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ทานผูปวย-เจ็บไข ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะบํารุงจิตใจที่สาํ คัญก็คือ
การทําบุญ การที่ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัยไดอานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ
และสังฆคุณ เปนเครื่องอภิบาลรักษา ในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาที่สําคัญนี้ เรื่องของ
จิตใจก็สําคัญมาก ทั้งจิตใจของผูป วยและจิตใจของญาติ ตลอดทานที่มีความเคารพนับถือ ซึง่
พากันหวงใย การรักษานั้นก็รักษาทั้งสองอยาง คือ ทั้งกายและใจ สวนที่เปนโรคอยางแทจริง
ก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไปดวยคือ จิตใจอาจจะ
ออนแอลงหรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอของรางกายนั้น จึงมีพุทธ
พจนที่ตรัสสอนไวใหตั้งจิตตั้งใจวา
ถึงแมรางกายของเราจะปวยแตใจของเราไมปวยไปดวย
พระพุทธเจาไดสอนไวอยางนี้ เพื่อใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขมแข็งไวได แลวใจ
ก็จะชวยรางกายดวย ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทําใหความปวยหรือความเจ็บ
นั้นทับทวีขนึ้ ซ้ําเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียงสวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจนั้นจะ
กลับมาเปนสวนชวยดึงไว ชวยอุมชูค้ําประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกําลังใจเขมแข็งก็กลับมา
ชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น เราจะเห็นวาในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้คนไขจะตองการกําลังใจมาก
ถาไมสามารถจะมีกําลังใจดวยตนเอง ก็ตองอาศัยผูอื่นมาชวย ผูที่จะชวยใหกําลังใจไดมาก ก็
คือญาติพี่นอ งคนใกลชดิ ทั้งหลาย เพราะฉะนัน้ ทางพระหรือทางธรรม จึงไดสอนผูที่ใกลชิดให
มาใหกําลังใจ แกผูเจ็บไขไดปวย
ขอสําคัญก็คอื วา ผูที่เปนญาติของทาน ผูที่เจ็บไขไดปวยนั้น มีความรัก มี
ความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจของผูใ กลชิดที่เปนญาตินั้น บางทีก็พลอย
ปวยไปดวย พลอยไมสบายไปดวยเลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแดทานผูที่เจ็บปวย อันนี้ก็
เปนเรื่องสําคัญ จึงจะตองมีอบุ ายมีวิธีการที่จะทําใหจิตใจเขมแข็ง ใหจิตใจสบาย เมื่อจิตใจของ
เราที่เปนญาติเปนผูท่ใี กลชิดที่หวังดีนี้เขมแข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวย
นั้นพลอยมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ในยามเชนนี้ การวางจิตใจจึงเปนเรื่องสําคัญ เรื่องการ
รักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระของแพทย ที่จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตาม
หลักของการรักษา แตทางดานญาติของผูปวยตองถือดานจิตใจนี้เปนเรื่องสําคัญนอกจากการที่
จะคอยเอื้ออํานวยใหความสะดวก การดูแลโดยทั่วๆ ไปแลว สิ่งที่ควรทําก็คือ การรักษาทั้ง
จิตใจของตนเอง และจิตใจของผูปว ยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง
ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรงสบายใจ อยางนอยก็มีความ
สบายใจวา เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวยไข เราก็ไมทอดทิ้งทาน ไดเอาใจใสดูแลรักษาอยาง
เต็มที่ เมือ่ ไดทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่แลว ก็สบายใจไดประการหนึ่งแลววา เราไดทํา
หนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด เมื่อไดทาํ หนาที่ของตนเองแลว ก็มีความสบายใจขึ้นมา ความ
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เขมแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้น ก็จะมาคอยชวยคอยใหกําลังใจ ชวยเสริมไมวาทานผู
เจ็บปวยจะรูต ัวหรือไมกต็ าม
คนเรานั้น เรื่องจิตใจเราทราบไมได บางทีรูในทางประสาทสัมผัสไมได แตมี
ความซึมซาบอยูภายใน แมแตคนที่ไมรูตัวแลว ในบางระดับก็ยังมีการฝนบาง ยังมีความรูส ึก
รับรูเล็กๆ นอยๆ บางทีเปนความละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทางประสาทในทาง
จิตใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทําใหมีกําลังใจขึ้นมาอยางนอย ก็ทําใหไมมี
หวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอดโปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น
เปนสิ่งที่ดีงาม คนเรานัน้ เรื่องจิตใจ เปนสิ่งที่สําคัญ อยางทีอ่ าตมาไดกลาวมาแลว การที่ลูกๆ
หลานๆ ผูที่ใกลชิดมาคอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละการงานอะไรตางๆ มาก็เพราะจิตใจทีม่ ี
ความรักกัน มีความหวงใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั่นเอง เพราะความรักและความ
หวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทําใหจิตใจของเรานี้ กลายเปนจิตใจที่มีความเรารอนกระวนกระวาย
ไปไดเหมือนกัน สิ่งทีด่ ีนั้น บางทีก็กลับเปนปจจัยใหเกิดความทุกข อยางที่ทางพระทานบอก
วา ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมือ่ รักแลวมีความผูกพัน ก็ทําใหกระทบกระเทือน
เกิดขึ้นไดงา ย ทีนี้ทําอยางไรจะทําใหมีความรักดวย และก็ไมมีทุกขดวย ก็ตองเปนความรักที่
ประคับประคอง ทําใจอยางถูกตอง เมือ่ ทําไดถูกตองแลว ก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไวให
มีแตสวนที่เปนความดีงาม และความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครือ่ งชวยใหเกิดความผูกพัน
แลวก็ทําใหมาเอาใจใสดูแลกัน แลวทีนี้ ความรักที่เราประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจปลอด
โปรงผองใส เปนไปในทางที่ทําใหเกิดกําลังในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณา ทําใจอยางไรที่กลาวเมื่อสักครูนวี้ า เราไดทําหนาที่ของ
เราถูกตองหรือไม สํารวจตัวเอง เมื่อทําหนาที่ถูกตองแลว ก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง ตอแต
นั้นก็มองในแงที่วา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรูสกึ ทุกขโศกอะไรนี้ไมสามารถชวยทานผูที่
เจ็บไขนอนปวยอยูได สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญหรือกําลังใจที่ดี ความปลอดโปรงเบิกบานผองใส
แมแตในสวนของตัวเราเอง การทีจ่ ะคิดอะไรไดปลอดโปรงคลองแคลวก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบ
ดวย ถามีความกระวนกระวาย เชน ความกระสับกระสายทางกายก็ตามทางใจก็ตาม ก็จะทํา
ใหคิดอะไรไมคลอง และก็จะทําอะไรไมถูกตอง ถาจะทําใหไดผลดี ก็ตองมีจติ ใจที่สงบและ
เขมแข็งปลอดโปรง มีความเบิกบานผองใสจึงจะทําใหเกิดเปนผลดี
เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํามาซึ่งสวนที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป คือ
ความรักที่มตี อคุณพอคุณแมหรือญาติพี่นอง ทีเ่ จ็บไขไดปวยนั้น เปนสวนที่ดีอยูแลว จึงควรให
เกิดความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวเอาจิตใจที่ดีงามนี้ มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่จะ
คิดแกไขสถานการณในการที่จะจัดการดูแลและเอาใจใสดําเนินการรักษาตางๆ
ตลอดจนทํา
สภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจที่จะชวยเสริมใหจิตใจของทานผูปวยไดมีความสบายใจ
สมมุติวา ทานผูปวยทราบถึงบุตรธิดาที่กําลังหอมลอม เอาใจใสคอยหวงใยทาน
ผูปวยอยู ทานก็จะรูสึกวาบุตรธิดาหรือผูปฏิบัตริ กั ทานหรือ หวงใยผูปวย ในเวลาเดียวกัน ถา
บุตรธิดาทั้งหมดนั้นมีจติ ใจสบาย ทานก็จะไมหวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทาน
สบายดวย เมื่อทานมีจติ ใจที่สบาย มีกําลังใจเขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการรักษารางกาย
ของทานอีกดวย โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากพยายามทําใจหรือคิดพิจารณาไตรตรองใหจิตใจ
เขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของบุญกุศลและพระรัตนตรัยชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ
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ในขณะนี้ เราไมใชอยูเฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพของบุญกุศลชวย
หลอเลี้ยงดวย
ญาติทุกคนมีความหวงใยรักญาติผูปวยทุกคนและไดทําบุญทําทานแทนญาติที่
ปวยแลว จึงขอใหอานิสงส อานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํามาแลว และกําลังทําอยูนี้ จงเปน
เครื่องชวยเสริมกําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจรวมจิตใจ ขอใหอานุภาพ
แหงบุญกุศลหลอเลี้ยงรักษาผูปวย เมื่อมีการทําบุญก็จะมีการที่ไดบูชาพระรัตนตรัย พระ
รัตนตรัยเปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ เมือ่ เราเขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะ
มีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความสงบ มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้เปน
บรรยากาศที่แวดลอมหมูญาติทั้งหมด
พรอมทั้งผูปวยชวยประคับประคองหลอเลี้ยงใหทาน
ผูปวยหายวันหายคืนขึ้นมา โดยมีความเขมแข็งทั้งในทางกายและทางจิตใจ

ธรรมกถาสําหรับผูปวยรักษาใจยามเจ็บไข
เราทั้งหลายที่เปนพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือพระรัตนตรัยเปนที่เคารพบูชาสูงสุด
พระรัตนตรัยนั้น ก็คือ พระพุทธเจา พระธรรม และ พระสงฆ ถายึดเอาพระพุทธเจาก็เปนผูได
ตรัสรู คนพบพระธรรม เมื่อคนพบแลวรูความจริง ก็นําเอาธรรมนั้นมาสั่งสอนแกผูอื่น ผู
ปฏิบัติตามรวมกันเขาก็เรียกวา พระสงฆ
พระพุทธเจาที่ทรงคนพบพระธรรมนัน้ ก็คือ คนพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องโลก
และชีวิตวาเปนอยางไร พระพุทธเจานั้นทรงสนพระทัยเรือ่ งความสุข ความทุกขของมนุษย
และพระองคก็ใชเวลามากมายในการคนควาเรื่องนี้ เพื่อใหรูชัดวา มนุษยนั้น มีความสุขความ
ทุกขเกิดขึ้นไดอยางไร ถามีปญหาคือความทุกขเกิดขึ้น จะแกไขอยางไร เรียกไดวาพระองค
เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องชีวิต
เพราะฉะนั้นพระองคจึงสามารถในการที่จะแกปญหาชีวติ ของ
คนเรา และเราก็นับถือพระองคในแงนี้เปนสําคัญ
ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบดวย กาย กับ ใจ มีสองสวนเทานั้น กายกับใจ
รวมเขาเปนชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะตองใหอยูในสภาพที่ดี ตองรักษาไวใหมี
สุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวติ จึงจะดําเนินไปโดยราบรื่น แตคนเรานั้นจะใหเปนไปตามที่
ปรารถนาทุกอยาง ก็เปนไปไมได รางกายของเรานี้บางครั้งก็มีความเจ็บไขไดปวย ซึ่งอาจจะ
เปนเพราะสาเหตุเนื่องจากการ กระทบดวยโรคภัยที่มาจากภายนอกหรือฤดูกาลผันแปรไป หรือ
ถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุสิ่งของที่แข็งกระดาง
แมแตหนามตําทําใหเกิดความเจ็บปวดขึน้
หรือรางกายนั้นอยูไปนานๆ เขาก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รางกายก็เจ็บไขไดปวยอันเปนไป
ตามธรรมดา เรียกวาเปนลักษณะของสังขาร คือ สิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ซึ่งไมมีอยูโดยตัว
ของมันเอง แตอาศัยสิ่งหลายๆ อยางมาประชุมกันเขา มารวมกันเขา รางกายของเรานี้ก็เกิด
จากปจจัยหลายอยางมาประกอบกันเขา ภาษาเกาๆ เราเรียกวาเกิดจากธาตุ ดิน - น้ํา - ไฟ ลม มาประชุมกัน ธาตุเหลานี้แตละอยางก็เปลี่ยนแปลงไปไมเที่ยงแทแนนอน ตางก็ผันแปรไป
เมื่อแตละอยางผันแปรไปก็เปนธรรมดา
ที่วาจะเกิดการแปรปรวนขึ้นแกรางกายที่เปนของ
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สวนรวมนั้น ซึ่งเปนที่ประชุมของธาตุทั้งหมด รางกายแปรปรวนไปก็เกิดการปวยไขไมสบายนี้ก็
เปนดานหนึ่ง
ทีนี้รางกายนั้นก็ไมไดอยูลําพัง ตองอยูรวมกันกับจิตใจ จึงจะเกิดเปนชีวิต จิตใจ
นั้นก็เชนเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตางๆ จิตใจ เปลี่ยนแปลงไปมีความคิดนึกตางๆ
นานา บางครั้งเกิดกิเลสขึ้นมา เชน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็แปรปรวนไป
ตามกิเลสเหลานั้น ยามโลภ ก็อยากจะไดโนนไดนี่ ยามมีโทสะเกิดขึ้นก็โกรธแคนขุนเคืองใจ
หงุดหงิดกระทบกระทั่งตางๆ ยามโมหะเกิดขึ้นก็มีความลุม หลง มีความมัวเมาดวยประการ
ตางๆ หรือในทางตรงขาม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความดีงาม จิตใจเปนบุญขึ้นมา ก็คิดนึก
เรื่องดีๆ จิตใจก็งดงามจิตใจก็ผอ งใสเบิกบานสดชื่นเรียกวา มีความสุข ในเวลานั้นก็จะมี
คุณธรรม เชน มีความเมตตา มีความกรุณาตอคนอืน่ ๆ หรือวามีความศรัทธา เชน มีความ
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในบุญในกุศล เปนตน จิตใจก็
เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไดตางๆ แตที่สัมพันธกันระหวางกายกับใจ ก็คือวา เมื่อรางกายเจ็บ
ไขไดปวย ก็มักจะรบกวนทําใหจิตใจพลอยไมสบายไปดวย เพราะวารางกายเจ็บปวด จิตใจก็
มีความทุกขหรือวา รางกายนั้นไมอยูในอํานาจบังคับบัญชา เชน รางกายที่ออนแอ เปนตน
จิตใจก็หงุดหงิด เพราะไมไดอยางใจ อันนี้เรียกวาจิตใจกับรางกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อ
รางกายไมสบาย จิตใจก็พลอยไมสบายไปดวย หรือเมื่อจิตใจไมสบายมีความทุกข มีความ
หวาดระแวง มีความกลัว มีความกังวลใจ มีหว งหนาพะวงหลังตางๆ มีความไมสมปรารถนา
ผิดหวัง ทอแทใจตางๆ ก็ทําใหแสดงออกมาทางรางกายเชนวา หนาตาไมสดชื่น ผิวพรรณไม
ผองใส ยิ้มแยมไมออก ตลอดจนกระทั้งวาเบือ่ หนายอาหาร เปนตน ไมมีเรี่ยวแรงไมมีกําลัง
เพราะวาใจไมมีกําลัง ออนแรงออนกําลังไปดวย อันนี้กเ็ ปนเรื่องของกายกับใจที่ตองอาศัยซึ่ง
กันและกัน
ในบางคราวนั้น รางกายก็เจ็บปวด ซึ่งเหตุการณสําคัญที่วา เวลานั้นอาจจะทําให
จิตใจนี้พลอยไมสบายไปดวย ซึ่งทางภาษาพระทานบอกวา ถาหากวากายไมสบายเจ็บไขแลว
จิตใจไมสบายไปดวยก็เรียกวา กายปวย ทําใหใจปวยไปดวย จะทําอยางไร เมื่อรางกาย
เจ็บปวย แลวจิตใจจะไมแปรปรวนไปตาม พระพุทธเจานั้นไดทรงคนควาเรือ่ งของชีวิตไว
มากมาย และหาทางที่จะชวยใหคนทั้งหลายมีความสุข พระองคเคยตรัสสอนวาใหทําในใจ
ตั้งใจไววาถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของเราไมปวยไปดวย การตั้งใจอยางนี้เรียกวา มี
สติ ทําใหจิตใจไมตกอยูในอํานาจครอบงําของความแปรปรวนในทางรางกายนั้น เมื่อมีสติอยูก็
รักษาใจไวได
การรักษาใจนั้นเปนเรื่องสําคัญ ในยามเจ็บไขไดปวยนี้ กายเปนหนาที่ของ
แพทย แพทยก็รักษาไป เราก็ปลอยใหแพทยทําหนาที่รักษากาย แตใจนั้นเปนหนาที่ของเรา
เอง ตอนนีก้ ็เทากับปลงใจบอกวา เอาละรางกายของเรามันปวยไปแลว ก็เปนเรื่องของหมอ
เปนเรื่องของนายแพทย นายแพทยรักษาไป เราไดแตรวมมือไมตอ งเรารอนกังวล เราจะ
รักษาแตใจของเราไวรกั ษาใจตามคําสอนของพระพุทธเจา อยางที่พระองคตรัสไว ซึ่งไดยกมา
อางเมื่อสักครูนี้ ใหตั้งใจวาถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปว ยไปดวย ถายึด
ไวอยางนี้ สติอยู ก็ทําใหจิตใจนั้นไมพลอยหงุดหงิดไมพลอยออดแอดไมพลอยแปรปรวนไป
ตามอาการทางรางกาย จริงอยูก็เปนธรรมดาที่วาทุกขเวทนาความเจ็บปวดตางๆ ความออน
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แรงออนกําลังนั้นยอมมีผลตอจิตใจ แตถารักษาจิตใจไวดีแลว ความเจ็บปวยนั้นก็มีแตนอ ย
พระพุทธเจาจึงตรัสไวเสมอวา ใหรกั ษาใจของตนเอง การที่จะรักษาใจนั้น รักษาดวยอะไร ก็
รักษาดวยสติ
คือสติกําหนดอยางนอยดังกลาวมาวา
ถามีสติเอาใจยึดไวกับคําสอนของ
พระพุทธเจาวา ถึงกายของเราจะปวยแตใจของเราไมปวย เพียงแคนกี้ ็ทําใหใจหยุดยั้งมีหลักที่
ยึดแลว จิตใจก็สบายขึ้น อาจจะนํามาเปนคําภาวนาก็ได คือภาวนาไวในใจตลอดเวลา บอก
วากายปวยใจไมปวย ถึงกายจะปวย แตใจไมปว ย ทํานองนี้ ภาวนายึดไวบอกตัวเองอยูเสมอ
ใจก็จะไมเลื่อนลอยเควงควางไป
การรักษาใจดวยสตินั้น ก็คอื วา เอาจิตของเราไปผูกมัดไวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดี
งาม ที่ไมมีการปรุงแตง จิตของเรานี้ชอบปรุงแตง เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็ปรุงแตงไป
ตามความไมสบายนั้น ทําใหมีความไมสบายมากขึ้น หรือวาจิตใจไมหว งกังวลภายนอก หวง
กังวลเรื่องทางดานครอบครัว ลูกหลาน หวงกังวลเรื่องขาวของทรัพยสินอะไรตางๆ ทาน
เรียกวาเปนสิ่งนอกกายไมใชตัวของเรา โดยเฉพาะลูกหลานนั้นก็มีหลักฐานมีฐานของตนเองก็
อยูสบายกันแลว ตอนนี้ลูกๆ เหลานั้นมีหนาที่จะมาเอาใจใสดูแลผูเจ็บไขไดปวย ไมใชหนาที่
ของผูเจ็บปวย ทีจ่ ะหวงกังวลตอผูที่ยังมีรางกายแข็งแรงดี ทานเหลานั้นสามารถรับผิดชอบ
ตนเองหรือชวยเหลือตนเองไดดีอยูแลว จึงไมตองเปนหวงเปนกังวล ตัวเองก็ไมตองเปนหวง
เชนเดียวกัน
เพราะถารักษาใจไวไดอยางเดียวแลว
ก็เปนการรักษาแกนของชีวติ ไวได
เพราะวาชีวติ ของเรานั้นก็เปนดังที่ไดกลาววา มีกายกับใจสองอยาง โบราณกลาวไววาใจเปน
นาย กายเปนบาว กายนั้นรับใชใจ ใจเปนแกนของชีวติ ถารักษาใจไวไดแลวก็นับวาเปนการ
รักษาสวนประเสริฐของชีวิตไวได เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รักษาแตใจของตนอยางเดียว ถารักษา
ใจไดแลวก็ชื่อวา รักษาแกนของชีวติ ไวได และที่กลาวมาในตอนนี้ ก็ตองปลงใจไดวากายนั้น
เปนเรื่องของแพทย เพราะฉะนั้นไมตองไปกังวลเรื่องกายมาพิจารณา แตรักษาจิตไว
วีธีรักษาจิตนั้น ก็รักษาดวยสติดังกลาวมา ทานเปรียบวา สตินั้นเปนเหมือน
เชือกจะรักษาจิตไวใหอยูกับที่ได ก็เอาเชือกผูกใจไว ใจนั้นมันดิ้นรน ชอบปรุงแตง คิดวุนวาย
ฟุงซานไปกับอารมณตางๆ เหมือนกับลิง ลิงที่อยูไมอยูสุข กระโดดไปตามกิ่งไม จากตนไมนี้
ไปตนไมโนนเรื่อยไป พระพุทธเจาก็เลยสอนวา ใหจบั ลิงคือจิตนี้เอาเชือกผูกไวกับหลัก หลัก
คืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ดีงาม ที่ไมมีอะไรปรุงแตงที่เปนคําสอนของพระพุทธเจา เปนตน เมือ่ ใจ
ไปผูกไวกับสิ่งนั้นแลว จิตก็อยูกับทีก่ ็ไมฟุงซานไมเลื่อนลอยไมสับสนวุนวาย ถาจิตไมปรุงแตง
แลว ก็จะหมดปญหาไป วิธีรักษาใจที่จะไมใหปรุงแตงก็คือ อยูกบั อารมณทดี่ ีงามอยูกับใจ
ยึดถือ อยางที่อาตมาไดกลาวมา แมแตเอาคําสอนของพระพุทธเจาเกีย่ วกับเรื่องการเจ็บไขได
ปวยมาภาวนาวา ถึงกายของเราจะปวย แตใจไมเจ็บไขดว ย ปวยแตกายใจไมปวย ภาวนาแค
นี้ จิตก็ไมฟุงซานไมมกี ารปรุงแตง เมื่อไมมีการปรุงแตง จิตก็ไมติดขัดไมถูกบีบ จิตไมถูกบีบ
คั้นก็ไมมีความทุกข จะมีความปลอดโปรงผองใสไมถูกครอบงําดวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น
นอกจากวา
จะผูกไวกับสิ่งทีด่ ีงามหรือคําสอนของพระพุทธเจาอยางที่กลาว
มาแลว ก็คือการที่วาใหจิตนั้นไมมกี ังวลกับสิ่งตางๆ ไมปลอยใจใหลองลอยไปกับความคิดนึก
ทั้งหลาย หรือความหวงกังวลในภายนอก รักษาใจใหอยูภายใน ถาไมรักษาใจไวกับคําสอน
ของพระพุทธเจา หรือคําภาวนาอยางที่วาเมื่อสักครู ก็อาจจะเอาคําภาวนาอื่นๆ มาวา เชน
เอาคําวา พุทโธ มา คําวา พุทโธ นี้ เปนคําดีงามเปนพระนามหรือชื่อของพระพุทธเจา เมื่อ
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เอามาเปนอารมณสําหรับใหจิตใจยึดเหนี่ยวแลว จิตใจก็จะไดไมฟุงซานเลื่อนลอยไป แลวจิตใจ
นี้ก็จะเปนจิตใจที่ดีงามผองใส เพราะวาพระนามของพระพุทธเจานัน้
เปนพระนามของผู
บริสุทธิ์ เปนพระนามทีแ่ สดงถึงปญญา ความรู ความเขาใจ ความตื่น และความเบิกบาน คํา
วา พุทโธ นั้น แปลวา รู ตื่น เบิกบาน พระพุทธเจานั้นทรงรูความจริงของสิง่ ทั้งหลาย รู
สังขาร รูโลก และชีวติ นี้ ตามความเปนจริง มีปญญาที่แกทุกขใหกับคนทั้งหลาย เมื่อรูแลว
พระองคก็ตนื่ ตื่นจากความหลับ ความลุมหลงมัวเมา ก็มีแตความเบิกบาน เมื่อเบิกบานก็มี
ความสุขจิตใจปลอดโปรงในความสุข จึงเปนแบบอยางใหแกเราทั้งหลาย วาเราทั้งหลายจะตอง
มีความรู เขาใจสังขารตามความเปนจริง จะตองมีความตื่น ไมหลงไหลในสิ่งตางๆ ไมยึดติด
ถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แลวก็มีความเบิกบานใจปลอดโปรงใจ เอาอันนีไ้ วเปนคติเตือนใจ แลว
ตอจากนั้น ก็ภาวนาคําวา พุทโธ วา พุทโธ แลวก็วาโธ ถากําหนดลมหายใจไดก็สามารถทําให
จิตอยูกับลมหายใจ ทําสมาธิ จิตก็ไมฟุงซาน จิตก็อยูเปนหลัก เมื่อจิตอยูเปนหลักมีความสงบ
มั่นคงไมฟุงซานปรุงแตงจิตก็อยูเปนหลัก เมื่อจิตอยูเปนหลักมีความสงบมั่นคง แนวแน ก็ไม
เปนที่เศราหมองแตจะมีความเบิกบาน จะมีความผองใส ก็มีความสุขแลวอยางนี้ ก็จะถือไดวา
เปนการปฏิบัติตามหลักที่วาจิตใจไมปวย นี้ก็เปนวิธีการตางๆ ในการที่จะรักษาจิตใจ
อาตมาไดกลาวมานี้ก็เปนตัวอยางเรือ่ งหนึ่งในการที่จะรักษาจิตดวยสติ โดยเอา
สติเปนเชือกผูกจิตไวกับอารมณ เชน คําวา พุทโธ เปนตน จิตใจจะไดมีหลักไมฟุงซานเลื่อน
ลอย มีความสงบเบิกบานผองใส ดังที่กลาวมาถึงกายจะปวยแตใจไมปวย.

ชีวิตกอนความตาย – และการดูแลผูปวยกอนตาย
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