมันี้ เขึ้าอพยพติามคุณพ่อตัิ�งแต่ิอายุ ๔ ขึ้วับั 
มาอย้่ท้�เยอรัมน้ี้ เร้ัยนี้จบัแพทย์แล�วัได�แต่ิงงานี้กัุบัค่้สรั�างค่้สม เป็นี้หมอเหม่อนี้กัุนี้ช่�อว่ัาต้ิเรัซ้ึ่  
ทั�งค่้ม้เป้าหมายเด้ยวักัุนี้ค่อทำาวิัจัย โดยทำาวิัจัยในี้ห�องแล็บัตัิวัเองกุ่อนี้เม่�อ ๒๕ ปีท้�แล�วั  
วิัจัยในี้สาขึ้ามะเร็ังวิัทยา ค่อศ้กุษาว่ัา จะรัักุษามะเร็ังโดยไม่ติ�องใช�ยาได�อย่างไรั โดยให�ภ้มิคุ�มกัุนี้ 



11๘

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ในี้ตัิวัคนี้กุำาจัดมะเร็ัง ปกุติิคนี้เรัาม้เช่�อมะเร็ังเกิุดข้ึ้�นี้ทุกุวัันี้ แต่ิว่ัาภ้มิคุ�มกัุนี้ขึ้องเรัากุำาจัดทิ�งไป  
แต่ิพอคนี้เรัาอายุมากุข้ึ้�นี้ ภ้มิคุ�มกัุนี้ค่อสุนัี้ขึ้เฝ้่าบั�านี้ในี้ตัิวัเรัา ข้ึ้�เกุ้ยจบั�าง หร่ัอมองเซึ่ลล์มะเร็ัง 
เป็นี้พวักุเด้ยวักัุนี้บั�าง จ้งไม่กุำาจัด กุลับัปล่อยให�เน่ี้�องอกุกุลายเป็นี้มะเร็ังเน่ี้�อรั�าย ฉะนัี้�นี้  
สาม้ภรัรัยาค่้น้ี้� จ้งได�ทำาวิัจัยว่ัา ทำาอย่างไรัท้�จะใช�ภ้มิคุ�มกัุนี้ขึ้องเรัากุำาจัดเซึ่ลล์มะเร็ังได�โดยไม่ติ�อง 
ใช�ยา พวักุเขึ้ารัะดมทุนี้จากุผู้้�ม้เงินี้มาตัิ�งบัริัษัทไบัออนี้เทคเม่�อปี ๒๕๕1

เม่�อตัิ�งบัริัษัทน้ี้�แล�วั พวักุเขึ้าก็ุทำาวิัจัยในี้เร่ั�องมะเร็ังมาเร่ั�อย ๆ จนี้กุรัะทั�งโควิัด 1๙ 
เริั�มรัะบัาด สาม้ภรัรัยาค่้น้ี้�หยุดกุารัวิัจัยเพ่�อรัักุษามะเร็ัง เร้ัยกุรัะดมท้มงานี้ ๕๐๐ คนี้ ขึ้องบัริัษัท 
มาทำาวิัจัยวััคซ้ึ่นี้ติ�านี้โควิัด 1๙ เร่ั�องน้ี้�ทรัาบัไปถ้งบัริัษัทไฟัเซึ่อร์ัซ้ึ่�งจับัม่อกัุบับัริัษัทไบัออนี้เทค 
มาตัิ�งแต่ิปี ๒๕๖1 เพ่�อค�นี้ควั�าวิัจัยทำาวััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ไขึ้�หวััดใหญ่ บัริัษัทไฟัเซึ่อร์ัจ้งหันี้มาให�เงินี้ทุนี้ 
สนัี้บัสนีุ้นี้บัรัิษัทไบัออนี้เทคในี้กุารัทำาวิัจัยเร่ั�องวััคซ้ึ่นี้ติ�านี้โควัิด 1๙ โดยติกุลงในี้สัญญาว่ัา  
สิทธิบััติรัในี้กุารัค�นี้พบัวััคซ้ึ่นี้เป็นี้ขึ้องบัรัิษัทไบัออนี้เทค ส่วันี้สิทธิ�ในี้กุารัผู้ลิติยา ขึ้ายยา  
เป็นี้เร่ั�องขึ้องบัรัิษัทไฟัเซึ่อรั์ เม่�อค�นี้ควั�าได�วััคซ้ึ่นี้แล�วักุ็ม้กุารัทดลองกุันี้ ๓ เฟัส เฟัสท้� ๓ สำาเร็ัจ 
ในี้เด่อนี้พฤศจิกุายนี้ ๒๕๖๓ วััคซ้ึ่นี้ได�ผู้ลในี้กุารัป้องกัุนี้โควิัดส้งถ้ง ๙๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ ข่ึ้าวัน้ี้�ทำาให�หุ�นี้
ขึ้องไบัออนี้เทคข้ึ้�นี้พรัวัด ปัจจุบัันี้ ดรั.อ้กุ้ร์ั ซึ่าฮิั่นี้ เป็นี้คนี้รัวัยติิด 1 ในี้ 1๐๐ ขึ้องเยอรัมน้ี้

เทคโนี้โลย้ท้� ดรั.ซึ่าฮั่ินี้ทำาน้ี้�เป็นี้นี้าโนี้เทคโนี้โลย้ เขึ้าสรั�างอนีุ้ภาคเล็กุมากุท้�เร้ัยกุว่ัานี้าโนี้  
ติามองไม่เห็นี้ เป็นี้ส่�อในี้กุารัทำารัหัสเพ่�อฉ้ดใส่เขึ้�าไปในี้กุล�ามเน่ี้�อขึ้องคนี้เรัา อนุี้ภาคเล็กุน้ี้� 
ม้โปรัแกุรัม mRNA ซ้ึ่�ง m ค่อ Messenger ตัิวันี้ำาสารัอย้ใ่นี้อนุี้ภาคเล็กุมากุน้ี้� พอเขึ้�าไปในี้ร่ัางกุาย
คนี้เรัาแล�วัมันี้จะเคล่�อนี้ไปหาเซึ่ลล์ในี้ตัิวัเรัา เม่�อไปถ้งก็ุจะสั�งให�เซึ่ลล์ผู้ลิติโปรัต้ินี้อย่างหน้ี้�งออกุมา 
ซ้ึ่�งโปรัต้ินี้น้ี้�จะเป็นี้อะไรัก็ุแล�วัแต่ิคำาสั�งว่ัาจะให�ออกุมาเป็นี้อะไรั ปรัากุฏิว่ัา เขึ้าสั�งให�ผู้ลิติโปรัต้ินี้
เป็นี้ขึ้าขึ้องไวัรััสโควิัด 1๙ แต่ิโปรัต้ินี้ชนิี้ดน้ี้� เซึ่ลล์ขึ้องเรัาเองเป็นี้ผู้้�ผู้ลิติติามคำาสั�ง ฉะนัี้�นี้เม่�อผู้ลิติ
ออกุมาแล�วั ร้ัปร่ัางหนี้�าติาเหม่อนี้ขึ้าขึ้องโควิัด 1๙ ซ้ึ่�งจะไปกุรัะตุิ�นี้ให�ภ้มิคุ�มกัุนี้หร่ัอสุนัี้ขึ้เฝ้่าบั�านี้
ในี้ร่ัางกุายขึ้องเรัาออกุมาโจมต้ิทำาลายจนี้กุรัะทั�งกุลายเป็นี้ว่ัา ภ้มิคุ�มกัุนี้เรัาเขึ้�มแข็ึ้งเพรัาะซึ่�อมรับั
กัุนี้โปรัต้ินี้โควิัด 1๙ น้ี้�

จุดด้ค่อ โปรัต้ินี้น้ี้�ร่ัางกุายเรัาผู้ลติิเอง เหม่อนี้สรั�างภาพจำาลองขึ้องเช่�อโรัค จ้งไมเ่ป็นี้อันี้ติรัาย
ต่ิอร่ัางกุาย และรัหสัท้�ส่งเขึ้�าไป พอสรั�างโปรัต้ินี้เสรัจ็ รัหัสนัี้�นี้ถ้กุทำาลายไป จ้งม้ควัามปลอดภยัส้งสุด
ในี้บัรัรัดาวััคซ้ึ่นี้ทั�งหลาย วััคซ้ึ่นี้ชนิี้ดอ่�นี้ใช�เช่�อท้�ติายแล�วับั�าง ใช�เช่�อท้�ผู้สมกัุบัเช่�อขึ้องลิงชิมแปนี้ซ้ึ่
บั�าง ยังม้สิ�งแปลกุปลอมเขึ้�าไปในี้ร่ัางกุายเรัา

เทคโนี้โลยข้ึ้องไบัออนี้เทคน้ี้�ใหมล่่าสุดไม่เคยใช�มากุ่อนี้ ดรั.อ้กุ้รั ์ซึ่าฮั่นิี้ กัุบัภรัรัยา เริั�มวิัจัยมา 
๒๕ ปีแล�วั หวัังจะสง่สารัอนี้ภุาคนี้าโนี้ เขึ้�าไปกุรัะตุิ�นี้ให�ร่ัางกุายสรั�างเน่ี้�องอกุเท้ยมและให�ภ้มคุิ�มกัุนี้
คอยกุำาจัด ภ้มิคุ�มกัุนี้จะทำาลายเน่ี้�องอกุรั�ายท้�เป็นี้มะเร็ังจริัง ๆ  ได� พวักุเขึ้ายงัทำาไม่เสร็ัจ แต่ิหยุดกุ่อนี้ 
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และหันี้มาใช�เทคนิี้คเด้ยวักัุนี้ ค่อแทนี้ท้�อนุี้ภาคนี้าโนี้จะผู้ลิติมะเร็ังเท้ยม กุลับัผู้ลิติโปรัต้ินี้เป็นี้ขึ้า 
ขึ้องเช่�อไวัรััสโควิัด 1๙ แทนี้ พวักุเขึ้าได�เงินี้มหาศาลเพรัาะบัรัิษัทไบัออนี้เทคติอนี้น้ี้�หุ�นี้ข้ึ้�นี้มากุ  
พวักุเขึ้าก็ุจะนี้ำาเอาเงินี้น้ี้�ไปทำาวิัจัยเร่ั�องอนุี้ภาคนี้าโนี้ป้องกัุนี้โรัคมะเร็ังต่ิอไป

อันี้น้ี้�ถ่อว่ัาเป็นี้ควัามกุ�าวัหนี้�ารัะดับัโลกุท้�มาจากุควัามรั่วัมม่อขึ้องฝ่�ายม้เงินี้ ม้กุำาลัง 
ในี้กุารัผู้ลิติ ค่อบัริัษัทไฟัเซึ่อร์ัในี้อเมริักุา ร่ัวัมกัุบัฝ่�ายวิัจัยใช�ปัญญาในี้เยอรัมน้ี้ ค่อ ไบัออนี้เทค  
ซ้ึ่�งม้เทคโนี้โลย้ล่าสุดไม่เคยใช�มากุ่อนี้ สำาเร็ัจเป็นี้วััคซ้ึ่นี้ย้�ห�อไฟัเซึ่อร์ัเอามาใช�กัุนี้อย้่ในี้ปัจจุบัันี้ 

ตัิวัอย่างขึ้องควัามสำาเร็ัจปรัะโยชน์ี้ยิ�งใหญ่ติรังน้ี้� มาจากุควัามรั่วัมม่อกัุนี้ขึ้องควัามฉลาด 
กัุบัควัามขึ้ยันี้ ถ�าปรัะเทศใด องค์กุรัใดไม่ด่�อ ไม่ม้ทิฏิฐิมานี้ะ คนี้ท้�ม้กุำาลัง ม้อำานี้าจ ฟัังท้�ปร้ักุษา  
ฟัังผู้้�ม้ปัญญา ฟัังแพทย์และนัี้กุวิัทยาศาสติรั์ ก็ุสามารัถส้�กัุบัโควัิด 1๙ ได� แต่ิถ�าต่ิางฝ่�าย 
ต่ิางถ่อด้ ฝ่�ายท้�ม้กุำาลังแต่ิขึ้าดปัญญาเอาแต่ิกุ�มหนี้�ากุ�มติาทำางานี้ด�วัยกุารัออกุคำาสั�งเร่ั�อยไป ก็ุจะเกิุด 
ควัามเส้ยหาย เพรัาะกุลายเป็นี้พวักุโง่แต่ิขึ้ยันี้ ส่วันี้ฝ่�ายท้�ม้ควัามร้ั�เอาแต่ิพ้ด เอาแต่ิแนี้ะนี้ำา  
ให�สัมภาษณ์ไปแต่ิละวัันี้ แล�วัไม่ร่ัวัมม่อกัุนี้กัุบัผู้้�ท้�ม้กุำาลัง ม้อำานี้าจ ก็ุเป็นี้พวักุฉลาดแต่ิข้ึ้�เกุ้ยจ

ฉะนัี้�นี้ผู้้�ท้�ฉลาดและขึ้ยนัี้อย้ใ่นี้องค์กุรัใด ปรัะเทศใด เรัาเร้ัยกุองค์กุรันัี้�นี้ปรัะเทศนัี้�นี้ว่ัาม้ทักุษะ  
ควัามฉลาดและขึ้ยันี้ม้อย้่ในี้คนี้ใด เรัาเร้ัยกุคนี้นัี้�นี้ว่ัาม้ทักุษะ และทักุษะน้ี้�แหละจะปรัะกุันี้ให� 
เกิุดควัามสำาเร็ัจหลายอย่างติามมา ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั�เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา  
“ทั้กฺฺเขยฺเยกฺปทํั้ ตฺาตฺ อเนํกฺตฺฺถปทั้นิํสฺสิตฺํ” แปลควัามว่ัา “ทัั้กฺษะ ค้อความ่ฉลาด้และขยันํ  
รวม่เป็นํทั้างเดี้ยวทีั้�ทํั้าให้เกิฺด้ประโยชื้นํ�หลายอย่าง” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย อานุี้ภาพแห่งหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัม 
วิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั อานุี้ภาพขึ้องหลวังพ่อ 
พุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิบันี้พรัะเจด้ย์ และบุัญกุุศลทั�งน้ี้�ท้�เกิุดจากุ
กุารัฟัังธรัรัม จงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัให�ทุกุท่านี้จงปรัะสบั
แต่ิควัามสุขึ้ ควัามเจริัญยิ�ง ๆ ข้ึ้�นี้ไปในี้ร่ัมธรัรัมแห่งองค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า แคล�วัคลาด
ปรัาศจากุทุกุข์ึ้ โศกุ โรัค ภัย โดยเฉพาะโควิัดภัย ขึ้อให�เจริัญยิ�งด�วัยอายุ วัรัรัณ สุขึ้ะ พละ ปฏิิภาณ 
ธรัรัมสารัสมบััติิ จงทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในํทัั้กฺไขยกฺถา ว่าด้้วยทัั้กฺษะแห่งชีื้วิตฺ พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ฌานกถา  

ว่่าด้้ว่ยการัเพ่งพินิจิ*

 

นํตฺฺถิ ปญฺฺญฺา อฌายิโนํติฺ ฯ
              (ขุุ. ธ. ๒๕/๖๕)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้ฌานํกฺถา ว่าด้้วยกฺารเพ่ังพิันิํจำ  
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้ 
ขึ้องญาติิโยมสาธุชนี้ทั�งหลายในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด 1๙ ซ้ึ่�งในี้ยามท้�ม้ควัามทุกุข์ึ้เด่อดรั�อนี้ใจ 
อันี้เน่ี้�องมาจากุโรัคภัยรุัมล�อมเบ้ัยดเบ้ัยนี้ ทำาให�ติ�องหาท้�พ้�ง โดยเฉพาะท้�พ้�งทางใจ ในี้ยามท้�มนุี้ษย์ 
ถ้กุภัยคุกุคาม มนุี้สฺสา ภยติชฺชิติา ก็ุไม่ม้อะไรัท้�จะเป็นี้ท้�พ้�งได�ด้กุว่ัาพรัะรััตินี้ติรััย โดยเฉพาะ 
พรัะธรัรัมคำาสั�งสอนี้ขึ้ององค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�าท้�จะเป็นี้หลักุย้ดในี้จิติใจ ในี้สถานี้กุารัณ์
แพร่ัรัะบัาดหนัี้กุขึ้องโควิัด 1๙ ในี้ปรัะเทศไทยขึ้ณะน้ี้�

เม่�อวัานี้น้ี้�ม้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ ๓,1๐๐ คนี้ เส้ยช้วิัติ ๕1 คนี้ เป็นี้ภาวัะท้�น่ี้าติกุใจในี้ควัามส้ญเส้ย 
แม�วั่าทางกุารัจะผู่้อนี้คลายให�ศาสนี้สถานี้ วััดวัาอารัามสามารัถจัดกิุจกุรัรัมทางศาสนี้า รัวัมคนี้ 
ได�ไม่เกิุนี้ ๕๐ คนี้กุ็ติาม แติ่เน่ี้�องจากุสถานี้กุารัณ์ยังไม่น่ี้าไวั�วัางใจ วััดปรัะยุรัวังศาวัาส 
จ้งยังจัดกิุจกุรัรัมทางศาสนี้าในี้วัันี้พรัะน้ี้�ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ เพ่�อให�ท่านี้ทั�งหลายไม่ติ�องพบั
กัุบัควัามเส้�ยง ๔ ปรัะกุารั ค่อ หล้กุเล้�ยงคนี้เส้�ยง สถานี้ท้�เส้�ยง กิุจกุรัรัมเส้�ยง และโอกุาสเส้�ยง  
เพรัาะเรัาไม่ม้ทางร้ั�วั่า ภัยจากุโควิัดจะมาทางไหนี้ ติ�องหล้กุเล้�ยงควัามเส้�ยง ๔ อย่าง  
ดังต่ิอไปน้ี้�  

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๘)  ซึ่้�งอย้่ในี้ช่วังสถานี้กุารัณ์กุารัแพรั่รัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควัิด 1๙) ท้�รัะบัาด 
รัอบัสาม ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๔ 
มิถุนี้ายนี้ ๒๕๖๔

๑. คนํเสี�ยง ๒. สถานํทีั้�เสี�ยง ๓. กิฺจำกฺรรม่เสี�ยง ๔. โอกฺาสเสี�ยง
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

๑. คนํเสี�ยง ค่อคนี้ติิดโควัิดหร่ัอคนี้ท้�เรัาคาดวั่าสัมผัู้สใกุล�ชิดผู้้�ท้�ติิดโควิัด ไม่อย่้ใกุล� 
คนี้เหล่านัี้�นี้ หร่ัอถ�าเรัาอาศัยอย้ใ่นี้เขึ้ติท้�โควิัดรัะบัาดหนัี้กุ เรัาก็ุหล้กุเล้�ยงกุารัพบัคนี้เส้�ยงชั�วัครัาวั

๒. สถานํทีั้�เสี�ยง ท้�ใดม้กุารัรัะบัาดขึ้องโควัิด 1๙ จะเป็นี้คลัสเติอร์ักุลุ่มกุ�อนี้หร่ัอไม่ก็ุติาม  
ไม่จำาเป็นี้อย่าไป ไม่ว่ัาจะเป็นี้สถานี้ท้�ใกุล�บั�านี้ ใกุล�วััด หร่ัอเป็นี้เม่องก็ุติาม

๓. กิฺจำกฺรรม่เสี�ยง งานี้ท้�รัวัมคนี้จำานี้วันี้มากุ ไม่ว่ัาจะเป็นี้งานี้ศพ งานี้ฉลอง งานี้บัวัชนี้าค 
เวั�นี้ได�ก็ุเวั�นี้

๔. โอกฺาสเสี�ยง งานี้เทศกุาล อย่างเช่นี้ วิัสาขึ้บ้ัชาท้�ผู่้านี้มา ไม่ม้กุารัเว้ัยนี้เท้ยนี้กัุนี้ท้� 
วััดน้ี้� และท้�อ่�นี้ ๆ  ทำากิุจกุรัรัมผู่้านี้ส่�อออนี้ไลน์ี้ เพ่�อหล้กุเล้�ยงไม่ให�เกิุดปรัะวััติิศาสติร์ัซึ่ำ�ารัอยเหม่อนี้
วัันี้สงกุรัานี้ต์ิปี ๒๕๖๔ ท้�ผู่้านี้มา เพรัาะไม่ม้กุารัห�ามจัดงานี้สงกุรัานี้ต์ิ เป็นี้ผู้ลทำาให�ม้กุารัรัะบัาด 
ขึ้องโควิัดรัะลอกุท้� ๓ ต่ิอเน่ี้�องมาจนี้ถ้งวัันี้น้ี้�

ติอนี้น้ี้�ใกุล�จะถ้งเทศกุาลเขึ้�าพรัรัษา ติ�องจัดงานี้น้ี้�ด�วัยควัามรัะมัดรัะวััง ค่อ จ�องติา 
ไม่กุะพริับั  ในี้ภาษานัี้กุมวัย เขึ้าบัอกุว่ัา กุาร์ัดอยา่ติกุ ค่อ ยกุหมัด ๒ ขึ้�างคอยป้องกัุนี้คาง ป้องกัุนี้จุดอ่อนี้  
ไม่ให�นัี้กุมวัยค่้ติ่อส้�มาชกุปลายคาง โควิัด 1๙ เหม่อนี้นัี้กุมวัยค่้ติ่อส้� ถ�าเรัาปรัะมาท ไม่ยกุ 
กุาร์ัดปกุป้องตัิวัเอง ไม่สวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัย ไม่ล�างม่อ ไม่รัักุษารัะยะห่างทางสังคม และไม่ห่างจากุ
ควัามเส้�ยงทั�ง ๔ ปรัะกุารั อย่างน้ี้�เร้ัยกุว่ัากุาร์ัดติกุ

กุารัท้�กุาร์ัดไม่ติกุอยา่งเด้ยวัไม่พอ ติ�องหลบัเกุ่งด�วัย หลบัสถานี้ท้�เส้�ยงและควัามเส้�ยงทั�งหลาย 
ดังท้�กุล่าวัมา ติาจับัจ�องด้วั่าคนี้เส้�ยง กุลุ่มเส้�ยง กิุจกุรัรัมเส้�ยง สถานี้ท้�เส้�ยงอย้่ท้�ไหนี้ ไม่จำาเป็นี้ 
ก็ุอย่าไปยุ่งในี้ช่วังน้ี้� ดังพุทธศาสนี้สุภาษิติท้�ว่ัา “สงฺเกฺยฺย สงฺกิฺตฺพฺัพัานิํ พ่ังระแวงสิ�งทีั้�ควรระแวง  
รกฺฺเขยยานําคตฺ ํภิยํ ระวังภัิยทีั้�ยังม่าไม่่ถ่ง” ควัามรัะวัังรัะแวังน้ี้�เร้ัยกุว่ัา ควัามติรัะหนัี้กุโดยไม่ติรัะหนี้กุ 
เพ้ยรัรัักุษาควัามปลอดภัยให�กัุบัตัิวัเอง ครัอบัครััวั หม่้บั�านี้และปรัะเทศขึ้องเรัา ติาจับัจ�องด้ภัย 
ท้�อาจจะมาถ้ง เร้ัยกุว่ัาจ�องติาไม่กุะพริับั

กุารัจับัจ�องเป็นี้กุารัเพ่งพินิี้จ ไม่ใช่จ�องอย่างอาฆาติมาดรั�าย รัะแวังจนี้เกิุนี้ไป แต่ิเป็นี้ 
กุารัจับัจ�องหร่ัอเพ่งพินิี้จด�วัยปัญญา เป็นี้กุารัผู่้อนี้คลายไปด�วัย ไม่ใช่เป็นี้โรัคปรัะสาทเพรัาะรัะแวัง
เกิุนี้ไป แค่ไอเจ็บัคอนิี้ดหน่ี้อยก็ุคิดว่ัาตินี้เป็นี้โควิัดไปแล�วั กุารัเพ่งพินิี้จท้�ถ้กุติ�องทำาให�เกิุดปัญญา  
ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “นํตฺฺถิ ปญฺฺญฺา อฌายิโนํ ปัญญาค้อความ่รอบุรู้  
ไม่่เกิฺด้มี่แกฺ่ผูู้้ไม่่เพ่ังพิันิํจำ” ค่อผู้้�ท้�ไม่จับัจ�องเพ่งพินิี้จพิจารัณา ฟัังเทศนี้์วัันี้น้ี้�หากุไม่ตัิ�งใจจับัจ�อง
ติิดติามทุกุปรัะโยค ทุกุคำาพ้ด ปัญญาค่อควัามรัอบัรั้�เกุ้�ยวักัุบัเร่ั�องท้�เทศน์ี้วัันี้น้ี้�จะไม่สมบ้ัรัณ์  
จะติกุหล่นี้หายไป เพรัาะใจลอยไปท้�อ่�นี้ กุารัจับัจ�องสิ�งใดแสดงว่ัาเรัาไม่วัอกุแวักุในี้สิ�งนัี้�นี้ 
ท้�เร้ัยกุว่ัาจ�องติาไม่กุะพริับั เรัาสนี้ใจเร่ั�องใด จะจ�องด้อย่างละเอ้ยด ติิดติามเร่ั�องนัี้�นี้อย่างต่ิอเน่ี้�อง  
ก็ุจะเกิุดปัญญา ค่อควัามรัอบัร้ั�เกุ้�ยวักัุบัเร่ั�องนัี้�นี้
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ฉะนัี้�นี้ ปัญญาจะเกิุดต่ิอเม่�อม้กุารัเพ่งพินิี้จ ค่อจับัจ�อง คําว่า เพ่ังพิันิํจำ ติรังกัุบัภาษาบัาล้
ว่ัา ฌานี้ บัางท่านี้ต้ิควัามว่ัาเป็นี้ฌานี้สมาบััติิท้�ได�จากุกุารันัี้�งกุรัรัมฐานี้ เช่นี้ ปฐมฌานี้ ทุติิยฌานี้  
ร้ัปฌานี้ อร้ัปฌานี้ เช่นี้น้ี้�ก็ุถ้กุ แต่ิฌานี้ค่อกุารัเพ่งพินิี้จในี้ท้�น้ี้�ม้ควัามหมาย ๒ อย่าง

อย่างทีั้� ๑ เรียกฺว่า อารัม่ม่ณู์ปนิํชื้ฌานํ จับัจ�องหร่ัอเพ่งพินิี้จสิ�งท้�มากุรัะทบัเรัา เม่�อร้ัปารัมณ์ 
ค่อภาพมากุรัะทบัติา หากุด้ผิู้วัเผิู้นี้ภาพจะไม่ชัด หากุเรัาเพ่งพินิี้จจับัจ�องก็ุจะเห็นี้รัายละเอ้ยด 
ขึ้องภาพนัี้�นี้ กุารัเพ่งด้ภาพนัี้�นี้นี้านี้รัาวั ๔ - ๕ นี้าท้ เป็นี้กุรัรัมฐานี้อย่างหน้ี้�งค่อ เพ่งกุสิณ เช่นี้  
เพ่งเท้ยนี้ หร่ัอเพ่งอะไรัก็ุแล�วัแต่ิ ติาเพ่งอารัมณ์ท้�มากุรัะทบัน้ี้�เร้ัยกุว่ัา อารััมมณ้ปนิี้ชฌานี้

ขึ้ณะฟัังเส้ยง ห้ก็ุจับัอย้่กัุบัเส้ยงนัี้�นี้เส้ยงเด้ยวั น้ี้�ท่านี้เร้ัยกุว่ัา ฌานี้ค่อเพ่งเร่ั�องเด้ยวั ฟัังเทศน์ี้
ก็ุฟัังอย่างเด้ยวั ต่ิอให�ม้เส้ยงอ่�นี้มารับักุวันี้ก็ุไม่สนี้ใจ ติาด้ ห้ฟััง ม่อสัมผัู้สอะไรัก็ุติาม ส่งใจไปจับั
จ�องจดจ่ออย้่กัุบัเร่ั�องนัี้�นี้ ท่านี้เร้ัยกุว่ัา เพ่งอารัมณ์ให�เกิุดควัามสงบั ถ�าเรัาคิดฟุ้ังซ่ึ่านี้เร่ั�องอ่�นี้แล�วั 
อยากุให�ใจสงบัก็ุติ�องหาอะไรัมาเพ่งด้ จะเป็นี้ติ�นี้ไม� สายนี้ำ�า ช่�นี้ชมกัุบัควัามงามขึ้องกุรัะแสธารั  
เรัาม้ควัามสุขึ้สงบั ล่มปัญหาทั�งหลายเพรัาะใจนิี้�งสงบัอย้่กัุบัสิ�งท้�เพ่งเฉพาะหนี้�า 

 บัางท่านี้นี้อนี้ไม่หลับักุลางค่นี้ เปิดด้โทรัทัศน์ี้หร่ัอฟัังเทปธรัรัมะ ส่งใจติามกุรัะแสขึ้อง
ธรัรัมะท้�พรัะบัรัรัยาย ไม่ฟุ้ังซ่ึ่านี้ไปคิดถ้งปัญหาช้วิัติในี้รัอบัวัันี้ท้�ผู่้านี้มา สักุพักุก็ุหลับั น้ี้�ค่อผู้ลขึ้อง
ฌานี้ปรัะเภทท้� 1 สรั�างควัามสงบั เร้ัยกุว่ัา อารััมมณ้ปนิี้ชฌานี้ เพรัาะฉะนัี้�นี้กุารัเขึ้�าวััดทำาบุัญช่วัย 
ให�ล่มเร่ั�องกุลุ�ม ขุ่ึ้นี้ขึ้�องหมองใจ เขึ้�าไปในี้วััดแล�วัม้บัรัรัยากุาศท้�ทำาให�เรัาเพ่งพินิี้จแล�วัเกุิดควัาม
สงบั นัี้�งเพ่งพรัะพุทธร้ัป จิติรักุรัรัมฝ่าผู้นัี้ง ฟัังเส้ยงกุรัะดิ�ง รัะฆัง หร่ัออะไรัก็ุแล�วัแต่ิ จิติเป็นี้สมาธิ 
ผู่้อนี้คลายแล�วัเกิุดควัามสงบั 

ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัดน้ี้� เรัาม้ควัามวุ่ันี้วัายจิติใจ อ่านี้ข่ึ้าวั ฟัังข่ึ้าวัแล�วักุลัดกุลุ�ม หัดพักุ
ใจเส้ยบั�างด�วัยกุารัเพ่งใจไปยังเร่ั�องท้�ทำาให�เรัาสบัายใจ คิดถ้งสถานี้ท้�หร่ัอคนี้ท้�ทำาให�เรัาม้ควัามสุขึ้  
ท่านี้เร้ัยกุว่ัา ฌานี้ท้�สรั�างควัามสงบั คนี้ญ้�ปุ�นี้ถนัี้ดในี้กุารัใช�กุารัเพ่งพินิี้จในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้ 

กุารัเพ่งพินิี้จขึ้องคนี้ญ้�ปุ�นี้ ภาษาบัาล้เร้ัยกุว่ัา ฌานี้ คนี้ญ้�ปุ�นี้เร้ัยกุว่ัา เซึ่นี้ พรัะพุทธศาสนี้า
นิี้กุายเซึ่นี้ขึ้องญ้�ปุ�นี้ ค่อกุารันี้ำาเอาฌานี้หร่ัอกุารัเพ่งพินิี้จไปใช�ในี้ทุกุกิุจกุรัรัมท้�ทำาปรัะจำาวัันี้  
ทำาอย่างช�า ๆ ม้สมาธิ เช่นี้ ชงชาอย่างม้สมาธิ ใครัได�ไปร่ัวัมพิธ้ชงชาขึ้องญ้�ปุ�นี้ ติ�องยอมรัับัว่ัาไม่ใช่
เร่ั�องสุกุเอาเผู้ากิุนี้ คนี้ชงชาจะม้สมาธิเพ่งพินิี้จกัุบัชาท้�ชง กุารัจัดดอกุไม�ก็ุจะม้กุารัเพ่งไม่วัอกุแวักุ 
ดอกุไม�ท้�จัดจ้งสวัยงาม สินี้ค�าขึ้องญ้�ปุ�นี้ใส่ใจเร่ั�องห้บัห่อบัรัรัจุภัณฑ์์ ไม่ว่ัาจะเป็นี้กุล่องบัรัรัจุอาหารั
ญ้�ปุ�นี้ ภาชนี้ะทุกุอย่าง แม�กุรัะทั�งห่อใส่ขึ้นี้ม ทำาสวัยงาม เพรัาะในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้พวักุเขึ้าเพ่งพินิี้จ
จนี้เกิุดสุนี้ทร้ัยะ ค่อควัามงาม ผู่้อนี้คลายเม่�อไปวััดด้สวันี้ญ้�ปุ�นี้ ม้เม็ดทรัายกุรัะจายอย่้ในี้สวันี้  
ม้กุ�อนี้หินี้และบัอนี้ไซึ่ แค่นัี้�นี้ เร้ัยบัง่ายงดงาม ไม่ม้อะไรัมากุมายท้�ทำาให�คนี้วัอกุแวักุในี้สวันี้ญ้�ปุ�นี้ 
เขึ้าติ�องกุารัให�เพ่งพินิี้จ แม�กุรัะทั�งในี้ศิลปะกุารัต่ิอส้�ไม่ว่ัาจะเป็นี้ซ้ึ่โม ย้โด ซึ่าม้ไรัสมัยโบัรัาณ 
ล�วันี้ใช�กุารัเพ่งพินิี้จทั�งนัี้�นี้ ท้�ทำาฌานี้เพ่งพินิี้จ ก็ุเพ่�อให�เกิุดควัามสงบัใจ
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ดังกุรัณ้ท้�ซึ่าม้ไรัคนี้หน้ี้�งไปวััดญ้�ปุ�นี้เพ่�อจะไปเร้ัยนี้ศาสนี้าแบับัเซึ่นี้ นัี้กุดาบัซึ่าม้ไรัคนี้น้ี้�ใจรั�อนี้ 

ยโสโอหัง เขึ้าเดินี้สวันี้ทางกุบััอาจารัยเ์จ�าพิธ้ชงชากุไ็ม่หลบั กุรัะแทกุไหลใ่ส่กัุนี้ อาจารัยเ์จ�าพิธ้ชงชา 

ไม่ทันี้สังเกุติ ไม่น้ี้กุว่ัาในี้วััดจะม้คนี้เดินี้ถ่อดาบัซึ่าม้ไรัมา ก็ุเกิุดกุรัะทบักุรัะทั�งกัุนี้ นัี้กุดาบัซึ่าม้ไรั 

โกุรัธมากุ หาว่ัาหมิ�นี้ศักุดิ�ศร้ั อย่างน้ี้�ถ่อว่ัาท�าทาย เขึ้าท�าดวัลดาบักัุบัอาจารัย์ชงชาคนี้นัี้�นี้จะขึ้อโทษ

เขึ้าก็ุไม่ยอม เขึ้ากุำาหนี้ดดวัลดาบัซึ่าม้ไรัในี้วัันี้รุ่ังข้ึ้�นี้

อาจารัย์เจ�าพิธ้ชงชาฟัันี้ดาบัไม่เป็นี้แต่ิก็ุติ�องรัับัคำาท�า เขึ้ากุลับัเขึ้�าวััดไปปร้ักุษาหลวังพ่อ

อาจารัย์เซึ่นี้ อด้ติเคยเป็นี้นัี้กุดาบัซึ่าม้ไรักุ่อนี้บัวัช ปร้ักุษาวั่าทำาอย่างไรัจ้งจะส้�กัุบันัี้กุดาบัซึ่าม้ไรั 

ตัิวัจริังได� ปร้ักุษาไปก็ุชงชาถวัายท่านี้ไปด�วัย

หลวังพ่ออาจารัย์เซึ่นี้นัี้�งด้เจ�าพิธ้ชงชาท้�กุำาลังชงชาถวัายท่านี้ เห็นี้ควัามสงบัในี้ส้หนี้�า  

ควัามม้สมาธเิพ่งพินิี้จในี้ขึ้ณะชงชา หลวังพอ่จ้งแนี้ะนี้ำาว่ัา พรุ่ังน้ี้�เวัลาดวัลกุนัี้ จงวัางส้หนี้�าเร้ัยบัเฉย 

แบับัท้�ท่านี้กุำาลังทำาด�วัยกุารัเพ่งพินิี้จในี้ขึ้ณะชงชาถวัายพรัะ ม้สติิสมาธิทุกุขึ้ณะ ด้สงบันิี้�ง 

ยกุดาบัซึ่าม้ไรัข้ึ้�นี้บันี้ศ้รัษะเพ่�อจ�องจะฟัันี้ ให�คิดถ้งขึ้ณะท้�กุำาลังชงชา ใจเคยนิี้�งขึ้ณะชงชาอย่างไรั 

ให�คิดอยา่งนัี้�นี้ แม�ขึ้ณะนัี้�นี้เปน็ี้วัารัะแหง่ควัามเปน็ี้ควัามติาย ไมต่ิ�องคดิถ้งเร่ั�องอ่�นี้ คิดแต่ิเร่ั�องชงชา

ขึ้ณะยกุดาบัซึ่าม้ไรัไวั�เหน่ี้อศ้รัษะ เติร้ัยมพรั�อมท้�จะฟัันี้ออกุไป

พอรุ่ังข้ึ้�นี้เจ�าพิธ้ชงชาไปถ้งสถานี้ท้�นัี้ดดวัลดาบั นัี้กุซึ่าม้ไรัก็ุชักุดาบัออกุมา จับัจ�องไป 

ท้�เจ�าพิธ้ชงชา ฝ่�ายเจ�าพิธ้ชงชาก็ุยกุดาบัซึ่าม้ไรัช้ไวั�เหน่ี้อศ้รัษะส่งใจน้ี้กุถ้งกุารัชงชาท้�ตัิวัเองชอบั  

ส้หนี้�านิี้�งสงบั เหม่อนี้กุับัอย้่ในี้พิธ้ชงชา เขึ้าถ่อดาบัย่นี้นิี้�ง ส้หนี้�าเร้ัยบัเฉยในี้ขึ้ณะแห่งควัามเป็นี้

ควัามติาย เวัลาผู่้านี้ไปสักุพักุใหญ่ นัี้กุดาบัซึ่าม้ไรัจ�องไปท้�ส้หนี้�าอันี้เร้ัยบัเฉยขึ้องเจ�าพิธ้ชงชา  

ใจเขึ้าสงบัติามไปด�วัย เม่�อฝ่�ายหน้ี้�งสงบัจ้งไม่กุรัะตุิ�นี้ควัามโกุรัธเกุล้ยด กุลับัม้พลังจ้งใจให�อ้กุฝ่�าย

หน้ี้�งเกิุดควัามสงบัไปด�วัย พอจิติสงบัและซึ่าบัซ้ึ่�งในี้ส้หนี้�าอันี้เร้ัยบัสงบัขึ้องเจ�าพิธ้ชงชา นัี้กุดาบั

ซึ่าม้ไรัได�รัับักุรัะแสแหง่ควัามชุ่มเยน็ี้ เขึ้าค่อย ๆ  วัางดาบัลง โค�งศ้รัษะคำานัี้บัแล�วัหยบิัดาบัเดนิี้จากุไป 

ด�วัยควัามนัี้บัถ่อ น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ใช้ื้ความ่สงบุ สยบุความ่เคล้�อนํไหว 

ในี้สภาวัะท้�เป็นี้วิักุฤติหัวัเล้�ยวัหัวัต่ิอแห่งควัามเป็นี้ควัามติาย ถ�าใจเรัาเพ่งพินิี้จเร่ั�องใด 

เร่ั�องหน้ี้�ง ไม่ใส่ใจกัุบัปัญหารัอบัขึ้�างขึ้ณะนัี้�นี้ จิติขึ้องเรัาจะสงบัและทำาให�เกิุดปัญญาว่ัาจะหา

ทางออกุอย่างไรั จะเอาชนี้ะอย่างไรั จะเกิุดควัามติรัะหนัี้กุโดยไม่ต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุ เพรัาะเรัาฝึ่กุเพ่งพินิี้จ  

น้ี้�ค่อกุารัใช�ธรัรัมะในี้ช้วัิติปรัะจำาวัันี้ เรัามาสวัดมนี้ติ์ท้�วััด เม่�อกุลับัไปบั�านี้เจอรัถติิด แทนี้ท้�จะนัี้�ง

อย้่ในี้รัถเฉย ๆ เรัาก็ุสวัดมนี้ต์ิในี้ใจไปด�วัย เคยนัี้�งกุรัรัมฐานี้ภาวันี้าอย้่แต่ิในี้บั�านี้ แต่ิเม่�อติ�องไป

ปรัะชุมในี้สถานี้ท้� ท้�ม้คนี้ทะเลาะกัุนี้ก็ุภาวันี้าในี้ใจไปด�วัย ไม่ทิ�งกุารัเพ่งพินิี้จ ทำาอย่างน้ี้�แล�วัช้วิัติจะ

เปล้�ยนี้ ต่ิอให�ม้โควิัดรุัมล�อม เรัาก็ุสามารัถน้ี้กุถ้งบัทสวัดมนี้ต์ิ หร่ัอสิ�งด้งาม ใช�กุรัรัมฐานี้คุ�มครัองใจ 

ด�วัยกุารัเพ่งพินิี้จ
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ถามว่ัา เหตุิใดคนี้เรัามักุเพ่งพินิี้จไม่ค่อยได� ในี้สถานี้กุารัณ์ต่ิาง ๆ เรัาอยากุจะเพ่งพินิี้จ  
แต่ิใจเกิุดกุารัวัอกุแวักุ ไม่เกิุดควัามรัับัร้ั�ด�วัยปัญญา ติอบัว่ัา เพรัาะกุารัฝ่ึกุฝ่นี้ยังไม่ถ้กุจุด  
เรัาติ�องฝึ่กุใจให�เพ่งพินิี้จในี้สิ�งท้�ชอบัเป็นี้เบ่ั�องติ�นี้ ท่านี้เร้ัยกุกุารัเพ่งพินิี้จในี้สิ�งท้�ชอบัน้ี้�ว่ัา ฉันํทั้สม่าธุ์ิ 
แปลว่ัา สมาธิท้�เกิุดจากุฉันี้ทะค่อควัามชอบัใจ

คนี้เรัาชอบัเร่ั�องใด จะเพ่งพินิี้จเร่ั�องนัี้�นี้ได�นี้านี้ เรัาชอบัคนี้ไหนี้ จะคุยและมองหนี้�าเขึ้าได�นี้านี้ 
ชอบันัี้กุรั�องคนี้ใด จะฟัังเพลงหร่ัอชมคอนี้เสิร์ัติขึ้องเขึ้าได�นี้านี้ ชอบัวิัชาไหนี้ จะเร้ัยนี้วิัชานัี้�นี้ได�นี้านี้ 
ชอบัธรัรัมะขึ้องใครั ก็ุจะศ้กุษาธรัรัมะขึ้องเขึ้าได�นี้านี้ แต่ิหากุว่ัาใจไม่ชอบั เรัาจะเพ่งพินี้ิจได�ยากุ 
ดังนัี้�นี้ เรัาติ�องฝึ่กุใจให�ชอบัค่อม้ฉันี้ทะ แล�วักุารัเพ่งพินิี้จจะติามมา ฝึ่กุเพ่งพินิี้จในี้เร่ั�องท้�ชอบักุ่อนี้ 
และเม่�อเพ่งพินิี้จแล�วั ปัญญาจะติามมา ดังม้กุรัณ้ท้�เกิุดข้ึ้�นี้ในี้กุรุังนิี้วัยอร์ักุ ปรัะเทศสหรััฐอเมริักุา

ชายสองคนี้เป็นี้เพ่�อนี้กัุนี้ คนี้หน้ี้�งมาจากุบั�านี้นี้อกุ อ้กุคนี้เป็นี้คนี้ในี้เม่อง ทั�งสองคนี้
เดินี้ไปติามถนี้นี้ในี้เวัลากุลางค่นี้ รัถก็ุวิั�งไปมาติามถนี้นี้ ชายบั�านี้นี้อกุเป็นี้คนํอินํเด้ียนํแด้ง  
เป็นี้คนี้พ่�นี้เม่อง ขึ้ณะท้�ชายบั�านี้นี้อกุเดินี้คุยไปกัุบัเพ่�อนี้ชาวักุรุัง เขึ้าหยุดเดินี้แล�วัถามว่ัา  
“ได�ยินี้เส้ยงจิ�งหร้ัดรั�องใกุล�ทางเดินี้หร่ัอไม่”

คนี้ในี้เม่องติอบัว่ัา “ไม่ได�ยินี้ ม้แต่ิเส้ยงรัถแล่นี้ไปมา”

คนี้อินี้เด้ยนี้แดงบัอกุว่ัา “แถวัน้ี้�ม้จิ�งหร้ัดเพรัาะผู้มได�ยินี้เส้ยงรั�อง”

คนี้บั�านี้นี้อกุเดินี้ไปติามเส้ยงรั�องนัี้�นี้แล�วัพบัจิ�งหร้ัดจริัง ๆ

คนี้ในี้เม่องร้ั�ส้กุอัศจรัรัย์ใจถามว่ัา “เหตุิใดคุณจ้งได�ยินี้เส้ยงจิ�งหร้ัด ซ้ึ่�งผู้มไม่ได�ยินี้เลย”

คนี้อินี้เด้ยนี้แดงติอบัว่ัา “ข้ึ้�นี้อย้่กัุบัท้�ว่ัาคุณให�ควัามสนี้ใจจิ�งหร้ัดหร่ัอเปล่า ถ�าคุณเห็นี้ว่ัา
จิ�งหร้ัดสำาคัญ คุณจะได�ยินี้เส้ยงมันี้เอง ถ�าใจชอบัเร่ั�องไหนี้ คุณจะได�ยินี้เร่ั�องนัี้�นี้ ไม่เช่�อจะทดลอง
ให�ด้”

พวักุเขึ้าพากัุนี้เดินี้ไปบัริัเวัณท้�ม้ไฟัฟ้ัาส่องสว่ัางหนี้�าห�างสรัรัพสินี้ค�า ชายบั�านี้นี้อกุหยิบั
เหร้ัยญ ๒๕ เซึ่นี้ต์ิออกุมาจากุกุรัะเป๋า ๒ - ๓ เหร้ัยญ และโยนี้เหร้ัยญไปบันี้พ่�นี้ ซ้ึ่�งขึ้ณะนัี้�นี้ม้เส้ยง
คนี้กุำาลังคุยกัุนี้ อ้กุทั�งม้เส้ยงรัถ เส้ยงบ้ับัแติรัเยอะแยะไปหมด ไมน่่ี้าท้�จะม้ใครัได�ยนิี้ แต่ิพอม้เหร้ัยญ  
๒ - ๓ เหร้ัยญหล่นี้กุรัะทบัพ่�นี้ ติาขึ้องคนี้ท้�เดินี้ผู่้านี้หันี้มามองวั่าเงินี้ติกุท้�ไหนี้ เพรัาะวั่าในี้ใจ 
ขึ้องคนี้ในี้เม่องม้แต่ิเร่ั�องเงินี้ พอได�ยินี้เส้ยงอย่างน้ี้�ก็ุร้ั�ว่ัาเป็นี้เส้ยงเงินี้ทันี้ท้ แต่ิคนี้อินี้เด้ยนี้แดง 
เป็นี้คนี้บั�านี้นี้อกุ ชอบัฟัังแต่ิเส้ยงจิ�งหร้ัด เส้ยงนี้กุรั�อง เขึ้าจ้งได�ยินี้เส้ยงจิ�งหร้ัด คนี้ในี้เม่องได�ยินี้
เส้ยงเงินี้ติกุ เรัาให�คุณค่ากัุบัเร่ั�องใด ใจก็ุจะจับัจ�องกัุบัเร่ั�องนัี้�นี้ ดังคำาปรัะพันี้ธ์ท้�ว่ัา

“สองคนํยลตฺาม่ช่ื้อง คนํหน่ํ�งม่องเห็นํโคลนํตฺม่ 
อีกฺคนํตฺาแหลม่คม่ เห็นํด้วงด้าวอยู่พัราวพัราย”
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คนี้เห็นี้โคลนี้ติมเพรัาะจับัจ�องแต่ิเร่ั�องไม่ด้ เขึ้ามองโลกุในี้แง่รั�าย ส่วันี้อ้กุคนี้หน้ี้�งมองโลกุ 
ในี้แง่ด้จ้งเห็นี้ดวังดาวั เขึ้าช่�นี้ชมสิ�งด้งาม มองไปทางไหนี้กุ็เห็นี้แติ่เร่ั�องด้งาม ม้ควัามสุขึ้ทุกุวัันี้  
ดังกุรัณ้ท้�อาจารัย์วิัชาจิติวิัทยาแห่งมหาวิัทยาลัยท้�แคลิฟัอร์ัเน้ี้ยได�สั�งนัี้กุศ้กุษากุลุ่มหน้ี้�งให�จดบัันี้ท้กุ
แต่ิเร่ั�องด้ ๆ ท้�เกิุดข้ึ้�นี้จำานี้วันี้ ๓ เร่ั�องต่ิอสัปดาห์ต่ิอเน่ี้�องเป็นี้เวัลา 1๐ สัปดาห์ ส่วันี้อ้กุกุลุ่มหน้ี้�ง 
ให�บัันี้ท้กุเร่ั�องท้�ไม่ด้ ๓ เร่ั�องต่ิอสัปดาห์ต่ิอเน่ี้�องเป็นี้เวัลา 1๐ สัปดาห์ เม่�อครับัเวัลาท้�กุำาหนี้ด  
อาจารัย์เร้ัยกุมาสอบัถาม ผู้ลปรัากุฏิวั่าคนี้ท้�จดแต่ิเร่ั�องด้ ๆ ม้ควัามสุขึ้มากุข้ึ้�นี้ สุขึ้ภาพด้ข้ึ้�นี้  
ส่วันี้คนี้ท้�จดแต่ิเร่ั�องรั�าย ๆ ผู้ลออกุมาว่ัา สุขึ้ภาพจิติแย่ลง ม้ทุกุข์ึ้มากุข้ึ้�นี้ ไปหาหมอบ่ัอยข้ึ้�นี้  
เพรัาะวั่าฝึ่กุให�ชินี้กัุบัเร่ั�องรั�าย ๆ จ้งเพ่งพินิี้จแต่ิเร่ั�องรั�าย ๆ ต่ิางจากุคนี้ท้�ฝึ่กุให�ชินี้กัุบัเร่ั�องด้ ๆ 
สุขึ้ภาพจิติด้ข้ึ้�นี้ กุารัเพ่งพินิี้จเร่ั�องด้ ๆ ทำาให�เกิุดควัามสงบัสุขึ้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัาฌานี้ปรัะเภทท้� 1 ค่อ  
อารััมมณ้ปนิี้ชฌานี้ เพ่งพินิี้จผัู้สสะท้�มากุรัะทบัท้�ทำาให�เรัาเกิุดควัามสุขึ้สงบั

ฌานํประเภิทั้ทีั้� ๒ เรียกฺว่า ลักฺขณู์ปนิํชื้ฌานํ แปลว่ัาเพ่งพินี้ิจไปท้�ลักุษณะร่ัวัมขึ้อง 
สิ�งทั�งหลาย ไม่ได�เพ่งเร่ั�องเด้ยวั แต่ิเพ้ยงหลายเร่ั�องเพ่�อหาแกุ่นี้แห่งควัามจริัง เวัลาฟัังคนี้พ้ด 
เกุ้�ยวักัุบัเร่ั�องใดเร่ั�องหน้ี้�ง หากุเรัาฟัังอย้่เร่ั�องเด้ยวัไม่สนี้ใจเร่ั�องอ่�นี้ เร้ัยกุว่ัา อารััมมณ้ปนิี้ชฌานี้ 
เพ่งเพ่�อให�เกิุดควัามสงบั แต่ิถ�าฟัังเร่ั�องเด้ยวักุันี้จากุหลาย ๆ คนี้ แล�วัด้งขึ้�อม้ลท้�พวักุเขึ้าพ้ดมา
สรุัปเป็นี้สารัะสำาคัญ เรัาเกิุดปัญญามากุข้ึ้�นี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ ท้�ไม่ได�มุ่งให�เกิุดควัามสงบั  
แต่ิมุ่งให�เกิุดควัามเขึ้�าใจ ควัามติรัะหนัี้กุร้ั� อย่างเช่นี้เรัาด้ข่ึ้าวัเร่ั�องโควิัดรัะบัาด เรัาไม่ได�ด้แต่ิข่ึ้าวั 
ในี้ปรัะเทศไทย เรัาด้ข่ึ้าวัปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ ในี้อังกุฤษ อเมริักุาแล�วัหาจุดร่ัวัมว่ัามันี้รัะบัาดเพรัาะ
อะไรั และสงบัลงเพรัาะอะไรั เพรัาะกุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้หร่ัอเพรัาะวัิถ้ช้วิัติใหม่ เรัากุ็จะได�ขึ้�อสรัุปเป็นี้
วิัธ้ปฏิิบััติิท้�ถ้กุติ�องในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด น้ี้�เร้ัยกุว่ัาเพ่งพินิี้จแล�วัได�ปัญญา เวัลาท้�ฟัังพรัะเทศนี้์ 
หลายเร่ั�อง เรัาสรุัปเอามาเป็นี้แกุ่นี้ในี้กุารัปฏิิบััติิ น้ี้�เร้ัยกุว่ัาลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ คนี้ท้�เพ่งพินิี้จในี้เร่ั�องใด 
ก็ุจะได�ปัญญาในี้เร่ั�องนัี้�นี้

ใครั ๆ ก็ุเคยเห็นี้ผู้ลไม�หล่นี้จากุติ�นี้ แต่ิไม่ได�เพ่งพินิี้จ แต่ิคนี้คนี้หน้ี้�งนัี้�งจ�องด้ล้กุแอปเปิ�ล 
ท้�ติกุลงมา จากุติ�นี้แอปเปิ�ลหลายติ�นี้แล�วัเก็ุบัเอาไปเพ่งพินิี้จเพ่�อติอบัคำาถามว่ัา ทำาไมล้กุแอปเปิ�ล
จ้งติกุลงมาเขึ้าเพ่งพินิี้จพิจารัณาจนี้ได�บัทสรัุปว่ัา เพรัาะถ้กุแรังโนี้�มถ่วังขึ้องโลกุด้งให�ติกุลงมา  
และไม่ใช่เฉพาะแอปเปิ�ลท้�ติกุลงมา สิ�งขึ้องทุกุอย่างก็ุติกุลงมาเช่นี้กัุนี้ เขึ้าจ้งสรัุปว่ัาเป็นี้เพรัาะ 
แรังโนี้�มถ่วัง ชายคนี้น้ี้�เป็นี้คนี้แรักุท้�ค�นี้พบักุฎแห่งแรังโนี้�มถ่วังขึ้องโลกุ เขึ้าเป็นี้นัี้กุวิัทยาศาสติร์ั 
ท้�ยิ�งใหญ่ ช่�อว่ัา ไอแซึ่กฺ นิํวตัฺนํ 

ปัญญาทางวัิทยาศาสติรั์มาจากุกุารัเพ่งพินิี้จ เกิุดจากุกุารัติิดติามเฝ่้ามองเหม่อนี้เพ่งกุสิณ  
อเล็กฺซึ่านํเด้อร� เฟลม่มิ่ง ผู้้�ค�นี้พบัเพนิี้ซิึ่ลลินี้ก็ุทำาแบับัเด้ยวักัุนี้ กุ่อนี้ออกุเดินี้ทางไปพักุรั�อนี้ 
นี้อกุเม่อง เขึ้าวัางถาดเพาะเล้�ยงเช่�อไวั�บันี้ม�านัี้�งท้�มมุห�อง เม่�อกุลับัมาเขึ้าพบัว่ัาม้ถาดเพาะเช่�ออันี้หน้ี้�ง 
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เกิุดกุารัปนี้เปื�อนี้ด�วัยเช่�อรัา และในี้บัริัเวัณท้�เช่�อรัาเกิุดข้ึ้�นี้นัี้�นี้แบัคท้เร้ัยถ้กุทำาลายไป เขึ้าได�นี้ำา
ถาดเพาะเช่�อชิ�นี้นัี้�นี้ไปเพาะเล้�ยงต่ิอ แล�วัพบัว่ัาเช่�อรัานัี้�นี้ได�ฆ่าแบัคท้เร้ัยท้�กุ่อให�เกิุดโรัคหลายชนิี้ด 
เขึ้าได�ตัิ�งช่�อสารันัี้�นี้ว่ัาเพนิี้ซิึ่ลลินี้ ถ�าเขึ้าไม่เพ่งพินิี้จ แต่ิกุลับันี้ำาเอาถาดท้�ใส่เช่�อรัาไปล�างเหม่อนี้ 
คนี้ทั�วัไป ก็ุจะไม่ม้กุารัค�นี้พบัเพนิี้ซิึ่ลลินี้ ถ�าไม่ม้กุารัเพ่งพินิี้จ จะไม่เกิุดปัญญาและจะไม่ม้กุารั 
ค�นี้พบัทางวิัทยาศาสติร์ั

ลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ เป็นี้กุารัเพ่งหาลักุษณะร่ัวัมหร่ัอสามัญลักุษณะในี้ทางวิัทยาศาสติร์ั ซ้ึ่�ง
ทำาให�ค�นี้พบักุฎวิัทยาศาสติร์ั ถ�าเป็นี้ทางธรัรัม เร้ัยกุว่ัาเพ่งพินิี้จแล�วัได�เห็นี้อนิํจำจัำง ท์ั้กฺขัง อนัํตฺตฺา 
ไม่เท้�ยง เป็นี้ทุกุข์ึ้ เป็นี้อนัี้ติติา ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสสอนี้ท่านี้โมฆรัาชว่ัา “ส์ญฺฺญฺโตฺ โลกํฺ อเวกฺฺขสฺส์ 
โม่ฆราชื้ สทั้า สโตฺ” แปลว่ัา “โม่ฆราชื้ เธุ์อจำงมี่สติฺท์ั้กฺเม้่�อ ม่องโลกฺหร้อเพ่ังพิันิํจำโด้ยความ่เป็นํ
ของว่าง” คำาว่ัา ว่าง หมายถ้ง ว่ัางจากุแกุ่นี้สารั สารัะ เพ่งควัามว่ัางมากุ ๆ ในี้ท้�สุดก็ุเห็นี้สรัรัพสิ�ง
เป็นี้ควัามว่ัาง ไม่ม้อะไรัจะติ�องย้ดมั�นี้เป็นี้ตัิวัฉันี้ ขึ้องฉันี้ ร้ั�แล�วัละ ร้ั�แล�วัวัาง บัรัรัลุธรัรัม ดับัทุกุข์ึ้

ลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ กุารัเพ่งพินิี้จหาลักุษณะร่ัวัมทำาให�เกิุดปัญญาทัั้�งในํทั้างวิทั้ยาศิาสตฺร�  
และเกฺิด้ปัญญาในํทั้างธุ์รรม่ใช�แกุ�ปัญหาช้วิัติได� คนี้ไม่ม้กุารัเพ่งพินิี้จแกุ�ปัญหาไม่ได� เพรัาะ
ต่ิ�นี้ติรัะหนี้กุ ไม่เกิุดควัามติรัะหนัี้กุ ติิดโควิัดโดยไม่ร้ั�ตัิวั เพรัาะไม่ม้กุารัเพ่งพินิี้จถ้งทางมาขึ้อง 
โควิัดท้�มาติิดตัิวัเขึ้า เม่�อถ้กุถามถ้งไทม์ไลน์ี้ว่ัาไปไหนี้มาบั�างก็ุไม่ร้ั� แสดงว่ัาไม่ได�รัะมัดรัะวัังว่ัาม้
ควัามเส้�ยงท้�ไหนี้ ม้กิุจกุรัรัมเส้�ยงท้�ใด แต่ิถ�าเป็นี้คนี้ท้�เพ่งพินิี้จ เขึ้าจะรัะมัดรัะวััง ก็ุจะไม่ติิดโควิัด  
และหากุติิดโควิัดแล�วัก็ุจะกัุนี้ไม่ให�ลุกุลามแพร่ัเช่�อไปติิดคนี้อ่�นี้ เขึ้าจำากัุดควัามเส้ยหายได� เพรัาะม้
ไทม์ไลน์ี้ว่ัาไปติิดมาจากุใครั ก็ุพาคนี้กุลุ่มนัี้�นี้ไปกัุกุบัริัเวัณ ถ�าหาไทม์ไลน์ี้ไม่ได�  ก็ุไม่ร้ั�ว่ัาจะไปคุมท้�ไหนี้  
พอไม่ม้ไทม์ไลน์ี้ก็ุติิดกัุนี้มโหฬารั ส่บัไม่ได�ว่ัาคนี้แรักุไปติิดมาจากุท้�ใด 

กุารัเพ่งพินิี้จทำาให�ร้ั�เท่าเอาไวั�ป้องกัุนี้ ร้ั�ทันี้เอาไวั�แกุ�ไขึ้ เกิุดกุารัรัะมัดรัะวัังไม่ให�คนี้งานี้ 
ในี้โรังงานี้น้ี้�นี้ำาเอาเช่�อโควิัดไปแพร่ัให�โรังงานี้อ่�นี้ ติอนี้น้ี้�โควิัดลุกุลามไปทั�วั ไม่ติิดกัุนี้เฉพาะ 
ในี้กุลุ่มคนี้ท้�ใช�แรังงานี้ แสดงว่ัาไม่ได�ม้กุารักัุกุตัิวักัุนี้อย่างเขึ้�มงวัด โควิัดก็ุแพร่ัไปติิดชาวับั�านี้ และ
สมาชิกุในี้ครัอบัครััวั เม่�อขึ้าดกุารัเพ่งพินิี้จ ขึ้าดกุารัติิดติามอยา่งต่ิอเน่ี้�องว่ัา คนี้คนี้หน้ี้�งไปไหนี้มาบั�าง  
จ้งแพรั่ไปติิดคนี้จำานี้วันี้รั�อย กุลายเป็นี้คลัสเติอรั์ใหม่อย้่เร่ั�อย ๆ ติอนี้น้ี้�ทางกุารัไม่นิี้ยมทำา 
ลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ เพ่�อหาลักุษณะร่ัวัมกัุนี้ขึ้องกุารัติิดโควิัดแต่ิละแห่งว่ัาม้ลักุษณะอย่างไรั เป็นี้สายพันี้ธ์ุ 
อะไรัติิดมาจากุไหนี้ ปีท้�แล�วัคนี้ไทยติิดโควัิดนี้�อย เพรัาะเป็นี้เช่�อสายพันี้ธ์ุท้�มาจากุจ้นี้ ติ�นี้ปีน้ี้� 
ติิดโควิัดมากุข้ึ้�นี้เพรัาะเป็นี้สายพันี้ธ์ุ G ในี้รัะลอกุท้� ๒ ติอนี้น้ี้�เป็นี้รัะลอกุท้� ๓ เช่�อผู่้านี้มาจากุกัุมพ้ชา  
เป็นี้สายพัันํธ์ุ์�อังกฺฤษ ซ้ึ่�งดุมากุกุว่ัา แพร่ัได�เร็ัวักุว่ัา ภายในี้ ๒ - ๓ เด่อนี้ สายพันี้ธ์ุอังกุฤษ 
ย้ดปรัะเทศไทยไปแล�วั คนี้ติิดโควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษคิดเป็นี้ ๘๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องคนี้ติิดเช่�อทั�งหมด  
สายพันี้ธ์ุน้ี้�แพร่ัได�เร็ัวักุว่ัาเดิม รุันี้แรังกุว่ัาเดิม คนี้ติายมากุกุว่ัาเดิม ต่ิอน้ี้�ไป สายพัันํธ์ุ์�อินํเดี้ย
กุำาลังจะเขึ้�ามาในี้อ้กุ ๒ สัปดาห์ สายพันี้ธ์ุน้ี้�หนัี้กุกุว่ัาสายพันี้ธ์ุอังกุฤษ ติิดไวักุว่ัา และรุันี้แรังกุว่ัา
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กุารัเพ่งพินิี้จแบับัลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ช่วัยให�พบัลักุษณะรั่วัมในี้กุารัควับัคุมโควิัดท้�ทำาสำาเร็ัจ 
ท้�ใดท้�หน้ี้�งเอามาเป็นี้โมเดลเพ่�อเอาไปใช�ท้�อ่�นี้ กุารัหาโมเดลจากุสถานี้ท้�ท้�เคยคุมได� เช่นี้ คลองเติย 
เอามาถอดรัหัส เร้ัยกุว่ัาลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ เพ่งพินิี้จจนี้เห็นี้ลักุษณะร่ัวัมแล�วัเกิุดปัญญา เพ่งให�
พบัแกุ่นี้สารัะ แล�วัหาลักุษณะร่ัวัมเอามาคุ�มครัองตินี้เอง รัะดับัวััดวัาอารัามก็ุทำาแบับัเด้ยวักัุนี้ 
ค่อ ทำาฌานี้ ๒ อย่าง เพ่งพินิี้จให�เกิุดควัามสงบั และให�เกิุดปัญญา เห็นี้ลักุษณะร่ัวัมแล�วัร้ั�เท่าเอาไวั�
ป้องกัุนี้ ร้ั�ทันี้เอาไวั�แกุ�ไขึ้ อย่าให�สายพันี้ธ์ุอินี้เด้ยเขึ้�ามาหนัี้กุกุว่ัาน้ี้� ติาจ�องอย่ากุะพริับัติา เรัาติ�องช่วัย
กัุนี้คุ�มครัองป้องกัุนี้ ถ�าเม่�อใดไม่จับัจ�องเพ่งพินิี้จ ปล่อยให�กุาร์ัดติกุก็ุจะม้ปัญหา แต่ิหากุกุาร์ัดไม่ติกุ 
ติาจ�องไม่กุะพริับัก็ุจะแกุ�ปัญหาได� ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าไวั�ในี้นิํทั้านํชื้าด้กฺเร่ั�องหน้ี้�ง ดังต่ิอไปน้ี้�

ในี้ป�าหิมพานี้ต์ิม้ลิงอย้่ฝ้่งหน้ี้�ง หัวัหนี้�าฝ้่งเป็นี้ลิงตัิวัผู้้�ข้ึ้�อิจฉา ถ�าม้ล้กุลิงเป็นี้ตัิวัเม้ยจะ
เล้�ยงเอาไวั�มาปรัะดับับัารัม้ เป็นี้แม่พันี้ธ์ุต่ิอไป แต่ิถ�าม้ล้กุลิงตัิวัผู้้� หัวัหนี้�าฝ้่งจะจับัติอนี้หมดด�วัย 
กุารักัุดอวััยวัะเพศขึ้องล้กุลิงตัิวัผู้้� ทำาอย่างน้ี้�จนี้ได�ครัองฝ้่งมานี้านี้ ต่ิอมาแม่ลิงตัิวัหน้ี้�งคลอดล้กุ 
เป็นี้ตัิวัผู้้� กุลัวัล้กุลิงจะถ้กุติอนี้ก็ุแอบัพาไปซ่ึ่อนี้เล้�ยงไวั�จนี้ล้กุลิงโติเป็นี้หนุ่ี้ม หาผู้ลไม�กิุนี้เองได�  
แข็ึ้งแรังกุำายำา ล้กุลิงถามแม่ลิงว่ัา ใครัเป็นี้พ่อ แม่ก็ุบัอกุว่ัา ลิงจ่าฝ้่งท้�ดงไม�นัี้�นี้ค่อพ่อขึ้องเจ�า  
ล้กุลิงจ้งขึ้อให�แม่พาไปพบัพ่อลิงจ่าฝ้่งนัี้�นี้ แม่ลิงก็ุพาไปพบัพ่อลิง เม่�อไปถ้งแม่ลิงแนี้ะนี้ำาว่ัา 
น้ี้�ค่อล้กุ ไปเติิบัโติท้�อ่�นี้ ติอนี้น้ี้�อยากุเห็นี้หนี้�าพ่อจ้งพามาพบั

ควัามอิจฉาริัษยาขึ้องจ่าฝ้่งเกุิดข้ึ้�นี้จ้งบัอกุให�ล้กุลิงขึ้�ามาหา พอล้กุลิงเขึ้�ามาใกุล� ๆ พ่อลิง 
ก็ุโอบัรััดตัิวัล้กุหวัังจะให�กุรัะด้กุแติกุแหลกุลาญ แติ่ล้กุลิงตัิวัน้ี้�เป็นี้ลิงโพธิสัติว์ั ม้ร่ัางกุายแข็ึ้งแรัง  
ใช�กุำาลังโอบัรััดพ่อลิงจนี้แทบัหายใจไม่ออกุจนี้พ่อลิงติ�องปล่อยและน้ี้กุในี้ใจว่ัา น้ี้�เป็นี้ลิงรุ่ันี้หลัง  
เกุ่งกุว่ัาเรัา ถ�าหากุอย้ใ่นี้ฝ้่งมันี้ติ�องยด้อำานี้าจแน่ี้นี้อนี้ จ้งออกุอบุัายว่ัา พ่ออยากุจะตัิ�งเจ�าเป็นี้ทายาท
ส่บัต่ิอกุารัปกุครัองฝ้่งลิง แต่ิเจ�าติ�องแสดงควัามสามารัถด�วัยกุารัไปเอาดอกุบััวัในี้สรัะ 1๐ ดอกุ 
มาทำาพิธ้แต่ิงตัิ�งเป็นี้ทายาท เพ่�อเป็นี้เจ�าฝ้่งลิงต่ิอไป 

ลิงหนุ่ี้มไปท้�สรัะนี้ำ�าในี้ป�าล้กุ ติอนี้แรักุน้ี้กุด้ใจว่ัาพ่อลิงจะให�เป็นี้จ่าฝ้่งแทนี้ พอไปเห็นี้ 
สรัะนี้ำ�า เพ่งพินิี้จด้ก็ุพบัว่ัา ในี้สรัะนี้ำ�าม้ดอกุบััวัหลายชนิี้ด น่ี้าลงไปด่�มนี้ำ�าแล�วัเด็ดดอกุบััวั  
แต่ิเม่�อเพ่งด้สิ�งแวัดล�อมรัอบัสรัะแล�วัเกุิดควัามสงสัยว่ัาทำาไมไม่ม้สัติว์ัอ่�นี้มากิุนี้นี้ำ�า นี้ำ�าเป็นี้พิษ 
หร่ัอไม่ แต่ิก็ุม้ปลาว่ัายนี้ำ�าจ้งไม่น่ี้าจะเป็นี้พิษ ลิงหนุ่ี้มมองเห็นี้รัอยเท�าสัติว์ัเดินี้ลงสรัะ แต่ิไม่ม้ 
รัอยเท�าข้ึ้�นี้จากุสรัะ คาดวัา่ในี้สรัะน้ี้�อาจม้จรัะเขึ้�หร่ัอสัติว์ัรั�ายท้�ดักุกิุนี้สัติว์ัท้�ลงไปกิุนี้นี้ำ�า นัี้�นี้แสดงวัา่
พ่อลิงติ�องกุารัจะให�สัติว์ัรั�ายท้�อย้่ในี้สรัะฆ่าเรัาแทนี้ พ่อจ้งออกุอุบัายให�เรัามาเก็ุบัดอกุบััวั 

ลิงหนุ่ี้มเพ่งพินิี้จเห็นี้รัอยเท�าสัติว์ัเอามาปะติิดปะติ่อเกิุดลักุขึ้ณ้ปนิี้ชฌานี้ มองเห็นี้ควัาม
เช่�อมโยงขึ้องสถานี้กุารัณ์ สรุัปได�ด�วัยปัญญาว่ัา พ่อลิงทำาท้เป็นี้หวัังด้แต่ิปรัะสงค์รั�าย ให�มาเก็ุบั
ดอกุบััวัเพ่�อท้�จะให�ตินี้ติาย พอร้ั�เท่าร้ั�ทันี้แล�วั จ้งย่นี้อย้่ริัมสรัะ เอ่�อมม่อไปเด็ดดอกุบััวัได� ๒ ดอกุ  
แต่ิว่ัาไม่ม้ดอกุบััวัเหล่ออย้ริ่ัมสรัะ จ้งหามมุสรัะท้�แคบัแล�วัก็ุโดดจากุมุมสรัะหน้ี้�งไปยงัอ้กุมุมสรัะหน้ี้�ง 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ในี้จงัหวัะท้�โดดไปนัี้�นี้ก็ุเก็ุบัดอกุบััวัไปด�วัย โดยท้�ไม่ลงสรัะนี้ำ�าเลย เกุบ็ัดอกุบััวัได� 1๐ ดอกุนี้ำามากุอง
ไวั�ริัมสรัะ ภ้มิใจในี้ควัามสำาเร็ัจขึ้องตัิวัเอง 

ทันี้ใดนัี้�นี้ก็ุม้ตัิวัปรัะหลาดโผู้ล่ข้ึ้�นี้จากุสรัะนี้ำ�า ร้ัปร่ัางน่ี้าเกุล้ยดน่ี้ากุลัวั เป็นี้ยักุษ์อาศัยอย้่
ในี้นี้ำ�าเร้ัยกุว่ัา รัากุษส สุนี้ทรัภ่้เร้ัยกุว่ัาผีู้เส้�อสม์่ทั้ร ค้อยักฺษ�ในํทั้ะเล ถ�าเป็นี้ยักุษ์ในี้สรัะนี้ำ�าเร้ัยกุว่ัา 
ผีู้เส้�อนํํ�า ร้ัปร่ัางคล�ายคนี้ ม้เข้ึ้�ยวัโง�ง ตัิวัดำาใหญ่ โดดข้ึ้�นี้จากุสรัะนี้ำ�ามาย่นี้บันี้ฝั่�งแล�วัปรัะนี้มม่อ
คารัวัะ กุล่าวัว่ัานัี้บัถ่อท่านี้ ไม่เคยม้ใครัเอาดอกุบััวัไปได�เป็นี้กุำาอย่างท่านี้ ท่านี้ม้ปัญญา สามารัถ
เก็ุบัได�ดอกุบััวัโดยไม่ติ�องเส้ยช้วิัติเหม่อนี้สัติว์ัอ่�นี้

ลิงหนุ่ี้มกุล่าวัติอบัว่ัา “นัี้�นี้เพรัาะเรัาเพ่งพินิี้จ ถ�าเรัาไม่เพ่งพินิี้จก็ุไม่ม้ปัญญาพอท้�จะเอา
ดอกุบััวัไปได�”

ผู้้เส่�อนี้ำ�าฟัังแล�วัก็ุถามว่ัา “ท่านี้จะเอาดอกุบััวัไปทำาอะไรั”

ลิงหนุ่ี้มติอบัว่ัา “เอาไปทำาพิธ้ตัิ�งเรัาเป็นี้ทายาทปกุครัองฝ้่งลิง”

ผู้้เส่�อนี้ำ�าบัอกุว่ัา “ถ�าเป็นี้เช่นี้นัี้�นี้ ท่านี้ไม่ติ�องหอบัดอกุบััวัทั�งหมดไป เรัาจะถ่อไปให�”  
ว่ัาแล�วัก็ุหอบัดอกุบััวัเดินี้ติามหลังลิงหนุ่ี้มไป พอเขึ้�าใกุล�ฝ้่ง ลิงจ่าฝ้่งผู้้�เป็นี้พ่อเห็นี้ล้กุลิงไม่ติาย 
และยังให�ผู้้เส่�อนี้ำ�าถ่อดอกุบััวัติามหลังมา พ่อลิงติกุใจกุลัวัสุดข้ึ้ดจนี้หัวัใจวัายติาย ลิงหนุ่ี้มจ้งได�เป็นี้
จ่าฝ้่งแทนี้ตัิ�งแต่ินัี้�นี้มา ลิงน้ี้�ไม่ถ้กุผู้้เส่�อนี้ำ�าฆ่าติายเพรัาะร้ั�จักุเพ่งพินิี้จจนี้เกิุดปัญญาพาตินี้ให�พ�นี้ภัย

ฉะนัี้�นี้ ฝึ่กุใจให�ชอบัในี้เร่ั�องใดก็ุเพ่งพินิี้จในี้เร่ั�องนัี้�นี้เพ่�อให�เกิุดควัามสงบัใจด�วัยอารััมม- 
ณ้ปนิี้ชฌานี้ ค่อเพ่งเร่ั�องเด้ยวัเหม่อนี้กัุบัอาจารัย์เจ�าพิธ้ชงชาม้ใจสงบัต่ิอหนี้�านัี้กุดาบัซึ่าม้ไรั  
หร่ัอเกิุดควัามสงบัต่ิอหนี้�าศัติร้ัเหม่อนี้พญาวัานี้รัโพธิสัติว์ัเกิุดควัามสงบัต่ิอหนี้�าผู้้เส่�อนี้ำ�า คนี้เรัา 
ถ�าร้ั�จักุเพ่งพินิี้จเกิุดควัามสงบัใจในี้สถานี้กุารัณ์ท้�วุ่ันี้วัายก็ุเป็นี้สุขึ้ ถ�าร้ั�จักุเพ่งพินิี้จให�เห็นี้ลักุษณะร่ัวัม
หร่ัอเห็นี้แกุ่นี้ขึ้องสิ�งทั�งหลาย ก็ุจะเกิุดปัญญา มองเห็นี้ทางออกุในี้กุารัแกุ�ปัญหา

ติอนี้น้ี้�โควิัดรัะบัาดหนัี้กุ เรัาไม่ควัรันิี้�งนี้อนี้ใจ คอยจับัจ�องไวั� เพรัาะติ�นี้ปีน้ี้�เรัากุาร์ัดติกุ  
คิดว่ัาเรัาปรัาบัโควิัดอย้่ แต่ิแท�จริังแล�วั โควิัดสายพันี้ธ์ุอังกุฤษเขึ้�ามาย้ดปรัะเทศไทยไปเร้ัยบัรั�อย 
เพรัาะเรัากุาร์ัดติกุ ไม่เพ่งพินิี้จ ไม่จับัจ�อง และต่ิอไปน้ี้�ถ�าไม่เพ่งพินิี้จ ไม่จับัจ�อง ไม่รัะมัดรัะวััง  
ไม่หาลักุษณะร่ัวัมขึ้องกุารัรัักุษาพยาบัาลท้�ใช�ได�ด้ในี้ท้�หน้ี้�ง เอาไปใช�อ้กุท้�หน้ี้�ง ปล่อยให�คนี้เจ็บั
ป�วัยล�นี้โรังพยาบัาล ในี้ท้�สุดนี้ำาไปส่้กุารัแพร่ัรัะบัาดหนัี้กุข้ึ้�นี้ไปอ้กุ เพรัาะสายพันี้ธ์ุอินี้เด้ยเป็นี้เหตุิ  
ดังนัี้�นี้ อย่าปรัะมาท กุาร์ัดอย่าติกุ จับัจ�องเอาไวั� ติาอย่ากุะพริับัด�วัยกุารัเพ่งพินิี้จ ค่อทำาฌานี้

 ถ�าไม่ทำาฌานี้จะไม่เกิุดกุารัรัะมัดรัะวััง ไม่เกิุดปัญญา ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั�  
ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “นํตฺฺถิ ปญฺฺญฺา อฌายิโนํ ปัญญาความ่รู้รอบุย่อม่ไม่่เกิฺด้แกฺ่ผูู้้ไม่่เพ่ังพิันิํจำ  
ไม่่ทํั้าฌานํ” ติรังกัุนี้ขึ้�ามผู้้�เพ่งพินิี้จ ผู้้�ทำาฌานี้ ย่อมจะเกิุดปัญญาร้ั�เท่าร้ั�ทันี้ ร้ั�กัุนี้ร้ั�แกุ� ทำาให�ปรัะเทศ
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ชาติิปลอดภัยจากุโควิัด โดยเฉพาะสายพันี้ธ์ุอินี้เด้ยท้�จะติามมาด�วัย ดังนัี้�นี้ ฌานี้ค่อกุารัเพ่งพินิี้จ 
จะคุ�มครัองป้องกัุนี้ให�พ�นี้จากุโควิัด 1๙ ดังท้�รัับัปรัะทานี้วิัสัชนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััยและบุัญกุุศลทั�งปวัง รัวัมทั�งเดชานุี้ภาพ
ขึ้องพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ� 
ในี้พรัะวัิหารั พรัะบัรัมสาร้ัรัิกุธาตุิบันี้พรัะเจด้ย์ จงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ พลวัปัจจัย  
คุ�มครัองป้องกัุนี้ภัยจากุโควิัด 1๙ ให�เจริัญรุ่ังเร่ัองด�วัยอายุ วัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ ปฏิิภาณ  
ธรัรัมสารัสมบััติิ ธนี้สารัสมบััติิ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�ชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ   
จงพลันี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้ฌานํกฺถา ว่าด้้วยกฺารเพั่งพิันิํจำ พอสมควัรัแกุ่เวัลา  
ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

       
เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

พุทธิิวิ่นยกถา  

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามร้้ัค่้ัรัะเบีัยบัวิ่นัย*

 

โนํ เจำ อสฺส สกฺา พ์ัทฺั้ธิุ์ วินํโย วา ส์สิกฺฺขิโตฺ
วเนํ อนฺํธุ์ม่หีโสว จำเรยฺย พัห์โกฺ ชื้โนํติฺ.
                               (ขุุ. ชา. ๒๗/๑๐๔๘)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าในี้พ์ัทั้ธุ์ิวินํยกฺถา ว่าด้้วยความ่รู้ 
คู่ระเบีุยบุวินัํย เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศล
บุัญรัาศ้ขึ้องญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลายผู้้�ตัิ�งใจสดับัรัับัฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� ผู่้านี้กุารัถ่ายทอด
ทางส่�อสังคมออนี้ไลนี้์จากุพรัะอุโบัสถวััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวัิหารั เป็นี้กุารัแสดงธรัรัมปรัะจำา  
ในี้วัันี้พรัะ วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ แต่ิก็ุปรัับัให�สอดคล�องกัุบัสถานี้กุารัณ์โควิัด 1๙ โดยเป็นี้กุารัแสดง
ธรัรัมจากุวััด ให�ท่านี้ทั�งหลายได�ฟัังธรัรัมขึ้ณะท้�อย้่ ณ เคหสถานี้บั�านี้เร่ัอนี้ หร่ัอวััดวัาอารัามต่ิาง ๆ  
เป็นี้กุารัปรัับัให�สอดคล�องกุับัสถานี้กุารัณ์ท้�เปล้�ยนี้แปลง ยิ�งในี้สถานี้กุารัณ์ท้�โควิัด 1๙ รัะบัาด 
มากุข้ึ้�นี้ในี้ปรัะเทศไทย สรั�างควัามกุดดันี้ในี้สภาพจิติใจท้�หวัาดกุลัวัต่ิอโรัคภัยไขึ้�เจ็บั และยังกุดดันี้ 
ในี้ด�านี้ทุพภิกุขึ้ภัย ขึ้�าวัยากุหมากุแพงเพรัาะกุารัปรัะกุอบัอาช้พม้ปัญหาม้อุปสรัรัค 

ในี้สภาวัะท้�ปรัะสบัทุกุข์ึ้เช่นี้น้ี้� จำาเป็นี้ท้�คนี้เรัาติ�องม้ธรัรัมเอาไวั�เต่ิอนี้สติิ ช้�ทางออกุให�กัุบั
ช้วิัติ ถ�าโลกุน้ี้�ไม่ม้ควัามทุกุข์ึ้ พรัะพุทธเจ�าไม่จำาเป็นี้ติ�องอุบััติิ พรัะธรัรัมไม่จำาเป็นี้ติ�องส่องแสง  
แต่ิเพรัาะโลกุน้ี้�ม้ควัามทุกุข์ึ้ เรัาจ้งได�พบัพรัะพุทธศาสนี้า ม้พรัะธรัรัมคำาสั�งสอนี้เป็นี้ยาใจเร้ัยกุว่ัา 
ธรัรัมโอสถ รัักุษาจิติใจให�พ�นี้จากุโรัค ค่อควัามทุกุข์ึ้ทางจิติใจ เร้ัยกุว่ัา เจติสิกุโรัค และยังสามารัถ
พาให�เรัาผู่้านี้วิักุฤติโควิัด 1๙ อันี้เป็นี้กุายิกุโรัค ค่อ โรัคทางกุาย

อาติมภาพได�บัอกุผู่้านี้กุารัแสดงพรัะธรัรัมเทศนี้าว่ัาให�รัะมัดรัะวัังกุารัรัะบัาดขึ้อง 
ไวัรััสโควิัด 1๙ ท้�จะเขึ้�ามาแทนี้ท้�สายพันี้ธ์ุจากุอังกุฤษ ท้�เร้ัยกุว่ัาแอลฟัา ได�เต่ิอนี้ไวั�เม่�อคร้ั�งเด่อนี้ 
ท้�แล�วัว่ัาสายพันี้ธ์ุท้�จะมาแทนี้ท้�ค่อเดลติาหร่ัอสายพันี้ธ์ุจากุอนิี้เด้ย ซ้ึ่�งติอนี้น้ี้�ได�ยด้ครัองปรัะเทศไทย 
โดยเฉพาะกุรุังเทพมหานี้ครัและปริัมณฑ์ล จำานี้วันี้คนี้ท้�ติิดโควิัด 1๙ สายพันี้ธ์ุอินี้เด้ยม้มากุกุว่ัา 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๘) ซ้ึ่�งอย้ใ่นี้ช่วังสถานี้กุารัณ์กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควิัด 1๙) ท้�รัะบัาดรัอบัสาม 
ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๙ กุรักุฎาคม 
๒๕๖๔
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

สายพันี้ธ์ุอ่�นี้แล�วั มันี้เป็นี้สายพันี้ธ์ุท้�รัะบัาดอย่างรัวัดเร็ัวั จนี้กุล่าวัได�ว่ัา วัันี้น้ี้� ม้จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อ 
โควิัด 1๙ ในี้ปรัะเทศไทยส้งสุดเป็นี้ปรัะวััติิศาสติร์ัในี้รัอบัปีคร้ั�งท้�ผู่้านี้มา 

วัันี้น้ี้�ม้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ ๙,๒๗๖ คนี้ ม้ผู้้�เส้ยช้วัิติ ๗๒ คนี้ เป็นี้สภาวัะท้�หดห่้ เคร่ังเคร้ัยด  
กุดดันี้ เรัาจะผู่้านี้สภาวัะวิักุฤติน้ี้�ไปได�อย่างไรั แม�จะได�ม้กุารัปรัะกุาศปิดแคมป์คนี้งานี้ หยุดกิุจกุารั
บัางอย่าง ตัิ�งแต่ิวัันี้ท้� ๒๘ มิถุนี้ายนี้ (๒๕๖๔) ท้�ผู่้านี้มา ก็ุไม่ม้ท้ท่าว่ัาสถานี้กุารัณ์จะด้ข้ึ้�นี้ อาจจะ 
ติ�องม้มาติรักุารัท้�เขึ้�มขึ้�นี้ข้ึ้�นี้อ้กุ ท้�บ้ับัคั�นี้ให�ตัิวัเรัาติ�องปฏิิบััติิติาม เพ่�อควับัคุมกุารัแพร่ัรัะบัาด 
ขึ้องโควิัด 1๙

เรัาจะผู่้านี้วิักุฤติน้ี้�ไปได�กุ็ด�วัยกุารัปฏิิบััติิตัิวัท้�ถ้กุติ�อง ๒ ปรัะกุารั ค่อปรัะกุารัท้� 1 ม้พุทธิ
ค่อ ควัามร้ั�เท่าทันี้ ปรัะกุารัท้� ๒ ม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ยในี้กุารัสังวัรัรัะวัังตัิวั ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั�  
ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “โนํ เจำ อสฺส สกฺา พ์ัทฺั้ธิุ์” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา “ถ้าไม่่มี่ความ่รู้ของตฺนํหร้อวินัํย 
ทีั้�ศ่ิกฺษาดี้แล้ว คนํจํำานํวนํม่ากฺก็ฺจำะเทีั้�ยวไปเหม้่อนํควายตฺาบุอด้เทีั้�ยวไปในํป่า ฉะนัํ�นํ”

พรัะบัาล้น้ี้�เหมาะสำาหรัับัเต่ิอนี้สติิสังคมไทยในี้วัิกุฤติกุารัณ์เช่นี้น้ี้�ว่ัา เรัาไม่ม้ทางท้�จะผู่้านี้
วิักุฤติไปได� ถ�าไม่ร้ั�เท่าทันี้ควัามรุันี้แรังขึ้องโควิัด 1๙ รัวัมทั�งควัามรัวัดเร็ัวัขึ้องกุารัรัะบัาดท้�เป็นี้ไป  
ถ�าไม่ม้ควัามร้ั�ในี้มาติรักุารัท้�จะเอาชนี้ะมันี้ เรัาก็ุลำาบัากุ หร่ัอม้มาติรักุารัวิัธ้กุารัท้�จะควับัคุมโควิัด 1๙  
แต่ิเรัาไม่ปฏิิบััติิติามโดยพรั�อมเพร้ัยง ทำาบั�าง ไม่ทำาบั�าง ขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย ผู้ลก็ุจะกุลายเป็นี้ 
ควัามพ่ายแพ�ต่ิอโควิัด 1๙

ดังนัี้�นี้ ถ�าเรัาคิดจะเอาชนี้ะโควิัด 1๙ เรัาติ�องม้ควัามร้ั�ค่อพุทธิ และม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ย  
ขึ้าดควัามรั้�และขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย เรัากุเ็ท้�ยวัไปสะเปะสะปะ พอทางกุารัปรัะกุาศมาติรักุารัปดิเม่องน้ี้� 
เรัาก็ุหน้ี้เอาเช่�อไปแพร่ัเม่องอ่�นี้ บัางคนี้ถ้กุจับัตัิวัรัักุษาโควิัด 1๙ ท้�โรังพยาบัาลในี้กุรุังยังอุติส่าห์ 
หน้ี้หมอและพยาบัาลข้ึ้�นี้รัถแพร่ัเช่�อในี้รัะหว่ัางทางไปถ้งบั�านี้ตัิวัเองในี้ต่ิางจังหวััด เหม่อนี้ควัาย
ติาบัอดไม่ร้ั�ว่ัาตัิวัเองไปไหนี้ เหวัอย้่ติรังไหนี้ก็ุไม่ร้ั� เส่อจ�องจะจับักิุนี้อย้่ก็ุไม่ร้ั� เท้�ยวัแพร่ัเช่�อ 
ไปทั�วัโดยไม่ร้ั�ตัิวั

ควัามร้ั�ในี้ท้�น้ี้�เปร้ัยบัได�กัุบัดวังติาขึ้องควัายป�า ถ�ามันี้ติาบัอดแล�วัยงัไม่อย้ใ่นี้ฝ้่งให�เป็นี้รัะเบ้ัยบั
เร้ัยบัรั�อย ทั�งยังวิั�งพล่านี้ไปทั�วัแบับัควัายต่ิ�นี้ ควัายติาบัอดตัิวัเด้ยวัอาจวิั�งชนี้ควัายตัิวัอ่�นี้พากัุนี้ 
ติกุเหวัติาย สังคมไทยติอนี้น้ี้� ถ�าไม่ม้พุทธิ ค่อควัามร้ั�ท้�เหมาะสม แถมยังขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย  
ก็ุจะกุลายเป็นี้ฝ้่งควัายป�าติาบัอดท้�วิั�งพล่านี้ในี้ป�า ทำาอันี้ติรัายแกุ่พรัรัคพวักุตัิวัเองและแกุ่ฝ้่งทั�งหมด
ด�วัยกุารัพากัุนี้ติกุเหวัหายนี้ะ

ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้ หลายคนี้ไม่ร้ั�ตัิวัว่ัาตินี้เองติิดโควิัดเดลติาสายพันี้ธ์ุอินี้เด้ย ก็ุนี้ำาไป 
แพร่ัเช่�อให�คนี้อ่�นี้ ๆ  ในี้บั�านี้และในี้ท้�ทำางานี้ โดยเฉพาะในี้กุรังุเทพมหานี้ครัและปรัมิณฑ์ล ติอนี้น้ี้�เรัา 
ควับัคุมแคมป์คนี้งานี้ได� กุารัติิดในี้แคมป์คนี้งานี้ลดลง แต่ิ ๗๔ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องผู้้�ติิดเช่�อโควิัด 1๙ 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เกิุดข้ึ้�นี้ในี้ครัอบัครััวัและท้�ทำางานี้ ติอนี้น้ี้� สถานี้กุารัณน่์ี้าเป็นี้ห่วังมากุ จะควับัคมุโควัดิ 1๙ ได�อยา่งไรั 
ในี้เม่�อเช่�อแพร่ัรัะบัาดเขึ้�าไปในี้ครัอบัครััวัและในี้ท้�ทำางานี้ เม่�อม้คำาสั�งปิดสำานัี้กุงานี้ ก็ุติ�องเร้ัยนี้ร้ั� 
ท้�จะทำางานี้จากุบั�านี้ Work from Home ด�วัยอาศัยนี้วััติกุรัรัมทางเทคโนี้โลย้ ส่�อสังคม
ออนี้ไลน์ี้ มิใช่ว่ัาโควิัด 1๙ จะรัะบัาดเขึ้�าไปในี้ครัอบัครััวัและในี้ท้�ทำางานี้เท่านัี้�นี้ แม�ในี้กุลุ่มสังคม 
ท้�คนี้อย้ร่่ัวัมกัุนี้จำานี้วันี้มากุ เช่นี้ บั�านี้พักุคนี้ชรัา วััดวัาอารัามก็ุน่ี้าเป็นี้ห่วัง เม่�อโควิัดเจาะเขึ้�าไปได�แล�วั 
ก็ุจะรัะบัาดไปทั�วั ติอนี้น้ี้�สถานี้กุารัณ์เป็นี้อย่างน้ี้�

ควัามรั้�  ค่อพุทธิจะทำาให�เรัาติรัะหนี้ักุและกุำาหนี้ดมาติรักุารัวัิธ้กุารัท้�ติ�องถ่อปฏิิบััติิ  
ถ�าทุกุคนี้ปฏิิบััติิติามโดยพรั�อมเพร้ัยงกัุนี้เร้ัยกุว่ัา ม้วิันัี้ย ถ�าปรัาศจากุวิันัี้ย ต่ิอให�ม้ปรัะกุาศ 
ทางรัาชกุารัเป็นี้ 1๐๐ ฉบัับั แต่ิคนี้ไม่ทำาติาม ก็ุไม่ม้ทางท้�จะควับัคุมกุารัรัะบัาดขึ้องโควัิด 1๙  
ได�ดังกุารัรัะบัาดท้�ทว้ัควัามรุันี้แรังข้ึ้�นี้เร่ั�อย ๆ ในี้ปัจจุบัันี้

ควัามร้ั�ในี้เร่ั�องน้ี้�จะติ�องม้อย่างเพ้ยงพอและทันี้เหตุิกุารัณ์ ปรัะเทศไทยปรัะสบัควัามสำาเร็ัจ
ในี้กุารัควับัคุมโควิัด 1๙ เม่�อปีท้�แล�วั จนี้ได�รัับักุารัยกุย่องว่ัาสามารัถควับัคุมกุารัแพร่ัรัะบัาด 
ขึ้องโควัิด 1๙ ได�ด้ เป็นี้กุรัณ้ศ้กุษาขึ้องควัามสำาเร็ัจให�กุับัปรัะเทศทั�วัโลกุ อย่าเส้ยใจถ�าวัันี้น้ี้� 
ไทยรัักุษาควัามสำาเร็ัจนัี้�นี้ไวั�ไม่ได� ทั�งน้ี้�เน่ี้�องมาจากุกุารัเปล้�ยนี้สายพันี้ธ์ุขึ้องไวัรััสโควิัด 1๙  
ซ้ึ่�งจะเกิุดข้ึ้�นี้เร่ั�อย ๆ ท้�ฆ่าเช่�อโรัคไม่ติาย กุารัควับัคุมไวัรััสโควิัด 1๙ สายพันี้ธ์ุอ่้ฮัั่�นี้ได�สำาเร็ัจ  
ซ้ึ่�งเป็นี้สายพันี้ธ์ุท้�รัะบัาดไปนี้อกุปรัะเทศจ้นี้ในี้ช่วังแรักุ ไทยทำาได� ติอนี้นัี้�นี้ยังไม่ม้วััคซ้ึ่นี้ ใช�ยา 
เท่าท้�หาได� ไม่ว่ัาจะเป็นี้ฟ้ัาทะลายโจรั ฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั ก็ุเอาอย้ ่แต่ิไวัรััสโควิัด 1๙ กุลับัฟืั�นี้ข้ึ้�นี้มาอ้กุ 
ฆ่าไป 1 ฟืั�นี้มา ๒ เหม่อนี้สัติว์ัรั�ายในี้เทพนิี้ยายกุร้ักุ ท้�เร้ัยกุว่ัา “ไฮด้รา”

เทพนิี้ยายกุร้ักุพ้ดถ้งสัติว์ัรั�ายช่�อไฮั่ดรัา เป็นี้ง้ ๙ หัวั คล�ายพญานี้าค ๙ เศ้ยรัในี้บั�านี้เรัา  
ไฮั่ดรัาออกุอาละวัาดบัริัเวัณริัมทะเลสาบัแห่งหน้ี้�ง อาศัยอย้่ในี้ถำ�าแล�วัออกุมากิุนี้คนี้ ใครัไป
ปรัาบัก็ุโดนี้จับักิุนี้หมด พรัะรัาชาจ้งมอบัหมายให�ว้ัรับุัรุัษท้�ม้พละกุำาลังมากุท้�สุด ช่�อ เฮอร�คิวลิส  
ไปปรัาบัไฮั่ดรัา ง้ ๙ เศ้ยรั เฮั่อร์ัคิวัลิสเป็นี้ล้กุผู้สมรัะหว่ัางเทพกัุบัมนุี้ษย์ บิัดาขึ้องเขึ้าเป็นี้เทพ 
ช่�อว่ัาซุึ่ส ผู้้�เป็นี้หัวัหนี้�าเทพทั�งปวังในี้สวัรัรัค์บันี้ยอดเขึ้าโอลิมปัส มารัดาขึ้องเขึ้าเป็นี้มนุี้ษย์ 
ผู้้�ให�กุำาเนิี้ดเฮั่อร์ัคิวัลิสผู้้�ทรังพลังเหน่ี้อมนุี้ษย์ทั�งหลาย

เฮั่อร์ัคิวัลิสรัับัอาสาไปปรัาบัไฮั่ดรัา เขึ้าไปท้�ถำ�าริัมทะเลสาบัซ้ึ่�งเป็นี้ท้�อย้่อาศัยขึ้องไฮั่ดรัา  
เขึ้าจุดคบัเพลิงเขึ้�าไปในี้ถำ�าล่อให�ไฮั่ดรัาออกุมา พอมันี้ออกุมาพ่นี้พิษใส่ เฮั่อร์ัคิวัลิสก็ุเอาผู้�าปิดปากุ 
ปิดจม้กุ ควังดาบัเล่มใหญ่ส้�กัุบัง้ ๙ เศ้ยรั ดาบัคมมากุ เฮั่อร์ัคิวัลิสตัิดคอง้จนี้หัวัขึ้าดกุรัะเด็นี้ไป  
1 หัวั กุำาลังจะตัิดหัวัท้� ๒ ก็ุติกุใจ เพรัาะติรังคอท้�เพิ�งตัิดไปนัี้�นี้ ม้หัวังอกุมาแทนี้ท้�อ้กุ ๒ หัวั  
ตัิดท้ไรั หัวังอกุออกุมาแทนี้ท้�อย่างน้ี้�ทุกุท้ไป ตัิดเท่าไรัก็ุไม่หมด ยิ�งตัิดหัวัยิ�งงอกุออกุมา  
เฮั่อร์ัคิวัลิสถ้งกัุบัอับัจนี้ปัญญา ติ�องถอยตัิ�งหลักุคิดว่ัาควัรัจะทำาอย่างไรั
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พอตัิ�งสติิได� เฮั่อร์ัคิวัลิสได�ควัามคิดว่ัา ติ�องใช�วิัธ้เอาพิษแกุ�พิษ นัี้�นี้ค่อ พอเขึ้าใช�ม้ดฟัันี้คอง้
จนี้หัวัขึ้าดกุรัะเด็นี้ กุ่อนี้ท้�หัวัใหม่จะงอกุออกุมา เฮั่อร์ัคิวัลิสเอาม้ดเส้ยบัเขึ้�าไปในี้ปากุขึ้องหัวัท้�ขึ้าด 
จุ่มเอาพิษออกุมา แล�วัจุดไฟัท้�ปลายดาบัโดยม้พิษนัี้�นี้เป็นี้เช่�อเพลิง จากุนัี้�นี้ร้ับัเอาดาบัท้�ติิดไฟัแติะ
เขึ้�าไปติรังจดุท้�คอขึ้าด ผู้ลค่อหัวัใหมไ่ม่งอกุออกุมา นัี้�นี้หมายควัามวัา่ ไฟัท้�เกิุดจากุเช่�อเพลิงค่อพิษง้ 
สามารัถหยุดกุารังอกุขึ้องหัวัไฮั่ดรัา เฮั่อร์ัคิวัลิสจ้งร้ับัชโลมดาบัด�วัยพิษง้แล�วัจุดไฟั จากุนัี้�นี้นี้ำาดาบั
ท้�ติิดไฟัไปแติะติรังจุดท้�คอง้เพิ�งถ้กุฟัันี้ขึ้าด หัวัง้ใหม่ไม่งอกุออกุมา เขึ้าตัิดหัวัง้ได�ทั�งหมด ไฮั่ดรัาถ้กุ
เฮั่อร์ัคิวัลิสฆ่าติายด�วัยวิัธ้น้ี้�

โควิัด 1๙ เปร้ัยบัเหม่อนี้ไฮั่ดรัาท้�ฆ่าไม่ติาย ติอนี้แรักุเช่�อโควิัดมาจากุอ่้ฮัั่�นี้แพร่ัขึ้ยายไปติาม
ปรัะเทศติ่าง ๆ ทั�วัโลกุ เรัาใช�วััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ไม่ให�หัวัใหม่ขึ้องมันี้งอกุออกุมา เหม่อนี้ใช�พิษไฮั่ดรัา 
คอยป้องกัุนี้ไม่ให�หัวัมันี้งอกุออกุมาอ้กุ โดยใช�เช่�อไวัรััสโควิัด 1๙ ท้�เป็นี้เช่�อติายหร่ัอใช�รัหัสพันี้ธุกุรัรัม
สรั�างเช่�อโควิัดเท้ยมข้ึ้�นี้มาทำาเป็นี้วััคซ้ึ่นี้ฉ้ดเขึ้�าไปในี้กุล�ามเน่ี้�อขึ้องคนี้เรัา เช่�อท้�ฉ้ดนัี้�นี้ก็ุเขึ้�าไป 
กุรัะตุิ�นี้ภ้มิคุ�มกัุนี้ในี้ร่ัางกุายให�คอยเป็นี้ยามเฝ้่ากุำาจัดเช่�อไวัรััสท้�จะเขึ้�าส่้ร่ัางกุาย วััคซ้ึ่นี้เหล่าน้ี้� 
ใช�กุารัได�รัะยะหน้ี้�ง แต่ิเช่�อโควิัด 1๙ ก็ุปรัับัตัิวักุลายพันี้ธ์ุจนี้วััคซ้ึ่นี้บัางชนิี้ดป้องกัุนี้กุารัแพร่ัเช่�อ 
ไม่ค่อยได� เพรัาะเช่�อโควิัด 1๙ ได�กุลายพันี้ธ์ุเหม่อนี้ไฮั่ดรัาท้�ม้หัวังอกุออกุมาใหม่ ติอนี้น้ี้� 
เช่�อโควิัด 1๙ แบ่ังออกุ ๔ สายพันี้ธ์ุท้�ติ�องเฝ้่ารัะวััง ดังน้ี้�

แบุบุทีั้� ๑  
สายพัันํธ์ุ์�แอลฟา

แบุบุทีั้� ๒
สายพัันํธ์ุ์�บีุตฺา 

แบุบุทีั้� ๓  
สายพัันํธ์ุ์�แกฺม่ม่า

แบุบุทีั้� ๔  
สายพัันํธ์ุ์�เด้ลตฺา

แบุบุทีั้� ๑ สายพัันํธ์ุ์�แอลฟา เริั�มติ�นี้ในี้ปรัะเทศอังกุฤษแพร่ัเขึ้�ามาในี้ปรัะเทศไทยเม่�อติ�นี้ปีน้ี้� 
รัะบัาดไปทั�วัปรัะเทศ ติอนี้น้ี้�ย้ดครัองพ่�นี้ท้�อย้่เกิุนี้คร้ั�งขึ้องบัรัรัดาเช่�อท้�กุำาลังรัะบัาดอย้่

แบุบุทีั้� ๒ สายพัันํธ์ุ์�บีุตฺา เริั�มรัะบัาดท้�ปรัะเทศแอฟัริักุาใติ� สายพันี้ธ์ุน้ี้�แปลงกุายได�ด้มากุ 
วััคซ้ึ่นี้จับัยากุ แต่ิม้ขึ้�อด�อยค่อแพร่ัเช่�อได�ช�า ไม่ค่อยน่ี้าเป็นี้ห่วัง 
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

แบุบุทีั้� ๓ สายพัันํธ์ุ์�แกฺม่ม่า เริั�มรัะบัาดท้�ปรัะเทศบัรัาซิึ่ล ยังอย้่ไกุลบั�านี้เรัา

แบุบุทีั้� ๔ สายพัันํธ์ุ์�เด้ลตฺา เริั�มติ�นี้ท้�ปรัะเทศอินี้เด้ย อย้่ใกุล�บั�านี้เรัามากุท้�สุดจ้งน่ี้ากุลัวักุว่ัา
สายพันี้ธ์ุอ่�นี้ มันี้แพร่ัเช่�อเร็ัวักุว่ัาสายพันี้ธ์ุแอลฟัา อาติมภาพเคยพ้ดไวั�เม่�อ ๒ สัปดาห์ท้�แล�วัท้�ติอนี้นัี้�นี้
สายพันี้ธ์ุเดลติาม้สัดส่วันี้กุารัรัะบัาดแค่ 1๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องผู้้�ติิดเช่�อในี้ปรัะเทศไทย โดยบัอกุให�รัะวััง
ว่ัาสายพันี้ธ์ุเดลติากุำาลังจะมาย้ดครัองปรัะเทศไทย มาถ้งวัันี้น้ี้�ในี้กุรุังเทพมหานี้ครัและปรัิมณฑ์ล 
ม้คนี้ติิดเช่�อสายพันี้ธ์ุเดลติาเกิุนี้กุว่ัา ๕๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิและม้ท้ท่าว่ัาวััคซ้ึ่นี้ท้�ทำาจากุเช่�อติายจะป้องกัุนี้
เช่�อไวัรััสสายพันี้ธ์ุเดลติาได�ไม่มากุนัี้กุ จ้งติ�องม้กุารัทำาบ้ัสเติอรั ์ค่อฉ้ดเข็ึ้มท้�สามเพิ�มเขึ้�าไป อินี้โดน้ี้เซ้ึ่ย
กุำาลังเผู้ชิญปัญหากุารัรัะบัาดขึ้องสายพันี้ธ์ุเดลติาซ้ึ่�งเป็นี้บัทเร้ัยนี้ให�ปรัะเทศไทยได�รัะวัังตัิวั

วัันี้น้ี้� เรัาจะติ�องม้ควัามร้ั�เกุ้�ยวักัุบัโควิัด 1๙ ควัามร้ั�ท้�ว่ัาน้ี้�ค่อพ์ัทั้ธิุ์ ความ่รู้ ทำาให�ร้ั�เขึ้า  
ร้ั�เรัา รับัรั�อยครัั�ง ชนี้ะรั�อยครัั�ง ร้ั�เขึ้าค่อร้ั�จักุธรัรัมชาติิขึ้องไฮั่ดรัายคุใหม่ท้�ช่�อว่ัาโควิัด 1๙ เรัาจะใช�พิษ 
แกุ�พิษด�วัยกุารันี้ำาเช่�อติายไปทำาวััคซ้ึ่นี้ แต่ิก็ุติ�องทำาให�ทันี้เวัลา ถ�าวััคซ้ึ่นี้ยังติามไม่ทันี้กุารักุลายพันี้ธ์ุ 
เรัาก็ุติ�องร้ั�วิัธ้เอาตัิวัรัอดจากุโควิัด 1๙ เรัาไม่ใช่เฮั่อร์ัคิวัลิสท้�จะตัิดหัวัไฮั่ดรัา คนี้ธรัรัมดาติ�องวิั�งหน้ี้ 
ไปหลบัซ่ึ่อนี้อยา่ให�ไฮั่ดรัาเห็นี้ กุารัช่วัยตัิวัเองแบับัน้ี้�ติ�องร้ับัทำา เพรัาะเช่�อโควิัดสายพันี้ธ์ุเดลติาแพร่ั
รัะบัาดรัวัดเร็ัวัมากุ เหม่อนี้หัวัไฮั่ดรัาท้�งอกุเร็ัวั อย่าไปแหย่รัังแตินี้ถ�าไม่แน่ี้จริัง นัี้�นี้ค่อ อย่าใช�วััคซ้ึ่นี้
ท้�ไม่ม้ปรัะสิทธิภาพเพ้ยงพอไปยั�วัยุให�เช่�อโควิัดกุลายพันี้ธ์ุเร็ัวัข้ึ้�นี้ ดังคำากุลอนี้ท้�ว่ัา “ปรัะเพณ้ต้ิง้ 
ให�หลังหักุ มันี้ก็ุมักุทำารั�ายเม่�อภายหลัง”

ปรัะชาชนี้ทั�วัไปจะติ�องดำารังช้วิัติอย่างม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ย เพ่�อยุติิกุารัขึ้ยายตัิวัขึ้องไฮั่ดรัา 
สมัยใหม่ค่อโควิัด 1๙ เรัาอย่าให�โอกุาสมันี้งอกุหัวัออกุมา โควิัด 1๙ เป็นี้โรัคติิดต่ิอ เพรัาะคนี้เรัา
ติิดต่ิอสัมพันี้ธ์กัุนี้ เช่�อโควิัด 1๙ จ้งแพร่ัรัะบัาดไปอย่างรัวัดเร็ัวั ถ�าคนี้เรัาใจแข็ึ้งพอท้�จะหยุดติิดต่ิอ
สัมพันี้ธ์กัุนี้เป็นี้เวัลา 1๔ วัันี้ วังจรักุารัแพร่ัรัะบัาดก็ุจะถ้กุตัิดขึ้าด

ปรัะเทศจ้นี้ทำาสำาเร็ัจมาแล�วั เพรัาะสามารัถทำาให�คนี้หยุดติิดต่ิอสัมพันี้ธ์กัุนี้ชั�วัครัาวั  
เช่�อโควิัดไม่ม้ช่องทางท้�จะไปต่ิอ ไม่ม้หัวัใหม่งอกุออกุมา กุารัรัะบัาดในี้ปรัะเทศจ้นี้จ้งทุเลาลง
มากุ จ้นี้เป็นี้ติ�นี้ติอกุารัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ ก็ุจริัง แต่ิติอนี้น้ี้�ม้คนี้จ้นี้ติิดเช่�อโควิัดทั�งปรัะเทศเพ้ยง 
เกุ�าหม่�นี้คนี้ ขึ้ณะท้�ปรัะเทศไทยม้คนี้ติิดเช่�อโควิัดสามแสนี้คนี้เขึ้�าไปแล�วั ถ�าเรัาจะตัิดวังจรักุารัรัะบัาด
ขึ้องโควิัด 1๙ ในี้ไทย คนี้ไทยติ�องม้วิันัี้ย

วิันัี้ยค่อทางออกุจากุวิักุฤติกุารัณ์โควิัด 1๙ ลำาพังควัามร้ั�อย่างเด้ยวัส้�โควิัดไม่ได� แม�คนี้เรัา
จะร้ั�ด้แต่ิก็ุแพร่ัเช่�อโควิัดเพรัาะขึ้าดวิันัี้ยในี้กุารัควับัคุมตินี้เอง เรัาเท้�ยวัไปแพรั่เช่�อโควิัดในี้บั�านี้  
ในี้ท้�ทำางานี้ ทั�ง ๆ ท้�ร้ั�ว่ัาจะติิดโควิัดแต่ิก็ุอดไม่ได�ท้�จะละเมิดกุติิกุาเร่ั�องรัักุษารัะยะห่างทางสังคม  
ใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ล�างม่อ เขึ้�าทำานี้องท้�ว่ัาฉันี้ร้ั�ทั�งหมด แต่ิฉันี้อดไม่ได� ถ�าคนี้เรัาม้วิันัี้ยในี้ตินี้เอง
และวิันัี้ยในี้สังคม เรัาคงจะควับัคุมโควิัดได�นี้านี้แล�วั แต่ิเพรัาะเหตุิท้�เรัาไม่ม้วิันัี้ยในี้ตินี้เอง ไม่ม้วิันัี้ย
ในี้สังคม ไฮั่ดรัาค่อโควิัด 1๙ จ้งเริังร่ัาไปทั�วัปรัะเทศไทยในี้ขึ้ณะน้ี้�
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

วินัํย ค่อ กฺฎระเบีุยบุสําหรับุฝึ่กฺหัด้ให้คนํในํสังคม่ถ้อปฏิบัุติฺเสม่อเหม้่อนํกัฺนํ วิันัี้ยควับัคุม
กุารักุรัะทำาและคำาพ้ดขึ้องคนี้ในี้สังคมให�เป็นี้แบับัแผู้นี้เด้ยวักัุนี้ ฟัังอย่างน้ี้�แล�วัเรัามักุจะสับัสนี้ 
กัุบัคำาว่ัา ศ้ล ซ้ึ่�งหมายถ้งกุารัรัักุษากุาย วัาจา ให�เร้ัยบัรั�อย เช่นี้ ไม่ฆ่าสัติว์ั ไม่ลักุทรััพย ์ไม่ปรัะพฤติิผิู้ด 
ในี้กุาม ศ้ลเป็นี้ขึ้�อปฏิิบััติิส่วันี้บุัคคล ไม่จำาเป็นี้ท้�ทุกุคนี้ติ�องถ่อปฏิิบััติิเหม่อนี้กัุนี้ ส่วันี้วิันัี้ยเป็นี้ 
ขึ้�อปฏิิบััติิท้�ทุกุคนี้ติกุลงยอมรัับัร่ัวัมกัุนี้ด�วัยสัญญาปรัะชาคม เช่นี้เด้ยวักัุบัวิันัี้ยทหารัท้�ทหารัทุกุคนี้ 
ติ�องถ่อปฏิิบััติิ หร่ัอวิันัี้ยขึ้องขึ้�ารัาชกุารัท้�ใช�กัุบัขึ้�ารัาชกุารัทุกุคนี้

ศ้ลไม่ใช่วิันัี้ย เพรัาะศ้ลเป็นี้เร่ั�องขึ้องกุารัปรัะพฤติิด้เฉพาะตินี้ เช่นี้ ในี้ครัอบัครััวัเด้ยวักัุนี้อาจ
ม้คนี้รัักุษาศ้ล ๕ เพ้ยงบัางคนี้ ไม่ใช่ทุกุคนี้ติ�องรัักุษาศ้ล ๕ ซ้ึ่�งต่ิางจากุวิันัี้ยจรัาจรัท้�บัังคับัให�ทุกุคนี้
ติ�องปฏิิบััติิติาม ยิ�งไปกุว่ัานัี้�นี้ คนี้เรัายังรัักุษาศ้ล ๕ ขึ้�อครับับั�างไม่ครับับั�าง บัางคนี้รัักุษาได� ๒ ขึ้�อ  
บัางคนี้รัักุษาได� ๓ ขึ้�อ บัางคนี้รัักุษาได� ๕ ขึ้�อ ถ้งแม�อย้บ่ั�านี้เด้ยวักัุนี้ ซ้ึ่�งจะเห็นี้ได�ติอนี้อารัาธนี้าศ้ล ๕ 
บัางคนี้แสดงควัามจำานี้งว่ัาจะรัักุษาไม่ครับัทั�ง ๕ ขึ้�อตัิ�งแต่ิอารัาธนี้าศ้ลว่ัา “วิัสุง วิัสุง รัักุขึ้ะนัี้ติถายะ” 
หมายควัามว่ัาขึ้อรัับัศ้ล ๕ เพ่�อรัักุษาศ้ลแยกุกัุนี้แต่ิละขึ้�อ นัี้�นี้ค่อ ถ�าขึ้าดขึ้�อหน้ี้�ง ยังเหล่ออ้กุ ๔ ขึ้�อ 
ก็ุใช�ได� เหม่อนี้เอาไข่ึ้ใส่ติะกุรั�า ๕ ใบั ติกุไป 1 ติะกุรั�า อ้กุ ๔ ติะกุรั�ายังอย้่ อย่างน้ี้�เร้ัยกุว่ัา 
แยกุกัุนี้รัักุษา แต่ิถ�าไม่ม้คำาว่ัา วิัสุง วิัสุง ท้�แปลว่ัา แยกุกัุนี้ ก็ุหมายควัามว่ัารัักุษารัวัมกัุนี้ ถ�าขึ้าด 
1 ขึ้�อ ศ้ลท้�เหล่อก็ุขึ้าดไปด�วัย เหม่อนี้กุารัใส่ไข่ึ้ไวั�ในี้ติะกุรั�าเด้ยวักัุนี้ เวัลาติะกุรั�าใบันัี้�นี้ติกุลง  
ไข่ึ้แติกุหมดทั�งติะกุรั�า

เพรัาะฉะนัี้�นี้ วิันัี้ยเป็นี้เร่ั�องท้�ทุกุคนี้ติ�องถ่อปฏิิบััติิ ถ�าทุกุคนี้รัักุษาศ้ล ๕ ขึ้�อเท่ากัุนี้ในี้หม่้บั�านี้ใด 
หม่้บั�านี้นัี้�นี้จัดเป็นี้หม่้บั�านี้รัักุษาศ้ล ๕ เรัาเร้ัยกุสมาชิกุในี้หม่้บั�านี้นัี้�นี้ว่ัาม้คิหิวิันัี้ยหร่ัอวิันัี้ยขึ้องคฤหัสถ์

วิันัี้ยค่อสิ�งท้�คนี้ในี้สังคมทำาติามโดยพรั�อมเพร้ัยง เร้ัยกุอ้กุอย่างหน้ี้�งว่ัา สีลสามั่ญญตฺา  
ความ่มี่ศีิลเสม่อกัฺนํ ดังม้คำาพ้ดท้�ว่ัา “ศ้ลเสมอแล�วัเจอกัุนี้”คนี้ท้�ม้ศ้ล ๕ เท่ากัุนี้คบักัุนี้ได�ง่าย 
คนี้เรัาไม่อยากุคบัคนี้ท้�ม้ศ้ลไม่เสมอกัุนี้ เช่นี้ คนี้ไม่ด่�มสุรัาก็ุไม่อยากุคบัด่�มสุรัาเป็นี้นิี้จ คำาว่ัา
ศ้ลเสมอกัุนี้ค่อม้ขึ้�อปฏิิบััติิเหม่อนี้กัุนี้ ในี้กุรัณ้น้ี้� ศ้ลกุลายเป็นี้วิันัี้ย ค่อเป็นี้ขึ้�อฝึ่กุหัดปฏิิบััติิให� 
คนี้สองคนี้ม้วิันัี้ยขึ้องครัอบัครััวั

วิันัี้ยทำาให�เกิุดควัามเป็นี้รัะเบ้ัยบัเร้ัยบัรั�อยในี้สังคมเหม่อนี้เส�นี้ด�ายท้�ใช�รั�อยดอกุไม�ต่ิาง ๆ 
ให�เป็นี้พวังมาลัยท้�งดงาม ดังท้�ศ้ล ๒๗๗ ขึ้�อเป็นี้วิันัี้ยขึ้องพรัะสงฆ์ คณะสงฆ์งดงามเพรัาะรัักุษา
วิันัี้ยเหม่อนี้กัุนี้ แม�แต่ิกุารัปลงผู้มก็ุยงักุำาหนี้ดวัันี้ให�ติรังกัุนี้ท้�เร้ัยกุว่ัาวัันี้โกุนี้ กุารัห่มผู้�าในี้วััดก็ุติกุลง 
ให�ส้จ้วัรัเหม่อนี้กัุนี้ น้ี้�เป็นี้วิันัี้ยทั�งนัี้�นี้

วิันัี้ยค่อกุารัท้�ทุกุคนี้พ้ดด้และทำาด้เหม่อนี้กัุนี้ ไม่ม้กุารัแติกุแถวั ขึ้ณะน้ี้�ฝ่�ายบั�านี้เม่องกุำาหนี้ด
ให�คนี้ไทยทุกุคนี้ปฏิิบััติิติามนิี้วันี้อร์ัมอล หร่ัอวิัถ้ช้วิัติใหม่เพ่�อส้�กัุบัโควิัด 1๙ คนี้ไทยทุกุคนี้ติ�อง
ถ่อปฏิิบััติินิี้วันี้อร์ัมอลให�เป็นี้วิันัี้ยเหม่อนี้กัุนี้ทั�งปรัะเทศ นัี้�นี้ค่อทุกุคนี้ติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย 
เหม่อนี้กัุนี้ รัักุษารัะยะห่างทางสังคมเหม่อนี้กัุนี้ ล�างม่อเหม่อนี้กัุนี้ ติอนี้น้ี้�ม้กุติิกุาเพิ�มเขึ้�ามาอ้กุ  
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

เพรัาะโควัิดรัะบัาดเขึ้�าไปในี้ครัอบัครััวั แม�อย้่ในี้บั�านี้กุ็ติ�องทำาเช่นี้กัุนี้ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสติอนี้น้ี้� 
ไม่ม้คณโภชน์ี้ ค่อฉันี้อาหารัเป็นี้วัง ติอนี้น้ี้�งดอานิี้สงส์กุฐินี้ขึ้�อน้ี้� พรัะเณรัในี้วััดแยกุกัุนี้ฉันี้อาหารั  
เวัลาญาติิโยมทำาบุัญเล้�ยงพรัะ วััดกุำาหนี้ดให�ถวัายเป็นี้กุล่อง และนี้ำาไปแจกุติามคณะต่ิาง ๆ  
น้ี้�เป็นี้วิันัี้ยในี้กุารัเอาชนี้ะโควัิด 1๙ ค่อ ทานี้อาหารัแยกุจานี้ แยกุกุล่องทั�งในี้วััดและในี้บั�านี้  
บัางคนี้รัับัสารัภาพว่ัาติิดโควิัดเพรัาะเผู้ลอด่�มนี้ำ�าแกุ�วัเด้ยวักัุนี้กัุบัเพ่�อนี้ในี้ท้�ทำางานี้

คนี้ไทยทุกุวัันี้น้ี้�ติ�องถ่อปฏิิบััติิติามวิัถ้ช้วิัติใหม่ให�เป็นี้วิันัี้ยขึ้องคนี้ทั�งชาติิ ถ�าสามารัถทำา 
พรั�อมกัุนี้ทั�งปรัะเทศเป็นี้เวัลา 1๔ วัันี้ ปัญหาโควิัดก็ุจะจบัลง หัวัขึ้องไฮั่ดรั�าตัิวัน้ี้�ก็ุจะหยุดงอกุ  
แต่ิติ�องทำาพรั�อมกัุนี้ให�เป็นี้วิันัี้ยขึ้องคนี้ในี้ชาติิ ห่วังแติ่ว่ัาพอทางกุารัสั�งปิดเม่องกุรัุงเทพมหานี้ครั
และปริัมณฑ์ล คนี้ในี้เขึ้ติเม่องท้�ถ้กุสั�งปิดก็ุจะเป็นี้เหม่อนี้ควัายติาบัอดท้�พากัุนี้วิั�งไปแพร่ัเช่�อโควิัดท้�
จังหวััดอ่�นี้ น้ี้�ค่อปัญหาท้�จะติามมา หากุเป็นี้อย่างน้ี้�เร้ัยกุว่ัาไม่ม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ย เม่�อขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย 
ก็ุไม่ม้ทางเอาชนี้ะโควิัด 1๙

ตัิวัอย่างเคยม้มาแล�วั คนี้ไทยเขึ้�าไปปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้เพ่�อเล่นี้กุารัพนัี้นี้แล�วันี้ำาโควิัด 
เขึ้�าปรัะเทศ น้ี้�ค่อสิ�งท้�เกิุดข้ึ้�นี้เม่�อติ�นี้ปีน้ี้� อันี้แสดงถ้งควัามไม่ม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ยขึ้องผู้้�เกุ้�ยวัขึ้�อง  
ไม่ม้วิันัี้ยในี้ตินี้เองและไม่ม้วิันัี้ยสำาหรัับัเพ่�อนี้คนี้ไทยด�วัยกัุนี้ ถ�าเรัาเห็นี้ใจเพ่�อนี้คนี้ไทยด�วัยกัุนี้  
เรัาจะไม่นี้ำาเอาแรังงานี้ผิู้ดกุฎหมายให�พาเช่�อโควิัดเขึ้�าปรัะเทศ เรัาจะไม่ลักุลอบัเล่นี้กุารัพนัี้นี้ 
ไม่ไปเท้�ยวัสถานี้บัันี้เทิงหลังจากุกุลับัมาจากุต่ิางปรัะเทศแล�วัแพร่ัเช่�อไปทั�วัปรัะเทศอย่างทุกุวัันี้น้ี้� 
เพรัาะคนี้บัางกุลุ่มขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย คนี้ไทยติอนี้น้ี้�จ้งติิดเช่�อกัุนี้วัันี้ละเป็นี้หม่�นี้ ม้คนี้ติายเกุ่อบั 
รั�อยคนี้ต่ิอวัันี้ โรังพยาบัาลไม่พอรัองรัับัคนี้ไขึ้�โควิัด 1๙

ถ�าคนี้ไม่ม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ย พวักุเขึ้ากุ็เหม่อนี้ควัายติาบัอดเท้�ยวัไปในี้ป�าแล�วัติกุเหวัติาย  
เหม่อนี้เหตุิเกิุดท้�จังหวััดแพร่ัเม่�อเด่อนี้เมษายนี้ท้�ผู่้านี้มา พ่อล้กุค่้หน้ี้�งชวันี้กัุนี้เขึ้�าป�าไปล่าสัติว์ั  
พ่ออายุ ๖๐ ปี ล้กุชายอายุ ๔๐ ปี ทั�งค่้ไม่ม้วิันัี้ยขึ้องคนี้เขึ้�าป�าล่าสัติว์ั พวักุเขึ้าเป็นี้ม่อสมัครัเล่นี้  
ถ่อปืนี้ไปคนี้ละกุรัะบัอกุเขึ้�าไปในี้ป�าท้�ม่ดท้บั พ่อบัอกุให�ล้กุชายไปทางโนี้�นี้ ตัิวัเองไปทางน้ี้� 
ให�ล้กุชายคอยติ�อนี้สัติว์ัมาให�พ่อดักุยิง ล้กุชายหายไปพักุใหญ่ พ่อคิดว่ัาคงไปติ�อนี้หม้ป�ามา
หาตินี้ พ่อเห็นี้ใบัไม�ไหวั มองไม่ชัดเพรัาะเป็นี้ป�าท้บั เขึ้าคิดว่ัาเป็นี้หม้ป�าจ้งยกุปืนี้ยิงต้ิมเขึ้�าไป 
 ได�เส้ยงคนี้รั�องติะโกุนี้ว่ัา “พ่อยิงผู้มทำาไม” พ่อติกุใจวิั�งไปด้ สัติว์ัท้�ถ้กุยิงไม่ใช่หม้ป�า แต่ิเป็นี้ล้กุชาย
ขึ้องเขึ้าเองท้�ถ้กุยงิติายกุลางป�า กุลายเป็นี้ข่ึ้าวัใหญ่ โศกุนี้าฏิกุรัรัมน้ี้�เกิุดข้ึ้�นี้เพรัาะพ่อล้กุค่้น้ี้�ไม่รัักุษา
รัะเบ้ัยบัวิันัี้ยขึ้องคนี้เขึ้�าป�า น้ี้กุจะยิงก็ุยิง ขึ้าดกุารัพิจารัณาให�รัอบัคอบั

คนี้สมัยน้ี้�ไม่ไติร่ัติรัองให�ด้กุ่อนี้จะยิงแทงกัุนี้ด�วัย มุขึ้สัติติิ แปลว่ัา หอกุค่อปากุ ไม่รัะมัดรัะวััง
ในี้กุารัวิัพากุษ์วิัจารัณ์หร่ัอโจมต้ิกัุนี้ อันี้เป็นี้กุารัทำาลายควัามสามัคค้ ในี้สถานี้กุารัณ์วิักุฤติเช่นี้น้ี้� 
คนี้เรัาติ�องสามัคค้และรัักุษารัะเบ้ัยบัวิันัี้ย จ้งจะม้พลังพอท้�จะเอาชนี้ะโควิัด 1๙ ได� แต่ิถ�าทุกุคนี้
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เอาแต่ิใจตัิวัเองและขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ยก็ุจะปรัะสบัชะติากุรัรัมเช่นี้เด้ยวักัุบั ไกุ่ตัิวัหน้ี้�งท้�พรัะพุทธเจ�า
ติรััสเล่าไวั�ในี้นิี้ทานี้ชาดกุดังต่ิอไปน้ี้�

ในี้สำานัี้กุขึ้องอาจารัย์ทิศาปาโมกุข์ึ้แห่งหน้ี้�งม้นัี้กุศ้กุษารัาวั ๕๐๐ คนี้เร้ัยนี้มนี้ต์ิอย้่ด�วัยกัุนี้ 
สำานัี้กุม้กุติิกุาว่ัาทุกุคนี้ติ่�นี้เป็นี้เวัลา เร้ัยนี้เป็นี้เวัลา กุารัรัักุษากุติิกุานัี้�นี้ติ�องอาศัยเคร่ั�องบัอกุเวัลา 
สมัยนัี้�นี้ยังไม่ม้นี้าฬิิกุา ทุกุคนี้อาศัยเส้ยงไกุ่ขัึ้นี้เป็นี้นี้าฬิิกุาปลุกุ คนี้ ๕๐๐ คนี้ พักุคนี้ละ 
แห่งคนี้ละท้� ม้กุติิกุาว่ัา พอได�ยนิี้เส้ยงไกุ่ขัึ้นี้ติอนี้ยำ�ารุ่ังให�ออกุจากุท้�พักุมารัวัมกัุนี้ทานี้อาหารัเช�าแล�วั 
เร้ัยนี้มนี้ต์ิจากุอาจารัย์ เส้ยงไกุ่ขัึ้นี้ค่อเส้ยงปลุกุ ทุกุคนี้อาศัยเส้ยงไกุ่ขัึ้นี้เป็นี้สัญญาณสรั�าง 
ควัามพรั�อมเพร้ัยงกัุนี้เร่ั�อยมา จนี้กุรัะทั�งวัันี้หน้ี้�งไกุ่ตัิวัน้ี้�ติายไป กุารัไมม้่ไกุ่ขัึ้นี้บัอกุสญัญาณเวัลาทำาให�
นัี้กุศ้กุษาขึ้าดวิันัี้ย ต่ิ�นี้ไม่พรั�อมกัุนี้ ปรัะชุมไม่พรั�อมกัุนี้ จ้งจำาเป็นี้ติ�องหาไกุ่ตัิวัใหม่มาขัึ้นี้บัอกุเวัลา

นัี้กุศ้กุษาคนี้หน้ี้�งไปพบัไกุ่ป�าหากุินี้อย้่ในี้ป�าช�าจ้งจับัเอามาเล้�ยงไวั�เพ่�อให�ขัึ้นี้บัอกุเวัลา 
ปรัากุฏิว่ัาไกุ่ตัิวัน้ี้�ไม่ได�ถ้กุฝึ่กุให�ม้วิันัี้ยในี้กุารัขัึ้นี้ ได�แต่ิขัึ้นี้ติามใจชอบัไม่เล่อกุเวัลา น้ี้กุอยากุจะขัึ้นี้
ติอนี้ไหนี้ก็ุขัึ้นี้ทันี้ท้ วัันี้หน้ี้�งไกุ่ขัึ้นี้ติอนี้ต้ิ ๓ นัี้กุศ้กุษาก็ุต่ิ�นี้เร้ัยนี้มนี้ต์ิแต่ิเช�าม่ด พอถ้ง ๖ โมงเช�า 
ก็ุหลับักัุนี้หมด วัันี้ถัดมาไกุ่ขัึ้นี้ ๖ โมงเช�าถ่อว่ัาสายเกิุนี้ไปจนี้เร้ัยนี้มนี้ต์ิไม่ทันี้ ไกุ่ขัึ้นี้ไม่เป็นี้เวัลา 
อย่างน้ี้�จนี้นัี้กุศ้กุษาหมดแรังไม่ม้สมาธิในี้กุารัเร้ัยนี้มนี้ต์ิ ทั�งไม่ม้ควัามพรั�อมเพร้ัยงกัุนี้เหม่อนี้เดิม 
อาจารัย์สงสัยก็ุถามว่ัาทำาไมนัี้กุศ้กุษา ๕๐๐ จ้งขึ้าดรัะเบ้ัยบัวิันัี้ย หัวัหนี้�านัี้กุศ้กุษาติรัวัจสอบั
แล�วัได�บัทสรุัปว่ัาเพรัาะไกุ่เป็นี้เหตุิ นัี้�นี้ค่อ ไกุ่ตัิวัเด้ยวัขัึ้นี้ไม่เป็นี้เวัลาทำาให�วุ่ันี้วัายไปทั�งสำานัี้กุ  
ไกุ่ท้�ไม่ม้วิันัี้ยในี้กุารัขัึ้นี้ทำาให�หม่้คณะเส้ยหาย หัวัหนี้�านัี้กุศ้กุษาจ้งให�จับัไกุ่หักุคอลงหม�อแกุง 
ไกุ่ตัิวัน้ี้�ติายเพรัาะขึ้าดวิันัี้ยในี้กุารัขัึ้นี้

วิันี้ัยขึ้องคนี้ไทยม้ส่วันี้สำาคัญในี้กุารัต่ิอส้�กุับัโควิัด 1๙ กุารัรัักุษาวิันัี้ยในี้กุารัดำารังช้วิัติแบับั 
นิี้วันี้อร์ัมอลจะช่วัยให�เอาชนี้ะไฮั่ดรัาค่อโควิัด 1๙ ได� แต่ิม้เง่�อนี้ไขึ้ว่ัาทุกุคนี้ติ�องร่ัวัมม่อกัุนี้ในี้ 
กุารัรัักุษาวัินัี้ย อย่าให�ม้กุารัเอาเปร้ัยบักัุนี้ ไม่ใช่ว่ัาคนี้ส่วันี้มากุม้วิันัี้ยด้ แต่ิม้คนี้ส่วันี้นี้�อยแอบัไป 
เล่นี้กุารัพนัี้นี้ ไปเท้�ยวัสถานี้บัันี้เทิง หร่ัอลักุลอบันี้ำาแรังงานี้ผิู้ดกุฎหมายเขึ้�าปรัะเทศ กุารัขึ้าดวิันัี้ย
ขึ้องคนี้เหล่าน้ี้�ทำาให�โควิัด 1๙ รัะบัาดอย่างหนัี้กุจนี้วุ่ันี้วัายกัุนี้ทั�งปรัะเทศในี้ปัจจุบัันี้ พวักุเขึ้าทำาตัิวั
เหม่อนี้ไกุ่ท้�ขัึ้นี้ไม่เป็นี้เวัลาสรั�างควัามเส้ยหายให�กัุบัหม่้คณะ

เพรัาะฉะนัี้�นี้ กุารัจะเอาชนี้ะโควิัด 1๙ ติ�องอาศัยคุณสมบััติิ ๒ ปรัะกุารั

ประกฺารทีั้� ๑ ค้อ พ์ัทั้ธิุ์ ควัามร้ั�พอเพ้ยงเกุ้�ยวักัุบัโควิัด 1๙

ประกฺารทีั้� ๒ ค้อ วินัํย กุารัปฏิิบััติิติามกุติิกุาเร่ั�องนิี้วันี้อรั์มอลโดยพรั�อมเพร้ัยงกัุนี้  
เพรัาะปรัาศจากุคุณสมบััติิ ๒ อย่างน้ี้� เรัาจ้งเด่อดรั�อนี้มาจนี้ถ้งจุดปัจจุบัันี้ ท้�ปรัะเทศไทยมาถ้งจุดน้ี้� 
เพรัาะเรัาไม่ร้ั�เท่าทันี้ว่ัาโควิัด 1๙ เป็นี้ไฮั่ดรั�าสมัยใหม่ท้�งอกุหัวักุลายพันี้ธ์ุได�อย่างรัวัดเร็ัวั เพรัาะ 
ควัามไม่ร้ั�เรัาจ้งปรัะมาทปล่อยกุาร์ัดติกุ โดยท้�คนี้บัางกุลุ่มบัางพวักุไม่รัักุษากุฎกุติิกุา ไม่รัักุษารัะเบ้ัยบั
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

วิันัี้ยขึ้องบั�านี้เม่อง ต่ิอไปน้ี้� ถ�าติ�องกุารัให�ปรัะเทศไทยอันี้เป็นี้ท้�รัักุขึ้องเรัาเอาชนี้ะโควิัด 1๙ ได�  
เรัาติ�องม้พุทธิ ค่อควัามร้ั� เท่าทันี้โควิัด 1๙ และม้วิันัี้ยค่อรัักุษากุฎรัะเบ้ัยบัขึ้องสังคม 
อย่างเสมอหนี้�ากัุนี้ ถ�าไม่ม้ควัามร้ั� และไม่ม้รัะเบ้ัยบัวิันัี้ยก็ุจะเพิ�มหัวัให�ไฮั่ดรัา ค่อโควิัด 1๙  
มากุยิ�งข้ึ้�นี้ เท่ากัุบัว่ัาเรัาเป็นี้เหม่อนี้ควัายป�าติาบัอดท้�วิั�งสะเปะสะปะไปให�เส่อกิุนี้หร่ัอติกุเหวัติาย 
ฉะนัี้�นี้ ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “โนํ เจำ อสฺส สกฺา พ์ัทฺั้ธิุ์” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามว่ัา 
“ถ้าไม่่มี่ความ่รู้ของตฺนํหร้อวินัํยทีั้�ศ่ิกฺษาดี้แล้ว คนํจํำานํวนํม่ากฺกฺจ็ำะเทีั้�ยวไปเหม้่อนํควายตฺาบุอด้
เทีั้�ยวไปในํป่า ฉะนัํ�นํ” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ  
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอานีุ้ภาพแห่งบุัญกุุศลท้�เกิุดจากุ
ธรัรัมสวันี้มัย ค่อกุารัฟัังธรัรัมน้ี้� บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ 
ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิ บันี้พรัะบัรัม
ธาตุิมหาเจด้ย์ ขึ้อจงรัวัมกุันี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัเป็นี้สัพพะโรัคะ 
วิันิี้มุติโติ รัอดพ�นี้จากุโรัคภัยทั�งปวังโดยเฉพาะโรัคติิดเช่�อโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบั
ปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  จงพลนัี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทกุุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้พ์ัทั้ธิุ์วินํยกฺถา ว่าด้้วยความ่รู้คู่ระเบีุยบุวินัํย พอสมควัรั
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปรัักกมกถา  

ว่่าด้้ว่ยคัว่ามมุ่งมั�น*

 

กฺยิรา เจำ กฺยิราเถนํํ ทั้ฬฺฺหเม่นํํ ปรกฺฺกฺเม่ติฺ.
                                    (ขุุ. ธ. ๒๕/๕๖)

 ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้ปรักฺกฺม่กฺถา ว่าด้้วยความ่ม่์่งมั่�นํ  
เพ่�อเป็นี้เครั่�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบัุญรัาศ้  
ขึ้องทา่นี้พุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลายผู้้�ขึ้วันี้ขึ้วัายบัำาเพ็ญบุัญบัำาเพ็ญกุุศล เนี้่�องในี้วัันี้น้ี้� ติรังกัุบัวัันี้สำาคัญ
ทางพรัะพุทธศาสนี้าอ้กุวัันี้หน้ี้�ง ค่อวัันี้อาสาฬหบ้ัชา แปลว่ัา กุารับ้ัชาเน่ี้�องในี้วัันี้เพ็ญเด่อนี้อาสาฬหะ 
ค่อเด่อนี้ ๘ เป็นี้กุารันี้�อมรัำาล้กุถ้งเหตุิกุารัณ์สำาคัญท้�เกิุดข้ึ้�นี้หลังจากุพรัะพุทธเจ�าติรััสร้ั�ได� ๒ เด่อนี้ 

พรัะพุทธเจ�าติรััสร้ั�ในี้วัันี้เพ็ญเด่อนี้ ๖ และอ้กุสองเด่อนี้ต่ิอมา ค่อวัันี้เพ็ญเด่อนี้ ๘ ทรังปรัะกุาศ
ธรัรัมท้�พรัะองค์ติรััสร้ั�เป็นี้ครัั�งแรักุ ธรัรัมท้�พรัะองค์ปรัะกุาศนัี้�นี้เร้ัยกุว่ัา ธัมมจักุกัุปปวััติตินี้ส้ติรั  
เป็นี้พรัะส้ติรัว่ัาด�วัยกุารัหมุนี้กุงล�อแห่งพรัะธรัรัม เป็นี้ปฐมเทศนี้าหมายถ้งกุารัเทศนี้าครัั�งแรักุ 
ซ้ึ่�งปรัะสบัควัามสำาเร็ัจอย่างงดงามเพรัาะธรัรัมท้� ว่ัาล้กุซ้ึ่�งยากุนัี้กุนัี้�นี้ม้ผู้้�บัรัรัลุติามได�ในี้ 
วัันี้อาสาฬหบ้ัชา ผู้้�ฟัังค่อพรัะปัญจวััคค้ย์ทั�ง ๕ หน้ี้�งในี้นัี้�นี้ค่อท่านี้อัญญาโกุณฑั์ญญะได�ดวังติา 
เห็นี้ธรัรัม เป็นี้พรัะอริัยบุัคคล เกิุดสังฆรััตินี้ะข้ึ้�นี้ในี้โลกุ

วัันี้อาสาฬหบ้ัชาเป็นี้วัันี้ท้�ม้พรัะรััตินี้ติรััยครับัทั�งสามปรัะกุารั เพรัาะเกุิดอริัยสงฆ์ข้ึ้�นี้ 
ครัั�งแรักุในี้โลกุ เรัารัำาล้กุน้ี้กุถ้งวัันี้น้ี้� เน่ี้�องในี้เหตุิกุารัณ์สำาคัญดังกุล่าวัมา จ้งจัดพิธ้บ้ัชาเป็นี้
พิเศษ ด�วัยกุารัเว้ัยนี้เท้ยนี้เป็นี้ปรัะจำาทุกุปี ยกุเวั�นี้ปีท้�แล�วั เน่ี้�องจากุม้กุารัรัะบัาดขึ้องโควัิด 1๙  
จ้งได�รัะงับักิุจกุรัรัมท้�นี้ำาคนี้มารัวัมกุลุ่มกัุนี้จำานี้วันี้มากุ อันี้เส้�ยงต่ิอกุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙  
ปีน้ี้�ก็ุเช่นี้เด้ยวักัุนี้ ไม่ม้กุารัทำาบุัญเน่ี้�องในี้วัันี้เขึ้�าพรัรัษา ไม่ว่ัาจะเป็นี้กุารัถวัายผู้�าอาบันี้ำ�าฝ่นี้  
ถวัายเท้ยนี้พรัรัษา ให�ญาติิโยมได�อธิษฐานี้จิติร่ัวัมทำาบุัญผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลนี้์อย่างน้ี้�  
แม�ม้กุารัแสดงธรัรัมก็ุฟัังกัุนี้ ชมกัุนี้ ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ เป็นี้กุารัปรัับัให�สอดคล�องกัุบั 
วิักุฤติกุารัณ์ท้�เกิุดข้ึ้�นี้ จ้งกุล่าวัได�ว่ัา แม�จะม้ปัญหา ม้อุปสรัรัค เรัาก็ุไม่ยอมแพ� ติ�องหาวิัธ้ 

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะข้ึ้�นี้ 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๘-๘) ในี้วัันี้อาสาฬหบ้ัชา วัันี้สำาคัญทางพรัะพุทธศาสนี้า ปรัะจำาปี ๒๕๖๔ ซ้ึ่�งอย้่ในี้ช่วังสถานี้กุารัณ์ 
กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควิัด 1๙) ท้�รัะบัาดรัอบัสาม ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ  
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๒๔ กุรักุฎาคม ๒๕๖๔
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ในี้กุารัปรัะกุอบัพิธ้ทางศาสนี้าทางใดทางหน้ี้�ง อย่างเช่นี้วัันี้น้ี้� ก็ุเปิดโอกุาสให�ท่านี้ทั�งหลาย 
ได�ร่ัวัมอนุี้โมทนี้าบุัญ ได�ฟัังธรัรัมเป็นี้ธรัรัมสวันี้มัย ผู่้านี้กุารัถ่ายทอดทางส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้

เหตุิกุารัณ์โควิัด 1๙ ในี้รัอบัปีท้�ผู่้านี้มา เกิุดต่ิอเน่ี้�องยาวันี้านี้ บัางท่านี้ก็ุท�อ บัางท่านี้ 
ก็ุไม่อยากุจะคิด และไม่อยากุจะพ้ดถ้ง เร้ัยกุว่ัาหนัี้กุหนี้าสาหัส ทั�งกัุงวัลในี้เร่ั�องโรัคติิดต่ิอและ 
ในี้เร่ั�องกุารัปรัะกุอบัอาช้พ ทั�งโรัคภัยและทุพภิกุขึ้ภัยค่อขึ้�าวัยากุหมากุแพงกุรัะหนี้ำ�าซึ่ำ�าเติิมให�ช้วิัติ
ขึ้องเรัาปรัะสบัควัามยากุลำาบัากุ และเม่�อม้ควัามยากุลำาบัากุอย่างน้ี้� ก็ุคิดถ้งธรัรัม เม่�อพบัทุกุข์ึ้แล�วั
จะเห็นี้ธรัรัมท้�ช่วัยปลุกุปลอบัใจในี้ยามวิักุฤติเช่นี้น้ี้� ถ�าไม่ม้ธรัรัมไวั�เต่ิอนี้ใจ บัางคนี้ทนี้ทุกุข์ึ้ไม่ได�  
ไม่เป็นี้โรัคจิติโรัคปรัะสาทก็ุฆ่าตัิวัติาย

ดังนัี้�นี้ จ้งม้ควัามจำาเป็นี้ท้�พรัะสงฆ์จะติ�องแสดงธรัรัม ช้�ทางออกุบัอกุทางถ้กุ เพ่�อให�ดำารัง
ช้วิัติท้�ถ้กุติ�อง ได�ม้กุารัแสดงธรัรัมเป็นี้ซ้ึ่ร้ัส์ ต่ิอเน่ี้�องเป็นี้ชุดมาติลอดปีในี้เร่ั�องท้�เกุ้�ยวักัุบัสถานี้กุารัณ์ 
โควิัด 1๙ และถ่ายทอดสดให�ญาติิโยมสาธุชนี้ผู้้�ฟัังได�ติิดติามกัุนี้มาต่ิอเน่ี้�องเป็นี้ปี ผู้้�เทศน์ี้เอง 
ก็ุติิดติามสถานี้กุารัณ์น้ี้�ด�วัยควัามหวัังวั่าเมฆหมอกุแห่งโควิัดจะพัดผู่้านี้ไป อยากุให�ถ้งวัันี้ท�องฟั้า
แจ่มใส ท้�เรัาอย้่กัุนี้ได�อย่างปกุติิ ไม่ติ�องม่ดมนี้ด�วัยกุารัใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย ใส่ชุดสารัพัด และ 
แถมด�วัยกุารัรัักุษารัะยะห่างทางสังคม

ปลายปีท้�แล�วั (พ.ศ. ๒๕๖๓) เรัาปรัะสบัควัามสำาเร็ัจในี้กุารัควับัคมุโควิัด 1๙ สามารัถทำาให�ม้ 
ผู้้�ติิดเช่�อใหม่เป็นี้ศ้นี้ย์ต่ิอเน่ี้�องกัุนี้เป็นี้เด่อนี้ แต่ิพอถ้งเด่อนี้ธันี้วัาคมปีท้�แล�วั ก็ุเขึ้�าส่้กุารัรัะบัาด 
รัะลอกุท้� ๒ และต่ิอเน่ี้�องมาถ้งรัะลอกุท้� ๓ ในี้ขึ้ณะน้ี้� ด้ท่าสงครัามท้�เรัาปรัะกุาศกัุบัโควิัด 1๙  
ยังไม่จบัง่าย ๆ เม่�อสงครัามไม่จบั อย่าเพิ�งนัี้บัศพทหารั เรัาจะติ�องดำาเนิี้นี้ช้วิัติต่ิอไปด�วัย 
ควัามรัะมัดรัะวััง กุาร์ัดไม่ติกุ ท้�สำาคัญค่อจิติอย่าติกุ จิติใจขึ้องเรัาติ�องเขึ้�มแข็ึ้ง

หลายคนี้บัอกุวั่า รัะลอกุท้� 1 ยังพอส้�ไหวั พอเจอรัะลอกุท้� ๒ ยำ�าแย่มากุ รัะลอกุท้� ๓  
ในี้ปัจจุบัันี้น้ี้�เกุ่อบัจะถ้กุน็ี้อกุอย้่แล�วั จะม้แรังส้�ต่ิอไปได�กุ้�นี้ำ�า หมดกุำาลังใจ หมดควัามหวััง  
ใครัท้�คิดอย่างน้ี้� ติ�องคิดใหม่ ในี้เม่�อเรัาปรัะกุาศสงครัามกัุบัโควิัด 1๙ แล�วั ไม่ม้คำาว่ัาถอย  
ไม่ม้คำาว่ัาแพ�สำาหรัับัมนุี้ษยชาติิ ม้อาวุัธเท่าไรัติ�องงัดออกุมาส้� ทั�งทำาเป็นี้ส่วันี้ตัิวั ทำาเป็นี้ส่วันี้รัวัม  
ทำาในี้นี้ามขึ้องรััฐบัาล และองค์กุารัอนี้ามัยโลกุ

ฉะนัี้�นี้ ติ�องรัวัมติัวักัุนี้ส้�สงครัามครัั�งน้ี้�เพ่�อควัามอย้่รัอดขึ้องมนีุ้ษยชาติิ และมนีุ้ษยชาติิ
ชนี้ะมาหลายรัอบัแล�วั โรัครัะบัาดท้�ว่ัารั�าย ๆ ผู่้านี้มาได�ทั�งหมด ไม่ว่ัาในี้ปรัะเทศไทยหร่ัอทั�วัโลกุ  
ถ้งโรัคน้ี้�จะม้กุารักุลายพันี้ธ์ุ ติ�องเช่�อมั�นี้ในี้สติิปัญญาขึ้องมนี้ษุย ์องค์ควัามร้ั�ด�านี้กุารัแพทยเ์จริัญมากุ
พอท้�จะทำาให�ชนี้ะสงครัาม เพ้ยงแต่ิว่ัาติ�องอย้่รัอด้ชัยชนี้ะและควัามสำาเร็ัจขึ้องมนุี้ษยชาติิ

เป้าหมายขึ้องชัยชนี้ะ ค่อกุดให�โควิัด 1๙ ซ้ึ่�งเป็นี้โรัครัะบัาดรัะดับัโลกุ กุลายเป็นี้ 
โรัครัะบัาดปรัะจำาถิ�นี้ เหม่อนี้ไขึ้�หวััดธรัรัมดา ซึ่้�งจะม้ยารัักุษา ม้วััคซ้ึ่นี้ป้องกัุนี้ คนี้เป็นี้โควัิดกัุนี้ 
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ไม่มากุ เหม่อนี้เป็นี้หวััดทุกุวัันี้น้ี้� ไม่ม้ทางท้�โควิัดจะหายไปจากุโลกุน้ี้� แค่ทำาให�มันี้หมดฤทธิ�  
เพรัาะม้ยาด้และวััคซ้ึ่นี้ด้ ไม่ม้คนี้ติิดโควิัดกัุนี้มากุมายทั�วัโลกุอย่างน้ี้�อ้กุ คุมให�เป็นี้แค่ไขึ้�หวััด 
ปรัะจำาถิ�นี้ นัี้�นี้ค่อเป้าหมายขึ้องกุารัต่ิอส้�กัุบัโควิัด 1๙ ติ�องอย้่รัอด้ควัามสำาเร็ัจติรังน้ี้� ซ้ึ่�งคงใช�เวัลา
อ้กุไม่นี้านี้ เพรัาะม้ควัามกุ�าวัหนี้�าในี้วิัทยากุารัไม่ว่ัาจะเป็นี้วััคซ้ึ่นี้หร่ัอยารัักุษาโรัค

เม่�อลงม่อทำาสงครัามกุับัโควิัด 1๙ ติ�องทำาให�ติลอดจนี้กุวั่าจะได�ชัยชนี้ะ กุารัใส่หนี้�ากุากุ
อนี้ามัย ล�างม่อ รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ติ�องทำาต่ิอไปจนี้กุว่ัาจะถ้งหลักุชัย หากุยังไม่ถ้งหลักุชัย
ก็ุจะไม่ยอมหยุด ดังพรัะบัาล้ท้�อาติมภาพได�ยกุไวั�เป็นี้นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “กฺยิรา เจำ กฺยิราเถนํํ 
ทั้ฬฺฺหเม่นํํ ปรกฺฺกฺเม่” แปลควัามวั่า “ถ้าคิด้จำะทํั้าเร้�องใด้ ให้ลงม้่อทํั้าเร้�องนัํ�นํจำริง ๆ ม่์่งมั่�นํทํั้า
เร้�องนัํ�นํเร้�อยไป”

พุทธภาษิติน้ี้�ปรัะกุอบัด�วัยขึ้�อควัาม ๓ ปรัะโยค ค่อ

ขั�นํแรกฺทีั้�ว่า ถ�าคิดจะทำาเร่ั�องใด ติรังกัุบัคำาว่ัา อารัม่ภิธุ์าต์ฺ แปลว่ัา ควัามริัเริั�มในี้ใจ  
หมายถ้งวัางแผู้นี้กุ่อนี้กุารัปฏิิบััติิ

ขั�นํทีั้� ๒ ลงม่อทำาติามแผู้นี้ เร้ัยกุว่ัา นิํกฺกฺม่ธุ์าต์ฺ แปลว่ัา กุ�าวัเดินี้ไปติามท้�คิดวัางแผู้นี้ไวั� 
ติรังกุบััสุภาษิติจ้นี้ท้�ว่ัา “ระยะทั้างหม้่�นํลี� ตฺ้องมี่กฺ้าวแรกฺ” แม�จะม้รัะยะทางท้�จะเดินี้ไปอ้กุยาวัไกุล
เพ่�อไปส่้เป้าหมาย ติ�องเริั�มท้�กุ�าวัแรักุ

ขั�นํทีั้� ๓ ทำาเร่ั�องนัี้�นี้เร่ั�อยไป ค่อ ปรักฺกฺม่ธุ์าต์ฺ หมายถ้งมุ่งมั�นี้ไม่ยอมหยุดจนี้กุว่ัา 
จะถ้งท้�หมาย ปีท้�แล�วัปรัะกุาศสงครัามกัุบัโควิัด 1๙ นัี้�นี้ค่อกุ�าวัแรักุ มาถ้งปัจจุบัันี้ยังปรัะกุาศ 
ล็อคดาวัน์ี้ ปิดบั�านี้ ปิดเม่อง ถ�ายังทำาต่ิอเน่ี้�องอย่างน้ี้� ด้แล�วัว่ัาสงครัามครัั�งน้ี้�ยังไม่จบัง่าย ๆ  จะติ�อง
มุ่งมั�นี้ฟัันี้ฝ่�ากัุนี้ต่ิอไป

ประโยคทีั้� ๓  
ทั้ฬฺฺหเม่นํํ ปรกฺฺกฺเม่  
มุ่งมั�นี้ทำาเร่ั�องนัี้�นี้ 

เร่ั�อยไป

ประโยคทีั้� ๑  
กฺยิรา เจำ

ถ�าคิดจะทำาเร่ั�องใด

ประโยคทีั้� ๒  
กฺยิราเถนํํ ให�ลงม่อทำา 

เร่ั�องนัี้�นี้จริัง ๆ
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

วัันี้น้ี้� ม้จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อโควิัด 1๙ เกิุนี้หม่�นี้คนี้ในี้รัอบั ๗ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา ติิดเช่�อเฉล้�ย 
วัันี้ละ 11,๕๐๐ คนี้ ม้ผู้้�เส้ยช้วิัติเพรัาะโควิัดในี้รัอบั ๗ วัันี้ท้�ผู่้านี้มา โดยเฉล้�ยวัันี้ละ 1๐๐ คนี้  
ช้วิัติม้ค่า แม�คนี้เด้ยวัก็ุไม่อยากุให�ติาย รับักัุบัโควิัดต่ิอเน่ี้�องกัุนี้มาเป็นี้ปี จำานี้วันี้ผู้้�ติิดเช่�อใหม่ 
และจำานี้วันี้คนี้ติายไม่ได�ลดลง หลายคนี้ร้ั�ส้กุท�อแท�เส้ยกุำาลังใจ และถ�าเส้ยกุำาลังใจ ขัึ้�นี้ต่ิอไป 
ก็ุค่อยอมแพ� โยนี้ผู้�าขึ้าวั ติ�องม้กุำาลังใจ จะได�ไม่ยอมแพ�ง่าย ๆ

จะแพ�หร่ัอชนี้ะข้ึ้�นี้อย้่กัุบักุารัม้กุำาลังใจ ฉะนัี้�นี้ติ�องเริั�มท้�ใจ ใจติ�องไม่ยอมแพ� ติ�องมุ่งมั�นี้
ฟัันี้ฝ่�า ถ�าใจมั�นี้คงเส้ยแล�วั โอกุาสชนี้ะส้งมากุ ติ�องรัักุษาควัามหวัังเอาไวั� ติรัาบัใดท้�ยังม้ควัามหวััง  
ติรัาบันัี้�นี้ก็ุยังม้โอกุาสชนี้ะ ทางไปส่้ชัยชนี้ะค่อควัามสำาเร็ัจ เร้ัยกุว่ัา “อิทั้ธิุ์บุาทั้” เริั�มติ�นี้ 
ด�วัยควัามหวััง นัี้�นี้ค่อ ฉันํทั้ะ ควัามชอบัใจ พอใจในี้เป้าหมายท้�จะไปให�ถ้ง เม่�อม้ฉันี้ทะ พอใจ 
ในี้เป้าหมาย ก็ุจะม้วิริยะ ลงม่อทำาด�วัยควัามกุล�าหาญ ม้จิำตฺตฺะ ปรัะคองใจให�อย้่กัุบัเป้าหมาย  
ไม่ละสายติาจากุเป้าหมายนัี้�นี้ มุ่งหนี้�าไปส่้ชัยชนี้ะเหน่ี้อโควิัด 1๙ และถ�าเจอปัญหาอุปสรัรัค 
เช่นี้ ได�วััคซ้ึ่นี้คุณภาพต่ิางกัุนี้ ก็ุใช�วิมั่งสา ค่อปัญญาพิจารัณาหาทางออกุว่ัาจะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ไขึ้วั�กัุนี้ 
ด้หร่ัอไม่อย่างไรั

วิมั่งสา แปลว่ัาใช�ปัญญาสอบัสวันี้ หมายรัวัมถ้งวิัจัย ทดลอง ติอนี้น้ี้�สังคมไทยติ�องใช�
วิัมังสาพิจารัณาให�มากุ ทั�วัโลกุม้ขึ้�อม้ลให�เรัาศ้กุษาว่ัาติอนี้ท้�โควิัดรัะบัาดมาจากุอ่้ฮัั่�นี้ พอปรัาบัอย้่  
ต่ิอมาเกิุดกุารักุลายพันี้ธ์ุเป็นี้แอลฟัามาจากุอังกุฤษ รัะบัาดเร็ัวักุว่ัาเดิมในี้รัะลอกุท้� ๒ และผู้ันี้มา
เป็นี้รัะลอกุท้� ๓ ด�วัยสายพันี้ธ์ุเดลติาจากุอินี้เด้ย วััคซ้ึ่นี้ซ้ึ่�งเคยปรัาบัสายพันี้ธ์ุอ่้ฮัั่�นี้จากุจ้นี้ได� ติอนี้น้ี้� 
เอาไม่อย้่ จะติ�องใช�กุรัะบัวันี้ยุทธอ่�นี้เท่าท้�หาได� เช่นี้ จะฉ้ดไขึ้วั� หร่ัอซ่ึ่�อวััคซ้ึ่นี้ใหม่ก็ุแล�วัแติ่  
น้ี้�เป็นี้วิัมังสา ใช�ปัญญาสอบัสวันี้ตัิดสินี้กัุนี้ด�วัยเหตุิผู้ล อย่าใช�อารัมณ์เม่�อเกิุดวิักุฤติกุารัณ์

ขึ้ณะท้�คนี้หลายคนี้นัี้�งเร่ัอพายขึ้�ามฟัากุไปถ้งกุลางแม่นี้ำ�า เร่ัอพายเจอคล่�นี้ล้กุใหญ่ถาโถม 
เขึ้�ามา ทุกุคนี้ติ�องช่วัยกัุนี้พาย ถ�าคนี้นัี้�งในี้เร่ัอเอาแต่ิทะเลาะกัุนี้ พายบั�างไม่พายบั�าง บัางคนี้ม่อ 
ไม่พายแต่ิเอาเท�ารัานี้ำ�า เร่ัออาจไปไม่ถ้งฝั่�งเพรัาะอาจจะควัำ�าไปเส้ยกุ่อนี้

ติอนี้น้ี้�สังคมไทยเหม่อนี้เร่ัอพายกุำาลังเจอคล่�นี้ล้กุใหญ่ท้�กุลางแม่นี้ำ�า ใครัช่วัยอะไรัได� 
ก็ุช่วัยกัุนี้คนี้ละไม�คนี้ละม่อเพ่�อให�เร่ัอไปส่้เป้าหมาย ข้อสําคัญอย่าหม่ด้หวัง เสียอะไรก็ฺเสียไป 
แตฺ่อย่าเสียกํฺาลังใจำ หม่ด้อะไรก็ฺหม่ด้ได้้แตฺ่อย่าหม่ด้หวัง เพรัาะถ�าหมดหวััง จะทำาให�ขึ้าดฉันี้ทะ  
ไม่ม้ควัามคิดริัเริั�ม ไม่ว่ัาในี้เร่ั�องเอาชนี้ะโรัคภัยไขึ้�เจ็บัหร่ัอเร่ั�องฟืั�นี้ฟ้ัเศรัษฐกุิจ เคยทำาธุรักิุจมา 
ติ�องหยุดเพรัาะโควิัด มานัี้�งงอม่องอเท�าหมดหวััง จะทำาให�อดติาย แต่ิถ�ายังไม่หมดหวััง  
ค่อ ยังม้ฉันี้ทะ พอใจท้�จะทำางานี้ต่ิอไป งานี้อะไรัก็ุได�หยิบัเอามาทำา เขึ้�าทำานี้องว่ัา คนํจำะจำม่นํํ�า  
ฟางเส้นํเดี้ยวลอยม่าก็ฺเกฺาะไว้ อย่าหม่ด้หวัง หม่ด้กํฺาลังใจำ

เม่�อม้ควัามหวััง ม้ฉันี้ทะ ก็ุจะส้�กัุบัโรัคภัยไขึ้�เจ็บัได� พยายามเปล้�ยนี้วิักุฤติให�เป็นี้โอกุาส  
เปล้�ยนี้พินี้าศให�เป็นี้พัฒนี้า เปล้�ยนี้ปัญหาให�เป็นี้บัทเร้ัยนี้ แม�ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศไทยจะเจอพายุใหญ่ 
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หลังพายุฝ่นี้ผู่้านี้พ�นี้ อาจจะเห็นี้สายรุั�งกิุนี้นี้ำ�าท้�สวัยสดงดงามก็ุได� หลังวิักุฤติมักุจะม้โอกุาสเสมอ 
เพ้ยงแต่ิว่ัา อย่าท�อ อย่าหมดหวััง ให�ม้แผู้นี้กุารัในี้ใจ ใช�ควัามคิด มองซึ่�าย มองขึ้วัา แสวังหาโอกุาส

วััดปรัะยุรัวังศาวัาสซ้ึ่�งเป็นี้วััดนัี้กุเทศน์ี้ไม่เคยยอมจำานี้นี้กัุบัวิักุฤติโควิัด 1๙ ทุกุวัันี้พรัะ ๘ คำ�า 
1๕ คำ�า พรัะสงฆ์วััดปรัะยุรัวังศาวัาส ไม่เคยหยุดเทศนี้าสั�งสอนี้ ไม่ยอมจำานี้นี้ต่ิอสถานี้กุารัณ์  
เม่�อจัดเทศน์ี้ให�ญาติิโยมมานัี้�งฟัังในี้โบัสถ์ไม่ได� วััดก็ุจัดเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ และกุลายเป็นี้ 
กุารัสรั�างโอกุาสในี้กุารัเผู้ยแผู่้ท้�ด้ กุ่อนี้โควิัด 1๙ จะม้คนี้นัี้�งฟัังเทศน์ี้ในี้โบัสถ์ไม่ถ้งรั�อยคนี้  
พอเกิุดโควิัดติ�องเทศน์ี้ผู่้านี้ส่�อสังคมออนี้ไลน์ี้ กุลับัม้คนี้ฟัังกัุนี้ทั�วัโลกุ คนี้ท้�อเมริักุาก็ุกุำาลังฟัังเทศน์ี้
ผู่้านี้กุารัถ่ายทอดสดอย้่ในี้ขึ้ณะน้ี้�

เม่�อสามวัันี้ท้�ผู่้านี้มา อาติมภาพบัรัรัยายธรัรัมให�บัุคลากุรัขึ้องสำานัี้กุงานี้ติรัวัจเงินี้แผู่้นี้ดินี้
ถ่ายทอดสดออนี้ไลนี้์จากุวััดปรัะยุรัวังศาวัาส เจ�าหนี้�าท้�ปรัะสานี้งานี้บัอกุวั่าเฉพาะเจ�าหนี้�าท้�
สำานัี้กุงานี้ติรัวัจเงินี้แผู่้นี้ดินี้กุว่ัา ๒,๐๐๐ คนี้เขึ้�าฟัังพรั�อมกัุนี้ ยังไม่นัี้บัรัวัมคนี้ท้�ติิดติามผู่้านี้เทป
บัันี้ท้กุหร่ัอกุารัถ่ายทอดสดช่องทางอ่�นี้ ปกุติิเวัลาบัรัรัยายธรัรัมในี้ห�องปรัะชุม ม้คนี้ฟัังอย่างมากุ 
ไม่กุ้�รั�อยคนี้ก็ุเต็ิมห�องปรัะชุม แต่ิติอนี้น้ี้�เทศน์ี้ครัั�งเด้ยวัม้คนี้เป็นี้หม่�นี้คนี้ท้�รัับัฟัังรัับัชมผู่้านี้ส่�อ 
สังคมออนี้ไลน์ี้ ยังไม่นัี้บัรัวัมผู้้�ชมทางย้ท้ป น้ี้�แหละค่อกุารัพลิกุสถานี้กุารัณ์เปล้�ยนี้วิักุฤติ 
ให�เป็นี้โอกุาส ดังม้เร่ั�องเล่าว่ัา

พรัะรัาชาองค์หน้ี้�ง ติ�องกุารัทดสอบัจิติใจขึ้องปรัะชาชนี้และขึ้�ารัาชบัริัพารั จ้งให�คนี้นี้ำา
หินี้กุ�อนี้โติไปวัางไวั�กุลางถนี้นี้กุ้ดขึ้วัางกุารัจรัาจรั จากุนัี้�นี้ พรัะรัาชาแอบัสังเกุติกุารัณ์ทางช่อง 
หนี้�าต่ิางบันี้ปรัาสาท พรัะองค์ได�พบัด�วัยควัามปรัะหลาดใจว่ัา คนี้ส่วันี้ใหญ่พบักุ�อนี้หินี้ใหญ่ 
ขึ้วัางกุลางถนี้นี้ก็ุไม่สนี้ใจ เดินี้หลบัไปด�านี้ขึ้�าง ไม่ว่ัาจะเป็นี้ขึ้�ารัาชกุารัผู้้�ใหญ่ เสนี้าบัด้ ปรัะชาชนี้ 
ไม่ม้ใครัสนี้ใจ รัถม�าท้�ผู่้านี้มาก็ุหลบัผู่้านี้ไป ไม่ม้ใครัสนี้ใจจัดกุารักัุบักุ�อนี้หินี้ท้�กุ้ดขึ้วัางกุลางถนี้นี้ 

จนี้กุรัะทั�งชาวันี้าคนี้หน้ี้�งมาจากุชนี้บัท เขึ้าหาบัสินี้ค�าจำาพวักุพ่ชผัู้กุมาขึ้าย เดินี้ผู่้านี้มาเห็นี้
กุ�อนี้หินี้ใหญ่ขึ้วัางถนี้นี้ ร้ั�ส้กุทนี้ไม่ได� จ้งวัางหาบัพ่ชผัู้กุลงแล�วัผู้ลักุกุ�อนี้หินี้ใหญ่ให�ขึ้ยับัไปท้ละ
นี้�อยจนี้มันี้ไปอย้่ขึ้อบัถนี้นี้ ไม่ม้ใครัช่วัยชาวันี้าคนี้นัี้�นี้ผู้ลักุกุ�อนี้หินี้เลยสักุคนี้ ชาวันี้าด้ใจท้�ตินี้ได�
ทำาจิติอาสาผู้ลักุกุ�อนี้หินี้ไปพ�นี้ทางสัญจรั ขึ้ณะท้�เขึ้าหันี้มาหยิบัหาบัท้�วัางไวั� สายติาเหล่อบัไปเห็นี้
ถุงใบัหน้ี้�งวัางไวั�ติรังจุดท้�กุ�อนี้หินี้เคยอย้่ พรัะรัาชาได�เอาถุงใส่ขึ้องม้ค่าวัางไวั�ใติ�กุ�อนี้หินี้ เพ่�อเป็นี้ 
รัางวััลสำาหรัับัคนี้ท้�เข็ึ้นี้กุ�อนี้หนิี้พ�นี้ทาง ชาวันี้าหยบิัถุงนัี้�นี้ออกุมาเปดิด้ก็ุพบัว่ัา ขึ้�างในี้ม้เหร้ัยญทอง
เต็ิมถุง ม้เศษกุรัะดาษท้�พรัะรัาชาเข้ึ้ยนี้ไวั�ว่ัา น้ี้�ค่อรัางวััลสำาหรัับัคนี้ม้นี้ำ�าใจงาม

เร่ั�องน้ี้�เป็นี้คติิสอนี้ใจว่ัา ในี้วิักุฤติม้โอกุาสเสมอ ถ�าเอาชนี้ะอุปสรัรัคได�ก็ุจะม้เหร้ัยญทอง 
รัอเป็นี้รัางวััลให� ขึ้�อสำาคัญค่ออย่ายอมแพ�เส้ยกุ่อนี้ สุภาษิติญ้�ปุ�นี้สอนี้ว่ัา “ล้ม่ไปแล้วอย่าล์กฺข่�นํม่า
ม้่อเปลา่ อย่างน้ํอยให้มี่ฟางเส้นํหนํ่�งติฺด้ม้่อข่�นํม่ากฺยั็งดี้” ฟัางท้�ติิดม่อข้ึ้�นี้มานัี้�นี้ เร้ัยกุว่ัารัางวััลช้วิัติ 
ผู่้านี้วิักุฤติโควิัด 1๙ ครัั�งน้ี้� อาจจะได�เหร้ัยญทองอย่างชาวันี้าคนี้น้ี้�ก็ุได�
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ถ�าปรัะเทศไทยผู่้านี้วิักุฤติครัั�งน้ี้�ได� ก็ุจะไปได�สวัย ขึ้อภาวันี้าให�โครังกุารัภ้เก็ุติแซึ่นี้ด์บ็ัอกุซ์ึ่
ปรัะสบัควัามสำาเร็ัจจนี้เป็นี้โมเดล เป็นี้แม่แบับัขึ้องจังหวััดท้�ป้องกัุนี้โควิัดได�ด้เพรัาะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้
ให�ปรัะชาชนี้ ๗๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิข้ึ้�นี้ไป จนี้บััดน้ี้�คนี้ต่ิางปรัะเทศก็ุยังเขึ้�ามาเท้�ยวัภ้เก็ุติจำานี้วันี้มากุ 
และกุำาลังขึ้ยายโครังกุารัแบับัเด้ยวักัุนี้ไปท้�สมุย พังงา กุรัะบ้ั� กุลายเป็นี้ควัามสำาเร็ัจท้�เป็นี้ 
ควัามหวััง จุดปรัะกุายให�ท้�อ่�นี้ เช่นี้ กุรุังเทพฯ ก็ุอาจจะทำาติามได� วัันี้หน้ี้�งชาวักุรุังจะได�อย้่กัุนี้ 
อย่างปลอดภัยจากุโควิัดเหม่อนี้ชาวัภ้เก็ุติ และภ้เก็ุติติ�องรัักุษาแชมป์ไวั�ให�ได� ติ�องแสดงควัามหวััง
ให�ท้�นัี้�นี้ปรัะสบัควัามสำาเร็ัจ เพ่�อเป็นี้แบับัอย่างให�เดินี้หนี้�าต่ิอไป

กุารัม้ควัามหวัังเป็นี้อารัม่ภิธุ์าต์ฺ แปลว่ัา ความ่คิด้ริเริ�ม่ ส่วันี้กุารัลงม่อทำา เร้ัยกุว่ัา 
นิํกฺกฺม่ธุ์าต์ฺ แปลว่ัา กฺ้าวออกฺไป ฟัังเทศน์ี้แล�วัเกิุดกุำาลังใจฮ้ั่กุเหิมติ�องลุกุออกุไปทำาสิ�งนัี้�นี้สิ�งน้ี้�  
อย่าเอาแต่ิหลับัฝั่นี้เหม่อนี้เดิม ม้ควัามริัเริั�มในี้ใจแล�วัติ�องกุ�าวัเดินี้ไปติามควัามฝั่นี้ นัี้�นี้ค่อติ�อง 
ออกุจากุควัามเกุ้ยจครั�านี้ ทุกุคนี้ม้ควัามเกุ้ยจครั�านี้อย้่ในี้ใจ ภาษาฝ่รัั�งเร้ัยกุว่ัา Comfort Zone 
แปลว่าเขตฺสบุาย คนี้เรัามักุบัอกุติัวัเองว่ัา “อย้่อย่างน้ี้�ก็ุด้อย้่แล�วั” อย้่สบัายจนี้ชินี้ เม่�อติ�อง 
สวัมหนี้�ากุากุอนี้ามัย ร้ั�ส้กุอ้ดอัด ชอบัถอดหนี้�ากุากุ ติอนี้น้ี้�หลายคนี้ติิดเช่�อโควิัดจากุสมาชิกุ 
ในี้ครัอบัครััวัท้�ออกุนี้อกุบั�านี้ ไปนี้ำาเอาโควิัดมาฝ่ากุคนี้ในี้บั�านี้ ไม่รัะแวังรัะวัังว่ัาคนี้คุ�นี้เคยในี้บั�านี้จะ
นี้ำาภัยมาให� ไม่ใส่ใจพุทธศาสนี้าสุภาษิติท้�วัา่ “วิสฺสาสา ภิยม่นํเฺวติฺ ภัิยย่อม่ม่าจำากฺความ่ค้์นํเคยกฺนัํ”

เพ่�อส้�กัุบัโควิัด 1๙ ติ�องยอมลำาบัากุ ฝื่นี้ใช�วิัถ้ช้วิัติใหม่แบับันิี้วันี้อร์ัมอล น้ี้�ค่อนิี้กุกุมะ กุ�าวัออกุ
จากุเขึ้ติสบัาย ถ�าป�วัยติ�องฝื่นี้ทานี้ยา รัักุษาโควิัด 1๙ ค่อยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ั เป็นี้ยาแรังมากุ ถ�าป�วัย
ไม่มากุ ทานี้ยาฟ้ัาทะลายโจรั บัางคนี้ด่�มนี้ำ�ากุรัะชายป้องกัุนี้ไวั�กุ่อนี้ บัางคนี้ทานี้ยาฟ้ัาทะลายโจรั 
ทั�งท้�ยังไม่ได�ป�วัยเป็นี้อะไรั ซ้ึ่�งแพทย์เต่ิอนี้ว่ัาอย่าทานี้ยาน้ี้�เพ่�อป้องกัุนี้ แต่ิเอาไวั�ใช�รัักุษาโควิัด 1๙ 
ในี้รัะยะเริั�มแรักุ ทานี้ยาฟ้ัาทะลายโจรัมากุเกิุนี้ไปก็ุเป็นี้พิษเป็นี้ภัยได� จะม้ผู้ลขึ้�างเค้ยง

เม่�อปรัะกุาศสงครัามกุับัโควิัด 1๙ แล�วั ถ�ายังไม่ชนี้ะก็ุอย่าหยุดรับั อาวุัธค่อยาท้�เริั�ม
ผู้ลิติเองได� นี้อกุจากุสมุนี้ไพรัดังกุล่าวัมา องค์กุารัเภสัชกุรัรัมได�จดทะเบ้ัยนี้ อย. ขึ้องไทย  
เริั�มผู้ลิติยาออกุมาชุดแรักุในี้เด่อนี้สิงหาคมสองล�านี้เม็ด ค่อยารัักุษาโควิัด 1๙ ท้�ม้ติ�นี้ติอมาจากุจ้นี้ 
และญ้�ปุ�นี้ ช่�อว่ัาฟัาวิัพิรัาเว้ัยรั์ ไทยได�ทำาวิัจัยจนี้สามารัถผู้ลิติยาได�เอง ตัิ�งช่�อว่ัาฟัาเว้ัยรั์ รัาคาถ้กุ
กุว่ัาท้�ซ่ึ่�อมาจากุติ่างปรัะเทศ และจะม้ยาน้ี้�อย่างพอเพ้ยงเพรัาะผู้ลิติได�เอง น้ี้�เป็นี้นิี้กุกุมะ แปลวั่า  
กุ�าวัต่ิอไปขึ้องกุารัผู้ลิติยาขึ้ององค์กุารัเภสัชกุรัรัม และติ�องม้กุ�าวัต่ิอไปในี้กุารัแสวังหาวััคซ้ึ่นี้ท้� 
เหมาะสม สามารัถจัดกุารัเช่�อโควิัดท้�กุลายพันี้ธ์ุอย่างเดลติาได�

ฝ่�ายท้�วิัจัยวััคซ้ึ่นี้ในี้ปรัะเทศไทยก็ุกุำาลังกุ�าวัต่ิอไปไม่หยุด เม่�อทดลองในี้สัติว์ัเสร็ัจแล�วั  
จะเริั�มทดลองในี้คนี้ เม่องไทยติ�องผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้แบับั mRNA ให�ได� ติ�องกุ�าวัติ่อไป เพรัาะวั่าวััคซ้ึ่นี้ 
ยังจำาเป็นี้ในี้อนี้าคติเนี้่�องจากุ โควัิด 1๙ ยังไม่หมดไปจากุโลกุ จะอย้่กุับัคนี้ติ่อไปเหม่อนี้ไขึ้�หวััด 
ทั�งหลาย โรังงานี้ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ท้�ม้อย้่ในี้ปรัะเทศไทย ติ�องผู้ลิติต่ิอไป ติอนี้น้ี้�ผู้ลิติไม่ทันี้ก็ุอย่าท�อ  
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เพิ�มกุำาลังกุารัผู้ลิติยิ�งข้ึ้�นี้ แต่ิอย่าให�เส้ยคุณภาพ และติ�องให�ทันี้ต่ิอควัามติ�องกุารั เม่�อด้มานี้ด์ส้ง  
ฝ่�ายซัึ่พพลายก็ุติ�องส้งติาม และบัรัษัิทท้�ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ในี้ไทยควัรัจะแบัง่วััคซ้ึ่นี้ให�ปรัะเทศไทยมากุกุวัา่ 
1 ในี้ ๓ ขึ้องท้�ผู้ลิติได�ต่ิอเด่อนี้ อยา่งนี้�อยแบ่ังคร้ั�งให�แกุ่คนี้ไทยท้�ให�ปรัะเทศไทยเป็นี้ท้�ตัิ�งขึ้องโรังงานี้
ผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ อย่าให�ติ�องถ้งกัุบัใช�กุฎหมายบัังคับัห�ามส่งออกุวััคซ้ึ่นี้เหม่อนี้ท้�อินี้เด้ยได�ทำามาแล�วั

อันํความ่กฺร์ณ์าปรานีํ  
จำะมี่ใครบัุงคับุก็ฺหาไม่่  
หลั�งม่าเองเหม้่อนํฝ่นํอันํช้ื้�นํใจำ  
จำากฺฟากฺฟ้าส์ราลัยสู่แด้นํดิ้นํ

เม่�อลงม่อทำาแล�วั ติ�องทำาจริัง อย่ายอมแพ�ง่าย ๆ ติ�องส้�ต่ิอไปด�วัยปรัักุกุมะ ควัามบัากุบัั�นี้ 
มุ่งมั�นี้ เพรัาะเรัาไมย่อมแพ�  ดังพรัะบัาล้ท้�ว่ัา “ทั้ฬฺฺหเม่นํํ ปรกฺฺกฺเม่ บุากฺบัุ�นํ ม่์่งมั่�นํทํั้าสิ�งนัํ�นํให้สําเร็จำ  
วายเม่เถว ป์ริโส ยาว อตฺฺถสฺส นิํปฺปทั้า เกิฺด้เป็นํคนํตฺ้องพัยายาม่รํ�าไปจำนํกฺว่าจำะได้้สิ�งทีั้�ปรารถนํา” 
สิ�งท้�คนี้ไทยปรัารัถนี้ามากุติอนี้น้ี้�ค่อชัยชนี้ะเหน่ี้อโควิัด 1๙ ชัยชนี้ะเหน่ี้อควัามอดยากุหิวัโหย  
จะปรัะกุอบัอาช้พอะไรัก็ุได�ท้�ทำาให�ม้กิุนี้ม้ใช� อย่ายอมแพ� เร้ัยกุว่ัาส้�ไม่ถอย

นี้ำ�าเป็นี้ขึ้องเหลวั หากุนี้ำานี้ำ�าไปขึ้ังไวั� นี้ำ�าจะไม่ยอมอย้่ในี้ท้�ขัึ้ง นี้ำ�าม้พลังแม�จะเป็นี้ขึ้องเหลวั  
หากุท้�ขัึ้งม้ร้ัรัั�วันิี้ดเด้ยวันี้ำ�าก็ุจะทะลุออกุไปจนี้ได� พอพบัร้ัรัั�วันี้ำ�าก็ุขึ้ยายร้ัรัั�วัให�กุวั�างข้ึ้�นี้จนี้ท้�ขัึ้งแติกุ
พังไป เม่�อสองวัันี้กุ่อนี้ ปรัะเทศจ้นี้ติ�องรัะเบิัดสันี้เข่ึ้�อนี้ เพรัาะมวัลนี้ำ�าท้�ขัึ้งในี้เข่ึ้�อนี้ม้มากุเกิุนี้ไปจนี้
รัะบัายไม่ทันี้ ทั�งน้ี้�เพรัาะนี้ำ�าม้พลัง นี้ำ�าใจคนี้ก็ุเช่นี้เด้ยวักัุนี้ ถ�ารัวัมพลังด�วัยสติิ สมาธิ มุ่งไปส่้เป้าหมาย
ด�วัยควัามหวััง จะเกิุดพลังมหาศาล

พอคนี้เรัาม้ควัามหวัังค่อฉันํทั้ะ กุ�าวัออกุไปด�วัยวิริยะ พากุเพ้ยรัทำา เม่�อพากุเพ้ยรัไปแล�วั
พบัปัญหาหร่ัอเจออุปสรัรัค ติ�องม้จิำตฺตฺะ แปลว่ัา ปรัะคองใจให�มุ่งมั�นี้ เหม่อนี้พลังขึ้องนี้ำ�าท้�สามารัถ
เซึ่าะเข่ึ้�อนี้ให�พังทลาย คนี้ท้�ม้กุำาลังใจมุ่งมั�นี้จะลุกุข้ึ้�นี้ส้�ไม่ยอมแพ�ต่ิอโควิัด 1๙ ต่ิอให�ป�วัยหนัี้กุ  
ต่ิอให�ปอดม้ฝ้่า จะกิุนี้ยารัักุษาตัิวั จะติ�องม้ช้วิัติอย้่ต่ิอไปเพ่�อครัอบัครััวั เร้ัยกุว่ัาม้ปรัักุกุมะ 
ค่อ บัากุบัั�นี้ ม้จิติติะค่อปรัะคองใจให�แน่ี้วัแน่ี้อย้่กัุบัเร่ั�องท้�ตัิ�งควัามเพ้ยรัไวั�

สถานี้กุารัณ์ติอนี้น้ี้�เหม่อนี้กุำาลังชกุมวัยบันี้เวัท้กัุบัค่้ต่ิอส้�ค่อโควิัด 1๙ ตัิ�งใจส้�ต่ิอไปไม่ห่วัง 
เส้ยงเช้ยร์ัขึ้องคนี้ด้ ใจจดจ่ออย้่กัุบัล้ลาขึ้องค่้ต่ิอส้� ค่อโควิัด 1๙ สังเกุติด้เชิงมวัยขึ้องค่้ต่ิอส้� 
และแกุ�ทางมวัยให�ถ้กุจุด ติอนี้แรักุโควัิด 1๙ ใช�ล้ลามวัยจ้นี้จากุอ่้ฮัั่�นี้ ต่ิอมากุลายพันี้ธ์ุ เปล้�ยนี้
เชิงชกุเป็นี้มวัยสากุลแบับัอังกุฤษแล�วัเปล้�ยนี้เป็นี้มวัยแขึ้กุแบับัอินี้เด้ย ไม่ว่ัาโควิัดจะมาแบับัไหนี้  
ก็ุสามารัถแกุ�ทางมวัยได� เพรัาะติาจบััจ�องอย้ ่หมัดค่้ชกุจะมาทางซึ่�ายหร่ัอทางขึ้วัา ก็ุหลบัทันี้ป้องกัุนี้ได� 
เพรัาะม้จิติติะ จับัจ�อง นํตฺฺถิ ปญฺฺญฺา อฌายิโนํ ปัญญาไม่่เกิฺด้แกฺ่ผูู้้ไม่่เพ่ังพิันิํจำ ค่อไม่จับัจ�อง

ติอนี้น้ี้�ติ�องด้ล้ลาขึ้องโควิัด 1๙ ว่ัาจะกุลายพันี้ธ์ุเป็นี้อะไรัอ้กุ ปีท้�แล�วัเอาชนี้ะมวัยจ้นี้จากุอ่้
ฮัั่�นี้ได� พอชนี้ะมวัยจ้นี้แล�วั นี้อนี้หลับัสบัาย กุาร์ัดติกุ ไม่จับัจ�องไม่รัะวัังตัิวั เจอมวัยสากุลแอลฟัา
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จากุอังกุฤษ เปล้�ยนี้กุรัะบัวันี้ยุทธ์แทบัไม่ทันี้ กุลายเป็นี้มวัยวััดไปเลย ติอนี้น้ี้�เจอมวัยแขึ้กุเดลติา 
มาจากุอินี้เด้ย ปรัะมาทไม่ได� ติ�องจับัจ�องไวั� และใช�วิัมังสา ปัญญาพิจารัณาแกุ�ทางมวัย

เม่�อเจอมวัยจ้นี้จากุอ่้ฮัั่�นี้ ใช�สไติล์มวัยจ้นี้ส้�ด�วัยวััคซ้ึ่นี้จ้นี้ค่อซิึ่โนี้แวัค จ้งสามารัถจัดกุารั 
โควิัดสายอ่้ฮัั่�นี้ได� ต่ิอมาเจอมวัยแอลฟัาจากุอังกุฤษก็ุยังพอส้�ไหวั แต่ิพอเจอมวัยเดลติาจากุอินี้เด้ย  
วััคซ้ึ่นี้จ้นี้ก็ุงงจนี้แกุ�ทางมวัยไม่ถ้กุ ดังนัี้�นี้ ติ�องใช�สไติล์ผู้สม ค่อใช�สไติล์มวัยจ้นี้ค่อซิึ่โนี้แวัคฉ้ด 
เป็นี้เข็ึ้มหน้ี้�งไขึ้วั�สลับักัุบัสไติล์มวัยอังกุฤษค่อแอสติรั�าเซึ่นี้เนี้กุ�าฉ้ดเป็นี้เข็ึ้มสอง ยังไม่ร้ั�ว่ัาจะ 
แกุ�ทางมวัยได�หร่ัอไม่ หร่ัอเช่�อโควิัด 1๙ จะกุลายพันี้ธ์ุไปอ้กุ บัางคนี้บัอกุให�เอาสไติล์มวัย 
อเมริักัุนี้ค่อวััคซ้ึ่นี้ไฟัเซึ่อร์ัและโมเดอร์ันี้าเขึ้�ามาส้�กัุบัมวัยอินี้เด้ยโดยด่วันี้

ทั�งหมดน้ี้� อย่าเพิ�งด่วันี้ตัิดสินี้ว่ัาติ�องใช�สไติล์ใดสไติล์หน้ี้�งเพ้ยงอย่างเด้ยวั ยังอย้่ในี้ขัึ้�นี้วิัมังสา
ค่อ ใช�ปัญญาพิจารัณาทดลอง เปล้�ยนี้กุรัะบัวันี้ยุทธ์ได�เสมอ เช่�อโควิัด 1๙ อาจกุลายพันี้ธ์ุไปได�อ้กุ 
ฉะนัี้�นี้จะติ�องม้ปรัักุกุมะ ค่อ บัากุบัั�นี้ มุ่งมั�นี้ ทำาต่ิอไป เม่�อทำาต่ิอไปไม่หยุด จ้งจะม้ทางเอาชนี้ะ 
โควัิด 1๙ ในี้ท้�สุด นัี้�นี้ค่อ บัากุบัั�นี้มุ่งมั�นี้ด�วัยจิติติะ ติาจับัจ�องอย่ากุะพริับั เพ่งพินิี้จด�วัยฌานี้  
และเม่�อม้ฌานี้กุ็จะเกิุดวิัมังสาใช�ปัญญาแกุ�ปัญหาเฉพาะหนี้�า ถ�าวััคซ้ึ่นี้มาไม่ทันี้ ก็ุเร่ังผู้ลิติ 
ยาฟัาวิัพิรัาเว้ัยร์ัออกุมารัักุษาให�ได�มากุกุว่ัาเด่อนี้ละ ๒ ล�านี้เม็ดท้�องค์กุารัเภสัชกุรัรัมปรัะกุาศ 
ตัิ�งเป้าไวั� และเม่�อใช�ปัญญาสอบัสวันี้ จะเห็นี้ช่องทางท้�จะแกุ�ปัญหาเฉพาะหนี้�าได� ดังเหตุิกุารัณ์ 
ท้�เกิุดข้ึ้�นี้เม่�อปีท้�แล�วั ท้�รััฐอะแลสกุา

รััฐอะแลสกุาขึ้องปรัะเทศสหรััฐอเมรัิกุาตัิ�งอย้่ทางติอนี้เหน่ี้อขึ้องปรัะเทศแคนี้าดา เหติุเกิุด 
ท้�เม่องเล็กุแห่งหน้ี้�งขึ้องอะแลสกุา เม่องน้ี้�ม้ภ้เขึ้าล�อมรัอบัจ้งสรั�างสนี้ามบิันี้เล็กุขึ้นี้าดท้�เคร่ั�องบิันี้ 
ส่วันี้ตัิวัขึ้นี้าดเล็กุลงจอดได� เม่�อปีท้�แล�วัในี้ช่วังเด่อนี้กัุนี้ยายนี้ สุภาพสติร้ัคนี้หน้ี้�งได�ยินี้เส้ยง 
เคร่ั�องบิันี้เล็กุบิันี้วันี้อย้่ บั�านี้ขึ้องเธออย้่ใกุล�สนี้ามบิันี้ เวัลาท้�เคร่ั�องบิันี้วันี้นัี้�นี้ค่อ ๕ ทุ่มคร้ั�ง ซ้ึ่�งปกุติิ 
จะไม่ม้เคร่ั�องบิันี้มาลงจอดในี้เวัลานัี้�นี้ หากุม้เคร่ั�องบิันี้มาบิันี้วันี้แสดงว่ัาเกิุดเร่ั�องผิู้ดปกุติิ  
เธอจ้งชะโงกุออกุไปด้ทางหนี้�าต่ิางก็ุเห็นี้เคร่ั�องบิันี้เล็กุบิันี้วันี้อย้่บันี้ท�องฟ้ัา และเม่�อมองไปท้� 
สนี้ามบิันี้ก็ุเห็นี้ว่ัา ท้�เคร่ั�องบิันี้นัี้�นี้บิันี้วันี้อย้่เพรัาะว่ัาลงจอดไม่ได� เน่ี้�องจากุไม่ได�เปิดไฟัท้�รัันี้เวัย์  
เธอจ้งร้ับัแต่ิงตัิวัชวันี้นี้�องสาวัขัึ้บัรัถออกุจากุบั�านี้ไปท้�สนี้ามบิันี้แล�วัถามเจ�าหนี้�าท้�ว่ัาทำาไมไม่เปิดไฟั
รัันี้เวัย์ให�เคร่ั�องบิันี้ลงจอด

เจ�าหนี้�าท้�ท้�คุมไฟัฟ้ัาติอบัว่ัา เขึ้าพยายามแล�วัแต่ิไฟัไม่ติิด ไม่ร้ั�ว่ัาเกิุดอะไรัข้ึ้�นี้ จ้งพยายาม 
แกุ�ไขึ้ แต่ิไฟัก็ุยงัไม่ติิด เขึ้าบัอกุว่ัาเคร่ั�องบิันี้นัี้�นี้เป็นี้เคร่ั�องบิันี้รัับัผู้้�ป�วัย นัี้กุบิันี้จะมารัับัเด็กุสาวัป�วัยหนัี้กุ 
ไปโรังพยาบัาลท้�เม่องหลวังขึ้องอะแลสกุาท้�อย้่ห่างออกุไปเกุ่อบั ๔๐๐ กิุโลเมติรั แต่ิเคร่ั�องบิันี้ลง
จอดไม่ได�เพรัาะไม่ม้ไฟัส่องสว่ัางท้�รัันี้เวัย์

สุภาพสติร้ัคนี้นัี้�นี้ม้ฉันี้ทะอยากุจะช่วัยให�เคร่ั�องบิันี้ลงจอดโดยปลอดภัย เธอม้วิัริัยะจ้งขัึ้บัรัถ
ออกุไปท้�สนี้ามบิันี้กุลางด้กุ ม้จิติติะช่วัยกัุนี้คิดว่ัาจะนี้ำาเคร่ั�องบิันี้ลงจอดได�อย่างไรั เม่�อวิัทยุปร้ักุษา
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กัุบันัี้กุบิันี้ก็ุได�วิัมังสาค่อใช�ปัญญาสอบัสวันี้พบัว่ัา ติ�องทำาอย่างไรัเคร่ั�องบิันี้ถ้งจะลงจอดได� คำาติอบั 
ก็ุค่อ ติ�องส่องแสงไฟัไปท้�รัันี้เวัย์ สติร้ัคนี้นัี้�นี้ร้ับัขัึ้บัรัถไปท้�จอดขึ้�างรัันี้เวัย์โดยเปิดไฟัหนี้�า 
รัถส่องรัันี้เวัย์ แต่ิควัามสว่ัางขึ้องไฟัหนี้�ารัถยังไม่พอ เธอจ้งโทรัศัพท์ไปหาคนี้ในี้เม่องนัี้�นี้  
ซ้ึ่�งม้อย้แ่ค่ ๗๐ คนี้ ให�ขัึ้บัรัถออกุมาชว่ัยกัุนี้ ปรัากุฏิว่ัาม้รัถ ๒๐ คันี้ขัึ้บัออกุมากุลางด้กุ นัี้กุบิันี้ได�วิัทยุ 
มาท้�ภาคพ่�นี้ดินี้บัอกุให�รัถทุกุคันี้จอดเร้ัยงกัุนี้ท้�เพ้ยงด�านี้เด้ยวัขึ้องรัันี้เวัย์และเปิดไฟัหนี้�ารัถส่อง 
ให�เห็นี้รัันี้เวัย์ พอรัถทุกุคันี้ทำาอย่างน้ี้� นัี้กุบิันี้มองเห็นี้รัันี้เวัย์สามารัถนี้ำาเคร่ั�องบิันี้ลงจอด 
ได�โดยปลอดภัยและรัับัเด็กุสาวัท้�ป�วัยหนัี้กุไปรัักุษาตัิวัท้�โรังพยาบัาลจนี้หายเป็นี้ปกุติิในี้เวัลาต่ิอมา

น้ี้�เป็นี้ผู้ลจากุกุารัไม่ยอมแพ�ขึ้องชาวับั�านี้ในี้รััฐอะแลสกุา หนัี้งส่อพิมพ์นี้ิวัยอร์ักุไทม์ลงข่ึ้าวั
ว่ัากุารัแกุ�ปัญหาเฉพาะหนี้�าด�วัยกุารัเปิดไฟัหนี้�ารัถส่องรัันี้เวัย์สนี้ามบิันี้นัี้บัเป็นี้ควัามคิดสรั�างสรัรัค์
ท้�น่ี้าช่�นี้ชม ควัามคิดสรั�างสรัรัค์น้ี้�เกิุดจากุวิัมังสา ใช�ปัญญาสอบัสวันี้

ติอนี้น้ี้�คนี้ไทยจะติ�องมุ่งมั�นี้ฟัันี้ฝ่�าเพ่�อเอาชนี้ะโควิัด 1๙ ให�ได� หากุชนี้ะไม่ได�ด�วัยสไติล์ 
มวัยสากุล ก็ุเอาชนี้ะด�วัยสไติล์มวัยไทย มวัยอินี้เด้ย มวัยจ้นี้ หร่ัอสไติล์มวัยผู้สม สไติล์อะไรัทำาให� 
ชนี้ะได�เป็นี้ใช�หมด นัี้�นี้ค่อ ไม่วั่าจะเป็นี้วััคซ้ึ่นี้ชาติิไหนี้ ยาปรัะเทศอะไรั ถ�าทำาให�คนี้ไทยเอาชนี้ะ 
โควิัด 1๙ ได�เป็นี้นี้ำามาใช�ทั�งนัี้�นี้ น้ี้�เร้ัยกุว่ัา ชนี้ะด�วัยควัามคิดสรั�างสรัรัค์เพรัาะเรัาม้ปรัักุกุมะ  
มุ่งมั�นี้ไม่ยอมแพ�โควิัด 1๙ สมดังพุทธภาษิติท้�ได�ยกุเป็นี้ นิี้กุเขึ้ปบัทเบ่ั�องติ�นี้ว่ัา “กฺยิรา เจำ กฺยิรา
เถนํํ ทั้ฬฺฺหเม่นํํ ปรกฺฺกฺเม่” แปลควัามว่ัา “ถ้าคิด้จำะทํั้าเร้�องใด้ ให้ลงม้่อทํั้าเร้�องนัํ�นํจำริง ๆ ม่์่งมั่�นํ 
ทํั้าเร้�องนัํ�นํเร้�อยไป” ดังพรัรัณนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้�สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺตฺยาน์ํภิาเวนํ 
รตฺนํตฺฺตฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และอานุี้ภาพแห่งบุัญกุุศลท้�เกิุด 
จากุธรัรัมสวันี้มัย ค่อกุารัฟัังธรัรัมน้ี้� บัารัม้ขึ้องหลวังพ่อพรัะพุทธธรัรัมวิัเชษฐศาสดา พรัะปรัะธานี้ 
ในี้พรัะอุโบัสถ หลวังพ่อพรัะพุทธนี้าคอันี้ศักุดิ�สิทธิ�ในี้พรัะวิัหารั พรัะบัรัมสาร้ัริักุธาตุิ บันี้พรัะบัรัมธาตุิ
มหาเจด้ย์ ขึ้อจงรัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรัเป็นี้สัพพะโรัคะวิันิี้มุติโติ 
ให�รัอดพ�นี้จากุโรัคภัยทั�งปวังโดยเฉพาะโรัคติิดเช่�อไวัรััสโควิัด 1๙ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�เป็นี้ไปโดยชอบั
ปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให�ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ  จงพลนัี้สำาเร็ัจสมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทกุุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้ปรักฺกฺม่กฺถา ว่าด้้วยความ่ม่์่งมั่�นํ พอสมควัรัแกุ่เวัลา 
ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�
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สุขวิ่นทนกถา 

ว่่าด้้ว่ยสุขได้้แม้ภัิยมา*

 

ปญฺฺญฺาสหิโตฺ นํโร อิธุ์ อปิ ท์ั้กฺฺเขส์ ส์ขานิํ วินฺํทั้ตีฺติฺ.
                             (ขุุ. เถร. ๒๖/๓๕๐)

 

ณ บััดน้ี้� จะรัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้สุขวินํทั้นํกฺถา ว่าด้้วยส์ขได้้แม้่ภัิยม่า  
เพ่�อเป็นี้เคร่ั�องปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธา ปรัะดับัปัญญาบัารัม้ อนุี้โมทนี้ากุุศลบุัญรัาศ้ขึ้อง
ญาติิโยมพุทธศาสนิี้กุชนี้ทั�งหลาย ผู้้�ตัิ�งใจรัับัฟัังพรัะธรัรัมเทศนี้า เป็นี้ธรัรัมสวันี้มัย ได�บุัญจากุ 
กุารัฟัังธรัรัมในี้วัันี้น้ี้� ซ้ึ่�งเป็นี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ หร่ัอวัันี้ฟัังธรัรัม

ทางวััดจัดแสดงธรัรัมให�ทุกุคนี้ได�ฟัังธรัรัมวัันี้น้ี้� เพรัาะติ�องกุารัให�เคยชินี้กัุบัวิัถ้ช้วิัติใหม่  
ค่อ นี้อกุจากุจะทำางานี้จากุท้�บั�านี้แล�วัยังทำาบุัญกุุศลจากุท้�บั�านี้อ้กุด�วัย แม�กุำาลังอย้่ท้�บั�านี้  
ก็ุสามารัถฟัังธรัรัมทางส่�อสังคมออนี้ไลนี้ ์และรัว่ัมทำาบุัญได� บัางทา่นี้ถวัายทานี้ด�วัยกุารัโอนี้เงนิี้ผู่้านี้ 
แอปพลิเคชันี้ขึ้องธนี้าคารั บัางคนี้อาจจะเกุิดควัามเคยชินี้ท้�ไม่ด้ค่ออย้่บั�านี้เฉย ๆ โดยไม่ทำา 
อะไรั อ�างว่ัา Work from Home ทำางานี้ท้�บั�านี้ อันี้ท้�จริัง เรัาจะทำาหร่ัอไม่ทำาก็ุไม่ม้ใครัว่ัา เพรัาะ
อย่้ท้�บั�านี้ จ้งอาจจะเกิุดควัามเกุ้ยจครั�านี้ และเขึ้�าส่้นิี้สัยใหม่ ค่อไม่ลุกุข้ึ้�นี้มาทำากิุจกุารัท้�เป็นี้ปรัะโยชน์ี้ 
เรัาอย้่ภายใติ�อำานี้าจขึ้องโกุสัชชะ ค่อ ควัามเกุ้ยจครั�านี้ 

พรัะพุทธเจ�าสอนี้ให�คนี้เรัาม้วิัริัยะ ค่อ ขึ้ยันี้หมั�นี้เพ้ยรั ออกุจากุควัามเกุ้ยจครั�านี้มาทำางานี้ 
แม�จะทำางานี้จากุบั�านี้ เรัาติ�องบัอกุตัิวัเองว่ัา ถ้งเวัลาก็ุติ�องทำา และเม่�อม้กุารัแสดงธรัรัม ถ้งเวัลา 
เรัากุ็ฟัังธรัรัม อย่าปล่อยให�ควัามเฉ่�อยชาเขึ้�าครัอบังำา เรัาติ�องพาติัวัเองออกุจากุเขึ้ติสบัาย 
ท้�ภาษาอังกุฤษเร้ัยกุว่ัา Comfort Zone เขึ้ติท้�อย้่สบัายด�วัยควัามเคยชินี้ ไม่อยากุไปยุ่งอะไรั
กัุบัใครั ในี้ท้�สุดเม่�ออย้่บั�านี้ หยุดเช่�อเพ่�อชาติิ เรัาก็ุสรั�างเขึ้ติสบัายแบับัไม่ติ�องทำาอะไรั อย้่ในี้เขึ้ติ 
สบัายด�วัยควัามเกุ้ยจครั�านี้ท้�เคยชินี้ จะไม่ม้กุารัพัฒนี้า ไม่ม้ควัามเจริัญกุ�าวัหนี้�า ถ�าอยากุเจริัญ
กุ�าวัหนี้�าติ�องกุ�าวัออกุมาจากุเขึ้ติสบัาย

* พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์อุโบัสถผู่้านี้ทางโซึ่เช้ยลม้เด้ย แสดงในี้วัันี้ธรัรัมสวันี้ะ (วัันี้พรัะแรัม 1๕ คำ�า 
เด่อนี้ ๘-๘) ซ้ึ่�งอย้ใ่นี้ช่วังสถานี้กุารัณ์กุารัแพร่ัรัะบัาดขึ้องโรัคติิดเช่�อไวัรััสโคโรันี้า (โควิัด 1๙) ท้�รัะบัาด
รัอบัสาม ออนี้ไลน์ี้ ณ พรัะอุโบัสถ วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั เขึ้ติธนี้บุัร้ั กุรุังเทพมหานี้ครั เม่�อวัันี้ท้� ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔
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(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

กุ่อนี้หนี้�าโควิัดรัะบัาด เรัาเคยออกุจากุบั�านี้ไปท้�ทำางานี้ หร่ัอไปทำากิุจกุรัรัมเขึ้�าสังคม  
แต่ิติอนี้น้ี้�ถ้งตัิวัเรัาออกุไปทำาแบับันัี้�นี้ไม่ได� แต่ิใจเรัาจะติ�องกุ�าวัออกุจากุควัามเกุ้ยจครั�านี้ เพ่�อศ้กุษา
หาควัามร้ั�ต่ิอเน่ี้�องโดยเฉพาะด�านี้ธรัรัมะ อย่าปล่อยให�ข้ึ้�นี้สนิี้ม หัดฟัังเทศน์ี้ ฟัังธรัรัม อ่านี้หนัี้งส่อ 
ศ้กุษาเล่าเร้ัยนี้ งานี้ท้�เรัาทำาติ�องม้ควัามกุ�าวัหนี้�า ปรัับัตัิวัให�ทันี้ต่ิอสถานี้กุารัณ์ท้�เปล้�ยนี้แปลง

เม่�อออกุจากุเขึ้ติสบัายท้�เรัาเคยชินี้ เรัาก็ุจะเขึ้�าไปส่้ดินี้แดนี้แห่งควัามเจริัญกุ�าวัหนี้�า  
โดยไม่ติ�องออกุไปด�วัยตัิวัขึ้องเรัา แต่ิใส่ใจศ้กุษา ปฏิิบััติิธรัรัม พัฒนี้าควัามร้ั�อย้่ท้�บั�านี้ นัี้�นี้ค่อใจ
ออกุจากุควัามเกุ้ยจครั�านี้ แต่ิรัะวัังอย่าไปถ้งขัึ้�นี้พาตัิวัไปส่้เขึ้ติอันี้ติรัาย ค่อพาตัิวัเองออกุจากุบั�านี้
ไปพบัปะกุลุ่มคนี้ท้�เส้�ยงติิดเช่�อโควิัด 1๙ เช่นี้ จัดงานี้วัันี้เกิุดบั�าง ไปเท้�ยวับั�าง แม�จะไปแสวังหา 
ควัามสนุี้กุหร่ัอควัามบัันี้เทิง ก็ุเส้�ยงอันี้ติรัายท้�จะติิดเช่�อโควิัด 1๙ ด�วัยตินี้เอง แล�วัเอามาแพร่ัเช่�อให�
คนี้ท้�เรัารัักุในี้บั�านี้ หร่ัอในี้วััดขึ้องเรัา ซ้ึ่�งจะทำาให�กุารักุ�าวัออกุไปนัี้�นี้ แทนี้ท้�จะกุ�าวัไปส่้ควัามเจริัญ 
กุลายเป็นี้กุ�าวัไปส่้ควัามหายนี้ะ เพรัาะควัามไม่รัะมัดรัะวััง

ฉะนัี้�นี้ ในี้ช่วังท้�โควิัด 1๙ รัะบัาด กุ�าวัออกุไปพอสมควัรัด�วัยควัามรัะมัดรัะวััง อย่าเขึ้�าไปส่้ 
Danger Zone ค่อเขึ้ติอันี้ติรัาย อย้่ในี้ Growth Zone เขึ้ติควัามเจริัญ อย่าหมกุตัิวัอย้ใ่นี้เขึ้ติสบัาย
นี้านี้เกุินี้ไป โดยเฉพาะพรัะผู้้�เทศนี้์ แม�ไม่ม้ใครัฟัังเทศนี้์ในี้พรัะอุโบัสถน้ี้�เลย แติ่ก็ุติ�องขึ้วันี้ขึ้วัาย
เติร้ัยมกุารัเทศน์ี้เหม่อนี้ม้คนี้ฟัังเยอะ น้ี้�เป็นี้กุารักุรัะตุิ�นี้ตัิวัเองว่ัาม้คนี้ฟัังหร่ัอไม่ม้ก็ุติาม แต่ิเรัาคิดว่ัาม้  
เพ่�อเป็นี้กุารักุรัะตุิ�นี้ตินี้เองให�ออกุจากุควัามเกุ้ยจครั�านี้ มาเติร้ัยมกุารัเทศน์ี้

ในี้รัอบัปีท้�ผู่้านี้มา อาติมภาพแสดงธรัรัมอย้่เร่ั�องเด้ยวั ค่อ เร่ั�องโควิัทกุถา ว่ัาด�วัยธรัรัม 
ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด 1๙ โดยศ้กุษาหัวัขึ้�อธรัรัมท้�เกุ้�ยวัขึ้�องกัุบัเร่ั�องน้ี้�ในี้พรัะไติรัปิฎกุ ผู้้�เทศน์ี้
เองออกุจากุเขึ้ติสบัาย ทำาหนี้�าท้�ขึ้องพรัะธรัรัมกุถ้กุ ผู้้�ให�ธรัรัมแกุ่ญาติิโยมสาธุชนี้เป็นี้ปรัะจำา 
ต่ิอเน่ี้�องมา ถ�าไม่จำาเป็นี้จรัิง ๆ ก็ุไม่ขึ้าด แม�จะไม่ม้ใครันัี้�งฟัังอย้่ติรังหนี้�าก็ุเทศนี้์เพ่�อเต่ิอนี้สติิ 
ท่านี้ทั�งหลายให�ม้วิัริัยะ ม้กุำาลังใจท้�จะกุรัะทำากิุจกุารัใด ๆ ต่ิอไป

คำาว่ัา วิริยะ มาจากุคำาว่ัา วีรานํํ ภิาโว หมายถ้ง ภิาวะของคนํกฺล้า กุล�าท้�จะกุ�าวัออกุมา  
กุล�าท้�จะริัเริั�ม กุล�าท้�จะทำากิุจกุารัใด ๆ แต่ิติ�องให�ปลอดภัย ควัามกุล�าไม่ใช่บั�าบิั�นี้ คนี้บั�าบิั�นี้ ค่อ 
ผู้้�ท้�เขึ้�าไปในี้เขึ้ติอันี้ติรัายโดยไม่รัะวัังตัิวั จ้งพาให�ตินี้เองและคนี้อ่�นี้เด่อดรั�อนี้ ในี้สถานี้กุารัณ์ติอนี้น้ี้�
ติ�องม้ควัามกุล�า อย่าท�อถอย อย่ายอมแพ� ติ�องเต่ิอนี้สติิกัุนี้อย้่เร่ั�อย ๆ ว่ัา สู้ ๆ เพรัาะว่ัาส้�มาเป็นี้ 
ปีแล�วั โรัครัะบัาดยังไม่สงบัลง จำานี้วันี้ตัิวัเลขึ้ผู้้�ติิดเช่�อโควิัดใหม่ในี้ปรัะเทศไทยอย้่ในี้รัะดับั 
สองหม่�นี้ มาเกิุนี้ ๗ วัันี้แล�วั เม่�อวัานี้น้ี้�ม้ผู้้�เส้ยช้วิัติจากุโควิัด ๒1๒ คนี้ กุารัเห็นี้ควัามทุกุข์ึ้ขึ้องคนี้ท้� 
ได�รัับัผู้ลกุรัะทบัโดยติรังจากุโควิัด 1๙ และโดยอ�อมจากุพิษเศรัษฐกิุจท้�ติกุติำ�า ทำาให�เกิุดควัามสลด
หดห่้ใจ ถ�าเจอเขึ้�ากัุบัตัิวัเอง ไม่ว่ัาจะเป็นี้โรัคภัยจากุโควัิด หร่ัอทุพภิกุขึ้ภัย ขึ้�าวัยากุหมากุแพง  
คนี้เรัาก็ุท�อถอยกัุนี้ได� ท้�ว่ัาท�อ ค่อไม่อยากุเดินี้ต่ิอ ถอย ค่อกุลับัหลังหันี้ไม่คิดส้� เคยทำางานี้อะไรั 
ได�เงินี้มาก็ุหยุด ถ�าหากุเรัาหยุดหร่ัอเลิกุไป กุารัจะเริั�มติ�นี้ใหม่ก็ุทำาได�ยากุ ส้�ปรัะคับัปรัะคองให� 
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กิุจกุารัดำาเนิี้นี้ต่ิอไป อย่าให�กิุจกุารัถ้งกัุบัเลิกุล�มไป เหม่อนี้กุารัเทศน์ี้ในี้พรัะอุโบัสถ ทุกุวัันี้พรัะท้� 
วััดปรัะยุรัวังศาวัาสเม่�อถ้งวัันี้พรัะ ๘ คำ�า ม้พรัะผู้้�ใหญ่ภายในี้วััดเว้ัยนี้กัุนี้มาเทศน์ี้ไม่ขึ้าด วัันี้พรัะ 1๕ คำ�า 
เจ�าอาวัาสมาเทศน์ี้เอง ปรัะคับัปรัะคองฉลองศรััทธากัุนี้ไป แสดงว่ัาไม่ท�อถอย ม้กุำาลังใจท้�จะส้�ต่ิอไป  
ธรัรัมก็ุยังจะติ�องส่องแสงสว่ัางนี้ำาทางให�ญาติิโยมสาธุชนี้ เพ่�อท้�จะผู่้านี้วิักุฤติโควิัด 1๙ ไปให�ได� 

บัางคนี้ท้�ท�อถอยนัี้�นี้ เพรัาะว่ัา เป็นี้สงครัามท้�ยาวันี้านี้ คนี้ไทยส้�กัุบัโควิัด 1๙ มานี้านี้แล�วั  
ทั�งฝ่�ายปรัะชาชนี้ทั�วัไป และผู้้�ท้�เป็นี้ทหารักุล�าอย่้แนี้วัหนี้�า ค่อแพทย์กัุบัพยาบัาล ติอนี้น้ี้�คนี้ไขึ้�
ล�นี้โรังพยาบัาล ติ�องสรั�างโรังพยาบัาลเพิ�มเติิม เป็นี้โรังพยาบัาลสนี้าม และท้�พักุคอย สิ�งเหล่าน้ี้�
สะท�อนี้ให�เห็นี้ว่ัาสถานี้กุารัณ์หนัี้กุ และเหนี้่�อยสำาหรัับัผู้้�ท้�อย้่แนี้วัหนี้�าทุกุฝ่�าย ผู้้�บัริัหารัทั�งหลาย 
เกิุดควัามเหน่ี้�อยใจ ทรััพยากุรัต่ิาง ๆ ก็ุร่ัอยหรัอลงไปทุกุท้ โดยเฉพาะอุปกุรัณ์ท้�ใช�อย้่ในี้ห�องคนี้ไขึ้�
หนัี้กุก็ุลดนี้�อยถอยลง เศรัษฐกิุจได�รัับัผู้ลกุรัะทบัหนัี้กุ เพรัาะปิดบั�านี้ปิดเม่อง โดยเฉพาะ ๒๙ จังหวััด
ส้แดงเขึ้�ม กุารัทำาธุรักิุจก็ุยากุ จ้งกุลายเป็นี้ควัามท�อถอยสำาหรัับัหลายคนี้ ถ�าเป็นี้กุารัวิั�งแข่ึ้งกุ้ฬา
โอลิมปิกุ ติอนี้น้ี้�ไม่ใช่แข่ึ้งแค่ ๔๐๐ หร่ัอ ๘๐๐ เมติรั แต่ิเป็นี้วิั�งแข่ึ้งมารัาธอนี้ เรัาส้�กัุบัโควิัด 1๙  
มานี้านี้เหม่อนี้วิั�งแข่ึ้งมารัาธอนี้ แม�เหน่ี้�อยแสนี้เหน่ี้�อยก็ุยังติ�องวิั�งต่ิอไป ไม่ท�อถอย พบัเจอปัญหา
อย่าถอดใจ ยอมงอด้กุว่ัายอมหักุ ในี้สถานี้กุารัณ์น้ี้�

ธุรักิุจใดท้�ทำาอย้่ เรัายอมงอ ค่อลดขึ้นี้าดกิุจกุารัลงไปบั�าง พักุจ่ายเงินี้ค่าจ�าง หร่ัอจ่ายนี้�อย
ลงบั�าง ด้กุว่ัาเลิกุกิุจกุารั ปล่อยคนี้งานี้กุลับับั�านี้หมด เพรัาะถ�าจะเริั�มกิุจกุารัใหม่ อาจจะหาคนี้ท้� 
ม้ฝี่ม่ออย่างเดิมได�ยากุ ติ�องรัักุษาคนี้ขึ้องเรัาไวั� เร้ัยกุว่ัายอมงอ แติ่ไม่ยอมหักุ เหม่อนี้กัุบักิุ�งไม�
บันี้ติ�นี้ไม� ม้อย้่ ๒ ปรัะเภท กิุ�งไม�ท้�หักุง่าย กัุบักิุ�งไม�ท้�ไม่หักุ กิุ�งไม�ท้�หักุง่ายส่วันี้มากุก็ุจะเป็นี้ 
กิุ�งแห�ง เปรัาะบัาง หักุก็ุหล่นี้ลงมาเป็นี้ฟืันี้สำาหรัับัชาวับั�านี้ ไม่ม้ปรัะโยชน์ี้อ่�นี้และไม่เติิบัโติติ่อไป  
แต่ิถ�าเป็นี้กิุ�งสดอย้่บันี้ติ�นี้ไม� เรัาไปโนี้�มกิุ�งนัี้�นี้มันี้ก็ุโค�งติามม่อขึ้องเรัา มันี้ม้ควัามเหน้ี้ยวั ย่ดหยุ่นี้ 
เม่�อถ้กุด้งลงมันี้ก็ุโค�งลงมา แต่ิไม่หักุ พอปล่อยม่อมันี้ก็ุด้ดตัิวักุลับัไปอย้่ดังเดิม น้ี้�ค่อกิุ�งสดท้�ยอมงอ
แต่ิไม่ยอมหักุ ติอนี้น้ี้�อยากุจะเห็นี้คนี้ไทยยอมล่้ไปติามลม เพ่�อไม่ติ�านี้กุรัะแสลมแรัง อย่างกุรัะแส 
โควิัด 1๙ จนี้กุรัะทั�งหักุโค่นี้ แค่โยกุไปโยกุมาก็ุพอ ขึ้อให�ทุกุคนี้ปรัะคับัปรัะคองตัิวัเองให�ยด่หยุ่นี้ 
งอก็ุได� โค�งก็ุได� พอผู่้านี้พายุโควิัด 1๙ เรัาก็ุตัิ�งติรังดังเดิม ดำาเนิี้นี้กิุจกุารัต่ิอไปได�ทันี้ท้ 

ตุ๊ิกุติาล�มลุกุ โดนี้คนี้ผู้ลักุล�มลงไป มันี้ก็ุลุกุข้ึ้�นี้มาตัิ�งดังเดิม ฉันี้ใด ตัิวัเรัาก็ุฉันี้นัี้�นี้ อาจจะ
โดนี้ผู้ลักุโดนี้กุรัะแทกุโอนี้เอนี้ไปมา เรัาก็ุสะท�อนี้กุลับัส่้สภาพเดิมได� บัางท้อาจม้จิติติกุ ใจเส้ย  
โวัยวัาย รั�องไห� เส้ยใจ แต่ิก็ุหายเร็ัวั คนี้ท้�กุลับัเขึ้�าส่้สภาพเดิมได�เร็ัวั ถ่อว่ัาเป็นี้ผู้้�ท้�สุขึ้ได�แม�ภัยมา 
ติามหัวัขึ้�อท้�อาติมภาพได�ตัิ�งเป็นี้ปรัะเด็นี้ไวั�ในี้วัันี้น้ี้� แม�แต่ิในี้ยามท้�เรัาม้ควัามทุกุข์ึ้ด�วัยโควิัด 1๙ 
อย่างน้ี้� ก็ุไม่ได�ทุกุข์ึ้จนี้เป็นี้โรัคจิติ โรัคปรัะสาท เพรัาะเรัายังม้เวัลาพักุยกุ นัี้กุมวัยไม่ได�ต่ิอยกัุนี้ 
ต่ิอเน่ี้�อง แต่ิม้พักุยกุ กุ้ฬามวัยสมัครัเล่นี้จะชกุแค่ ๓ ยกุ ถ�าชิงแชมป์โลกุอาจจะชกุกัุนี้ 1๒ ยกุ  
ดังนัี้�นี้ เรัาติ�องหาเวัลาพักุยกุให�ตัิวัเองบั�าง พักุแล�วัส้�ใหม่ ในี้เวัลาพักุยกุก็ุไม่ยอมโยนี้ผู้�าขึ้าวั 
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ยอมแพ� แค่พักุเฉย ๆ พรั�อมท้�เดินี้หนี้�าต่ิอไป เพรัาะฉะนัี้�นี้ ในี้ยามท้�เจอปัญหา เรัาสามารัถพักุยกุ  
และยิ�มได�เม่�อภัยมา ไม่โศกุาเม่�อภัยม้ ม้ควัามสุขึ้ติามอัติภาพ ยิ�มแย�มแจ่มใส อย่าไปเคร้ัยดกัุบัอะไรั
มากุนัี้กุ ติอนี้น้ี้�พักุ เพ่�อฟัังเทศน์ี้ สงครัามยังม้กุารัพักุรับั เพรัาะข่ึ้นี้รับัต่ิอไปก็ุไม่ไหวัทั�งสองฝ่�าย 
ท้�รับักัุบัเรัา

เป็นํกฺารง่าย ยิ�ม่ได้้ ไม่่ตฺ้องฝื่นํ 
เม้่�อชีื้พัช้ื้�นํ เหม้่อนํบุรรเลง เพัลงสวรรค� 
แตฺ่คนํทีั้� ควรชื้ม่ นิํยม่กัฺนํ 
ตฺ้องใจำมั่�นํ ยิ�ม่ได้้ เม้่�อภัิยม่า

 ท้�ว่ัายิ�มได�เม่�อภัยมา และสุขึ้ได�เม่�อภัยมา เป็นี้ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั� ณ เบ่ั�องติ�นี้ว่ัา 
“ปญฺฺญฺาสหิโตฺ นํโร อิธุ์” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามวั่า “คนํในํโลกฺนีํ�ประกฺอบุด้้วยปัญญาแล้ว 
แม้่เม้่�อมี่ความ่ท์ั้กฺข�ก็ฺประสบุส์ขได้้” หมายว่ัา ในี้สถานี้กุารัณ์ท้� ม้ควัามทุกุข์ึ้ ใช่ว่ัาทุกุข์ึ้ 
จะท่วัมทับัจนี้ไม่ม้เวัลาท้�จะพักุยกุหาควัามสุขึ้ ต่ิอให�ม้ควัามทุกุข์ึ้กุายทุกุข์ึ้ใจ เรัาจะติ�องม้ช่วัง
เวัลาพักุหาควัามสุขึ้ และถ�าจะให�ด้ ก็ุขึ้�ามพ�นี้ทุกุข์ึ้ให�ได� ม้ควัามสุขึ้ท้�ยั�งย่นี้ ทำาด�วัยปัญญา
ปญฺฺญฺา สหิโตฺ นํโร อิธุ์ คนี้ในี้โลกุน้ี้�ม้ปัญญาเส้ยแล�วั เม่�อพบัทุกุข์ึ้ก็ุสุขึ้ได� สุขึ้ด�วัยปัญญาท้�จะพา 
ให�พ�นี้ทุกุข์ึ้และพบัสุขึ้แม�ในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด 1๙

ปัญญาค้อความ่รอบุรู้ ไม่ใช่แค่ควัามร้ั�หร่ัอสุติะ เพรัาะว่ัาสุติะเป็นี้กุารัรัับัร้ั�ขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารั
จากุกุารัอ่านี้หนัี้งส่อ หร่ัอติำารัาต่ิาง ๆ ม้ขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารัให�ได�ร้ั� ได�จำา แต่ิปัญญาเหน่ี้อกุว่ัานัี้�นี้ เป็นี้
เร่ั�องขึ้องกุารัจัดรัะบับัขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารัท้�เรัาอ่านี้หร่ัอฟััง เม่�อเรัาเร้ัยนี้ในี้โรังเร้ัยนี้ มหาวิัทยาลัย  
หร่ัอเร้ัยนี้ติามอัธยาศัย ค่อ เร้ัยนี้เฉพาะเร่ั�องท้�ชอบั เรัาก็ุนี้ำาเร่ั�องท้�เร้ัยนี้มาวิัเครัาะห์ สังเครัาะห์ 
ให�เกิุดปัญญา เร้ัยนี้แบับัท่องจำาอย่างเด้ยวัโดยไม่คิดวิัเครัาะห์ สังเครัาะห์ ก็ุไม่เกิุดปัญญา  
ดังท้�ขึ้งจ่�อบัอกุว่ัา “เรียนํโด้ยไม่่คิด้เสียเวลาเรียนํ คิด้โด้ยไม่่เรียนํเข้ารกฺเข้าพัง” ในี้ทำานี้องเด้ยวักัุนี้
ฟัังธรัรัมโดยไม่คิดติาม ก็ุไม่ได�อะไรั ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสว่ัา “ส์สฺสูสํ ลภิเตฺ ปญฺฺญฺํ ฟังด้้วยดี้
ย่อม่ได้้ปัญญา” ท้�ว่ัา ฟัังด�วัยด้ ค่อฟัังด�วัย คิดวิัเครัาะห์เร่ั�องท้�ฟัังไปด�วัย วิัเครัาะห์ค่อแยกุแยะ  
ในี้ขึ้ณะท้�เรัาเร้ัยนี้หร่ัอฟัังเร่ั�องใด ถ�าอยากุได�ปญัญา เรัาติ�องเร้ัยนี้หร่ัอฟัังเร่ั�องนัี้�นี้อยา่งตัิ�งใจ โดยคิด
วิัเครัาะห์แยกุแยะไปด�วัย เหม่อนี้นัี้กุวิัทยาศาสติร์ัคิดแยกุแยะชิ�นี้ส่วันี้ขึ้องไมโครัโฟันี้ว่ัาปรัะกุอบั
ด�วัยอะไรับั�าง นัี้กุวิัทยาศาสติร์ัพบัว่ัา ส่วันี้ท้�เล็กุท้�สุดขึ้องไมโครัโฟันี้เป็นี้ปรัมาณ้ เร้ัยกุว่ัา อะติอม 
เขึ้ายังสามารัถวิัเครัาะห์แยกุแยะอะติอมออกุไปเป็นี้ปรัะจุไฟัฟ้ัา นิี้วัติรัอนี้ อิเล็กุติรัอนี้ โปรัติอนี้  
น้ี้�เร้ัยกุว่ัาแยกุแยะจนี้ร้ั�ล้กุไปถ้งแกุ่นี้ขึ้องไมโครัโฟันี้ น้ี้�ค่อปัญญา เหม่อนี้วิัเครัาะห์ร่ัางกุายมนุี้ษย์ว่ัา
ปรัะกุอบัด�วัยขัึ้นี้ธ์ ๕ ค่อ ร้ัป เวัทนี้า สัญญา สังขึ้ารั วิัญญาณ

 ดังนัี้�นี้ กุารัวิัเครัาะห์ทำาให�เกิุดปัญญา ปัญญาทีั้�เกิฺด้จำากฺกฺารวิเคราะห� เรียกฺว่า รู้ล่กฺ เช่นี้  
ร้ั�ไติรัลักุษณ ์อนิี้จจัง ทุกุขัึ้ง อนัี้ติติา มองทะลไุปถ้งแกุน่ี้แท�ขึ้องธรัรัมชาติิ ดังท้�ติอนี้น้ี้�เรัาติ�องม้ปัญญา
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

ร้ั�ล้กุถ้งธรัรัมชาติิขึ้องโควิัด 1๙ ว่ัาเป็นี้ไวัรััสอะไรั ม้ส่วันี้ปรัะกุอบัอะไรับั�าง ม้โครังสรั�างอย่างไรั  
เม่�อร้ั�ว่ัามันี้ม้ขึ้าเป็นี้โปรัต้ินี้สำาหรัับัไปเกุาะในี้ลำาคอและจม้กุขึ้องมนีุ้ษย์ นัี้กุวิัจัยก็ุนี้ำาควัามรั้�น้ี้� 
มาทำาวััคซ้ึ่นี้ ท้�เขึ้าทำาได�เพรัาะร้ั�ล้กุถ้งธรัรัมชาติิขึ้องไวัรััสด�วัยปัญญา เพรัาะฉะนัี้�นี้ แม�จะ 
ปรัะสบัควัามทุกุข์ึ้ค่อเจอโควัิด 1๙ รุักุรัานี้ เรัาก็ุเอาชนี้ะได�ด�วัยปัญญา ค่อร้ั�ล้กุไปถ้งธรัรัมชาติิ 
ขึ้องมันี้ และผู้ลิติวััคซ้ึ่นี้ออกุมาป้องกัุนี้ เม่�อร้ั�ว่ัาธรัรัมชาติิขึ้องโควิัด 1๙ เป็นี้โรัคติิดต่ิอ ท้�กุรัะโดดจากุ
คนี้น้ี้�ไปหาคนี้นัี้�นี้ได� เรัาก็ุติ�องพยายามหยุดกุารัติิดต่ิอกัุนี้ อย่าออกุไปพบัปะคนี้หม่้มากุ หร่ัอถ�าไป
ด�วัยควัามจำาเป็นี้ก็ุติ�องใส่หนี้�ากุากุอนี้ามัย รัักุษารัะยะห่างทางสังคม ล�างม่อ ปฏิิบััติิตินี้ให�สอดคล�อง
กัุบัธรัรัมชาติิขึ้องโควัิด 1๙ กุารัท้�เรัาวัิเครัาะห์แล�วั เห็นี้ธรัรัมชาติิท้�แท�จริังขึ้องสิ�งนัี้�นี้จัดว่ัาม้  
ยถาภูิตฺญาณ์ทัั้สสนํะ ค่อ ร้ั�สภาวัะลักุษณะติามควัามเป็นี้จริัง ร้ั�ธาตุิแท�ขึ้องโควิัด 1๙

ถ�าเรัาจะอย้่รัอด เรัาติ�องร้ั�ธาตุิแท�ไม่ใช่เฉพาะขึ้องโควิัด 1๙ เท่านัี้�นี้ ติ�องร้ั�ธาตุิแท�ขึ้องตัิวัเรัา
เองด�วัย ค่อร้ั�ด�วัยจิติติานุี้ปัสสนี้า เอาใจมองใจให�เห็นี้ว่ัาติอนี้น้ี้�เรัาร้ั�ส้กุอย่างไรั เรัากุำาลังท�อถอย
หร่ัอไม่ ถ�าใจเรัาท�อแท�จะแกุ�อย่างไรั อย่าปล่อยให�เป็นี้โรัคซ้ึ่มเศรั�าจนี้แกุ�ไม่ได� เพรัาะในี้ท้�สุด 
ควัามทุกุข์ึ้ท่วัมทับั เพรัาะไม่ร้ั�ทันี้ธรัรัมชาติิขึ้องเรัาเอง ยิ�งไปกุว่ัานัี้�นี้ เรัาทุกุข์ึ้อย่างไรั คนี้อ่�นี้ก็ุทุกุข์ึ้
อย่างนัี้�นี้ เรัาร้ั�ทันี้ธรัรัมชาติิขึ้องคนี้อ่�นี้ด�วัย และเม่�อร้ั�ทันี้ธรัรัมชาติิคนี้อ่�นี้ เรัาก็ุคิดเปร้ัยบัเท้ยบักัุบั 
ตัิวัเองว่ัา “เรารักฺส์ข เกฺลียด้ท์ั้กฺข� ฉันํใด้ คนํอ้�นํก็ฺรักฺส์ข เกฺลียด้ท์ั้กฺข� ฉันํนัํ�นํ” เม่�อร้ั�ล้กุไปถ้งจิติใจ
ขึ้องคนี้อ่�นี้ เรัากุ็เกิุดควัามเห็นี้อกุเห็นี้ใจกัุนี้ เกิุดกุรุัณาสงสารักุันี้ เห็นี้เขึ้าทุกุข์ึ้แล�วัเรัาทนี้อย้่ไม่ได�  
แต่ิถ�าเรัาไม่ร้ั�ล้กุถ้งจิติใจ เรัาจะร้ั�ได�อย่างไรัว่ัาเขึ้าทุกุข์ึ้ เขึ้าอาจจะหนี้�าช่�นี้อกุติรัมฝื่นี้ก็ุได�  
ในี้สถานี้กุารัณน้์ี้� ถ�าไม่สังเกุติ ไมคิ่ดวิัเครัาะห์ ไม่สนี้ใจกัุนี้และกัุนี้ เรัาก็ุปล่อยให�เขึ้านี้อนี้ป�วัยจมโควัดิ
อย้่ในี้บั�านี้โดยไม่เห็นี้อกุเห็นี้ใจกัุนี้ เม่�อร้ั�ล้กุถ้งสภาพจิติเรัาเอง เรัาก็ุจัดกุารักัุบัควัามร้ั�ส้กุขึ้องตินี้เอง
ได� อย่าปล่อยใจให�ทุกุข์ึ้มากุ แสวังหาธรัรัมะมาสอนี้ใจเรัาให�คลายทุกุข์ึ้

เรัาร้ั�ว่ัาคนี้อ่�นี้ก็ุทุกุข์ึ้เช่นี้กัุนี้โดยเปิดห้เปิดติาสังเกุติควัามรั้�ส้กุขึ้องเขึ้า พอร้ั�แล�วัเรัาจะเกุิด 
ควัามสงสารั เรัาสังเกุติว่ัาเพ่�อนี้บั�านี้ใกุล�กัุนี้ไม่ได�ออกุมาขึ้�างนี้อกุหลายวัันี้ เป็นี้ห่วังว่ัาเป็นี้อย่างไรั
สบัายด้ไหม เรัาอาจเร้ัยกุทางกุารัมาช่วัยด้เพ่�อนี้บั�านี้บั�าง อยา่งน้ี้�เร้ัยกุว่ัาร้ั�ล้กุไปถ้งจิติใจขึ้องกัุนี้และ
กัุนี้ กุารัท้�ร้ั�ล้กุไปถ้งจิติใจขึ้องกัุนี้และกัุนี้ทำาให�เกิุดควัามกุรุัณาปรัาน้ี้

อันํความ่กฺร์ณ์าปรานีํ 
จำะมี่ใครบัุงคับุก็ฺหาไม่่ 
หลั�งม่าเองเหม้่อนํฝ่นํอันํช้ื้�นํใจำ 
จำากฺฟากฺฟ้าส์ราลัยสู่แด้นํดิ้นํ

 ติอนี้น้ี้�ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ติำ�าอย่างอินี้โดน้ี้เซ้ึ่ย อินี้เด้ย กุำาลังปรัะสบัทุกุข์ึ้หนัี้กุจากุกุารั
รัะบัาดขึ้องโควิัด 1๙ คนี้ติิดเช่�อกัุนี้เยอะมากุ จะติ�องป้องกัุนี้โรัคด�วัยกุารัฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ ถ�าได�วััคซ้ึ่นี้เร็ัวั  
คนี้จะติายนี้�อยกุว่ัาน้ี้� เม่�อวัานี้น้ี้�ท้�คนี้ไทยติาย ๒1๒ คนี้ วิัเครัาะห์กัุนี้แล�วัพบัว่ัาผู้้�ติายส่วันี้มากุเป็นี้
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พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

คนี้ท้�อายุ ๖๐ ปีข้ึ้�นี้ไป หร่ัอถ�าติำ�ากุว่ัา ๖๐ ปีก็ุม้โรัคเร่ั�อรัังในี้กุลุ่มเส้�ยง รัวัมกัุนี้แล�วัสองปรัะเภทน้ี้� 
เกิุนี้ ๙๐ เปอรั์เซ็ึ่นี้ต์ิขึ้องผู้้�ติาย เพรัาะโควัิด 1๙ วิัเครัาะห์ล้กุลงไปกุ็จะเห็นี้ว่ัาใครัค่อกุลุ่มเส้�ยง  
ท้�จะติ�องให�ควัามเอาใจใส่ด้แลกุ่อนี้ ถ�าวััคซ้ึ่นี้ม้นี้�อย ควัรัจะฉ้ดให�ใครักุ่อนี้ และท้�น่ี้าสังเกุติค่อผู้้�ติาย 
๒1๒ คนี้วัันี้น้ี้� เป็นี้ผู้้�ท้�ยังไม่ได�ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้มากุกุว่ัา ๙๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิ

ติอนี้น้ี้�ทางกุารัติ�องรัะดมฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�ผู้้�ส้งวััย และกุลุ่มเส้�ยงท้�ว่ัาน้ี้�ให�มากุท้�สุดในี้ ๒๙ จังหวััด 
ส้แดงเขึ้�ม แต่ิวััคซ้ึ่นี้ยังไม่มาจากุต่ิางปรัะเทศ องค์กุารัอนี้ามัยโลกุได�ออกุแถลงกุารัณ์เม่�อ ๓ วัันี้
ท้�ผู่้านี้มา เร้ัยกุรั�องให�ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ส้งแบ่ังวััคซ้ึ่นี้ให�ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ติำ�า อย่าสงวันี้วััคซ้ึ่นี้ไวั�
สำาหรัับัปรัะชาชนี้ขึ้องตินี้เองเท่านัี้�นี้ เพรัาะว่ัาติอนี้น้ี้�ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ส้งอย่างนี้�อย ๓ ปรัะเทศ
ปรัะกุาศแล�วัวั่าในี้เด่อนี้กุันี้ยายนี้จะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้บ้ัสเติอรั์ ค่อฉ้ดเข็ึ้มท้� ๓ ให�คนี้แกุ่และคนี้ท้�เป็นี้ 
กุลุ่มเส้�ยง องค์กุารัอนี้ามัยโลกุคัดค�านี้ว่ัาเม่�อเด่อนี้พฤษภาคมท้�ผู่้านี้มา ปรัะเทศท้�มั�งคั�งฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ 
เฉล้�ย ๕๐ คนี้ ในี้ 1๐๐ คนี้ ส่วันี้ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ติำ�าฉ้ดได�เพ้ยง ๒ คนี้ในี้ 1๐๐ คนี้ และหากุว่ัา
ปรัะเทศท้�มั�งคั�งเอาวััคซ้ึ่นี้ไปฉ้ดเข็ึ้ม ๓ ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ติำ�าก็ุติ�องรัอฉ้ดเข็ึ้ม 1 นี้านี้ข้ึ้�นี้อ้กุ

องค์กุารัอนี้ามัยโลกุบัอกุปรัะเทศรัำ�ารัวัยว่ัา อย่าเพิ�งฉ้ดเข็ึ้ม ๓ จนี้กุว่ัาปรัะชาชนี้ในี้ 
ปรัะเทศท้�ม้รัายได�ติำ�าจะฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ได� 1๐ เปอร์ัเซ็ึ่นี้ต์ิข้ึ้�นี้ไป ติอนี้น้ี้�ช่วัยแบ่ังวััคซ้ึ่นี้มาให�กัุบัปรัะเทศ 
รัายได�ติำ�า เพรัาะวัา่ต่ิอให�ปรัะเทศท้�รัำ�ารัวัยม้ควัามปลอดจากุโควัดิ ถ้งสรั�างกุำาแพงข้ึ้�นี้มา เม่องก็ุแติกุ
อย้ด้่ เพรัาะพลเม่องยงัติ�องเดินี้ทางไปมาหาส่้กัุนี้ แม�คนี้นี้อกุปรัะเทศไมเ่ขึ้�าไป คนี้ในี้ปรัะเทศก็ุออกุ
มานี้ำาเอาเช่�อโควิัดกุลับัไปแพร่ัเช่�อในี้ปรัะเทศขึ้องตินี้ เม่�อมองด�วัยปัญญาจะเห็นี้ภาพรัวัมอย่างน้ี้�

ปัญญา ค่อร้ั�ล้กุ เห็นี้อกุเห็นี้ใจกัุนี้ ปัญญายังหมายถ้งร้ั�รัอบั ค่อเห็นี้ควัามเช่�อมโยง ว่ัาโลกุน้ี้� 
เป็นี้โลกุใบัเด้ยวักัุนี้ ปรัะเทศรัำ�ารัวัยมิอาจจะอย้่สุขึ้สบัายติามลำาพัง เม่�อปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ยังติิด
โควิัดอย้่ ก็ุอาจจะลุกุลามติิดถ้งกัุนี้ได� อย่างท้�ปรัะเทศไทยเม่�อปีท้�แล�วัปิดปรัะเทศกัุนี้ไม่ให�เช่�อ 
เขึ้�ามา แต่ิปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้ติิดเช่�อโควิัดกัุนี้มากุ เป็นี้ไปได�ยากุถ�าบั�านี้ติิดกัุนี้ถ้กุไฟัไหม�แล�วั
ไฟัจะไม่ลุกุลามมาบั�านี้เรัา ดังนัี้�นี้ปรัะเทศไทยจ้งติิดโควิัดท้�ผู่้านี้มาทางปรัะเทศเพ่�อนี้บั�านี้  
ปรัะเทศติ่าง ๆ ไม่อาจปิดบั�านี้ปิดเม่องได�ติลอดเวัลา ติรัาบัใดท้�ต่ิางคนี้ต่ิางอย้่ โลกุน้ี้�จะกุลับัมา
ส่้สภาวัะปกุติิได�อย่างไรั ดังนัี้�นี้เรัาจะติ�องติรัะหนัี้กุว่ัา ในี้ปรัะเทศเรัาเอง ไม่ใช่แค่ต่ิางคนี้ต่ิาง 
เอาตัิวัรัอดติามลำาพัง จนี้ถ้งกัุบัแย่งกัุนี้ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ อันี้ท้�จริัง ทุกุคนี้ติ�องรัอดไปด�วัยกัุนี้ทั�งคนี้ไทย  
และคนี้ต่ิางชาติิท้�เขึ้�ามาพ้�งพรัะบัรัมโพธิสมภารัดังคำาโคลงท้�ว่ัา

โลกฺนีํ�มิ่อยู่ด้้วย ม่ณี์ เดี้ยวนํา 
ทั้รายและสิ�งอ้�นํมี่ ส่วนํสร้าง 
ปวงธุ์าต์ฺตํฺ�ากฺลางดี้ ด์้ลยภิาพั 
ภิาคจัำกฺรพัาฬฺมิ่ร้าง เพัราะนํํ�าแรงไหนํ
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โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

หมายควัามวั่า โลกุธาติุขึ้องเรัาน้ี้� ไม่ได�เกิุดจากุเพชรัมณ้เท่านัี้�นี้ กุรัวัดหินี้ดินี้ทรัาย 
ม้ส่วันี้สรั�างโลกุด�วัยกัุนี้ทั�งนัี้�นี้ โลกุน้ี้�ไม่ได�ม้เฉพาะคนี้มั�งคั�ง คนี้ท้�เป็นี้กุรัรัมกุรัใช�แรังงานี้ทั�งหลาย 
ก็ุรัวัมอย้่ด�วัย พวักุเขึ้าช่วัยให�เรัาอย้่ได� เรัาก็ุติ�องด้แลพวักุเขึ้าในี้ยามยากุ ไม่ใช่ม้งานี้ชอบัใช�  
แต่ิเวัลาเจ็บัไขึ้�ไม่รัักุษา ไม่ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ เรัาติ�องด้แลให�เสมอหนี้�ากัุนี้ เพ้ยงแต่ิว่ัาติ�องจัดลำาดับัควัามสำาคัญ 
ค่อ ฉ้ดวััคซ้ึ่นี้ให�กุลุ่มเส้�ยงและกุลุ่มส้งอายุกุ่อนี้ แต่ิถ�าม้วััคซ้ึ่นี้เหล่อก็ุแบ่ังกัุนี้ไป มองให�รัอบัด�านี้  
อย่าเอาตัิวัรัอดติามลำาพัง เรัาติ�องห่วังใยกัุนี้ พรัะเณรัในี้วััดก็ุเป็นี้ห้เป็นี้ติาด้แลกัุนี้ ใครัเจ็บัป�วัย 
ร้ับัแยกุออกุไป และใครัสุ่มเส้�ยงก็ุกัุกุตัิวัเองเอาไวั� น้ี้�เร้ัยกุว่ัาม้ปัญญาค่อ ร้ั�รัอบั แบับัสังเครัาะห์

ปัญญาในี้ควัามหมายท้� 1 ค้อ รู้ล่กฺด้้วยกฺารวิเคราะห� หมายถ้งว่ัาปัญญาปรัะดุจดังล้กุศรั 
ท้�แทงทะลุเปล่อกุนี้อกุ ไปถ้งแกุ่นี้แท�ขึ้องควัามจริัง น้ี้�เร้ัยกุว่ัาปัญญาปรัะเภทร้ั�ล้กุ

ปัญญาแบับัท้� ๒ ค้อ รู้รอบุเหม้่อนํแสงสว่าง ดังพรัะบัาล้ท้�ว่ัา “ปญฺฺญฺา โลกฺสฺมิ่  
ปชฺื้โชื้โตฺ ปัญญาเป็นํแสงสว่างในํโลกฺ” ในี้ห�องท้�นัี้�งอย้่น้ี้� ถ�าเปิดไฟัจะเห็นี้ขึ้องในี้ห�องทั�งหมด 
แบับัเช่�อมโยงถ้งกัุนี้ แต่ิหากุปิดไฟัเดินี้ไปในี้ห�องก็ุชนี้เสาบั�าง ชนี้เต้ิยงบั�าง หากุเปิดไฟั เรัาจะเห็นี้
ขึ้องทั�งหมด หลบัหล้กุได� นัี้�นี้ค่อปัญญาแบับัท้�เห็นี้ภาพรัวัม ภาพกุวั�าง และเห็นี้ควัามเช่�อมโยง 
ขึ้องสรัรัพสิ�ง แกุ�ปัญหาได�ติรังจุด ไม่ใช่แกุ�ปัญหาติรังจุดน้ี้�แล�วักุลับัไปสรั�างปัญหาติรังจุดโนี้�นี้ 
ปิดเม่องน้ี้� แต่ิไล่คนี้ไปสรั�างปัญหาท้�เม่องโนี้�นี้ไม่ร้ั�จบั ถ�าขึ้าดปัญญาแบับัมองภาพกุวั�างก็ุจะแกุ�ปัญหา
เป็นี้ง้กิุนี้หาง ค่อแกุ�ติรังน้ี้�ได� แต่ิปัญหาไปโผู้ล่ติรังโนี้�นี้อ้กุ

ปัญญาร้ั�รัอบัค่อเช่�อมโยงกัุนี้ และร้ั�ล้กุค่อม้ควัามเห็นี้อกุเห็นี้ใจกัุนี้ จ้งจะเกุาได�ถ้กุท้�คันี้  
แกุ�ปัญหาได�ถ้กุจุด ดังท้�พรัะพุทธเจ�าติรััสเล่าเร่ั�องชาดกุ ซ้ึ่�งเป็นี้ตัิวัอย่างขึ้องผู้้�ท้�แม�จะปรัะสบัทุกุข์ึ้ 
ม้ปัญหา แต่ิก็ุใช�ปัญญาพาตัิวัออกุจากุปัญหาได� ดังต่ิอไปน้ี้�

ในี้อด้ติกุาลนี้านี้มาแล�วั ท้�ริัมฝั่�งแม่นี้ำ�าคงคาม้ลิงโพธิสัติว์ัตัิวัใหญ่อาศัยอย้่บันี้ติ�นี้มะเด่�อ 
ริัมฝั่�งนี้ำ�า ในี้แม่นี้ำ�าม้จรัะเขึ้�อย้่ ๒ ตัิวั ตัิวัผู้้�กัุบัตัิวัเม้ย จรัะเขึ้�ตัิวัเม้ยอยากุจะกิุนี้หัวัใจขึ้องลิงท้� 
กุำาลังกุรัะโดดหากิุนี้ผู้ลไม�อย้่บันี้ยอดไม� จ้งบัอกุกัุบัจรัะเขึ้�ตัิวัผู้้�ว่ัาตินี้แพ�ท�องอยากุกิุนี้หัวัใจลิง

จรัะเขึ้�ตัิวัผู้้�ออกุอุบัายทำาท้ไปต้ิสนิี้ทเป็นี้มิติรักัุบัลิง ซ้ึ่�งอย้่ติามลำาพังไม่ม้เพ่�อนี้ ลิงได�คุย
กัุบัจรัะเขึ้�ก็ุคลายเหงา จนี้กุรัะทั�งได�ผู้้กุสัมพันี้ธไมติร้ัอันี้ด้กัุบัจรัะเขึ้� วัันี้หน้ี้�งจรัะเขึ้�บัอกุกัุบัลิงว่ัา  
“เจ�ากิุนี้ผู้ลไม�อย้ท้่�ติ�นี้น้ี้�ไม่เบ่ั�อบั�างหร่ัอ เกุาะกุลางแม่นี้ำ�าม้ผู้ลไม�เยอะ ทำาไมไม่ไปหากิุนี้ท้�เกุาะโนี้�นี้”

ลิงติอบัว่ัา “เกุาะอย้ไ่กุลจากุฝั่�ง เรัาว่ัายนี้ำ�าไปไม่ถ้งหรัอกุ”

จรัะเขึ้�เสนี้อว่ัา “ถ�าอยากุไปจริัง ๆ ข้ึ้�หลังจรัะเขึ้�ไป เรัาจะพาเจ�าไปหากิุนี้ผู้ลไม�ท้�เกุาะโนี้�นี้”

ควัามอยากุกิุนี้ผู้ลไม�ครัอบังำาจิติใจ จนี้ลิงไม่วิัเครัาะห์ให�ด้ว่ัาทำาไมจรัะเขึ้�จ้งใจด้ข้ึ้�นี้มา  
เม่�อปัญญาไม่มาเพรัาะควัามโลภบัังติา ลิงจ้งยอมข้ึ้�หลังจรัะเขึ้�เพ่�อให�พาไปยังเกุาะกุลางแม่นี้ำ�า  
ขึ้ณะท้�จรัะเขึ้�พาลิงข้ึ้�หลังไปถ้งเขึ้ตินี้ำ�าล้กุ จรัะเขึ้�เริั�มดำานี้ำ�าลงไป ลิงเกุ่อบัจะจมนี้ำ�าถ้งกัุบัรั�องลั�นี้  
ถามจรัะเขึ้�ว่ัา “ดำานี้ำ�าทำาไม”
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จรัะเขึ้�ติอบัติามควัามจริังว่ัา “เรัาอยากุให�เจ�าติาย เพรัาะว่ัาจรัะเขึ้�ผู้้�เป็นี้เม้ยขึ้องเรัาแพ�ท�อง 
อยากุกิุนี้หัวัใจขึ้องลิง ถ�าเจ�าจมนี้ำ�าติายไป เรัาจะได�คาบัตัิวัเจ�า และนี้ำาหัวัใจขึ้องเจ�าเอาไปให�จรัะเขึ้�
ตัิวัเม้ยกิุนี้”

พอจรัะเขึ้�พ้ดอย่างน้ี้� ลิงก็ุติาสว่ัางกุลางแม่นี้ำ�าแต่ิสายไปแล�วั เพรัาะฉะนัี้�นี้ลิงติ�องตัิ�งสติิ 
สติฺม่าปัญญาเกิฺด้ สติฺเตฺลิด้มั่กฺเกิฺด้ปัญหา ลิงพยายามร้ั�ล้กุไปถ้งควัามในี้ใจขึ้องจรัะเขึ้� ก็ุทรัาบัว่ัา
จรัะเขึ้�รัักุเม้ยมากุ อยากุได�หัวัใจลิง ฉะนัี้�นี้ลิงพ้ดเอาใจจรัะเขึ้�ว่ัา “เรัาเห็นี้ใจเจ�าท้�รัักุเม้ยอยากุให�
เม้ยได�กิุนี้หัวัใจเรัา แต่ิน่ี้าเส้ยดายท้�เรัาได�ถอดหัวัใจเอาไวั�บันี้ติ�นี้มะเด่�อริัมฝั่�งนี้ำ�า ติอนี้น้ี้�เรัาไม่ม้หัวัใจ
ติิดตัิวัมา”

จรัะเขึ้�ถามว่ัา “ทำาไมถ้งทำาเช่นี้นัี้�นี้”

ลิงกุล่าวัติอบัว่ัา “ก็ุเพรัาะเรัาโดดบันี้ติ�นี้ไม�ไปมา หัวัใจกุรัะแทกุกิุ�งไม� เรัาจ้งถอดหัวัใจแขึ้วันี้
ไวั�บันี้ติ�นี้ไม�นัี้�นี้ เจ�านี้ำาเรัากุลับัไปส่งท้�ฝั่�งแล�วัเรัาจะข้ึ้�นี้ไปเอาหัวัใจมาให�เจ�า”

ท้�ลิงกุล่าวัเช่นี้นัี้�นี้ได� ก็ุเพรัาะใช�ปัญญาวิัเครัาะห์ปรัะเมินี้สถานี้กุารัณ์ร้ั�ว่ัาถ�าเถ้ยงกัุนี้มากุ  
ลิงจมนี้ำ�าติายแน่ี้นี้อนี้ ม้ทางเด้ยวัท้�จะรัอดติายค่อติ�องพ้ดกุล่อมให�จรัะเขึ้�พาไปส่งข้ึ้�นี้บักุ ผู้ลก็ุค่อ
จรัะเขึ้�เช่�อว่ัาหัวัใจลิงแขึ้วันี้ไวั�บันี้ติ�นี้ไม� จ้งพาลิงข้ึ้�หลังว่ัายกุลับัไปส่งข้ึ้�นี้ติ�นี้มะเด่�อ ท้�ริัมฝั่�งเพ่�อให� 
ลิงข้ึ้�นี้ไปนี้ำาหัวัใจมาให�

ฝ่�ายลิงพอข้ึ้�นี้ไปบันี้ติ�นี้มะเด่�อได� ก็ุกุรัะโดดโลดเติ�นี้ด�วัยควัามด้ใจท้�รัอดติาย

จรัะเขึ้�ถามว่ัา “ไหนี้ล่ะหัวัใจลิง”

ลิงติอบัว่ัา “เจ�าโง่ ม้ลิงท้�ไหนี้เก็ุบัหัวัใจไวั�ขึ้�างนี้อกุตัิวัได� ม้แต่ิล้กุมะเด่�อ เจ�าเอาไปให�เม้ยกิุนี้
แทนี้หัวัใจลิง” ว่ัาแล�วัก็ุรัะดมปาล้กุมะเด่�อใส่หัวัจรัะเขึ้�

ลิงสามารัถแกุ�ปัญหาพาติัวัพ�นี้ภัยจากุจรัะเขึ้� เพรัาะอาศัยปัญญาวัิเครัาะห์ จนี้รั้�ล้กุไปถ้ง 
จิติเจตินี้าขึ้องจรัะเขึ้� ด�วัยกุารัซัึ่กุถามสัมภาษณ์หยั�งควัามคิดขึ้องจรัะเขึ้� พอวิัเครัาะห์เสร็ัจ  
ลิงก็ุติรัวัจด้สถานี้กุารัณ์พบัว่ัาตินี้จะรัอดติายได�อยา่งไรั มองซึ่�ายมองขึ้วัาเห็นี้แต่ิแม่นี้ำ�า เม่�อวิัเครัาะห์
สถานี้กุารัณ์แล�วัเห็นี้ว่ัาติ�องโอนี้อ่อนี้ผู่้อนี้ปรันี้ เร้ัยกุว่ัา ยอมงอด้กุว่ัายอมหักุ ด้กุว่ัาทะเลาะกัุนี้แล�วั
โดนี้จรัะเขึ้�ฟัาดหางกุลางแมน่ี้ำ�า ลิงจ้งยอมงอ แติไ่ม่ยอมหักุ ค่อไม่ยอมจมนี้ำ�า ลิงปรัะเมินี้สถานี้กุารัณ์ 
เกิุดควัามร้ั�รัอบั แล�วัจ้งปรัับัเปล้�ยนี้ท่าท้เจรัจากุล่อมจรัะเขึ้�ให�นี้ำาตินี้ไปส่งท้�ริัมฝั่�ง ด�วัยขึ้�ออ�างว่ัา
หัวัใจแขึ้วันี้ไวั�บันี้ติ�นี้ไม� แม�ติอนี้แรักุลิงจะพลาดพลั�งหลงกุล ยอมให�จรัะเขึ้�พาไปกุลางแม่นี้ำ�าเพรัาะ 
ควัามโลภอยากุจะไปกิุนี้ผู้ลไม�ท้�เกุาะกุลางนี้ำ�า แต่ิติอนี้หลังพอร้ั�ทันี้สถานี้กุารัณ์ ลิงได�ใช�ปัญญาเจรัจา
แกุ�ปัญหาพาเอาช้วิัติรัอดมาได�

อุทาหรัณ์จากุเร่ั�องน้ี้� ทำาให�น้ี้กุถ้งว่ัา ผู้้�บัริัหารัปรัะเทศชาติิบั�านี้เม่องท้�ม้โอกุาสทำาผิู้ดพลาด
กัุนี้ได� ก็ุให�ยอมรัับัควัามผิู้ดพลาด แล�วัยอมงอ ยอมถอย ยอมเปล้�ยนี้นี้โยบัายเพ่�อพาคนี้ส่วันี้ใหญ่ 
ให�รัอดจากุภัยโควิัด 1๙ ยอมรัับัท้�ตัิดสินี้ใจผิู้ดพลาดไป เม่�อผิู้ดพลาดได�ก็ุแกุ�ไขึ้ได� เช่นี้แกุ�ไขึ้ให�ม้
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วััคซ้ึ่นี้เพิ�มข้ึ้�นี้ด�วัยวิัธ้ใดก็ุได� ควัามผิู้ดพลาดเป็นี้เร่ั�องธรัรัมดา ส้�เท�ายังร้ั�พลาด นัี้กุปรัาชญ์ยังร้ั�พลั�ง  
ดังท้� ลิงโพธิสัติว์ัได�ทำาผิู้ดพลาด ภายหลังเม่�อปรัะเมินี้สถานี้กุารัณ์แล�วัเกิุดควัามร้ั�รัอบัว่ัา  
ได�ทำาผิู้ดพลาด ผู้้�บัริัหารัทั�งหลายติ�องร้ับัชักุชวันี้หลายฝ่�ายมาช่วัยกัุนี้แกุ�ปัญหาท้�เกิุดจากุ 
ควัามผู้ดิพลาด เพรัาะควัามรั้�เท่าไม่ถ้งกุารัณ ์น้ี้�ค่อควัามยด่หยุน่ี้ ยอมงอ ด้กุว่ัายอมหกัุ ยอมเส้ยหนี้�า
บั�างก็ุได� นี้โยบัายท้�เคยปรัะกุาศไวั�ก็ุเปล้�ยนี้ได� เหม่อนี้ลิงท้�เจรัจาเปล้�ยนี้นี้โยบัายกัุบัจรัะเขึ้�กุลางแม่นี้ำ�า

เพรัาะฉะนัี้�นี้ ปัญญาช่วัยให�รั้�รัอบั ร้ั�ล้กุแล�วัปรัับัเปล้�ยนี้นี้โยบัายแบับัย่ดหยุ่นี้ ก็ุจะไม่จม
นี้ำ�าติายจนี้ถ้กุจรัะเขึ้�กิุนี้ คนี้ท้�ม้ปัญญาร้ั�รัอบั ร้ั�ล้กุ ก็ุเหม่อนี้กิุ�งไม�สด ท้�ยอมงอแล�วัด้ดกุลับัมา 
อย่างเดิม คนี้ฉลาดเร้ัยนี้ร้ั�จากุควัามผิู้ดพลาดขึ้องตินี้ ถ่อว่ัาผิู้ดเป็นี้คร้ั ติอนี้น้ี้�ติ�องคิดหาทาง
แกุ�ปัญหากุารัขึ้าดแคลนี้วััคซ้ึ่นี้ให�ได� คิดว่ัาทำาอย่างไรัถ้งจะได�รัับัควัามร่ัวัมม่อจากุปรัะชาชนี้ 
ในี้กุารัปฏิิบััติิติามนิี้วันี้อร์ัมอล เร้ัยกุว่ัาม้กุารัปรัับัเปล้�ยนี้นี้โยบัาย และม้ควัามหลากุหลายในี้กุารัปฏิิบััติิ  
เหม่อนี้ลิงโพธิสัติว์ัท้�อย้่บันี้หลังจรัะเขึ้�กุลางแม่นี้ำ�า ยังเอาตัิวัรัอดมาได�ด�วัยปัญญา คนี้ไทยวัันี้น้ี้�  
แม�จะเผู้ชิญปัญหาโควิัด 1๙ รัะบัาดหนัี้กุ บัวักุกัุบัปัญหาขึ้�าวัยากุหมากุแพงท่วัมทับั ให�ยอมงอ 
แต่ิอย่ายอมหักุ ใช�ปัญญาค่อร้ั�รัอบัร้ั�ล้กุแกุ�ไขึ้ปัญหาให�ทันี้ท่วังท้ ดังพรัะบัาล้นิี้กุเขึ้ปบัทท้�ยกุไวั�  
ณ เบ่ั�องติ�นี้วั่า “ปญฺฺญฺาสหิโตฺ นํโร อิธุ์” เป็นี้ติ�นี้ แปลควัามวั่า “คนํในํโลกฺนีํ� ประกฺอบุด้้วย 
ปัญญาแล้ว แม้่เม้่�อมี่ความ่ท์ั้กฺข�ก็ฺประสบุส์ขได้้” นัี้�นี้ค่อ สุขึ้ได�เม่�อภัยมา ไม่โศกุาเม่�อภัยม้ 
ดังวิัสัชนี้ามา พอสมควัรัแกุ่เวัลา

เทั้สนําปริโยสาเนํ ในี้อวัสานี้เป็นี้ท้� สุดแห่งพรัะธรัรัมเทศนี้าน้ี้� รตฺนํตฺฺยาน์ํภิาเวนํ 
รตฺนํตฺฺยเตฺชื้สา ด�วัยเดชะบัารัม้แห่งคุณพรัะศร้ัรััตินี้ติรััย และบัุญกุุศลท้�เกิุดจากุธัมมัสสวันี้มัย 
กุารัฟัังธรัรัมน้ี้�  ขึ้อจงมารัวัมกัุนี้เป็นี้ติบัะ เป็นี้เดชะ เป็นี้พลวัปัจจัย อำานี้วัยอวัยพรั 
ให�ท่านี้ทั�งหลาย จงปรัาศจากุทุกุข์ึ้ โศกุ โรัค ภัย โดยเฉพาะโควิัดภัย ม้ควัามสุขึ้ ควัามเจริัญยิ�ง ๆ  
ข้ึ้�นี้ไป ในี้ร่ัมธรัรัมแห่งองค์สมเด็จพรัะสัมมาสัมพุทธเจ�า เจริัญยิ�งด�วัยอายุ วัรัรัณะ สุขึ้ะ พละ  
ปฏิิภาณ ธรัรัมสารัสมบััติิ ธนี้สารัสมบััติิ ปรัารัถนี้าสิ�งใดท้�ชอบัปรัะกุอบัด�วัยธรัรัม ขึ้อให� 
ควัามปรัารัถนี้านัี้�นี้ ๆ จงพลันี้สำาเร็ัจ สมมโนี้รัถมุ่งมาดปรัารัถนี้าทุกุปรัะกุารั

รัับัปรัะทานี้แสดงพรัะธรัรัมเทศนี้า ในี้ส์ขวิทั้นํกฺถา ว่าด้้วยส์ขได้้แม้่ภัิยม่า พอสมควัรั 
แกุ่เวัลา ขึ้อสมมติิยุติิลงคงไวั�แต่ิเพ้ยงเท่าน้ี้�

เอวัง ก็ุม้ด�วัยปรัะกุารัฉะน้ี้�



ปรัะวั่ติพรัะพรัห่มบััณ์ฑิิต 

(ปรัะย้รั ธิมฺมจิิตฺโต)
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ประวัติฺพัระพัรหม่บัุณ์ฑิิตฺ (ประยูร ธุ์มฺ่ม่จิำตฺฺโตฺ)

เกิุด 1๗ กัุนี้ยายนี้ ๒๔๙๘

อุปสมบัท ณ วััดพรัะศร้ัรััตินี้ศาสดารัาม ๔ กุรักุฎาคม ๒๕1๙

วุัฒิกุารัศ้กุษา ป.ธ. ๙ (ขึ้ณะเป็นี้สามเณรั), พธ.บั. (เกุ้ยรัติินิี้ยมอันี้ดับั 1),  
M.A., M.Phil., Dip.in French, Ph.D (Philosophy)

ปัจำจ์ำบัุนํดํ้ารงตํฺาแหน่ํง

   เจ�าอาวัาสวััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั

  กุรัรัมกุารัมหาเถรัสมาคม

  ศาสติรัาจารัย์ สาขึ้าปรััชญา มหาวิัทยาลัยมหาจุฬาลงกุรัณรัาชวิัทยาลัย

  อุปนี้ายกุสภามหาวิัทยาลัยมหาจุฬาลงกุรัณรัาชวิัทยาลัย

  รัาชบััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� ปรัะเภทวิัชาปรััชญา

  ปรัะธานี้ศ้นี้ย์พรัะปริัยัติินิี้เทศก์ุแห่งคณะสงฆ์

  ปรัะธานี้สภาสากุลวัันี้วิัสาขึ้บ้ัชาโลกุ (ICDV)

  ปรัะธานี้สมาคมมหาวิัทยาลัยพุทธศาสนี้านี้านี้าชาติิ (IABU)

  ปรัะธานี้คณะอนุี้กุรัรัมกุารัจัดทำาพรัะไติรัปิฎกุฉบัับัภาษาอังกุฤษ

  ปฏิิบััติิหนี้�าท้�ปรัะธานี้ศ้นี้ย์เผู้ยแผู่้พรัะพุทธศาสนี้าแห่งชาติิ

เคยดํ้ารงตํฺาแหน่ํง

  อธิกุารับัด้ มหาวิัทยาลัยมหาจุฬาลงกุรัณรัาชวิัทยาลัย (๒๐ ปี)

  เจ�าคณะภาค ๒ (๒๐ ปี)

สม่ณ์ศัิกฺดิ้�

 พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นี้พรัะรัาชาคณะชั�นี้สามัญท้� พรัะเมธ้ธรัรัมาภรัณ์

  พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นี้พรัะรัาชาคณะชั�นี้รัาช ท้� พรัะรัาชวัรัมุน้ี้ 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นี้พรัะรัาชาคณะชั�นี้เทพ ท้� พรัะเทพโสภณ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นี้พรัะรัาชาคณะชั�นี้ธรัรัม ท้� พรัะธรัรัมโกุศาจารัย์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นี้พรัะรัาชาคณะเจ�าคณะรัอง ชั�นี้หิรััณยบััฏิ ท้� พรัะพรัหมบััณฑิ์ติ 



1๕๙

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปริญญากิฺตฺติฺม่ศัิกฺดิ้�

  ได�รัับัปริัญญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าปรััชญากุารัศ้กุษา 
 จากุมหาวิัทยาลัยศร้ันี้คริันี้ทรัวิัโรัฒ พ.ศ. ๒๕๔1

  ได�รัับัปริัญญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าปรััชญาและศาสนี้า  
 จากุมหาวิัทยาลัยธรัรัมศาสติร์ั พ.ศ. ๒๕๔๔

  ได�รัับัปริัญญาศาสนี้ศาสติรัดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าพรัะพุทธศาสนี้า 
 จากุมหาวิัทยาลัยมหามกุุฏิรัาชวิัทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

  ได�รัับัปริัญญาศิลปศาสติรัดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้ากุารับัริัหารัองค์กุารั 
 จากุมหาวิัทยาลัยศร้ัปทุม พ.ศ. ๒๕๔๗

  ได�รัับัปริัญญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าภาษาอังกุฤษ  
 จากุสถาบัันี้เทคโนี้โลย้พรัะจอมเกุล�าเจ�าคุณทหารัลาดกุรัะบััง พ.ศ. ๒๕๕๒

  ได�รัับัปริัญญาศ้กุษาศาสติรัดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ�  
 จากุมหาวิัทยาลัยวังษ์ชวัลิติกุุล พ.ศ. ๒๕๕๒

  ได�รัับัปริัญญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้ามนุี้ษยศาสติร์ั (Humane Letters)  
 จากุมหาวิัทยาลัยพุทธศาสนี้า เว้ัยดนี้าม พ.ศ. ๒๕๕๔

  ได�รัับัปริัญญาปรััชญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าปรััชญา  
 จากุมหาวิัทยาลัยเกุษติรัศาสติร์ั พ.ศ. ๒๕๕๕

  ได�รัับัปริัญญาปรััชญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าปรััชญา 
 จากุมหาวิัทยาลัยบ้ัรัพา พ.ศ. ๒๕๕๖

  ได�รัับัสมณศักุดิ�ท้� “อัคคมหาบััณฑิ์ติ” จากุคณะสงฆ์และรััฐบัาลปรัะเทศเม้ยนี้มา 
 พ.ศ. ๒๕๕๙

  ได�รัับัปริัญญาปรััชญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าวิัชากุารับัริัหารักุารัศ้กุษา  
 จากุมหาวิัทยาลัยรัาชภัฏิบั�านี้สมเด็จเจ�าพรัะยา พ.ศ. ๒๕๕๙

  ได�รัับัปริัญญาปรััชญาดุษฎ้บััณฑิ์ติกิุติติิมศักุดิ� สาขึ้าวิัชากุารับัริัหารักุารัศ้กุษา  
 จากุมหาวิัทยาลัยรัาชภัฏิธนี้บุัร้ั พ.ศ. ๒๕๖1

ผู้ลงานํเป็นํหนัํงส้อทีั้�จัำด้พิัม่พั�เผู้ยแพัร่

 พ.ศ. ๒๕๒๖   (1) เปร้ัยบัเท้ยบัแนี้วัคิดพุทธทาสกัุบัซึ่าติร์ั

 พ.ศ. ๒๕๓๐    (๒) พรัะพุทธปรัะวััติิ



1๖๐

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

 พ.ศ. ๒๕๓1   (๓) Sarte’s Existentialism and Early Buddhism

 พ.ศ. ๒๕๓๒   (๔) A Buddhist Approach to Peace (พุทธวิัธ้สรั�างสันี้ติิภาพ)

     (๕) ไติรัลักุษณ์ในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้

 พ.ศ. ๒๕๓๓   (๖) พุทธศาสนี้ากัุบัปรััชญา

     (๗) รัะเบ้ัยบักุารัปกุครัองคณะสงฆ์ไทย

     (๘) ปรััชญากุร้ักุ

 พ.ศ. ๒๕๓๔   (๙)  พัฒนี้าช้วิัติด�วัยแนี้วัคิดเชิงคุณธรัรัม

     (1๐) พรัใดก็ุไรั�ค่าถ�าไม่ทำา

 พ.ศ. ๒๕๓๕    (11) ด�วัยควัามหวัังและกุำาลังใจ

     (1๒) กุรัรัม กุารัเว้ัยนี้ว่ัายติายเกิุด

     (1๓) ธรัรัมานุี้สรัณ์ว้ัรัชนี้ปรัะชาธิปไติย

 พ.ศ. ๒๕๓๖    (1๔) คุณธรัรัมสำาหรัับันัี้กุบัริัหารั

     (1๕) ทางแห่งควัามสำาเร็ัจ

     (1๖) ปรััชญาแกุ�เซ็ึ่งและสรั�างสุขึ้

     (1๗) ทำาควัามด้ม้ควัามสุขึ้

     (1๘) ธรัรัมเพ่�อช้วิัติใหม่

     (1๙) มองสังคมไทย

 พ.ศ. ๒๕๓๗    (๒๐) ปรััชญากุร้ักุ : บ่ัอเกิุดภ้มิปัญญาติะวัันี้ติกุ

     (๒1) ควัามรัักุในี้หนี้�าท้�

     (๒๒) อภิธรัรัมาวัติารั (ปรัะธานี้คณะผู้้�ปริัวัรัรัติ)

     (๒๓) อย้่อย่างไรัให�เป็นี้สุขึ้

     (๒๔) Buddhist Morality

 พ.ศ. ๒๕๓๘    (๒๕) สุขึ้ภาพใจ

     (๒๖) สติิในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้

     (๒๗) วิัมุติติิมรัรัค (ปรัะธานี้คณะผู้้�แปล)

     (๒๘) สรั�างฝั่นี้ให�เป็นี้จริัง

     (๒๙) ธรัรัมะและกุารัอนุี้รัักุษ์สิ�งแวัดล�อม

     (๓๐) จรัรัยาบัรัรัณขึ้องขึ้�ารัาชกุารั

     (๓1) กุารัควับัคุมสัญชาติญาณ



1๖1

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 พ.ศ. ๒๕๓๙   (๓๒) มธุรัตฺิถปกุาสิน้ี้ นี้าม มิลินฺี้ทปญฺฺหฏ้ิกุา (ปรัะธานี้ปริัวัรัรัติ)

     (๓๓) กุารับัำาเพ็ญและสรั�างสมบัารัม้

     (๓๔) พรัะพุทธศาสนี้าในี้ยุคโลกุาภิวััติน์ี้

     (๓๕) ธรัรัมมงคลแห่งช้วิัติ

     (๓๖) อนุี้ทินี้ธรัรัมะ : ธรัรัมะสำาหรัับั ๓๖๕ วัันี้

     (๓๗) พรัะไติรัปิฎกุภาษาไทยฉบัับัมหาจุฬาลงกุรัณรัาชวิัทยาลัย   
    (ปรัะธานี้บัรัรัณาธิกุารั)

 พ.ศ. ๒๕๔๐   (๓๘) มณ้แห่งปัญญา

     (๓๙) ขึ้อบัฟ้ัาแห่งควัามร้ั�

 พ.ศ. ๒๕๔1    (๔๐) ปลุกุปลอบัใจในี้ยามวิักุฤติ

     (๔1) วิัทยาศาสติร์ัในี้ทรัรัศนี้ะขึ้องพรัะพุทธศาสนี้า

     (๔๒) Educating or Balance : A Buddhist Perspective   
    (พุทธทัศนี้ะ : กุารัศ้กุษาเพ่�อควัามสมดุล)

 พ.ศ. ๒๕๔๒   (๔๓) พรัะธรัรัมเทศนี้ากัุณฑ์์พิเศษ

     (๔๔) เพ่�อนี้

      (๔๕) กุารัคณะสงฆ์กัุบั พ.รั.บั. กุารัศ้กุษาแห่งชาติิ

 พ.ศ. ๒๕๔๓    (๔๖) จักุรัพรัรัดิธรัรัม

       (๔๗) กุรัะบัวันี้กุารัเร้ัยนี้ร้ั�ในี้พรัะพุทธศาสนี้า

     (๔๘) A Buddhist Worldview (โลกุทัศน์ี้ขึ้องชาวัพุทธ)

 พ.ศ. ๒๕๔๕   (๔๙) กุรัอบัควัามคิดในี้กุารัจัดทำาสารัะกุารัเร้ัยนี้ร้ั�พรัะพุทธศาสนี้า 
    ในี้หลักุส้ติรัใหม่

 พ.ศ. ๒๕๔๖   (๕๐) พุทธธรัรัมเพ่�อกุารัพัฒนี้า

       (๕1) ทิศทางกุารัศ้กุษาไทย

       (๕๒) Buddhism in Contemporary Thailand   
    (พรัะพุทธศาสนี้าในี้ปรัะเทศไทยสมัยปัจจุบัันี้)

     (๕๓) วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารักัุบัรัาชนิี้กุุลบุันี้นี้าค

 พ.ศ. ๒๕๔๗   (๕๔) International Recognition of the Day of Vesak   
    (วิัสาขึ้บ้ัชา วัันี้สำาคัญสากุลขึ้องสหปรัะชาชาติิ)

     (๕๕) มหารัาชนัี้กุปฏิิร้ัป

     (๕๖) พรัะพุทธศาสนี้า : กุารัวิัจัย



1๖๒

โควิทกถา  

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

 พ.ศ. ๒๕๔๘   (๕๗) ธรัรัมรัักุษาใจส้�ภัยส้นี้ามิ

     (๕๘) อานุี้ภาพพรัะปริัติรั

     (๕๙) พุทธวิัธ้บัริัหารั

     (๖๐) กุารัเผู้ยแผู่้เชิงรุักุ

 พ.ศ. ๒๕๕๐   (๖1) พรัะพุทธศาสนี้ากัุบัควัามสมานี้ฉันี้ท์แห่งชาติิ

     (๖๒) ธ ทรังครัองแผู่้นี้ดินี้โดยทศพิธรัาชธรัรัม

     (๖๓) สมาธิในี้ช้วิัติปรัะจำาวัันี้

      (๖๔) ดวังติาเห็นี้ธรัรัม

 พ.ศ. ๒๕๕1   (๖๕) ทำาอย่างไรัจ้งเร้ัยนี้เกุ่ง

     (๖๖) กุว่ัาจะม้วัันี้น้ี้�

     (๖๗) พุทธวิัธ้ครัองรัักุครัองเร่ัอนี้ (Dharma for Love and Marriage)

     (๖๘) ส่บัสานี้ติำานี้านี้สาริักุาป้อนี้เหย่�อ

       (๖๙) สารัะนี้โยบัายพรัะสอนี้ศ้ลธรัรัมในี้โรังเร้ัยนี้

 พ.ศ. ๒๕๕๒   (๗๐) วิัธ้บ้ัรัณากุารัพรัะพุทธศาสนี้ากัุบัศาสติร์ัสมัยใหม่

     (๗1) พรัะพุทธศาสนี้ากัุบัฟิัสิกุส์ควัอนี้ตัิม : ควัามเหม่อนี้ท้�แติกุต่ิาง

     (๗๒) พรัะพทุธศาสนี้าและวัทิยาศาสติรัส์รั�างสรัรัควั์ัฒนี้ธรัรัมแหง่ปัญญา

 พ.ศ. ๒๕๕๓   (๗๓) ทำาไมเรัารัักุพรัะเจ�าอย้่หัวั

     (๗๔) หัวัใจพรัะพทุธศาสนี้า  (The Heart of the Buddhist Teaching)

     (๗๕) ปัญญาติ�องค่้กัุบักุรุัณาจ้งจะพาชาติิรัอด

     (๗๖) หนัี้งส่อแบับัเร้ัยนี้รัายวิัชาพรัะพุทธศาสนี้า ชั�นี้ ป.1 - ม.๖   
    (ปรัะธานี้กุรัรัมกุารัจัดทำา)

 พ.ศ. ๒๕๕๔     (๗๗) กุ�าวัขึ้�ามวิักุฤติโดยเล่อกุตัิ�งให�สุจริัติเท้�ยงธรัรัม

     (๗๘) ยุทธศาสติร์ัในี้กุารัพัฒนี้ามหาวิัทยาลัยสงฆ์

 พ.ศ. ๒๕๕๕    (๗๙) กุารัศ้กุษาเพ่�อสันี้ติิสุขึ้ขึ้องสังคมไทย

      (๘๐) หลักุกุารัและวิัธ้กุารัเทศน์ี้

 พ.ศ. ๒๕๕๖   (๘1) พรัะธรัรัมเทศนี้า ๕๗ กัุณฑ์์

     (๘๒) สมเด็จพรัะมหาสมณเจ�า กุรัมพรัะยาวัชิรัญาณวัโรัรัส กัุบักุารัปฏิิร้ัป 
    กุารัศ้กุษาพรัะพุทธศาสนี้า



1๖๓

พระพรหมบัณฑิต  

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 พ.ศ. ๒๕๕๗   (๘๓) ธรัรัมรัาชา (ม้ฉบัับัแปลเป็นี้ภาษาจ้นี้)

     (๘๔) ธรัรัมส่งท�ายปีเกุ่าติ�อนี้รัับัปีใหม่

 พ.ศ. ๒๕๕๘   (๘๕) วิัปัสสนี้ากุรัรัมฐานี้ (Vipassana Meditation)

       (๘๖) กุารัปฏิิร้ัปกิุจกุารัพรัะพุทธศาสนี้า

     (๘๗) พรัะธรัรัมเทศนี้า ๖1 กัุณฑ์์

     (๘๘) ภาพช้วิัติ

     (๘๙) พรัะธรัรัมเทศนี้าในี้อเมริักุา (ม้ฉบัับัแปลเป็นี้ภาษาจ้นี้)

 พ.ศ. ๒๕๕๙    (๙๐) สุจริัติธรัรัมกุถา (ม้ฉบัับัแปลเป็นี้ภาษาอังกุฤษ)

     (๙1) ธรัรัมขึ้องนัี้กุบัริัหารัธุรักิุจ

     (๙๒) หลักุธรัรัมกัุบัแนี้วัคิดในี้กุารัผู้ลิติบััณฑิ์ติ

 พ.ศ. ๒๕๖๐    (๙๓) ศาสติร์ัพรัะรัาชา

     (๙๔) Common Buddhist Text : Guidance and Insight from the  
    Buddha (Chief Editor)

 พ.ศ. ๒๕๖1    (๙๕) พรัะไติรัปิฎกุฉบัับัสากุล : วิัถ้ธรัรัมจากุพุทธปัญญา   
    (ปรัะธานี้บัรัรัณาธิกุารัแปล)

       (๙๖) มจรั ๔.๐ ในี้ยุคปรัะเทศไทย ๔.๐

       (๙๗) จิติอาสากัุบักุารัพัฒนี้าท้�ยั�งย่นี้

 พ.ศ. ๒๕๖๒   (๙๘) ศาสนี้ากัุบัเป้าหมายกุารัพัฒนี้าท้�ยั�งย่นี้ (SDGs)

     (๙๙) 1๙๐ ปี วััดปรัะยุรัวังศาวัาสวัรัวิัหารั (ปรัะธานี้บัรัรัณาธิกุารั)

 พ.ศ. ๒๕๖๓ (1๐๐) พรัะธรัรัมเทศนี้า ภ้มิกุถา

   (1๐1) พหุปกุารักุถา ว่ัาด�วัยควัามร้ั�รัักุสามัคค้ม้อุปกุารัะมากุ

 พ.ศ. ๒๕๖๔ (1๐๒) พรัะพุทธศาสนี้ากัุบักุารัพัฒนี้าท้�ยั�งย่นี้

   (1๐๓) หลักุธรัรัมคำาสอนี้ในี้พรัะพุทธศาสนี้ากัุบัหลักุส้ติรัติ�านี้ทุจริัติศ้กุษา  
    (Anti-Corruption Education) (ปรัะธานี้คณะผู้้�จัดทำา)

   (1๐๔) โควิัทกุถา รัวัมเทศนี้าในี้สถานี้กุารัณ์โควิัด
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ของพัระพัรหม่บุัณ์ฑิิตฺ (ประยูร ธุ์มฺ่ม่จำิตฺฺโตฺ) 

๑๖ - ๑๗ กฺันํยายนํ ๒๕๖๔

โควิทั้กฺถา รวม่เทั้ศินําในํสถานํกฺารณ์�โควิด้ 
พัระพัรหม่บุัณ์ฑิิตฺ (ประยูร ธุ์มฺ่ม่จำิตฺฺโตฺ)
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พรัะครั้โสภณปรัิยัติยานีุ้กุิจ, พรัะมหาผู้ล วัิเชฏฺสมโณ, 
พรัะมหาสุรัชัย สุรัทสฺส้, พรัะปลัดยรัรัยงค์ ยสวัฑ์ฺฒโกุ, 

พรัะปรัะสงค์ ิติธมฺโม, นี้ายกุล�าณรังค์ จิติรัมุง, นี้ายทรังศักุดิ� ชวัศุภกุุล
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