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สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ∗
ขอเจริญพร
วันนี้เปนวันสิริมงคลวันหนึ่ง เปนสิริมงคลที่เกิดจากกุศล คือ
การทําความดีงาม ทัง้ นี้เพราะวาทางโรงพยาบาลบานสวน ทั้ง
ผูบริหารและบุคลากร มีคุณหมอลดาวัลย สุวรรณกิตติ เปนประธาน
ไดจัดงานทําบุญเลี้ยงพระ พรอมทัง้ มีการสังสรรคเนื่องในโอกาสสง
ปเกาตอนรับปใหม นอกจากนั้นทางฝายทานที่รับการรักษาเรียก
งายๆ วา ฝายคนไข ก็ไดกรุณามีนา้ํ ใจใหเกียรติมารวมในงาน
สังสรรคครั้งนีด้ วย
การที่ไดแสดงออกซึ่งน้ําใจรวมกัน อันเปนความมีไมตรีจิต
มิตรภาพ มีเมตตาตอกัน และมีความสามัคคี นี้แหละคือกุศล คือตัว
บุญ เพราะทางพระพุทธศาสนานัน้ บอกวา สิริมงคลเกิดจากการ

∗

ธรรมกถา แสดงที่โรงพยาบาลบานสวน ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ฉบับนี้ ใหถือเปนฉบับใช
ไปพลางกอน ขอเรียกวา ฉบับ หูกับปาก เพราะอยูในระยะที่อาพาธใชตาทํางานไมได เมื่อใดใช
สายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะไดเรียบเรียงใหสมบูรณเปนฉบับตากับมือ ตอไป)
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กระทําความดีของเรา คือ การกระทําความดีทางกาย วาจา ใจ
ไดแก ทําดี พูดดี และคิดดี

มงคลสองดานประสานเสริมกัน
เวลาชวงนี้เปนโอกาสที่เราถือกันมาตามนิยมวา เปนระยะ
กาลของความสุขคือการสงปเกาและตอนรับปใหม ก็เลยนิยมกันที่
จะจัดงานสนุกสนานบันเทิง และนอกจากสนุกสนานบันเทิงกันใน
หมูญาติมิตรแลว ในฐานะพุทธศาสนิกชน ก็ทําบุญดวย เพิ่มความ
เปนสิริมงคลใหมากขึ้น
ที่วา มานี้ก็เปนสวนหนึง่ คือเรื่องของกาลเวลาที่มกี ารสุขสันต
หรรษา เนื่องในโอกาสที่เปนมงคล
นอกจากนีก้ ็ยงั ไดรับทราบเปนสวนพิเศษวา ชวงเวลานี้เปน
ระยะที่คุณหมอลดาวัลย ไดจัดตั้งมูลนิธขิ ึ้นมา ซึง่ ตกลงวาจะใชชื่อ
วา "มูลนิธิดุลยภาพบําบัด เพื่ออายุและสุขภาพ" ซึ่งมีวตั ถุประสงค
เพื่อจะเผยแพรการรักษาโรค รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ ดวยวิธีการ
ตามแบบที่เรียกวา holistic หรือแบบองครวม ในที่นเี้ ราใชคําวา
ดุลยภาพ หมายความวารักษาดุลยภาพขององครวมนั้น หรือทําให
องครวมนัน้ ดํารงอยูในดุลยภาพนั่นเอง สวนทีว่ าสงเสริมสุขภาพนัน้
ก็เพื่อใหมีทงั้ สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยนื ยาว
คุณหมอลดาวัลยตั้งใจที่จะเผยแพรการรักษา และสงเสริม
สุขภาพตามแบบ holistic นี้ใหกวางขวางออกไปแลวก็ตั้งใจใหเกิด
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ประโยชนเปนความสุขแกประชาชน นีก่ ถ็ ือวาเปนความตั้งใจที่เปน
บุญเปนกุศล จึงหวังวามูลนิธินจี้ ะไดบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม
สืบตอไป
รวมความเทากับวามีความเปนสิริมงคลหรือเรื่องบุญกุศลเขา
มาผนวกกันเปนสองดาน เปนการเสริมกันใหมนั่ คงยิ่งขึน้ คือในสวน
ของมงคลปใหมก็ดานหนึ่ง และมงคลที่เกิดจากการริเริ่มตั้งมูลนิธิ
ดุลยภาพบําบัดเพื่ออายุและสุขภาพก็อีกดานหนึง่ สองดานนีเ้ สริม
ซึ่งกันและกัน
ปใหมก็มเี รื่องของมูลนิธนิ ี้ หรือวาเรื่องของการตั้งมูลนิธิการ
กุศลเขามาชวยเสริมใหปใหมนั้นมีความหมายมากขึน้
ในเวลา
เดียวกันการตั้งมูลนิธิทมี่ าประจวบในชวงนี้ก็เปนระยะเวลาที่เปน
มงคลสําหรับตัวมูลนิธเิ อง ทําใหเกิดความรูสึกวามีคณ
ุ คาและมี
ความหมายยิง่ ขึ้น จึงเปนเรือ่ งทีน่ าอนุโมทนา และในการที่ตั้งมูลนิธิ
ขึ้นในระยะนี้ ถาจิตใจบันเทิงผองใส ก็ถือวาตั้งขึน้ ดวยดี การเริ่มตน
ที่ดีก็เปนนิมิตหมายแหงความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตอไป

ความสมบูรณมีไมได ถาไรดุลยภาพ
ทีนวี้ าถึงดุลยภาพนีก้ ็เปนเรื่องสําคัญสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง
ทั้งสําหรับตัวมนุษย และสําหรับสิ่งแวดลอมทั้งปวง ดุลยภาพนี้เปน
ภาวะที่ทาํ ใหสงิ่ ทัง้ หลายดํารงคงอยูและดําเนินไปไดดวยดี
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จะเห็นไดงายๆ อยางนกนี้มีสองปก ถานกมีปกเดียวก็บนิ
ไมได นี้เรียกวา ไมมีดุลยภาพโดยสิน้ เชิง ถึงแมมีสองปกแตปกหนึง่ มี
ขน อีกปกหนึง่ ไมมีขนก็คงบินยังไมได แมแตวาสองปกมีขน แตวา
ขางหนึง่ ขนไมบริบูรณ ขางหนึ่งบริบูรณ ขนสมบูรณไมเทากัน ปกทั้ง
สองนัน้ ก็ไมสามารถจะพานกใหบินไปไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว
เทาที่ควรจะเปน นับวาเปนความไมสมบูรณของนกนั้น
หันมามองดูสงิ่ ที่มนุษยประดิษฐขึ้นก็เชนเดียวกัน อยางเรา
ประดิษฐเครื่องบินขึน้ มา ก็คลายๆ กับนกนัน่ แหละ เครื่องบินก็มีปก
สองปก หรือจะเพิ่มปกขางหลังอีกสองปกเปนสี่ปก ก็ได แตปกทัง้
สองดานนัน้ ก็จะตองทําใหเทากันหรือใหไดดุลยกันเรียกวา มีดุลย
ภาพอยางบริบูรณทีเดียว ถาขาดดุลยภาพก็เสียหลัก เครื่องบินก็บิน
ไมขึ้น
ถามีเหตุอะไรทําใหปกขางใดขางหนึ่งเสียขึ้นมาหรือวา
บกพรองขึน้ มา ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได
เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของดุลยภาพนี้เราจะเห็นไดไมยาก อยางไร
ก็ตาม ทีพ่ ูดมานี้เปนสิง่ ที่ไมสลับซับซอน เรามองดุลยภาพแคสวน
ที่มาเสริมกันสองอยาง แตทีนี้ถา ดูชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอม
ของมนุษยกวางขวางออกไป ก็มีอะไรตออะไรที่ซับซอนมากกวานั้น
อีก
พอถึงตอนนี้ดลุ ยภาพนั้นไมใชมีเพียงสองสวนและมาทําใหได
สมดุลกัน แตบางทีมนั มีมากมาย เพราะวาสิ่งทัง้ หลายที่เราเรียกวา
เปนองครวมหรือเปนสิ่งใดสิง่ หนึ่งที่เกิด ที่มองเห็นกันในโลกนี้ เมื่อ
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มองดูตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งก็เปนหลักความจริงโดยทัว่ ไป
เราจะเห็นวาเปนการประชุมกันเขาของสวนประกอบตางๆ มากมาย
เรียกวามีองคประกอบเยอะแยะมารวมกันเขา มาชุมนุมกันเขา มา
ประกอบกันเขา เปนสิง่ นัน้ ๆ สวนประกอบนั้น อาจจะมีมากมายเปน
สิบ เปนรอย เปนพันอยางก็ได เมื่อมีหลายอยางมากเขาก็ยงิ่ มีความ
ซับซอนมากยิง่ ขึ้น
ทีนี้สว นประกอบตางๆ
ที่มาอยูรวมกันนัน้ ก็ตองมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน อันนี้เปนหลักธรรมดา มันสัมพันธกัน
เชนโดยการทําหนาที่ มาประกอบมาเสริมกันซึง่ แตละอยางจะตอง
ทําหนาที่ของตนๆ โดยสัมพันธกันอยางพอเหมาะพอดีไดสัดไดสวน
ถาทําหนาที่ไมพอเหมาะพอดีขึ้นมาเมื่อไรก็เกิดเรื่องเกิดปญหาเมื่อ
นั้น นีก่ ็คือเรื่องที่เราเรียกวาหลักแหงดุลยภาพ

ดุลยภาพทางรางกายทําใหมีสุขภาพดี
ชีวิตของเรานีก้ ็เปนตัวอยางที่เราเห็นไดชัดเจน ชีวิตมนุษยนี่
ทางพระทานเรียกวา เปนรูปนามหรือเปนขันธ ๕ ก็เกิดจาก
องคประกอบตางๆ มากมาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรมมาประกอบ
กันขึ้น และสวนประกอบตางๆ เหลานัน้ เมื่อมันทํางานไดสัดไดสวน
พอเหมาะพอดีกัน ชีวิตของเราก็ดําเนินไปดวยดี แตถามันไม
พอเหมาะพอดีกันขึ้นมาเมือ่ ไรก็เกิดปญหาเมื่อนัน้
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ดุลยภาพทีม่ องเห็นไดงายๆ ในชีวิตคนเราก็คือ ดานรางกาย
รางกายนี่แหละเปนสวนที่มองเห็นไดงาย คนเรานี้ถาสวนประกอบ
ทางรางกายขาดดุลยภาพขึน้ เมื่อไร
มีสวนใดบกพรองทํางาน
สัมพันธกนั ไมดี ไมไดสัดสวนไมพอเหมาะพอดี ก็เกิดปญหา นั่นคือ
สิ่งที่เราเรียกวา โรคภัยไขเจ็บ
ทีนี้ ถาปรับใหเกิดความพอเหมาะพอดี มีสมดุลขึ้น ไดสัดได
สวนแลว ชีวิตนั้นเรียกวามีองคาพยพอันสมบูรณ ก็เปนอยู ดํารงอยู
ไดดวยดี อันนี้คือหลักที่สําคัญมาก และนี่แหละคือหลักที่เรียกวา
ดุลยภาพ ดังนั้นดุลยภาพจึงมาสัมพันธกบั สุขภาพ หมายความวา
ถาไมมีดุลยภาพ สุขภาพก็ไมมี
ถาหากวามีดลุ ยภาพ รักษาดุลยภาพไวได สุขภาพก็ดาํ รงอยู
ดุลยภาพก็คือความสัมพันธ
ดังนัน้ สุขภาพจึงอิงอาศัยดุลยภาพ
อยางพอเหมาะพอดีไดสัดไดสวนกันระหวางองคประกอบทั้งหลาย
นั่นเอง นี่ก็คือเรื่องของดุลยภาพในแงทเี่ กี่ยวของกับชีวิต
หลักการทีว่ ามานี้เปนสิง่ สําคัญที่อาตมภาพเขาใจวา ทาง
โรงพยาบาลบานสวนไดนาํ มาใช เมื่อวานนี้อาตมภาพก็ไดรับถวาย
หนังสือเลมหนึ่งเปนหนังสือเลมแรกของโรงพยาบาลบานสวน หรือ
ของมูลนิธิดุลยภาพบําบัด เพื่ออายุและสุขภาพ ชื่อวา HEAL เปน
ฉบับที่ ๑ พูดถึงดุลยภาพบําบัด ที่เปนเรื่องของรางกายของเรา
สําหรับดุลยภาพบําบัดดานรางกายนี้ อาตมภาพคงจะไมตอง
พูดมาก คิดวาทางคุณหมอทานทราบดีกวา เพราะฉะนั้น ก็ใหเปน
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เรื่องของคุณหมอที่ทา นจะอธิบายวาดุลยภาพในดานรางกายนี้ มี
ความสําคัญอยางไรตอสุขภาพของเรา หรือวาสุขภาพของมนุษยเรา
นี้ ตองอาศัยดุลยภาพอยางไรบาง

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหชีวิตมีความมั่นคง
ตอไปนอกจากดุลยภาพในเรื่องรางกายแลว ชีวิตมนุษยเรานี้
ที่จะดํารงอยูดว ยดีจะตองอาศัยดุลยภาพอีกหลายอยาง ตอนนี้เรา
มองออกไปจากตัวมนุษย เราไมไดมองจากโลกเขามา ไมวาจะมอง
จากดานไหนเปนหลักก็ตาม ก็จะมองเห็นดุลยภาพ แตตอนนี้เราเอา
ชีวิตของมนุษยเปนหลัก เอาตัวมนุษยเปนแกนกลางแลวมองออกไป
เมื่อกี้นี้เริ่มจากรางกายของเราก็บอกวาสุขภาพนี้ตองอาศัยดุลย
ภาพ
ทีนี้ตอไปดานที่สองที่งา ยๆ ในการดําเนินชีวิตของเรานี้ เรื่องที่
สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การทํามาหาเลี้ยงชีพ ความเปนอยูหรือเรื่อง
เศรษฐกิจ อันนี้ก็ตองมีดุลยภาพเหมือนกัน ดุลยภาพอยางงายที่สุด
ก็คือ ดุลยภาพระหวางการใชจายกับรายรับ รายไดกับรายจาย
จะตองไดดุลกัน ถารายไดนอยแตจายมากก็ตองเกิดปญหา เกิด
ความบกพรอง ชีวิตในดานเศรษฐกิจก็เปนโรค คือจะเปนปญหา
นั่นเอง
โรค แปลวา สิ่งที่เสียดแทง สิ่งทีท่ ําใหไมสบาย เพราะฉะนั้น
ถาชีวิตในดานเศรษฐกิจของเราไมมีสมดุลหรือไมมีดุลยภาพ ชีวิต
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ดานเศรษฐกิจของเราก็จะตองไมสบาย มีความขัดของ เพราะฉะนัน้
อยางนอยก็ตองใหมีดุลยภาพระหวางรายไดกับรายจาย
แตดุลยภาพระหวางรายไดกับรายจายนัน้
ไมใชแคเพียง
รายไดรายจายเฉพาะทีม่ องเห็นวาไดมาเทาไรจายไปเทาไร แตดุลย
ภาพนัน้ จะตองมองไปถึงภาวะสมดุลอื่นๆ ดวย เชน การวางแผน
เพื่ออนาคตเกีย่ วกับเรื่องของความมั่นคงของชีวิต
ยกตัวอยาง เชน เรานี้มิใชจะมีกาํ ลังรางกายแข็งแรงอยู
เรื่อยไปตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะเจ็บไขไดปวยหรืออาจจะ
ประสบเหตุภยันตราย หรือมีเหตุเรงดวนบางอยางตองใชเงินจํานวน
มากเกินกวาทีใ่ ชในขณะนี้ หรือเวลานัน้ เราไมสามารถจะทํางานหา
เงินไดก็จะตองมีดุลยภาพในแบบทีว่ าเตรียมการเพื่อปองกันปญหา
ในอนาคต จึงตองจัดเตรียมเงินไวอกี สวนหนึง่ ทีเ่ ก็บไวเปนเงินสะสม
สําหรับปองกันภัยขางหนา อันนี้เปนสวนอนาคตฝายรายได หรือ
ฝายเก็บรักษา
เพื่อใหสมดุลกับสวนที่จะใชจายทีเ่ ปนอนาคต
เหมือนกัน นีก่ ็เปนดุลยภาพอีกแบบหนึ่งคือดุลยภาพทีเ่ ปนเรื่องของ
อนาคต
แมตลอดจนเรื่องการทํางานก็เชนเดียวกัน
คือตองมีการ
วางแผน หมายความวา จะตองมีการสะสมทุน เพื่อจะไดนําเอาทุน
นั้นมาใชในการประกอบกิจการงาน
เพราะฉะนัน้
ในทางพระศาสนาทานจึงพูดถึงดุลยภาพใน
เรื่องรายได รายจาย ดังจะเห็นไดชัด เชนในหลักธรรมหนึ่ง
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พระพุทธเจาตรัสอุปมาวาการใชจายเงินของคนเรานี้ตองใหมีภาวะ
ที่เรียกวา รายไดเหนือรายจาย หรือใหไดดุลกันในแงทวี่ า ไมลบ คือ
ไมใหติดลบ แตถาบวกไมเปนไร อยางนอยไมใหลบ
ทานบอกวาเปรียบเหมือนอยางอางเก็บน้าํ อางหนึง่ ทีม่ ีชอง
น้ําเขาสีช่ อง และมีชองน้ําออกสี่ชอง เหมือนกับมีรายไดรายจายพอ
เทากัน ก็พอเปนไปได แตถาหากวาชองทางน้ําเขานอย แตมี
ชองทางน้ําไหลออกมาก ก็จะเกิดปญหาน้าํ ไมพอใช
ชองทางน้ําออกก็คือพวกอบายมุข อบายมุขนี้มิใชแคเปนทาง
น้ําออกในการใชจายเทานั้น แตเปนทางน้ํารั่วเลยทีเดียว คือเปนทาง
รั่วไหลหมดไปเปลาของรายได ถามีทางรั่วคืออบายมุขมากมาย เชน
หมกมุน ในเรื่องสุรา การพนัน หรือในเรื่องการเอาแตเที่ยวเปนตน
อยางนี้แหละคือทางรัว่ ไหลของรายได ถารั่วไหลอยางนี้ก็จะไปไม
ไหว
สวนในดานทางเขาทานวางเปนหลักไวเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถ
ธรรม คือธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจ จุบนั มีดังนี้
๑. ตองมีความขยันหมั่นเพียร
รูจักจัดการงานในการหา
ทรัพย
๒. ตองรูจักเก็บรักษาทรัพย และปองกันภัยอันตรายที่จะเกิด
แกทรัพยสนิ
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๓. ตองรูจักคบคน
รูจักสัมพันธกับเพื่อนมนุษยในทางที่
เกื้อกูลแกกิจการงาน และในการที่จะทําใหชีวิตของเรามี
ความดีงามเจริญกาวหนา
๔. หลักการใชจายที่วา ใชจา ยแตพอดีเรียกวา สมชีวิตา
ขอที่ ๔ นี่แหละคือเรื่องสมดุลหรือดุลยภาพ ซึง่ ในที่นเี้ ปนเรื่อง
ทางดานเศรษฐกิจ
นี้เปนตัวอยางของดุลยภาพที่เราจะตองนํามาใชจัดการกับ
ดานเศรษฐกิจ คือชีวิตของการดํารงอยูการทํามาหาเลี้ยงชีพ ถาหาก
วาเราทําไดดมี ีดุลยภาพ ชีวิตของเราก็จะเปนอยูไดดวยดี นีก้ ็เปน
ดุลยภาพอีกดานหนึง่

สังคมไมเสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไมขาดสันติสุข
ดุลยภาพดานอื่นก็มีอีกมาก เชน ดุลยภาพในทางสังคม เรา
อยูในสังคมก็ตองรักษาดุลยภาพเหมือนกัน
ในการที่จะมี
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ไมใหเกิดผลเสียไมใหเกิดความบกพรอง
ถาเกิดผลเสียก็คือ ความสัมพันธในทางสังคมของเราเอียง หรือทรุด
ไป เมื่อมีความสัมพันธที่ไมดี ก็เกิดผลเสียแกการดําเนินชีวิต ทําให
ไมมีความกาวหนา ดุลยภาพในทางสังคมนี้มิใชเฉพาะการที่เราอยู
รวมกับผูอื่นโดยไมเบียดเบียนกันและอยูรว มกันดวยดีเทานัน้
แต
หมายถึงวาในสังคมวงกวาง มนุษยจะอยูรว มกันดวยดีอยางไรก็ตอง
อยูดวยดุลยภาพทั้งนั้น
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แมแตการที่เราจะจัดการศึกษาออกมานี่ ก็ตองมีเรือ่ งของ
ดุลยภาพ เชนวา สังคมนี้ในแงเศรษฐกิจตองการกําลังคนในอาชีพนี้
หรือในวงงานนี้เทาไรสําหรับปตอไป ก็จะตองมีการวางแผนกัน เสร็จ
แลวทางฝายการศึกษาก็มาจัดวาจะตองผลิตบัณฑิตที่สาํ เร็จ
การศึกษาในดานนั้นออกมาใหพอ หรือถาวางแผนวาจะใหประเทศ
เจริญในดานอุตสาหกรรม ก็ตองเตรียมการศึกษาในดานวิศวกรรม
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอะไรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยวางแผนผลิตบัณฑิตในดานนั้นใหไดสัดได
สวนไดจํานวนที่เพียงพอ อยางนี้ก็เปนเรื่องของการสรางดุลยภาพ
ซึ่งตองมีการจัดการอะไรตออะไรใหปรับใหพอดีทั้งนั้น
แมแตเรื่องของสังคมวงกวางที่เกี่ยวกับรายได รายจาย หรือ
ความเปนอยู ก็ตองใหฐานะของประชาชนไมเหลื่อมล้ําต่ําสูงกัน
เกินไป มิฉะนัน้ ก็จะเกิดปญหา ดังนี้เปนตน อันนี้ก็เปนเรื่องดุลยภาพ
ทางสังคม ซึ่งสามารถพรรณนาไปไดมากมายไมรูจกั จบสิ้น

เมื่อมนุษยทําลายธรรมชาติ ก็นําความพินาศมาสูโลก
แตมันไมใชแคนี้ การที่มนุษยเราจะอยูดว ยดีในโลกนีก้ ต็ อง
สัมพันธกับธรรมชาติใหดีดวย ในแงนกี้ ็เชนเดียวกัน มีปญหา
เกี่ยวกับดุลยภาพในทางธรรมชาติ หรือในดานสภาพแวดลอม ซึง่
ขณะนี้กําลังเปนปญหาใหญ
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ธรรมชาตินี้จะอยูไดตองมีดุลยภาพ ถาขาดดุลยภาพเมื่อไรก็
เกิดปญหาทันที อยางในปจจุบันนีถ้ ือวา เกิดความบกพรอง เกิดการ
เสียดุลยภาพหรือวาไมสมดุลขึ้นแลวในธรรมชาติแวดลอมหรือใน
ระบบนิเวศน ตอนนี้กาํ ลังมีปญหามาก ไมวาจะปญหามลภาวะ เชน
น้ําเสีย ดินเสีย อากาศเสีย อะไรตางๆ จนกระทั่งวาไฟเสีย ถาพูด
ภาษาโบราณเรียกวา ดิน น้าํ ไฟ ลมเสีย
ไฟเสียในที่นี้ไมใชหมายความวาไฟดับ แตหมายความวาไฟ
มันไมสมดุล คือวา ความรอนหรืออุณหภูมินั่นเองไมพอดี ดังทีก่ ําลัง
เกิดปญหาวา อุณหภูมิในโลกนี้ ชักจะรอนขึ้น ชักจะสูงขึ้น นี่ก็
เรียกวาเปนการเสียดุลยภาพในดานไฟ
ดานลม ที่วา ลมเสียก็คืออากาศเปนพิษมีมลภาวะมากมาย
ดังที่ขณะนี้คนเปนโรคเพราะอากาศเปนพิษกันมากมาย
แลวก็ดินเสีย ดินเดี๋ยวนี้ก็มคี วามเสียหาย หนาดินถูกทําลาย
และทรุดโทรมสูญเสียไป เปนปญหาใหญในทางเกษตรกรรม
สวนน้ําเสียก็ชดั เจน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายพากัน
ปลอยของเสียลงไป น้ําเสียจนกระทั่งวาปลาก็หมดไป บางทีหมดไป
เปนแมนา้ํ ๆ เปนทะเลสาบๆ ไปเลย ในประเทศที่พัฒนาแลว
ทะเลสาบหลายแหงไมมีสัตวมีชีวิตเหลืออยู
นี่ก็เปนเรื่องของการเสียดุลยภาพ ในโลกมนุษยนี้ ถา
ธรรมชาติแวดลอมเสียดุลยภาพไป ตอไปมนุษยเองก็จะอยูไมได
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ที่วา มานี้ก็เรื่องดุลยภาพ ในสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติ ซึ่งเรา
จะตองดูแลรักษา เปนเรื่องของดุลยภาพอีกดานหนึง่
แตรวมแลวไมวาดานไหนก็ตามมนุษยก็จะตองพยายาม
รักษาดุลยภาพในเรื่องของดุลยภาพไวใหได

ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแหงความเปลี่ยนแปลง
ตอไปนี้ ก็จะวกกลับเขามาทีต่ ัวมนุษยอีก เมื่อกี้นี้ พูดไปๆ ก็
หางตัวออกไปทุกที
แตทั้งหมดนัน้ ก็เปนเรื่องที่สัมพันธกับตัวเรา
ทั้งสิน้ ทีนี้อยากพูดใหแคบเขามาอีกนิดหนึง่ คือหันกลับเขามาที่ชีวิต
นี้
เมื่อกี้นี้ไดพูดถึงดุลยภาพของรางกายของเรา แตชีวิตของเรา
นี่ไมใชมีเพียงรางกายอยางเดียว อีกสวนหนึ่งก็คือจิตใจ
ชีวิตของมนุษยเรานีม้ ีกายกับใจ เพราะฉะนั้นจึงตองมีดุลย
ภาพของใจดวยอีกสวนหนึ่ง
ทั้งกายและใจตางก็ตอ งมีภาวะที่
เรียกวา “ดุลยภาพ” นี้
ดุลยภาพในทางกายเราพูดไปแลว ถาหากวาเสียดุลยภาพ
ทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย ทีนี้ในทางจิตใจก็เหมือนกัน ในทาง
จิตใจนี้ถาหากวาเสียดุลยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจ
จะเห็นวาคนจํานวนมากเกิดปญหา ทีเ่ รียกวา เปนโรคจิต
ลองไปดูเถอะ เขาเสียดุลยภาพทางจิตใจ ดุลยภาพไมมี เขารักษา
ความทรงตัวไมไดแลว จิตของเขาทรุดลงไป มันเอียงลงไป ตะแคง
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ลงไป มันดิง่ ลงไปขางใดขางหนึง่ อยางเชน บางคนดีใจเกินไป
ควบคุมไมอยูก ็เสียดุลยภาพ ถึงกับเสียจริตไปก็มี แตอันนี้มนี อย ที่
เปนมากก็คือเสียใจเกินไป ควบคุมตัวเองไวไมอยู ก็เลยเสียจริต
อยางที่เรียกวาเปนบา
แตการเสียดุลทางจิตใจนัน้ ไมใชแคนี้เทานัน้ เสียจิตนัน้ เปน
ขั้นที่รุนแรงมากแลว ทีนี้ คนที่เสียดุลยภาพถึงขัน้ นัน้ อาจจะมีไมมาก
นัก แตการเสียดุลยภาพทางจิตใจที่เปนกันมากและหาไดทั่วไป ก็คือ
ภาวะขาดดุลยภาพในยามดีใจหรือเสียใจ
แลวปลอยตัวใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมเปนผลดีตอชีวิตและสังคม เชน ในยามที่ดีใจเกินไป
เมื่อไดโลกธรรมสมปรารถนาแลวรักษาตัวไมอยู ไมมีดุลยภาพก็จะ
ทําใหเกิดมีพฤติกรรมไมดีตามมา
คนเรานีจ้ ะตองประสบโลกธรรม คนที่อยูใ นโลกนี้ไมมีใครพน
โลกธรรมไปได โลกธรรมคืออะไร ก็คือไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ
เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มีแปดอยาง แยกเปนสองดาน
คือ ฝายทีน่ า ชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ กับฝายทีไ่ มนาชอบใจ
เรียกวา อนิฏฐารมณ
ฝายทีน่ า ชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ ก็คือ ไดลาภ ไดยศ
สรรเสริญ และมีความสุข ฝายที่ไมนาชอบใจเรียกวา อนิฏฐารมณ ก็
คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข
การที่เราอยูในโลกนี้ ทานบอกวา ตองรูเทาทันวาเปนธรรมดา
ที่เราตองเจอโลกธรรมเหลานี้ จะเจอมากหรือเจอนอย ก็ตองเจอบาง
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ละ ไมมีใครสามารถหลีกพนไปไดโดยสิ้นเชิง ทีนี้ขอสําคัญก็คือวาจะ
ปฏิบัติตอมันอยางไร ถาวางตัวตอมันไมถูกแลว ก็จะเกิดปญหา
แนนอน
การวางตัวถูกตอง ก็คือ การรักษาดุลยภาพทางดานจิตใจไว
ถาไมรักษาดุลยภาพของจิตใจไวใหได ไมวา ทางดีหรือทางเสีย ก็เสีย
ทั้งคู ทานเรียกวาฟูกับยุบ คือถาทางดีกฟ็ ู ถาทางเสียก็ยุบ พอได
ลาภก็ฟู พอเสียหรือเสื่อมลาภก็ยุบ พอไดยศก็ฟู พอเสื่อมยศก็ยุบ
คนทั่วไปมักจะเปนอยางนี้

ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนยพลังยิ่งใหญแหงการสรางสรรค
ทีนี้ จะทําอยางไร ก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง ถาหากวาไดแลว
เกิดเหลิงระเริงมัวเมา ไดเงิน ไดทอง ก็ใชกันเปนการใหญสนุกสนาน
หากันแตความสุข ถาอยางนี้กห็ มด ไมใชหมดแตเพียงทรัพยเทานัน้
สุขภาพก็เสื่อมโทรมลงไปดวยกับเงินทีห่ มดไปนั้น หรือวาไดยศก็มวั
เมาในยศนัน้ ถืออํานาจและใชอํานาจนัน้ ในทางที่ผิด เชน ขมเหง
เบียดเบียนผูอื่น หรือทําการชั่วรายทุจริต หาผลประโยชน บํารุง
บําเรอตนเอง สรางปมสรางปญหาขึ้นมา ถาอยางนี้การไดลาภ หรือ
ไดยศนั้น ก็กลายเปนเหตุใหชีวิตของเขาตองเอียงหรือตะแคงเสียดุล
ไป
ทีนี้ ในทางตรงกันขามถาหากประสบความเสื่อม พอเสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ สูญเสียเงินทองมากมาย ประสบภัยพิบัติอันตราย

๑๕
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และเสื่อมยศ เสียฐานะ ก็มีความเศราเสียใจเกินไปรักษาตัวไมอยู
จิตใจก็อาจจะเลยเถิดไป อาจจะเสียจริตเสียสติไปเลยบางทีไมถงึ
ขนาดนัน้ ก็อาจจะเหงาหงอยเฉากาย เฉาใจ เปนคนเสียสุขภาพ มี
ผลกระทบมาทางรางกายอีกกลายเปนคนทีท่ ั้งกายทัง้ ใจนี่บอบซ้ํา
ทรุดโทรมไปหมด และชีวิตทัง้ ชีวิตก็หมด ก็เสื่อม ก็โทรม ก็ทรุดไป นี่
ก็เรียกวาเปนการปฏิบัติไมถูกตองตอทัง้ ไดและเสีย คือฟูเกินไป และ
ยุบเกินไป
ทีนี้ ถาปฏิบัติถูกตองจะเปนอยางไร ถาปฏิบัติถูกตองก็
กลายเปนวา ทําใหสิ่งเหลานี้เปนผลดีแกชีวิตขึ้นมา เชน คนไดลาภ
พอไดลาภก็รูทันวา นี่เปนโลกธรรม เปนสิ่งที่มีอยูในโลกเปนธรรมดา
เมื่อเราได ก็คือเหตุปจจัยมาประกอบกัน ประจวบพอดีทําใหเปน
ผลดีแกเรา เราก็ควรใชลาภ ใชเงินใชทองนี้ใหมนั เปนประโยชน หรือ
ถาไดยศ ก็ถือโอกาสใชยศใหเปนประโยชน เปนโอกาสที่จะ
สรางสรรคความดี
เวลามีเงินมีทองก็ผูกมิตรไมตรี ชวยเหลือเจือจานคนเขาไว
เปนโอกาสแลวที่จะทําความดี ถาคนมีความตัง้ ใจดี การไดเงินได
อํานาจเปนตน ก็เปนโอกาสที่จะไดทาํ ความดีมากขึน้ แทนที่จะหลง
ระเริงมัวเมาใชไปในทางที่บาํ รุงบําเรอตัวเอง หรือขมขี่เบียดเบียน
ผูอื่น ก็เอามาชวยเหลือเพื่อนมนุษย ทําความดีใหมากขึ้นสงเสริมกัน
ก็เทากับเปนความดีทั้งประโยชนตนและประโยชนผูอนื่ ปลูกฝงเขาไว
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อันนี้กก็ ลายเปนวาการไดนนั้ ทําใหเกิดความดีงามและประโยชนสุข
มากยิง่ ขึ้น
เพราะฉะนัน้ ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวา ถาเราปฏิบัติ
ถูกตอง ลาภยศเปนตน ก็จะกลายเปนโอกาสใหเราทําความดีได
มากยิง่ ขึ้น
คนบางคนแมจะมีความคิดที่ดีแสนดี แตไมมีเงิน ไมมีอาํ นาจ
จะทําอะไรก็ไมสะดวก ไมมีบริวารทําไมไดติดขัดไปหมด ทําได
แคบๆ แตทีนี้พอมีเงินมีทรัพยก็สามารถนําเอาความคิดดีอยางนั้น
มาทําไดสบายเลย เงินก็มี บริวารก็มี ตําแหนงฐานะและอํานาจก็มี
พอมีอยางนี้แลว คนเขาเชื่อถือ ทําอะไรก็ไดสะดวก ความคิดที่ดีงาม
นั้นก็เกิดผลงอกเงยออกไป เพราะฉะนัน้ ทานจึงใหใชลาภยศในทาง
ที่ถูกตอง คือใหเปนโอกาสในการที่จะสรางสรรคสิ่งทีด่ ีงามใหมาก
ยิ่งขึ้นไป
ในทางตรงขาม พอประสบความเสื่อมเสีย พบโลกธรรมฝายที่
ไมนาพอใจ เกิดเสื่อมลาภ เสียเงินเสียทอง หรือเสื่อมยศขึ้นมา ก็
รูเทาทันอีกนัน้ แหละวา นี่แหละ ถึงคราวที่เราเจอบางแลวนะ อาว
มันก็เปนบททดสอบเรา เอาละ ใหมนั รูไป เราเจอมันเขาแลวเปน
อยางไร เอาเปนบททดสอบ ถามองในแงเปนบททดสอบ เราก็
ปรับตัวปรับใจได ดูซิวาเราเขมแข็งมั่นคงพอไหม
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ถึงจะเสียดุลยภาพกาย ก็ตองรักษาดุลยภาพใจไวใหได
ในกรณีที่เสื่อมสุขภาพนีก่ ็เหมือนกัน เราก็ตองมองในแงดี
อยาไปมองในแงวา โอย เราแยแลวไมไดความเลย รางกายของเรา
เสื่อมเสียแลวทําอะไรก็ไมได ถามองอยางนี้ ก็ยิ่งทรุด แลวก็จะเอียง
หรือลมไปเลย ในทางที่ถกู จะตองมองใหเปนคือมองวาเราเกิดมาที
หนึง่ ก็ไดมีประสบการณทเี่ ปนกําไรชีวิต คนอื่นเขาอาจจะไมเจอการ
เจ็บปวยอยางเรา เราเจอมันเขาแลวจะไดรูจักทุกขที่เกิดจากโรคนีว้ า
มันเปนอยางไร
๑. เราไดประสบการณที่เปนกําไรชีวิต หรือที่แปลกพิเศษ ซึ่ง
หลายคนไมมีโอกาสไดพบ
๒. เราไดทดสอบตัวเอง ดูความเขมแข็งวา เรามีความ
เขมแข็งแคไหน จิตใจของเราเจออุปสรรคอันตรายขนาดนี้
สูไดไหม
๓. ถาหากวาเจอขนาดนี้แลว เรายังไมหวัน่ ไหว ยังเขมแข็งสู
ได เราจะมีความภูมิใจเกิดปตขิ ึ้นมา จิตใจกลับสบายผอง
ใสวา เราสามารถทนตอทุกขทรมานขนาดนี้ เอาชนะได
สามาถทําจิตใจใหดีได
๔. การเปนโรค เปนโอกาสที่เราจะตัดกังวลหรือภาระอะไร
บางอยางลงไปได และสามารถใชเวลาในขณะที่เปนโรคนี้
ไปทําในสิง่ เปนประโยชน เชน บําเพ็ญเพียรทางจิตใจหรือ
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จะมาพัฒนาทางจิตใจของเรา ใหจิตใจมีความสุขไดอีก
ดานหนึง่ ก็ได
๕. ตัวโรคและความทุกขอยางที่ทา นเรียกวาทุกขเวทนาที่เกิด
จากโรคนัน่ เอง เปนของจริง เปนประสบการณตรง ซึ่งผูท ี่
ไดศึกษาธรรมแลว สามารถยกเอาขึ้นมาพิจารณา หรือ
มองลงไปตรงๆ ในเวลาที่มนั กําลังเปนอยูน ั้น แลวทําให
มองเห็นสัจจธรรมของชีวิต จนกระทัง่ เกิดปญญารูแ จง
บรรลุโลกุตตรธรรม ยกจิตใจขึ้นเปนอิสระ เรียกวาบรรลุ
มรรค ผล นิพพานได
ตกลงวาคนที่รูจักปฏิบัติตอสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง ไมวาได
หรือเสียก็กลายเปนไดทงั้ นัน้
ถึงอยางไรก็ตาม เราตองตั้งใจไวกอนวา เราจะตองทําให
กลายเปนการไดในทุกกรณี ทางพระทานถือหลักอยางนี้ ทาน
เรียกวา โยนิโสมนสิการ
คนใดเกิดมาในโลกมีโยนิโสมนสิการแลว เรียกวาโอกาสที่จะ
สูญเสียมีนอยอยางยิ่ง ไดเสมอไป ไมวาอะไรไดหมด เจออะไรที่ไมดี
ใครวาไมดี ฉันตองไดประโยชนสักอยาง ไดคติจากชีวิต ไดอะไร
ตางๆ ไดสิ่งที่เปนประโยชน อยางนอยก็ไดประสบการณ หรือถา
ดีกวานั้น ก็อาจจะถึงขั้นรูแ จงเห็นความจริงของโลก แมแตปลง
อนิจจังเห็นความไมเทีย่ งแทของสิ่งทัง้ หลาย แลวทําใจใหเปนอิสระ
ได
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คนโง เสียดุลยภาพกายแลวก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปดวย

คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาชวยดุลยภาพกาย
บางคนเจอเหตุรายในชีวิต แตรูจักมองก็ไดประโยชน แมแต
ถึงขั้นสูงสุด อยางเชนบางทานในสมัยพุทธกาล มีประวัติพระสาวก
บางองคไปเจอเหตุรายในชีวิตแลวไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ก็
เพราะไดประสบภัยพิบัติ
นี้เรียกวารูจักถือเอาประโยชนจากสิ่ง
ทั้งหลาย อันนี้ก็คือหลักของดุลยภาพในชีวิต เรียกวา เราตองรูจัก
ถือเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย และรักษาดุลยภาพของชีวิตเอาไว
ใหได
ที่วา มานี้ก็เปนเรื่องของดุลยภาพดานจิตใจ สภาพทางดาน
จิตใจนี้ก็จะมาสมดุลกับทางรางกาย จิตใจเองก็มีภาวะที่เรียกวามี
ดุลยภาพ หรือสมดุล อยางที่อาตมภาพกลาวแลว และยังจะมา
สมดุลหรือดุลยภาพกับรางกายดวย เราไมใชมีแตรางกายเทานัน้
อยางที่อาตมภาพพูดเมื่อกีน้ ี้ จะไดโยงใหเห็นวา รางกายกับจิตใจนี่
มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ถารางกายของเรากระทบกระเทือน เราเหีย่ วเฉาทางรางกาย
ก็อาจจะมีผลกระทบใหจิตใจเสื่อมโทรมตามรางกายไปดวย
ใน
ทํานองเดียวกันถาเรารักษารางกายดี ทําใหจิตใจของเราสบายได
งาย เชน คนทีร่ างกายแข็งแรง ก็ไมคอยมีปญหาทางรางกายที่จะทํา
ใหหงุดหงิดกังวลใจ แตถา รางกายของเราเกิดความบกพรอง ปวย

๒๐

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)

๒๑

เจ็บขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะทําใหจิตใจถูกกระทบกระเทือน หงุดหงิด
ไดงาย ฉุนเฉี่ยวงาย
นี่แหละเปนเรือ่ งที่เกี่ยวของกับดุลยภาพระหวางรางกายกับ
จิตใจ รางกายเสียดุลก็พลอยทําใหใจเสียดุลไปดวย ใจเสียดุลก็ทํา
ใหกายเสียดุลไปดวย
ทีนี้ คนที่รูจักปฏิบัติใหถูกตอง ก็คือวาเวลากายเสียดุล ก็เอา
ใจมาชวยกาย หมายความวาคนทีท่ ําเปนนัน้ จะทําใหผลยอนกลับ
ตรงขาม คนที่ทาํ ไมเปนพอรางกายเสียดุล ใจก็เสียดุลดวย เสียดุล
ไปทั้งชีวิต แตคนทีท่ ําเปนพอกายเสียดุล เขาก็ไปเสริมทางจิตใจ เอา
จิตใจมาชวยถวงดุลไว ทําใหกายไดดุลสูงขึ้นไป และกลับมาชวย
รางกายใหดีขนึ้
ดังนัน้ หลักเรื่องดุลยภาพนี้จงึ สําคัญมาก
และดุลยภาพ
ระหวางกายกับใจก็เปนเรื่องใหญอันหนึง่
คือดุลยภาพของกายก็
สวนหนึง่ ซึง่ เปนเรื่องที่คุณหมอไดพูดเปนพิเศษ กับดุลยภาพของใจ
ที่พระพูดเปนพิเศษ แลวก็ยังมีดุลยภาพระหวางกายกับใจที่สัมพันธ
กันนี้อีก ซึ่งก็จะตองเอามาชวยเสริมกันใหไดอีก อยางที่วา แลว ถา
กายเสียหลักก็ตองเอาใจมาชวย ถาใชเปนแลวใจก็มาชวยกายได นี่
เปนหลักในเรือ่ งดุลยภาพ อาตมภาพก็ไดพูดมาแลวหลายแงหลาย
อยาง
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แมแตธรรมก็ตองมีดุลยภาพ
ทีนี้ ดุลยภาพยังไมหมด ยังมีดุลยภาพที่ลึกซึง้ ไปกวานั้นอีก
เมื่อกี้นพี้ ูดถึงดุลยภาพ มาถึงดุลยภาพของใจ และดุลยภาพระหวาง
กายกับใจ นอกจากนี้ยงั มีดุลยภาพที่ลกึ ลงไปกวานัน้ คือ ดุลยภาพ
แหงธรรม
ธรรมก็มีดุลยภาพเหมือนกัน คือ การปฏิบัติธรรม หรือทํา
ความดีอะไรตางๆ ตองมีดลุ ยภาพ กลาวคือ ความพอเหมาะพอดี
เหมือนกัน ถาไมพอเหมาะพอดี ก็เกิดโทษ ยกตัวอยางที่
พระพุทธเจาตรัสไว เชนอยางศรัทธาที่เราฟงกันมา มีเรือ่ งศาสนาก็
ตองมีเรื่องศรัทธา
สําหรับคนที่เขามานับถือศาสนานั้น คําทีไ่ ดยินบอย ก็คือคํา
วา ศรัทธา ไดแกความเชื่อ ซึง่ ตองมีไวเปนหลักสําคัญอันหนึ่ง แต
ในทางพระพุทธศาสนาบอกวา ศรัทธาที่เปนคุณธรรมอยางเดียวไม
พอ จะปลอยใหศรัทธาเรื่อยเปอนไปไมได ตองมีดุลยภาพ สิง่ ที่จะทํา
ใหเกิดดุลยภาพ เขาคูก ันกับศรัทธา ก็คือ ปญญา
หลักนี้มาในหมวดธรรมที่เรียกวา อินทรีย ๕ ประการ ทาน
บอกวาอินทรีย ๕ ตองไดสมดุลตองมีความสม่ําเสมอ พอเหมาะ
พอดีกัน นีก่ ค็ ือ หลักดุลยภาพนัน่ เอง
อินทรีย ๕ นั้นมีที่ตองเขาคูกนั สองคู คูท ี่หนึ่งก็คือ ศรัทธา กับ
ปญญา ศรัทธามีไว ถามากเกินไปไมมปี ญญาคุม จะกลายเปน
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ความงมงาย เชื่อไปตามเขาหมดอะไรๆ ก็เชื่อ หลงใหลโนมใจเชื่อ
งาย ถูกหลอกงาย ใครเขาอยากจะหลอกก็หลอกไดงา ย
ในทางตรงขาม ถามีแตปญญา ใชแตปญญา ก็มักมองอะไร
ขามไปงายๆ บางทีก็เอาแตความรูที่ตวั มีอยูไปวินิจฉัย คอยจะ
ปฏิเสธไปหมด หรือไมก็คิดฟุงซานไป ไมยอมตั้งหลักพิจารณา ไม
ยอมจับหรือรับเอามาพิจารณาก็เลยเปนคนที่จับอะไรเปนจุดเปน
หลักไมคอยได บางทีกก็ ลายเปนฟุง ซานไป นี่เรียกวายึดไปขาง
ปญญามากเกินไป
เพราะฉะนัน้ ทานจึงบอกวาตองปรับศรัทธากับปญญาใหสม
กัน ใหพอดีกนั ศรัทธาเปนตัวชวย ถาทําใหถูกตองก็เปนตัวนําไปสู
ปญญา และชวยเสริมปญญา แตถาใชไมเปน ศรัทธาก็มาขวาง
ปญญา
ทําไมศรัทธาจึงขวางปญญา
เพราะวาถาเชื่อแลวเขาวา
อยางไรก็วาไปตามนัน้ ก็เลยไมไดปญญาอะไรขึ้นมา
แตในทางตรงขาม ที่วา ศรัทธาเสริมปญญานัน้ เปนอยางไร ก็
คือ มันเปนจุดใหเราเริ่มตนได เราเห็นวาสิ่งนี้ดีมีเหตุผลเขาทีเรารับ
ฟงมา หรือฟงทานผูนพี้ ูดมีเหตุมีผลนาเชื่อ ศรัทธาก็เกิดขึ้น พอ
ศรัทธาเกิดขึน้ ก็ไดจุดที่จะนํามาพิจารณา
และถาเอาจริงเอาจัง
ศรัทธาเปนตัวที่ทาํ ใหเกิดพลังวา ตอไปนี้เราจะคิดเรื่องนี้จริงจัง ได
จุดที่จะไปศึกษาคนควา
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คนที่จะไปศึกษาคนควาเรื่องอะไร มันตองมีจุดมีเปาที่ชดั เจน
และตองเริ่มทีศ่ รัทธา ศรัทธาเปนตัวจับเอาไว พอศรัทธาเปนตัวสง
แรงไปแลว ปญญาก็คนในเรื่องนั้นไปจริงจัง จนกระทั่งสําเร็จได
ปญญาเห็นแจมแจงโดยสิน้ เชิง พอปญญาจบสิ้นแลว ก็บอกวาอยู
เหนือศรัทธา ไมตองอาศัยศรัทธาอีก
ตอนแรกศรัทธากับปญญาตองมีดุลยภาพ
ไดสมดุลกัน
ศรัทธาก็มาเปนตัวเสริมชวยตั้งจุดเริ่มตนใหปญญา ปญญาก็มาคุม
ศรัทธาไว และอาศัยศรัทธาเปนตัวชี้นาํ ทางพุงไปทําใหมีกําลังที่จะ
ศึกษาคนควาไดเต็มที่ ดังนัน้ ก็ตองใชศรัทธากับปญญาใหเปน จึง
ตองมีดุลยภาพ ดังทีท่ านบอกวาตองปรับศรัทธากับปญญาใหสม
กัน

ถาจัดธรรมเขาดุลได ก็ไมพลาดจากผลที่มุงหวัง
ตอไปคูที่สองไดแก วิริยะและสมาธิ วิรยิ ะ คือความเพียร
พยายามเห็นอะไรก็เปนสิ่งทาทายใจสู
จะทําใหสําเร็จจะกาวไป
ขางหนาอยูเรือ่ ย อีกดานหนึ่งก็คือ สมาธิ ไดแก ความมีใจแนวแน
สงบ มัน่ คง คนที่มวี ิริยะ คือ ความเพียร เปนคนที่เรียกวาอยูไมเปน
สุข ไมอยูนงิ่ นิ่งเฉยอยูไมได จะทําโนนทํานี่เรื่อยไป แตทีนถี้ าหากวา
วิริยะนัน้ เกินไป ก็จะกลายเปนพราหรือพลานไปเลย วิริยะ เพียร
แลวก็เลยเถิดไปจนกระทั่งวาไมไดอะไรจริงจัง
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สวนคนที่มีสมาธินนั้
ใจสงบอยูกับสิง่ ที่กําลังทําหรือกําลัง
เกี่ยวของ ใจจดใจจอ พอใจจดใจจอ ก็สบาย ก็เพลิน บางทีพอได
สมาธิอยางที่ชอบพูดกันวามาปฏิบัติธรรมไดสมาธิแลวใจสงบ
นอกจากสงบแลวก็ยังไดความสุขดวย พอทําสมาธิไดความสุขบางที
ก็เลยติดอยูในความสุขนัน้ แลวก็อยูตรงนัน้ เอง ไมไปไหน ไมอยาก
กาวตอไป หรือคืบเคลื่อนออกไปจากสภาพนัน้
ทานวาคนที่มแี ตสมาธินนั้ ถาสมาธิแรงเกินไป ไมเอาวิรยิ ะมา
ชวย ก็จะกลายเปนคนเกียจครานไป เพราะฉะนัน้ ทานจึงบอกวา
ตองปรับอินทรียใหเสมอกัน วิริยะกับสมาธิตองปรับใหเสมอพอดีกัน
เหลือจากนี้ แลวก็มีอนิ ทรียอ ีกตัวหนึ่ง ยังไมครบ ๕ อินทรีย
อีกตัวหนึ่งนัน้ ก็คือ สติ ซึ่งอยูตรงกลาง สตินี้เปนตัวที่คอยตรวจตรา
คอยดูวา ศรัทธาแรงไปหรือออนไป ปญญาแรงไปหรือออนไป ตรวจ
และคอยยับยัง้ คอยเหนีย่ วรั้ง คอยเตือนวา ศรัทธาตอนนี้แรงไปแลว
นะ ปญญาตอนนีน้ อยไป ตองดึงขึน้ มาเสริมขึ้นมา หรือวาวิริยะ
ตอนนี้ออนไปหรือแรงไป สมาธิออนไปหรือแรงไป อะไรทํานองนี้ สติ
เปนตัวคอยตรวจตราและคอยควบคุมไว เพราะฉะนัน้ สตินี้จึงตอง
ใชตลอดเวลา
เรื่องอินทรีย ๕ นี้อาตมภาพยกมาเปนตัวอยางเพื่อใหเห็นวา
แมแตธรรมก็ตองมีสมดุลหรือมีดุลยภาพ การปฏิบัติธรรมทุกอยาง
ตองมีดุลยภาพ ถาไมมีดลุ ยภาพ ก็เสียหลักไปทุกอยาง เสียไป
ดวยกัน ไมใชวามีธรรมขอหนึง่ แลว ปฏิบัติเรื่อยไปจะถูกตองและ
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ไดผลดีเสมอไป อยางทีว่ าศรัทธาก็เปนคุณธรรมขอหนึง่ แตไมใชวา
ศรัทธาจะทําใหเกิดแตผลดีเสมอไป
แมแตอกุศลธรรม ทานบอกวาถาใชเปนก็เอามาเปนปจจัยแก
กุศลธรรมได แตมีอันตรายนิดหนอย เรียกวามีผลพวงในทางเสีย
เหมือนกับใชยาทีว่ ามีสารซึ่งเปนพิษอยูบา ง แตเอามาใชในทางที่
เปนประโยชนบางประการ บางครั้งก็ตองอาศัยมันเหมือนกัน

ในที่สุด ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คือธรรม
ตอไปนี้ จะขอพูดถึงเรื่องดุลยภาพของธรรมเปนแงสดุ ทาย
แตเปนแงที่คมุ ทั้งหมด วาไปแลวมันก็คอื การปฏิบัตถิ ูกตองตอสิ่ง
ทั้งหลายนัน่ เอง ตัวธรรมอยูท ี่นี่ และเมื่อพูดในแงนี้ ตัวธรรมนัน่ เอง
คือดุลยภาพ หรือดุลยภาพ ก็คือตัวธรรมนัน่ เอง
เพราะฉะนัน้ จะปฏิบัติถูกตองตอรางกายใหรางกายเกิดดุลย
ภาพก็ตาม ปฏิบตั ิถูกตองตอเศรษฐกิจ ดําเนินการหาเลี้ยงชีพ
จัดการเงินใหพอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในทางสังคมให
พอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในเรื่องของจิตใจของเราให
พอดีก็ตาม นั่นคือ ดุลยภาพของธรรมหรือตัวธรรมเปนดุลยภาพ
เปนขอสุดทายซึ่งเปนตัวที่คมุ และคลุมทัง้ หมด
เพราะฉะนัน้ ในการที่จะปฏิบัติดุลยภาพทัง้ หลาย ในที่สุด
แลวก็อาศัยดุลยภาพของธรรมนั่นเอง มาชวยปรับทําใหเกิดความ
พอเหมาะพอดี
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เราอยูในโลกนีก้ ็ตองรูหลักดุลยภาพ ทีเ่ ราตองรูหลักดุลยภาพ
เพราะอะไร? เพราะวาสิง่ ทัง้ หลายที่อยูในโลกนี้ มีความสัมพันธอิง
อาศัยกันทัง้ นัน้ มันไมไดอยูลําพังตัวของมันเองเทานัน้ และตัวมัน
เองก็เกิดขึน้ จากสวนประกอบมากมาย ซึ่งสวนประกอบเหลานัน้
จะตองสัมพันธซึ่งกันและกัน
ทําอยางไรจะใหมีความสัมพันธที่
พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนถี้ ารักษาไวได มันก็จะทําให
ทุกอยางดําเนินไปไดดวยดี เพราะฉะนัน้ หลักในเรื่องดุลยภาพนีก้ ็
เกิดจากการทีส่ ิ่งทัง้ หลายนัน้ สัมพันธซงึ่ กันและกันนัน่ เอง
ดุลยภาพวาไปแลวก็คือ ความสัมพันธอยางพอเหมาะพอดี
ถาความสัมพันธไมพอเหมาะพอดี เมื่อไรก็จะเสียดุลยภาพเมื่อนัน้ ที
นี้ถาหากวาจะปลอยใหมนั มีดุลยภาพของมันเอง
ก็ไมแนนอน
เพราะวาชีวิตของมนุษยเรานี้ก็ประสบสิง่ ที่เขามากระทบกระทัง่
มากมายที่จะทําใหดุลยภาพนัน้ สูญเสียไป เพราะฉะนัน้ เราจึงตองรู
หลักในการปฏิบัติเพื่อรักษาดุลยภาพอันนี้
ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีปฏิบัติในการที่จะรักษาดุลย
ภาพอยูเสมอ แมแตหลักธรรมที่สําคัญสุดยอดที่สุด ที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ หลักแหงดุลยภาพนี้นนั่ เอง

ทางสายกลาง คือ ทางแหงดุลยภาพ
ปฏิปทา ก็คือ ขอปฏิบัติหรือการปฏิบัติ มัชฌิมา ก็คือ พอดี ที่
เราแปลกันวาทางสายกลาง ก็คือวิธีปฏิบัติที่พอดีนนั่ เอง ปฏิบัติ
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อยางไดสัดไดสวนพอเหมาะพอดี ตองมีองคประกอบ ๘ อยางเขา
มาประสานกันพอเหมาะแลวจึงจะเกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา
กลาวคือ
๑. มีทิฏฐิที่เปนสัมมา ครบถวนเหมาะเจาะ คือถูกตอง
พอเหมาะกับความเปนจริง
๒. มีสังกัปปะ ความดําริที่สัมมา คือถูกตองครบถวน
พอเหมาะพอดี เรียกวาโดยชอบ
สํานวนโบราณ ทานเรียกวาโดยชอบ หมายความวา ถูกตอง
อยางครบถวน โดยสอดคลองกับความจริง พูดงายๆ ก็คอื มีปญญา
เห็นชอบ มีความคิด มีความดําริที่ถูกตองชอบธรรม
๓. แลวก็มีการใชวาจา ใชคําพูดอยางถูกตอง
๔. แลวก็รูจักแสดงออก กระทําการตาง ๆ ทางกายอยาง
ถูกตอง
๕. เลี้ยงชีพ คือประกอบอาชีพที่เปนสัมมาชีพ
๖. แลวก็มีความเพียรพยายามอยางถูกตอง
๗. มีสติที่ใชอยางถูกตอง
๘. แลวก็มีสมาธิ จิตตั้งมั่นอยางถูกตอง
ทั้งหมดนี้ตองมาเปนองคประกอบประสานกลมกลืนกัน ถาได
ไมครบถวนก็ไมเกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา พอครบถวนไดสัดสวน
พอเหมาะพอดี มันจะเสริมกัน มาเปนปจจัยแกกนั และกัน แลว
ทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จ คือการบรรลุจุดหมายแหงชีวิตที่ดี
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งามมีความสุข
เปนอิสรภาพอยางแทจริง
จึงเรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง คือ ขอปฏิบัติสายกลาง
หรือขอปฏิบัติที่พอดี คําวาสายกลางในทีน่ คี้ ือพอดี
เพราะฉะนัน้ ขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเต็มไปดวย
เรื่องของความพอดี
หลักใหญมัชฌิมาปฏิปทาก็พอดี
เราจะเปนมนุษยที่ดี ทานบอกวา ตองมีสัปปุรสิ ธรรม ธรรม
ของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี ธรรมของคนดีนนั้ มีอะไรบาง มีรูจัก
เหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักบุคคล รูจักชุมชน
ในบรรดา ๗ ขอนี้ ขอทีส่ ําคัญอันหนึ่งก็คือ รูจักประมาณ รูจัก
ประมาณ ก็คือ รูจักความพอดี ไดแก การรูจักพอดีในสิง่ ทั้งหลายทัง้
ปวง จะทําอะไรตองรูจักพอดี
ความพอดีนี้เปนเรื่องสําคัญเปนเคล็ดลับในความสําเร็จของ
ทุกอยาง ถาทําพอดี นอกจากสําเร็จแลว ผลดีเกิดขึ้นดวย ถาไมพอดี
ก็ตองเกิดปญหาไมมากก็นอ ย เพราะฉะนั้น หลักพระพุทธศาสนาที่
เรียกวา ทางสายกลางคือหลักของความพอดี แมแตรับประทาน
อาหารทานยังบอกวาตอง โภชเนมัตตัญุตา คือตองรูจักประมาณ
ในการบริโภค ก็คือรับประทานแตพอดี ถารับประทานไมพอดี เดี๋ยว
น้ําหนักเพิม่ มากเกินไป ก็เสียดุลยภาพ ทีนี้ก็จะยุง เดี๋ยวเสียสุขภาพ
ดานนัน้ ดานนี้

๒๙

๓๐

ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ

เพราะฉะนัน้ หลักพระพุทธศาสนาหมดทุกประการ ไมวาจะ
ไปมองอะไร จะเปนเรื่องปรับอินทรีย ๕ ใหพอดีก็ตาม เรื่อง
รับประทานอาหารใหพอดีกต็ าม เรื่องสัปปุริสธรรม ในขอที่วารูจัก
ประมาณคือรูจักความพอดีก็ตาม ตลอดจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทา
ปฏิบัติใหพอดีเปนทางสายกลาง ลวนแตเปนเรื่องของความพอดี ซึ่ง
เกี่ยวกับดุลยภาพทัง้ สิ้น ตกลงวา ทัง้ หมดนี้ก็คือหลักของการดําเนิน
ชีวิตอยูในโลก ใหอยูไดดวยดี

ดุลยภาพ คือสาระขององครวม
ทีนี้ อาตมภาพมาพูดในวันนี้ ก็มาพูดในที่ประชุมของทานที่
เกี่ยวของกับเรือ่ งโรคภัยไขเจ็บ และการดูแลรักษาพยาบาล พรอม
ทั้งญาติโยม ทานที่ไดมารับการรักษาพยาบาล อยางที่กลาวแลว ทุก
ทานมีน้ําใจมาสังสรรครวมกันในวันนี้ ก็เปนโอกาสอันดีงาม
ทางโรงพยาบาลก็ใชแนวความคิด (หรือจะเรียกวาปรัชญาก็
แลวแต) ตามแบบ holistic คือแนวคิดแบบองครวม ซึง่ ในการปฏิบัติ
ตอองครวมนีก้ ็ถือวาองครวมจะดํารงอยูไดตองอาศัยดุลยภาพ
กลาวคือ ความสัมพันธที่พอเหมาะพอดีตอ กันระหวางองคประกอบ
ทั้งหลายขององครวมนัน้
หลักพระพุทธศาสนาก็วา ดวยองครวม เพราะวาสิง่ ทัง้ หลาย
เกิดจากการประชุมกันของสิง่ ตางๆ ที่เปนสวนประกอบ การประชุม
กันของสิง่ ทัง้ หลายนัน่ เองเรียกวา องครวม องครวมก็คือการประชุม
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เขาของปจจัยหรือองคประกอบตางๆ องคประกอบเหลานี้ตางก็
สัมพันธซึ่งกันและกัน เมื่อสัมพันธกนั พอดี ก็จะทําใหทุกอยางเปนไป
ดวยดี ความสัมพันธทพี่ อเหมาะพอดีนนั้ เรียกวา ดุลยภาพ
เพราะฉะนัน้ ดุลยภาพจึงเปนตัวที่รกั ษาองครวมไว ทําใหองค
รวมอยูไดดวยดี องครวมคือตัวเรานี้จะอยูไดดวยดี หรือพูดอีกอยาง
หนึง่ วา องครวมคือชีวิตนี้ จะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ก็ตองอาศัย
การรักษาดุลยภาพใหดี ทัง้ ดานรางกาย ทัง้ ดานจิตใจ และพรอมทัง้
๒ ฝาย คือทัง้ ระหวางกายกับใจนั้นดวย
ทางฝายแพทยและบุคลากรของโรงพยาบาล
ก็ยอ ม
เอื้ออํานวยชวยเหลือในการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลนัน้ ก็
เริ่มตนดวยการที่จะพยายามใหคนไขไดมีดุลยภาพในทางรางกาย
เปนประการที่ ๑
เพราะฉะนัน้ ที่คุณหมอรักษา มีการฝงเข็ม มีการนวด มีการ
ประคบ และบริหารรางกาย อะไรตางๆ นีก้ ็ดวยตองการที่จะใหเกิด
ดุลยภาพในทางรางกาย
แตพรอมกันนัน้ เพราะอาศัยเมตตาจิต ความปรารถนาดีตอ
คนไข ก็จะมีสวนของดุลยภาพดานจิตใจมาชวยดวย ถาสมมติวา
ทางฝายโรงพยาบาลนี่ไมมีเมตตาจิต
ปฏิบัติตอคนไขโดยที่ไมมี
น้ําใจ ทําใหกิรยิ าวาจาไมงาม ไมเปนไปในทางที่เอื้อเฟอ บรรยากาศ
ขาดความอบอุน คนไขก็ใจรันทด ขุนมัว เศรา ไมสบายใจ นอยอก
นอยใจ ผลทีส่ ุด การรักษาพยาบาลทางรางกายก็เลยพลอยไมคอย
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ไดผลดีไปดวย จริงหรือเปลา อันนีก้ ็เปนความจริง เพราะฉะนัน้ จึง
วาคุณหมอไมไดรักษาแตรางกายของคนไขเทานั้น คุณหมอพรอม
ทั้งบุคลากรที่โรงพยาบาลนี้รกั ษาใจของคนไขดวย คือพยายามชวย
ใหจิตใจของคนไขอยูในสภาพที่มีดุลยภาพดวย
ดุลยภาพในใจเองทีม่ ีจิตใจสบาย จิตใจดํารงสถานะของมัน
ได ดํารงอยูไดอยางมัน่ คง ไมเอียงไมทรุดลงไป นัน่ ก็ดวยอาศัย
ความปรารถนาดี มีเมตตาตอคนไข ปฏิบัติดวยความเอือ้ เฟอ อยาง
นี้แหละจะชวยใหจิตใจของคนไขมีดุลยภาพอยูได พอจิตใจคนไขมี
ดุลยภาพดีก็จะมาเอื้อตอรางกาย ทําใหการรักษาพยาบาลไดผล
เพิ่มพูนทั้งสองดานเสริมซึ่งกันและกัน

ผูมีดุลยภาพทางใจ แมแตความตายก็ดึงขึ้นมาเขาดุล
ได
อาตมภาพก็เลยคิดวาการทีค่ ุณหมอพูดถึงดุลยภาพบําบัด
ประการที่ ๑ คือเริ่มดวยดุลยภาพบําบัดทางดานรางกาย ก็เพราะวา
เกี่ยวของกับโรคทางกาย แตแทจริงนัน้ ทานคงมีความหมายลึกซึง้
ลงไปถึงดุลยภาพทางจิตใจดวย คือคํานึงถึงความเมตตาปรารถนาดี
ตอคนไข รักษาดวยน้ําใจ ปฏิบัติดวยความเอื้ออาทร
สวนทางฝายคนไขเมื่อสบายใจและวางใจวา เราไวใจตอคุณ
หมอ และทางคุณพยาบาล วาทานมารักษาพยาบาลใหเราแลว ก็
ยกใหทานชวยรักษาดุลยภาพทางดานรางกายของเรา สวนตัวเรา
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เองก็ตองรักษาดุลยภาพทางใจของเรา เพราะฉะนัน้ จึงจะตองเอา
หลักธรรมมาชวย เมื่อเอาธรรมมาชวยแลว รักษาดุลยภาพใจไวได
เราก็สบาย อยางที่อาตมภาพวาเมื่อกีน้ ี้
เราตองพยายามใชสถานการณทุกอยางใหเปนประโยชนแก
ชีวิตหมด มองทุกอยางใหเปนประโยชน ทานบอกวา คนที่เกง มี
ปญญามาก ก็คือคนที่สามารถมองสิง่ ทีเ่ ลวรายที่สุดใหไดประโยชน
มากที่สุด ไมวา สถานการณไหนเราตองไดประโยชน อยางที่บอกวา
แมแตคนที่แยที่สุด จะตายอยูแลว ยังสามารถบรรลุธรรมเปนพระ
อรหันตได
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานัน้ แมแตความตายที่เรา
ถือกันวาเปนสิง่ ที่ไมดี นาเกลียดนากลัวเปนอยางยิง่ พระพุทธเจาก็
ยังทรงสอนใหเอามาใชใหเปนประโยชน ทานใหเจริญมรณสติ ให
พิจารณาความตายในแงทที่ ําจิตใจของเราใหสดใส เบิกบานได
คนที่มองความตายไมเปน ใจจะหดหูเศรากลัวใชหรือเปลา
ยิ่งคนไมเคยมอง บางทีเจอไมได พูดถึงไมไดเลย บางคนใครมาพูด
ถึงความตายไมไดเลยนะ อยากจะหนีไปใหพน หรือไลคนพูดไปเลย
แตในทางพระทานบอกวา ถาฝกตัวดีแลว สบายมากเลย แม
จะนึกถึงความตายตลอดเวลาก็หนาตายิ้มแยมแจมใส นึกถึงความ
ตายดวยใจเปนสุข อยางนี้กเ็ ปนได เพราะฉะนั้น บางทานเอาความ
ตายมาใชพิจารณา สามารถบรรลุอรหัตตผลเปนพระอรหันตไปเลย
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มีความสุขยิม้ แยมไดตลอดกาล จิตใจเบิกบานผองใส เปนพุทธะอยู
ดวยความรู ความตืน่ ความเบิกบาน

อยูในโลก ก็รูจักมองสิ่งทั้งหลาย
ยามเจ็บไข ก็ปฏิบัติใหพรอมดุล
เพราะฉะนัน้ เราอยูในโลกนีแ้ ลว เรามองทุกอยางใหดี ในแงที่
เปนประโยชนแกชีวิต แตเรือ่ งนี้ตองมอง ๒ ชัน้ นะ มองตามหลักที่
ในทางพระพุทธศาสนาทานเรียกวา โยนิโสมนสิการ เดี๋ยวจะมอง
เปนดีไปหมดทุกอยาง ก็ผิดอีก การมองทีถ่ ูกตองมี ๒ อยาง คือ
๑. มองตามความจริง ถาอะไรที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความจริง
ตองมองตามความเปนจริง คือมองตามทีม่ ันเปน
๒. แตในแงที่เกีย่ วกับประโยชนตองมองในแงดี ใหมนั เปน
ประโยชนแกชวี ิต หรือใหชวี ิตของเราไดประโยชนจากมัน
ใหได
เปนอันวา การมองที่ถกู ตองมี ๒ อยาง คือ มองตามเปนจริง
หรือมองตามที่มันเปนอยางหนึง่ กับมองในแงดี หรือมองใหเปน
ประโยชนอยางหนึ่ง
สําหรับการมองอยางที่ ๑ ทีว่ ามองตามเปนจริงนั้น เชน เรา
จะวินจิ ฉัยเรื่องราวอะไรตางๆ นี้ จะมองแตในแงดีเสมอไปไมไดนะ
ผิดเลยนะ เสีย เพราะฉะนัน้ ถามองเพื่อวินิจฉัยสิ่งตางๆ ตองมอง
ตามที่มนั เปน มองตามเปนจริง แตถาเรื่องนั้นไมเกี่ยวกับการวินิจฉัย
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ความจริง ก็ตองมองในแงเอาประโยชน คือ มองในแงดี
พระพุทธศาสนาสอนไว หลักนี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ
เปนอันวา ทางฝายคนไขกม็ องอยางที่วา แลว คือพยายาม
รักษาสมดุลหรือดุลยภาพทางจิตใจเขาไว จึงจะมาชวยใหคุณหมอ
รักษาทางกายไดผลดีดวย ตกลงวา ทัง้ คนไขและทางคุณหมอ
พรอมทัง้ บุคลากรของโรงพยาบาล ตางก็ชว ยเสริมซึ่งกันและกัน
ชวยกันในการรักษาพยาบาล ไมใชหมอเปนฝายรักษาฝายเดียว
คนไขก็ตองรักษาตัวเองดวย
วาที่จริงคนไขมีบทบาทสําคัญมากในการรักษาตนเอง คุณ
หมอนัน้ ชวยไดสวนหนึง่ เทานั้น คิดวาอยางนัน้ คนไขตองชวยตัวเอง
มาก
ตกลงวา
บทบาททางดานคุณหมอและบุคลากรของ
โรงพยาบาลนีก้ ็มีดังนี้
๑. ชวยใหเกิดดุลยภาพทางกายแกคนไข
ดวยการ
รักษาพยาบาลตามวิธีดุลยภาพบําบัด
๒. มีความเอื้ออารี มีเมตตา ไมตรีธรรมที่จะชวยเสริมดุลย
ภาพทางจิตใจของคนไขดวย
สวนในฝายคนไข
ก็รวมมือกับทางดานบุคลากรของ
โรงพยาบาล ในการรักษาดุลยภาพทางกาย พรอมทั้งตัวเองก็รักษา
สุขภาพทางจิตใจดวย แลวเราก็จะไดดุลยภาพทางกายและใจนี้มา
เสริมกันทําใหเกิดความสมบูรณ
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มารวมกันสรางกุศล ชวยกันทําวันเวลาใหเปนมงคล
และปฏิบัติตนใหสุขสันตทุกเวลา
อาตมภาพเองก็ไดมารับการรักษาที่นี่
ก็ขออนุโมทนาใน
โอกาสนี้ดวย
ในการนี้ก็ไดรับความเอื้ออุปถัมภจากคุณหมอ
ลดาวัลยพรอมทั้งบุคลากรที่นี่ โดยเฉพาะผูที่ไดชวยใกลชิดก็มี คุณ
หนุม หรือคุณกังวาล ที่ไดชวยนวดอยูเปนประจํา แลวก็มีคุณเจริญก็
มาชวยอยูบอยๆ ทัง้ นี้ในความดูแลของคุณเล็ก ซึง่ มาคอยเอาใจใส
บอกกลาวแนะนําอยู รวมทั้งทานอื่นๆ ดวยหลายทานอาตมภาพก็
เลยถือโอกาสอนุโมทนาไวในทีน่ ี้ดวย
ขออนุโมทนาคุณหมอ พรอมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลทุก
ทาน และในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ก็ถือวาเราไดมาทําสิ่งที่ดีงามกัน
แลว เปนบุญเปนกุศล อยางนอยใจของแตละทาน ก็เปนกุศล คือมี
ความคิดที่ดี
ความคิดที่ดนี นั้ ก็เริ่มจากการมีน้ําใจนั่นเอง คือ มีน้ําใจ มี
ไมตรีธรรมตอกัน แคน้กี ็ดแี ลว ทานเรียกวา เปนกุศลเกิดขึ้นแลว
พระพุทธเจาตรัสวา
มีเมตตาหรือไมตรีเกิดขึ้นในใจนั้นเปนบุญ
มหาศาลเลยทีเดียว
การทําบุญนัน้ บางทีเราไมจาํ เปนตองไปถวายทาน คือไป
ถวายอาหารหรือใหของอะไรหรอก เพียงแตเราสรางใจของเราให
เปนใจที่ดี มีนา้ํ ใจ ชุม ฉ่ําดวยความปรารถนาดี ก็เปนบุญกุศลเกิดขึ้น
แลว
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ทุกทานในที่นอี้ าตมภาพวาอยางนอยก็มนี ้ําใจอันนี้เกิดขึ้น
บุญกุศลจึงเกิดขึ้นแลว นับวาเราไดตั้งตนอยางถูกตอง ก็ขอใหบุญ
กุศลที่ตั้งขึ้นในใจนี้แผออกมา หลัง่ ไหลออกมาทางกาย วาจาของ
เราดวย แลวก็มาชวยนําทางชีวิตของเราใหมีความสดชื่นเบิกบาน
ตอไป
ยิ่งในโอกาสทีจ่ ะตอนรับปใหมนี้ เปนเวลาที่เราถือตามคติ
นิยมวาเปนวันเวลาที่ดี ก็ขอใหทุกทานไดเตรียมใจตอนรับความสุข
อันนี้ไว การเตรียมใจตอนรับความสุข ก็โดยการกระทําของเราเอง
คือทําใจของเราใหเปนสุขสดชื่นเบิกบาน
การทําใจใหสดชื่นเบิกบานนั้น ถาเปนพุทธศาสนิกชน ก็เอา
อยางพระพุทธเจา พระพุทธเจามีคําแปลงายๆวา รู ตื่น และเบิก
บาน เพราะฉะนั้น เราก็ทาํ ใจของเราใหมพี ระพุทธเจาเขาไปอยูในใจ
คือ
๑. มีความรู มองอะไรดวยความรูเขาใจไมใชอารมณ ใช
ปญญา รูจักพิจารณาเหตุผล แคนี้ก็ไปไดเยอะแลว มอง
สิ่งทัง้ หลายดวยความรูดวยปญญา ไมปลอยตัวใหเปน
ทาสของอารมณ
๒. ตื่น คือ ไมหลับใหล และไมหลงใหล มีจิตใจทีต่ ื่น
ตลอดเวลา และ
๓. เบิกบาน คือ มีความสดชืน่ ผองใส
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พยายามรักษาสภาพจิตใจอยางนี้ไวใหไดเรื่อยๆ แลว ทานจะ
มีความสุข และพรอมกันนัน้ การรักษาโรคนี้ก็จะไดผลดีดวย
วันนี้อาตมภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ขอใหบุญกุศลที่
ทานไดเริ่มตั้งไวในใจนี้ มาประกอบเขาเปนแรงหนุน ดวยอานุภาพ
คุณพระรัตนตรัย เปนเดชานุภาพ อภิบาลรักษาใหบุคลากรแหง
โรงพยาบาลบานสวน มีคุณหมอลดาวัลย สุวรรณกิตติ เปนประธาน
พรอมดวยโยมญาติมิตรที่มารับการรักษาพยาบาล คือคนไขทุกทาน
ซึ่งมีน้ําใจมารวมการสังสรรคครั้งนี้ จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย มี
ความเจริญกาวหนางอกงามรุงเรือง ประสบความสําเร็จ พรั่งพรอม
ดวยสุขภาพทัง้ กายและใจ มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยทัว่ กันทุกทาน ตลอดกาลนาน เทอญ
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