




74 วารสารแพทย์วิถีธรรม

จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์
สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม

���š�³�£�œ�”�Œ�²�£���†�¹�¤�™�²�Œ�����¦�µ�œ�� 

���®�³�£�¹ ๕๙ ปี

���®�³�Œ�¶�Ÿ เป็นญาติธรรมสีมาอโศก 

และเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

 �®�³�ƒ�³�¤�œ�h�¨�£�� ต่อหัวเสือรุม
ต่อยประมาณ ๒๐ แผล



วารสารแพทย์วิถีธรรม  75 

อาการ ต่อหัวเสือต่อย เป็นแผลท่ีหัว ๑๐ แผลทีก่กหู
ขวา ๑ แผล ทีแ่ขนขวาและหลงัมอื ๕ แผล ทีเ่อวขวาบรเิวณ
ไต ๑ แผล บรเิวณขาขวาทีโ่คนขา ๕ แผล (เฉพาะท่ีนบัได้) 
หวับวมหนามาก หูขวาบวมประมาณ ๒ เท่าของหูซ้าย มอืขวา
บวมกว่ามือซ้าย ๒ เท่า โดนขาขวาบวมมากกว่าซ้าย ๒ เท่า 
เจบ็ปวดทีส่ดุในชวิีต เกร็งกล้ามเน้ือแขนขากระตกุตาเหลอืก 
หายใจติดขดัหลังถกูต่อย ประมาณ ๓ นาท ีขาเกรง็เดนิไม่ได้
หลงัถกูต่อยประมาณ ๑ นาท ี     
 เกดิเหต ุ ตัง้ใจมาสวนป่านาบญุ ๑ อ�าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร เพือ่มาฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขยีวและ
ร่วมเดินจารกิไป อ�าเภอธาตพุนมระยะทาง ๒๐ กโิล เหมอืน
ทกุปี มาถงึสวนป่านาบญุวนัที ่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ เช้าวันที่ 
๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ เดินเข้าห้องน�า้ชายก่อนถงึห้องน�า้ ๑๕ 
เมตร ต่อตัวแรกต่อยทีห่วั ผมกเ็งยหน้าขึน้เหน็ฝงูต่อหลายร้อย
ตวับนิรอบตวัผมอยู ่โดยทีผ่มเดนิเข้ามาโดยไม่รูว่้ามีฝงูต่อก�าลัง
บนิอยูเ่ป็นฝงู ก้มหวัลงจะให้ต่อ เข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ เพราะผม
นิง่ไม่เคล่ือนไหวแต่ยิง่นิง่มนักย็ิง่รมุต่อย เริม่ทนไม่ไหว ผมวิง่
ออกมา ๑๕ เมตร ถงึหน้าบนัไดบ้านแม่ครัง่ กก้็าวขาไม่ได้ ทรดุ
ตวัลง ตะโกนเรียกคณุปลากระพง ๒ ครัง้ แล้วเหนือ่ยไม่มเีสียง 
พิษมันเรว็มาก จรงิ ๆ ขณะทีฝู่งต่อหวัเสอืยงัไม่ลดละ ป้าแขก
และเพ่ือน ๆ นกัศึกษาแพทย์วถิธีรรมหลายคนบนบ้านแม่ครัง่
ต่างวิ่งลงบันไดมาช่วยอย่างรวดเร็วเพื่อมาไล่ต่อออกไปจาก
ร่างกายผม ซึง่บางท่านกถ็กูต่อยด้วย     
 เมือ่ผมถกูพยงุไปนอนบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถนุบ้านแม่ครัง่ 
ทกุคนกต่็างวิง่ช่วยกนัหาสมุนไพรและหาทางช่วยชวีติผม ผมมี
อาการเกรง็แขน ขา ตาเหลอืก หายใจตดิขัด แต่ละคนท่ีก�าลงั
ช่วยผมกท็�ายา ๙ เมด็ พร้อม ๆ  กันคนละอย่าง คนหนึง่ประคบ
หวั เอาสมุนไพรฤทธิเ์ยน็ถหูวั บางคนกดจดุลมปราณนวดเพือ่
ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนือ้ อกีคนกก็วัซา อกีคนเอาน�า้ถ่าน
มาให้กนิ บางคนเอาใบย่านางมาให้ดืม่ อกีคนเอาน�า้รางจดืมา
ให้ดืม่ ต่อมา ชดุท่ี ๒ กเ็ข้ามาเสรมิรักษาผม มีอาสเุมธ นกัศึกษา
แพทย์วถิธีรรมจากศูนย์ภาคเหนอื ถอือปุกรณ์เพือ่ดดูเลอืดพษิ
เลอืดเสยีออก ดดูตามแนวกระดกูสันหลัง เลือดทีอ่อกเป็นฟอง 
ๆ คอืพษิออกมากับเลอืดมาก ขณะทีท่�า ร่างกายกล้ามเนือ้
หลายส่วนผมเกร็ง ครตูุง่นักศกึษาแพทย์วถิธีรรมอกีท่าน น�า
เขม็มาปักประมาณ ๕๐ เข็ม แล้วก็ให้ผมท�าสมาธิ   พูดให้ผม
คลายกล้ามเน้ือทีละส่วนแล้วหายใจยาว ๆ โดยพดูให้ผมผ่อน
คลายกบัอาการเกรง็ค้างของกล้ามเนือ้ วธิกีารต่าง ๆท่ีเพือ่น 
ๆ ก�าลงัช่วย ได้ท�าให้เซลล์ร่างกายตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพ 
อาการเจ็บและกงัวลผมเริม่คลายตวัลงอย่างเหน็ได้ชดั ในวนั
นัน้เพ่ือน ๆ จติอาสาแพทย์วถิธีรรมหลายคนมากท่ีเข้ามาช่วย
ชวีติผมในนาททีีวิ่กฤต ิ      
 วนัที ่๒ หลงัเกดิเหต ุอาการบวมท่ีหวั และทีต่่างๆ ลด
ลง ๕๐ % ความเจบ็โดยรวมลดลงจากวนัแรก ๕๐ % วนันี้ได้
ท�าการสวนล้างล�าไส้ใหญ่ด้วยสมนุไพรฤทธิเ์ยน็และน�า้ปัสสาวะ 
๒ ครัง้ อาเจยีนเอาของเสยีออก ๒ ครัง้ ยงัได้รบัการดแูลจาก
เพือ่นนักศึกษาแพทย์วถีิธรรม เช่นอาอนิท์จากสมีา นาย อู ๋และ
อกีหลายคน และอาจารย์หมอเขียวก็ให้ก�าลงัใจอย่างด ี การ

ทรงตวัยงัไม่ด ีดืม่และอาบด้วยน�า้ปัสสาวะ    
 วนัที ่ ๓ หลังเกดิเหต ุ อาการบวมทัว่ตวัโดยรวมลดลง
เหลอื ๒๐ % การเจบ็ปวดเหลอื ๒๐ % สวนล�าไส้ใหญ่ด้วย
สมนุไพรฤทธ์ิเยน็และน�า้ปัสสาวะ ๒ ครัง้ อาเจยีนเอาของเสยี
ออก ๗ ครัง้ การทรงตวัยงัไม่นิง่     
 วนัที ่๔ หลงัเกดิเหต ุอาการบวมและปวดหาย ๑๐๐ 
%  การทรงตวัยงัไม่นิง่       
 วนัที ่๕ หลังเกดิเหตุ อาการบวม ปวด การทรงตวัดี
ขึน้ ๑๐๐ % และเดนิเรว็ออกก�าลงักายได้ ๒ กโิล   
 วันที่ ๖ เดินทางกลับโคราชพร้อมสมณะด้วยความ
ปลอดภยั        
 สิง่ทีป่ระทบัใจ วันแรกทีเ่พือ่น ๆ ก�าลงัช่วยนัน้ พิษ
ร้อนและเยน็สลบักนัรนุแรง ผมรูส้กึประทบัใจเพ่ือน ๆ เป็น
อย่างมาก ทีช่่วยแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเรว็ เพือ่น ๆจติ
อาสาท่ีช่วยเหลอืผมแบบทุ่มเท กระตอืรอืล้น ท�าให้ผมได้ชวีติ
ใหม่ ท�าให้ผมได้อาศยัร่างนีบ้�าเพญ็บุญและกศุลต่อไป และขอ
ขอบคณุอาจารย์หมอเขียว ที่ให้ความรูท้ีด่ทีีส่ดุในโลก ที่ไม่ต้อง
พึง่โรงพยาบาล และให้ก�าลงัใจผม      
 หมายเหตุ เคลด็ลบัท่ีช่วย วนัท่ี ๒ หลงัเกดิเหต ุใช้น�า้
ปัสสาวะที่เก็บไว้ในกลางคืนมาท�าดีท๊อกซ์ในวันรุ่งขึ้นผสมน�้า
สมุนไพรฤทธิเ์ยน็ และดืม่น�า้ปัสสาวะและอาบโดยไม่ผสมใด ๆ  
ไม่ต้องถกูน�า้ พดัให้แห้งแล้วใส่เสือ้ผ้านอนหลบัสบาย ตลอด ๕ 
วนั แผลหายอย่างรวดเรว็ อาการบวมและปวดหายเรว็            
 เม่ือกลับมาถงึโคราช คนท่ีวัด สีมาอโศกมาเย่ียม บอก... 
ถงึหายแล้วก็อย่าประมาทภายใน ให้ระวงัเรือ่งตบั ไต และหวัใจ 
ไม่นานผมรูส้กึเหนือ่ย กเ็ลยไปเชค็ร่างกายท่ีโรงพยาบาล เขา
จะฉีดยาฆ่าเช้ือในเส้นเลือด ผมบอกคุณหมอท่ีโรงพยาบาล ขอ
เจาะเลอืดตรวจดูก่อนถ้ามเีช้ือโรคหรอืตดิเช้ือ คณุหมอค่อยฉดี  
หมอจงึเจาะเลอืดไปตรวจ และตรวจคลืน่หวัใจ ตรวจตบั ไต 
ตรวจ CBC ตรวจ อเีลค็โตไลน์ และอืน่ ๆ ปรากฏว่าปกตทิกุ
อย่าง ผมเอาภาพทีผ่มถกูต่อหัวเสือต่อยประมาณ ๒๐ แผล ให้
คณุหมอทีโ่รงพยาบาลด ู เขากบ็อกว่าถ้ามากร็กัษาล�าบากมัน
หลายแผล ต้องให้ยาแก้ปวด และต้องเจาะเลือดรักษาตาม
อาการ และไม่มัน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหม โรงพยาบาลยงัไม่มรีะบบ
การเอาพษิออก ไม่มเีซรุม่ เหมอืนง ูเพยีงใช้ยาระงบัปวดแล้ว
ให้สลายเอง ผมกบ็อกเขาว่าผมชกัตาเหลือกหายใจตดิขดั ช่วง 
๓ นาทีหลงัโดนต่อต่อย  คณุหมอโรงพยาบาลจงึบอกถ้ามาก็
คงไม่รอด        
 หลายคนบอกว่าต่อต่อยแล้วระวงัผมหงอก ตอนนีน้อกจาก
ไม่หงอก กย็งัดกขึน้ หนาขึน้ ดำาขึน้ สดชืน่กว่าอาบนำา้ธรรมดา 
และสะอาดกว่าเยอะเลย ตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๗ จนถึง
วนันีก้ย็งัไม่เคยอาบนำา้เลยและตัง้ใจจะไม่อาบนำา้ตลอดหนึง่ปี  
 พบอาลิบอกีครัง้เมือ่วันท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ สอบถาม
เรือ่งสขุภาพ ยงัอาบนำา้ด้วยนำา้ปัสสาวะอยู ่ แต่โดยร่างกายเดมิ
พอไปทานอาหารรสจัดที่เป็นฤทธิ์ร้อน จะเกิดการขับพฺฺิษท่ีคอ 
เป็นผืน่คัน กถ็อนพษิด้วยดทีอ็กซ์ ปรบัอาหาร ทานำา้ปัสสาวะ รู้
เลยว่าอาหารเป็นเหตุของอาการไม่สบาย ถ้าไม่ระวงัเร่ืองการกนิ
กต้็องรบัสภาพนัน้....
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่ง ในโลก

ส่วนประกอบ
ผักฤทธ์ิเย็น (ไม่จ�าเป็นต้องครบเท่าท่ีหาได้เกินคร่ึงโถเล็กน้อย)
๑.อ่อมแซบ                  ๗.ไชยา
๒.ผักบุ้ง                     ๘.ผักสลัดหรือผักกาดหอม
๓.ว่านกาบหอย              ๙.เสลดพังพอนตัวเมีย
๔.ใบมะยม     ๑๐.ยอดมะขามอ่อน
๕.ใบต�าลึง                 ๑๑.มะละกอดิบ
๖.ดอกอญัชนั              ๑๒.หรอืผกัฤทธิเ์ยน็อืน่ ๆ ที ่     
                        หาได้ (ใบไม่แข็งเกินไป)

 น�้ำผักและผลไม้ปั่นปรับสมดุล
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ผลไม้ฤทธ์ิเย็น
๑๓.กล้วยน�า้ว้าสกุ ๔-๕ ลกู (ปรบัตามความหวาน)
๑๔.สับปะรด ๑ ช้ิน       ๑๘.แตงไทย ๑/๔ ช้ิน
๑๕.แก้วมังกร ๑/๔ ช้ิน   ๑๙.ส้มโอ ๑ ช้ิน
๑๖.มะม่วง  ๑/๔ ช้ิน     ๒๐.ชมพู่ ๑ ลูก
๑๗.แอ๊ปเป้ิล ๑/๒ ช้ิน     ๒๑.หรือผลไม้ฤทธ์ิเย็นตามฤดูกาล

ส�าหรับคนท่ีมีภาวะท้ังร้อนท้ังเย็นเราสามารถปรับสมุนไพร
ฤทธ์ิร้อนเพ่ิมเติมเช่น

๑.โหระพา ๒.ใบกระเพา ๓.ใบแมงลัก ๔.แปะต�าปึง

ผลไม้ฤทธ์ิร้อน
ขนุน ฝร่ัง ผลไม้อ่ืน ๆ ท่ีมีฤทธ์ิร้อน
น�า้ ๑-๒ ลติร เกลอืเลก็น้อย น�า้คลอโรฟิลล์ข้น ๑ แก้ว 
ใยมากก่อนตามด้วยผลไม้ท่ีป่ันง่าย

วิธีทำ�
๑.ล้างผักให้สะอาดเด็ดเอาเฉพาะใบ-ก้านท่ีไม่แก่จัด(สามารถ
ป่ันละเอียดเป็นกากท่ีรับประทานได้)
๒.ล้าง-ปอก ผลไม้ ห่ันเป็นช้ิน เพ่ือป่ันให้ง่ายข้ึน
๓.ป่ันผักให้ละเอียดในน้�าคลอโรฟิลล์แล้วเติมผลไม้ท่ีมีกาก
ส�าหรับผู้ท่ีมีอาหารท้องผูกช่วยฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีกินอาหารไม่ได้ ดี
มาก ช่วยให้พลังงานเย็น สารอาหารท่ีจ�าเป็น ให้กับทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย
๔.ปรุงด้วยผลไม้รสเปร้ียว หวาน ให้พอดี ตามต้องการ พร้อม
เสริฟ

สรรพคุณ
ประกอบไปด้วยวิตามินท่ีหลากหลาย มีกากใยสูงเหมาะ   

ด่ืมอย่�งไร
ด่ืมตอนท้องว่าง ส�าหรับผู้ท่ีต้องการลดน้�าหนัก ด่ืมแทนม้ือ
อาหารหลัก

คุณค่าทางโภชนาการ

อ่อมแซบ บำารุงเลือด	บำารุงกำาลัง	บำารุงสายตา

ผักบุ้ง 
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 เช้านี้เราจะได้ฝึกเดินเร็วที่จริง ก็มีที่ไปที่มานะ ที่
เราฝึกเดินเร็วกัน พระพุทธเจ้าในวิธีการเดินเป็นหลักก็เป็น
วิธีที่น่าสนใจ นั่นประเด็นแรก ประเด็นที่สองคือ ครูบา
อาจารย์ตอนนี้ท่านอายุย่างเข้า ๘๐ ปีแล้ว ท่านใช้วิธีเดิน
เร็วสลับกับโยคะ ตอนนี้ท่านตรวจสภาพร่างกายแข็งแรง
ปอดประสิทธิภาพเท่ากันกับคน ๓๐  ปี นี่คือการตรวจด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัยกับแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เป็นเรื่องที่น่า
สนใจว่าท่านเป็นสมณะ อายุเกือบ ๘๐ เดินคล่อง คนอายุ 
๓๐ ปี วิ่งตามแทบไม่ทัน พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านพลัง
มหาศาลจริง ๆ ท�างานทั้งวัน งานก็ไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่อง มีพลัง
มหาศาล ส่วนหนึ่งท่านใช้วิธีเดินเร็วสลับกับโยค่ะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์มาก แล้วก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นโรคหัวใจระยะ
สุดท้าย หญิงอายุประมาณ ๔๐ กว่าปี เป็นโรคหัวใจระยะ
สุดท้าย หญิงท่านนี้ออกรายการเจาะใจ คุณหมอบอกหมด
ทางรักษาแล้ว ก็ให้เลือกไปสองทางระหว่างไปตายที่โรง
พยาบาลกับอีกทางหนึ่งไปตายที่บ้านนะ ก็เลือกเอาไหน ๆ 
จะตายแล้วก็ไปตายที่บ้านดีกว่า พอกลับบ้านไประหว่างรอ
ความตายก็หารือกับพ่อบ้านว่า เราน่าจะต่อสู้อะไรบ้าง ดี
กว่าตายไปเฉย ๆ ก็เลยให้พ่อบ้านไปอ่านหนังสือการดูแล
สุขภาพ เขาก็ไปประทับใจการเดินรักษาโรคของญี่ปุ่น เอา
มาอ่านให้แม่บ้านฟัง  แม่บ้านเลือกการเดินเร็ว โรคหัวใจ

เดินไม่ค่อยได้  จะตายอยู่แล้วขอเดินเร็วรักษาโรคก่อนตาย
ก็ให้พ่อบ้านประคอง พ่อบ้านก็ประคองได้ก้าว สองก้าว ใจจะ
ชาด หายใจไม่ออก โรคหัวใจระยะสุดท้ายเดิน ๕ ก้าว ๑๐ 
ก้าวก็ไม่ได้นะ ประคองได้ก้าว สองก้าวก็กลับมานอนหมด
แรง มีก�าลังอีกเดินอีกในวันนั้น แต่ละวันก็ท�าสลับอยู่อย่าง
นี้ แล้วก็สามารถเดินได้ก้าวมาก ขึ้น มากขึ้น  แต่ละวันก็ได้
มากกว่าเดิน มากกว่าเดิมไปเรื่อย ๆ จนแข็งแรงมากขึ้น 
มากขึ้น ประหลาด เริ่มเดินเองได้ จากที่ต้องประคองก็เริ่ม
เดินเองได้ โดยไม่ต้องประคอง เริ่มมีร่างกายดี ขึ้น มีสมณะ
ดีขึ้น คุณหมอก็ลดยาไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ 
ปี สภาพหัวใจกลับมาปกติ เลิกยาได้ทั้งหมด ผู้ป่วยท่านนี้พอ
หลายปีเข้าก็เดินอยู่แทบทุกวันนะ แม้ฝนตกก็เดินอยู่ในร่ม ๕ 
เมตร ๑๐ เมตร ก็เดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ เขารู้สึกว่า
เขาเดินแล้วเขาสดชื่น มีพลัง ดีกว่านอนอยู่เฉย ๆ นอนไม่มี
พลัง เดินลับมาพลังกว่าเขาก็รู้สึกว่าเดินมันดี เขาพยายาม
ทุกวันในชีวิตเขา จนหาย เขาทดลอง เดินมาราธอน ๔๒.๕ 
กิโลเมตร เขาก็ไปเดินไปแข่งกับเขาปรากฏว่าเขาได้ที่หนึ่ง
ของประเทศไทย มันมหัศจรรย์มากเลย ผมประทับใจการ
เดินเร็ว ท�าไมมันเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายคนได้ขนาดนั้น 
เพิ่มประสิทธิภาพลดโรคภัยไข้เจ็บและเพิ่มสมถณะของคน
ได้ขนาดนั้น นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมเลยเอาวิชาเดินเร็ว

ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุดลมปราณ

เดินเร็ว
ยาเม็ดข้อที่ ๖ หนึ่งในยา ๙ เม็ด เทคนิค ๙ ข้อ
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มาใช้ในค่ายสุขภาพ หรือน�ามาใช้ในวิถีชีวิตปกติหรือ
น�ามาใช้กับชีวิตของผมเอง และน�ามาใช้ในค่าย หลายท่านก็
รู้สึกดี ร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้นเพราะการเดินเร็ว 
นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายเราแรงมากขึ้น มี
ประโยชน์มาก การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเดินเร็ว หรือการ
เคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วกว่าปกติ ด้วยวิธีอะไรก็ตาม ไม่ว่า
จะเดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน�้า เต้นแอโรบิค หรืออะไร
ก็ตามนั้น ก็ต้องท�าให้ถูกต้อง ท�าให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่า
เป็นเหมือนพยาบาลคนหนึ่งปีที่ฮิตแอโรบิคก็ไปเต้นกับเขา 
แล้วก็หัวใจวายตายคาแอโรบิคเลย เพราะเขาไม่รู้ความพอดี
ของตัวเอง เขาไปเอาตามต�าราที่เขียนเอาไว้ ต�าราที่เขียน
เอาบอกว่า ๑๕ ถึง ๔๕  นาที  อันนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของคน
ทั่วไป ความจริงเนี่ยเราจะท�ามากกว่านั้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
หรือน้อยกว่าก็ได้ให้ดูที่พลังชีวิตของเรา เราไม่ได้ออกก�าลัง
กายให้ได้ตามค่าที่เขาเขียนเอาไว้ ตามระยะทางหรือระยะ
เวลาที่เขาเขียนเอาไว้ เราออกก�าลังเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
กับชีวิตของเรา ความจริง ๕ นาทีถ้าเราไม่ไหวแล้วก็พอ เรา
ไม่จ�าเป็นต้องได้เท่าค่าที่เขาเขียนไว้หรอก เราออกก�าลังกาย
เพื่อให้ความแข็งแรง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด อย่าออกก�าลัง
เพื่อให้ค่าตามที่เขาเขียนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือ
ระยะทางอย่าไปก�าหนด เอาประโยชน์สูงสุด เอาความแข็ง
แรงสูงสุด ประโยชน์และความแข็งแรงสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนใช้
หลักของพระพุทธเจ้านะ ใช้ความเป็นกลางใช้ความพอดี จุด
ที่พอดีเป็นอย่างไร คือไม่ตึงเครียดเกินไป ไม่ทรมานตัวเอง
เกินไป ไม่หย่อนเกินไป จนไม่เกิดประโยชน์ มันมีความพอดี
อยู่ หลักความพอดีใช้ได้ทุกอย่างกับชีวิต ใช้ได้ทุกกิจกรรม 
ทุกอย่างในชีวิต จุดพอดีเป็นอย่างไร จุดพอดีคือเรา
เคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วกว่าปกติ ในขีดที่เรารู้สึก
กระปรี้กระเปร่า ที่สุดอย่าเร็วกว่านั้นจนทรมาน อย่าให้เร็ว
กว่านั้นจนถึงขั้นทรมาน อย่าช้ากว่านั้นจนไม่สดชื่น จะมีขีด
หนึ่งเรากระปรี้กระเปร่าที่สุด ได้ประโยชน์ที่สุด 
กระปรี้กระเปร่าที่สุดนั้นแหละเป็นผู้ท�าความสบายให้แก่ตน 
มันจะดีที่สุดจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้เร็วอยู่ในขีดนั้น ยกเว้นท่านที่เจ็บป่วยหนัก เคลื่อนไหว

ร่างกายตามอัตภาพ  อันนั้นเราก็ค่อย ๆ เคลื่อน ๆ เท่าที่
เราจะเคลื่อนไปได้ ก็ให้เราสดชื่นที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้
เหมือนกัน แต่ละวันก็ไม่เท่ากัน แต่ละเวลาก็จะไม่เท่า บาง
วันสดชื่นเราก็เคลื่อนได้เร็ว มากกว่านั้นบางวันก็แทบตาย 
สภาพร่างกายแต่ละวันไม่เหมือนกัน แต่ละวันก็เคลื่อนไหว
ร่างกายให้อยู่ในขีดกระปรี้กระเปร่าที่สุดนานเท่าที่เราทนได้
ยากล�าบากแล้วให้ผ่อนลง นั่นคือจุดที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์
ที่สุด แข็งแรงที่สุด ในชีวิตของเรา นานเท่าที่เราเริ่มทนได้
ยากได้ล�าบาก จากอาการทนได้ยากได้ล�าบาก ได้แล้วผ่อน
ลง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตั้งตนอยู่บนความล�าบากกุศลธรรม
เจริญยิ่ง แต่อย่าให้ถึงขั้น อัตกิลิมะถะ ทรมานตนเองเกินไป 
เอาขีดที่เราเริ่มทนได้ยากได้ล�าบากแล้วก็ผ่อนลง นั่นจะเป็น
จุดที่แข็งแรงที่สุด อย่าให้ถึงขั้นทรมานตนเกินไป นั่นจะเป็น
จุดที่ดีที่สุด ถ้าเราอายุมากแล้วก็อย่าออกก�าลังกายที่มัน
กระแทกร่างกายตัวเองเกินไป ถ้าเราอายุเกิน ๒๕ ปีขึ้นไป
แล้ว กล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ค่อยยืดหยุ่น อย่าออกก�าลังกายที่
กระแทกเกนิไป เช่นวิง่ท่ีมันกระแทกไปหรอื เต้นอาราบคิ 
บางท่าอาจจะท�าให้ร่างกายบาดเจ็บได้ คนที่อายุน้อยกว่า 
๒๕ ปี กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยังยีดหยุ่น แต่ถ้าใครยังออกก�าลัง
กายที่มันกระแทก วิ่ง อาราบิคบางท่าเรายังท�าได้ดีอยู่ ไม่
บาดเจ็บอะไร ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าท่านใดวิ่งหรือท�าแล้วไม่
สบาย เราเต้นอาราบิคบางท่า ออกก�าลังกายบางท่าแล้วมัน
ไม่สบายเราก็ไม่ท�า เราก็ปรับมาเดินใช้วิธีเดินก็ได้มันไม่
กระแทก วิธีอื่นๆ ที่ไม่กระแทกร่างกาย ท่านใดยังใช้วิธีวิ่ง
หรือวิธีอื่นๆ ที่กระแทกร่างกายแล้วยังดีอยู่ ท�าให้ร่างกาย
เราไม่ได้บาดเจ็บอะไรสดชื่นดี พลังชีวิตดีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า
ไม่สบายก็ปรับผ่อนลงมา นี่คือจุดส�าคัญ เพราะฉะนั้นอย่า
เอาระยะทาง ระยะเวลาเป็นตัวก�าหนด เอาพลังชีวิตของเรา
เป็นตัวก�าหนด ทีนี้เวลาเดินมันก็มีเทคนิคในการเดิน เพื่อสุข
ภาพเนี่ย จะสาธิตให้ดู การเดินจะเดินให้เร็วกว่าปกติ แต่ถ้า
วิ่งขาจะลอยบนพื้นพร้อมกันแล้วค่อยลง ขาทั้งสองข้างจะ
ลอยอยู่บนพื้น ถ้าเดินเนี่ยขาข้างหนึ่งจะแตะพื้น ขาข้างหนึ่ง
จะลอยอยู่บนพื้น ทำาท่าเหมือนวิ่งหน่อยกำามือหลวม ๆ ทำาให้
เร็วกว่าปกติ ประปรี้ประเปร่าที่สุด

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ถ่ายวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ข่าว/สื่อ...

	 	 			ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๑	การผ่าตัดกิเลส	เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง เรียนรู้การผ่าตัดกิเลส ซึ่ง  
       เป็นเป้าหมายหลักของแพทย์วิถีธรรม วิชาที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของเราและทุกๆ ชีวิต “ถ้าไม่
สามารถท�าสิ่งนี้ได้	เราก็ไม่พ้นทุกข์	ชาวโลกก็ไม่พ้นทุกข์	การแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและความเดือดร้อน	
ท้ังปวงไม่มีวันประสบความส�าเร็จได้”
	 ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๒	ผ่าตัดโรคภัย	โดยใช้สมดุลร้อนเย็น	ต่อยอดความเข้าใจเรื่องสมดุลร้อนเย็น หนึ่ง
ในหลักการส�าคัญในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ท�าไมต้องสมดุลร้อนเย็น ร้อนเย็นไม่สมดุลท�าให้
เกิดโรคได้อย่างไร วิธีวินิจฉัยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล รวมถึงสรุปเทคนิคและกลไกท�าให้สุขภาพดีของเทคนิค ๙ ข้อ
แต่ละเทคนิค
	 ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๓	เป็นโสดดี	หรือมีคู่ หนังสือคู่มือการด�ารงชีวิตส�าหรับคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่
ครองแล้วในการปฏิบัติตนสู่ความผาสุกที่แท้จริง
	 MP3	ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่	๘	เดินตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การร้อย
มาลัยธรรมะ ครั้งล่าสุดของหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เพื่อน�าพาลูกศิษย์ “ลดกิเลส รักษาโรค”
	 MP3	ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม	สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ล้างพิษร้อน	ถอนพิษเย็น	
ปรับสมดุลกายใจ	ณ	 สถาบันฝึกอบรมผู้น�า	กาญจนบุรี วันที่ ๕ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย หมอเขยีว 
ใจเพชร กล้าจน ร่วมกับ พลตรีจ�าลอง ศรีเมือง และป้านิดดา หงษ์วิวัฒน์
	 DVD	ของฝากจากอเมริกา	มอบให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม	ใหม่ล่าสุดจากใจ	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ
สวนป่านาบุญ ๓ ของฝากนั้นคืออะไร หาค�าตอบได้จาก dvd แผ่นนี้

เจ้าของ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
กองบรรณาธิการ/การผลิต ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

www.morkeaw.net/fb.morkeawfanclub
พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี โทร. ๐๒-๔๐๑-๙๔๐๑

สนใจสมัครสมาชิกวารสารแพทย์วิถีธรรม ได้ที่                                                                            
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนฯ สวนป่านาบุญ ๑, ๒, ๓, ๔                   
และกองบุญแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) 

หรือที่อีเมล์ Morkeawjournal@gmail.com                
ปีละ ๓ ฉบับ  ค่าสมาชิกวารสาร  ๑๐๐  บาท/ปี 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกอยู ่หน้า ๑๒
เพาะต้นข้าวในกระถาง น�ามาใช้ท�าน�้าคลอโรฟิลล์สด

	 แพทย์วิถีธรรม
กับการสร้างสุขภาวะในเรือนจ�า	
หนังสือรวบรวมประสบการณ์
การใช้แพทย์วิถีธรรมท่ามกลางความ
ขาดแคลนของผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ากลาง
นครพนม และยังเป็นการรวมเล่มหนังสือ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑,๒ และ ๓ มาไว้ในเล่มเดียวกัน


