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ธรรมกถาสําหรับผูปวย 

รักษาใจยามปวยไข∗  

เราทั้งหลายที่เปนพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือ
พระรัตนตรัยเปนที่เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัย
นั้น ก็คือ พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ถา
ยึดเอาพระพุทธเจาเปนหลัก พระพุทธเจาก็เปนผูท่ี
ไดตรัสรูคนพบพระธรรม เมื่อคนพบแลวรูความจริง 
ก็นําเอาธรรมนั้นมาสั่งสอนแกผูอื่น ผูท่ีปฏิบัติตาม
รวมกันเขาก็เรียกวาเปนสงฆ  

                                                           
∗
 บันทึกเสียงสําหรับคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ในวนัที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
เวลา ๒๐.๐๐ น. 
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พระพุทธเจาท่ีทรงคนพบพระธรรมนั้น ก็คือ
คนพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตวาเปน
อยางไร พระพุทธเจานั้นทรงสนพระทัยเรื่องความสุข
ความทุกขของมนุษย และพระองคก็ใชเวลามากมาย
ในการคนควาเรื่องนี้ เพ่ือใหรูชัดวา มนุษยนั้นมี
ความสุขความทุกขเกิดขึ้นอยางไร ถามีปญหาคือ
ความทุกขเกิดขึ้น จะแกไขอยางไร เรียกไดวา 
พระองคเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องชีวิต เพราะฉะนั้น 
พระองคจึงสามารถในการที่จะแกปญหาชีวิตของ
คนเรา และเราก็นับถือพระองคในแงนี้เปนสําคัญ  

ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบดวย กาย กับ ใจ 
มีสองสวนเทานั้น กายกับใจรวมเขาเปนชีวิตของเรา 
กายก็ตาม ใจก็ตาม จะตองใหอยูในสภาพที่ดี ตอง
รักษาไวใหมีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะ
ดําเนินไปโดยราบรื่น  
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แตคนเรานั้น จะใหเปนไปตามที่ปรารถนาทุก
อยาง ก็เปนไปไมได รางกายของเรานี้บางครั้งก็มี
ความเจ็บไขไดปวย ซึ่งอาจจะเปนเพราะสาเหตุ
เนื่องจากการกระทบดวยโรคภัยที่มาจากภายนอก 
หรือฤดูกาลผันแปรไป หรือถูกกระทบกระทั่งจาก
วัตถุสิ่งของที่แข็งกระดาง แมแตหนามตําทําใหเกิด
ความเจ็บปวดขึ้น หรือวารางกายนั้นอยูไปนานๆ เขา 
ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รางกายก็เจ็บไขไดปวย 
อันเปนไปตามธรรมดา เรียกวาเปนลักษณะของ
สังขาร คือ สิ่งท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง ซึ่งไมมีอยู
โดยตัวของมันเอง แตอาศัยสิ่งหลายๆ อยางมา
ประชุมกันเขา มารวมตัวกันเขา  

รางกายของเรานี้เกิดจากปจจัยหลายอยาง
มาประกอบกันเขา ภาษาเกาๆ เราเรียกวา เกิดจาก
ธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ มาประชุมกัน ธาตุเหลานี้แตละ
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อยางก็เปลี่ยนแปลงไป ไมเท่ียงแทแนนอน ตางก็ผัน
แปรไป เมื่อแตละอยางผันแปรไป ก็เปนธรรมดา
ท่ีวาจะเกิดการแปรปรวนขึ้นแกรางกายที่เปนของ
สวนรวมนั้น ซึ่ ง เปนที่ประชุมของธาตุ ท้ังหมด 
รางกายแปรปรวนไปก็เกิดการปวยไขไมสบาย นี้ก็
เปนดานหนึ่ง  

ทีนี้ รางกายนั้นก็ ไม ไดอยูลําพัง ตองอยู
รวมกันกับจิตใจ จึงจะเกิดเปนชีวิต จิตใจน้ันก็เชน 
เดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตางๆ จิตใจเปลี่ยน 
แปลงไป มีความคิดนึกตางๆ นานา บางครั้งเกิดกิเลส
ขึ้นมา เชน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็
แปรปรวนไปตามกิเลสเหลานั้น ยามโลภ ก็อยากจะ
ไดโนนไดนี่  ยามมีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแคนขุนเคือง
ใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งตางๆ ยามโมหะเกิดขึ้น ก็
มีความลุมหลง มีความมัวเมาดวยประการ ตางๆ  
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ในทางตรงขาม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความ
ดีงาม จิตใจเปนบุญขึ้นมา ก็คิดนึกเรื่องดีๆ จิตใจก็
งดงาม จิตใจก็ผองใส เบิกบาน สดชื่น เรียกวามี
ความสุข ในเวลานั้นก็จะมีคุณธรรมเชน มีความ
เมตตา มีความกรุณาตอคนอื่นๆ หรือมีศรัทธา เชน
มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา 
ศรัทธาในบุญในกุศลเปนตน จิตใจก็เปลี่ยนแปลง
แปรปรวนไปไดตางๆ  

แตท่ีสัมพันธกันระหวางกายกับใจ ก็คือวา 
เมื่อกายเจ็บไขไดปวย ก็มักจะรบกวนทําใหจิตใจ
พลอยไมสบายไปดวย เพราะวารางกายเจ็บปวด 
จิตใจก็มีความทุกข หรือวารางกายนั้นไมอยู ใน
อํานาจบังคับบัญชา เชนรางกายที่ออนแอเปนตน 
จิตใจก็หงุดหงิด เพราะไมไดอยางใจ อันนี้เรียกวา 
จิตใจกับรางกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อรางกาย
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ไมสบาย จิตใจก็พลอยไมสบายไปดวย 
อีกดานหนึ่ง เมื่อจิตใจไมสบายมีความทุกข มี

ความหวาดระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีหวง
หนาพะวงหลังตางๆ มีความไมสมปรารถนา ผิดหวัง 
ทอแทใจตางๆ ก็ทําใหแสดงออกมาทางรางกาย 
เชน หนาตาไมสดชื่น ผิวพรรณไมผองใส ย้ิมไมออก 
ตลอดจนกระทั่งวา เบ่ือหนายอาหารเปนตน ไมมี
เรี่ยวแรง ไมมีกําลัง เพราะวาใจไมมีกําลัง เมื่อไมมี
กําลังใจแลว รางกายก็พลอยไมมีกําลัง ออนแรง 
ออนกําลังไปดวย อันนี้ก็เปนเรื่องของกายกับใจท่ี
ตองอาศัยซึ่งกันและกัน  

ในบางคราวนั้น รางกายก็เจ็บปวด ซึ่งเปน
เหตุการณสําคัญท่ีวา เวลานั้นความเจ็บปวดของ
รางกายอาจจะทําใหจิตใจนี้พลอยไมสบายไปดวย 
ซึ่งทางภาษาพระทานบอกวา ถากายไมสบาย เจ็บ
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ไขแลว จิตใจไมสบายไปดวย ก็เรียกวากายปวย ทํา
ใหใจปวยไปดวย  

จะทําอยางไรเมื่อรางกายเจ็บปวยแลวจิตใจ
จะไมแปรปรวนไปตาม   พระพุทธเจานั้น ไดทรง
คนควาเรื่องของชีวิตไวมากมาย  แลวหาทางที่จะ
ชวยใหคนทั้งหลายมีความสุข พระองคเคยพบ ทาน
ท่ีรางกายไมสบาย เจ็บไขไดปวย พระองคเคยตรัส
สอนวา ใหทําในใจ ตั้งใจไววา “ถึงแมรางกายของ
เราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย”  การ
ตั้งใจอยางนี้ เรียกวา มีสติ ทําใหจิตใจไมตกอยูใน
อํานาจครอบงําของความแปรปรวนในทางรางกาย
นั้น เมื่อมีสติอยูก็รักษาใจไวได  

การรักษาใจนั้นเปนเรื่องสําคัญ ในยามเจ็บไข
ไดปวยนี้  กายเปนหนาท่ีของแพทย แพทยก็รักษา
ไป เราก็ปลอยใหแพทยทําหนาท่ีรักษากาย แตใจนั้น
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เปนของเราเอง เราจะตองรักษาใจของตนเอง 
เพราะฉะนั้น ก็แบงหนาท่ีกัน ตอนนี้ ก็เทากับปลงใจ
บอกวา “เอาละ รางกายของเรามันปวยไปแลว ก็
เปน เรื่ องของหมอ  เปน เรื่ องของนายแพทย 
นายแพทยรักษาไป เราไดแตรวมมือ ไมตองเรารอน
กังวล เราจะรักษาแตใจของเราไว”  

รักษาใจไวตามคําสอนของพระพุทธเจา อยาง
ท่ีพระองคตรัสไว ซึ่งไดยกมาอางเมื่อกี้ ใหตั้งใจวา 
“ถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไม
ปวยไปดวย” 

ถายึดไวอยางนี้ สติอยู ก็ทําใหจิตใจนั้นไม
พลอยหงุดหงิด ไมพลอยออดแอด ไมพลอยแปร 
ปรวนไปตามอาการทางรางกาย  

จริงอยู ก็เปนธรรมดาที่วา ทุกขเวทนา ความ
เจ็บปวดตางๆ ความออนแรงออนกําลังของรางกาย
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นั้นยอมมีผลตอจิตใจ แตถารักษาจิตใจไวดีแลว
ความเจ็บปวดนั้นก็มีแตนอย พระพุทธเจาจึงตรัสไว
เสมอวา ใหรักษาใจของตนเอง  

การท่ีจะรักษาใจนั้น รักษาดวยอะไร ก็รักษา
ดวยสติ คือมีสติกําหนด อยางนอยดังท่ีกลาวมาวา 
ถามีสติเอาใจยึดไวกับคําสอนของพระพุทธเจาวา 
ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย 
เพียงแคนี้ก็ทําใหใจหยุดย้ัง มีหลักมีท่ียึด แลวจิตใจก็
สบายขึ้น อาจจะนํามาเปนคําภาวนาก็ได คือภาวนา
ไวในใจตลอดเวลาบอกวา กายปวย ใจไมปวย ถึง
กายจะปวย แตใจไมปวย ทํานองนี้ ภาวนายึดไว 
บอกตัวเองอยูเสมอ ใจก็จะไมเลื่อนลอยเควงควางไป  

การรักษาใจดวยสตินั้น ก็คือวา เอาจิตของ
เราไปผูกมัดไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดีงาม ท่ีไมมีการปรุง
แตง จิตของเรานี้ชอบปรุงแตง เมื่อรางกายไม
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สบาย จิตใจก็ปรุงแตงไปตามความไมสบายนั้น ทํา
ใหมีความไมสบายมากขึ้น หรือวาจิตใจไปหวงกังวล
ภายนอก หวงกังวลเรื่องทางดานครอบครัว หวงลูก 
หลาน หวงกังวลเรื่องขาวของทรัพยสินอะไรตางๆ 
ท่ีทานเรียกวาเปนของนอกกาย ไมใชตัวของเรา  

โดยเฉพาะลูกหลานนั้นก็มีหลักมีฐานของ
ตนเอง ก็อยูสบายกันแลว ตอนนี้ลูกหลานเหลานั้น 
มีหนาท่ีท่ีจะมาเอาใจใสดูแลผูเจ็บไขไดปวย ไมใช
หนาท่ีของผูเจ็บปวยที่จะไปหวงกังวลตอผู ท่ียังมี
รางกายแข็งแรงดี ทานเหลานั้นสามารถรับผิดชอบ
ตนเอง หรือชวยเหลือกันเองไดดีอยูแลว จึงไมตอง
เปนหวงเปนกังวล  

ตัวเองก็ไมตองเปนหวงเชนเดียวกัน เพราะถา
รักษาใจไวไดอยางเดียวแลว ก็เปนการรักษาแกน
ของชีวิตไวได เพราะวาชีวิตของเรานั้นก็เปนดังท่ีได
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กลาววา มีกายกับใจสองอยาง โบราณกลาวไววา 
ใจเปนนาย กายเปนบาว กายนั้นรับใชใจ ใจเปน
แกนของชีวิต ถารักษาใจไวไดแลวก็นับวาเปนการ
รักษาสวนประเสริฐของชีวิตไวได  

เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็รักษาแตใจของตนเอง
อยางเดียว ถารักษาใจไดแลวก็ชื่อวารักษาแกนของ
ชีวิตไวได และดังท่ีกลาวมาในตอนนี้ ก็ตองปลงใจได
วากายนั้นเปนเรื่องของแพทย เพราะฉะนั้น ไมตอง
ไปกังวลเรื่องกาย มาพิจารณาแตรักษาจิตไว  

วิธีรักษาจิตนั้น ก็รักษาดวยสติ ดังกลาวมา 
ทานเปรียบวา สตินั้นเปนเหมือนเชือก จะรักษาจิต
ไวใหอยูกับที่ได ก็เอาเชือกนั้นผูกใจไว ใจนั้นมันดิ้นรน 
ชอบปรุงแตง คิดวุนวายฟุงซานไปกับอารมณตางๆ 
เหมือนกับลิง ลิงท่ีอยูไมสุข กระโดดไปตามกิ่งไม 
จากตนไมนี้ไปตนไมโนนเรื่อยไป พระพุทธเจาก็เลย
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สอนวา ใหจับลิงคือจิตนี้ เอาเชือกผูกไวกับหลัก  
หลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งท่ีดีงาม ท่ีไมมีการ

ปรุงแตง  หรือถาปรุงแตง ก็ใหเปนการปรุงแตง 
แตในทางที่ดี เชน เรื่องหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา เรื่องบุญกุศล เปนตน เมื่อใจไปผูกไว
กับสิ่งนั้นแลว จิตก็อยูกับที่ ก็ไมฟุงซาน ไมเลื่อน
ลอย ไมสับสนวุนวาย ถาจิตไมปรุงแตงเหลวไหล
แลว ก็จะหมดปญหาไป  

วิธีการรักษาใจที่จะไมใหปรุงแตง ก็คือ อยูกับ
อารมณท่ีดีงาม อยูกับสิ่งท่ีใจยึดถือ อยางท่ีอาตมา
ไดกลาวมา แมแตเอาคําสอนของพระพุทธเจา
เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไขไดปวยมาภาวนาวา ถึงกาย
ของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย หรือ
จะภาวนาสั้นๆ บอกวา เจ็บไขแตกาย แตใจไมเจ็บ
ไขดวย ปวยแตกาย ใจไมปวย ภาวนาแคนี้ จิตก็ไม
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ฟุงซาน ไมมีการปรุงแตง  
เมื่อไมมีการปรุงแตง จิตก็ไมติดขัด ไมถูกบีบ 

จิตไมถูกบีบคั้น ก็ไมมีความทุกข จะมีความปลอด
โปรงผองใส ไมถูกครอบงําดวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น  

นอกจากผูกจิตไวกับสิ่งท่ีดีงาม หรือคําสอน
ของพระพุทธเจาอยางท่ีกลาวมาแลว ก็คือการที่วา
ให จิตนั้นไมมีกังวลกับสิ่ งตางๆ ไมปลอยใจให
ลองลอยไปกับความคิดนึกท้ังหลาย หรือความหวง
กังวลภายนอก รักษาใจใหอยูภายใน ถาไมรักษาใจ
ไวกับคําสอนของพระพุทธเจา หรือคําภาวนาอยาง
ท่ีวาเมื่อกี้ ก็อาจจะเอาคําภาวนาอื่นๆ มาวา เชน 
เอาคําวา พุทโธ มา  

คําวา “พุทโธ” นี้ เปนคําดีงาม เปนพระนาม
หรือชื่อของพระพุทธเจา เมื่อเอามาเปนอารมณ
สําหรับใหจิตใจยึดเหนี่ยวแลวจิตใจก็จะไดไมฟุงซาน
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เลื่อนลอยไป แลวจิตใจนี้ก็จะเปนจิตใจท่ีดีงามผอง
ใส เพราะวาพระนามของพระพุทธเจานั้น เปนพระ
นามของผูบริสุทธิ์ เปนพระนามที่แสดงถึงปญญา 
ความรู ความเขาใจ ความตื่น และความเบิกบาน  

คําวา “พุทโธ” นั้น แปลวา รู ตื่น เบิกบาน 
พระพุทธเจานั้นทรงรูความจริงของสิ่งท้ังหลาย รู
สังขาร รูโลกและชีวิตนี้ตามความเปนจริง มีปญญา
ท่ีจะแกทุกขใหกับคนทั้งหลาย เมื่อรูแลวพระองคก็
ตื่น ตื่นจากความหลับไหลตางๆ ไมมีความลุมหลง
มัวเมายึดติด ในสิ่งท้ังหลาย เมื่อตื่นขึ้นมาแลวไมมี
ความลุมหลงมัวเมา ก็มีแตความเบิกบาน เมื่อเบิก
บานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปรงในความสุข จึง
เปนแบบอยางใหแกเราทั้งหลายวา เราท้ังหลาย
จะตองมีความรูเขาใจสังขารตามความเปนจริง 
จะตองมีความตื่น ไมหลงไหลในสิ่งตางๆ ไมยึดติด
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ถือมั่นในสิ่ง ท้ังหลาย แลวก็มีความเบิกบานใจ 
ปลอดโปรงใจ เอาอันนี้ไวเปนคติเตือนใจ แลวตอ 
จากนั้นก็ภาวนาคําวา พุทโธ  วา พุท แลวก็วา โธ  

ถากําหนดลมหายใจได ก็สามารถที่จะวา
กํากับลงไปกับลมหายใจ เวลาหายใจเขาก็วา พุท 
เวลาหายใจออกก็วา โธ   หรือไมกํากับอยูกับลม
หายใจก็วาไปเรื่อยๆ  นึกในใจวา พุท-โธ เปน
จังหวะๆ ไป 

เมื่อจิตผูกรวมอยูในคําวาพุทโธ ก็ไมฟุงซาน
และไมมีการปรุงแตง เมื่อไมฟุงซานปรุงแตง จิตก็
อยูเปนหลัก เมื่อจิตอยูเปนหลัก มีความสงบมั่นคง
แนวแน ก็ไมเปนจิตท่ีเศราหมอง แตจะมีความเบิก
บาน จะมีความผองใส ก็มีความสุข แลวอยางนี้ก็จะ
ถือไดวาเปนการปฏิบัติตามหลักท่ีวา จิตใจไมปวย นี้
ก็เปนวิธีการตางๆ ในการท่ีจะรักษาจิตใจ  
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อาตมากลาวไวนี้ก็เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง ใน
การท่ีจะรักษาจิตดวยสติ โดยเอาสติเปนเชือกผูกจิต
ไวกับอารมณ เชนคําวาพุทโธเปนตน จิตใจจะไดมี
หลัก ไมฟุงซานเลื่อนลอย มีความสงบเบิกบานผอง
ใส ดังท่ีกลาวมา  

อาตมาขอสงเสริมกําลังใจ ใหโยมมีจิตใจท่ี
สงบ มีจิตใจท่ีแนวแนผูกรวมอยูกับคําวา ถึงกายจะ
ปวย แตใจไมปวย หรือผูกพันกําหนดแนวแนอยูกับ
คําภาวนาวา พุทโธ แลวก็ใหมีจิตใจเบิกบานผองใส
อยูตลอดเวลา  

วันนี้อาตมาก็เอาใจชวย ขอใหโยมมีความเบิก
บานผองใส ตลอดกาล ทุกเวลา เทอญฯ 



 

ธรรมกถา 

สําหรับ 

ญาติของผูปวย∗ 

ขออนุโมทนา ในการที่อาจารย ไดนิมนต
อาตมาทั้งสองในนามของพระสงฆ มารับสังฆทาน 
ซึ่งอาจารยไดจัดถวายรวมกับญาติพ่ีนอง เปนการ
ทําบุญแทนคุณพอ ในขณะท่ีทานเจ็บไขไดปวย โดย
มีความระลึกถึงทาน มีจิตใจที่รักและมีความผูกพัน
ตอทาน หวังจะใหทานหายจากความเจ็บปวยนี้ 
                                                           
∗
 คําอนุโมทนา ในโอกาสที่ลูกหลานของคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ถวาย

สังฆทาน ณ หอง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ป โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตยที ่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
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ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งท่ีจะเปน
เครื่องบํารุงจิตใจท่ีสําคัญ ก็คือการทําบุญ การท่ี
ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัยอานุภาพบุญกุศล 
และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เปน
เครื่องอภิบาลรักษา  

ในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาที่สําคัญนี้ 
เรื่องของจิตใจก็สําคัญมาก ท้ังจิตใจของผูปวยและ
จิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่มีความเคารพนับถือ 
ซึ่งพากันหวงใย การรักษานั้นก็ตองรักษาท้ังสอง 
อยาง คือทั้งกายและใจ 

สวนที่เปนโรคอยางแทจริง ก็คือดานรางกาย 
แตในเวลาที่รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอย
ปวยไปดวย คือ จิตใจอาจจะออนแอลง หรือ
แปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอ
ของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนท่ีตรัสสอนไว ใหตั้ง
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จิตตั้งใจวา ถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของ
เราจะไมปวยไปดวย พระพุทธเจาตรัสสอนไวอยางนี้ 
เพ่ือใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขมแข็ง
ไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย  

ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทํา
ใหความปวยหรือความเจ็บนั้น ทับทวีขึ้นซ้ําเติม
ตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียงสวนหนึ่ง ใจไมปวย
ไปดวย ใจนั้นจะกลับมาเปนสวนชวยดึงไว  ชวยอุม
ชูคํ้าประคับประคองกายไว ย่ิงถามีกําลังใจเขมแข็ง
ก็กลับมาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น  

เราจะเห็นวา ในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไข
จะตองการกําลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกําลังใจ
ดวยตนเองก็ตองอาศัยผูอื่นมาชวย ผูท่ีจะชวยให
กําลังใจไดมากก็คือญาติพ่ีนอง คนใกลชิดท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น ทางพระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูท่ี
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ใกลชิดใหมาใหกําลังใจแกผูท่ีเจ็บไขไดปวย  
ขอสําคัญก็คือวา ผูท่ีเปนญาติของทานผูท่ีเจ็บ

ไขไดปวยนั้น มีความรัก มีความหวงใยตอทานผูเจ็บ
ไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจของผูใกลชิดท่ีเปนญาตินั้น 
บางทีก็พลอยปวยไปดวย พลอยไมสบายไปดวย 
เลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแกทานที่เจ็บปวย  
อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ จึงจะตองมีวิธีการท่ีจะทําให
จิตใจเขมแข็ง ใหจิตใจสบาย 

เมื่อจิตใจของเรา ท่ีเปนญาติ เปนผูท่ีใกลชิดท่ี
หวังดีนี้เขมแข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยให
ทานผูเจ็บปวยนั้น พลอยมีความเขมแข็งย่ิงขึ้นดวย 
ในยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่องสําคัญ 

เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระ
ของแพทย ท่ีจะพยายามจัดการแก ไขไปตาม
วิชาการตามหลักของการรักษา แตทางดานญาติ
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ของผูปวย ตองถือดานจิตใจนี้ เปนเรื่องสําคัญ 
นอกจากการที่จะคอยเอื้ออํานวยใหความสะดวก 
และการดูแลทั่วๆ ไปแลว สิ่งท่ีควรทําก็คือ การ
รักษาท้ังจิตใจของตนเองและจิตใจของผูปวยใหเปน
จิตใจท่ีเขมแข็ง  

ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความ
ปลอดโปรง สบายใจ อยางนอยก็มีความสบายใจวา 
เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวยไข เราก็ไมไดทอดทิ้ง
ทาน แตเราไดเอาใจใสดูแลรักษาอยางเต็มท่ี เมื่อได
ทําหนาท่ีของเราอยางเต็มท่ีแลว ก็สบายใจได
ประการหนึ่งแลววา เราไดทําหนาท่ีของตนเองอยาง
ดีท่ีสุด 

เมื่อไดทําหนาท่ีของตนเองแลว ก็มีความ
สบายใจขึ้นมา  ความเขมแข็งท่ีเกิดจากความสบาย
ใจนั้น ก็จะมาคอยชวย คอยเสริม คอยใหกําลังใจ 
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ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม  
คนเรานั้น เรื่องจิตใจเราทราบไมได บางทีรู

ในทางประสาทสัมผัสไมได แตมีความซึมซาบอยู
ภายใน แมแตคนที่ไมรูตัวแลวในบางระดับก็ยังมีการ
ฝนบาง ยังมีความรูสึกรับรูเล็กๆ นอยๆ  บางทีเปน
ความละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทาง
ประสาท ในทางจิตใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหง
ความสุขสบายใจ ทําใหมีกําลังใจขึ้นมา อยางนอยก็
ทําใหไมมีหวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความ
ปลอดโปรง ความสบายใจ จิตใจท่ีผองใสเบิกบาน
นั้น เปนสิ่งท่ีดีงาม  

คนเรานั้นเรื่องจิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางท่ีได
กลาวมาแลว การท่ีลูกๆ หลานๆ  ผูท่ีใกลชิดมาคอย
เอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละการงาน อะไรตางๆ มา 
ก็เพราะจิตใจท่ีมีความรักกัน มีความหวงใยกันนี่
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แหละ แตในเวลาเดียวกันนั้นเอง เพราะความรัก
และความหวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทําใหจิตใจของ
เรานี้ กลายเปนจิตใจท่ีมีความเรารอนกระวน
กระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งท่ีดีนั้น บางทีก็กลับเปน
ปจจัยใหเกิดความทุกข อยางท่ีทางพระทานบอกวา 
ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมี
ความผูกพัน  ก็ทําใหมีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้น
ไดงาย  

ทีนี้ ทําอยางไรจะใหมีความรักดวย และก็ไมมี
ทุกขดวย ก็ตองเปนความรักท่ีประคับประคองทําใจ
อยางถูกตอง เมื่อทําไดถูกตองแลวก็จะไดสวนที่ดี 
เอาแตสวนที่ดีไว ใหมีแตสวนที่เปนความ ดีงามและ
ความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิด
ความผูกพัน แลวก็ทําใหมาเอาใจใสดูแลกัน แลวทีนี้
ความรักท่ีเราประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจ
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ปลอดโปรงผองใส เปนไปในแงท่ีทําใหเกิดกําลังใน
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทําใจอยางท่ีกลาวเม่ือกี้
วา เราไดทําหนาท่ีของเราถูกตองหรือไม สํารวจ
ตัวเอง  เมื่อทําหนาท่ีถูกตองแลวก็พึงสบายใจในขั้น
ท่ีหนึ่ง 

ตอแตนั้นก็มองในแงท่ีวา การท่ีจะไมสบายใจ
หรือมีความรูสึกทุกขโศกอะไรนี้ ไมสามารถชวยทาน
ผูท่ีเจ็บไขนอนปวยอยูได สิ่งท่ีจะชวยไดก็คือขวัญ
หรือกําลังใจท่ีดีและความปลอดโปรงเบิกบานผองใส 

แมแตในสวนของตัวเราเอง การท่ีจะคิดอะไร
ไดปลอดโปรงคลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบ
ดวย   ถามีความกระวนกระวาย เชนความกระสับ 
กระสายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็จะทําใหคิด
อะไรไมคลอง และก็จะทําอะไรไมถูกตองดวย ถาจะ
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ทําใหไดผลดีก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็งปลอด
โปรง มีความเบิกบานผองใส จึงจะทําใหเกิดเปนผลดี 

เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดี
นํามาซึ่งสวนที่ดีย่ิงๆ ขึ้นไป คือความรักท่ีมีตอคุณพอ
ท่ีเจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวนที่ดีอยูแลว จึงควรใหเกิด
ความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอาจิตใจท่ีดี
งามน้ี มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่จะคิดแกไข
สถานการณ ในการท่ีจะจัดการดูแลเอาใจใสดําเนิน 
การรักษาตางๆ ตลอดจนทําสภาพจิตใจของตนให
เปนจิตใจที่จะชวยเสริมใหจิตของทานผูปวยไดมี
ความสบายใจ  

สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงลูกหลานท่ี
กําลังหอมลอมเอาใจใสคอยหวงใยทานอยู ทานก็จะ
รูสึกวาลูกหลานรักทาน และทานก็จะมีกําลังใจ
พรอมกับมีความสุขขึ้นมาสวนหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน 
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ถาลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจที่สบาย ทานก็จะไม
ตองหวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทาน
สบายดวย เมื่อทานมีจิตใจท่ีสบาย มีกําลังใจท่ี
เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการรักษารางกาย
ของทานอีกดวย 

โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทําใจ 
หรือคิดพิจารณาไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยัง
ไดอาศัยอานุภาพของบุญกุศลและพระรัตนตรัย
ชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ ในขณะนี้เราไมใชอยู
เฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพ
ของบุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย อาจารยและคุณพี่ 
และญาติทุกคนมีความหวงใยรักในคุณพอ และก็ได
ทําบุญแทนคุณพอแลว จึงขอใหอานิสงสอานุภาพ
ของบุญกุศลที่ ได ทํานี้ จงเปนเครื่องชวยเสริม
กําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจ 
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รวมจิตไปท่ีตัวคุณพอ ขอใหอานุภาพแหงบุญนี้ เปน
เครื่องบํารุงหลอเลี้ยงรักษาตัวทาน 

เมื่อมีการทําบุญ ก็จะมีการท่ีไดบูชาเคารพ
พระรัตนตรัย พระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่
ลึกซึ้งท่ีสุดในทางจิตใจ เมื่อเราเขาถึงพระรัตนตรัย
แลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความสงบ 
มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้ เปน
บรรยากาศที่แวดลอมหมูญาติท้ังหมดพรอมทั้งคุณ
พอ ชวยประคับประคองหลอเลี้ยงใหทานฟนขึ้นมา 
โดยมีความเขมแข็งท้ังในทางกายและทางจิตใจ 

ในโอกาสนี้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย 
พรอมทั้งคุณพี่และญาติท้ังปวง ท่ีไดทําบุญถวาย
สังฆทานแดพระสงฆ ซึ่งเปนเครื่องที่จะทําใหเกิด
ความดีงามแหงจิตใจ หลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสด
ชื่นผองใส มีความสุข มีความปลอดโปรงเบิกบาน 
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และมีความสงบ ก็ขอใหจิตใจท่ีเบิกบาน มีความเย็น 
มีความสงบนี้ นํามาซึ่งผลอันเปนสิริมงคล คือ
ความสุข และความฟนฟู พรั่งพรอมดวยสุขภาพทั้ง
กายและใจตอไป 

ตอแตนี้ไป ขอเชิญรับพรและขอใหเอาใจชวย
คุณพอ ขอใหทานไดอนุโมทนารับทราบ และขอให
ทุกทานไดชวยกันสรางบรรยากาศแหงความสงบ 
ความแชมชื่นเบิกบานผองใสยิ่งๆ ขึ้นไป 
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