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เมื่อกาลครั้งหนึ่ง อาตมาไดมาเยี่ยมโยมชาญ กรศรีทิพา ขณะอยูที่บาน
และกําลังปวยอยู โยมพวงรัตน พรอมบุตรธิดา ไดพรอมใจกันถวายสังฆทาน เปน
การทําบุญแทนโยมชาญ กรศรีทิพา ที่ทานปวย โดยมีความระลึกถึงทาน มีจิตใจรัก
และมีความผูกพันตอทาน หวังจะใหทานไดหายจากความเจ็บปวยนี้ ในฐานะที่เปน
พุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเปนเครื่องบํารุงจิตใจที่สําคัญก็คือการทําบุญ การที่ไดมา
ใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัยอานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ
และสังฆคุณ เปนเครื่องอภิบาลรักษาในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาที่สําคัญนี้
เรื่องของจิตใจก็สําคัญมาก ทั้งจิตใจของผูปวย และจิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่
มีความเคารพนับถือ ซึ่งพากันหวงใย
การรักษานั้นก็รักษาทั้งสองอยาง คือทั้งกายและใจ สวนที่เปนโรคอยาง
แทจริงก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไป
ดวย คือจิตใจอาจจะออนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความ
ออนแอของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนที่ตรัสสอนไวใหตั้งจิตตั้งใจวา ถึงแมรางกาย
ของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย พระพุทธเจาไดสอนไวอยางนี้ เพื่อให
สวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขมแข็งไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย ถา
หากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทําใหความปวยหรือความเจ็บนั้นทับทวีขึ้น
ซ้ําเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียงสวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจนั้นจะกลับมา
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เปนสวนชวยดึงไว ชวยอุมชูค้ําประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกําลังใจเขมแข็งก็
กลับมาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น เราจะเห็นวาในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไขจะ
ตองการกําลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกําลังใจดวยตนเอง ก็ตองอาศัยผูอื่นมาชวย
ผูที่จะมาชวยใหกําลังใจไดมาก ก็คือญาติพี่นองคนใกลชิดทั้งหลาย เพราะฉะนั้นทาง
พระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูที่ใกลชิดใหมาใหกําลังใจแกผเู จ็บไขไดปวย
ขอสําคัญก็คือวา ผูที่เปนญาติของทานผูที่เจ็บไขไดปวยนั้น มีความรัก มี
ความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจของผูใกลชิดที่เปนญาตินั้นบางที
ก็พลอยปวยไปดวย พลอยไมสบายไปดวย เลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแกทานผู
ที่เจ็บปวย อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ จึงจะตองมีอุบาย มีวธิ ีการที่จะทําใหจิตใจ
เขมแข็ง ใหจิตใจสบาย เมื่อจิตใจของเราที่เปนญาติเปนผูที่ใกลชิดที่หวังดีนี้เขมแข็ง
สบายดี ก็จะเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวยนั้นพลอยมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ใน
ยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่องสําคัญ เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปน
ภาระของแพทยที่จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษา แต
ทางดานญาติของผูปวยตองถือดานจิตใจนี้เปนเรื่องสําคัญ นอกจากการที่จะคอย
เอื้ออํานวยใหความสะดวก การดูแลโดยทั่ว ๆ ไปแลว สิ่งที่ควรทําก็คือ การรักษาทั้ง
จิตใจของตนเอง และจิตใจของผูปวยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง
ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรงสบายใจ อยางนอยก็มี
ความสบายใจวา เมือ่ ทานผูเปนที่รักของเราปวยไข เราก็ไมทอดทิ้งทาน ไดเอาใจใส
ดูแลรักษาอยางเต็มที่ เมื่อไดทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่แลว ก็สบายใจไดประการ
หนึ่งแลววา เราไดทาํ หนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด เมือ่ ไดทําหนาที่ของตนเองแลวก็มี
ความสบายใจขึ้นมา ความเข็มแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้นก็จะมาคอยชวย คอย
ใหกําลังใจ ชวยสงเสริม ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม
คนเรานั้น เรื่องจิตใจเราทราบไมได บางทีรใู นทางประสาทสัมผัสไมได แต
มีความซึมซาบอยูภายใน แมแตคนที่ไมรูตัวแลว ในบางระดับก็ยังมีการฝนบาง ยังมี
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ความรูสึกรับรูเล็ก ๆ นอย ๆ บางทีเปนความละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตาง ๆ
ในทางประสาท ในทางจิตใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทําใหมี
กําลังใจขึ้นมา อยางนอยก็ทําใหไมมีหวงไมมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอด
โปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม คนเรานั้นเรื่องจิตใจ
เปนสิ่งที่สําคัญ อยางที่อาตมาไดกลาวมาแลว การที่ลกู ๆ หลาน ๆ ผูที่ใกลชิดมา
คอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละการงานอะไรตาง ๆ มาก็เพราะจิตใจที่มีความรักกัน
มีความหวงใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั่นเอง เพราะความรักและความหวงใย
กันนี่แหละ
ก็อาจจะทําใหจิตใจของเรานี้กลายเปนจิตใจที่มีความเรารอนกระวน
กระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งที่ดีนั้นบางทีก็กลายเปนปจจัยใหเกิดความทุกข อยางที่
ทางพระทานบอกวา ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมีความผูกพัน
ก็ทําใหกระทบกระเทือนเกิดขึ้นไดงาย ทีนี้ทําอยางไรจะทําใหมีความรักดวย และก็
ไมมีทุกขดวย ก็ตอ งเปนความรักที่ประคับประคองทําใจอยางถูกตอง เมื่อทําได
ถูกตองแลว ก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไวใหมีแตสวนที่เปนความดีงาม และ
ความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิดความผูกพัน แลวก็ทําใหการเอาใจใส
ดูแลกัน แลวทีนี้ความรักที่เราประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส
เปนไปในแงที่ทําใหเกิดกําลังในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทําใจอยางที่กลาวเมื่อกี้นี้วา เราไดทําหนาที่ของเรา
ถูกตองหรือไม สํารวจตัวเอง เมือ่ ทําหนาที่ถูกตองแลว ก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง ตอ
แตนั้นก็มองในแงที่วา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรูสึกทุกขโศกอะไรนี้ ไม
สามารถชวยทานผูที่เจ็บไขนอนปวยอยูได สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญ หรือกําลังใจที่ดี
ความปลอดโปรงเบิกบานผองใน แมแตในสวนของตัวเราเอง การที่จะคิดอะไรได
ปลอดโปรงคลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบดวย ถามีความกระวนกระวาย
เชน ความกระสับกระสวยทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็จะทําใหคิดอะไรไมคลอง
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และก็จะทําอะไรไมถูกตองดวย ถาจะทําใหไดผลดี ก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็ง
ปลอดโปรง มีความเบิกบานผองใน จึงจะทําใหเกิดเปนผลดี
เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํามาซึง่ สวนที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
คือความรักที่มีตอคุณพอที่เจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวนทีด่ ีอยูแลว จึงควรใหเกิดความ
เบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอาจิตใจที่ดีงามนี้ มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่
จะคิดแกไขสถานการณ ในการที่จะจัดการดูแลเอาใจใส ดําเนินการรักษาตาง ๆ
ตลอดจนทําสภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจที่จะชวยเสริมใหจิตใจของทานผูปวยไดมี
ความสบายใจ
สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงบุตรธิดาทีก่ ําลังหอมลอมเอาใจใสคอยหวย
ใยทานอยู ทานก็จะรูสึกวาบุตรธิดารักทาน ในเวลาเดียวกัน ถาบุตรธิดาทั้งหมดนั้น
มีจิตใจที่สบาย ทานก็จะไมหวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทานสบายได
เมื่อทานมีจิตใจที่สบาย มีกําลังใจที่เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการรักษารางกาย
ของทานอีกดวย โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทําใจ หรือคิดพิจารณา
ไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของบุญกุศล และพระรัตนตรัย
ชวยเหลืออีกดวย กลาวคือในขณะนี้เราไมใชอยูเฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น
แตยังมีอานุภาพของบุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย
ญาติทุกคนมีความหวงใยรักคุณโยมชาญ กรศรีทิพา และก็ไดทําบุญแทน
คุณโยมชาญแลวจึงขอใหอานิสงสอานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํามาแลว และกําลังทํา
อยูนี้จงเปนเครื่องชวยเสริมกําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจรวม
จิตใจ ขอใหอานุภาพแหงบุญนี้เปนเครื่องบํารุงหลอเลี้ยงรักษาโยมชาญ เมื่อมีการ
ทําบุญก็จะมีการที่ไดบชู าพระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ
เมื่อเราเขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความสงบ มี
ความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้เปนบรรยากาศที่แวดลอมหมูญาติทั้งหมด
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พรอมทั้งโยมชาญ ชวยประคับประคองหลอเลี้ยงใหทานหายวันหายคืนขึ้นมา โดยมี
ความเขมแข็งทั้งในทางกายและทางจิตใจ
ธรรมกถาสําหรับผูปวย
รักษาใจในยามปวยไข
เราทั้งหลายที่เปนพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือพระรัตนตรัยเปนที่เคารพบูชา
สูงสุด พระรัตนตรัยนั้นก็คือ พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ถายึดเอา
พระพุทธเจาเปนหลัก พระพุทธเจาก็เปนผูที่ไดตรัสรูคนพบพระธรรม เมื่อคนพบแลวรู
ความจริง ก็นําเอาธรรมนั้นมาสั่งสอนแกผูอื่น ผูที่ปฏิบัติตามรวมกันเขาก็เรียกวา
สงฆ
พระพุทธเจาที่ทรงคนพบพระธรรมนั้น ก็คือคนพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องโลก
และชีวิตวาเปนอยางไร พระพุทธเจานั้นทรงสนพระทัยเรื่องความสุข ความทุกขของ
มนุษย และพระองคก็ใชเวลามากมายในการคนควาเรื่องนี้ เพื่อใหรูชัดวา มนุษยนั้น
มีความสุขความทุกขเกิดขึ้นอยางไร ถามีปญ
 หา คือความทุกขเกิดขึ้นจะแกไข
อยางไร เรียกไดวาพระองคเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องชีวิต เพราะฉะนั้นพระองคจึง
สามารถในการที่จะแกปญหาชีวิตของคนเรา
และเราก็นับถือพระองคในแงนี้เปน
สําคัญ
ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบดวยกายกับใจ มีสองสวนเทานั้น กายกับใจ
รวมเขาเปนชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะตองใหอยูในสภาพที่ดี ตองรักษาไว
ใหมีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดําเนินไปโดยราบรื่น แตคนเรานั้น จะให
เปนไปตามที่ปรารถนาทุกอยางก็เปนไปไมได รางกายของเรานี้ บางครั้งก็มีความเจ็บ
ไขไดปวย
ซึ่งอาจจะเปนเพราะสาเหตุเนื่องจากการกระทบดวยโรคภัยที่มาจาก
ภายนอก หรือฤดูกาลผันแปรไป หรือถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุสิ่งของที่แข็งกระดาง
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แมแตหนามตําทําใหเกิดความเจ็บปวดขึ้น หรือวารางกายนั้นอยูไปนาน ๆ เขา ก็ทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา รางกายก็เจ็บไขไดปวย อันเปนไปตามธรรมดาเรียกวาเปน
ลักษณะของสังขาร คือสิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง ซึ่งไมมีอยูโดยตัวของมันเอง แต
อาศัยสิ่งหลาย ๆ อยางมาประชุมกันเขา มารวมตัวกันเขา รางกายของเรานี้ก็เกิด
จากปจจัยหลายอยางมาประกอบกันเขา ภาษาเกา ๆ เราเรียกวา เกิดจากธาตุดิน –
น้ํา – ไฟ – ลม มาประชุมกัน ธาตุเหลานีแ้ ตละอยางก็เปลี่ยนแปลงไป ไมเที่ยงแท
แนนอน ตางก็ผันแปรไป เมือ่ แตละอยางผันแปรไป ก็เปนธรรมดาที่วาจะเกิดการ
แปรปรวนขึ้นแกรางกายที่เปนของสวนรวมนัน้
ซึ่งเปนที่ประชุมของธาตุทั้งหมด
รางกายแปรปรวนไปก็เกิดการปวยไขไมสบายนี้ก็เปนดานหนึ่ง
ทีนี้รางกายนั้นก็ไมไดอยูลําพัง ตองอยูรวมกันกับจิตใจ จึงจะเกิดเปนชีวิต
จิตใจนั้นก็เชนเดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตาง ๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงไป มี
ความคิดนึกตาง ๆ นานา บางครั้งเกิดกิเลสขึ้นมา เชน มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง ใจก็แปรปรวนไปตามกิเลสเหลานั้น ยามโลภ ก็อยากจะไดโนนไดนี่ ยาม
มีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแคนขุนเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งตาง ๆ ยามโมหะเกิดขึ้น
ก็มีความลุม หลง มีความมัวเมาดวยประการตาง ๆ หรือในทางตรงขาม เวลาเกิด
กุศลธรรม เกิดความดีงาม จิตใจเปนบุญขึ้นมาก็คิดนึกเรื่องดี ๆ จิตใจก็งดงาม
จิตใจก็ผองใสเบิกบานสดชื่นเรียกวามีความสุข ในเวลานั้นก็จะมีคุณธรรม เชน มี
ความเมตตา มีความกรุณาตอคนอื่น ๆ หรือวามีศรัทธา เชนมีศรัทธาในพระ
รัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาในบุญในกุศล เปนตน จิตใจก็เปลี่ยนแปลง
แปรปรวนไปไดตาง ๆ แตที่สัมพันธกันระหวางกายกับใจก็คือวา เมื่อกายเจ็บไขได
ปวย ก็มกั จะรบกวนทําใหจิตใจพลอยไมสบายไปดวย เพราะวารางกายเจ็บปวด
จิตใจก็มีความทุกข หรือวา รางกายนั้นไมอยูในอํานาจบังคับบัญชา เชนรางกายที่
ออนแอ เปนตน จิตใจกับหงุดหงิด เพราะไมไดอยางใจ อันนี้เรียกวา จิตใจกับ
รางกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็พลอยไมสบายไปดวย
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หรือเมื่อจิตใจไมสบายมีความทุกข มีความหวาดระแวง มีความกลัว มีความกังวล
ใจ มีหวงหนาพะวงหลังตาง ๆ มีความไมสมปรารถนา ผิดหวัง ทอแทใจตาง ๆ ก็
ทําใหแสดงออกมาทางรางกาย เชนวา หนาตาไมสดชืน่ ผิวพรรณไมผองใส ยิ้ม
แยมไมออก ตลอดจนกระทั้งวาเบื่อหนายอาหาร เปนตน ไมมีเรี่ยวแรงไมมีกําลัง
เพราะวาใจไมมีกําลัง เมื่อไมมีกาํ ลังใจแลว รางกายก็พลอยไมมีกําลัง ออนแรง
ออนกําลังไปดวย อันนี้ก็เปนเรื่องของกายกับใจที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
ในบางคราวนั้นรางกายก็เจ็บปวด ซึ่งเปนเหตุการณสําคัญที่วา เวลานั้น
อาจจะทําใหจิตใจนี้พลอยไมสบายไปดวย ซึ่งทางภาษาพระทานบอกวา ถาหากวา
กายไมสบายเจ็บไขแลว จิตใจไมสบายไปดวย ก็เรียกวากายปวย ทําใหใจปวยไป
ดวย
จะทําอยางไรเมื่อรางกายเจ็บปวย
แลวจิตใจจะไมแปรปรวนไปตาม
พระพุทธเจานั้นไดทรงคนควาเรื่องของชีวิตไวมากมาย และหาทางที่จะชวยใหคน
ทั้งหลายมีความสุข พระองคเคยตรัสสอนวา ใหทาํ ในใจ ตั้งใจไววา ถึงแมรางกาย
ของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย การตั้งใจอยางนี้เรียกวา “มีสติ” ทํา
ใหจิตใจไมตกอยูในอํานาจครอบงําของความแปรปรวนในทางรางกายนั้น เมื่อมีสติ
อยู ก็รักษาใจไวได
การรักษาใจนั้นเปนเรื่องสําคัญ ในยามเจ็บไขไดปวยนี้ กายเปนหนาที่ของ
แพทย แพทยก็รักษาไป เราก็ปลอยใหแพทยทําหนาที่รักษากาย แตใจนั้นเปนของ
เราเอง เราจะตองรักษาใจของตนเอง เพราะฉะนั้นก็แบงหนาที่กัน ตอนนี้ก็เทากับ
ปลงใจบอกวา เอาละ! รางกายของเรามันปวยไปแลว ก็เปนเรื่องของหมอ เปนเรื่อง
ของนายแพทย นายแพทยรักษาไป เราไดแตรวมมือไมตองเรารอนกังวล เราจะ
รักษาแตใจของเราไว รักษาใจตามคําสอนของพระพุทธเจา อยางที่พระองคตรัสไวซึ่ง
ไดยกมาอางเมื่อกี้ ใหตั้งใจวา ถึงแมรางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปว ย
ไปดวย ถายึดไวอยางนี้ สติอยู ก็ทําใหจิตใจนั้นไมพลอยหงุดหงิด ไมพลอยออด
แอด ไมพลอยแปรปรวนไปตามอาการทางรางกาย จริงอยูก็เปนธรรมดาที่วา
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ทุกขเวทนาความเจ็บปวดตาง ๆ ความออนแรงออนกําลังนั้นยอมมีผลตอจิตใจ แต
ถารักษาจิตใจไวดีแลว ความเจ็บปวยนั้นก็มีแตนอย พระพุทธเจาจึงตรัสไวเสมอวา
ใหรักษาใจของตนเอง การที่จะรักษาใจนั้นรักษาดวยอะไร ก็รักษาดวยสติ คือมีสติ
กําหนด อยางนอยดังที่กลาวมาวา ถามีสติเอาใจยึดไวกับคําสอนของพระพุทธเจาวา
ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย เพียงแคนี้ก็ทําใหใจหยุดยั้ง มีหลัก มี
ที่ยึด แลวจิตใจก็สบายขึ้น อาจจะนํามาเปนคําภาวนาก็ได คือภาวนาไวในใจ
ตลอดเวลาบอกวา กายปวย ใจไมปวย ถึงกายจะปวย แตใจไมปวย ทํานองนี้
ภาวนายึดไว บอกตัวเองอยูเสมอ ใจก็จะไมเลื่อนลอยเควงควางไป
การรักษาใจดวยสตินั้น ก็คือวา เอาจิตของเราไปผูกมัดไวกับสิ่งหนึ่งที่ดีงาม
ที่ไมมีการปรุงแตง จิตของเรานี้ชอบปรุงแตง เมื่อรางกายไมสบาย จิตใจก็ปรุงแตง
ไปตามความไมสบายนั้น ทําใหมีความไมสบายมากขึ้น หรือวาจิตใจไปหวงกังวล
ภายนอก หวงกังวลเรื่องทางดานครอบครัว ลูกหลาน หวงกังวลเรื่องขาวของ
ทรัพยสินอะไรตาง ๆ ทานเรียกวาเปนสิ่งนอกกาย ไมใชตัวของเรา โดยเฉพาะ
ลูกหลานนั้นก็มีหลักฐานมีฐานะของตนเอง ก็อยูสบายกันแลว ตอนนี้ลูก ๆ เหลานั้น
มีหนาที่ที่จะมาเอาใจใสดูแลผูเจ็บไขไดปวย ไมใชหนาที่ของผูเจ็บปวยที่จะไปหวง
กังวลตอผูที่ยังมีรางกายแข็งแรงดี ทานเหลานั้นสามารถรับผิดชอบตนเอง หรือ
ชวยเหลือตนเองไดดีอยูแลว จึงไมตองเปนหวงเปนกังวล ตัวเองก็ไมตองเปนหวง
เชนเดียวกัน เพราะถารักษาใจไวไดอยางเดียวแลว ก็เปนการรักษาแกนของชีวิตไวได
เพราะวาชีวติ ของเรานั้น ก็เปนดังที่ไดกลาววา มีกายกับใจสองอยาง โบราณกลาว
ไววา ใจเปนนาย กายเปนบาว กายนั้นรับใชใจ ใจเปนแกนของชีวิต ถารักษาใจไว
ไดแลว ก็นับวาเปนการรักษาสวนประเสริฐของชีวิตไวได เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รักษา
แตใจของตนเองอยางเดียว ถารักษาใจไดแลวก็ชื่อวา รักษาแกนของชีวิตไวได และ
ดังที่กลาวมาในตอนนี้ ก็ตองปลงใจไดวา กายนั้นเปนเรื่องของแพทย เพราะฉะนั้น
ไมตองไปกังวลเรื่องกาย มาพิจารณาแตรักษาจิตไว
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วิธีรักษาจิตนั้น ก็รักษาดวยสติดังกลาวมา ทานเปรียบวา สตินั้นเปนเหมือน
เชือก จะรักษาจิตไวใหอยูกับที่ได ก็เอาเชือกผูกใจไว ใจนั้นมันดิ้นรน ชอบปรุงแตง
คิดวุนวายฟุงซานไปกับอารมณตาง ๆ เหมือนกับลิง ลิงที่อยูไมสุข กระโดดไปตาม
กิ่งไม จากตนไมนี้ไปตนไมโนนเรื่อยไป พระพุทธเจาก็เลยสอนวา ใหจับลิงคือจิตนี้
เอาเชือกผูกไวกับหลัก หลักคืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ดีงาม ที่ไมมีอะไรปรุงแตง นี่เปน
คําสอนของพระพุทธเจาเปนตน เมื่อใจไปผูกไวกับสิ่งนั้นแลว จิตก็อยูกับที่ ก็ไม
ฟุงซาน ไมเลื่อนลอย ไมสับสนวุนวาย ถาจิตไมปรุงแตงแลว ก็จะหมดปญหาไป
วิธีการรักษาใจที่จะไมใหปรุงแตง ก็คืออยูกับอารมณที่ดีงาม อยูกับสิ่งที่ใจยึดถือ
อยางที่อาตมาไดกลาวมา แมแตเอาคําสอนของพระพุทธเจาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข
ไดปวยมาภาวนาวา ถึงกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวยไปดวย หรือจะ
ภาวนาสั้น ๆ บอกวา เจ็บไขแตกาย แตใจไมเจ็บไขดวย ปวยแตกาย ใจไมปวย
ภาวนาแคนี้จิตก็ไมฟุงซาน ไมมกี ารปรุงแตง เมื่อไมมีการปรุงแตง จิตก็ไมติดขัด ไม
ถูกบีบ จิตไมถูกบีบคัน้ ก็ไมมีความทุกข จะมีความปลอดโปรงผองใส ไมถูกครอบงํา
ดวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น
นอกจากวา จะผูกไวกับสิ่งที่ดีงามหรือคําสอนของพระพุทธเจาอยางที่กลาว
มาแลว ก็คือการที่วาใหจิตนั้นไมมีกังวลกับสิ่งตาง ๆ ไมปลอยใจใหลองลอยไปกับ
ความคิดนึกทั้งหลาย หรือความหวงกังวลในภายนอก รักษาใจใหอยูภายใน ถาไม
รักษาใจไวกับคําสอนของพระพุทธเจา หรือคําภาวนาอยางที่วาเมื่อกี้ ก็อาจจะเอาคํา
ภาวนาอื่น ๆ มาวา เชนเอาคําวา ‘พุทโธ’ มา คําวา ‘พุทโธ’ นี้ เปนคําดีงาม เปน
พระนามหรือชื่อของพระพุทธเจา เมื่อเอามาเปนอารมณสําหรับใหจิตใจยึดเหนี่ยว
แลว จิตใจก็จะไดไมฟุงซานเลื่อนลอยไป แลวจิตใจนี้ก็จะเปนจิตใจที่ดีงามผองใส
เพราะวา พระนามของพระพุทธเจานั้นเปนพระนามของผูบริสุทธิ์ เปนพระนามที่
แสดงถึงปญญา ความรู ความเขาใจ ความตื่น และความเบิกบาน คําวา “พุทโธ”
นั้น แปลวา รู ตื่น เบิกบาน พระพุทธเจานั้นทรงรูความจริงของสิ่งทั้งหลาย รูสังขาร
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รูโลกและชีวิตนี้ตามความเปนจริง มีปญญาที่แกทุกขใหกับคนทั้งหลาย เมื่อรูแลว
พระองคก็ตื่น ตื่นจากความหลับใหลตาง ๆ ไมมคี วามลุมหลงมัวเมายึดติดในสิ่ง
ทั้งหลาย เมื่อตื่นขึ้นมาแลว ไมมคี วามลุมหลงมัวเมา ก็มีแตความเบิกบาน เมื่อเบิก
บานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปรงในความสุข จึงเปนแบบอยางใหแกเราทั้งหลาย
วาเราทั้งหลายจะตองมีความรู เขาใจสังขารตามความเปนจริง จะตองมีความตื่น
ไมหลงใหลในสิ่งตาง ๆ ไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แลวก็มีความเบิกบานใจ
ปลอดโปรงใจ เอาอันนี้ไวเปนคติเตือนใจ แลวตอจากนั้น ก็ภาวนาคําวา “พุทโธ” วา
‘พุทธ’ แลวก็วา ‘โธ’ ถากําหนดลมหายใจไดก็สามารถที่จะวากํากับลงไปกับลม
หายใจ เวลาหายใจเขาก็วา ‘พุท’ เวลาหายใจออกก็วา ‘โธ’ หรือไมกํากับอยูกับลม
หายใจก็วาไปเรื่อย ๆ นึกในใจวา ‘พุทโธ’ เปนจังหวะ ๆ ไป เมื่อจิตผูกรวมอยูในคําวา
‘พุทโธ’ ก็ไมฟุงซานและไมมีการปรุงแตง เมื่อไมฟุงซานปรุงแตง จิตก็อยูเปนหลัก
เมื่อจิตอยูเปนหลักมีความสบมั่นคง แนวแน ก็ไมเปนที่เศราหมอง แตจะมีความเบิก
บาน จะมีความผองใส ก็มีความสุข แลวอยางนี้ก็จะถือไดวา เปนการปฏิบัติตาม
หลักที่วา จิตใจไมปวย นี้ก็เปนวิธีการตาง ๆ ในการที่จะรักษาจิตใจ
อาตมากลาวไวนี้ ก็เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง ในการที่จะรักษาจิตดวยสติ โดย
เอาสติเปนเชือกผูกจิตไวกับอารมณ เชนคําวา ‘พุทโธ’ เปนตน จิตใจจะไดมหี ลัก ไม
ฟุงซานเลื่อนลอย มีความสงบเบิกบานผองใส ดังที่กลาวมา อาตมาขอสงเสริม
กําลังใจใหโยมไดมีจิตใจที่สงบ มีจิตใจที่แนวแนผูกรวมอยูกับคําวา ถึงกายจะปวย
แตใจไมปวย หรือผูกพันกําหนดแนวแนอยูกับคําภาวนาวา ‘พุทโธ’ แลวก็ใหมีจิตใจ
เบิกบานผองใสอยูตลอดเวลา
วันนี้อาตมาก็เอาใจชวย ขอใหโยมมีความเบิกบานผองใสตลอดกาลทุกเวลา
เทอญ.
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