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ขอเจริญพร  

วันนี้เปนวนัสิริมงคลวนัหนึ่ง เปนสิริมงคลที่เกิดจากกุศล คือ

การทาํความดีงาม ทัง้นี้เพราะวาทางโรงพยาบาลบานสวน ทั้ง

ผูบริหารและบคุลากร มีคุณหมอลดาวัลย สุวรรณกิตติ เปนประธาน 

ไดจัดงานทําบญุเลี้ยงพระ พรอมทัง้มีการสังสรรคเนื่องในโอกาสสง

ปเกาตอนรับปใหม นอกจากนั้นทางฝายทานที่รับการรักษาเรียก

งายๆ วา ฝายคนไข ก็ไดกรุณามีน้าํใจใหเกยีรติมารวมในงาน

สังสรรคคร้ังนีด้วย 

การที่ไดแสดงออกซึ่งน้ําใจรวมกนั อันเปนความมีไมตรีจิต

มิตรภาพ มีเมตตาตอกัน และมีความสามคัคี นี้แหละคอืกุศล คือตัว

บุญ เพราะทางพระพุทธศาสนานัน้บอกวา สิริมงคลเกิดจากการ

                                                           
∗ ธรรมกถา แสดงที่โรงพยาบาลบานสวน ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ฉบับนี้ ใหถือเปนฉบับใช
ไปพลางกอน ขอเรียกวา ฉบับ หูกับปาก เพราะอยูในระยะที่อาพาธใชตาทํางานไมได เม่ือใดใช
สายตาทํางานไดตามปกติ ก็จะไดเรียบเรียงใหสมบูรณเปนฉบับตากับมือ ตอไป) 
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กระทําความดขีองเรา คือ การกระทําความดีทางกาย วาจา ใจ 

ไดแก ทําดี พดูดี และคิดดี 

มงคลสองดานประสานเสริมกัน 

เวลาชวงนี้เปนโอกาสที่เราถือกันมาตามนิยมวา เปนระยะ

กาลของความสุขคือการสงปเกาและตอนรบัปใหม กเ็ลยนิยมกนัที่

จะจัดงานสนกุสนานบนัเทงิ และนอกจากสนกุสนานบันเทงิกนัใน

หมูญาติมิตรแลว ในฐานะพทุธศาสนิกชน ก็ทําบุญดวย เพิ่มความ

เปนสิริมงคลใหมากขึ้น  

ที่วามานี้ก็เปนสวนหนึง่ คือเร่ืองของกาลเวลาที่มกีารสุขสันต

หรรษา เนื่องในโอกาสที่เปนมงคล  

นอกจากนีก้็ยงัไดรับทราบเปนสวนพิเศษวา ชวงเวลานี้เปน

ระยะที่คุณหมอลดาวัลย ไดจัดตั้งมูลนิธข้ึินมา ซึง่ตกลงวาจะใชชื่อ

วา "มูลนิธิดุลยภาพบาํบัด เพื่ออายุและสุขภาพ" ซึ่งมีวตัถุประสงค

เพื่อจะเผยแพรการรักษาโรค รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ ดวยวิธีการ

ตามแบบที่เรียกวา holistic หรือแบบองครวม ในที่นีเ้ราใชคําวา 

ดุลยภาพ หมายความวารักษาดุลยภาพขององครวมนั้น หรือทําให

องครวมนัน้ดํารงอยูในดุลยภาพนั่นเอง สวนทีว่าสงเสริมสุขภาพนัน้ 

ก็เพื่อใหมีทัง้สขุภาพแข็งแรงและมีอายุยนืยาว 

คุณหมอลดาวลัยตั้งใจที่จะเผยแพรการรักษา และสงเสริม

สุขภาพตามแบบ holistic นี้ใหกวางขวางออกไปแลวกต็ั้งใจใหเกิด
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ประโยชนเปนความสุขแกประชาชน นีก่ถ็ือวาเปนความตั้งใจที่เปน

บุญเปนกุศล จึงหวังวามลูนิธินีจ้ะไดบําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม

สืบตอไป  

รวมความเทากับวามีความเปนสิริมงคลหรือเร่ืองบุญกุศลเขา

มาผนวกกันเปนสองดาน เปนการเสริมกนัใหมัน่คงยิ่งขึน้ คือในสวน

ของมงคลปใหมก็ดานหนึ่ง และมงคลที่เกิดจากการริเร่ิมต้ังมูลนิธิ

ดุลยภาพบาํบดัเพื่ออายุและสุขภาพก็อีกดานหนึง่ สองดานนีเ้สริม

ซึ่งกนัและกนั  

ปใหมก็มเีร่ืองของมูลนิธนิี ้ หรือวาเรื่องของการตั้งมูลนิธิการ

กุศลเขามาชวยเสริมใหปใหมนั้นมีความหมายมากขึน้ ในเวลา

เดียวกนัการตั้งมูลนธิิทีม่าประจวบในชวงนี้ก็เปนระยะเวลาที่เปน

มงคลสําหรับตัวมูลนิธเิอง ทาํใหเกดิความรูสึกวามีคณุคาและมี

ความหมายยิง่ขึ้น จึงเปนเรือ่งทีน่าอนุโมทนา และในการที่ตั้งมูลนิธิ

ข้ึนในระยะนี ้ถาจิตใจบันเทงิผองใส ก็ถือวาตั้งขึน้ดวยด ีการเริ่มตน

ที่ดีก็เปนนิมิตหมายแหงความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตอไป 

ความสมบูรณมีไมได ถาไรดุลยภาพ 

ทีนีว้าถึงดุลยภาพนีก้็เปนเรื่องสําคัญสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง 

ทั้งสาํหรับตัวมนุษย และสําหรับส่ิงแวดลอมทั้งปวง ดลุยภาพนี้เปน

ภาวะที่ทาํใหส่ิงทัง้หลายดํารงคงอยูและดําเนินไปไดดวยดี  
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จะเหน็ไดงายๆ อยางนกนี้มีสองปก ถานกมีปกเดียวก็บนิ

ไมได นี้เรียกวา ไมมีดุลยภาพโดยสิน้เชิง ถงึแมมีสองปกแตปกหนึง่มี

ขน อีกปกหนึง่ไมมีขนก็คงบนิยังไมได แมแตวาสองปกมีขน แตวา

ขางหนึง่ขนไมบริบูรณ ขางหนึ่งบริบูรณ ขนสมบูรณไมเทากนั ปกทั้ง

สองนัน้ก็ไมสามารถจะพานกใหบินไปไดอยางคลองแคลวรวดเร็ว

เทาที่ควรจะเปน นับวาเปนความไมสมบูรณของนกนั้น 

หันมามองดูส่ิงที่มนุษยประดิษฐข้ึนก็เชนเดียวกนั อยางเรา

ประดิษฐเครื่องบินขึน้มา กค็ลายๆ กับนกนัน่แหละ เครื่องบินกม็ีปก

สองปก หรือจะเพิ่มปกขางหลังอีกสองปกเปนสี่ปกก็ได แตปกทัง้

สองดานนัน้กจ็ะตองทาํใหเทากนัหรือใหไดดุลยกันเรียกวา มีดุลย

ภาพอยางบรบิูรณทีเดียว ถาขาดดุลยภาพก็เสียหลัก เครื่องบินก็บิน

ไมข้ึน ถามีเหตุอะไรทําใหปกขางใดขางหนึ่งเสยีข้ึนมาหรือวา

บกพรองขึน้มา ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได  

เพราะฉะนัน้เรือ่งของดุลยภาพนี้เราจะเห็นไดไมยาก อยางไร

ก็ตาม ทีพู่ดมานี้เปนสิง่ที่ไมสลับซับซอน เรามองดุลยภาพแคสวน

ที่มาเสรมิกันสองอยาง แตทีนี้ถาดูชีวิตของมนุษยและส่ิงแวดลอม

ของมนุษยกวางขวางออกไป ก็มีอะไรตออะไรที่ซับซอนมากกวานั้น

อีก 

พอถึงตอนนี้ดลุยภาพนั้นไมใชมีเพียงสองสวนและมาทาํใหได

สมดุลกัน แตบางทีมนัมีมากมาย เพราะวาสิ่งทัง้หลายที่เราเรียกวา

เปนองครวมหรือเปนสิ่งใดสิง่หนึ่งที่เกิด ที่มองเหน็กนัในโลกนี้ เมื่อ
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มองดูตามหลกัพระพทุธศาสนา ซึ่งก็เปนหลกัความจริงโดยทัว่ไป 

เราจะเห็นวาเปนการประชมุกันเขาของสวนประกอบตางๆ มากมาย 

เรียกวามีองคประกอบเยอะแยะมารวมกนัเขา มาชมุนมุกันเขา มา

ประกอบกันเขา เปนสิง่นัน้ๆ สวนประกอบนั้น อาจจะมมีากมายเปน

สิบ เปนรอย เปนพนัอยางกไ็ด เมื่อมีหลายอยางมากเขาก็ยิง่มีความ

ซับซอนมากยิง่ขึ้น 

ทีนี้สวนประกอบตางๆ ที่มาอยูรวมกนันัน้ก็ตองมี

ความสัมพันธซึ่งกนัและกนั อันนี้เปนหลกัธรรมดา มนัสัมพนัธกัน

เชนโดยการทาํหนาที ่ มาประกอบมาเสริมกันซึง่แตละอยางจะตอง

ทําหนาที่ของตนๆ โดยสัมพันธกันอยางพอเหมาะพอดีไดสัดไดสวน 

ถาทาํหนาที่ไมพอเหมาะพอดีข้ึนมาเมื่อไรก็เกิดเรื่องเกดิปญหาเมื่อ

นั้น นีก่็คือเร่ืองที่เราเรียกวาหลักแหงดุลยภาพ 

ดุลยภาพทางรางกายทําใหมีสุขภาพดี 
ชีวิตของเรานีก้็เปนตัวอยางที่เราเห็นไดชัดเจน ชวีิตมนษุยนี่

ทางพระทานเรียกวา เปนรูปนามหรือเปนขันธ ๕ ก็เกิดจาก

องคประกอบตางๆ มากมาย ทั้งรูปธรรมและนามธรรมมาประกอบ

กันขึ้น และสวนประกอบตางๆ เหลานัน้ เมื่อมันทํางานไดสัดไดสวน

พอเหมาะพอดีกัน ชีวิตของเราก็ดําเนนิไปดวยด ี แตถามนัไม

พอเหมาะพอดีกันขึ้นมาเมือ่ไรก็เกิดปญหาเมื่อนัน้  
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ดุลยภาพทีม่องเหน็ไดงายๆ ในชีวิตคนเราก็คือ ดานรางกาย 

รางกายนี่แหละเปนสวนที่มองเหน็ไดงาย คนเรานี้ถาสวนประกอบ

ทางรางกายขาดดุลยภาพขึน้เมื่อไร มีสวนใดบกพรองทาํงาน

สัมพันธกนัไมดี ไมไดสัดสวนไมพอเหมาะพอดี ก็เกิดปญหา นั่นคือ

ส่ิงที่เราเรียกวา โรคภัยไขเจ็บ 

ทีนี ้ ถาปรับใหเกิดความพอเหมาะพอดี มีสมดุลข้ึน ไดสัดได

สวนแลว ชวีิตนั้นเรียกวามีองคาพยพอนัสมบูรณ ก็เปนอยู ดํารงอยู

ไดดวยดี อันนี้คือหลักที่สําคัญมาก และนี่แหละคือหลักที่เรียกวา

ดุลยภาพ ดงันั้นดุลยภาพจงึมาสมัพนัธกบัสุขภาพ หมายความวา

ถาไมมีดุลยภาพ สุขภาพก็ไมม ี

ถาหากวามีดลุยภาพ รักษาดุลยภาพไวได สุขภาพก็ดาํรงอยู 

ดังนัน้สุขภาพจึงอิงอาศัยดุลยภาพ ดลุยภาพก็คือความสมัพนัธ

อยางพอเหมาะพอดีไดสัดไดสวนกนัระหวางองคประกอบทั้งหลาย

นั่นเอง นี่ก็คือเร่ืองของดุลยภาพในแงทีเ่กี่ยวของกับชีวิต 

หลักการทีว่ามานี้เปนสิง่สําคัญที่อาตมภาพเขาใจวา ทาง

โรงพยาบาลบานสวนไดนาํมาใช เมื่อวานนี้อาตมภาพก็ไดรับถวาย

หนงัสือเลมหนึ่งเปนหนงัสือเลมแรกของโรงพยาบาลบานสวน หรือ

ของมลูนิธิดุลยภาพบาํบัด เพื่ออายุและสุขภาพ ชื่อวา HEAL เปน

ฉบับที่ ๑ พูดถงึดุลยภาพบาํบัด ที่เปนเรื่องของรางกายของเรา  

สําหรับดุลยภาพบาํบัดดานรางกายนี ้อาตมภาพคงจะไมตอง

พูดมาก คิดวาทางคุณหมอทานทราบดีกวา เพราะฉะนั้น ก็ใหเปน
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เร่ืองของคุณหมอที่ทานจะอธิบายวาดุลยภาพในดานรางกายนี ้ มี

ความสาํคัญอยางไรตอสุขภาพของเรา หรือวาสุขภาพของมนษุยเรา

นี้ ตองอาศัยดลุยภาพอยางไรบาง 

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหชีวิตมีความมั่นคง 

ตอไปนอกจากดุลยภาพในเรื่องรางกายแลว ชีวิตมนุษยเรานี้

ที่จะดํารงอยูดวยดีจะตองอาศัยดุลยภาพอกีหลายอยาง ตอนนี้เรา

มองออกไปจากตัวมนุษย เราไมไดมองจากโลกเขามา ไมวาจะมอง

จากดานไหนเปนหลกัก็ตาม ก็จะมองเห็นดุลยภาพ แตตอนนี้เราเอา

ชีวิตของมนุษยเปนหลัก เอาตัวมนุษยเปนแกนกลางแลวมองออกไป 

เมื่อกี้นี้เร่ิมจากรางกายของเราก็บอกวาสุขภาพนี้ตองอาศัยดุลย

ภาพ  

ทีนี้ตอไปดานที่สองที่งายๆ ในการดําเนนิชีวิตของเรานี้ เร่ืองที่

สําคัญอยางหนึ่งก็คือ การทํามาหาเลี้ยงชีพ ความเปนอยูหรือเร่ือง

เศรษฐกิจ อันนี้ก็ตองมีดุลยภาพเหมือนกนั ดุลยภาพอยางงายที่สุด 

ก็คือ ดุลยภาพระหวางการใชจายกับรายรับ รายไดกับรายจาย

จะตองไดดุลกัน ถารายไดนอยแตจายมากก็ตองเกิดปญหา เกิด

ความบกพรอง ชีวิตในดานเศรษฐกิจก็เปนโรค คือจะเปนปญหา

นั่นเอง 

โรค แปลวา ส่ิงที่เสยีดแทง ส่ิงทีท่ําใหไมสบาย เพราะฉะนั้น 

ถาชีวิตในดานเศรษฐกิจของเราไมมีสมดุลหรือไมมีดุลยภาพ ชวีิต
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ดานเศรษฐกจิของเราก็จะตองไมสบาย มคีวามขัดของ เพราะฉะนัน้ 

อยางนอยก็ตองใหมีดุลยภาพระหวางรายไดกับรายจาย  

แตดุลยภาพระหวางรายไดกับรายจายนัน้ ไมใชแคเพียง

รายไดรายจายเฉพาะทีม่องเห็นวาไดมาเทาไรจายไปเทาไร แตดุลย

ภาพนัน้จะตองมองไปถงึภาวะสมดุลอ่ืนๆ ดวย เชน การวางแผน

เพื่ออนาคตเกีย่วกับเร่ืองของความมั่นคงของชีวิต 

ยกตัวอยาง เชน เรานี้มิใชจะมีกาํลังรางกายแขง็แรงอยู

เร่ือยไปตลอดเวลาบางครั้งเราอาจจะเจ็บไขไดปวยหรืออาจจะ

ประสบเหตุภยันตราย หรือมีเหตุเรงดวนบางอยางตองใชเงินจาํนวน

มากเกินกวาทีใ่ชในขณะนี้ หรือเวลานัน้เราไมสามารถจะทํางานหา

เงินไดก็จะตองมีดุลยภาพในแบบทีว่าเตรยีมการเพื่อปองกันปญหา

ในอนาคต จึงตองจัดเตรียมเงินไวอีกสวนหนึง่ทีเ่ก็บไวเปนเงนิสะสม

สําหรับปองกนัภัยขางหนา อันนี้เปนสวนอนาคตฝายรายได หรือ

ฝายเก็บรักษา เพื่อใหสมดุลกับสวนที่จะใชจายทีเ่ปนอนาคต

เหมือนกนั นีก่็เปนดุลยภาพอีกแบบหนึ่งคือดุลยภาพทีเ่ปนเรื่องของ

อนาคต  

แมตลอดจนเรื่องการทํางานก็เชนเดยีวกนั คือตองมีการ

วางแผน หมายความวา จะตองมีการสะสมทุน เพื่อจะไดนําเอาทนุ

นั้นมาใชในการประกอบกิจการงาน  

เพราะฉะนัน้ ในทางพระศาสนาทานจึงพูดถงึดุลยภาพใน

เร่ืองรายได รายจาย ดังจะเหน็ไดชัด เชนในหลักธรรมหนึ่ง 

 

๘ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)               ๙ 

พระพทุธเจาตรัสอุปมาวาการใชจายเงนิของคนเรานี้ตองใหมีภาวะ

ที่เรียกวา รายไดเหนือรายจาย หรือใหไดดุลกันในแงทีว่าไมลบ คือ

ไมใหติดลบ แตถาบวกไมเปนไร อยางนอยไมใหลบ  

ทานบอกวาเปรียบเหมือนอยางอางเกบ็น้าํอางหนึง่ ทีม่ีชอง

น้ําเขาสีช่อง และมีชองน้ําออกสี่ชอง เหมอืนกับมีรายไดรายจายพอ

เทากัน ก็พอเปนไปได แตถาหากวาชองทางน้ําเขานอย แตมี

ชองทางน้ําไหลออกมาก ก็จะเกิดปญหาน้าํไมพอใช  

ชองทางน้ําออกก็คือพวกอบายมุข อบายมุขนี้มิใชแคเปนทาง

น้ําออกในการใชจายเทานั้น แตเปนทางน้ําร่ัวเลยทีเดยีว คือเปนทาง

ร่ัวไหลหมดไปเปลาของรายได ถามทีางรั่วคืออบายมุขมากมาย เชน

หมกมุนในเรื่องสุรา การพนัน หรือในเรื่องการเอาแตเที่ยวเปนตน 

อยางนี้แหละคือทางรัว่ไหลของรายได ถาร่ัวไหลอยางนี้ก็จะไปไม

ไหว 

สวนในดานทางเขาทานวางเปนหลกัไวเรียกวา ทิฏฐธมัมกิัตถ

ธรรม คือธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจจุบนัมีดังนี ้

๑. ตองมีความขยันหมั่นเพียร รูจักจัดการงานในการหา

ทรัพย 

๒. ตองรูจักเก็บรักษาทรัพย และปองกนัภัยอันตรายที่จะเกิด

แกทรัพยสิน 
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๓. ตองรูจักคบคน รูจักสมัพันธกับเพื่อนมนษุยในทางที่

เกื้อกูลแกกิจการงาน และในการที่จะทําใหชีวิตของเรามี

ความดีงามเจริญกาวหนา  

๔. หลักการใชจายที่วาใชจายแตพอดีเรียกวา สมชีวิตา  

ขอที่ ๔ นี่แหละคือเร่ืองสมดุลหรือดุลยภาพ ซึง่ในที่นีเ้ปนเรื่อง

ทางดานเศรษฐกิจ 

นี้เปนตวัอยางของดุลยภาพที่เราจะตองนาํมาใชจัดการกับ

ดานเศรษฐกจิ คือชีวิตของการดํารงอยูการทํามาหาเลี้ยงชีพ ถาหาก

วาเราทําไดดมีีดุลยภาพ ชีวิตของเรากจ็ะเปนอยูไดดวยดี นีก้็เปน

ดุลยภาพอีกดานหนึง่ 

สังคมไมเสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไมขาดสันติสุข 

ดุลยภาพดานอื่นก็มีอีกมาก เชน ดุลยภาพในทางสังคม เรา

อยูในสังคมกต็องรักษาดุลยภาพเหมือนกัน ในการที่จะมี

ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน ไมใหเกิดผลเสยีไมใหเกิดความบกพรอง 

ถาเกิดผลเสยีก็คือ ความสมัพันธในทางสังคมของเราเอียง หรือทรุด

ไป เมื่อมีความสัมพนัธที่ไมดี ก็เกิดผลเสียแกการดําเนนิชีวิต ทําให

ไมมีความกาวหนา ดุลยภาพในทางสงัคมนี้มิใชเฉพาะการที่เราอยู

รวมกับผูอ่ืนโดยไมเบียดเบียนกนัและอยูรวมกนัดวยดีเทานัน้ แต

หมายถงึวาในสังคมวงกวาง มนษุยจะอยูรวมกนัดวยดีอยางไรก็ตอง

อยูดวยดุลยภาพทั้งนั้น  
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แมแตการที่เราจะจัดการศึกษาออกมานี ่ ก็ตองมีเร่ืองของ

ดุลยภาพ เชนวา สังคมนี้ในแงเศรษฐกิจตองการกาํลังคนในอาชีพนี้

หรือในวงงานนี้เทาไรสําหรบัปตอไป ก็จะตองมีการวางแผนกัน เสร็จ

แลวทางฝายการศึกษาก็มาจัดวาจะตองผลิตบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในดานนั้นออกมาใหพอ หรือถาวางแผนวาจะใหประเทศ

เจริญในดานอตุสาหกรรม ก็ตองเตรียมการศึกษาในดานวิศวกรรม 

ดานวทิยาศาสตร และเทคโนโลยอีะไรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรม โดยวางแผนผลิตบณัฑิตในดานนั้นใหไดสัดได

สวนไดจํานวนที่เพยีงพอ อยางนี้ก็เปนเรื่องของการสรางดุลยภาพ 

ซึ่งตองมกีารจดัการอะไรตออะไรใหปรับใหพอดทีั้งนั้น  

แมแตเร่ืองของสังคมวงกวางที่เกี่ยวกับรายได รายจาย หรือ

ความเปนอยู ก็ตองใหฐานะของประชาชนไมเหลื่อมลํ้าต่ําสงูกนั

เกินไป มิฉะนัน้ก็จะเกิดปญหา ดังนี้เปนตน อันนี้ก็เปนเรื่องดุลยภาพ

ทางสังคม ซึ่งสามารถพรรณนาไปไดมากมายไมรูจกัจบสิ้น 

เมื่อมนุษยทําลายธรรมชาติ ก็นําความพินาศมาสูโลก  

แตมันไมใชแคนี้ การที่มนษุยเราจะอยูดวยดีในโลกนีก้ต็อง

สัมพันธกับธรรมชาติใหดีดวย ในแงนีก้็เชนเดยีวกนั มีปญหา

เกี่ยวกับดุลยภาพในทางธรรมชาติ หรือในดานสภาพแวดลอม ซึง่

ขณะนี้กําลังเปนปญหาใหญ  
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ธรรมชาตินี้จะอยูไดตองมีดุลยภาพ ถาขาดดุลยภาพเมื่อไรก็

เกิดปญหาทนัที อยางในปจจุบันนีถ้ือวา เกิดความบกพรอง เกิดการ

เสียดุลยภาพหรือวาไมสมดุลข้ึนแลวในธรรมชาติแวดลอมหรือใน

ระบบนิเวศน ตอนนี้กาํลังมปีญหามาก ไมวาจะปญหามลภาวะ เชน 

น้ําเสยี ดนิเสยี อากาศเสยี อะไรตางๆ จนกระทั่งวาไฟเสีย ถาพูด

ภาษาโบราณเรียกวา ดิน น้าํ ไฟ ลมเสีย  

ไฟเสียในที่นี้ไมใชหมายความวาไฟดับ แตหมายความวาไฟ

มันไมสมดุล คือวา ความรอนหรืออุณหภมูินั่นเองไมพอดี ดังทีก่ําลงั

เกิดปญหาวา อุณหภูมิในโลกนี้ ชกัจะรอนขึ้น ชักจะสูงขึ้น นี่ก็

เรียกวาเปนการเสียดุลยภาพในดานไฟ  

ดานลม ที่วาลมเสียก็คืออากาศเปนพษิมีมลภาวะมากมาย 

ดังที่ขณะนี้คนเปนโรคเพราะอากาศเปนพษิกันมากมาย  

แลวก็ดินเสีย ดินเดี๋ยวนี้ก็มคีวามเสยีหาย หนาดนิถกูทาํลาย

และทรุดโทรมสูญเสียไป เปนปญหาใหญในทางเกษตรกรรม  

สวนน้ําเสยีก็ชดัเจน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายพากัน

ปลอยของเสียลงไป น้ําเสยีจนกระทั่งวาปลาก็หมดไป บางทีหมดไป

เปนแมน้าํๆ เปนทะเลสาบๆ ไปเลย ในประเทศที่พัฒนาแลว 

ทะเลสาบหลายแหงไมมีสัตวมีชีวิตเหลืออยู  

นี่ก็เปนเรื่องของการเสยีดุลยภาพ ในโลกมนษุยนี ้ ถา

ธรรมชาติแวดลอมเสียดุลยภาพไป ตอไปมนุษยเองก็จะอยูไมได 
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ที่วามานี้ก็เร่ืองดุลยภาพ ในสภาพแวดลอมหรือธรรมชาติ ซึ่งเรา

จะตองดูแลรักษา เปนเรื่องของดุลยภาพอกีดานหนึง่  

แตรวมแลวไมวาดานไหนก็ตามมนุษยก็จะตองพยายาม

รักษาดุลยภาพในเรื่องของดุลยภาพไวใหได 

ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแหงความเปลี่ยนแปลง 

ตอไปนี้ ก็จะวกกลับเขามาทีต่ัวมนษุยอีก เมื่อกี้นี ้ พูดไปๆ ก็

หางตัวออกไปทุกที แตทั้งหมดนัน้กเ็ปนเรื่องที่สัมพนัธกับตัวเรา

ทั้งสิน้ ทนีี้อยากพูดใหแคบเขามาอีกนิดหนึง่ คือหันกลับเขามาที่ชีวิต

นี ้

เมื่อกี้นี้ไดพูดถงึดุลยภาพของรางกายของเรา แตชีวิตของเรา

นี่ไมใชมีเพียงรางกายอยางเดียว อีกสวนหนึ่งก็คือจิตใจ  

ชีวิตของมนุษยเรานีม้ีกายกบัใจ เพราะฉะนั้นจึงตองมีดุลย

ภาพของใจดวยอีกสวนหนึ่ง ทั้งกายและใจตางก็ตองมีภาวะที่

เรียกวา “ดุลยภาพ” นี ้

ดุลยภาพในทางกายเราพูดไปแลว ถาหากวาเสียดุลยภาพ

ทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย ทนีี้ในทางจิตใจก็เหมือนกัน ในทาง

จิตใจนี้ถาหากวาเสียดุลยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจ  

จะเหน็วาคนจาํนวนมากเกิดปญหา ทีเ่รียกวา เปนโรคจิต 

ลองไปดูเถอะ เขาเสียดุลยภาพทางจิตใจ ดุลยภาพไมมี เขารักษา

ความทรงตัวไมไดแลว จิตของเขาทรุดลงไป มันเอียงลงไป ตะแคง

 

๑๓ 



๑๔ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

ลงไป มันดิง่ลงไปขางใดขางหนึง่ อยางเชน บางคนดีใจเกนิไป

ควบคุมไมอยูก็เสียดุลยภาพ ถึงกับเสียจริตไปก็มี แตอันนี้มนีอย ที่

เปนมากก็คือเสียใจเกินไป ควบคุมตัวเองไวไมอยู ก็เลยเสยีจริต 

อยางที่เรียกวาเปนบา 

แตการเสียดุลทางจิตใจนัน้ไมใชแคนี้เทานัน้ เสียจิตนัน้เปน

ข้ันที่รุนแรงมากแลว ทนีี้ คนที่เสียดุลยภาพถึงขัน้นัน้อาจจะมีไมมาก

นัก แตการเสยีดุลยภาพทางจิตใจที่เปนกนัมากและหาไดทั่วไป ก็คือ 

ภาวะขาดดุลยภาพในยามดีใจหรือเสียใจ แลวปลอยตัวใหเกิด

พฤติกรรมที่ไมเปนผลดีตอชีวิตและสังคม เชน ในยามที่ดีใจเกินไป 

เมื่อไดโลกธรรมสมปรารถนาแลวรักษาตัวไมอยู ไมมีดุลยภาพกจ็ะ

ทําใหเกิดมพีฤติกรรมไมดีตามมา  

คนเรานีจ้ะตองประสบโลกธรรม คนที่อยูในโลกนี้ไมมีใครพน

โลกธรรมไปได โลกธรรมคืออะไร ก็คือไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ 

เสื่อมยศ นนิทา สรรเสริญ สุข ทุกข มีแปดอยาง แยกเปนสองดาน 

คือ ฝายทีน่าชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ กับฝายทีไ่มนาชอบใจ

เรียกวา อนิฏฐารมณ 

ฝายทีน่าชอบใจเรียกวา อิฏฐารมณ กคื็อ ไดลาภ ไดยศ 

สรรเสริญ และมีความสุข ฝายที่ไมนาชอบใจเรียกวา อนิฏฐารมณ ก็

คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข  

การที่เราอยูในโลกนี้ ทานบอกวา ตองรูเทาทันวาเปนธรรมดา

ที่เราตองเจอโลกธรรมเหลานี้ จะเจอมากหรือเจอนอย ก็ตองเจอบาง

 

๑๔ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)               ๑๕ 

ละ ไมมีใครสามารถหลีกพนไปไดโดยสิ้นเชิง ทนีี้ขอสําคัญก็คือวาจะ

ปฏิบัติตอมันอยางไร ถาวางตัวตอมนัไมถูกแลว ก็จะเกิดปญหา

แนนอน  

การวางตัวถูกตอง ก็คือ การรักษาดุลยภาพทางดานจติใจไว 

ถาไมรักษาดุลยภาพของจิตใจไวใหได ไมวาทางดหีรือทางเสีย กเ็สีย

ทั้งคู ทานเรียกวาฟูกับยุบ คือถาทางดีกฟ็ู ถาทางเสยีก็ยุบ พอได

ลาภก็ฟ ู พอเสียหรือเสื่อมลาภก็ยุบ พอไดยศก็ฟ ู พอเสื่อมยศก็ยุบ 

คนทั่วไปมักจะเปนอยางนี ้

ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนยพลังยิ่งใหญแหงการสรางสรรค 

ทีนี้ จะทาํอยางไร ก็ตองปฏิบัติใหถูกตอง ถาหากวาไดแลว

เกิดเหลงิระเริงมัวเมา ไดเงนิ ไดทอง ก็ใชกันเปนการใหญสนุกสนาน

หากนัแตความสุข ถาอยางนี้กห็มด ไมใชหมดแตเพียงทรัพยเทานัน้ 

สุขภาพก็เสื่อมโทรมลงไปดวยกับเงนิทีห่มดไปนั้น หรือวาไดยศก็มวั

เมาในยศนัน้ ถืออํานาจและใชอํานาจนัน้ในทางที่ผิด เชน ขมเหง

เบียดเบียนผูอ่ืน หรือทาํการชั่วรายทุจริต หาผลประโยชน บํารุง

บําเรอตนเอง สรางปมสรางปญหาขึ้นมา ถาอยางนี้การไดลาภ หรือ

ไดยศนั้น ก็กลายเปนเหตุใหชีวิตของเขาตองเอียงหรือตะแคงเสียดุล

ไป 

ทีนี ้ ในทางตรงกันขามถาหากประสบความเสื่อม พอเสื่อม

ลาภ เสื่อมยศ สูญเสียเงนิทองมากมาย ประสบภัยพิบัติอันตราย

 

๑๕ 



๑๖ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

และเสื่อมยศ เสียฐานะ ก็มีความเศราเสียใจเกนิไปรักษาตัวไมอยู 

จิตใจก็อาจจะเลยเถิดไป อาจจะเสียจริตเสียสติไปเลยบางทีไมถงึ

ขนาดนัน้ก็อาจจะเหงาหงอยเฉากาย เฉาใจ เปนคนเสียสุขภาพ มี

ผลกระทบมาทางรางกายอีกกลายเปนคนทีท่ั้งกายทัง้ใจนี่บอบซ้ํา

ทรุดโทรมไปหมด และชีวิตทัง้ชีวิตกห็มด กเ็สื่อม ก็โทรม ก็ทรุดไป นี่

ก็เรียกวาเปนการปฏิบัติไมถูกตองตอทัง้ไดและเสีย คือฟูเกนิไป และ

ยุบเกินไป  

ทีนี ้ ถาปฏบิัติถูกตองจะเปนอยางไร ถาปฏิบัติถูกตองก็

กลายเปนวา ทําใหส่ิงเหลานี้เปนผลดีแกชีวิตขึ้นมา เชน คนไดลาภ 

พอไดลาภก็รูทันวา นี่เปนโลกธรรม เปนสิ่งที่มีอยูในโลกเปนธรรมดา 

เมื่อเราได กค็ือเหตุปจจัยมาประกอบกนั ประจวบพอดีทําใหเปน

ผลดีแกเรา เราก็ควรใชลาภ ใชเงนิใชทองนี้ใหมนัเปนประโยชน หรือ

ถาไดยศ ก็ถือโอกาสใชยศใหเปนประโยชน เปนโอกาสที่จะ

สรางสรรคความดี  

เวลามีเงนิมทีองก็ผูกมิตรไมตรี ชวยเหลือเจือจานคนเขาไว 

เปนโอกาสแลวที่จะทาํความดี ถาคนมีความตัง้ใจดี การไดเงินได

อํานาจเปนตน ก็เปนโอกาสที่จะไดทาํความดีมากขึน้ แทนที่จะหลง

ระเริงมัวเมาใชไปในทางที่บาํรุงบําเรอตัวเอง หรือขมข่ีเบียดเบียน

ผูอ่ืน ก็เอามาชวยเหลือเพื่อนมนษุย ทาํความดีใหมากขึ้นสงเสริมกัน 

ก็เทากับเปนความดทีั้งประโยชนตนและประโยชนผูอ่ืนปลูกฝงเขาไว 

 

๑๖ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)               ๑๗ 

อันนี้กก็ลายเปนวาการไดนัน้ ทําใหเกิดความดงีามและประโยชนสุข

มากยิง่ขึ้น  

เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนาจึงสอนวา ถาเราปฏิบัติ

ถูกตอง ลาภยศเปนตน ก็จะกลายเปนโอกาสใหเราทําความดีได

มากยิง่ขึ้น 

คนบางคนแมจะมีความคิดที่ดีแสนดี แตไมมีเงนิ ไมมีอํานาจ 

จะทําอะไรก็ไมสะดวก ไมมีบริวารทําไมไดติดขัดไปหมด ทาํได

แคบๆ แตทีนี้พอมีเงนิมทีรัพยก็สามารถนําเอาความคิดดีอยางนั้น

มาทาํไดสบายเลย เงนิก็ม ี บริวารก็มี ตําแหนงฐานะและอํานาจกม็ี 

พอมีอยางนี้แลว คนเขาเชื่อถือ ทาํอะไรก็ไดสะดวก ความคิดที่ดีงาม

นั้นก็เกิดผลงอกเงยออกไป เพราะฉะนัน้ทานจงึใหใชลาภยศในทาง

ที่ถูกตอง คือใหเปนโอกาสในการที่จะสรางสรรคส่ิงทีด่ีงามใหมาก

ยิ่งขึ้นไป  

ในทางตรงขาม พอประสบความเสื่อมเสีย พบโลกธรรมฝายที่

ไมนาพอใจ เกิดเสื่อมลาภ เสียเงินเสียทอง หรือเสื่อมยศขึ้นมา ก็

รูเทาทันอีกนัน้แหละวา นี่แหละ ถงึคราวที่เราเจอบางแลวนะ อาว 

มันก็เปนบททดสอบเรา เอาละ ใหมนัรูไป เราเจอมันเขาแลวเปน

อยางไร เอาเปนบททดสอบ ถามองในแงเปนบททดสอบ เราก็

ปรับตัวปรับใจได ดูซิวาเราเขมแข็งมั่นคงพอไหม  

 

๑๗ 



๑๘ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

ถึงจะเสียดลุยภาพกาย ก็ตองรักษาดุลยภาพใจไวใหได 

ในกรณีที่เสื่อมสุขภาพนีก่็เหมือนกัน เราก็ตองมองในแงด ี

อยาไปมองในแงวา โอย เราแยแลวไมไดความเลย รางกายของเรา

เสื่อมเสียแลวทําอะไรก็ไมได ถามองอยางนี้ ก็ยิ่งทรุด แลวก็จะเอียง

หรือลมไปเลย ในทางที่ถกูจะตองมองใหเปนคือมองวาเราเกิดมาที

หนึง่ ก็ไดมีประสบการณทีเ่ปนกําไรชวีิต คนอื่นเขาอาจจะไมเจอการ

เจ็บปวยอยางเรา เราเจอมันเขาแลวจะไดรูจักทุกขที่เกิดจากโรคนีว้า

มันเปนอยางไร  

๑. เราไดประสบการณที่เปนกาํไรชีวิต หรือที่แปลกพิเศษ ซึ่ง

หลายคนไมมีโอกาสไดพบ 

๒. เราไดทดสอบตัวเอง ดูความเขมแข็งวา เรามีความ

เขมแข็งแคไหน จิตใจของเราเจออุปสรรคอันตรายขนาดนี้

สูไดไหม  

๓. ถาหากวาเจอขนาดนี้แลว เรายังไมหวัน่ไหว ยงัเขมแข็งสู

ได เราจะมีความภูมิใจเกิดปตข้ึินมา จิตใจกลับสบายผอง

ใสวา เราสามารถทนตอทกุขทรมานขนาดนี ้ เอาชนะได 

สามาถทาํจิตใจใหดีได 

๔. การเปนโรค เปนโอกาสที่เราจะตัดกงัวลหรือภาระอะไร

บางอยางลงไปได และสามารถใชเวลาในขณะที่เปนโรคนี้ 

ไปทําในสิง่เปนประโยชน เชน บาํเพ็ญเพยีรทางจิตใจหรือ

 

๑๘ 



พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)               ๑๙ 

จะมาพัฒนาทางจิตใจของเรา ใหจิตใจมีความสุขไดอีก

ดานหนึง่ก็ได  

๕. ตัวโรคและความทกุขอยางที่ทานเรยีกวาทุกขเวทนาที่เกิด

จากโรคนัน่เอง เปนของจรงิ เปนประสบการณตรง ซึ่งผูที่

ไดศึกษาธรรมแลว สามารถยกเอาขึ้นมาพิจารณา หรือ

มองลงไปตรงๆ ในเวลาที่มนักําลงัเปนอยูนั้น แลวทําให

มองเหน็สัจจธรรมของชีวิต จนกระทัง่เกิดปญญารูแจง 

บรรลุโลกุตตรธรรม ยกจิตใจข้ึนเปนอิสระ เรียกวาบรรลุ

มรรค ผล นพิพานได 

ตกลงวาคนที่รูจักปฏิบัติตอส่ิงตางๆ ไดอยางถกูตอง ไมวาได

หรือเสียก็กลายเปนไดทัง้นัน้ 

ถึงอยางไรก็ตาม เราตองตั้งใจไวกอนวา เราจะตองทาํให

กลายเปนการไดในทุกกรณ ี ทางพระทานถือหลักอยางนี้ ทาน

เรียกวา โยนิโสมนสิการ  

คนใดเกิดมาในโลกมโียนิโสมนสิการแลว เรียกวาโอกาสที่จะ

สูญเสียมีนอยอยางยิ่ง ไดเสมอไป ไมวาอะไรไดหมด เจออะไรที่ไมดี 

ใครวาไมดี ฉันตองไดประโยชนสักอยาง ไดคติจากชวีิต ไดอะไร

ตางๆ ไดส่ิงที่เปนประโยชน อยางนอยก็ไดประสบการณ หรือถา

ดีกวานั้น กอ็าจจะถงึขั้นรูแจงเหน็ความจริงของโลก แมแตปลง

อนิจจังเหน็ความไมเทีย่งแทของสิ่งทัง้หลาย แลวทาํใจใหเปนอิสระ

ได 

 

๑๙ 



๒๐ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

คนโง เสียดุลยภาพกายแลวก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปดวย 

คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาชวยดุลยภาพกาย 

บางคนเจอเหตุรายในชีวิต แตรูจักมองก็ไดประโยชน แมแต

ถึงขั้นสงูสุด อยางเชนบางทานในสมยัพทุธกาล มีประวัติพระสาวก

บางองคไปเจอเหตุรายในชวีิตแลวไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต ก็

เพราะไดประสบภัยพิบัต ิ นี้เรียกวารูจักถือเอาประโยชนจากสิ่ง

ทั้งหลาย อันนี้ก็คือหลกัของดุลยภาพในชีวิต เรียกวา เราตองรูจัก

ถือเอาประโยชนจากสิ่งทั้งหลาย และรักษาดุลยภาพของชีวิตเอาไว

ใหได 

ที่วามานี้ก็เปนเรื่องของดุลยภาพดานจิตใจ สภาพทางดาน

จิตใจนี้ก็จะมาสมดุลกับทางรางกาย จิตใจเองก็มีภาวะที่เรียกวามี

ดุลยภาพ หรือสมดุล อยางที่อาตมภาพกลาวแลว และยังจะมา

สมดุลหรือดุลยภาพกับรางกายดวย เราไมใชมีแตรางกายเทานัน้ 

อยางที่อาตมภาพพูดเมื่อกีน้ี้ จะไดโยงใหเหน็วา รางกายกบัจิตใจนี่

มีความสมัพนัธซึ่งกนัและกนั  

ถารางกายของเรากระทบกระเทือน เราเหีย่วเฉาทางรางกาย 

ก็อาจจะมีผลกระทบใหจิตใจเสื่อมโทรมตามรางกายไปดวย ใน

ทํานองเดียวกนัถาเรารักษารางกายดี ทําใหจิตใจของเราสบายได

งาย เชน คนทีร่างกายแข็งแรง ก็ไมคอยมปีญหาทางรางกายที่จะทาํ

ใหหงุดหงิดกังวลใจ แตถารางกายของเราเกิดความบกพรอง ปวย
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เจ็บข้ึนมา กม็ีโอกาสที่จะทาํใหจิตใจถกูกระทบกระเทือน หงุดหงิด

ไดงาย ฉุนเฉี่ยวงาย  

นี่แหละเปนเรือ่งที่เกี่ยวของกับดุลยภาพระหวางรางกายกับ

จิตใจ รางกายเสียดุลกพ็ลอยทําใหใจเสียดุลไปดวย ใจเสียดุลก็ทํา

ใหกายเสียดุลไปดวย 

ทีนี้ คนที่รูจักปฏิบัติใหถูกตอง ก็คือวาเวลากายเสียดุล ก็เอา

ใจมาชวยกาย หมายความวาคนทีท่ําเปนนัน้จะทําใหผลยอนกลับ

ตรงขาม คนที่ทาํไมเปนพอรางกายเสียดลุ ใจก็เสียดุลดวย เสยีดุล

ไปทั้งชวีิต แตคนทีท่ําเปนพอกายเสยีดุล เขาก็ไปเสริมทางจิตใจ เอา

จิตใจมาชวยถวงดุลไว ทําใหกายไดดุลสูงขึ้นไป และกลับมาชวย

รางกายใหดีข้ึน  

ดังนัน้หลกัเรื่องดุลยภาพนี้จงึสําคัญมาก และดลุยภาพ

ระหวางกายกบัใจก็เปนเรื่องใหญอันหนึง่ คือดุลยภาพของกายก็

สวนหนึง่ ซึง่เปนเรื่องที่คุณหมอไดพูดเปนพิเศษ กับดุลยภาพของใจ

ที่พระพูดเปนพิเศษ แลวกย็ังมีดุลยภาพระหวางกายกบัใจที่สัมพันธ

กันนี้อีก ซึ่งกจ็ะตองเอามาชวยเสริมกนัใหไดอีก อยางที่วาแลว ถา

กายเสยีหลกักต็องเอาใจมาชวย ถาใชเปนแลวใจก็มาชวยกายได นี่

เปนหลกัในเรือ่งดุลยภาพ อาตมภาพก็ไดพูดมาแลวหลายแงหลาย

อยาง 
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แมแตธรรมก็ตองมีดุลยภาพ 

ทีนี ้ ดุลยภาพยังไมหมด ยังมีดุลยภาพที่ลึกซึง้ไปกวานั้นอีก 

เมื่อกี้นีพู้ดถงึดุลยภาพ มาถึงดุลยภาพของใจ และดุลยภาพระหวาง

กายกบัใจ นอกจากนี้ยงัมดีุลยภาพที่ลึกลงไปกวานัน้คอื ดุลยภาพ

แหงธรรม 

ธรรมก็มีดุลยภาพเหมือนกนั คือ การปฏิบัติธรรม หรือทํา

ความดีอะไรตางๆ ตองมีดลุยภาพ กลาวคือ ความพอเหมาะพอดี

เหมือนกนั ถาไมพอเหมาะพอด ี ก็เกิดโทษ ยกตวัอยางที่

พระพทุธเจาตรัสไว เชนอยางศรัทธาที่เราฟงกนัมา มีเร่ืองศาสนาก็

ตองมีเร่ืองศรัทธา  

สําหรับคนที่เขามานับถือศาสนานั้น คําทีไ่ดยินบอย กค็ือคํา

วา ศรัทธา ไดแกความเชื่อ ซึง่ตองมีไวเปนหลกัสําคญัอันหนึ่ง แต

ในทางพระพทุธศาสนาบอกวา ศรัทธาที่เปนคุณธรรมอยางเดยีวไม

พอ จะปลอยใหศรัทธาเรื่อยเปอนไปไมได ตองมีดุลยภาพ ส่ิงที่จะทํา

ใหเกิดดุลยภาพ เขาคูกันกบัศรัทธา ก็คือ ปญญา  

หลักนี้มาในหมวดธรรมที่เรียกวา อินทรยี ๕ ประการ ทาน

บอกวาอนิทรยี ๕ ตองไดสมดุลตองมีความสม่ําเสมอ พอเหมาะ

พอดีกัน นีก่ค็ือ หลักดุลยภาพนัน่เอง 

อินทรีย ๕ นั้นมีที่ตองเขาคูกนัสองคู คูที่หนึ่งก็คือ ศรัทธา กับ 

ปญญา ศรัทธามีไว ถามากเกนิไปไมมปีญญาคุม จะกลายเปน
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ความงมงาย เชื่อไปตามเขาหมดอะไรๆ กเ็ชื่อ หลงใหลโนมใจเชื่อ

งาย ถกูหลอกงาย ใครเขาอยากจะหลอกก็หลอกไดงาย  

ในทางตรงขาม ถามีแตปญญา ใชแตปญญา กม็ักมองอะไร

ขามไปงายๆ บางทกี็เอาแตความรูที่ตวัมีอยูไปวนิิจฉัย คอยจะ

ปฏิเสธไปหมด หรือไมก็คิดฟุงซานไป ไมยอมตั้งหลักพจิารณา ไม

ยอมจับหรือรับเอามาพิจารณาก็เลยเปนคนที่จับอะไรเปนจุดเปน

หลักไมคอยได บางทีกก็ลายเปนฟุงซานไป นี่เรียกวายึดไปขาง

ปญญามากเกนิไป  

เพราะฉะนัน้ ทานจึงบอกวาตองปรับศรัทธากับปญญาใหสม

กัน ใหพอดีกนั ศรัทธาเปนตัวชวย ถาทาํใหถูกตองก็เปนตัวนาํไปสู

ปญญา และชวยเสริมปญญา แตถาใชไมเปน ศรัทธาก็มาขวาง

ปญญา  

ทําไมศรัทธาจงึขวางปญญา เพราะวาถาเชื่อแลวเขาวา

อยางไรกว็าไปตามนัน้ ก็เลยไมไดปญญาอะไรขึ้นมา 

แตในทางตรงขาม ที่วาศรัทธาเสริมปญญานัน้เปนอยางไร ก็

คือ มันเปนจดุใหเราเริ่มตนได เราเหน็วาสิ่งนี้ดีมีเหตุผลเขาทีเรารับ

ฟงมา หรือฟงทานผูนีพู้ดมีเหตุมีผลนาเชื่อ ศรัทธากเ็กิดขึ้น พอ

ศรัทธาเกิดขึน้ก็ไดจุดที่จะนาํมาพิจารณา และถาเอาจริงเอาจัง 

ศรัทธาเปนตัวที่ทาํใหเกิดพลงัวา ตอไปนี้เราจะคิดเรื่องนี้จริงจงั ได

จุดที่จะไปศึกษาคนควา  
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คนที่จะไปศึกษาคนควาเรื่องอะไร มนัตองมีจุดมีเปาที่ชดัเจน 

และตองเริ่มทีศ่รัทธา ศรัทธาเปนตัวจับเอาไว พอศรทัธาเปนตัวสง

แรงไปแลว ปญญาก็คนในเรื่องนั้นไปจริงจัง จนกระทั่งสาํเร็จได

ปญญาเหน็แจมแจงโดยสิน้เชิง พอปญญาจบสิ้นแลว ก็บอกวาอยู

เหนือศรัทธา ไมตองอาศัยศรทัธาอกี  

ตอนแรกศรัทธากับปญญาตองมีดุลยภาพ ไดสมดุลกัน 

ศรัทธากม็าเปนตัวเสริมชวยตั้งจุดเริ่มตนใหปญญา ปญญาก็มาคุม

ศรัทธาไว และอาศัยศรัทธาเปนตวัชี้นาํทางพุงไปทาํใหมีกําลงัที่จะ

ศึกษาคนควาไดเต็มที่ ดังนัน้ ก็ตองใชศรัทธากับปญญาใหเปน จงึ

ตองมีดุลยภาพ ดงัทีท่านบอกวาตองปรับศรัทธากับปญญาใหสม

กัน 

ถาจัดธรรมเขาดุลได ก็ไมพลาดจากผลที่มุงหวัง 

ตอไปคูที่สองไดแก วิริยะและสมาธ ิ วิริยะ คือความเพียร

พยายามเหน็อะไรก็เปนสิ่งทาทายใจสู จะทําใหสําเร็จจะกาวไป

ขางหนาอยูเร่ือย อีกดานหนึ่งก็คือ สมาธิ ไดแก ความมีใจแนวแน 

สงบ มัน่คง คนที่มวีิริยะ คือ ความเพียร เปนคนที่เรียกวาอยูไมเปน

สุข ไมอยูนิง่ นิ่งเฉยอยูไมได จะทาํโนนทาํนี่เร่ือยไป แตทีนีถ้าหากวา

วิริยะนัน้เกินไป ก็จะกลายเปนพราหรือพลานไปเลย วริิยะ เพียร 

แลวก็เลยเถิดไปจนกระทั่งวาไมไดอะไรจริงจัง  
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สวนคนที่มีสมาธินัน้ ใจสงบอยูกับส่ิงที่กําลังทําหรือกําลัง

เกี่ยวของ ใจจดใจจอ พอใจจดใจจอ ก็สบาย ก็เพลนิ บางทีพอได

สมาธิอยางที่ชอบพูดกันวามาปฏิบัติธรรมไดสมาธิแลวใจสงบ 

นอกจากสงบแลวก็ยังไดความสุขดวย พอทําสมาธิไดความสุขบางที

ก็เลยติดอยูในความสุขนัน้ แลวก็อยูตรงนัน้เอง ไมไปไหน ไมอยาก

กาวตอไป หรือคืบเคลื่อนออกไปจากสภาพนัน้  

ทานวาคนที่มแีตสมาธินัน้ ถาสมาธิแรงเกนิไป ไมเอาวิริยะมา

ชวย ก็จะกลายเปนคนเกียจครานไป เพราะฉะนัน้ ทานจงึบอกวา

ตองปรับอินทรียใหเสมอกนั วิริยะกับสมาธิตองปรับใหเสมอพอดีกัน 

เหลือจากนี ้ แลวก็มีอินทรียอีกตัวหนึ่ง ยงัไมครบ ๕ อินทรีย

อีกตัวหนึ่งนัน้ก็คือ สติ ซึ่งอยูตรงกลาง สตินี้เปนตวัที่คอยตรวจตรา

คอยดูวา ศรัทธาแรงไปหรือออนไป ปญญาแรงไปหรือออนไป ตรวจ

และคอยยับยัง้ คอยเหนีย่วรั้ง คอยเตือนวา ศรัทธาตอนนี้แรงไปแลว

นะ ปญญาตอนนีน้อยไป ตองดึงขึน้มาเสริมข้ึนมา หรือวาวิริยะ

ตอนนี้ออนไปหรือแรงไป สมาธิออนไปหรอืแรงไป อะไรทํานองนี้ สติ

เปนตัวคอยตรวจตราและคอยควบคุมไว เพราะฉะนัน้ สตินี้จึงตอง

ใชตลอดเวลา 

เร่ืองอินทรีย ๕ นี้อาตมภาพยกมาเปนตวัอยางเพื่อใหเห็นวา 

แมแตธรรมก็ตองมีสมดุลหรือมีดุลยภาพ การปฏิบัติธรรมทุกอยาง

ตองมีดุลยภาพ ถาไมมีดลุยภาพ ก็เสยีหลักไปทุกอยาง เสยีไป

ดวยกนั ไมใชวามธีรรมขอหนึง่แลว ปฏิบัติเร่ือยไปจะถูกตองและ

 

๒๕ 



๒๖ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

ไดผลดีเสมอไป อยางทีว่าศรัทธากเ็ปนคณุธรรมขอหนึง่ แตไมใชวา

ศรัทธาจะทําใหเกิดแตผลดีเสมอไป  

แมแตอกุศลธรรม ทานบอกวาถาใชเปนก็เอามาเปนปจจัยแก

กุศลธรรมได แตมีอันตรายนิดหนอย เรียกวามีผลพวงในทางเสยี 

เหมือนกับใชยาทีว่ามีสารซึ่งเปนพษิอยูบาง แตเอามาใชในทางที่

เปนประโยชนบางประการ บางครั้งก็ตองอาศยัมันเหมอืนกัน 

ในที่สุด ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คือธรรม 

ตอไปนี้ จะขอพูดถึงเรื่องดุลยภาพของธรรมเปนแงสุดทาย 

แตเปนแงที่คมุทั้งหมด วาไปแลวมันก็คอื การปฏิบัตถิูกตองตอส่ิง

ทั้งหลายนัน่เอง ตัวธรรมอยูที่นี่ และเมื่อพูดในแงนี้ ตวัธรรมนัน่เอง

คือดุลยภาพ หรือดุลยภาพ ก็คือตัวธรรมนัน่เอง  

เพราะฉะนัน้ จะปฏิบัติถูกตองตอรางกายใหรางกายเกิดดุลย

ภาพก็ตาม ปฏิบตัิถูกตองตอเศรษฐกิจ ดําเนินการหาเลี้ยงชพี 

จัดการเงนิใหพอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในทางสงัคมให

พอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในเรื่องของจิตใจของเราให

พอดีก็ตาม นั่นคือ ดุลยภาพของธรรมหรือตัวธรรมเปนดุลยภาพ 

เปนขอสุดทายซึ่งเปนตัวที่คมุและคลุมทัง้หมด 

เพราะฉะนัน้ ในการที่จะปฏิบัติดุลยภาพทัง้หลาย ในที่สุด

แลวก็อาศัยดลุยภาพของธรรมนั่นเอง มาชวยปรับทาํใหเกิดความ

พอเหมาะพอดี  
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เราอยูในโลกนีก้็ตองรูหลักดลุยภาพ ทีเ่ราตองรูหลักดุลยภาพ

เพราะอะไร? เพราะวาสิง่ทัง้หลายที่อยูในโลกนี้ มีความสัมพันธอิง

อาศัยกนัทัง้นัน้ มนัไมไดอยูลําพงัตัวของมันเองเทานัน้ และตัวมนั

เองก็เกิดขึน้จากสวนประกอบมากมาย ซึ่งสวนประกอบเหลานัน้

จะตองสัมพันธซึ่งกนัและกนั ทาํอยางไรจะใหมีความสมัพนัธที่

พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดนีีถ้ารักษาไวได มันก็จะทาํให

ทุกอยางดาํเนนิไปไดดวยดี เพราะฉะนัน้ หลักในเรื่องดุลยภาพนีก้็

เกิดจากการทีส่ิ่งทัง้หลายนัน้สัมพนัธซึง่กนัและกนันัน่เอง 

ดุลยภาพวาไปแลวก็คือ ความสัมพันธอยางพอเหมาะพอด ี

ถาความสัมพนัธไมพอเหมาะพอดี เมื่อไรกจ็ะเสียดุลยภาพเมื่อนัน้ ที

นี้ถาหากวาจะปลอยใหมนัมดีุลยภาพของมันเอง ก็ไมแนนอน 

เพราะวาชวีิตของมนุษยเรานี้ก็ประสบสิง่ที่เขามากระทบกระทัง่

มากมายที่จะทําใหดุลยภาพนัน้สูญเสียไป เพราะฉะนัน้ เราจึงตองรู

หลักในการปฏิบัติเพื่อรักษาดุลยภาพอนันี้  

ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีปฏิบัติในการที่จะรักษาดุลย

ภาพอยูเสมอ แมแตหลกัธรรมที่สําคญัสุดยอดที่สุด ที่เรียกวา 

มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ หลักแหงดุลยภาพนี้นัน่เอง  

ทางสายกลาง คือ ทางแหงดุลยภาพ 

ปฏิปทา ก็คือ ขอปฏิบัติหรือการปฏิบัติ มัชฌิมา ก็คือ พอดี ที่

เราแปลกันวาทางสายกลาง ก็คือวธิีปฏิบัติที่พอดีนัน่เอง ปฏิบัติ
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อยางไดสัดไดสวนพอเหมาะพอดี ตองมีองคประกอบ ๘ อยางเขา

มาประสานกนัพอเหมาะแลวจึงจะเกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา 

กลาวคือ 

๑. มีทิฏฐิที่เปนสมัมา ครบถวนเหมาะเจาะ คือถูกตอง

พอเหมาะกับความเปนจริง 

๒. มีสังกัปปะ ความดาํริที่สัมมา คือถูกตองครบถวน

พอเหมาะพอดี เรียกวาโดยชอบ  

สํานวนโบราณ ทานเรียกวาโดยชอบ หมายความวา ถกูตอง

อยางครบถวน โดยสอดคลองกับความจริง พูดงายๆ ก็คอืมีปญญา

เห็นชอบ มีความคิด มีความดําริที่ถูกตองชอบธรรม  

๓. แลวก็มีการใชวาจา ใชคําพดูอยางถกูตอง 

๔. แลวก็รูจักแสดงออก กระทาํการตาง ๆ ทางกายอยาง

ถูกตอง  

๕. เลี้ยงชพี คือประกอบอาชีพที่เปนสมัมาชพี  

๖. แลวก็มีความเพียรพยายามอยางถูกตอง  

๗. มีสติที่ใชอยางถูกตอง  

๘. แลวก็มีสมาธิ จิตตั้งมั่นอยางถูกตอง  

ทั้งหมดนี้ตองมาเปนองคประกอบประสานกลมกลืนกัน ถาได

ไมครบถวนก็ไมเกิดเปนมัชฌิมาปฏิปทา พอครบถวนไดสัดสวน

พอเหมาะพอดี มันจะเสรมิกัน มาเปนปจจัยแกกนัและกัน แลว

ทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเรจ็ คือการบรรลุจุดหมายแหงชวีิตที่ดี
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งามมีความสขุ เปนอิสรภาพอยางแทจริง จงึเรียกวา 

มัชฌิมาปฏิปทา แปลวา ทางสายกลาง คือ ขอปฏิบัติสายกลาง 

หรือขอปฏิบัติที่พอดี คาํวาสายกลางในทีน่ีค้ือพอดี  

เพราะฉะนัน้ ขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเต็มไปดวย

เร่ืองของความพอดี  

หลักใหญมัชฌิมาปฏิปทาก็พอดี  

เราจะเปนมนษุยที่ดี ทานบอกวา ตองมสัีปปุริสธรรม ธรรม

ของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี ธรรมของคนดีนัน้มีอะไรบาง มีรูจัก

เหตุ รูจักผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักกาล รูจักบุคคล รูจักชุมชน 

ในบรรดา ๗ ขอนี้ ขอทีสํ่าคัญอันหนึ่งก็คือ รูจักประมาณ รูจัก

ประมาณ ก็คือ รูจักความพอดี ไดแก การรูจักพอดีในสิง่ทั้งหลายทัง้

ปวง จะทําอะไรตองรูจักพอด ี 

ความพอดีนี้เปนเรื่องสาํคัญเปนเคล็ดลับในความสําเร็จของ

ทุกอยาง ถาทาํพอด ีนอกจากสําเร็จแลว ผลดีเกิดขึ้นดวย ถาไมพอดี 

ก็ตองเกิดปญหาไมมากกน็อย เพราะฉะนั้น หลกัพระพุทธศาสนาที่

เรียกวา ทางสายกลางคือหลักของความพอดี แมแตรับประทาน

อาหารทานยงับอกวาตอง โภชเนมัตตัญุตา คือตองรูจักประมาณ

ในการบริโภค กค็ือรับประทานแตพอดี ถารับประทานไมพอดี เดี๋ยว

น้ําหนกัเพิม่มากเกนิไป ก็เสยีดุลยภาพ ทนีี้ก็จะยุง เดี๋ยวเสียสุขภาพ

ดานนัน้ดานนี ้
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เพราะฉะนัน้ หลักพระพทุธศาสนาหมดทกุประการ ไมวาจะ

ไปมองอะไร จะเปนเรื่องปรับอินทรีย ๕ ใหพอดีก็ตาม เร่ือง

รับประทานอาหารใหพอดีกต็าม เร่ืองสัปปุริสธรรม ในขอที่วารูจัก

ประมาณคือรูจักความพอดกี็ตาม ตลอดจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทา 

ปฏิบัติใหพอดีเปนทางสายกลาง ลวนแตเปนเรื่องของความพอดี ซึ่ง

เกี่ยวกับดุลยภาพทัง้สิ้น ตกลงวา ทัง้หมดนี้ก็คือหลักของการดําเนนิ

ชีวิตอยูในโลก ใหอยูไดดวยดี  

ดุลยภาพ คือสาระขององครวม 

ทีนี ้ อาตมภาพมาพูดในวันนี ้ ก็มาพูดในที่ประชุมของทานที่

เกี่ยวของกับเร่ืองโรคภัยไขเจ็บ และการดูแลรักษาพยาบาล พรอม

ทั้งญาตโิยม ทานที่ไดมารับการรักษาพยาบาล อยางที่กลาวแลว ทกุ

ทานมนี้ําใจมาสังสรรครวมกันในวนันี ้ก็เปนโอกาสอันดีงาม  

ทางโรงพยาบาลก็ใชแนวความคิด (หรือจะเรียกวาปรชัญาก็

แลวแต) ตามแบบ holistic คือแนวคิดแบบองครวม ซึง่ในการปฏิบัติ

ตอองครวมนีก้็ถือวาองครวมจะดํารงอยูไดตองอาศัยดุลยภาพ 

กลาวคือ ความสัมพนัธที่พอเหมาะพอดีตอกันระหวางองคประกอบ

ทั้งหลายขององครวมนัน้  

หลักพระพทุธศาสนาก็วาดวยองครวม เพราะวาสิง่ทัง้หลาย

เกิดจากการประชุมกันของสิง่ตางๆ ที่เปนสวนประกอบ การประชุม

กันของสิง่ทัง้หลายนัน่เองเรียกวา องครวม องครวมก็คือการประชุม
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เขาของปจจัยหรือองคประกอบตางๆ องคประกอบเหลานี้ตางก็

สัมพันธซึ่งกันและกัน เมื่อสัมพันธกนัพอด ีก็จะทาํใหทุกอยางเปนไป

ดวยดี ความสมัพันธทีพ่อเหมาะพอดีนัน้เรียกวา ดุลยภาพ  

เพราะฉะนัน้ ดุลยภาพจงึเปนตัวที่รักษาองครวมไว ทําใหองค

รวมอยูไดดวยดี องครวมคือตัวเรานี้จะอยูไดดวยดี หรือพูดอีกอยาง

หนึง่วา องครวมคือชีวิตนี้ จะมีสุขภาพดทีั้งกายและใจ ก็ตองอาศัย

การรักษาดุลยภาพใหดี ทัง้ดานรางกาย ทัง้ดานจิตใจ และพรอมทัง้ 

๒ ฝาย คือทัง้ระหวางกายกบัใจนั้นดวย 

ทางฝายแพทยและบุคลากรของโรงพยาบาล ก็ยอม

เอื้ออํานวยชวยเหลือในการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลนัน้ ก็

เร่ิมตนดวยการที่จะพยายามใหคนไขไดมีดุลยภาพในทางรางกาย 

เปนประการที ่๑  

เพราะฉะนัน้ ที่คุณหมอรักษา มกีารฝงเข็ม มีการนวด มีการ

ประคบ และบริหารรางกาย อะไรตางๆ นีก้็ดวยตองการที่จะใหเกดิ

ดุลยภาพในทางรางกาย  

แตพรอมกันนัน้ เพราะอาศยัเมตตาจิต ความปรารถนาดีตอ

คนไข ก็จะมสีวนของดุลยภาพดานจิตใจมาชวยดวย ถาสมมตวิา

ทางฝายโรงพยาบาลนี่ไมมีเมตตาจิต ปฏิบัติตอคนไขโดยที่ไมมี

น้ําใจ ทําใหกิริยาวาจาไมงาม ไมเปนไปในทางที่เอื้อเฟอ บรรยากาศ

ขาดความอบอุน คนไขก็ใจรันทด ขุนมัว เศรา ไมสบายใจ นอยอก

นอยใจ ผลทีสุ่ด การรักษาพยาบาลทางรางกายก็เลยพลอยไมคอย
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ไดผลดีไปดวย จริงหรือเปลา อันนีก้็เปนความจรงิ เพราะฉะนัน้ จึง

วาคุณหมอไมไดรักษาแตรางกายของคนไขเทานั้น คณุหมอพรอม

ทั้งบุคลากรที่โรงพยาบาลนี้รักษาใจของคนไขดวย คือพยายามชวย

ใหจิตใจของคนไขอยูในสภาพที่มีดุลยภาพดวย  

ดุลยภาพในใจเองทีม่ีจิตใจสบาย จิตใจดํารงสถานะของมัน

ได ดํารงอยูไดอยางมัน่คง ไมเอียงไมทรุดลงไป นัน่ก็ดวยอาศยั

ความปรารถนาดี มเีมตตาตอคนไข ปฏิบัติดวยความเอือ้เฟอ อยาง

นี้แหละจะชวยใหจิตใจของคนไขมีดุลยภาพอยูได พอจิตใจคนไขมี

ดุลยภาพดีก็จะมาเอื้อตอรางกาย ทําใหการรักษาพยาบาลไดผล

เพิ่มพนูทั้งสองดานเสริมซึ่งกันและกนั  

ผูมีดุลยภาพทางใจ แมแตความตายก็ดึงขึ้นมาเขาดุล

ได 

อาตมภาพก็เลยคิดวาการทีคุ่ณหมอพูดถงึดุลยภาพบาํบัด 

ประการที่ ๑ คือเร่ิมดวยดุลยภาพบาํบัดทางดานรางกาย ก็เพราะวา

เกี่ยวของกับโรคทางกาย แตแทจริงนัน้ ทานคงมีความหมายลึกซึง้

ลงไปถึงดุลยภาพทางจิตใจดวย คือคํานึงถงึความเมตตาปรารถนาดี

ตอคนไข รักษาดวยน้ําใจ ปฏิบัติดวยความเอื้ออาทร  

สวนทางฝายคนไขเมื่อสบายใจและวางใจวา เราไวใจตอคุณ

หมอ และทางคุณพยาบาล วาทานมารักษาพยาบาลใหเราแลว ก็

ยกใหทานชวยรักษาดุลยภาพทางดานรางกายของเรา สวนตวัเรา
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เองก็ตองรักษาดุลยภาพทางใจของเรา เพราะฉะนัน้ จึงจะตองเอา

หลักธรรมมาชวย เมื่อเอาธรรมมาชวยแลว รักษาดุลยภาพใจไวได 

เราก็สบาย อยางที่อาตมภาพวาเมื่อกีน้ี้  

เราตองพยายามใชสถานการณทุกอยางใหเปนประโยชนแก

ชีวิตหมด มองทุกอยางใหเปนประโยชน ทานบอกวา คนที่เกง มี

ปญญามาก ก็คือคนที่สามารถมองสิง่ทีเ่ลวรายที่สุดใหไดประโยชน

มากที่สุด ไมวาสถานการณไหนเราตองไดประโยชน อยางที่บอกวา 

แมแตคนที่แยที่สุด จะตายอยูแลว ยงัสามารถบรรลุธรรมเปนพระ

อรหันตได  

ตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนานัน้ แมแตความตายที่เรา

ถือกันวาเปนสิง่ที่ไมดี นาเกลียดนากลัวเปนอยางยิง่ พระพุทธเจาก็

ยังทรงสอนใหเอามาใชใหเปนประโยชน ทานใหเจริญมรณสติ ให

พิจารณาความตายในแงทีท่ําจิตใจของเราใหสดใส เบกิบานได  

คนที่มองความตายไมเปน ใจจะหดหูเศรากลัวใชหรือเปลา 

ยิ่งคนไมเคยมอง บางทีเจอไมได พูดถงึไมไดเลย บางคนใครมาพูด

ถึงความตายไมไดเลยนะ อยากจะหนีไปใหพน หรือไลคนพูดไปเลย  

แตในทางพระทานบอกวา ถาฝกตัวดีแลว สบายมากเลย แม

จะนึกถึงความตายตลอดเวลาก็หนาตายิ้มแยมแจมใส นึกถงึความ

ตายดวยใจเปนสุข อยางนี้กเ็ปนได เพราะฉะนั้น บางทานเอาความ

ตายมาใชพิจารณา สามารถบรรลุอรหัตตผลเปนพระอรหันตไปเลย 
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มีความสุขยิม้แยมไดตลอดกาล จิตใจเบกิบานผองใส เปนพทุธะอยู

ดวยความรู ความตืน่ ความเบิกบาน  

อยูในโลก ก็รูจักมองสิ่งทั้งหลาย                            

ยามเจ็บไข ก็ปฏิบัติใหพรอมดุล 

เพราะฉะนัน้ เราอยูในโลกนีแ้ลว เรามองทกุอยางใหดี ในแงที่

เปนประโยชนแกชีวิต แตเร่ืองนี้ตองมอง ๒ ชัน้นะ มองตามหลักที่

ในทางพระพทุธศาสนาทานเรียกวา โยนิโสมนสิการ เดี๋ยวจะมอง

เปนดีไปหมดทุกอยาง ก็ผิดอีก การมองทีถู่กตองม ี๒ อยาง คือ 

๑. มองตามความจริง ถาอะไรที่เปนเรื่องเกี่ยวกบัความจริง

ตองมองตามความเปนจริง คือมองตามทีม่ันเปน  

๒. แตในแงที่เกีย่วกับประโยชนตองมองในแงดี ใหมนัเปน

ประโยชนแกชวีิต หรือใหชวีิตของเราไดประโยชนจากมัน

ใหได  

เปนอันวา การมองที่ถกูตองมี ๒ อยาง คือ มองตามเปนจริง 

หรือมองตามที่มันเปนอยางหนึง่ กับมองในแงดี หรือมองใหเปน

ประโยชนอยางหนึ่ง  

สําหรับการมองอยางที ่ ๑ ทีว่ามองตามเปนจริงนั้น เชน เรา

จะวินจิฉัยเรื่องราวอะไรตางๆ นี้ จะมองแตในแงดีเสมอไปไมไดนะ 

ผิดเลยนะ เสยี เพราะฉะนัน้ ถามองเพื่อวินิจฉัยสิ่งตางๆ ตองมอง

ตามที่มนัเปน มองตามเปนจริง แตถาเรื่องนั้นไมเกี่ยวกับการวนิิจฉัย
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ความจริง ก็ตองมองในแงเอาประโยชน คือ มองในแงด ี

พระพทุธศาสนาสอนไว หลกันี้เรียกวา โยนิโสมนสิการ  

เปนอันวา ทางฝายคนไขกม็องอยางที่วาแลว คือพยายาม

รักษาสมดุลหรือดุลยภาพทางจิตใจเขาไว จึงจะมาชวยใหคุณหมอ

รักษาทางกายไดผลดีดวย ตกลงวา ทัง้คนไขและทางคุณหมอ 

พรอมทัง้บุคลากรของโรงพยาบาล ตางก็ชวยเสริมซึ่งกนัและกนั 

ชวยกนัในการรักษาพยาบาล ไมใชหมอเปนฝายรักษาฝายเดียว 

คนไขก็ตองรักษาตัวเองดวย  

วาที่จริงคนไขมีบทบาทสาํคัญมากในการรักษาตนเอง คุณ

หมอนัน้ชวยไดสวนหนึง่เทานั้น คิดวาอยางนัน้ คนไขตองชวยตวัเอง

มาก  

ตกลงวา บทบาททางดานคุณหมอและบุคลากรของ

โรงพยาบาลนีก้็มีดังนี ้

๑. ชวยใหเกิดดุลยภาพทางกายแกคนไข ดวยการ

รักษาพยาบาลตามวิธีดุลยภาพบําบัด 

๒. มีความเอื้ออารี มีเมตตา ไมตรีธรรมที่จะชวยเสริมดุลย

ภาพทางจิตใจของคนไขดวย  

สวนในฝายคนไข ก็รวมมือกับทางดานบุคลากรของ

โรงพยาบาล ในการรักษาดลุยภาพทางกาย พรอมทั้งตัวเองก็รักษา

สุขภาพทางจติใจดวย แลวเราก็จะไดดุลยภาพทางกายและใจนี้มา

เสริมกันทําใหเกิดความสมบูรณ  

 

๓๕ 



๓๖ ดุลยภาพ: สาระแหงสุขาภาพและความสมบูรณ 

มารวมกันสรางกุศล ชวยกันทําวันเวลาใหเปนมงคล 

และปฏิบัติตนใหสุขสันตทุกเวลา 

อาตมภาพเองก็ไดมารับการรักษาที่นี ่ ก็ขออนโุมทนาใน

โอกาสนี้ดวย ในการนี้ก็ไดรับความเอื้ออุปถัมภจากคุณหมอ

ลดาวัลยพรอมทั้งบุคลากรที่นี ่ โดยเฉพาะผูที่ไดชวยใกลชิดก็มี คุณ

หนุม หรือคุณกังวาล ที่ไดชวยนวดอยูเปนประจํา แลวกม็ีคุณเจริญก็

มาชวยอยูบอยๆ ทัง้นี้ในความดูแลของคณุเล็ก ซึง่มาคอยเอาใจใส

บอกกลาวแนะนําอยู รวมทั้งทานอื่นๆ ดวยหลายทานอาตมภาพก็

เลยถือโอกาสอนุโมทนาไวในทีน่ี้ดวย  

ขออนุโมทนาคุณหมอ พรอมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลทุก

ทาน และในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ก็ถือวาเราไดมาทาํสิ่งที่ดีงามกัน

แลว เปนบุญเปนกุศล อยางนอยใจของแตละทาน กเ็ปนกุศล คือมี

ความคิดที่ด ี 

ความคิดที่ดนีัน้ก็เร่ิมจากการมีน้ําใจนั่นเอง คือ มนี้ําใจ มี

ไมตรีธรรมตอกัน แคนี้ก็ดแีลว ทานเรียกวา เปนกศุลเกิดขึ้นแลว 

พระพทุธเจาตรัสวา มเีมตตาหรือไมตรีเกิดขึ้นในใจนั้นเปนบุญ

มหาศาลเลยทเีดียว 

การทาํบุญนัน้บางทีเราไมจาํเปนตองไปถวายทาน คอืไป

ถวายอาหารหรือใหของอะไรหรอก เพยีงแตเราสรางใจของเราให

เปนใจที่ด ีมนี้าํใจ ชุมฉํ่าดวยความปรารถนาด ีก็เปนบญุกุศลเกิดขึ้น

แลว  
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ทุกทานในที่นีอ้าตมภาพวาอยางนอยก็มนี้ําใจอนันี้เกิดข้ึน 

บุญกุศลจึงเกดิขึ้นแลว นับวาเราไดตั้งตนอยางถูกตอง ก็ขอใหบุญ

กุศลที่ตั้งขึ้นในใจนี้แผออกมา หลัง่ไหลออกมาทางกาย วาจาของ

เราดวย แลวก็มาชวยนาํทางชีวิตของเราใหมีความสดชื่นเบิกบาน

ตอไป  

ยิ่งในโอกาสทีจ่ะตอนรับปใหมนี ้ เปนเวลาที่เราถือตามคติ

นิยมวาเปนวนัเวลาที่ดี ก็ขอใหทุกทานไดเตรียมใจตอนรับความสุข

อันนี้ไว การเตรียมใจตอนรับความสุข กโ็ดยการกระทาํของเราเอง 

คือทําใจของเราใหเปนสุขสดชื่นเบิกบาน 

การทาํใจใหสดชื่นเบิกบานนั้น ถาเปนพทุธศาสนิกชน ก็เอา

อยางพระพทุธเจา พระพุทธเจามีคําแปลงายๆวา รู ตื่น และเบกิ

บาน เพราะฉะนั้น เราก็ทาํใจของเราใหมพีระพทุธเจาเขาไปอยูในใจ 

คือ  

๑. มีความรู มองอะไรดวยความรูเขาใจไมใชอารมณ ใช

ปญญา รูจักพิจารณาเหตผุล แคนี้ก็ไปไดเยอะแลว มอง

ส่ิงทัง้หลายดวยความรูดวยปญญา ไมปลอยตัวใหเปน

ทาสของอารมณ  

๒.  ตื่น คือ ไมหลับใหล และไมหลงใหล มีจิตใจทีต่ื่น

ตลอดเวลา และ 

๓. เบิกบาน คือ มีความสดชืน่ผองใส  
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พยายามรกัษาสภาพจิตใจอยางนี้ไวใหไดเร่ือยๆ แลว ทานจะ

มีความสุข และพรอมกนันัน้การรักษาโรคนี้ก็จะไดผลดีดวย  

วันนี้อาตมภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง ขอใหบุญกุศลที่

ทานไดเร่ิมต้ังไวในใจนี้ มาประกอบเขาเปนแรงหนนุ ดวยอานุภาพ

คุณพระรัตนตรัย เปนเดชานุภาพ อภิบาลรักษาใหบุคลากรแหง

โรงพยาบาลบานสวน มีคุณหมอลดาวัลย สุวรรณกิตติ เปนประธาน 

พรอมดวยโยมญาติมิตรที่มารับการรักษาพยาบาล คือคนไขทุกทาน 

ซึ่งมนี้ําใจมารวมการสังสรรคคร้ังนี้ จงเจริญดวยจตุรพิธพรชยั มี

ความเจริญกาวหนางอกงามรุงเรือง ประสบความสาํเร็จ พร่ังพรอม

ดวยสุขภาพทัง้กายและใจ มีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของ

พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยทัว่กันทุกทาน ตลอดกาลนาน เทอญ 

 

๓๘ 


	มงคลสองด้านประสานเสริมกัน
	ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้าไร้ดุลยภาพ
	ดุลยภาพทางร่างกายทำให้มีสุขภาพดี
	ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้ชีวิตมีความมั่นคง
	สังคมไม่เสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไม่ขาดสันติสุข
	เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ ก็นำความพินาศมาสู่โลก 
	ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
	ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนย์พลังยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์
	ถึงจะเสียดุลยภาพกาย ก็ต้องรักษาดุลยภาพใจไว้ให้ได้
	คนโง่ เสียดุลยภาพกายแล้วก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปด้วย
	คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาช่วยดุลยภาพกาย
	แม้แต่ธรรมก็ต้องมีดุลยภาพ
	ถ้าจัดธรรมเข้าดุลได้ ก็ไม่พลาดจากผลที่มุ่งหวัง
	ในที่สุด ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คือธรรม
	ทางสายกลาง คือ ทางแห่งดุลยภาพ
	ดุลยภาพ คือสาระขององค์รวม
	ผู้มีดุลยภาพทางใจ แม้แต่ความตายก็ดึงขึ้นมาเข้าดุลได้
	อยู่ในโลก ก็รู้จักมองสิ่งทั้งหลาย                            ยามเจ็บไข้ ก็ปฏิบัติให้พร้อมดุล
	มาร่วมกันสร้างกุศล ช่วยกันทำวันเวลาให้เป็นมงคล และปฏิบัติตนให้สุขสันต์ทุกเวลา
	ดุลยภาพ
	มงคลสองด้านประสานเสริมกัน
	ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้าไร้ดุลยภาพ
	ดุลยภาพทางร่างกายทำให้มีสุขภาพดี
	ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้ชีวิตมีความมั่นคง
	สังคมไม่เสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไม่ขาดสันติสุข
	เมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติ ก็นำความพินาศมาสู่โลก 
	ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
	ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนย์พลังยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์
	ถึงจะเสียดุลยภาพกาย ก็ต้องรักษาดุลยภาพใจไว้ให้ได้
	คนโง่ เสียดุลยภาพกายแล้วก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปด้วย
	คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาช่วยดุลยภาพกาย
	แม้แต่ธรรมก็ต้องมีดุลยภาพ
	ถ้าจัดธรรมเข้าดุลได้ ก็ไม่พลาดจากผลที่มุ่งหวัง
	ในที่สุด ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คือธรรม
	ทางสายกลาง คือ ทางแห่งดุลยภาพ
	ดุลยภาพ คือสาระขององค์รวม
	ผู้มีดุลยภาพทางใจ แม้แต่ความตายก็ดึงขึ้นมาเข้าดุลได้
	อยู่ในโลก ก็รู้จักมองสิ่งทั้งหลาย                            ยามเจ็บไข้ ก็ปฏิบัติให้พร้อมดุล
	มาร่วมกันสร้างกุศล ช่วยกันทำวันเวลาให้เป็นมงคล และปฏิบัติตนให้สุขสันต์ทุกเวลา


	Button: 


