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ญาติของผูปวย∗

ขออนุโมทนา ในการที่อาจารยไดนิมนตอาตมาทั้งสองใน
นามของพระสงฆ มารับสังฆทาน ซึ่งอาจารยไดจัดถวายรวมกับ
ญาติพี่นอง เปนการทําบุญแทนคุณพอ ในขณะที่ทานเจ็บไขได
ปวย โดยมีความระลึกถึงทาน มีจิตใจที่รักและมีความผูกพันตอ
ทาน หวังจะใหทานหายจากความเจ็บปวยนี้
ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเปนเครื่องบํารุงจิตใจ
ที่สําคัญ ก็คือการทําบุญ การที่ไดมาใกลชิดพระรัตนตรัย ไดอาศัย
อานุภาพบุญกุศล และอาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เปน
เครื่องอภิบาลรักษา
ในยามเจ็บไขไดปวย ซึ่งเปนเวลาที่สําคัญนี้ เรื่องของจิตใจก็
สําคัญมาก ทั้งจิตใจของผูปวยและจิตใจของญาติ ตลอดจนทานที่
∗

คําอนุโมทนา ในโอกาสที่ลูกหลานของคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ถวายสังฆทาน ณ หอง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ป
โรงพยาบาลศิริราช วันอาทิตยที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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มีความเคารพนับถือ ซึง่ พากันหวงใย การรักษานัน้ ก็ตอ งรักษาทัง้ สอง
อยาง คือทั้งกายและใจ
สวนที่เปนโรคอยางแทจริง ก็คือดานรางกาย แตในเวลาที่
รางกายเปนโรคนั้น จิตใจก็มักพลอยปวยไปดวย คือ จิตใจอาจจะ
ออนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะทุกขเวทนา หรือความออนแอ
ของรางกายนั้น จึงมีพุทธพจนที่ตรัสสอนไว ใหตั้งจิตตั้งใจวา ถึงแม
รางกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปว ยไปดวย พระพุทธเจา
ตรัสสอนไวอยางนี้ เพื่อใหสวนหนึ่งแหงชีวิตของเรายังคงความเขม
แข็งไวได แลวใจก็จะชวยรางกายดวย
ถาหากวาใจพลอยปวยไปดวยกับกาย ก็จะทําใหความปวย
หรือความเจ็บนั้น ทับทวีขึ้นซํ้าเติมตัวเอง แตถากายปวยเปนเพียง
สวนหนึ่ง ใจไมปวยไปดวย ใจนั้นจะกลับมาเปนสวนชวยดึงไว
ชวยอุมชูคํ้าประคับประคองกายไว ยิ่งถามีกําลังใจเขมแข็งก็กลับ
มาชวยใหรางกายนี้แข็งแรงขึ้น
เราจะเห็นวา ในเวลาที่เจ็บไขไดปวยนี้ คนไขจะตองการ
กําลังใจมาก ถาไมสามารถจะมีกําลังใจดวยตนเองก็ตองอาศัยผู
อื่นมาชวย ผูที่จะชวยใหกําลังใจไดมากก็คือญาติพี่นอง คนใกลชิด
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ทางพระหรือทางธรรมจึงไดสอนผูที่ใกลชิด
ใหมาใหกําลังใจแกผูที่เจ็บไขไดปวย
ขอสําคัญก็คือวา ผูที่เปนญาติของทานผูที่เจ็บไขไดปวยนั้น
มีความรัก มีความหวงใยตอทานผูเจ็บไข เมื่อเปนอยางนี้ จิตใจ
ของผูใกลชิดที่เปนญาตินั้น บางทีก็พลอยปวยไปดวย พลอยไม
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สบายไปดวย เลยไมสามารถจะไปใหกําลังใจแกทานที่เจ็บปวย
อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ จึงจะตองมีวิธีการที่จะทําใหจิตใจเขมแข็ง
ใหจิตใจสบาย
เมื่อจิตใจของเรา ที่เปนญาติ เปนผูที่ใกลชิดที่หวังดีนี้เขม
แข็งสบายดี ก็จะไดเปนเครื่องชวยใหทานผูเจ็บปวยนั้น พลอยมี
ความเขมแข็งยิ่งขึ้นดวย ในยามเชนนี้การวางจิตใจจึงเปนเรื่อง
สําคัญ
เรื่องการรักษาทางดานรางกายนั้นก็เปนภาระของแพทย ที่
จะพยายามจัดการแกไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษา แต
ทางดานญาติของผูปวย ตองถือดานจิตใจนี้เปนเรื่องสําคัญ นอก
จากการที่จะคอยเอื้ออํานวยใหความสะดวก และการดูแลทั่วๆ ไป
แลว สิ่งที่ควรทําก็คือ การรักษาทั้งจิตใจของตนเองและจิตใจของผู
ปวยใหเปนจิตใจที่เขมแข็ง
ในดานจิตใจของตนเอง ก็ควรใหมีความปลอดโปรง สบาย
ใจ อยางนอยก็มีความสบายใจวา เมื่อทานผูเปนที่รักของเราปวย
ไข เราก็ไมไดทอดทิ้งทาน แตเราไดเอาใจใสดูแลรักษาอยางเต็มที่
เมื่อไดทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่แลว ก็สบายใจไดประการหนึ่ง
แลววา เราไดทําหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด
เมื่อไดทํ าหนาที่ของตนเองแลว ก็มีความสบายใจขึ้นมา
ความเขมแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้น ก็จะมาคอยชวย คอย
เสริม คอยใหกําลังใจ ไมวาทานผูเจ็บปวยจะรูตัวหรือไมก็ตาม
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คนเรานัน้ เรือ่ งจิตใจเราทราบไมได บางทีรใ ู นทางประสาทสัมผัส
ไมได แตมคี วามซึมซาบอยูภ ายใน แมแตคนทีไ่ มรตู วั แลวในบางระดับ
ก็ยังมีการฝนบาง ยังมีความรูสึกรับรูเล็กๆ นอยๆ บางทีเปนความ
ละเอียดออนในทางการรับสัมผัสตางๆ ในทางประสาท ในทางจิต
ใจ จึงอาจจะไดรับรัศมีแหงความสุขสบายใจ ทําใหมีกําลังใจขึ้นมา
อยางนอยก็ทําใหไมมีหวงมีกังวล ใจก็จะเขมแข็งขึ้น ความปลอด
โปรง ความสบายใจ จิตใจที่ผองใสเบิกบานนั้น เปนสิ่งที่ดีงาม
คนเรานั้นเรื่องจิตใจเปนสิ่งสํ าคัญอยางที่ไดกลาวมาแลว
การที่ลูกๆ หลานๆ ผูที่ใกลชิดมาคอยเอาใจใสดูแล ถึงกับไดสละ
การงาน อะไรตางๆ มา ก็เพราะจิตใจที่มีความรักกัน มีความหวง
ใยกันนี่แหละ แตในเวลาเดียวกันนั้นเอง เพราะความรักและความ
หวงใยกันนี่แหละ ก็อาจจะทําใหจิตใจของเรานี้ กลายเปนจิตใจที่มี
ความเรารอนกระวนกระวายไปไดเหมือนกัน สิ่งที่ดีนั้น บางทีก็
กลับเปนปจจัยใหเกิดความทุกข อยางที่ทางพระทานบอกวา
ความรักทําใหเกิดความทุกข เพราะวาเมื่อรักแลวมีความผูกพัน ก็
ทําใหมีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นไดงาย
ทีนี้ ทําอยางไรจะใหมีความรักดวย และก็ไมมีทุกขดวย ก็
ตองเปนความรักที่ประคับประคองทําใจอยางถูกตอง เมื่อทําไดถูก
ตองแลวก็จะไดสวนที่ดี เอาแตสวนที่ดีไว ใหมีแตสวนที่เปนความ
ดีงามและความสุข ความรักนั้นก็จะเปนเครื่องชวยใหเกิดความผูก
พั น แล ว ก็ ทํ าให ม าเอาใจใส ดู แ ลกั น แล ว ที นี้ ค วามรั ก ที่ เ รา
ประคับประคองไวดี ก็จะทําใหจิตใจปลอดโปรงผองใส เปนไปใน
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แงที่ทําใหเกิดกําลังในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ฉะนั้น จึงควรพิจารณาทําใจอยางที่กลาวเมื่อกี้วา เราไดทํา
หนาที่ของเราถูกตองหรือไม สํารวจตัวเอง เมื่อทําหนาที่ถูกตอง
แลวก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่ง
ตอแตนั้นก็มองในแงที่วา การที่จะไมสบายใจหรือมีความรู
สึกทุกขโศกอะไรนี้ ไมสามารถชวยทานผูที่เจ็บไขนอนปวยอยูได
สิ่งที่จะชวยไดก็คือขวัญหรือกําลังใจที่ดีและความปลอดโปรงเบิก
บานผองใส
แมแตในสวนของตัวเราเอง การที่จะคิดอะไรไดปลอดโปรง
คลองแคลว ก็ตองมีจิตใจที่สบายสงบดวย ถามีความกระวน
กระวาย เชนความกระสับกระสายทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็
จะทําใหคิดอะไรไมคลอง และก็จะทําอะไรไมถูกตองดวย ถาจะทํา
ใหไดผลดีก็ตองมีจิตใจที่สงบและเขมแข็งปลอดโปรง มีความเบิก
บานผองใส จึงจะทําใหเกิดเปนผลดี
เพราะฉะนั้น หลักการสําคัญก็คือ ใหสวนที่ดีนํามาซึ่งสวนที่
ดียิ่งๆ ขึ้นไป คือความรักที่มีตอคุณพอที่เจ็บไขไดปวยนั้น เปนสวน
ที่ดีอยูแลว จึงควรใหเกิดความเบิกบานผองใสของจิตใจ แลวก็เอา
จิ ต ใจที่ ดี ง ามนี้ มาคิ ด ไตร ต รองพิ จ ารณาในการที่ จ ะคิ ด แก ไ ข
สถานการณ ในการที่จะจัดการดูแลเอาใจใสดํ าเนินการรักษา
ตางๆ ตลอดจนทําสภาพจิตใจของตนใหเปนจิตใจที่จะชวยเสริมให
จิตของทานผูปวยไดมีความสบายใจ
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สมมติวา ทานผูปวยไดทราบถึงลูกหลานที่กําลังหอมลอม
เอาใจใสคอยหวงใยทานอยู ทานก็จะรูสึกวาลูกหลานรักทาน และ
ทานก็จะมีกํ าลังใจพรอมกับมีความสุขขึ้นมาสวนหนึ่ง ในเวลา
เดียวกัน ถาลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจที่สบาย ทานก็จะไมตอง
หวงกังวล ก็จะเปนเครื่องชวยใหจิตใจของทานสบายดวย เมื่อทาน
มีจิตใจที่สบาย มีกํ าลังใจที่เขมแข็ง ก็จะเปนเครื่องชวยในการ
รักษารางกายของทานอีกดวย
โดยเฉพาะในตอนนี้ นอกจากจะพยายามทํ าใจ หรือคิด
พิจารณาไตรตรองใหจิตใจเขมแข็งแลว ก็ยังไดอาศัยอานุภาพของ
บุญกุศลและพระรัตนตรัยชวยเหลืออีกดวย กลาวคือ ในขณะนี้เรา
ไมใชอยูเฉพาะตัวลําพังจิตใจผูเดียวเทานั้น แตยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลชวยหลอเลี้ยงดวย อาจารยและคุณพี่ และญาติทุกคนมี
ความหวงใยรักในคุณพอ และก็ไดทําบุญแทนคุณพอแลว จึงขอให
อานิสงสอานุภาพของบุญกุศลที่ไดทํานี้ จงเปนเครื่องชวยเสริม
กําลังใจของทานดวย โดยเฉพาะขอใหทุกทานตั้งใจ รวมจิตไปที่ตัว
คุณพอ ขอใหอานุภาพแหงบุญนี้ เปนเครือ่ งบํารุงหลอเลีย้ งรักษาตัวทาน
เมื่อมีการทํ าบุญ ก็จะมีการที่ไดบูชาเคารพพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจ เมื่อเรา
เขาถึงพระรัตนตรัยแลว จิตใจก็จะมีความเขมแข็ง มีกําลัง มีความ
สงบ มีความรมเย็นเกิดขึ้น ก็ขอใหความรมเย็นนี้ เปนบรรยากาศที่
แวดลอมหมูญาติทั้งหมดพรอมทั้งคุณพอ ชวยประคับประคอง
หลอเลี้ยงใหทานฟนขึ้นมา โดยมีความเขมแข็งทั้งในทางกายและ
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ทางจิตใจ
ในโอกาสนี้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย พรอมทั้งคุณพี่และ
ญาติทั้งปวง ที่ไดทําบุญถวายสังฆทานแดพระสงฆ ซึ่งเปนเครื่องที่
จะทําใหเกิดความดีงามแหงจิตใจ หลอเลี้ยงจิตใจใหเกิดความสด
ชื่นผองใส มีความสุข มีความปลอดโปรงเบิกบาน และมีความสงบ
ก็ขอใหจิตใจที่เบิกบาน มีความเย็น มีความสงบนี้ นํามาซึ่งผลอัน
เปนสิริมงคล คือความสุข และความฟนฟู พรั่งพรอมดวยสุขภาพ
ทั้งกายและใจตอไป
ตอแตนี้ไป ขอเชิญรับพรและขอใหเอาใจชวยคุณพอ ขอให
ท า นได อ นุ โ มทนารั บ ทราบ และขอให ทุ ก ท า นได ช  ว ยกั นสราง
บรรยากาศแหงความสงบ ความแชมชื่นเบิกบานผองใสยิ่งๆ ขึ้นไป

