บทที 5
การบูรณาการองค์ ความรู้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา ในประเด็นประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการแพทย์
วิถีพุทธ สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ แนวคิดทฤษฎีเกี,ยวกับการสร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธ
ศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพ
บุญนิ ยม แนวคิดทฤษฎี เกี, ยวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม และแนวคิด
ความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม บูรณาการองค์ความรู ้มาสู่ การแพทย์วถิ ีพุทธ มีรายละเอียดดังนี

สรรพสิ งในมหาจักรวาลล้วนมีความสั มพันธ์ เกียวเนืองกัน
ในมหาจักรวาลนีไม่มีอะไรที,ไม่สัมพันธ์กนั สิ, งที,จะทําให้เข้าใจการดูแลแก้ไขสุ ขภาพได้
อย่างแจ่มแจ้งนัน ต้องเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ของ “นาม” “ปราณ” “จิตวิญญาณ” และ “คลื, นแม่เหล็ก
แห่ งชี วิตที, มองไม่เห็ น” กับ “รู ป” “เหตุ การณ์ ” และ “สิ, งที, เป็ นวัตถุ แท่งก้อนที, มองเห็ น” เป็ นการ
เรี ยนรู ้จากสิ, งที,เล็กละเอียดถึงขันมองไม่เห็นที,สัมพันธ์กบั สิ, งที,มองเห็น และเรี ยนรู ้จากสิ, งที,มองเห็น
สัมพันธ์กบั สิ, งที,มองไม่เห็น ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก”
แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที,ทาํ ดีทาํ ชัว, แล้ว มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) สัมพันธ์กบั ที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความที,กรรม (การกระทําทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา
(ความจงใจ) ที,บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา)
นันแล จะให้ผลในภพนี หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื,นสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ใจเป็ นประธาน
ของสิ, งทังปวง ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐที,สุด ทุกสิ, งสําเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโน
เสฏฐา มโนมยา) (ขุ.ธ. 25/11) ความรู้ แจ้ งเห็นจริงตามลําดับของการวิปัสสนา นามรู ปปริ จเฉทญาณ
(รู้ แจ้ งแยกรู ปแยกนามได้ ) ปั จจัยปริ คคหญาณ (รู้ แจ้ งเหตุปัจจัยแก่ กันของนามรู ป) (พระวิสุทธิ มคั ค์
“ปั ญญานิ เทศ” หน้า 540-656) ซึ, งพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกสิ, งทุกอย่างในมหาจักวาลทังนามและรู ป
ล้วนสัมพันธ์กนั หมดตามหลักปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (วิ.ม.4/1) ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพันธ์กนั สิ, งต่าง ๆ
ล้วนมีความสัมพันธ์เกี, ยวเนื, องกัน สอดคล้องกับที, กระแส ชนะวงศ์ ได้กล่าวในหัวข้อเรื, อง “ภาวะ
ผูน้ าํ กับงานสาธารณสุ ข” ว่า “การสาธารณสุ ขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ ลางทะเล แต่มนั เกี,ยวข้องกับหลายเกาะ
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หลายองค์ป ระกอบ เช่ น ร่ า งกาย จิตใจ เศรษฐกิ จ สัง คม สิ, ง แวดล้อม การเมืองและวัฒนธรรม
เป็ นต้น ทุกอย่างเกี,ยวโยงสัมพันธ์กนั ทังหมด” (กระแส ชนะวงศ์. บรรยาย 2556, กันยายน 28)
ความสัมพันธ์ที,เกี, ยวเนื, องกันสอดคล้องกับที,นกั วิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า เมื,อวัตถุ ทุกอย่าง
แตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานคลื,นแม่เหล็กทังหมด และพลังงานคลื,นแม่เหล็กเมื,อมารวมกันก็จะ
เป็ นวัตถุ ดังข้อมูล การศึ กษาค้นคว้าระหว่า งความสัม พันธ์ ข องธรรมชาติ กบั สสารและพลังงาน
เริ, มต้นจากการศึกษาของ เดโมคริ ตสั ในกรี กยุคโบราณ และพัฒนามาสู่ วชิ าฟิ สิ กส์ของนิ วตัน และใน
ศตวรรษที, 20 นักฟิ สิ กส์ สามารถที, จะศึ กษาสู่ “องค์ประกอบพืนฐาน” ของสสาร ซึ, งพิสูจน์ได้ว่า
มีอะตอม และต่อมาก็พบองค์ประกอบของอะตอมได้แก่ นิ วเคลี ยสและอิเล็กตรอน และในที,สุดก็
พบองค์ประกอบของนิ วเคลียส คือโปรตอนและนิ วตรอน รวมทังอาจจะมีอนุ ภาคที,เล็กกว่าอะตอม
ชนิ ดอื, น ๆ อี กด้วยในทัศนะของนิ วตัน ธาตุ ต่าง ๆ ซึ, ง เคลื, อนที, อยู่ใ นเวลาและอวกาศที, สัม บูรณ์
นี ก็คืออนุ ภาคทางวัตถุ ในสมการทางคณิ ตศาสตร์ มนั ถู กกระทําเหมือนกับเป็ น “จุ ดที, มีมวลสาร”
และในแบบจําลองทังสองแบบอนุ ภาคของวัตถุ จะคงที, มี ม วลและรู ปร่ า งอยู่ใ นสภาพเดิ ม เสมอ
ดังนัน สสารวัตถุ จึงเป็ นสิ, งคงที,เสมอ และโดยเนือแท้แล้วไม่มีพลังกระทําการในตนเอง ภายหลังใน
ปี พ.ศ. 2448 ซึ, งเป็ นจุดเริ, มต้นของวิชาฟิ สิ กส์ สมัยใหม่ โดย อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เริ, มแนวคิดสอง
กระแส ซึ, งเป็ นการปฎิวตั ิแนวความคิดเดิม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ (Special Theory
of Relativity) อีกแนวคิดหนึ, ง คือวิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ, งได้
กลายมาเป็ นส่ วนสําคัญของทฤษฎีควอนตัม (ทฤษฎีที,วา่ ด้วยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทําให้เกิด
ความเข้าใจว่ามวลสารมิใช่อะไรอื,นนอกจากพลังงานรู ปหนึ, งเท่านัน แม้กระทัง, วัตถุในสภาพสถิตย์
ก็มีพลังงานสะสมอยู่ใ นมวลสารของมัน และความสั ม พันธ์ ระหว่า งสสารและพลัง งานได้โ ดย
สมการคื อ E = mc² (Capra Fritjof. 2000: 50-51, 61-63)
การแปรสภาพกลับไปกลับมาของสสารและพลังงานนัน สัมพันธ์กบั อัลเบิร์ตไอน์สไตน์
กล่าวว่า เนื, องจากสสารและพลังงานนันโดยเนื อแท้แล้วเป็ นสิ, งเดี ยวกัน เพียงแต่แสดงออกมาใน
รู ปแบบที, แตกต่ างกันเท่า นัน มวลของร่ า งกายนันไม่ใช่ ส,ิ ง ที, หยุดนิ, ง สามารถผันแปรตามการ
เปลี, ยนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี เองจึงนํามาสู่ ความเข้าใจในอีกมิติว่า แท้ที,จริ งแล้ว
ร่ างกายของมนุษย์ ณ ระดับใต้อะตอม ก็คือพลังงานซับซ้อนที,มีการสั,นสะเทือนและแกว่งในอัตราที,
แตกต่างกันไป เราจะพบว่าแท้ที,จริ งแล้ว ร่ างกายมนุ ษย์ก็มีการใช้พลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา
(Einstein A. 1970 : 14-31)
การแปรสภาพไม่คงตัวของสสารและพลังงาน สัมพันธ์กบั ข้อมูลที,นกั วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
ว่า ปริ มาณต่ า ง ๆ ในธรรมชาติ สามารถจัดกลุ่ มได้เป็ น 2 แบบ คื อ สสารและพลัง งานสสารทุ ก
สถานะประกอบด้วยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็ นระเบียบ แรงเป็ นสาเหตุให้สสารเคลื,อนที,
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ด้วยรู ป แบบต่ าง ๆ กันไปในทิ ศทางต่า ง ๆ กันพลัง งานเป็ นสิ, งสําคัญในการดําเนิ นชี วิตบนโลก
พลังงานมีหลายรู ปแบบและพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรู ปแบบได้ ถ้าอุณหภูมิ
ของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุล ของของเหลวจะเบี ย ดตัว แน่ น ขึ นอี ก โดยแรงดึ ง ดู ด
ระหว่างโมเลกุลมีอิทธิ พลสู งขึน จนถึงจุดที,เรี ยกว่าจุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุจะแยกตัวออกเป็ น
อะตอมและเรี ยงตัวกันใหม่ ในรู ปแบบที,แน่นอนและยึดเหนี,ยวกันแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้ าที,เรี ยกว่า
อิเลคโตรเวเลนต์ (Eelectrovalent force) หรื อแรงโควาเลนต์ (Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี
ของเหลวก็ได้เปลี,ยนสถานะเป็ นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิ ดเป็ นผลึก เมื,ออุณหภูมิ
สู ง ขึ นถึ ง จุ ด ที , เ รี ย กว่า จุ ด หลอมเหลวเมื, อ ใด ของแข็ง ทัว, ทังก้อ นจะแปรสภาพพร้ อ มกัน เป็ น
ของเหลวทัน ที ที, อุณหภูมิเดี ยวกันนี จะเรี ยกว่า จุ ดเยือกแข็ง ถ้าของเหลวแปรสภาพเป็ นของแข็ง
พลังงานเคมี เมื, อเกิ ดปฏิ กิริยาเคมี ขึน หมายถึ งมี การแลกเปลี, ยนและการจัดที, อยู่ของอิ เลคตรอนที, ว,ิง
วนรอบนิ วเคลี ยสเสี ยใหม่นัน จะมีการเปลี, ยนแปลงปริ มาณในการเกิ ดโมเลกุลใหม่ด้วย หลังจาก
เกิดปฏิกิริยาแล้วจะพบว่าเหลือพลังงานอยูจ่ าํ นวนหนึ,ง ปฏิกิริยาแบบนีเรี ยกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน
(Exothermic reaction) หากปฏิ กิริยาที, เกิ ดต้องการพลังงานจํานวนหนึ, ง เพื,อให้เกิ ดโมเลกุลใหม่
เรี ยกว่าปฏิกิริยาดูดกลื นความร้ อน (Endothermic reaction) พลังงานทุกรู ปแบบมีความสัมพันธ์กนั
ทังทางตรงและทางอ้อม พลังงานสามารถเปลี,ยนรู ปแบบได้โดยผ่านกระบวนการที,ถูกต้อง (ฉันทนา
อิศรางกูร ณ อยุธยา และทวีศกั ดิl จินดานุรักษ์. 2540 : 168)
จะเห็นได้วา่ ทุกสิ, งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์เกี,ยวเนื,องกัน ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพันธ์กนั
พระพุทธเจ้าตรัสถึ งความสัมพันธ์ของนามรู ปในมหาจักรวาล ในอรรถกถาแปล เล่ม 76
หน้า 81 นิยาม 5 อย่าง คือ อุตุนิยาม พีชนิ ยาม จิตนิ ยาม กรรมนิ ยาม และธรรมนิ ยาม และใน “มหาขันธกะ”
ถึง “โพธิ กถาปฏิจจสมุปบาทมนสิ การ” วิ.ม.4/1 - 3 ดังนี
[1] โดยสมัยนัน พระผูม้ ีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู ้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ใกล้ฝั,ง
แม่นาเนรั
ํ ญชราในอุรุเวลาประเทศ. ครังนันพระผูม้ ีพระภาคประทับนัง, ด้วยบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุข
ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ตลอด 7 วันและทรงมนสิ การ (การพิ จารณาทําใจในใจโดยแยบคาย) ปฏิ จจ
สมุปบาท (การอาศัยกันและกันเกิดขึนหรื อความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื, องกันเป็ นไปตามลําดับ) เป็ น
อนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี วา่ ดังนี:
“หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึน (ความเป็ นเหตุปัจจัย
สื บเนื,องกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนีเพราะอวิชชา (ความไม่รู้ของอุตุ คือ วัตถุและพลังงานที,ไม่มีชีวิต
จึงเคลื,อนสังเคราะห์กนั ด้วยกฎของสมดุลร้อนเย็น พัฒนาจนเป็ นชี วิตของพืชสัตว์และคน เมื,อเป็ นคน
ได้เกิ ดความหลง ความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่า กิ เลสสุ ขลวงจากกามและอัตตา (ความยึดมัน, ถื อมัน, )
จะนําทุกข์มหาศาลทังปวงมาให้ เป็ นปั จจัย (เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุ งแต่ง ผสมผสาน สร้างและ
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สังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลังงานแห่ งความรู ้สึกนึ กคิด) วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู ้และ
ตัวถูกรู ้) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื, อติดต่อ 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ และพลังเชื, อมต่อให้มี
การรับรู ้ทงภายนอกและภายใน)
ั
สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ, งที,มาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึงมี
เวทนา (ความรู ้สึกสุ ข ทุกข์ เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตัณหา (ความอยาก อยากเอาสิ, งสุ ขเข้ามา อยากเอาสิ, ง
ทุกข์ออกไป) ตัณหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมัน, ถือมัน, ว่าร่ างกาย ความสุ ข ความทุกข์เป็ นตัวเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพกามภพ รู ปภพ อรู ปภพ และอัตตามานะที,อาศัยอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื, อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริ เทวะ
(ครํ,าครวญรําพันห่ วงหาอาลัยอาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลําบาก
คับแค้นใจ) กองทุกข์ทงมวลนั
ั
นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี”
ปฏิจจสมุปบาทปฏิ โลม อนึ, งเพราะอวิชชานัน, แหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะ
สั ง ขารจึ ง ดับ เพราะสั ง ขารดับ วิ ญ ญาณจึ ง ดับ เพราะวิ ญ ญาณดับ นามรู ป จึ ง ดับ เพราะนามรู ป
ดับสฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุ ปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดบั ชรามรณะโสกะปริ เทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสจึงดับ เป็ นอันว่ากองทุ กข์ทงมวลนั
ั
,น
ย่อมดับด้วยประการฉะนี.
ลําดับนันพระผูม้ ีพระภาคทรงทราบเนื อความนันแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่า
ดังนี ... เมื,อใดแลธรรมทังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผูม้ ีเพียรเพ่งอยูเ่ มื,อนัน ความสงสัยทังปวงของ
พราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไปเพราะมารู ้ธรรมพร้อมทังเหตุ.
[2] ลํา ดับ นัน พระผูม้ ี พ ระภาคทรงมนสิ ก ารปฏิ จจสมุ ป บาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดมัชฌิ มยามแห่ งราตรี ... จึ งทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมื, อใดแลธรรมทังหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ผมู ้ ีเพียรเพ่งอยูเ่ มื,อนันความสงสัยทังปวงของพราหมณ์นนย่
ั อมสิ นไปเพราะได้รู้
ความสิ นแห่งปั จจัยทังหลาย.
[3] ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงมนสิ การปฏิจจสมุปบาทเป็ นอนุ โลมและปฏิโลมตลอด
ปั จฉิ มยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานันว่าดังนี ... เมื,อใดแลธรรมทังหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูม้ ีเพียรเพ่งอยู่เมื,อนัน พราหมณ์ นนย่
ั อมกําจัดมารและเสนาเสี ยได้ ดุ จพระอาทิตย์อุทยั
ทําอากาศให้สว่างฉะนัน.
การแก้ปัญหาที,ตน้ เหตุนนสั
ั มพันธ์กบั ที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที,
ทังปวง” (ขุ.ขุ.25/59), “ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข” (ขุ.ขุ.25/33) และองค์ประกอบที,จะทําให้
ประสบความสํา เร็ จ ในการดับ ทุ ก ข์ คื อ “ความเป็ นผูม้ ี มิ ต รดี ส หายดี สัง คมสิ, ง แวดล้อ มดี เ ป็ น
พรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) ทังสิ น” (สํ.ม.19/5)
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ทําไมต้ องสมดุลร้ อนเย็น
เป็ นที,น่าสะดุ ดใจ ว่าทําไมปราชญ์ผูย้ ,ิงใหญ่และการแพทย์หลักแผนต่าง ๆ ในโลก จึงมี
องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที,เกี,ยวข้องกับสมดุลร้อนเย็น ดังรายละเอียดต่อไปนี
ปราชญ์ผูย้ ,ิงใหญ่ที,เป็ นผูม้ ี ปัญญารู ้ โลกอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่มีใครเที ยมเท่า (อนุ ตตระ)
คําตรัสทุกคําเป็ นจริ งตลอดกาล (อกาลิโก) คือพระพุทธเจ้า ได้ตรัสว่า “เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย
ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้ อน) อันมีวิบ าก (พลัง สร้ า งผล) เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก
เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับ
สมดุ ล ร้ อน-เย็น จะเป็ นพลัง สร้ า งผลให้มี โรคน้อย มี ทุ ก ข์น้อย ให้เกิ ดสภาพร่ า งกายพร้ อมที, จะ
ประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่ างกายที,แข็งแรงนันเอง สัมพันธ์กบั สิ, งที,พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุ
ทําให้เกิดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดือดร้อน) หรื อ อทุกขมสุ ข
เวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุ ข ทุกข์ หรื อ อทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื, องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1
ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทําร้ าย 1 ผลของกรรม 1
เป็ นที, 8 ฯ” ไฟ คือ ร้อน ส่ วน ดินนําลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย
ในฤดู ร้อนหนาวต่ าง ๆ ด้วยสิ, ง ที, มี ฤ ทธิl ร้ อนเย็น ทังด้า นวัตถุ (รู ป ธรรม) และจิ ต (นามธรรม)
ถ้าไม่สมดุ ลร้ อนเย็นก็จะทําให้เกิ ดทุกขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุ ลร้ อนเย็นก็จะทําให้เกิ ดสุ ขเวทนา
(แข็งแรง)
การปรับสมดุลร้อนเย็นทังกายใจนัน สัมพันธ์กบั ข้อความที,วา่ “สมัยหนึ, งพระผูม้ ีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนันแล
ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็ นไข้หนักครังนันแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระ
ภาคถึงที,ประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคแล้วนัง, ณ ที,ควรส่ วนข้างหนึ, งครันแล้วได้กราบทูล
พระผูม้ ี พ ระภาคว่า ข้า แต่พ ระองค์ผูเ้ จริ ญ ท่า นพระคิ ริ ม านนท์อาพาธได้รั บ ทุ ก ข์เป็ นไข้ห นัก
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคได้โปรดอนุ เคราะห์เสด็จเยี,ยมท่านพระคิริมานนท์ยงั ที,
อยูเ่ ถิดพระเจ้าข้าฯ
พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดู กรอานนท์ถ้าเธอพึ งเข้าไปหาแล้วกล่ าวสั ญญา 10 ประการ
แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที,อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา
10 ประการนันเป็ นฐานะที,จะมีได้สัญญา 10 ประการเป็ นไฉนคืออนิ จจสัญญา 1 อนัตตสัญญา 1
อสุ ภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิ โรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา 1 อนาปานัสสติ 1 ฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อนิ จจสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว่า รู ปไม่เที,ยง เวทนาไม่เที,ยง สัญญาไม่เที,ยง
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สังขารทังหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ย่อมพิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เที,ยงในอุปาทาน
ขันธ์ 5 เหล่านีด้วยประการอย่างนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อนิจจสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า จักษุเป็ นอนัตตา รู ปเป็ นอนัตตา หู เป็ น
อนัตตา เสี ยงเป็ นอนัตตา จมูกเป็ นอนัตตา กลิ,นเป็ นอนัตตา ลินเป็ นอนัตตา รสเป็ นอนัตตา กายเป็ น
อนัตตา โผฏฐัพพะเป็ นอนัตตา ใจเป็ นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็ นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็ นอนัตตาในอายตนะทังหลายทังภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี ด้วยประการอย่างนี ดูกร
อานนท์ นีเรี ยกว่า อนัตตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อสุ ภสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็น
กายนี นัน, แล เบืองบนแต่พืนเท้าขึนไป เบืองตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ ้มอยูโ่ ดยรอบเต็มด้วยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก ม้าม
เนื อ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ
มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่งามในกายนี
ด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อสุ ภสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี,
โคนไม้ก็ดี อยู ่ใ นเรื อ นว่า งเปล่ า ก็ดี ย่อ มพิจ ารณาเห็ น ดัง นี ว่า กายนี มี ทุ ก ข์ม ากมี โ ทษมาก
เพราะฉะนันอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึนในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน โรคกาย โรคศีรษะ
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟั น โรคไอ โรคหื ด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื, องซึ ม โรคในท้อง
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสี ยด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่ อ โรคลมบ้าหมู
โรคหิ ดเปื, อย โรคหิ ดด้าน โรคคุ ดทะราดหู ด โรคละอองบวม โรคอาเจี ยนโลหิ ต โรคดี เดื อด
โรคเบาหวาน โรคเริ มโรคพุพอง โรคริ ดสี ดวง อาพาธมีดีเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็ นสมุฏฐาน
อาพาธมีลมเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การ
บริ หารไม่สมํ,า เสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม
ความหนาว ความร้ อน ความหิ วความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปั สสาวะ ย่อมพิจารณาเห็ นโดย
ความเป็ นโทษในกายนีด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อาทีนวสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ ก็ ป หานสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี ย่อมไม่ ยินดี
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึ ง ความไม่มี ซึ, ง กามวิตกอันเกิ ดขึ นแล้ว
ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอัน
เกิดขึนแล้ว ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
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วิตกอันเกิดขึ นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี
ซึ, งอกุศลธรรมทังหลายอันชัว, ช้าอันเกิดขึนแล้ว ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าปหานสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.2460)
“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนั, สงบธรรมชาตินน,ั ประณี ต
คือธรรมเป็ นที, ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที,สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นที,สินไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที,สํารอกกิ เลส ธรรมชาติเป็ นที,ดบั กิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าวิราคสัญญาฯ”
(องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ นิ โรธสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนั, สงบธรรมชาตินน,ั ประณี ต
คือธรรมเป็ นที, ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที,สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นที,สินไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที, ดบั โดยไม่เหลื อ ธรรมชาติ เป็ นที, ดบั กิ เลสและกองทุ กข์ ดู กรอานนท์นีเรี ยกว่า นิ โรธ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ สั พ พโลเกอนภิ ร ตสั ญ ญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็ นเหตุตงมั
ั น, ถื อมัน, และเป็ นอนุ สัยแห่ งจิต ย่อมงดเว้นไม่ถือมัน,
ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ สั พ พสั ง ขาเรสุ อ นิ จจสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ภิก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชัง แต่สังขารทังปวง ดูกรอานนท์ นี เรี ยกว่า สัพพสังขาเรสุ อนิ จจ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดีอยู่ที,
โคนไม้ก็ดีอยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี นัง, คูบ้ ลั ลังก์ตงกายให้
ั
ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอ เป็ นผูม้ ีสติ
หายใจออกเป็ นผูม้ ีสติหายใจเข้า เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดั ว่าหายใจออกยาวหรื อเมื,อหายใจเข้ายาว
ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื,อหายใจออกสันก็รู้ชัดว่าหายใจออกสันหรื อเมื,อหายใจเข้าสันก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้าสัน ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้กายทังปวงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้
กายทังปวงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขาร
หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษา
ว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่า
จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้
จิตหายใจออก ย่อมศึ กษาว่าจักกําหนดรู ้ จิตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจักยังจิ ตให้บนั เทิ งหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บนั เทิงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักตังจิตให้มน,ั หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักตัง
จิ ตให้ม น,ั หายใจออก ย่อมศึ ก ษาว่าจักเปลื องจิ ตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจัก เปลื องจิ ตหายใจออก
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ย่อมศึกษาว่าจักเปลื องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เที,ยง
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่เที,ยงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจัก
เป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกําหนัดหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความดับสนิ ทหายใจออก ย่อมศึกษา
ว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความดับสนิ ทหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความ
สลัดคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความสลัดคืนหายใจเข้า ดูกรอานนท์นี
เรี ยกว่า อานาปานัสสติฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่ าวสัญญา 10 ประการนี แก่คิริมานนทภิกษุไซร้
ข้อ ที, อ าพาธของคิ ริ ม านนทภิ ก ษุ จ ะพึ ง สงบระงับ โดยพลัน เพราะได้ฟั ง สั ญ ญา 10 ประการนี
เป็ นฐานะที,จะมีได้ฯ ลําดับนันแล ท่านพระอานนท์ได้เรี ยนสัญญา 10 ประการนี ในสํานักของพระผู ้
มี พ ระภาคแล้ว ได้เ ข้า ไปหาท่ า นพระคิ ริม านนท์ย งั ที, อ ยู่ ครั นแล้ว ได้ก ล่ า วสั ญญา 10 ประการ
แก่ท่านพระคิริมานนท์ ครังนันแล อาพาธนันของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนัน ก็แลอาพาธนันเป็ นโรคอันท่านพระ
คิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนันแลฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
การปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็น ดัง กล่ า ว สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี สุ ข ภาวะแบบขัวตรงกัน ข้า ม
คื อ การปรั บ สมดุ ลร้ อนเย็นตามหลักแพทย์ท างเลื อก ถ้า หยิน-หยาง เกิ ดผิดปกติ ขึนไม่ว่าทางใด
ทางหนึ, ง จะทําให้ฝ่ายหนึ, งเพิ,ม หรื อขณะที, อีกฝ่ ายหนึ, ง อ่อนแอลง เช่ น ถ้าหยางมากเกิ น จะเกิ ด
โรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น (โครงการพัฒนาเทคนิคการทํายาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทย์ตะวันออก และมูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา, 2541 : 163-176) สอดคล้องกับการ
ปรับสมดุ ลดิ น (เย็น) นํา (เย็น) ลม (เย็น) ไฟ (ร้ อน) ตามหลักการแพทย์แผนไทย “การแพทย์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบําบัดโรคด้วยแนวคิดพืนฐานเรื, องธาตุทงั 4 คือ ดิ น นํา
ลม และไฟ ที, ป ระกอบกันขึ นเป็ นร่ างกายของคน การเสี ย สมดุ ลของธาตุ ท งั 4 จากอิ ทธิ พ ลการ
เปลี, ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการ
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี . 2547 : 2)
สมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิ กส์ เคมีชีวะที,พบว่า อุณหภูมิ
มี ผ ลอย่า งมากต่ อ การเปลี, ย นแปลงของสสารและพลัง งานทังของสิ, ง มี ชี วิ ตและไม่ มี ชี วิต ดัง นี
เนื,องจากโครงสร้างระดับสองระดับสามและระดับสี, ของชี วโมเลกุลมีแรงยึดเหนี, ยวที,สําคัญ 3 ชนิ ด
คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิ ก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ที, มีอิทธิ พลต่อ
พันธะเหล่ านี ย่อมมี ผลต่ อการเปลี, ย นแปลงของโครงสร้ างโมเลกุ ล และในที, สุดทําให้โครงรู ป
เปลี, ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที,สําคัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลื อแร่ ในนํา และ
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อุณหภูมิปัจจัยทัง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ซึ, งเท่ากับว่า
มีผลต่อหน้าที,และการทํางานของชี วโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านี เปลี,ยนแปลง ทําให้โครงรู ปและ
โครงสร้ า งเปลี, ยนแปลงไป ชี วโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที, ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิ มของโมเลกุลที,ทาํ งานได้ เราเรี ยกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือ สภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ
ซึ, งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัว, ไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าที,ไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ในทางวิทยาศาสตร์ พลังร้อนเย็นมีผลต่อสุ ขภาพ ดังนี
“Flexor (withdrawal) reflex เป็ นรี เฟล็กซ์ที,เกิ ดเมื,อมีตวั กระตุน้ อันตรายมากระตุน้ ...
ซึ, งอาจเป็ นการกระตุน้ เชิ งกล ความร้ อน หรื อสารเคมีก็ได้ ... เมื,อกล้ามเนื อหดตัวมากเกิ นไป ...
กล้ามเนื อขาดเลื อดมาเลี ยงจะเกิ ดอาการปวดกล้ามเนื อ ... อาการเจ็บปวดจะทําให้เกิ ดการเกร็ ง
(Spasm) ของกล้ามเนื อ มีผลให้กล้ามเนื อขาดเลือดมาเลียงมากยิ,งขึน ทําให้รู้สึกปวดมากขึนไปอีก
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย. 2552 : 882-884)
ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ของระบบประสาทร่ างกาย
(1) รี เฟล็กซ์ของไขสันหลังที,ทาํ ให้เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนือ (Muscle spasm)
(2) ตะคริ ว (Cramp) เป็ นการหดเกร็ งของกล้ามเนือเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบว่า
เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกล้ามเนือ เช่น ความเย็นจัด ขาดเลือดไปเลียง หรื อกล้ามเนื อทํางาน
มากเกินไปทําให้เกิดความเจ็บปวด หรื อมีกระแสประสาทรับความรู ้สึกอย่างอื,นส่ งจากกล้ามเนื อไป
ยังไขสันหลัง ทําให้เกิดรี เฟล็กซ์การหดตัวของกล้ามเนื อ ซึ, งการหดตัวนี จะกระตุน้ ตัวรับความรู ้สึก
อันเดิมนันมากขึนไปอีก มี Positive feedback เกิดขึนทําให้เพิ,มการหดตัวรุ นแรงขึน จนกระทัง, เกิด
ตะคริ วของกล้ามเนือขึน
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
รี เฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก
เป็ น Motor pathway และ Effector organs เป็ นกล้ามเนื อเรี ยบ กล้ามเนื อหัวใจและต่อมต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น
1. มี ก ารเปลี, ย นแปลงความตึ ง ของผนัง หลอดเลื อด (Vascular tone) ซึ, ง เป็ นผลจาก
ความร้อนหรื อความเย็น
2. การหลัง, เหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนังบริ เวณใดบริ เวณหนึ, ง
ของร่ างกาย
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3. รี เฟล็กซ์ที,เกี,ยวข้องลําไส้และระบบลําไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหน้าที,
ทางมอเตอร์ ของกระเพาะลําไส้
4. รี เฟล็กซ์ทางเพศ
5. รี เฟล็ก ซ์ ที, เกี, ย วกับ การขับ ออก (Evacuation reflex) เพื,อการขับ ถ่ า ยอุ จจาระและ
ปั สสาวะ
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
ในกรณี ที,เนื อเยื,อขาดเลื อดไปเลี ยง จะรู ้ สึกปวดที, เนื อเยื,ออย่างรวดเร็ ว ยิ,งกรณี ที,มีอตั รา
ของเมตาบอลิ ซึมมากก็จะปวดได้เร็ วมากในกรณี ที,มีการหดเกร็ งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm)
อาจทําให้มีการเจ็บปวดได้รุนแรง เนื,องจากมีการหดตัวของกล้ามเนื อไปกดหลอดเลือดในกล้ามเนื อ
ทํา ให้ป ริ ม าณเลื อ ดไปเลี ยงกล้า มเนื อลดลงมากและการหดตัวเพิ, ม อัตราของเมตาบอลิ ซึ ม ของ
กล้ามเนื อ ทําให้เกิดการขาดเลือดมาเลียง (Ischemia) ขาดออกซิ เจน มีการสะสม Acid metabolites
ต่าง ๆ เช่ น กรดแลกติก อยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ยังมี Bradykinin และ Polypeptides อื,น ๆ
เกิดขึนจากมีการทําลายเซลล์กล้ามเนือทําให้ปวดได้มาก
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 209)
จะเห็นได้ ว่า สมดุลร้ อน-เย็น เป็ นปัจจัยสํ าคัญทีมีผลต่ อสุ ขภาพ

ชีวติ เกิดมาและสั มพันธ์ กบั สมดุลร้ อนเย็นได้ อย่ างไร
ตามหลักนิยาม 5 (อรรถกถาแปล เล่ม 76 หน้า 81 ปฎิจจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 (วิ.ม.4/1)
สังคีติสูตร (ที.ปา.11/293) สิ วกสู ตร (สํ.สฬา.18/427-429) อาพาธสู ตร (องฺ .ทสก.24/60) และธัมมจัก
กัป วัตนสู ตร (สํ.ม.19/1664) นามรู ป จะสั ม พันธ์ ก ัน 4 มิ ติ ได้แก่ มิ ติที, 1 คื อ การเกิ ดมามี ชี วิตที,
สัมพันธ์กบั สมดุลร้อนเย็น มิติที, 2 การเกิดของกามสุ ขขัลลิกะ มิติที, 3 การเกิดของอัตตกิลมถะ และ
มิติที, 4 การเกิดของโลกุตระ
ความสัมพันธ์ของนามรู ป มิติที, 1 คือ การสังเคราะห์ดว้ ยกฎสมดุลร้อนเย็นพัฒนาจนเป็ น
พลังงาน วัตถุ พืช สัตว์ที,หลากหลาย และพัฒนาต่อเนื, องจนเป็ นคน สิ, งดังกล่าวนันล้วนดํารงอยูไ่ ด้
ด้วยสมดุลร้อนเย็น
จากการตรั สรู ้ ของพระพุทธเจ้าดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่า สิ, งที,หมุ นวนสัมพันธ์กนั ในมหา
จักรวาลเริ, มต้นจากอุตุนิยาม คือ วัตถุและพลังงาน เช่น ดินนําลมไฟ พลังงานความร้อนเย็น แม่เหล็ก
ไฟฟ้ า แสง สี เสี ยง คลื,น เป็ นต้น เคลื,อนผสมผสานสังเคราะห์กนั ตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ พลังงาน
ร้ อนเย็นเคลื, อนผสมผสานสังเคราะห์กนั เป็ นธาตุใหม่ เช่ น เอานําร้ อนกับนําเย็นผสมกัน พลังงาน
ความร้อนและเย็นจะเคลื,อนเข้าหากันและสังขารคือการปรุ งแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนั เป็ นนําอุ่น
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วัตถุและพลังงานต่าง ๆ ในมหาจักรวาลมีพลังงานไม่เท่ากัน ดังที,นกั วิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า
สิ, งต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 แบบ คื อ สสารและพลังงานสสารทุ กสถานะ
ประกอบด้วยอนุ ภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็ นระเบียบ แรงเป็ นสาเหตุให้สสารเคลื, อนที,ดว้ ย
รู ปแบบต่าง ๆ กันไปในทิศทางต่าง ๆ กันพลังงานเป็ นสิ, งสําคัญในการดําเนิ นชี วิตบนโลก พลังงาน
มีหลายรู ปแบบและพลังงานในรู ปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรู ปแบบได้ถา้ อุณหภูมิของของ
เหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบี ยดตัวแน่ นขึนอีก โดยแรงดึ งดูดระหว่างโมเลกุลมี
อิทธิ พลสู งขึน จนถึงจุดที,เรี ยกว่าจุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุจะแยกตัวออกเป็ นอะตอมและเรี ยงตัว
กันใหม่ ในรู ปแบบที,แน่นอนและยึดเหนี, ยวกันแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้ าที,เรี ยกว่า อิเลคโตรเวเลนต์
(Electrovalent force) หรื อแรงโควาเลนต์ (Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี ของเหลวก็ได้เปลี,ยน
สถานะเป็ นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกื อบทุกชนิ ดเป็ นผลึก เมื,ออุณหภูมิสูงขึนถึงจุดที,เรี ยกว่า
จุ ดหลอมเหลวเมื, อใดของแข็ง ทัว, ทังก้อนจะแปรสภาพพร้ อมกันเป็ นของเหลวทันที ที, อุณ หภู มิ
เดียวกันนีจะเรี ยกว่า จุดเยือกแข็ง ถ้าของเหลวแปรสภาพเป็ นของแข็ง พลังงานเคมี เมื,อเกิดปฏิกิริยา
เคมีขึน หมายถึงมีการแลกเปลี,ยนและการจัดที,อยูข่ องอิเลคตรอนที,ว,ิงวนรอบนิ วเคลียสเสี ยใหม่นนั
จะมีการเปลี,ยนแปลงปริ มาณในการเกิ ดโมเลกุลใหม่ดว้ ย หลังจากเกิดปฏิ กิริยาแล้วจะพบว่าเหลื อ
พลังงานอยู่จาํ นวนหนึ, ง ปฏิ กิริยาแบบนี เรี ยกว่า ปฏิ กิ ริยาคายความร้ อน (Exothermic reaction)
หากปฏิ กิริยาที,เกิ ดต้องการพลังงานจํานวนหนึ, ง เพื,อให้เกิ ดโมเลกุลใหม่ เรี ยกว่าปฏิ กิริยาดูดกลื น
ความร้อน (Ndothermic reaction) พลังงานทุกรู ปแบบมีความสัมพันธ์กนั ทังทางตรงและทางอ้อม
พลังงานสามารถเปลี, ยนรู ปแบบได้โดยผ่านกระบวนการที, ถูกต้อง (ฉันทนา อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
และทวีศกั ดิl จินดานุรักษ์. 2540 : 168)
จะเห็ นได้ว่า เนื, องจากพลัง งานและวัตถุ ต่าง ๆ ในมหาจักรวาลมี พลัง งานไม่ เท่ ากัน
จึ ง เคลื, อ นสั ง ขารคื อ การปรุ ง แต่ ง ผสมผสานสั ง เคราะห์ ก ัน ด้ว ยหลัก สมดุ ล ร้ อ นเย็น ตลอดเวลา
กลายเป็ นพลังงานและวัตถุที,หลากหลาย ซึ, งมีคุณสมบัติใหม่ที,แตกต่างจากเดิมไปเรื, อย ๆ พลังความร้อน
และเย็นจะเคลื,อนเข้าหากันผสมผสานกันเพื,อทําความสมดุ ลกันอยู่อย่างนี ตราบชัว, กาลนาน ดังนัน
เมื,อธรรมชาติของธาตุต่าง ๆ ในอากาศซึ, งมีพลังงานไม่เท่ากัน (ร้อนเย็นไม่เท่ากัน) เคลื,อนเข้าหากัน
ก็จะเกิ ดลม ถ้าเคลื,อนเอาไฮโดรเจน 2 ตัวไปรวมกับออกซิ เจน 1 ตัว ก็จะกลายเป็ นธาตุใหม่คือ นํา
(H2O) เช่น เรานัง, อยูใ่ นรถยนต์ขณะอากาศหนาวเย็นมากจึงปิ ดแอร์ รถ อีกสักพักจะเกิดฝ้ าไอนําที,
กระจก กลไก เช่ นเดี ยวกับนําที, อยู่ในขวดแก้วก่ อนแช่ ตูเ้ ย็น จะยังไม่เย็น แต่พอแช่ ตูเ้ ย็นพลัง
ความเย็นของตูเ้ ย็นจะทะลุแก้วเข้าไปถึงนํา จึงทําให้นาเย็
ํ นลง เมื,อพลังงานเย็นที,อยูน่ อกรถทะลุผา่ น
กระจกเข้ามาในรถ ก็จะทําให้อากาศในรถส่ วนที, อยู่ใกล้กระจกเย็นลง อากาศในรถใกล้ก ระจก
ที, เย็นลงและอากาศร้อนในรถส่ วนที,อยูห่ ่ างกระจกเข้าไปจะเคลื,อนเข้าหากัน นําเอาไฮโดรเจน 2 ตัว
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ไปรวมกับออกซิ เจน 1 ตัว เกิ ดเป็ นฝ้ าไอนําขึน ถ้าเคลื, อนเอาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี ยม
แคลเซี ยม และธาตุต่าง ๆ มารวมกัน ก็จะเป็ นปุ๋ ยดินหิ น รวมทังการเกิดของสนิ มเหล็กและวัตถุอื,น ๆ
ที,หลากหลายในโลก ก็กลไกนัยยะเดียวกัน
จากกลไกของธรรมชาติ ที,พลังงานร้ อนเย็นเคลื, อนผสมผสานกันดังกล่าวนัน จะพัฒนา
เป็ นพี ช นิ ย าม คื อ สิ, ง มี ชี วิ ต ระดับ พื ช เช่ น ในขวดที, มี นําบรรจุ ปิ ดฝาอย่ า งดี ห ล่ น อยู่ ข ้า งทาง
หลายเดือน จะมีการสังขารคือการปรุ งแต่งผสมผสานสังเคราะห์ระหว่างนํากับคลื,นแม่เหล็กไฟฟ้ า
แสงสี เสี ยงในมหาจักรวาล พัฒนาเป็ นสิ, งมีชีวิตระดับพืช เรี ยกว่าตะไคร่ ขึนมาตามธรรมชาติ โดย
ไม่มีใครเอาพันธุ์ตะไคร่ ไปใส่ ยิ,งอยู่นอกขวดการรวมตัวกันของวัตถุ และพลังงานที,หลากหลายก็
ยิง, มาก จึงสังเคราะห์พฒั นาเป็ นพืชที,หลากหลายชนิดในโลก
อุตุนิยามกับพีชนิ ยามจะสังขารสังเคราะห์กนั พัฒนาต่อเป็ นจิตนิ ยาม คือ พลังชี วิตระดับ
สัตว์ ตังแต่สัตว์ชนตํ
ั ,าพัฒนาขึนไปเป็ นลําดับจนเป็ นพลังชีวติ ของสัตว์ชนสู
ั งคือคน เช่น ในขวดนําที,
มีตะไคร่ ที,ปิดฝาสนิท นานเข้าก็จะมีตวั เล็กขยับได้ ซึ, งก็คือชี วิตของสัตว์ชนตํ
ั ,าที,ไม่ได้มีใครเอาพันธุ์
ไปใส่ แต่เกิดจากการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามคือตะไคร่ กบั นําและพลังงานอุตุนิยามต่าง ๆ ใน
มหาจักรวาล เมื,ออยูน่ อกขวดจะเกิดการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิ ยามและอุตุนิยามในมหาจักรวาล
ที,หลากหลาย จึงพัฒนาเป็ นจิตนิยามคือสัตว์ที,หลากหลายชนิ ด แล้วพัฒนาเป็ นสัตว์ชนสู
ั งขึนไปเป็ น
ลําดับ พัฒนาจนเป็ นคนซึ, งเป็ นพลังงานชีวติ ที,มีพฒั นาการสู งสุ ด
พลังงาน วัตถุ พืช สัตว์ และคน จึงเกิ ดมาจากสมดุ ลร้ อนเย็น และดํารงอยู่ได้ดว้ ยสมดุ ล
ร้ อ นเย็ น ดัง คํา ตรั ส ในที .ปา.11/293 กล่ า วถึ ง ที, ต ังแห่ ง ความเพี ย ร 5 อย่ า ง หนึ, งใน 5 ข้อ นั น
พระพุทธเจ้าตรั สว่า “เป็ นผูม้ ีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้ อนในร่ างกาย)
อันมี วิบาก (พลังสร้ างผล) เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ ค วามเพียร”
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า การปรับสมดุลร้อนเย็น จะทําให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ส่ งผลให้มี
สภาพร่ างกายพร้ อมที,จะประกอบความเพียร ก็คือร่ างกายที,แข็งแรงนันเอง ซึ, งเป็ นนามคือสัญญา
(พลังงานจําได้หมายรู ้ และดู ดผลัก) และพลังการสังขารสังเคราะห์ แห่ งสมดุ ลร้ อนเย็นอย่างเป็ น
อัตโนมัติ ดังนัน เมื,อได้ส,ิ งที,สมดุลร้ อนเย็นมาสังขารสังเคราะห์ จึงเกิดเป็ นรู ปที,คงทนแข็งแรงและ
เมื, อได้รูปที,คงทนแข็งแรง ก็ย,ิงทําให้มีความสามารถในการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นได้ดี ซึ, งส่ งผลให้
ชี วโมเลกุลทําหน้าที,ได้ดี ดังคํากล่าวที,ว่า “โมเลกุลในสิ, งมีชีวิตเรี ยกว่า ชี วโมเลกุล (Biomolecule)
มีสมบัติพิเศษประการหนึ, ง คือทํางานได้ตามหน้าที,เหมือนเครื, องจักรกล โดยมีหน้าที,จาํ เพาะอย่าง
และพบว่าความสามารถในการทํางานของชี วโมเลกุลต่าง ๆ นัน เนื, องมาจากลักษณะโครงสร้ าง
(Structure) และโครงรู ป (Conformation) ของชี วโมเลกุล ” (พิชิ ต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 25) และ
“อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี, ยนแปลงของสสารและพลังงานทังของสิ, งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
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ดังนี เนื, องจากโครงสร้างระดับสองระดับสาม และระดับสี, ของชี วโมเลกุล มีแรงยึดเหนี, ยวที,สําคัญ
3 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ที,มีอิทธิ พล
ต่อพันธะเหล่านี ย่อมมีผลต่อการเปลี, ยนแปลงของโครงสร้ างโมเลกุล และในที,สุดทําให้โครงรู ป
เปลี, ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที,สําคัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลื อแร่ ในนํา และ
อุณหภูมิปัจจัยทัง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ซึ, งเท่ากับว่า
มีผลต่อหน้าที,และการทํางานของชี วโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านี เปลี, ยนแปลงทําให้โครงรู ป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที,ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิ มของโมเลกุลที,ทาํ งานได้ เราเรี ยกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือ สภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ
ซึ, งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัว, ไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าที,ไม่ได้” (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
เมื, อพัฒนามาถึ ง ขันมี ชี วิตเป็ นสั ตว์และคน จะเข้า สู่ ก ลไกกรรมนิ ย าม คื อ การกระทํา
เป็ นพลังสร้างผล (วิบาก) ให้ชีวติ ดังที, พระผูม้ ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าว
ความที,กรรมอันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา ที,บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล
แต่กรรมนันแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว (ภพปั จจุบนั ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื,นสื บ ๆ ไป
(อภิ.ก.37/1698) จนถึ งระดับธรรมนิ ยาม ซึ, งเป็ นจุดที,ดีที,สุด อันเป็ นคุ ณค่าประโยชน์สุขสู งสุ ดต่อ
ตนเองและผูอ้ ื,น ที,พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ ผูป้ ระพฤติธรรม อยูเ่ ป็ นสุ ข (ขุ.ธ.25/37) นิ พพานเป็ นสุ ข
อย่า งยิ, ง (ขุ . ธ.25/59) และโพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม หมายถึ ง ธรรมอัน เป็ นแนวทางแห่ ง การตรั ส รู ้
ที,พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ พรหมจรรย์นนจะพึ
ั
งเป็ นไป เพื,อเกือกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพื,อความสุ ขแก่
ชนเป็ นอันมาก เพื,ออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื อกูล เพื,อความสุ ขแก่เทพดาและ
มนุ ษ ย์ท ังหลาย คื อ อะไรบ้า ง คื อ สติ ปั ฏ ฐาน 4 สั ม มัป ปธาน 4 อิ ท ธิ บ าท 4 อิ น ทรี ย ์ 5 พละ 5
โพชฌงค์ 7 อริ ยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทังหลายเหล่านี แล อันเราแสดงแล้วด้วยความรู ้ ยิ,ง
ซึ, งเป็ นธรรมที, บริ ษทั ทังหมดเที ยว พึงพร้ อมเพรี ยงกันประชุ ม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ
พยัญชนะด้วยพยัญชนะ โดยวิธีที,พรหมจรรย์นีจะพึงตังอยู่ตลอดกาลยืดยาว ตังมัน, อยู่สินกาลนาน
พรหมจรรย์นันจะพึ ง เป็ นไป เพื, อ เกื อกู ล แก่ ช นเป็ นอัน มาก เพื, อ ความสุ ข แก่ ช นเป็ นอัน มาก
เพื,ออนุ เคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื อกูล เพื,อความสุ ขแก่เทพดาและมนุ ษย์ทงหลายฯ
ั
(ที.ปา.11/108)
กลไกของสสารและพลัง งาน ที, พ ัฒ นาการเป็ นพื ช สั ต ว์ และคน ตามหลัก นิ ย าม 5
ปฏิจจสมุปปบาท 11 สมดุลร้อนเย็น วิบากดีและร้าย จนถึงสามารถปฏิบตั ิธรรมนําสุ ขที,แท้จริ งมาสู่
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ตนเองและผูอ้ ื,น เป็ นลําดับ ดังกล่าว สัมพันธ์กบั ที,พระพุทธเจ้าตรัสถึง การกําเนิ ดของโลกและชี วิต
รวมถึงเหตุแห่งความเสื, อมหรื อความทุกข์ และความเจริ ญหรื อความผาสุ ก ใน ที.ปา.11/56-71 ดังนี
[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครังบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว
ช้านานที,โลกนี จะพินาศ เมื,อโลกกําลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่า สัตว์ยอ่ มเกิดในชันอาภัสสรพรหม
สัตว์เหล่านันได้สําเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ
อยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครัง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที,โลก
นี จะกลับเจริ ญ เมื,อโลกกําลังเจริ ญ อยูโ่ ดยมาก เหล่าสัตว์พากันจุติจากชันอาภัสสรพรหมลงมาเป็ น
อย่างนี และสัตว์นนั ได้สาํ เร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ใน
อากาศอยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน ก็แหละ สมัยนันจักรวาลทังสิ น
นีแลเป็ นนําทังนัน มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ก็ยงั ไม่ปรากฎ ดวงดาวนักษัตร
ทังหลายก็ยงั ไม่ปรากฎ กลางวันกลางคืนก็ยงั ไม่ปรากฎ เดื อนหนึ, งและกึ, งเดื อนก็ยงั ไม่ปรากฎ
ฤดูและปี ก็ยงั ไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงั ไม่ปรากฎ สัตว์ทงหลาย
ั
ถึงซึ, งอันนับเพียงว่าสัตว์
เท่านัน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอย
อยูบ่ นนําทัว, ไป ได้ปรากฎแก่สัตว์เหล่านันเหมือนนมสดที,บุคคลเคี,ยวให้งวด แล้วตังไว้ให้เย็นจับ
เป็ นฝาอยู่ขา้ งบน ฉะนันง้วนดินนันถึงพร้ อมด้วยสี กลิ,น รส มีสีคล้ายเนยใสหรื อเนยข้นอย่างดี
ฉะนัน มีรสอร่ อยดุจรวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ ฉะนันฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตว์ผหู ้ นึ, งเป็ นคนโลนพูดว่า ท่านผูเ้ จริ ญทังหลายนี,
จักเป็ นอะไร แล้วเอานิ วช้อนง้ วนดินขึนลองลิมดู เมื,อเขาเอานิ วช้อนง้วนดินขึนลองลิมดูอยู่ ง้วนดิน
ได้ซาบซ่านไปแล้ว เขาจึงเกิดความอยากขึน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม้สัตว์พวกอื,นก็พากันกระทําตามอย่างสัตว์นนั เอานิ ว
ช้อนง้วนดิ นขึนลองลิ มดู เมื,อสัตว์เหล่ านันพากันเอานิ วช้อนง้วนดิ นขึนลองลิ มดูอยู่ ง้วนดิ นได้
ซาบซ่ านไปแล้ว สัตว์เหล่านันจึงเกิดความอยากขึน ต่อมาสัตว์ เหล่านันพยายามเพื,อจะปั นง้วนดิน
ให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือแล้วบริ โภค
ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวที,พวกสัตว์ พยายามเพื,อจะปั นง้วนดิ นให้เป็ นคํา ๆ
ด้วยมือแล้วบริ โภคอยูน่ นั เมื,อรัศมีกายของสัตว์เหล่านันก็หายไปแล้ว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ก็
ปรากฏ เมื,อดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ปรากฏแล้ว ดวงดาวนักษัตรทังหลายก็ปรากฏ เมื,อดวงดาว
นักษัตรปรากฏแล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื,อกลางคืนและกลางวันปรากฏแล้ว เดือนหนึ, ง
และกึ,งเดือนก็ปรากฏ เมื,อเดือนหนึ,งและกึ,งเดือนปรากฏอยู่ ฤดูและปี ก็ปรากฏ
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยเหตุเพียงเท่านีแล โลกนีจึงกลับเจริ ญขึนมาอีกฯ
[57] ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อ มาสัต ว์เ หล่ า นันพากัน บริ โ ภคง้ว นดิ น
รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน ด้วยเหตุที,สัตว์เหล่านันมัวเพลิน
บริ โภคง้วนดินอยู่ รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านัน
จึงมีร่างกายแข็งกล้าขึนทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม
สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น สัตว์พวกที,มีผิวพรรณงามนันพากันดูหมิ,น
สัตว์พวกที,มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดี กว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า
พวกเรา ดังนี เมื,อสัตว์ทงสองพวกนั
ั
นเกิดมีการไว้ตวั ดูหมิ,นกันขึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณ
เป็ นปั จจัย ง้วนดินก็หายไป เมื,อง้วนดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่านันจึงพากันจับกลุ่ม ครันแล้ว ต่างก็
บ่นถึงกันว่า รสดีจริ ง รสดีจริ ง ดังนี ถึงทุกวันนี ก็เหมือนกัน คนเป็ นอันมากได้ของที,มีรสดีอย่างใด
อย่างหนึ, ง มักพูดกันอย่างนี ว่า รสอร่ อยแท้ ๆ รสอร่ อยแท้ ๆ ดังนี พวกพราหมณ์ระลึกได้ถึงอักขระ
ที,รู้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนือความแห่งอักขระนันเลยฯ
[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา เมื,อง้วนดินของสัตว์ เหล่านันหายไปแล้ว
ก็เกิดมีกระบิดินขึน กระบิดินนันปรากฏลักษณะคล้ายเห็ด กระบิดินนันถึงพร้อมด้วยสี กลิ,น รส มีสี
เหมือนเนยใส หรื อเนยข้นอย่างดีฉะนัน ได้มีรสอร่ อยดุจรวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนัน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน สัตว์เหล่านันพยายามจะบริ โภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านันบริ โภคกระบิดินอยู่ รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลนาน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการที,สัตว์เหล่านันบริ โภคกระบิดินอยู่ รับประทาน
กระบิดิน มีกระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านันจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึน
ทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผิวพรรณงาม สัตว์บางพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตว์ทงสองจํ
ั
าพวกนัน สัตว์พวกที,มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ,นสัตว์พวกที,มีผิวพรรณ
ไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี เมื,อสัตว์ทงั
สองพวกนัน เกิดมีการไว้ตวั ดูหมิ,นกันขึน เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็ นปั จจัย กระบิดินก็
หายไป เมื,อกระบิดินหายไปแล้ว ก็เกิดมีเครื อดินขึน เครื อดินนันปรากฏคล้ายผลมะพร้าวทีเดียว
เครื อดินนัน ถึงพร้อมด้วยสี รส กลิ,น มีสีคล้ายเนยใส หรื อเนยข้นอย่างดี ฉะนัน ได้มีรสอร่ อยดุจ
รวงผึงเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนันฯ
ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนัน สั ต ว์เ หล่ า นันพยายามจะบริ โ ภคเครื อ ดิ น
สัตว์เหล่านันบริ โภคเครื อดิ นอยู่ รับประทานเครื อดิ น มีเครื อดิ นเป็ นอาหาร ดํารงมาได้สินกาล
ช้านาน โดยประการที,สัตว์เหล่านันบริ โภคเครื อดิ นอยู่ รับประทานเครื อดิ น มีเครื อดิ นนันเป็ น
อาหาร ดํารงมาได้สินกาลช้านาน สัตว์เหล่านันจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึนทุกที ทังผิวพรรณก็ปรากฏว่า
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แตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม สัตว์บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น
สัตว์พ วกที, มีผิวพรรณงาม พากันดู หมิ, นพวกที, มี ผิวพรรณไม่ง ามว่า พวกเรามี ผิวพรรณดี ก ว่า
พวกท่าน พวกท่านมีผวิ พรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี เมื,อสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น เกิดมีการไว้ตวั ดูหมิ,นกัน
เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็ นปั จจัย เครื อดินก็หายไป เมื,อเครื อดินหายไปแล้ว สัตว์เหล่านันก็
พากันจับกลุ่ม ครันแล้วต่างก็บ่นถึ งกันว่า เครื อดิ นได้เคยมีแก่พวกเราหนอ เดี† ยวนี เครื อดิ นของ
พวกเราได้สูญหายเสี ยแล้วหนอ ดังนี ถึงทุกวันนี ก็เหมือนกัน คนเป็ นอันมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ, งมากระทบ ก็มกั บ่นกันอย่างนี ว่า สิ, งของของเราทังหลายได้เคยมี แล้วหนอ
แต่เดี†ยวนี สิ, งของของเราทังหลายได้มาสู ญหายเสี ยแล้วหนอ ดังนี พวกพราหมณ์ระลึกได้ถึงอักขระ
ที,รู้กนั ว่าเป็ นของดีเป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนือความแห่งอักขระนันเลยฯ
[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันต่อมา เมื,อเครื อดิ นของสัตว์เหล่านันหายไปแล้ว
ก็เกิดมีขา้ วสาลีขึนเองในที,ที,ไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ,นหอม มีเมล็ดเป็ น
ข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่ านันนําเอาข้าวสาลี ชนิ ดใดมาเพื,อบริ โภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลี
ชนิดนันที,มีเมล็ดสุ กก็งอกขึนแทนที, ตอนเช้าเขาพากันไปนําเอาข้าวสาลีใดมาเพื,อบริ โภคในเวลาเช้า
ตอนเย็นข้าวสาลี ชนิ ดนันที, มีเมล็ดสุ กแล้วก็งอกขึ นแทนที, ไม่ปรากฏว่าบกพร่ องไปเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน พวกสัตว์บริ โภคข้าวสาลีที,เกิดขึนเอง ในที,ที,ไม่ตอ้ งไถ
พากันรับประทานข้าวสาลีนนั มีขา้ วสาลี นนเป็
ั นอาหารดํารงมาได้สินกาลช้านาน ก็โดยประการที,
สัตว์เหล่านันบริ โภคข้าวสาลี อนั เกิ ดขึนเองอยู่ รั บประทานข้าวสาลี นัน มี ขา้ วสาลี นนเป็
ั นอาหาร
ดํา รงมาได้สิ นการช้า นาน สั ต ว์เ หล่ า นันจึ ง มี ร่ า งกายแข็ ง กล้า ขึ นทุ ก ที ทังผิว พรรณก็ ป รากฏว่า
แตกต่างกันออกไป สตรี ก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนัยว่า สตรี ก็เพ่งดูบุรุษอยูเ่ สมอ
และบุ รุษ ก็ เพ่ง ดู สตรี อยู่เสมอ เมื, อคนทังสองเพศ ต่ า งก็เพ่ง ดู ก ันอยู่เสมอ ก็ เกิ ดความกํา หนัดขึ น
เกิดความเร่ าร้อนขึนในกาย เพราะความเร่ าร้อนเป็ นปั จจัยเขาทังสองจึงเสพเมถุนธรรมกันฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนันแล สัตว์พวกใดเห็ นพวกอื,นเสพเมถุ นธรรม
กันอยู่ ย่อมโปรยฝุ่ นใส่ บา้ ง โปรยเถ้าใส่ บา้ ง โยนมูลโคใส่ บา้ ง พร้อมกับพูดว่าคนชาติชวั, จงฉิ บหาย
คนชาติชว,ั จงฉิ บหาย ดังนี แล้วพูดต่อไปว่า ก็ทาํ ไมขึนชื, อว่าสัตว์ จึงทําแก่สัตว์เช่นนี เล่า ข้อที,วา่ มานัน
จึงได้เป็ นธรรมเนี ยมมาจนถึ งทุ กวันนี ในชนบทบางแห่ ง คนทังหลาย โปรยฝุ่ นใส่ บา้ ง โปรยเถ้า
ใส่ บา้ ง โยนมูลโคใส่ บา้ ง ในเมื,อเขาจะนําสัตว์ที,ประพฤติชว,ั ร้ ายไปสู่ ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึ กถึ งอักขระที,รู้กนั ว่าเป็ นของดี อันเป็ นของโบราณนันเท่านัน แต่พวกเขาไม่รู้ชดั ถึ งเนื อความ
แห่งอักขระนันเลยฯ
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[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนันการโปรยฝุ่ นใส่ กนั เป็ นต้น นันแล สมมติกนั ว่า
ไม่เป็ นธรรม มาในบัดนี สมมติกนั ว่าเป็ นธรรมขึน ก็สมัยนัน สัตว์พวกใด เสพเมถุ นกัน สัตว์พวก
นันเข้าบ้านหรื อนิคมไม่ได้ สิ นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื,อใดแล สัตว์ทงหลายพากั
ั
นเสพอสัทธรรมนัน, อยู่เสมอ
เมื,อนัน จึงพยายามสร้ างเรื อนกันขึ น เพื,อเป็ นที, กาํ บังอสัทธรรมนัน ครังนัน สัตว์ผูห้ นึ, ง เกิ ดความ
เกียจคร้านขึน จึงได้มีความเห็นอย่างนี ว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เราช่างลําบากเสี ยนี, กระไร ที,ตอ้ งไปเก็บ
ข้า วสาลี ม า ทังในเวลาเย็นสํา หรั บ อาหารเย็น ทังในเวลาเช้า สํา หรั บ อาหารเช้า อย่า กระนันเลย
เราควรไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื,อบริ โภคทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นนมาสั
ั
ตว์ผนู ้ นก็
ั ไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้ เพื,อบริ โภค
ทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวกัน ฉะนี แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนัน สัตว์ผหู ้ นึ, งเข้าไปหา
สัตว์ผนู ้ นแล้
ั วชวนว่า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิดเราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์
ผูเ้ จริ ญ ฉันไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื,อบริ โภคพอทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียว แล้วต่อมาสัตว์ผนู ้ นถื
ั อ
ตามแบบอย่างของสัตว์ผนู ้ นั จึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื,อสองวัน แล้วพูดว่า ได้ยินว่า
แม้อย่างนีก็ดีเหมือนกันท่านผูเ้ จริ ญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตว์อีกผูห้ นึ, ง เข้าไปหาสัตว์ผนู ้ นั แล้วชวนว่า ดูกร
สัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิด เราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ ฉันไปเก็บเอาข้าว
สาลีมาไว้เพื,อบริ โภคพอทังเย็นทังเช้าเสี ยคราวเดียวแล้วฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์ผนู ้ นถื
ั อตามแบบอย่างของ สัตว์นนจึ
ั งไป
เก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียว เพื,อสี, วนั แล้วพูดว่า แม้อย่างนีก็ดีเหมือนกัน ท่านผูเ้ จริ ญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตว์อีกผูห้ นึ, งเข้าไปหาสัตว์ผูน้ นั แล้วชวนว่า ดูกร
สัตว์ผเู ้ จริ ญ มาเถิด เราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ นตอบว่
ั
า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าได้ไปเก็บข้าว
สาลีมาไว้คราวเดียว เพื,อสี, วนั แล้ว ครังนันแล สัตว์ผนู ้ นั ถือตามแบบอย่างของสัตว์นนั จึงไปเก็บข้าว
สาลีมาไว้คราวเดียว เพื,อแปดวัน แล้วพูดว่า แม้อย่างนี ก็ดีเหมือนกันท่านผูเ้ จริ ญ เมื,อใดสัตว์ทงหลาย
ั
เหล่านันพยายามเก็บข้าวสาลีสะสมไว้เพื,อบริ โภคกันขึน เมื,อนันแล ข้าวสาลีนนจึ
ั งกลายเป็ นข้าวมีรํา
ห่ อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ ้มเมล็ดบ้าง ต้นที,ถูกเกี,ยวแล้วก็ไม่กลับงอกแทน ปรากฏว่าขาดเป็ นตอน ๆ
(ตังแต่นนมา)
ั
จึงได้มีขา้ วสาลีเป็ นกลุ่ม ๆ ฯ
[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครังนัน สัตว์เหล่านันพากันมาจับกลุ่ม ครันแล้ว
ต่างก็มาปรับทุกข์กนั ว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เดี†ยวนี เกิดมีธรรมทังหลายอันเลวทรามปรากฏขึนในสัตว์
ทังหลายแล้ว ด้วยว่าเมื,อก่อนพวกเราได้เป็ นผูส้ ําเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นวิมานนันสิ นกาลยืดยาวช้านาน บางครัง
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บางคราวโดยระยะยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยขึนบนนําทัว, ไปแก่เราทุกคน ง้วนดินนันถึงพร้อม
ด้วยสี กลิ,น รส พวกเราทุกคนพยายามปั นง้วนดินกระทําให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือทังสองเพื,อจะบริ โภค
เมื,อพวกเราทุกคน พยายามปั นง้วนดินกระทําให้เป็ นคํา ๆ ด้วยมือทังสองเพื,อจะบริ โภคอยู่ รัศมีกาย
ก็หายไป เมื,อรัศมีกายหายไปแล้ว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึน เมื,อดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ นแล้ว ดาวนักษัตรทังหลายก็ปรากฏขึน เมื, อดวงดาวนักษัตรทังหลายปรากฏขึ นแล้ว
กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึน เมื,อกลางคืนและกลางวันปรากฎขึนแล้ว เดือนหนึ, งและกึ,งเดือนก็
ปรากฏขึน เมื,อเดือนหนึ, งและกึ,งเดือนปรากฏขึนแล้ว ฤดูและปี ก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริ โภคง้วน
ดินอยู่ รับประทานง้วนดิน มีงว้ นดินเป็ นอาหารดํารงชีพอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายที,เป็ นอกุศลชัว, ช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา ง้วนดินจึงหายไป เมื,อง้วนดิน
หายไปแล้ว จึงมีกระบิดินปรากฏขึน ระบิดินนันถึงพร้อมด้วยสี กลิ,น รส พวกเราทุกคนบริ โภค
ระบิดิน เมื,อพวกเราทุกคนบริ โภคระบิดินนันอยู่ รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็ นอาหาร ดํารงอยู่
ได้สินกาลช้านาน
เพราะมี ธ รรมทังหลายที, เ ป็ นอกุศ ลชั,วช้า ปรากฏขึ นแก่ พ วกเรา กระบิ ดิ นจึ ง หายไป
เมื,อกระบิดินหายไปแล้ว จึงมีเครื อดินปรากฏขึน เครื อดินนัน ถึงพร้อมด้วยสี กลิ,น รส พวกเราทุก
คนพยายามบริ โภคเครื อดิน เมื,อพวกเราทุกคนบริ โภคเครื อดินนันอยู่ รับประทานเครื อดิน มีเครื อดิน
เป็ นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายที,เป็ นอกุศลชัว, ช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา เครื อดินจึงหายไป เมื,อเครื อดิน
หายไปแล้ว จึงมีขา้ วสาลีปรากฏขึนเองในที,ไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวที,ไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด
กลิ, นหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสาร ตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนําเอาข้าวสาลีชนิ ดใดมาเพื,อบริ โภคใน
เวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิ ดนันที,มีเมล็ดสุ กก็งอกขึนแทนที, ตอนเช้าพวกเราทุกคนไปนําเอาข้าว
สาลี ช นิ ด ใดมาเพื,อบริ โภคในเวลาเช้า ตอนเย็น ข้า วสาลี ช นิ ด นันที, มี เ มล็ด สุ ก ก็ง อกขึ นแทนที,
ไม่ปรากฏว่าบกพร่ องไปเลย เมื,อพวกเราทุกคนบริ โภคข้าวสาลี ซึ, งเกิดขึนเองในที,ไม่ตอ้ งไถอยู่
รับประทานข้าวสาลีนนั มีขา้ วสาลีนนเป็
ั นอาหาร ดํารงอยูไ่ ด้สินกาลช้านาน
เพราะมีธรรมทังหลายที,เป็ นอกุศลชัว, ช้าปรากฏขึนแก่พวกเรา ข้าวสาลี นนจึ
ั งกลายเป็ น
ข้า วมี รํา หุ ้ม เมล็ดบ้า ง มี แกลบห่ อเมล็ดไว้บ า้ ง แม้ตน้ ที, เกี, ย วแล้วก็ไ ม่ง อกขึ นแทนที, ปรากฏว่า
ขาดเป็ นตอน ๆ จึงได้มีขา้ วสาลี เป็ นกลุ่ม ๆ อย่ากระนันเลย พวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปั กปั น
เขตแดนกันเสี ยเถิด
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันแล้ว สัตว์ทงหลาย
ั
จึงแบ่งข้าวสาลี ปั กปั นเขตแดนกันฯ
[62] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์ผหู ้ นึ, งเป็ นคนโลภ สงวนส่ วนของตนไว้
ไปเก็บ เอาส่ ว นอื, น ที, เ ขาไม่ไ ด้ใ ห้ม าบริ โ ภค สัต ว์ท ังหลายจึ ง ช่ ว ยกัน จับ สัต ว์ผู น้ ัน ครั นแล้ว
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ได้ตกั เตือนอย่างนี ว่า แน่ะสัตว์ผเู ้ จริ ญ ก็ท่านกระทํากรรมชัว, ช้านัก ที,สงวนส่ วนของตนไว้ ไปเก็บ
เอาส่ วนอื,นที,เขาไม่ได้ให้มาบริ โภค ท่านอย่าได้กระทํากรรมชัว, ช้าเห็นปานนีอีกเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผนู ้ นแล
ั รับคําของสัตว์เหล่านันแล้ว แม้ครังที, 2 ... แม้
ครังที, 3 สัตว์นนสงวนส่
ั
วนของตนไว้ ไปเก็บเอาส่ วนอื,นที,เขาไม่ได้ให้มาบริ โภค สัตว์เหล่านันจึง
ช่ วยกันจับสัตว์ผูน้ นั ครันแล้ว ได้ตกั เตือนว่า แน่ ะ สัตว์ผูเ้ จริ ญ ท่านทํากรรมอันชัว, ช้านัก ที,สงวน
ส่ วนของตนไว้ ไปเอาส่ วนที,เขาไม่ได้ให้มาบริ โภค ท่านอย่าได้กระทํากรรมอันชัว, ช้าเห็นปานนี อีกเลย
สัตว์พวกหนึ,งประหารด้วยฝ่ ามือ พวกหนึ,งประหารด้วยก้อนดินบ้าง พวกหนึ,งประหารด้วยท่อนไม้
ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมี เหตุ เช่ นนันเป็ นต้นมา การถื อเอาสิ, งของที,
เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถื อท่อนไม้จึงปรากฏ
ครังนันแล พวกสัตว์ที,เป็ นผูใ้ หญ่จึงประชุ มกัน ครันแล้ว ต่างก็ปรับทุกข์กนั ว่า พ่อเอ๋ ย ก็การถื อเอา
สิ, งของที,เจ้าของไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือท่อนไม้จกั
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านันเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทงหลาย
ั
อย่ากระนันเลย
พวกเราจักสมมติสัตว์ผหู ้ นึ, งให้เป็ นผูว้ า่ กล่าวผูท้ ี,ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ให้เป็ นผูต้ ิเตียนผูท้ ี,ควรติ
เตียนได้โดยชอบ ให้เป็ นผูข้ บั ไล่ผทู ้ ี,ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่ วนพวกเราจักแบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่
ผูน้ นั ดังนี
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครันแล้ว สัตว์เหล่านัน พากันเข้าไปหาสัตว์ที,สวยงามกว่า
น่าดูน่าชมกว่า น่าเลื, อมใสกว่า และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคนแล้ว จึงแจ้งเรื, องนี ว่า ข้าแต่สัตว์
ผูเ้ จริ ญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงว่ากล่าวผูท้ ี,ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงติเตียนผูท้ ี,ควรติเตียนได้โดยชอบ
จงขับไล่ผทู ้ ี,ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิด ส่ วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่พอ่
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตว์ผนู ้ นแลรั
ั
บคําของสัตว์เหล่านันแล้ว จึงว่ากล่าวผูท้ ี,ควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติ เตี ยนผูท้ ี,ควรติ เตี ยนได้โดยชอบ ขับไล่ผูท้ ี,ควรขับไล่ได้โดยชอบ ส่ วนสัตว์
เหล่านันก็แบ่งส่ วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที,เป็ นหัวหน้านันฯ
[63] ดู กรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูท้ ี, เป็ นหัวหน้าอันมหาชนสมมติ ดังนี แล
อักขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับแรก เพราะเหตุผทู ้ ี,เป็ นหัวหน้า เป็ นใหญ่ย,ิงแห่ งเขต
ทังหลาย ดังนีแล อักขระว่ากษัตริ ย ์ กษัตริ ย ์ จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับที,สอง เพราะเหตุที,ผเู ้ ป็ นหัวหน้ายัง
ชนเหล่าอื,นให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนีแล อักขระว่า ราชา ราชา จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับที,สาม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังนี แล การบังเกิ ดขึน แห่ งพวกกษัตริ ยน์ ัน
มี ขึ นได้ เพราะอัก ขระที, รู้ ก ัน ว่า เป็ นของดี เป็ นของโบราณ อย่า งนี แล เรื, อ งของสั ต ว์เ หล่ า นัน
จะต่างกันหรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ ง ธรรมเท่านัน เป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาที,เห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครังนันแล สัตว์บางจําพวกได้มีความคิดขึนอย่างนี ว่า
พ่อเอ๋ ย การถือเอาสิ, งของที,เจ้าของไม่ได้ให้จกั ปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ การกล่าวเท็จจักปรากฏ
การถือท่อนไม้จกั ปรากฏ การขับไล่ จักปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านันเกิด
ปรากฏแล้วในสัตว์ท งหลาย
ั
อย่า กระนันเลย พวกเราควรไปลอยอกุศ ลธรรมที, ชั,ว ช้า กัน เถิ ด
สัตว์เหล่านันพากันลอยอกุศลธรรมที,ชว,ั ช้าแล้ว
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที,สัตว์เหล่านันพากันลอยอกุศลธรรมที,ชว,ั ช้าอยู่
ดัง นี แล อัก ขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึ ง อุ บ ตั ิ ขึ นเป็ นอันดับ แรก พราหมณ์ เหล่ า นันพากันสร้ า ง
กระท่อมซึ, ง มุ ง และบัง ด้วยใบไม้ใ นราวป่ า เพ่ง อยู่ใ นกระท่อมซึ, ง มุ ง และบัง ด้วยใบไม้ พวกเขา
ไม่มีการหุ งต้ม และไม่มีการตําข้าวเวลาเย็น เวลาเช้า ก็พากันเที,ยวแสวงหา อาหารตามคามนิ คมและ
ราชธานี เพื,อบริ โภคในเวลาเย็นเวลาเช้า เขาเหล่านัน ครันได้อาหารแล้ว จึงพากันกลับไปเพ่งอยูใ่ น
กระท่อมซึ, งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ าอีก คนทังหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นนแล้
ั ว
พากันพูดอย่างนี ว่าพ่อเอ๋ ย สัตว์พวกนี แลพากันมาสร้ างกระท่อมซึ, งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ า
แล้วเพ่งอยูใ่ นกระท่อมซึ, งมุงและบังด้วยใบไม้ ไม่มีการหุ งต้ม ไม่มีการตําข้าว เวลาเย็นเวลาเช้า ก็พา
กันเที,ยวแสวงหาอาหารตามคามนิ คมและราชธานี เพื,อบริ โภคในเวลาเย็นเวลาเช้า เขาเหล่านัน
ครันได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยูใ่ นกระท่อมซึ, งมุงและบังด้วยใบไม้ในราวป่ าอีกฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนนแล
ั อักขระว่า พวกเจริ ญฌาน ดังนี จึงอุบตั ิขึน
เป็ นอันดับที,สอง บรรดาสัตว์เหล่านันแล สัตว์บางพวกเมื,อไม่อาจสําเร็ จฌานได้ ที,กระท่อมซึ, งมุง
และบังด้วยใบไม้ในราวป่ า จึ งเที, ยวไปยังคามและนิ คมที, ใกล้เคี ยงแล้วก็จดั ทําพระคัมภี ร์มาอยู่
คนทังหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นีนันแล้ว จึงพูดอย่างนี ว่า พ่อเอ๋ ย ก็สัตว์เหล่านี ไม่อาจ
สําเร็ จฌานได้ที,กระท่อมซึ, งมุ งและบังด้วยใบไม้ในทวาชะราวป่ า เที,ยวไปยังบ้านและนิ คมที, ใกล้เคียง
จัดทําพระคัมภีร์ไปอยู่
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บัดนี พวกชนเหล่านี ไม่เพ่งอยู่ บัดนี พวกชนเหล่านี ไม่เพ่งอยู่
ดังนีแล อักขระว่าอชฺ ฌายิกา อชฺ ฌายิกา จึงอุบตั ิขึนเป็ นอันดับที,สาม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยนันการทรงจํา การสอน การบอกมนต์ ถูกสมมติวา่ เลว
มาในบัดนี สมมติวา่ ประเสริ ฐ ด้วยประการดังกล่าวมานี แล การอุบตั ิขึนแห่ งพวกพราหมณ์ นันมีขึนได้
เพราะอักขระที,รู้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนี แล เรื, องของสัตว์เหล่านันจะต่างกันหรื อ
เหมือนกันจะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาที,เห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[65] ดู ก รวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตว์เ หล่ า นันแล สัตว์บ างจํา พวกยึดมัน,
เมถุ นธรรม แล้ว ประกอบการงานเป็ นแผนก ๆ เพราะเหตุ ที, สัตว์เ หล่ า นันยึด มัน, เมถุ นธรรม
แล้วประกอบการงานเป็ นแผนก ๆ นันแล อักขระว่า เวสฺ สา เวสฺ สา ดังนี จึงอุบตั ิขึน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที,กล่าวมานี การอุบตั ิขึนแห่ งพวกแพศย์นนั
มีขึนได้เพราะอักขระที,รู้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนี แล เรื, องของสัตว์เหล่านันจะต่างกัน
หรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังที,กล่าวมานี แล การอุบตั ิขึนแห่ งพวกศูทรนัน
มีขึนได้ เพราะอักขระที,รู้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณอย่างนีแล เรื, องของสัตว์เหล่านันจะต่างกัน
หรื อเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรื อไม่เหมือนกัน ก็ดว้ ยธรรมเท่านัน ไม่ใช่นอกไปจากธรรม
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐสุ ดในประชุ มชน
ทังในเวลาที,เห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ
[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยอยู่ ที,กษัตริ ยบ์ า้ ง พราหมณ์บา้ ง แพศย์บา้ ง ศูทรบ้าง
ตําหนิธรรมของตน จึงได้ออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิต ด้วยประสงค์วา่ เราจักเป็ นสมณะ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึนได้ จากวรรณะทังสี, นี แล เรื, องของ
สัต ว์เ หล่ า นันจะต่า งกันหรื อ เหมื อ นกัน จะไม่ต่า งกัน หรื อไม่เ หมื อ นกัน ก็ด้ว ยธรรมเท่า นัน
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐที,สุดในประชุ มชน ทังในเวลาที,
เห็นอยูท่ งในเวลาภายหน้
ั
าฯ
[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําด้วยอํานาจ
มิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เป็ นเหตุ เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ทังสิ นฯ
[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต มโนสุ จริ ต เป็ นสัมมาทิฏฐิ ยึดถื อการกระทําด้วยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถื อการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เป็ นเหตุ เบืองหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ฯ
[69] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทํากรรมทังสอง [คือสุ จริ ตและทุจริ ต] ด้วยกาย มีปรกติกระทํากรรมทังสอง
ด้วยวาจา มี ป รกติ ก ระทํา กรรมทังสองด้วยใจ มี ค วามเห็ น ปนกัน ยึ ดถื อการกระทํา ด้ว ยอํา นาจ
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ความเห็นปนกัน เพราะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นปนกันเป็ นเหตุ เบืองหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก ย่อมเสวยสุ ขบ้าง ทุกข์บา้ งฯ
[70] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริ ยก์ ็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศย์ก็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศัยการเจริ ญโพธิ ปักขิยธรรมทัง 37 แล้ว ย่อมปริ นิพพานใน
ปั จจุบนั นีทีเดียวฯ
[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทังสี, นี วรรณะใด เป็ นภิกษุ สิ นอาสวะแล้ว
มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที,ควรทํา ทําเสร็ จแล้ววางภาระเสี ยได้แล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว
หมดเครื, องเกาะเกี,ยวในภพแล้ว หลุ ดพ้นแล้ว เพราะรู ้ โดยชอบ วรรณะนันปรากฏว่า เป็ นผูเ้ ลิศกว่า
คนทังหลาย โดยธรรมแท้จริ ง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริ งธรรมเท่านันเป็ นของประเสริ ฐที,สุดในประชุ มชน
ทังในเวลาเห็นอยู่ ทังในเวลาภายหน้าฯ

จิตวิญญาณคือตัวสร้ างร่ างกาย
พระพุทธเจ้ าตรั สถึง “ลักษณะจิตวิญญาณ 7 ประการว่ า ทูรังคมัง (ไปได้ไกล) เอกจรัง
(ไปแต่ผเู ้ ดียว) อสรี รัง (ไม่มีรูปร่ าง) คุหาสยัง (มีกายเป็ นที,อาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัยอยูใ่ นจิตตนเอง)
อนิ ทสั สนัง (มองไม่เห็ น) อนันตัง (ไม่มีที,สุด) สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทังปวง)” (ที.สี .
9/350, ขุ.ขุ.25/13)
พระพุทธเจ้าตรัสถึ งความสัมพันธ์ของนามรู ปในมหาจักรวาล ใน “หลักปฎิจจสมุปบาท
(อนุ โลม) 11 คือ การอาศัยกันและกันเกิ ดขึน (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื, องกันเป็ นไปตามลําดับ)
ดังนี “... วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู ้และตัวถูกรู ้) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื, อติดต่อ 6 อย่าง คือ ตา
หู จมูก ลิน กาย ใจ) ...” จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า จิตวิญญาณคือตัวสร้างร่ างกาย
สิ, งที,ยืนยันว่า ข้อความที,พระพุทธเจ้าตรัสข้างต้นเป็ นจริ ง คือ คนเป็ น ๆ มีพลังชี วิตหรื อ
มีจิตวิญญาณ เวลามีบาดแผล จิตวิญญาณจะดูดดึงดินนําลมไฟหรื อวัตถุและพลังงานมาสร้างก่อเป็ น
ร่ างกาย แม้ไม่ได้ทายาหรื อไม่ได้เย็บแผล ก็ทาํ ให้เกิ ดเนื อเยื,อเชื, อมต่อบาดแผลได้ แต่คนตายนัน
ไม่มีพลังชี วิตหรื อไม่มีจิตวิญญาณ แม้ขณะตายใหม่ ๆ ร่ างกายจะยังมีส่วนประกอบเช่ นเดี ยวกับ
คนเป็ น แต่เวลามีบาดแผล บาดแผลจะไม่เชื,อมต่อกัน ไม่วา่ จะทายาอย่างดีหรื อเย็บแผลอย่างดีก็ตาม
มี แ ต่ จ ะเปื, อยพัง ทลายไปเรื, อ ย ๆ จะเห็ น ว่ า คนเป็ นก็ มี ร่ า งกาย คนตายใหม่ ๆ ก็ มี ร่ า งกายที, มี
ส่ วนประกอบเหมือนคนเป็ น ดังนันคนเป็ นจึงต่างจากคนตายตรงที, คนเป็ นนันมีจิตวิญญาณ (มีพลัง
ชี วิต) ร่ างกายสามารถเจริ ญเชื, อมต่อกันได้ แต่คนตายนันไม่มีจิตวิญญาณ (ไม่มีพลังชี วิต) ร่ างกาย
ไม่เจริ ญไม่เชื,อมต่อกัน
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คนเป็ นมีจิตวิญญาณจะมีพลังดูดสารอาหารและพลังงานมาเลียงชี วิตกอร์ ปก่อเป็ นเนื อเยื,อ
อวัยวะของร่ างกาย และมีพลังผลักเอาสารและพลังงานที,ชีวิตไม่ตอ้ งการออกจากชี วิต ส่ วนคนตาย
ไม่มีจิตวิญญาณจะไม่มีพลังดูดสารอาหารและพลังงานมาเลียงชี วิตไม่กอร์ ปก่อเป็ นเนื อเยื,ออวัยวะ
ของร่ า งกายและไม่ มี พ ลัง ผลัก เอาสารและพลัง งานที, ชี วิ ต ไม่ ต้อ งการออกจากชี วิ ต จะเห็ น ว่ า
จิตวิญญาณเป็ นพลังที,ดูดสารหรื อพลังงานที,ชีวิตต้องการมาเลี ยงชี วิต และผลักสารหรื อพลังงานที,
ชีวติ ไม่ตอ้ งการออกจากชีวติ
คนเป็ นมีจิตวิญญาณเนื อเยื,ออวัยวะของร่ างกายจะทํางาน ส่ วนคนตายไม่มีจิตวิญญาณ
เนื อเยื,ออวัยวะของร่ างกายจะไม่ทาํ งาน จะเห็ นว่า จิ ตวิญญาณเป็ นสิ, งที, ทาํ ให้เนื อเยื,ออวัยวะของ
ร่ างกายทํางาน
สารพิษใด ๆ เป็ นพิษก่อโรคร้ายแรง พอเอาไปใส่ คนตายคนตายก็ไม่เป็ นโรค แต่พอเอาไป
ใส่ คนเป็ น คนเป็ นก็จะเป็ นโรค แสดงว่า จิตวิญญาณเป็ นสิ, งที,ดึงเอาสารพิษมาก่อโรคในชีวติ คน
คนเป็ นมีจิตวิญญาณร่ างกายมีความแข็งแรงหรื อมีโรคได้มากมาย แต่พอตายไปไม่มีจิต
วิญญาณไม่มีความแข็งแรงไม่มีโรค (โรคทุกโรคหายหมด) แสดงว่าจิตวิญญาณเป็ นตัวสร้างความ
แข็งแรงหรื อสร้างโรค ซึ, งจะสร้างด้วยเหตุปัจจัยอะไรนันเป็ นสิ, งที,ตอ้ งเรี ยนรู ้ต่อไป
แสดงว่า จิตวิญญาณคือพลังงานที,ดึงดูดวัตถุและพลังงานในโลกในมหาจักรวาลมาสร้าง
ทุกสิ, งทุกอย่างในชี วิตคน ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็ นประธานของสิ, งทังปวง
ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐที,สุด ทุกสิ, งสําเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา)”
(ขุ.ขุ.25/11)

ภาวะร้ อนเย็นไม่ สมดุลทําให้ โรคเกิดได้ อย่ างไร
จิตวิญญาณได้สร้างประสาทอัตโนมัติไขสันหลังขึนมา เพื,อสั,งให้กล้ามเนือเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์)
หนี พิษหรื อบีบเอาพิษออกจากร่ างกาย ดังที,นกั วิทยาศาสตร์ ได้พบว่า Flexor (withdrawal) reflex
เป็ นรี เฟล็กซ์ ที, เกิ ดเมื, อมี ตวั กระตุ น้ อันตรายมากระตุ น้ ที, ผิวกาย ทําให้เกิ ดรี เฟล็กซ์ ถอยส่ วนของ
ร่ างกายหนี ออกจากตัวกระตุน้ อันตรายนัน เรี ยก withdrawal reflex การรับรู ้ ความรู ้สึกปวด (Pain)
เป็ นกลวิธีเตือนร่ างกายว่ามีอนั ตรายมาถึ ง และถื อว่าเป็ นกลวิธีป้องกันร่ างกายที,สําคัญอย่างหนึ, ง
ตัวกระตุน้ ให้เกิดความเจ็บปวดเรี ยกว่า Nociceptive stimuli ซึ, งอาจเป็ นการกระตุน้ เชิ งกล ความร้อน
หรื อสารเคมีก็ได้ การรับรู ้ความเจ็บปวดต้องอาศัย Sensory receptor ที,เป็ น Naked nerve ending
ซึ, งอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ, งว่า Nociceptor ก็ได้ ... เมื,อกล้ามเนื อหดตัวมากเกินไปจากการออกกําลัง
กายเกิ นขนาด หรื อกล้ามเนื อขาดเลื อดมาเลี ยงจะเกิ ดอาการปวดกล้ามเนื อ เรี ยกว่า muscle pain
เชื, อว่าเกิดจากมีการคัง, ของสารเคมีที,เรี ยกว่า “P factor” ซึ, งอาจเป็ น K ประจุบวก เป็ นสาเหตุให้เกิด
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อาการเจ็บปวดได้ อาการเจ็บปวดจะทําให้เกิ ดการเกร็ ง (Spasm) ของกล้ามเนื อ มีผลให้กล้ามเนื อ
ขาดเลื อดมาเลี ยงมากยิ,งขึ น ทําให้รู้สึกปวดมากขึนไปอีก ... (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิ ศ
พิชิตพรชัย. 2552 : 882-884)
ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ของระบบประสาทร่ างกาย
(1) รี เฟล็กซ์ของไขสันหลังที,ทาํ ให้เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนือ (Muscle spasm)
(2) ตะคริ ว (Cramp) เป็ นการหดเกร็ งของกล้ามเนือเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบว่า
เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกล้ามเนือ เช่น ความเย็นจัด ขาดเลือดไปเลียง หรื อกล้ามเนื อทํางาน
มากเกินไปทําให้เกิดความเจ็บปวด หรื อมีกระแสประสาทรับความรู ้สึกอย่างอื,นส่ งจากกล้ามเนื อไป
ยังไขสันหลัง ทําให้เกิดรี เฟล็กซ์การหดตัวของกล้ามเนื อ ซึ, งการหดตัวนี จะกระตุน้ ตัวรับความรู ้สึก
อันเดิมนันมากขึนไปอีก มี positive feedback เกิดขึนทําให้เพิ,มการหดตัวรุ นแรงขึน จนกระทัง, เกิด
ตะคริ วของกล้ามเนือขึน
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
รี เฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก
เป็ น Motor pathway และ Effector organs เป็ นกล้า มเนื อเรี ย บ กล้า มเนื อหัวใจและต่อมต่า ง ๆ
ตัวอย่างเช่น
1. มีการเปลี,ยนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ, งเป็ นผลจากความ
ร้อนหรื อความเย็น
2. การหลัง, เหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนังบริ เวณใดบริ เวณหนึ, ง
ของร่ างกาย
3. รี เฟล็กซ์ที,เกี,ยวข้องลําไส้และระบบลําไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหน้าที,
ทางมอเตอร์ ของกระเพาะลําไส้
4. รี เฟล็กซ์ทางเพศ
5. รี เฟล็กซ์ที,เกี,ยวกับการขับออก (Evacuation reflex) เพื,อการขับถ่ายอุจจาระและปั สสาวะ
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
ในกรณี ที,เนื อเยื,อขาดเลื อดไปเลี ยง จะรู ้ สึกปวดที, เนื อเยื,ออย่างรวดเร็ ว ยิ,งกรณี ที,มีอตั รา
ของเมตาบอลิ ซึมมากก็จะปวดได้เร็ วมากในกรณี ที,มีการหดเกร็ งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm)
อาจทําให้มีการเจ็บปวดได้รุนแรง เนื,องจากมีการหดตัวของกล้ามเนื อไปกดหลอดเลือดในกล้ามเนื อ
ทําให้ปริ มาณเลื อดไปเลี ยงกล้ามเนื อลดลงมาก และการหดตัวเพิ,มอัตราของเมตาบอลิ ซึมของ
กล้ามเนื อ ทําให้เกิดการขาดเลือดมาเลียง (Ischemia) ขาดออกซิ เจน มีการสะสม Acid Metabolites ต่าง ๆ
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เช่น กรดแลกติก อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นอกจากนียังมี brady kinin และ polypeptides อื,น ๆ เกิดขึนจาก
มีการทําลายเซลล์กล้ามเนือทําให้ปวดได้มาก
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 209)
โมเลกุ ล ต่ า ง ๆ ที, พ บในสิ, ง มี ชี วิต เรี ยกว่า ชี วโมเลกุ ล (Biomolecule) โมเลกุ ล เหล่ า นี มี
สมบัติพิเศษประการหนึ,ง คือทํางานตามหน้าที,ได้ จากการศึกษาถึงหน้าที,ของชี วโมเลกุลชนิ ดต่าง ๆ
พบว่าโมเลกุลประเภทโปรตีนมีหน้าที,กว้างขวางมาก กล่าวคือ
1. มีหน้าที,เร่ งปฏิกิริยาต่าง ๆ ที,เกิดขึนในสิ, งมีชีวติ โมเลกุลที,ทาํ หน้าที,นีเรี ยกว่า เอนไซม์
เช่น นําย่อยในกระเพาะมีตวั เร่ งย่อยอาหารในโมเลกุลใหญ่ให้เป็ นโมเลกุลเล็ก เป็ นต้น
2. ทําหน้าที,ขนส่ งสารต่าง ๆ เช่น ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) รับส่ งออกซิ เจนจากปอด
ไปเลียงเซลล์ต่าง ๆ ทัว, ร่ างกาย เป็ นต้น
3. ทําหน้าที,เกี,ยวกับการเคลื,อนไหว เช่น โปรตีนในกล้ามเนื อ เมื,อหดตัวมีผลให้เกิดการ
เคลื,อนไหว
4. ทําหน้าที,เป็ นโครงสร้าง เช่น โปรตีนในผิวหนังเป็ นแผ่น หุ ม้ ห่อร่ างกาย
5. ทําหน้าที, เป็ นภูมิคุม้ กัน ในร่ างกายของสัตว์ชนสู
ั ง จะมี โปรตี นที, เรี ยกว่าแอนติ บอดี
(antibody) ทําหน้าที,ทาํ ลายสิ, งแปลกปลอมต่าง ๆ ที,เข้าสู่ ร่างกาย เช่น เชือโรคที,เข้าสู่ ร่างกาย
6. ทําหน้าที, รับข่าวสารและถ่ ายทอดเป็ นกระแสประสาท เช่ น โปรตี นในจอภาพของ
ดวงตามีความสามารถในการรับแสงและเปลี,ยนแปลงให้เป็ นกระแสประสาทส่ งไปยังสมอง ทําให้
ตาเรามีความสามารถในการมองเห็นได้
โปรตีนยังมีหน้าที,อีกจํานวนมาก ... ชีวโมเลกุลประเภทอื,นมีหน้าที,จาํ เพาะเหมือนกัน เช่น
DNA ทําหน้าที,เป็ นสารพันธุ กรรม RNA ทําหน้าที,ถ่ายทอดรหัสพันธุ กรรมให้เป็ นโปรตีน คาร์ โบไฮเดรท
และไขมันทําหน้าที,เป็ นโครงสร้ างของเยื,อเซลล์และผนังเซลล์ เป็ นต้น ... ข้อที,น่าสังเกตในที,นีคือ
ชี วโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทํางานได้ตามหน้าที,เหมือนเครื, องจักรกลต่าง ๆ ความสามารถในการ
ทํางานได้โดยมีหน้าที,จาํ เพาะอย่างจึงเป็ นสมบัติสําคัญของชี วโมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายาม
ศึ ก ษาหาสาเหตุ ต่า ง ๆ ที, ทาํ ให้ชี ว โมเลกุล ต่า ง ๆ มี คุ ณ สมบัติ ที, สํา คัญ ประการนี และได้พ บว่า
ความสามารถในการทํางานของชี วโมเลกุลต่าง ๆ นัน เนื, องมาจากลักษณะโครงสร้ าง (structure)
และโครงรู ป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 25)
อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี, ยนแปลงของสสารและพลังงานทังของสิ, งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวติ ดังนีเนื,องจากโครงสร้างระดับสองระดับสาม และระดับสี, ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี, ยวที,
สําคัญ 3 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิ ก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ที,มี
อิทธิ พลต่อพันธะเหล่านี ย่อมมีผลต่อการเปลี, ยนแปลงของโครงสร้ างโมเลกุล และในที,สุดทําให้
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โครงรู ปเปลี,ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที,สาํ คัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลือแร่ ในนํา
และอุ ณ หภูมิ ปั จ จัย ทัง 3 ชนิ ด ที, ก ล่ า วมามี อิ ท ธิ พ ลต่อ โครงสร้ า งและโครงรู ป ของชี ว โมเลกุล
ซึ, งเท่ากับว่ามีผลต่อหน้าที,และการทํางานของชีวโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านีเปลี,ยนแปลงทําให้
โครงรู ปและโครงสร้ างเปลี, ยนแปลงไป ชี วโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที,ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยก
สภาพนีว่า สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํ งานได้ เราเรี ยกว่า
สภาพธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือ สภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับ
ต่าง ๆ ซึ, งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัว, ไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ
จะมีโครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าที,ไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์,2535 : 38-41)
จะเห็ นได้ว่า กลไกที,ทาํ ให้เกิ ดโรค คือ เมื,อมี ตน้ เหตุอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ, งที,ทาํ ให้เกิ ด
สภาพที,เป็ นพิษ อันตราย ระคาย หรื อไม่สบายในร่ างกาย เช่น เมื,อร่ างกายกระทบอันตรายจากภาวะ
ร้ อนเย็นไม่ส มดุ ล จิ ตวิญญาณ (พลัง ชี วิต) จะสั,ง ระบบประสาทอัตโนมัติไ ขสั นหลัง กระตุ ้นให้
กล้ามเนื อเกิ ดการผลิ ตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวเพื,อหนี พิษหรื อขับพิษ (ปฏิ กิริยารี เฟล็กซ์ )
การผลิตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวของกล้ามเนื อจะยิ,งรุ นแรงมากขึน ตามความรุ นแรงของพิษ
อันตราย สิ, งระคาย หรื อ สิ, งไม่สบายนัน ๆ ถ้าพิษมากเกิ นจนไม่สามารถขับออกได้หมด จะเกิ ดการ
เกร็ งตัวค้าง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก สารอาหารและพลังงานที,เป็ นประโยชน์ไหลเวียนเข้าเซลล์
ไม่ได้ ของเสี ยถูกพลังของชีวติ ผลักดันออกจากเซลล์ไม่ได้ ทําให้เซลล์ผดิ อุณหภูมิและผิดโครงสร้าง
โครงรู ป จึงเสื, อมเสี ยหน้าที,โดยทําหน้าที,มากไปหรื อน้อยไป หรื อผิดเพียนไปจากปกติ หรื อไม่ทาํ
หน้าที, กลไกนี เกิ ดขึนที,ใดของร่ างกายก็ส่งผลให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที, นนั, รวมทังส่ งผลเสี ย
เชื,อมโยงกระทบไปยังอวัยวะอื,น ๆ เพราะทุกอวัยวะล้วนทําหน้าที,สัมพันธ์เชื,อมโยงกัน
ประกอบกับเซลล์เม็ดเลื อดขาวซึ, งทําหน้าที,ในกลไกฟาโกไซโตซี ส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ ง เนื องอก เซลล์ที,ผิดปกติ เชื อโรคและพิษต่าง ๆ แล้วหลัง, เอนไซม์หรื อนําย่อยต่าง ๆ มาสลาย
แล้วพลังชี วิตผลักดันขับออกจากร่ างกายทางช่ องทางต่าง ๆ โดยกลไกรี เฟล็กซ์ของเซลล์ ซึ, งทําให้
เราไม่เจ็บป่ วย เมื,อเม็ดเลื อดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ถูกทําลายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลหรื อถูกทําลาย
ด้วยพิษอื,น ๆ ทําให้โครงสร้างและโครงรู ปของเซลล์เสี ย เซลล์ก็จะเสี ยหน้าที, ไม่สามารถกําจัดพิษ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมค้างอยูใ่ นร่ างกาย ทําให้เซลล์เสื, อมและตายก่อน
เวลาอันควร การทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ก็เสื, อม จึงทําให้เกิดโรคได้ทุกโรคหรื อเกิดอาการเจ็บป่ วย
ได้ทุกอาการหรื อเกิดความเสื, อมได้ทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่ างกาย จุดใดที,อ่อนแอและมีพิษมากก็จะ
เกิดอาการก่อน แล้วค่อยลุกลามไปจุดอื,น ๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข
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ภาวะสมดุลร้ อนเย็นทําให้ โรคหายได้ อย่ างไร
ถ้า ชี วิต ได้รั บ สารหรื อ พลัง งานที, ส มดุ ล ร้ อ นเย็น สัญ ญาของชี วิต จะดู ด ดึ ง มาสัง ขาร
สังเคราะห์เป็ นพลังงานและรู ปร่ างของชี วิตที, ปกติแข็งแรง ชี วิตจึ งมีกาํ ลังและเบาตัว ตรงกันข้าม
ถ้าชี วิตได้รับสารหรื อพลังงานที,ไม่สมดุ ลร้ อนเย็น สัญญาของชี วิตจะผลักขับสิ, งนันออกจากชี วิต
หรื อสังเคราะห์เป็ นสภาพผิดปกติในร่ างกาย เมื, อเสี ยพลังในการขับสิ, งนันออกจากชี วิต พลังของ
ชีวติ ก็จะลดลง เกิดอาการกําลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว หรื ออาการไม่สบายต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
กรณี ที, 1 นักวิทยาศาสตร์ พบว่า การตากแดดอ่อน ๆ ตอนเช้าหรื อเย็น ซึ, งตอนเช้าหรื อ
ตอนเย็นนันอากาศเย็น เป็ นพลังที,สมดุลร้อนเย็นต่อชีวติ พลังชีวติ จะรับแสงแดดอ่อน ๆ และพลังเย็น
ดังกล่ าวไปสังเคราะห์ กบั คอเลสเตอรอลให้เป็ นวิตามินดี สามารถนําพาแคลเซี ยมเข้ากระดู กและ
นําไปใช้ตามส่ วนต่าง ๆ ของเนื อเยื,อได้ จึงช่วยสร้างพลังและรู ปร่ างที,ปกติแข็งแรง แต่ตอนเที,ยงวัน
อากาศร้ อนมากไม่มีพลังเย็นช่ วย จึงไม่สมดุ ลร้ อนเย็นต่อชี วิต ชี วิตจึ งเอาพลังงานดังกล่ าวไปใช้
ไม่ได้ และเสี ยพลังชีวติ เพื,อผลักดันพลังร้อนเกินออกไป เราจึงอ่อนเพลียและทําให้เนื อเยื,อเสี ยสภาพ
ไปจากปกติ แม้จะเอาแสงแดดอ่อน ๆ ขนาดเท่ากับตอนเช้าหรื อเย็นไปให้ชีวิตได้รับสัมผัสขณะที,
รู ้ สึ ก ร้ อนมาก ชี วิตก็จะเอาแสงแดดอ่ อน ๆ นันไปใช้ไ ม่ ได้ เพราะไม่ ใ ช่ ส ภาพที, ส มดุ ล ร้ อนเย็น
จึงไม่ได้พลังเพิ,ม แต่ตรงกันข้ามกลับอ่อนเพลี ยและไม่สบายมากขึน เนื, องจากชี วิตต้องเสี ยพลังที,
มากขึนในการผลักดันพลังที, ร้อนเกิ นมากขึน ส่ วนคนที, ตายแล้วนันจะไม่มีพลังชี วิตที,จะนําพลัง
ใด ๆ ไปใช้ได้
กรณี ที, 2 ในขณะที,เป็ นไข้ เป็ นสภาพที,ชีวิตมีพลังความร้อนที,มากเกิ น ชี วิตจะดันสิ, งที,มี
ฤทธิl ร้อนออก มักจะเหม็นข้าว เหม็นกระเทียม หรื อสิ, งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเข้าไป มักจะผะอืดผะอม
กําลังตก อ่อนเพลี ย หนักตัว อาจอาเจี ยนหรื อถ่ ายออก เพราะข้าวเป็ นคาร์ โบไฮเดรทให้พลังงาน
ความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน นอกจากไม่เป็ นประโยชน์แล้ว ยังเป็ นโทษต่อร่ างกาย ณ เวลานัน
ขณะเป็ นไข้ สัญญาของชี วิตจึงสั,งให้ร่างกายผลิ ตพลังงานผลักดันสิ, งที,มีฤทธิl ร้ อนออกจากร่ างกาย
ตรงกันข้ามเมื,อทําให้ร่างกายเย็นลงด้วยวิธีใดก็ตาม ชี วิตมักจะหอมข้าว หอมกระเทียม หรื อสิ, งอื,น ๆ ที,
มีฤทธิl ร้อน กินเข้าไปแล้วมีพลัง เบาตัว เพราะสัญญาของชี วิตสั,งให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อย
และพลังสัญญาของชีวติ ก็ดูดดึงสิ, งที,สมดุลร้อนเย็นไปเลียงชีวติ เป็ นประโยชน์ต่อชีวติ
กรณี ที, 3 กินฤทธิl เย็นจากผักอย่างเดียวจนอิ,ม จะรู ้สึกว่ามีพลังระดับหนึ, ง และกินฤทธิl ร้อน
จากข้าวอย่างเดียวจนอิ,ม จะรู ้สึกว่ามีพลังระดับหนึ, ง แต่ถา้ กินทังผักและข้าวจนอิ,ม จะรู ้สึกว่ามีพลัง
สู งกว่า แสดงว่า ชี วิตรับเอาพลังสมดุลร้อนเย็นมาสังเคราะห์เป็ นพลังที,มีประสิ ทธิ ภาพของชี วิตคือ
พลังเย็นจากผักและพลังร้อนจากข้าว ยิง, ไปกว่านันคือถ้าได้พลังเย็นจากสมุนไพรผลไม้ผกั และพลัง
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ร้อนจากข้าว ถัว, หลากชนิด (ประมาณ 1-5 ช้อนแกงต่อวัน) ไขมันเพียงเล็กน้อยจากธัญพืช และเกลือ
เพียงเล็กน้อย (ประมาณ 1 ช้อนชาต่อวัน) ที,ได้สัดส่ วนสมดุลร้อนเย็น จะรู ้สึกได้วา่ มีพลังชีวติ สู งสุ ด
ถ้าเรามี วิธีการระบายสารหรื อพลังงานที, เป็ นพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลนันออก และใส่ สาร
หรื อพลังงานที,สมดุ ลร้อนเย็นเข้าไป พร้ อมกับการไม่เพิ,มพิษร้ อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป พลังชี วิตจะ
ดูดสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลียงส่ วนต่าง ๆ ของชี วิต เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์
ต่าง ๆ ก็จะมีพลังสู งสุ ด มีโครงสร้างและโครงรู ปตามปกติ ทําหน้าที,ได้ตามปกติ ทําให้เม็ดเลือดขาว
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสลายพิษ ตามกลไกฟาโกไซโตซี สและเซลล์ต่าง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตพลังงานมาเกร็ งตัวและผลักดันขับพิษต่าง ๆ ออกไปจากร่ างกาย เมื,อพิษถูกกําจัดออกจาก
ร่ างกายจนทุ เลาเบาบางลงหรื อหมดไป กล้ามเนื อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบี บเกร็ งตัวขับพิษออก
เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก สารอาหารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นซึ, งเป็ นประโยชน์ จะยิ,งสามารถ
เข้าไปหล่อเลียงเซลล์ได้และของเสี ยระบายออกจากเซลล์ได้ ก็จะช่วยทําให้โรคและอาการเจ็บป่ วย
ต่าง ๆ ทุเลาหรื อหายไป ส่ งเสริ มให้ร่างกายแข็งแรงยิง, ขึน

อาการร้ อนเย็นไม่ สมดุลเป็ นอย่ างไรแก้อย่ างไร
พระพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์หรื อตัวชี วัดของการมีสุขภาพที,ดีใน “กกจูปมสู ตร” 5 ข้อ
ดังนี 1) ความเจ็บป่ วยน้อย 2) ความลําบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํ ลัง 5) เป็ นอยู่ผาสุ ก (ม.มู.
12/265)
เมื,อปรับสมดุลร้อนเย็นมีอาการ 3 อย่างที,ควรรู ้
1. รู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง แสดงว่า ปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้อง และช่องทางระบาย
พิษของร่ างกายโล่ง ให้ใช้วธิ ี นนต่
ั อไป
2. รู ้สึกไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แสดงว่า ปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้อง ชี วิตจึงมีกาํ ลัง
ส่ งผลให้มีความรู ้สึกเบากาย แต่ช่องทางระบายพิษของร่ างกายติดขัดจึงเกิดอาการไม่สบายขึน ให้ใช้
วิธีนนต่
ั อไปพร้อมกับเปิ ดช่องทางระบายพิษทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางที,ติดขัดคือบริ เวณที,เกิด
อาการไม่สบาย ด้วยการใช้เทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธหรื อวิธีอื,น ๆ ที,ถูกกัน (ลางเนื อ
ชอบลางยา) เมื,อปฏิบตั ิได้ดีต่อเนื,องอาการไม่สบายจะทุเลาหรื อหายไป
3. รู ้ สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง แสดงว่า การปรับสมดุ ลร้อนเย็นไม่ถูกต้อง ทําให้
เกิ ดภาวะร้ อ นเย็น ไม่ส มดุ ล ยิ,ง ขึ น ชี วิต จะเสี ย พลัง ในการขับ พิษ ร้ อ นเย็น ไม่ส มดุ ล ออก ทํา ให้
รู ้ สึ ก อ่อนเพลี ยหนักตัว รวมทังเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ถ้าทําต่อไปจะเกิ ดผลเสี ยหายต่อสุ ขภาพ
ยิง, ขึน ให้หยุดวิธีการนัน แล้วค้นหาวิธีการใหม่ที,ถูกกัน
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กลุ่มอาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ 5 กลุ่มอาการ
1. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้อนเกิน
2. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายเย็นเกิน
3. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึนพร้อมกัน
4. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายที, มีสาเหตุเกิ ดจากร่ างกายร้ อนหรื อร้ อนเย็นพันกันเกิ น
ตีกลับเป็ นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)
5. กลุ่ มอาการของภาวะร่ ายกายที, มีสาเหตุเกิ ดจากร่ างกายเย็นหรื อร้ อนเย็นพันกันเกิ น
ตีกลับเป็ นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)
1. อาการของภาวะร้ อนเกิน (ยุคนี 80% มักจะร้ อนเกิ น ซึ, งมี สาเหตุ ส่วนใหญ่ มาจาก
ความเครี ย ด อาหารรสจัด อาหารเนื อสั ตว์ อาหารมี สารพิ ษ การสั มผัส เครื, องยนต์ เครื, องไฟฟ้ า
เครื, องอิเลคโทรนิค โลกร้อนขึน และมลพิษต่าง ๆ เป็ นต้น)
อาการหลัก (อาการที, ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศร้ อน อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ, งที, มี
ฤทธิl ร้อนแล้วรู ้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (อ่อนเพลียหนักตัว) เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหาร
หรื อสมุ นไพรหรื อสิ, งที, มีฤ ทธิl เย็นแล้วรู ้ สึก สบายเบากายมี กาํ ลัง หรื อไม่ สบายแต่ เบากายมี กาํ ลัง
อาการเด่น (อาการที,มกั เป็ นในลําดับแรกเมื,อกระทบสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนเกิน แต่อาจเป็ นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้) ปากคอแห้ง กระหายนํา ดื,มนําแล้วรู ้สึกสดชื,น ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน
ชา แผลพุพอง ผื,น คัน ปั สสาวะเข้มปริ มาณน้อย อุจจาระแข็ง กําลังตก อ่อนเพลี ย หนักตัว ชี พจร
เต้นแรง เส้นเลือดขยายตัว
กรณี เป็ นภาวะร้ อนเกิน แก้ไขด้วยการใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl เย็น ลดหรื องดสิ, งที,มีฤทธิl ร้อน เท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
2. อาการของภาวะเย็นเกิน (ยุคนี 5% มักจะเย็นเกิ น ซึ, งมี สาเหตุ ตรงกันข้ามกับภาวะ
ร้อนเกิน)
อาการหลัก (อาการที,ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหารหรื อสมุนไพรฤทธิl หรื อสิ, งที,มี
ฤทธิl เย็นแล้วรู ้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (หนักตัวอ่อนเพลีย) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหาร
หรื อสมุ นไพรหรื อสิ, งที, มีฤทธิl ร้ อนแล้วรู ้ สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
อาการเด่น (อาการที,มกั เป็ นในลําดับแรกเมื,อกระทบสิ, งที,มีฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจเป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้) ปากคอชุ่ม ไม่กระหายนํา รสของนําจืดผิดปกติ ปวด เหี, ยว ซี ด เย็น ตึง แข็ง มึน
ชา ท้อ งอื ด หัว ตื อ มื อ เย็น เท้า เย็น หนาวสั, น ปั ส สาวะใสปริ ม าณมาก อุ จ จาระเหลว กํา ลัง ตก
อ่อนเพลีย หนักตัว ชีพจรเต้นเบา เส้นเลือดหดตัว
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กรณี เป็ นภาวะเย็นเกิ น แก้ไขด้วยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรื องดสิ, งที,มีฤทธิl เย็น เท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
3. อาการภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน< พร้ อมกัน (ร้ อนเย็นพันกัน)
15 % ของคนยุคนี มักจะมี ทงภาวะร้
ั
อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึ นพร้ อมกัน อาการหลัก
(อาการที, ถูกต้อง) กระทบสิ, งที,มีฤทธิl ร้ อนอย่างเดี ยวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (หนักตัว
อ่อนเพลีย) กระทบสิ, งที,มีฤทธิl เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (หนักตัวอ่อนเพลีย)
แต่เมื,อกระทบทังสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากาย
มีกาํ ลัง เช่ น อยู่ในร่ มหรื อที,อากาศเย็นแล้วรู ้ สึกหนาว อยากตากแดดหรื ออยากอยู่ในที,อากาศร้ อน
พอตากแดดหรื ออยู่ในที,อากาศร้ อน แล้วรู ้ สึกสบาย สักพักรู ้ สึกร้ อนไม่สบายตัว อยากเข้าร่ มหรื อ
อยากอยู่ในที,อากาศเย็น พอเข้าร่ มหรื ออยูใ่ นที,อากาศเย็นก็สบายดี สักพักเกิดอาการหนาวไม่สบาย
อยากตากแดดหรื ออยากอยู่ในที,อากาศร้อน สลับไปมาแบบนี เรื, อย ๆ แสดงว่าชี วิตต้องการทังพลัง
ร้ อนและเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดี ยวกัน แสดงว่าเป็ นอาการภาวะร้ อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึ น
พร้อมกัน หรื อกิ นอาหารหรื อสมุนไพรฤทธิl ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กินอาหารหรื อสมุนไพร
ฤทธิl เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่กินอาหารหรื อสมุนไพรทังฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกันแล้วรู ้สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แสดงว่าชี วิตต้องการสารและพลังงานทังร้อน
และเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกัน แสดงว่าเป็ นอาการภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึนพร้อมกัน
อาการเด่ น (อาการที, มกั เป็ นในลําดับแรกเมื,อกระทบสิ, งที,ทาํ ให้เกิ ดภาวะร้ อนเกิ นและ
เย็นเกิ นเกิดขึนพร้อมกัน แต่อาจเป็ นสภาพไม่สมดุ ลร้ อนเย็นแบบอื,นได้) ไข้สูง (เป็ นเด่นของร้ อน)
แต่หนาวสั,น (เป็ นเด่นของเย็น) ปวดศี รษะ (เป็ นเด่นของร้ อน) ร่ วมกับท้องอืด (เป็ นเด่นของเย็น)
ตัวร้อน (เป็ นเด่นของร้อน) ร่ วมกับมือเท้าเย็น (เป็ นเด่นของเย็น) เป็ นต้น
กรณี เป็ นภาวะร้อนเย็นพันกัน แก้ไขด้วยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกัน เท่าที,รู้สึก
สุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
4. สาเหตุร้อนหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการเย็น (เย็นหลอก)
เมื, อใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl ร้ อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิ ม แต่พอใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl เย็นกลับรู ้ สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน
ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็น
ผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
5. สาเหตุเย็นหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการร้ อน (ร้ อนหลอก)
เมื, อใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิ ม แต่พอใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl ร้ อนกลับรู ้ สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น
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ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็น
ผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน

กลไกการเกิดอาการร้ อนเย็นไม่ สมดุลเป็ นอย่ างไร
เมื,ออุตุนิยาม คือวัตถุและพลังงาน ที,พลังร้อนเย็นไม่เท่ากัน เคลื,อนสังเคราะห์กนั (สังขาร)
ด้วยหลักสมดุลร้อนเย็นพัฒนาจนเป็ นพีชนิยาม คือ พืช ซึ, งจะมีขนั ธ์ 3 (รู ป สัญญา สังขาร) จะเห็นได้
ว่า พืชเกิดมาจากสมดุลร้อนเย็นและอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุลร้อนเย็น พืชจะมีสัญญา คือ พลังจําได้หมายรู ้วา่
จะดูดเอาสารหรื อพลังงานอะไรไปเลียงตัวเองด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น แล้วสังเคราะห์ (สังขาร) เป็ น
รู ปร่ างและหน้าที,ของพืช และผลักสารและพลังงานที,ไม่ตอ้ งการออกด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น
เช่น ชาวสวนยางพาราจะกรี ดยางก่อนรุ่ งเช้าอากาศเย็นจะได้นายางเยอะ
ํ
เพราะพืชเกิดมา
จากสมดุลร้อนเย็นและอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุลร้อนเย็น เย็นเกินชีวติ พืชก็อยูไ่ ม่ได้ สัญญาของพืชจึงขับสิ, งที,
มีฤทธิl เย็นซึ, งก็คือนําออกจากต้นพืช เมื,อกรี ดยางในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้นายางมาก
ํ
แต่ถา้ กรี ดยาง
ในช่ วงกลางวัน อากาศร้ อนจะได้นายางน้
ํ
อยหรื อไม่ได้นายาง
ํ เพราะร้ อนเกิ นชี วิตพืชก็อยู่ไม่ได้
สัญญาของพืชจึงดูดนําเข้ามาไว้เพื,อดับร้อน ไม่ปล่อยนําออกมา การกรี ดยางในช่วงเวลาดังกล่าวจึง
ได้นายางน้
ํ
อยหรื อไม่ได้นายาง
ํ
ซึ, ง เมื, อ พัฒ นามาเป็ นสั ตว์หรื อคน จะได้สั ญญาของการปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็นอัตโนมัติ
ดังกล่าวมาด้วย เป็ นผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึนในสัตว์หรื อคน เมื,อกระทบกับพลังงานหรื อสารที,มี
พลังงานร้อนเย็นแตกต่างกันไป
คนหรื อสัตว์ จะมีขนั ธ์ 5 (รู ป-ร่ างกาย, เวทนา-พลังรู ้สึกสุ ข ทุกข์ หรื อ เฉย ๆ, สัญญา-พลัง
จําได้หมายรู ้ รวมทังดูดดึงพลังงานหรื อสารที,ชีวิตต้องการเข้าไปในชี วิต และผลักพลังงานหรื อสาร
ที,ชีวติ ไม่ตอ้ งการออกจากชีวติ , สังขาร-พลังปรุ งแต่ง หรื อสังเคราะห์ หรื อสร้าง, วิญญาณ-พลังรู ้)
อาการต่าง ๆ เกิ ดจากจิตวิญญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ) เป็ นตัวสร้างขึนมา
ตามกลไกสมดุลร้อนเย็น ถ้าไม่มีจิตวิญญาณจะไม่มีอาการไม่มีความรู ้สึกต่าง ๆ
เมื,อสัญญา (พลังจําได้หมายรู ้) ของชี วิตรับรู ้สภาพร้อนเย็นไม่สมดุลก็จะสังขาร (ปรุ งแต่ง
สังเคราะห์ หรื อสร้าง) ความรู ้ สึกที,ไม่สบายต่าง ๆ ขึนมา อาจเกิดอาการที,ไม่สบายหนึ, งอาการหรื อ
หลายอาการก็ได้ รวมลงเป็ นทุกขเวทนา (ความรู ้ สึกทุ กข์) โดยมีวิญญาณรับรู ้ ส,ิ งต่าง ๆ ที, เกิ ดขึ น
ตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี
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ตารางที, 7 ตัวอย่างอาการเด่นของภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล (อาการที,มกั เป็ นในลําดับแรกเมื,อกระทบ
ภาวะร้ อนเย็นไม่สมดุ ลนัน ๆ แต่อาจเป็ นสภาพอื, นได้) และกลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้อนเย็น โดยการกระทําของจิตวิญญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)
ปากคอแห้ง
กระหายนํา ดื,มนํา
แล้วรู ้สึกสดชื,น

กลไกในการสร้ างสมดุ ลร้ อ นเย็น
โดยการกระทํ า ของจิ ต วิ ญ ญาณ
ของผู้น<ัน (เวทนา, สัญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็นเกิน (อาการที,มกั
เป็ น ในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, งที, มี
ฤทธิl เย็นเกิ น แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่ สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อน
เย็น โดยการกระทํา ของจิต
วิญ ญาณของผู้ น<ั น (เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

สัญญาของชีวิต (พลังจําได้หมายรู ้
รวมทังดูดดึงพลังงาน หรื อสารที,
ชี วิ ต ต้อ งการเข้า ไปในชี วิ ต และ
ผลัก พลัง งานหรื อ สาร ที, ชี วิ ต ไม่
ต้องการออกจากชี วิต ) จะสัง ขาร
(สร้าง) เวทนา (ความรู ้สึก) ดังกล่าว
ซึ, งรับรู ้อาการที, เกิ ดขึนด้วยวิญญาณ
(พลัง รู ้ ) เพื,อ ให้ส ัญ ญาของชี ว ิต
ดูดดึงเอานําซึ,งมีฤทธิlเย็นเข้าไปดับ
พลังร้ อ นที, มากเกิ น ให้อยู่ในขี ด ที,
พอดี

ปากคอชุ่ม
ไม่กระหายนํา
รสของนําจืด
ผิดปกติ

ปวด บวม แดง
ร้อน

-ปวด เกิ ด จากสั ญ ญาจะสั ง ขาร ปวด เหี, ยว ซีด เย็น
ความรู ้ สึ ก ปวดขึ นมา เมื, อ มี ภ าวะ
ร้ อ นเกิ น รวมเป็ นทุ ก ขเวทนาให้
วิญญาณรับรู ้เพื,อจะได้แก้ไขไม่ให้
ร้อนเกิน เช่น ชีวิตที,ถูกไฟไหม้ นํา
ร้อนลวก จะรู ้สึกปวด แต่เมื,อเอา

สัญญาของชี วิต (พลังจําได้
หมายรู ้ รวมทังดูดดึ งพลังงาน
หรื อ สารที, ชีวิตต้องการ เข้า
ไปในชี วิต และผลักพลังงาน
หรื อสารที, ชี วิ ต ไม่ ต ้อ งการ
ออกจากชี วิ ต ) จะสั ง ขาร
(สร้ า ง) เวทนา (ความรู ้ สึ ก )
ดั ง กล่ า ว ซึ, งรั บ รู ้ อ าการที,
เกิดขึนด้วยวิญญาณ (พลังรู ้)
เ พื, อ ใ ห้ สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต
ต่ อ ต้ า นการรั บ นําซึ, งมี ฤ ทธิl
เย็นเข้าไปในร่ างกาย เพื,อให้
ร่ างกายซึ,งขณะนันมีพลังเย็น
มากเกิ นอยูแ่ ล้วไม่ให้เย็นไป
กว่าเดิม
-ปวด เกิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู ้ สึ ก ปวดขึ นมา เมื, อ มี
ภาวะเย็นเกิ น รวมเป็ นทุกขเวทนา
ให้ วิ ญ ญาณรั บ รู ้ เ พื, อ จะได้
แก้ไขไม่ให้เย็นเกิน เช่น ชีวติ
ที,ถูกนําแข็งหรื ออากาศเย็น
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น
โดยการกระทํ า ของจิ ต วิ ญ ญาณ
ของผู้น<ัน (เวทนา, สัญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)

ว่านหางจระเข้ นําแข็ง หรื อสิ, งที,มี
ฤทธิl เย็น มาใส่ อาการปวดก็ จ ะ
ลดลงหรื อหายไป หรื อชีวิตมีกรด
ยูริกหรื อกรดแลกติกมากเกิน ซึ,งมี
ฤทธิl ร้ อ นก็ จ ะรู ้ สึ ก ปวด เมื, อ กิ น
อาหารหรื อสมุ น ไพรฤทธิl เย็ น
พอกทาด้ ว ยสมุ น ไพรฤทธิl เย็ น
หรื อทําให้เย็นลงด้วยวิธีการต่าง ๆ
อาการปวดจากกรดดังกล่าวก็จะ
ลดลงหรื อหายไป เพราะพลังร้อน
ที, มากเกิ นถูกทําลายด้วยเย็น เมื, อ
ชีวิตสมดุลร้อนเย็นอาการปวดจะ
หายไป สัญญาจะสังขารความรู ้สึก
สบายขึนมาแทน
-บวม เกิ ดจากสัญญาของชี วิตจะ
ดูดนําซึ, งมีฤทธิl เย็นไปดับร้อน จึ ง
เกิ ด อาการบวมขึ น เช่ น ไฟไหม้
นําร้อนลวก แมลงสัตว์กดั ต่อย มี
กรด มี ค วามร้ อ นตามร่ า งกายที,
มากเกิน ก็มกั จะเกิดอาการบวม
-แดงร้ อน เมื, อสัมผัส อากาศร้ อ น
หรื อทํางานหนัก ๆ เกิดความร้อน
ในร่ างกาย สัญญาจะสั,งประสาท
อัตโนมัติให้สง,ั ให้เส้นเลือด

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อน
เย็น โดยการกระทํา ของจิ ต
วิญ ญาณของผู้ น<ั น (เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

มาก ๆ นาน ๆ จะรู ้สึกปวด
แต่พ อผิง ไฟ แช่ นําอุ่น หรื อ
ทําให้อุ่นขึนด้วยวิธีการต่าง ๆ
อาการปวดก็ จ ะลดลงหรื อ
หายไป เพราะพลังเย็นที,มาก
เกิ น ถูก ทํา ลายด้วยร้ อ น เมื, อ
ชี วิ ต สมดุ ล ร้ อ นเย็น อาการ
ปวดจะหายไป สั ญ ญาจะ
สั ง ขารความรู ้ สึ ก สบายขึ น
มาแทน
-เหี, ยว เกิดจากสัญญาผลักดัน
เอานําซึ, ง มี ฤ ทธิl เย็น ออกไป
จากร่ างกายที, มีชีวิตบริ เวณที,
เย็นเกิน เช่น เอามือไปแช่นาํ
นาน ๆ มือก็จะเหี, ยว ไปอาบนํา
ก็ม กั ปวดปั ส สาวะ อยู ่ใ น
ห้อ งแอร์ เย็น ๆ หรื อ อากาศ
หนาวเย็นก็มกั ปั สสาวะบ่อย
กินอาหารหรื อสมุนไพรฤทธิl
เย็นก็มกั ปั สสาวะบ่อย
-ซีดเย็น เมื,อสัมผัสอากาศเย็น
หรื อสิ, งที,มีฤทธิl เย็น สัญญาจะ
สั,ง ประสาทอัต โนมัติใ ห้สั,ง
ให้เส้นเลือดหดตัว เพื,อลด
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

ตึง แข็ง มึน ชา

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

ขยายตัว เพื,อเพิ,มพืนที,ให้สญ
ั ญาดัน
ความร้ อ นออกได้ ธาตุ อ าหารเข้า
ไปที, เนื อเยื,อได้ ผลิ ตเป็ นพลังงาน
ได้ จึ งเกิ ด ความร้ อน สัญญาจะใช้
พลังงานดังกล่าวดันนําเลือดซึ, งจะ
ซับความร้อนไว้ ดันพลังร้อนออก
จากจากร่ า งกายทางเส้น เลื อ ด จึ ง
เกิดสภาพอาการแดงร้อน
สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต สั, ง ใ ห้ ร ะ บ บ ตึง แข็ง มึน ชา
ประสาทอัตโนมัติไขสันหลังสั,งให้
กล้ามเนื อเกร็ งตัวบี บเอาพิษภาวะ
ร้ อ นเย็น ไม่ ส มดุ ล ออกไป จึ ง เกิ ด
อาการตึงแข็งปวดมึนชา

แผลพุพอง ผื,น คัน -พลัง ร้ อ นเกิ น จะเผาให้ เ นื อเยื, อ
เสื, อม ประกอบกับสัญญาของชี วิต
จะสัง, ให้เซลล์เนื อเยื,อผลิตพลังงาน
(สังขาร) ขึนมาผลักดันและเกร็ งตัว
บี บพิษร้อนเกิ นออกเนื อเยื,อจึ งฉี ก
เปื, อยเป็ นแผล สัญญาของชี วิตจะ
ดูดนํามาดับร้ อนที, มากเกิ น จึ งเกิ ด
เป็ นแผลพุพองเป็ นถุงนํา

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อน
เย็น โดยการกระทํา ของจิ ต
วิญ ญาณของผู้ น<ั น (เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

พื นที, ใ นการระบายความ
ร้อน เก็บความร้อนที,มีไว้สู้
ความเย็น เลื อ ดลมก็จ ะ
ไหลเวี ย นไม่ ส ะดวก ธาตุ
อาหารไม่ เ ข้า ไปที, เ นื อเยื, อ
จึ งไม่เกิ ดการผลิ ตพลังงาน
ทํา ให้เ กิ ด สภาพอาการซี ด
เย็น
สัญญาของชีวติ สั,งให้ระบบ
ประสาทอัตโนมัติไขสันหลัง
สั,งให้กล้ามเนื อเกร็ งตัวบี บ
เอาพิ ษ ภาวะร้ อ นเย็ น ไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการ
ตึงแข็งปวดมึนชา
ท้อ งอื ด หั ว ตื อ มื อ -เมื, อ มี ภ าวะเย็ น เกิ น เช่ น
เย็น เท้า เย็น หนาว เมื,ออากาศเย็นมาก ๆ สัมผัส
สัน,
สิ, งที,มีฤทธิl เย็นมาก ๆ สัญญา
ของชีวิต จะสั,งระบบประสาท
อัตโนมัติให้เส้นเลือดหดตัว
เพื,อลดพืนที, ในการระบาย
ความร้ อ นเพื, อ เก็ บ ความ
ร้อนไว้สู้ความเย็น เมื,อเส้น
เลือดหดตัวมากเกินใน
กระเพาะอาหารหรื อลําไส้
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

-ผื,นคัน เกิดจากสัญญาของชีวติ ดัน
พลังงานหรื อสารที,ร้อนเกินออกมา
ระบายทางผิวหนัง แต่ดว้ ยพิษร้อน
เกิ น ที, มี ป ริ มาณมาก ไม่ ส ามารถ
ระบายออกได้ท ัน จึ ง คั ง, ค้า งที,
ผิวหนัง สัญญาของชี วิตจึ งสังขาร
(สร้ า ง) ความรู ้ สึกคัน ด้วยการสั,ง
ให้ร่างกายผลิ ตสารฮิ สตามี น เป็ น
สารที, ทาํ ให้รู้สึกคัน (แพทย์แผน
ปั จ จุ บัน จึ ง ให้ ย าแอนตี (ต่ อ ต้า น)
ฮิสตามีน กดฮิสตามีนกลับคืนไปก็
ไม่ คนั แต่พิ ษร้ อ นเกิ น ก็ย งั ทําลาย
อยู่เ หมื อนเดิ ม หมดฤทธิl ยาก็ ออก
อาการใหม่ หรื อ ผูน้ ันใส่ พิ ษ ร้ อ น
เกินที,เป็ นต้นเหตุไปมาก ๆ ยาเคมีก็
กดฮิสตามีนไม่ได้ ทําให้อาการคัน
ไม่ ห ายไปหรื อเป็ นหนั ก ยิ, ง ขึ น)
สัญญาของชีวิตสร้างความรู ้สึกคัน
เพื,อให้เกา การเกาเป็ นการเสี ยดสี
การเสี ย ดสี ทํา ให้ เ กิ ด ความร้ อ น
เมื, อเกิ ดความร้ อนสัญญาจะสั,งให้
เส้นเลือดขยายตัว เพื,อเพิ,มพืนที,ใน
การระบายความร้อน (จะสังเกตได้
เมื,ออากาศร้อนหรื อทํางานหนัก ๆ

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อน
เย็น โดยการกระทํา ของจิ ต
วิญ ญาณของผู้ น<ั น (เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

เ ลื อ ด ล ม ไ ห ล เ วี ย น ไ ม่
สะดวก ย่อ ยไม่ไ ด้ก ็เ กิ ด
อาการท้อ งอื ด เส้น เลื อ ด
บริ เวณศรี ษะหดตัวมากเกิน
เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
ก็เกิ ดอาการหัวตือ เส้นเลือด
บริ เวณมือเท้าหรื อทัว, ตัวหด
ตัวมากเกิน เลือดลมไหลเวียน
ไม่ส ะดวก ก็ เกิ ด อาการมื อ
เย็น เท้า เย็น หรื อ หนาวสั, น
ตามเนือตัว
-เมื, อ ลดหรื องดสิ, ง ที, มี ฤทธิl
เย็น ใส่ สิ,งที, มีฤทธิl ร้ อนเข้า
ไป จนเกิ ด สมดุ ล ร้ อ นเย็น
เส้น เลื อ ดจะขยายตัว อย่า ง
พอดี เลื อ ดลมก็ ไ หลเวี ย น
สะดวก เมื,อย่อยได้ดีอาการ
ท้อ งอื ด ก็ ห ายไป เลื อ ดลม
ไหลเวีย นขึ นหัว ได้อ าการ
หั ว ตื อก็ ห ายไป เลื อ ดลม
ไหลเวี ย นตามมื อ เท้า หรื อ
ทั,วตัวได้ อาการมื อเย็น
เท้าเย็นหนาวสัน, ก็หายไป

278
ตารางที, 7 (ต่อ)
อาการเด่ นของ
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ัก เป็ น
ในลําดับแรกเมื, อ
ก ร ะ ท บ สิ, ง ที, มี
ฤทธิl ร้ อนเกิ น แต่
อาจเป็ นสภาพไม่
สมดุ ลร้ อนเย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

เส้นเลือดจะขยายตัว) เมื,อเส้นเลือด
ขยายตัวสัญญา ก็จะสามารถผลักดัน
เอาสารหรื อพลังงานร้ อนเกิ นออก
จากร่ างกายทางผิวหนังได้ อาการ
คันก็จะลดลง (ยกเว้นพิษร้อนมาก
เกิ น ระบายออกได้น้อย เหลือค้าง
มาก ก็จะยังคันเหมื อนเดิ ม) ถ้าใช้
สิ, งที,มีฤทธิl เย็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ที,
ถู ก กัน ดับ หรื อ ถอนพิ ษ ร้ อ นเกิ น
ออกได้ สัญ ญาของชี ว ิต จะกด
ฮี ส ตามิ น กลับ ไป อาการคัน ก็ จ ะ
หายไป เพราะไม่ตอ้ งใช้ฮีสตามี น
เป็ นกลไกระบายพิ ษ ของชี วิ ต
เนื,องจากไม่มีพิษร้อนเกินแล้ว
-ผื,นแดง เกิดจากสัญญาของชีวติ ดูด
นํามาดับพิษร้อนเกิ น ดู ดเม็ดเลือด
แดงมาซ่อมแซมเนือเยือ, ที,เสื, อมจาก
พิษ ร้ อ นเกิ น ดู ด เม็ด เลื อ ดขาวมา
สลายพิษ เมื,อร่ างกายเย็นลง เพราะ
สามารถดับหรื อ ถอนพิษ ร้ อนเกิ น
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที,ถูกกัน ก็ไม่ตอ้ ง
ใช้นํา เม็ดเลือดแดงหรื อเม็ดเลื อด
ขาวอีกต่อไป สัญญาของชี วิตก็ดนั
กลับไปใช้ประโยชน์ที,อื,นของ

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อน
เย็น โดยการกระทํา ของจิ ต
วิญ ญาณของผู้ น<ั น (เวทนา,
สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อนเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

ร่ า ง ก า ย ทํ า ใ ห้อ า ก า ร ผื ,น แ ด ง
หายไป
-ถ้า ปล่ อ ยให้พิ ษ ร้ อ นเกิ น มี ม ากขึ น
ไปเรื, อ ย ๆ ผิ ว หนัง ก็ จ ะถู ก ทํา ลาย
ได้ม าก สลับ กับ การสร้ า งเนื อเยื, อ
ใหม่ ขึ นมาแทนสลั บ ไปสลั บ มา
เรี ยกว่าโรคสะเก็ดเงิน ถ้าผิวหนังถูก
พิ ษ ร้ อ นเกิ นเผาจนดํ า ไหม้ แ ละ
กล้ามเนือเกร็ งตัวบีบพิษร้อนเกินนัน
ออก แล้วบี บรัดไปเรื, อย ๆ จนตาย
เรี ย กว่า โรคหนัง แข็ง แต่ ถา้ ระบาย
พิษร้ อนเกิ นออกไปได้แล้วใส่ ส,ิ ง ที,
สมดุ ลร้ อนเย็นเข้าไป กล้ามเนื อจะ
คลายตัว เพราะไม่ มีพิ ษร้ อนที, ต ้อ ง
บี บออก เลื อดลมจะไหลเวี ย น
สะดวก ชี วิต ดู ด สารและพลังงานที,
สมดุลไปเลียงส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
ได้ เม็ดเลือดขาวที,แข็งแรงก็สามารถ
สลายเนือเยือ, ที,เสื, อมมากเกินได้ และ
สัญญาของชีวิตก็ดูดสารและพลังงาน
ที,สมดุลร้อนเย็น ไปซ่อมหรื อสร้าง
เนื อเยื,อได้ อาการหรื อโรคดังกล่าวก็
หายได้

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้ อ นเย็น โดยการกระทํ า
ของจิตวิญญาณของผู้น<ัน
(เวทนา, สั ญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

-เมื, อ มี พิษ ร้ อนเกิ นเม็ดเลื อดขาวก็
จะอ่อนแอ (ซึ,งเม็ดเลือดขาวนันที,มี
หน้า ที, ส ลายหรื อ ทํา ลายเชื อโรค)
เมื, อ เม็ ด เลื อ ดขาวอ่ อ นแอก็ ไ ม่
สามารถทําลายเชือโรคได้ ทําให้ติด
เชือที, ผิวหนังหรื ออวัยวะต่าง ๆ ได้
เมื, อ ระบายพิ ษ ร้ อ นเกิ น ออกได้
ร่ า งกายสมดุ ล ร้ อ นเย็น เม็ ด เลื อ ด
ขาวก็ จ ะแข็ ง แรง สามารถสลาย
หรื อทําลายเชือโรคได้ โรคติดเชือก็
หายไป
ปั สสาวะมี สี เข้ ม เมื, อ มี ภ าวะร้ อ นเกิ น สั ญ ญาของ ปั สสาวะมีสีใสและ
แ ล ะ ปั ส ส า ว ะ มี ชี วิต จะขับ เอาสารที, ส ามารถผลิ ต ปั ส สาวะมี ป ริ มาณ
ปริ มาณน้อย
เป็ นพลังร้อนได้ออกมา จึงเป็ นสาร มาก
ที,มีสีเข้มในปั สสาวะ และจะดูดนํา
ไว้ดั บ ร้ อ นที, ม ากเกิ น ปล่ อ ยนํ า
อ อ ก ม า น ้อ ย ปั ส ส า ว ะ จ ึ ง มี
ปริ มาณน้อยและมีสีเข้ม

กลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้ อ นเย็น โดยการกระทํ า
ของจิตวิญญาณของผู้น<ัน
(เวทนา, สั ญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)

เมื,อมีภาวะเย็นเกิน สัญญา
ของชี วิ ต จะดู ด เอาสารที,
สามารถผลิตเป็ นพลังร้อน
ได้ไ ว้ผ ลิ ต เป็ นพลัง ร้ อ น
เพื,อ ทํา ลายเย็นที, ม ากเกิ น
ไม่ ป ล่ อ ยสารดั ง กล่ า ว
ออกมา ปั สสาวะจึงมีสีใส
และเพื, อ ไม่ ใ ห้ ชี วิ ต เย็ น
เกินจะขับนําซึ, งมีฤทธิl เย็น
ออกมามาก ปั สสาวะจึ งมี
ปริ มาณมากและมีสีใส
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)
ท้ อ งผู ก อุ จ จาระ
แข็ง เหนี ย ว เหม็ น
ก ลิ, น ปั ส ส า ว ะ กลิ, น ปาก-กลิ, น ตัว
เ ห ม็ น -เ ห นี ย ว
เหนอะหนะตาม
เนือตัว

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็นเกิน (อาการที, มกั
เป็ นในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ, งที, มี ฤ ทธิl
เย็น เกิ น แต่ อ าจเป็ น
สภาพไม่ ส มดุ ล ร้ อ น
เย็นแบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้ อนเย็ น โดยการกระทํ า
ของจิตวิญญาณของผู้น<ัน
(เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

-เมื, อ มี ภ าวะร้ อ นเกิ น สั ญ ญาของ ท้ อ ง เ สี ย อุ จ จ าร ะ
ชี วิตจะดูดนําไว้ดบั ร้อนที, มากเกิ น เหลว
นัน จึ ง ดู ด จากลํา ไส้ใ หญ่ ก ลับ คื น
ไป (โดยหลักวิทยาศาสตร์ ชี วิตจะ
ดู ดนําและเกลื อ แร่ ทางลําไส้ใหญ่
กลับคืนไปใช้ในร่ างกาย) ทําให้นาํ
ในลําไส้ใ หญ่ น้อ ยลง เมื, อ นําน้อ ย
อุจจาระจึงเคลื,อนได้ยาก ทําให้เกิด
อาการท้อ งผูก (ไม่ถ่า ยหรื อถ่า ย
ยาก) นําที,น้อยก็ทาํ ให้อุจจาระแข็ง
หรื อเหนียว
-ส่ วนอุจจาระเหม็นเกิ ดจาก เมื, อมี
ภาวะร้อน เชื อโรคจะขยายตัวเร็ ว
เช่ นเดี ยวกับเมื, อสภาพอากาศร้ อน
อบอ้าว อาหารจะบูดง่าย เพราะเชือ
โรคเกิดมาจากกลไกสมดุลร้อนเย็น
อยู่ไ ด้ด้ว ยสมดุ ล ร้ อ นเย็น ถ้า ร้ อ น
มากเชื อโรคจะกลั ว ตายจึ ง เร่ ง
ขยายตัว ด้วยการเร่ งกินอาหาร แล้ว
ขับถ่ายออกมาเป็ นของเสี ยหรื อพิษ
มีสภาพบู ดเน่ าเหม็น ดังนัน เมื, อมี
ภาวะร้อนเกิ น เชื อโรคในลําไส้จึง
เร่ งกิ นธาตุอาหารในอุจจาระ แล้ว
ขับถ่ายออกมา

-เ มื, อ มี ภ า ว ะ เ ย็ น เ กิ น
สัญ ญาของชี วิต จะขับ นํา
ออกทุ ก ทาง รวมทังทาง
อุ จ จาระ จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด
ท้องเสี ย อุจจาระเหลว
-อุจจาระที, ดี อันเกิ ดจาก
การกิ น อาหารที, ส มดุ ล
ร้อนเย็น จะไม่แข็งไม่เหลว
จะนิ, มและเป็ นลําเหมื อ น
ข้า วหลาม กลิ, น ไม่ เ หม็น
กลิ, น อย่า งมากจะเหมื อ น
ผัก ดอง และอุ จ จาระจะ
ลอยนํ า เพราะการกิ น
อาหารที, ส มดุ ล ร้ อ นเย็ น
สัญญาของชี วิตจะดูดธาตุ
อาหารเข้า ไปเลี ยงชี วิ ต
ได้มาก เหลือแค่กากอาหาร
ทําให้อุจจาระเบา จึ งลอย
นํา ส่ ว นการกิ น อาหารที,
ไม่สมดุลร้ อนเย็น สัญญา
ของชีวิตจะดูดธาตุอาหาร
เข้า ไปเลี ยงชี วิ ตได้น ้อ ย
ทํา ให้อ ุจ จาระเหลื อธาตุ
อาหารมากจึงหนักและ
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

เป็ นของเสี ย หรื อ พิ ษ มี ส ภาพบู ด
เ น่ า เ ห ม็ น อุ จ จ า ร ะ จึ ง เ ห ม็ น
จากนันสัญ ญาของชี วิต จะดัน พิ ษ
ออกทุ กทาง ทําให้กลิ, น ปั สสาวะกลิ, น ปาก-กลิ, น ตั ว เหม็ น และที,
เหนี ยวเหนอะ หนะตามเนื อตัว ก็
เพราะสัญญาของชี วิตจะดู ดนําไว้
ดับ ร้ อ น แต่ ผ ลัก ดัน พิ ษ ร้ อ นออก
ไป เกิ ดสภาพพิษเข้มข้นที, ถูกขับ
ออกทางผิ ว หนัง นันมี นําน้อ ย จึ ง
เหนี ยวเหนอะหนะตามเนื อตัว เมื,อ
ดับ หรื อ ถอนพิ ษ ร้ อ นออกไป จน
เกิ ด สภาพสมดุ ล ร้ อ นเย็น อาการ
ทังหมดดังกล่าวก็จะหายไป
กําลังตก อ่อนเพลีย เมื, อ เกิ ด ภาวะร้ อ นเย็น ไม่ ส มดุ ล กําลังตก อ่อ นเพลี ย
หนักตัว
สัญญาของชี วิตจะเสี ยพลังในการ หนักตัว
ดั บ ขั บ ภาวะร้ อ นเย็ น ไม่ ส มดุ ล
ออกไป จึ ง เกิ ด อาการกํ า ลั ง ตก
อ่อนเพลีย หนักตัว (ไม่มีพลังต้าน
แรงดึงดูดของโลก)

กลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้ อ นเย็น โดยการกระทํ า
ของจิตวิญญาณของผู้น<ัน
(เวทนา, สั ญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)

จมนํา

เมื, อ เกิ ด ภาวะร้ อ นเย็น ไม่
สมดุล สัญญาของชี วิตจะ
เสี ยพลั ง ในการดั บ ขั บ
ภาวะร้ อ นเย็น ไม่ ส มดุ ล
ออกไป จึงเกิดอาการกําลัง
ตก อ่อนเพลียหนักตัว (ไม่
มี พลังต้านแรงดึ งดู ดของ
โลก)
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ตารางที, 7 (ต่อ)
อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น
(อาการที, ม ั ก เป็ น
ในลํา ดั บ แรกเมื, อ
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl
ร้ อ นเกิ น แต่ อ าจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได้)
ชีพจรเต้นแรง
เส้นเลือดขยายตัว

กลไกในการสร้ างสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้ น<ั น (เวทนา, สั ญ ญา, สั ง ขาร,
วิญญาณ)

อาการเด่ นของภาวะ
เย็ น เกิ น (อาการที,
มักเป็ นในลําดับแรก
เมื, อ กระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เย็นเกิน แต่อาจ
เป็ นสภาพไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นแบบอื,นได้)

สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง ร ะ บ บ ชีพจรเต้นเบา
ประสาทอัตโนมัติส,ังให้เส้นเลือด เส้นเลือดหดตัว
ขยายตั ว เพื, อ เพิ, ม พื นที, ใ นการ
ระบายร้ อ นที, ม ากเกิ น และผลิ ต
พลังงานผลักดันร้อนที,มากเกินนัน
ออกไป จึ ง เกิ ด สภาพเส้ น เลื อ ด
ขยายตัว ชีพจรเต้นแรง

กลไกในการสร้ างสมดุ ล
ร้ อ นเย็น โดยการกระทํ า
ของจิตวิญญาณของผู้น<ัน
(เวทนา, สั ญญา, สั งขาร,
วิญญาณ)

สั ญ ญ าข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง
ระบบประสาทอัต โนมัติ
สัง, ให้เส้นเลือดหดตัว เพื,อ
ลดพื นที, ใ นการระบาย
ร้ อ น เก็ บ พลัง ร้ อ นไ ว้
ทําลายเย็นที, มากเกิ น เมื, อ
เ ส้ น เ ลื อ ด ห ด ตั ว ธ า ตุ
อาหารจะเข้าไปที, เนื อเยื,อ
ได้น้อย ผลิตเป็ นพลังงาน
ได้น้อย จึ งเกิ ดสภาพเส้น
เลือดหดตัว ชีพจรเต้นเบา

ในส่ วนกลไกของภาวะร้ อนเย็นเกิดขึ<นพร้ อมกัน ก็เกิดจากชี วิตมีต้นเหตุของทั<งร้ อนและ
เย็นทีมากเกินในเวลาเดียวกัน จึงเกิดอาการพร้ อมกัน
การแพทย์ แผนจีนได้ ระบุเอาไว้ ว่า เมื,อใดก็ตามที,สภาวะหนึ, งสภาวะใดเกิดขึนแล้วทําให้การ
เกิ ดและการสลายของ หยิน (เย็น)-หยาง (ร้ อน) ผิดปกติ หยิน-หยางจะเสี ยสมดุ ล เป็ นเหตุ ให้เกิ ด
โรคภัย ไข้เ จ็บ ขึ น และในสภาวะเจ็บ ไข้นัน ย่อ มมี ก ารเกิ ดและการสลายของหยิน-หยางเข้า มา
เกี,ยวข้อง หากหยางมีปริ มาณมากเกินไป จะทําให้หยินอ่อนกําลังลง และในทํานองกลับกัน ถ้าหยิน
มากเกินไป ก็จะเป็ นอุปสรรคขวางกันหยาง
ในเงือนไขทีแน่ นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่ น หยางทีมากเกินไปสามารถ
แปรเป็ นหยินได้ หรือหยินทีมากเกินไปสามารถแปรเป็ นหยางได้
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สภาพเช่ นนี พบได้บ่ อยในทางปฏิ บ ตั ิ เช่ น โรคบางโรคเกิ ดจากร้ อนมากเกิ นไปอย่า ง
เฉี ย บพลัน เช่ น (ปอดอัก เสบจากการติ ด เชื อตามทัศ นะแพทย์ต ะวัน ตก) ทํา ให้ มี อ าการไข้สู ง
หงุดหงิด หน้าแดง เหงื,อออกมาก ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํา ไอมีเสมหะปนเลือด ท้องผูก เบาขัด
และสี เข้ม เป็ นต้น
ภาวะของพิษไข้และความร้ อนสู งในร่ างกาย เป็ นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกิ น
ปกติจนเกิดอาการตัวเย็น (อุณหภูมิของร่ างกายลดลง) อย่างกะทันหันได้ มีอาการกระสับกระส่ าย
หน้าขาวซี ด แขนขาเย็น หายใจขัด ชี พจรเต้นเบา อาการดัง กล่ าวนี เป็ นอาการของความเย็นมาก
เกินไป นัน, คือ ร่ างกายเปลี,ยนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่ สภาพหยิน (เย็น)
เมื,อร่ างกายมีการเปลี, ยนแปลงมาถึ งขึนนี แล้ว หากได้รับการดูแลและรักษาอย่างถูกต้อง
สามารถกลับคืนสู่ ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึน หน้าไม่ซีด ชี พจรเต้นแรงขึน สภาพหยางของ
ร่ างกายค่อย ๆ กลับคืนสู่ สมดุล นี,คือตัวอย่างที,สภาพร่ างกายเปลี,ยนจากหยินเป็ นหยาง
ความสมดุ ลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่ างกายมนุ ษย์ไม่ตายตัวแน่ นอน แต่มีการ
เปลี, ยนแปลงตลอดเวลา เมื, อใดก็ตามที,สมดุ ลของมันถูกทําลายหรื อมี การเปลี, ยนแปลงผูน้ ันจะมี
อาการป่ วย หากไม่สามารถแก้ไขสมดุลนันให้กลับสู่ สภาวะปกติได้ ในที,สุดก็จะตาย ดังนันจึงต้อง
รักษาสมดุลหยิน-หยางในร่ างกายให้ปกติ ขณะเดียวกันต้องปรับสมดุลร่ างกายกับสิ, งแวดล้อมด้วย
สภาพสมดุ ล หยิ น -หยาง หมายถึ ง ร่ า งกายของคนทังภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในอยูใ่ นภาวะสมดุลคงที,
ถ้าหยิน-หยางเกิ ดผิดปกติ ขึนไม่ว่าทางใดทางหนึ, ง จะทําให้ฝ่ายหนึ, งเพิ,มหรื อขณะที,อีก
ฝ่ ายหนึ,งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น
สภาพหยางมากเกิ นในที,นี หมายถึ ง การที,ร่างกายของคนสนองตอบอย่างแรงต่อโรคภัย
ไข้เจ็บ ทํา ให้เกิ ดอาการร้ อน เช่ น มี ไข้ ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํา ท้องผูก เบาขัดและสี เข้ม
ลินแดง ชีพจรเต้นเร็ ว
สภาพหยินมากเกิน หมายถึง สภาพที,ร่างกายบางส่ วนอ่อนแอลงกว่าปกติ ทําให้เกิดอาการ
เย็น เช่น มือท้าเย็น ตัวเย็น หนาวสั,น ไม่กระหายนํา ลินขาวซี ด
การรั ก ษาโรคจากสภาพหยางมากเกิ น (ร้ อ น) เราก็ ใ ห้ ย าเย็น ถ้า โรคเกิ ด จากสภาพ
หยินมากเกิน (เย็น) ก็ให้ยาร้อนหรื อยาขับเย็น เพื,อปรับหยิน-หยางให้เข้าสู่ สภาวะสมดุล (โครงการ
พัฒนาเทคนิคการทํายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออกและมูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการ
พัฒนา. 2541 : 1-12)
สภาพหยิน-หยางกับสุ ขภาพนัน สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิ กส์ เคมีชีวะที,พบว่า
อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี, ยนแปลงของสสารและพลังงานทังของสิ, งมี ชีวิตและไม่มีชีวิต
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ดังนี เนื, องจากโครงสร้างระดับสองระดับสาม และระดับสี, ของชี วโมเลกุล มีแรงยึดเหนี, ยวที,สําคัญ
3 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ที,มีอิทธิ พล
ต่อพันธะเหล่านี ย่อมมีผลต่อการเปลี, ยนแปลงของโครงสร้ างโมเลกุล และในที,สุดทําให้โครงรู ป
เปลี, ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที,สําคัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลื อแร่ ในนํา และ
อุณหภูมิปัจจัยทัง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ซึ, งเท่ากับว่า
มีผลต่อหน้าที,และการทํางานของชี วโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านี เปลี, ยนแปลงทําให้โครงรู ป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที,ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิ มของโมเลกุลที,ทาํ งานได้ เราเรี ยกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือสภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ
ซึ, งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัว, ไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าที,ไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ข้อที,น่าสังเกตในที,นีคือชี วโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทํางานได้ตามหน้าที,เหมือนเครื, องจักรกล
ต่าง ๆ ความสามารถในการทํางานได้โดยมีหน้าที,จาํ เพาะอย่าง จึงเป็ นสมบัติสําคัญของชี วโมเลกุล
นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามศึ กษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที,ทาํ ให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มี คุณสมบัติที,สําคัญ
ประการนี และได้พบว่าความสามารถในการทํางานของชี วโมเลกุลต่าง ๆนัน เนื, องมาจากลักษณะ
โครงสร้าง (Structure) และโครงรู ป (Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 25)
จะเห็นได้ว่า การแพทย์แผนจีน และนักวิทยาศาสตร์ พบว่า เย็นที,สุดสามารถตีกลับเป็ น
ร้อน และร้อนที,สุดสามารถตีกลับเป็ นเย็นได้ เช่น เนื อเยื,อที,มีภาวะร้อนมาก ๆ ก็จะเสี ยโครงสร้าง
โครงรู ป เมื,อเสี ยโครงสร้ างโครงรู ปก็จะเสี ยหน้าที, เมื,อเสี ยหน้าที,ถึงขันไม่ทาํ หน้าที, ก็ไม่สามารถ
ผลิ ตพลังงานได้ เป็ นสภาพร้ อนตีกลับเป็ นเย็น เมื,อเย็นถึ งที,สุดชี วิตก็ตอ้ งการพลังร้ อน สัญญาของ
ชีวติ จะสั,งให้เซลล์เนือเยือ, ผลิตพลังงาน เมื,อเนือเยือ, ผลิตพลังงานก็เป็ นสภาพเย็นที,สุดตีกลับเป็ นร้อน
หรื อโดยปกติเมื,อมีภาวะร้ อนเส้นเลื อดจะขยายตัว แต่เมื,อร้ อนถึ งขีดหนึ, ง สัญญาของชี วิตจะสั,งให้
ระบบประสาทอัตโนมัติสั,งให้กล้ามเนือเกร็ งตัวบีบเอาพาร้อนเกินออก กล้ามเนื อจึงกดทับเส้นเลือด
เส้นประสาท ทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ รวมทังเมื,อร้อนมากเนื อเยื,อก็ไม่ทาํ งาน เป็ นสภาพร้อน
ที,สุดตี กลับเป็ นเย็น เมื, อเย็นถึ งที,สุดชี วิตก็ตอ้ งการพลังร้ อน สัญญาของชี วิตจะสั,งให้เนื อเยื,อผลิ ต
พลังงาน เมื,อเนือเยือ, ผลิตพลังงานก็เป็ นสภาพเย็นที,สุดตีกลับเป็ นร้อนเป็ นต้น
สภาพตีกลับไปมาของภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลดังกล่าวสอดคล้องกับผูว้ จิ ยั ได้พบว่า
สาเหตุร้อนหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการเย็น (เย็นหลอก)
เมื, อใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl ร้ อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิ ม แต่พอใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl เย็นกลับรู ้ สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน
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ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็น
ผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
ตัวอย่างเช่น อาการท้องอืด โดยทัว, ไปเป็ นภาวะเย็นเกิน เกิดจากเมื,อเย็นมากเกินจนทําให้
เส้นเลือดในกระเพาะอาหารลําไส้หดตัวเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกและเนือเยือ, ไม่ทาํ งาน พลังชี วิต
ไม่ส,ังให้เนือเยือ, หลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,เย็นเกิน ทําให้ยอ่ ยไม่ได้ เกิดอาการท้องอืดขึน เมื,อใส่ ส,ิ ง
ที, มี ฤ ทธิl ร้ อน พลัง ชี วิตจะดู ดเอาพลังร้ อนเข้าไปทํา ลายเย็นเกิ น เส้ นเลื อดขยายตัว เลื อดลมก็ จะ
ไหลเวียนสะดวกและเนือเยือ, กลับมาทํางาน สารและพลังงานที,เหลือก็สมดุลร้อนเย็น พลังชี วิตจะสั,ง
ให้เนือเยือ, หลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น จึงย่อยได้ อาการท้องอืดก็จะหายไป
แต่ถา้ เป็ นท้องอืดที,เกิดจากร้อน มีกลไก คือ โดยปกติเมื,อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตัว
แต่เมื,อร้อนถึงขีดหนึ,ง สัญญาของชีวติ จะสั,งให้ระบบประสาทอัตโนมัติส,ังให้กล้ามเนือผลิตพลังงาน
มาผลักดันและเกร็ งตัวบีบร้ อนเกิ นออก กล้ามเนื อจึ งกดทับเส้ นเลื อดเส้ นประสาท ทําให้เลื อดลม
ไหลเวียนไม่ได้ รวมทังเมื,อร้อนมากเนือเยือ, ก็ไม่ทาํ งาน พลังชีวติ ไม่ส,ังให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมา
ย่อยสิ, งที,ร้อนเกิน ทําให้ยอ่ ยไม่ได้ จึงเกิดอาการท้องอืดขึน เป็ นสภาพร้อนที,สุดตีกลับเป็ นเย็น ถ้าแก้
ด้วยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแก้ กล้ามเนื อก็จะยิ,งเกร็ งตัวบีบพิษร้อนออกแรงกว่าเดิมและเนื อเยื,อก็จะ
ยิง, ไม่ทาํ งาน อาการท้องอืดก็จะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็น กลับรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ส,ิ ง
ที,มีฤทธิl เย็น เพราะต้นเหตุเกิ ดจากร้ อน กลไกก็คือ เย็นที,ใส่ เข้าไปพลังชี วิตจะดูดไปดับพิษร้ อนที,
กําลังทําร้ ายชี วิตอยู่ ทําให้กล้ามเนื อคลายตัวและเนื อเยื,อกลับมาทํางาน เพราะไม่มีพิษร้ อนทําร้ าย
ชีวติ แล้ว สารและพลังงานที,เหลือก็สมดุลร้อนเย็น พลังชี วิตจะสั,งให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อย
สิ, งที,สมดุลร้อนเย็น จึงย่อยได้ อาการท้องอืดก็จะหายไป
สําหรับท้องอืดที,เกิดจากร้อนเย็นพันกัน กลไกเกิ ดจากกล้ามเนื อผลิ ตพลังงานมาผลักดัน
และเกร็ งตัวบีบเอาพิษร้อนเย็นพันกันออก กล้ามเนื อจึงกดทับเส้นเลือดเส้นประสาท ทําให้เลือดลม
ไหลเวียนไม่ได้ รวมทังเมื,อร้อนเย็นที,มากเกิ นพันกันเนื อเยื,อก็ไม่ทาํ งาน พลังชี วิตไม่ส,ังให้เนื อเยื,อ
หลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,ร้อนเย็นพันกัน ทําให้ยอ่ ยไม่ได้ จึงเกิดอาการท้องอืดขึน เป็ นสภาพร้อน
เย็นพันกันที,สุดตีกลับเป็ นเย็น เมื,อใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกัน แสดง
ว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน กลไกก็คือ เมื,อใส่ ร้อนเย็นผสมกัน จุดที,ร้อนสัญญาของชี วิตจะดูด
เย็นไปแก้ จุดที,เย็นสัญญาของชี วิตจะดูดร้อนไปแก้ เมื,อเกิดสภาพสมดุลร้อนเย็นกล้ามเนื อจะคลาย
ตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบพิษของร้อนเย็นพันกันออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก ประกอบกับเนื อเยื,อ
กลับมาทํางานตามปกติ เพราะไม่มีพิษร้ อนเย็นพันกันทําร้ ายชี วิตแล้ว สารและพลังงานที, เหลื อก็
สมดุ ล ร้ อนเย็น พลัง ชี วิตจะสั, ง ให้เนื อเยื,อหลั,ง นําย่อยออกมาย่อยสิ, ง ที, สมดุ ล ร้ อนเย็น จึ ง ย่อยได้
อาการท้องอืดก็จะหายไป
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สาเหตุ ร้ อนหรื อร้ อนเย็น พัน กัน สามารถตี ก ลับ เป็ นอาการเย็น อื, น ๆ ได้ทุ ก อาการ จึง
เรี ยกว่า เย็นหลอก
สาเหตุเย็นหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการร้ อน (ร้ อนหลอก)
เมื, อใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิ ม แต่พอใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl ร้ อนกลับรู ้ สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น
ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็น
ผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกันเช่น
ตัวอย่างที, 1 ตากแดดแล้วเป็ นไข้นนั เป็ นร้อนที,เกิ ดจากร้ อน กิ นสิ, งที,มีฤทธิl เย็น ดับหรื อ
ถอนพิษร้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็จะหายไข้
ตัวอย่างที, 2 ตากฝนแล้วเป็ นไข้ เกิ ดจากเมื,อเย็นถึ งขีดหนึ, งชี วิตจะอยู่ไม่ได้ สัญญาของ
ชี วิตจะสั,งให้ร่างกายผลิ ตความร้ อนมาทําลายเย็นที, มากเกิ น แต่เมื, อผลิ ตพลังร้ อนมากเกิ นไปก็จะ
เป็ นไข้ เป็ นสภาพเย็นที,สุดตีกลับเป็ นร้อน เมื,อใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม เพราะ
ต้นเหตุเดิมก็คือฝนซึ, งเย็นอยูแ่ ล้ว ชีวติ ยิ,งผลิตความร้อนมากยิ,งขึนเพื,อมาทําลายเย็นที,มากขึน อาการ
ไข้ก็ย,ิงสู งขึน แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้ อนกลับรู ้ สึกสบายไข้ลดลง เพราะร้ อนที,ใส่ เข้าไป ไปทําลาย
เย็นเกินที,เป็ นต้นเหตุ ชี วิตจึงไม่ตอ้ งผลิตความร้อนมาทําลายเย็นเกิน ไข้จึงไม่เพิ,ม ส่ วนความร้อนที,
ได้ผ ลิ ตขึ นมาแล้ว ก็จะถู กสั ญญาของชี วิต ขับออกตามช่ องทางระบายพิ ษ ต่ า ง ๆ เช่ น ปั ส สาวะ
อุจจาระ ผิวหนัง เหงื, อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก ไข้ก็จะลดลงหายไป ก็ให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้อน
เพราะต้นเหตุ เกิ ดจากเย็น เป็ นสภาพเดี ยวกันกับเมื, ออากาศหนาว เราไม่อยากอาบนําเย็นธรรมดา
ยิง, ไม่อาบนําเย็นธรรมดาก็ยง,ิ หนาว เพราะชีวติ ใช้ความร้อนที,มีอยูท่ าํ ลายความเย็น จนความร้อนที,ใช้
ไปนันหมดแล้ว เราจึงยิ,งรู ้ สึกหนาว แต่เมื,อฝื นไปอาบนําเย็นธรรมดา กลับรู ้ สึกรู ้สึกอุ่น เพราะเมื,อ
เย็นถึงขีดหนึ,ง ชี วิตอยูไ่ ม่ได้ สัญญาของชี วิตจะสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทําลายเย็นที,มากเกิน
เราจึงรู ้สึกอุ่นขึน แต่ถา้ ชีวติ ผลิตความร้อนมากไปก็จะไข้ขึน
ตัวอย่างที, 3 ไข้ที,เกิ ดจากร้ อนเย็นพันกัน รู ้ สึกไม่สบายจากทังแดดและฝน แล้วเป็ นไข้
ร้อน ๆ หนาว ๆ หรื อเป็ นไข้ดว้ ยสาเหตุใดก็ตามแล้วรู ้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ พอใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้ว
รู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุ
เกิ ดจากสภาพร้อนเย็นพันกัน จุดที,ร้อนสัญญาของชี วิตจะดูดเย็นไปแก้ จุดที,เย็นสัญญาของชี วิตจะ
ดูดร้อนไปแก้ เมื,อสมดุลร้อนเย็นอาการไข้ก็จะหายไป
ตัวอย่างที, 4 ผูป้ ่ วยมาพบผูว้ ิจยั ด้วยอาการบวมคัน เมื,อซักประวัติแล้วเป็ นภาวะร้ อนเกิ น
กลไกเกิดจากเมื,อร้อนมากเกินสัญญาของชี วิตดูดนํามาดับร้อนที,มากเกินจึงบวม และสร้างฮีสตามีน
ขึนมาจึงรู ้สึกคันเพื,อให้เกา ซึ, งเป็ นการเสี ยดสี ให้เกิดความร้อน สัญญาของชี วิตจะได้ส,ังให้เส้นเลือด
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ขยายตัว สัญญาของชี วิตจะได้ผลักดันเอาสารและพลังงานที,เป็ นพิษออกไปทางผิวหนังได้ ผูว้ ิจยั
แนะนําให้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl เย็น หนึ, งสัปดาห์ อาการบวมคันก็หายไป เพราะไม่มีพิษร้ อนเกิ นทําร้ าย
ชี วิตแล้ว สัญญาของชี วิตไม่ตอ้ งใช้นามาดั
ํ บพิษร้ อนเกิ นแล้ว จึงผลักดันนําออกไป อาการบวมก็
หายไป ไม่ตอ้ งผลิ ตฮีสตามีนมาระบายพิษร้อนเกินแล้ว สัญญาของชี วิตก็ผลักดันฮีสตามีนกลับไป
แปรสภาพเพื,อใช้ประโยชน์อย่างอื,นอาการคันจึงหายไป
เมื,อผูป้ ่ วยใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นนานเข้าจนเย็นเกิ น ก็ยงั ใช้เย็นต่อเนื, องไปเรื, อย ๆ สองเดื อน
ผูป้ ่ วยให้ขอ้ มูลว่ากลับมาบวมอี ก ยิ,งใช้เย็นยิ,งบวม แต่พอใช้ร้อนกลับยุบบวม กลไกการบวมครั ง
หลังนี เกิดจากเมื,อเย็นเกินมาก ๆ สัญญาของชี วิตสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทําลายความเย็นที,
มากเกิน แต่ผลิตความร้อนมากเกินไป ซึ, งจะเป็ นอันตรายต่อชีวติ สัญญาของชี วิตจึงดูดนํามาดับร้อน
ที,มากเกิ น ทําให้บวมขึนมาอีกครัง ยิ,งใช้เย็นก็ย,ิงบวม เพราะสัญญาของชี วิตยิ,งสั,งให้ร่างกายผลิ ต
ความร้อนมาทําลายความเย็นที,มากขึน ยิง, เกิดความร้อนมากเกินยิ,งขึน สัญญาของชี วิตจึงยิ,งดูดนํามา
ดับร้อนที,มากเกินยิ,งขึน ทําให้บวมมากขึน เป็ นสภาพเย็นที,สุดตีกลับเป็ นร้ อน แต่พอใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl
ร้อนกลับยุบบวม เพราะร้อนที,ใส่ เข้าไป สัญญาของชี วิตดูดไปดับเย็นเกินที,เป็ นต้นเหตุ สัญญาของ
ชีวติ ไม่ตอ้ งสั,งให้ร่างกายผลิตร้อนมาทําลายเย็นเกิน ร้อนที,ได้ผลิตขึนมาแล้ว และนําที,ดูดมาดับร้อน
ก็ จะถู กสั ญญาของชี วิ ต ขับออกตามช่ องทางระบายพิ ษต่ าง ๆ เช่ น ทางปั สสาวะ อุ จจาระ ผิ วหนัง
เหงื,อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก บวมก็จะลดลงหายไป
ผูว้ ิจยั พบอาการบวมจากร้อนเย็นพันกัน กลไกจากร้อนเกินก็ทาํ ให้บวมได้ จากเย็นเกินก็
ตีกลับเป็ นร้อนทําให้บวมได้ เมื,อใช้ร้อนเย็นผสมกันแก้แล้ว รู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบาย
แต่เบากายมีกาํ ลัง ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน สามารถยุบบวมได้
สาเหตุเย็นหรื อร้อนเย็นพันกันสามารถตีกลับเป็ นอาการร้ อนอื,น ๆ ได้ทุกอาการ จึงเรี ยกว่า
ร้อนหลอก
ยังมีตวั อย่างของสภาพตีกลับไปกลับมา ไม่เป็ นไปตามปกติ เช่น
ดังตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั พบผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมร้อน รู ้สึกร้อนตามร่ างกาย กระทบอากาศร้อนแล้ว
รู ้สึกไม่สบาย เดินทางโดยสารยานยนต์รู้สึกไม่สบาย กระหายนําบ่อย ดื,มนําจะรู ้สึกสดชื, น ถ้าไม่ดื,ม
จะรู ้สึกคอแห้งกระหายนํา ทังหมดเป็ นอาการร้อนเกิน แต่พอดื,มนําก็จะปวดปั สสาวะทันทีหรื อปวด
ปั สสาวะในเวลาไม่นานนัก ปั สสาวะใสปริ มาณมาก ปั สสาวะบ่อย เป็ นอาการเด่นของเย็นเกิน กลไก
เกิดจากเมื,อร่ างกายร้อนมาก สัญญาของชี วิตจะผลักดันพลังร้อนออกมาที,นาํ แล้วสัญญาของชี วิตก็
รี บผลักดันนําที,ร้อนนันออกจากร่ างกาย เพื,อให้ชีวิตปลอดภัยจากร้อนเกิน ซึ, งถ้าโดยทัว, ไปเมื,อเกิ ด
ร้อนเกิ นสัญญาของชี วิตจะดูดนําไว้ดบั ร้ อนเกิ น ทําให้ปัสสาวะเข้มและปริ มาณของปั สสาวะน้อย
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ผูป้ ่ วยท่านนี กลับมี สภาพอาการกลับกันจากคนทัว, ไป และผูป้ ่ วยท่านนี เมื, อถอนพิษร้ อนต่อเนื, อง
สุ ขภาพก็ดีขึนเรื, อย ๆ เป็ นลําดับ
อีกตัวอย่างของสภาพตีกลับไปกลับมา เช่ น ผูท้ ี,มีอาการท้องผูกสลับท้องเสี ยเป็ นประจํา
เป็ นอาการหนึ, งที,มกั เสี, ยงต่อการตรวจพบว่า เป็ นมะเร็ งตับ สภาพดังกล่าวส่ วนใหญ่เกิ ดจากภาวะ
ร้อนเกิ น โดยสัญญาของชี วิตผูน้ นผลั
ั กดันพิษร้ อนมากําจัดหรื อระบายที,ตบั สัญญาของชี วิตดูดนํา
จากลําไส้ใหญ่มาดับร้อนที,มากเกินทําให้จึงท้องผูก และเมื,อชี วิตร้อนมาก ๆ ต่อเนื, องโดยไม่ได้รับ
การแก้ไข สัญญาของชี วิตจะผลักดันสารหรื อพลังงานร้อนไปที,นาในร่
ํ างกาย แล้วผลักดันออกจาก
ชีวติ ทางลําไส้ใหญ่ทาํ ให้เกิดอาการท้องเสี ย (ร้อนที,สุดตีกลับเป็ นเย็น) ร่ างกายทํางานตลอดเวลาโดย
หลักวิทยาศาสตร์ จะเกิ ดกรดและความร้ อนขึน เมื,อขาดนําชี วิตก็จะร้ อน (เย็นที,สุดตีกลับเป็ นร้อน)
และเมื,อผูป้ ่ วยไม่รู้ตน้ เหตุก็จะใส่ ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้ อนในชี วิตตนเช่ นเดิมเข้าไปอีก สัญญาของชี วิตผูน้ นั
ผลักดันพิษร้อนมากําจัดหรื อระบายที,ตบั อีก เมื,อร้อนมากสัญญาของชี วิตจะดูดนําจากลําไส้ใหญ่มา
ดับร้อนที,มากเกิ นทําให้จึงท้องผูก และเมื,อชี วิตร้ อนมาก ๆ ต่อเนื, องโดยไม่ได้รับการแก้ไข สัญญา
ของชี วิตจะผลักดันสารหรื อพลังงานร้ อนไปที, นาในร่
ํ างกาย แล้วผลักดันออกจากชี วิตทําให้เกิ ด
อาการท้องเสี ย จึงเกิดท้องผูกท้องเสี ยสลับไปมาเรื, อย ๆ จนสุ ดท้ายก็พลังชี วิตก็ผลิตเนื อเยื,อใหม่เพิ,ม
มากขึนเรื, อย ๆ เพื,อใช้ผลิตพลังงานมาผลักดันพิษจํานวนมากออกไปจึงเกิดเป็ นเนื องอกและมะเร็ ง
ตับในที,สุด

ตัวอย่ างกลไกการเกิดและการหายของโรคหรืออาการเจ็บป่ วย ตามหลักการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ตัวอย่างกลไกการเกิดและการหายของโรคหรื ออาการไม่สบายต่าง ๆ ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ เช่ น เมื,อมีส,ิ งที,เป็ นพิษหรื ออันตรายจากสารหรื อพลังงานที,ร้อนเย็นไม่สมดุลมาสัมผัสกับ
เซลล์เนือเยือ, ของร่ างกาย จะทําให้เกิดการผลิตพลังงานของเซลล์เนื อเยื,อ เกิดสภาพเกร็ งแข็งค้างของ
กล้ามเนืออย่างอัตโนมัติ เพื,อหนีหรื อขับพิษหรื ออันตรายนันออก จึงทําให้เกิดอาการตึงแข็งเจ็บปวด
มึนชาตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย อันเกิ ดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ถ้ากลไกดังกล่าวเกิ ดบริ เวณ
ศีรษะก็จะเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียน ถ้าพิษหรื ออันตรายระคายเซลล์ผิวหนังก็เกิดผื,นคัน ถ้าพิษหรื อ
อันตรายทําลายเซลล์ก็เกิ ดการเปื, อยพุพอง ถ้าเป็ นพิษร้อนเกินเผานําให้แห้งก็เกิ ดอาการแห้งเกรี ยม
ไหม้ แต่ถา้ ร่ างกายส่ งเลือดส่ งนําเหลืองไปกําจัดพิษบริ เวณนันก็จะบวมแดง ถ้าร่ างกายผลิตพลังงาน
เพื,อต่อสู ้พิษหรื อขับพิษก็เกิดอาการร้อนหรื อเป็ นไข้ (ยกเว้นสภาพที,ตีกลับไปกลับมาก็ตอ้ งแก้ไขให้
ถูกต้นเหตุ และถูกสภาพร้อนเย็นที,เป็ นอยู่ ณ ปั จจุบนั ) ถ้าเป็ นพิษเย็นเกินทําร้ายก็เกิดการเย็นชาซี ด
บริ เวณนันมักจะเหี, ยว เพราะร่ างกายจะเคลื,อนนําออกจากบริ เวณนัน เพื,อลดความเย็น เหมือนสภาพ
ตอนเราแช่ มือเท้าในนําเย็นนาน ๆ มือเท้าก็จะเหี, ยวผิดปกติ (ยกเว้นสภาพที,ตีกลับไปกลับมาก็ตอ้ ง
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แก้ไขให้ถูกต้นเหตุ และถูกสภาพร้อนเย็นที,เป็ นอยู่ ณ ปั จจุบนั ) ดังนัน ถ้าเรามีวิธีการระบายสิ, งที,พิษ
ร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก พร้อมกับใส่ สิ,งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป สัญญาของชี วิตจะดูดสิ, งที,สมดุ ล
ร้ อนเย็นไปเลี ยง เปอรอกซิ โซมของเซลล์เนื อเยื,อและเลี ยงส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์เนื อเยื,อ
ทําให้เปอรอกซิ โซมมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และเซลล์เนื อเยื,อต่าง ๆ จะมีสภาพปกติ ก็จะมี
กําลังมากขึนในการผลักดันและเกร็ งตัวขับพิษดังกล่าวออกไปจากร่ างกาย เมื,อพิษถูกกําจัดออกจาก
ร่ างกายจนทุเลาเบาบางลงหรื อหมดไป พร้อมกับการไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป กล้ามเนื อก็
จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก และไม่มีพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลทําลายร่ างกาย จะทําให้อาการปวดตึงแข็งมึนชา หน้ามืดวิงเวียน ผื,นคัน เปื, อยพุพอง บวม
แดงร้ อนหรื อไข้ หรื อ อาการเหี, ย วซี ด เย็นชา ทุ เลาหรื อหายไป เมื, อ ปล่ อยให้เ กิ ดสภาพร้ อ นเย็น
ไม่สมดุลนาน ๆ เซลล์เนือเยือ, ก็จะเสื, อมสภาพ ไม่สามารถทําหน้าที,ได้ดงั เดิม
ถ้าร่ างกายเกิดกลไกอัตโนมัติในการผลิตเซลล์เนื อเยื,อใหม่ขึนมา เพื,อผลิตพลังงานในการ
ผลักดันพิษ ที, มี จาํ นวนมากออกไป หรื อแทนเนื อเยื,อเดิ ม ที, เสื, อมสภาพเสี ยหน้าที, ไ ป แต่ พิ ษหรื อ
อันตรายจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลยังคงอยู่ เซลล์เนือเยือ, ใหม่ที,ผลิตขึนมานัน ก็จะถูกทําร้ายจากพิษ
หรื ออันตรายเดิ มหรื ออันตรายที, มากกว่านัน จึ งเกิ ดสภาพเกร็ งแข็งเสี ยหน้าที, เดิ มแปะอยู่ตรงนัน
ถ้ากลไกดังกล่าวเกิดขึนต่อเนื,องเรื, อย ๆ ก็จะสะสมเป็ นเนืองอกหรื อมะเร็ ง ประกอบกับเม็ดเลือดขาว
ถูกพิษหรื ออันตรายดังกล่าวนันทําร้ ายจากพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ล พร้ อม ๆ กับเกิ ดสภาพเลื อดลม
ไหลเวียนส่ งอาหารและถ่ ายเทของเสี ยไม่สะดวก เม็ดเลื อดขาวก็จะเสื, อมสมรรถภาพไม่สามารถ
สลายเนื องอกและมะเร็ งได้ และเซลล์เนื อเยื,อต่าง ๆ ก็อ่อนแอไม่สามารถผลิ ตพลังงานและไม่เกิ ด
รี เฟล็กซ์เพื,อขับอันตรายออกได้ เนื องอกและมะเร็ งก็จะขยายกระจายไปทัว, เมื,อระบายพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลออกไป พร้อมกับใส่ สิ,งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป กล้ามเนือก็จะคลายตัวเพราะไม่มีพิษจะต้อง
บีบออก ทําให้เลื อดลมไหลเวียนสะดวก เซลล์ทุกเซลล์ก็แข็งแรง รวมถึ งเซลล์เม็ดเลื อดขาวด้วย
เพราะได้ส,ิ งที, สมดุ ลร้ อนเย็นมาสังเคราะห์ และไม่มีพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลทําลาย เมื, อเนื อเยื,อของ
เนืองอกหรื อมะเร็ งที,ชีวิตผลิตขึนมาช่วยขับพิษ ไม่ได้ใช้ขบั พิษแล้ว เพราะไม่มีพิษจะต้องขับออกแล้ว
ชี วิตก็จะสลายเนื องอกหรื อมะเร็ งทิง จึงสั,งให้เม็ดเลื อดขาวที,แข็งแรง เพราะได้พลังสมดุลร้ อนเย็น
ไปโอบและหลัง, นําย่อยหรื อเอ็นไซม์ม าสลายเซลล์เนื องอกหรื อมะเร็ ง (กลไกฟาโกไซโตซี ส )
กล้ามเนือที,แข็งแรงก็จะเกิดกลไกรี เฟล็กซ์ เกร็ งตัวขับเซลล์เนื องอกหรื อมะเร็ ง ที,สลายโดยเม็ดเลือด
ขาวออกจากร่ า งกายตามช่ องทางระบายพิ ษ ต่ า ง ๆ เช่ น ทางหู ตา จมู ก ปาก ผิวหนัง ปั ส สาวะ
อุจจาระหรื ออวัยวะระบายพิษตามปกติของร่ างกาย ก็จะทําให้เซลล์เนื องอกหรื อมะเร็ งเล็กลงหรื อ
หายไป
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โรคภูมิคุม้ กันทําร้ ายตัวเอง (เอสแอลอี) เกิ ดจากภาวะร้ อนเย็นไม่สมดุ ลทําลายเซลล์จน
เซลล์เกิ ดสภาพผิดปกติไปจากเดิ ม แต่ยงั ไม่ถึงขันทําให้เม็ดเลื อดขาวเสื, อมสภาพ เม็ดเลื อดขาวจึ ง
เข้าใจผิดว่าเซลล์ที,ผิดรู ปไปนันเป็ นสิ, งแปลกปลอม เม็ดเลื อดขาวจึ งเข้าไปทําลาย จึ งเกิ ดอาการ
ภูมิแพ้ ปวด และไม่สบายต่าง ๆ ดังนัน ถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก พร้อมกับ
ใส่ ส,ิ งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป เซลล์ของร่ างกายก็จะอยูใ่ นสภาพ
ปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะไม่ไปทําลาย อาการของโรคเอสแอลอีก็จะทุเลาหรื อหายไป
การติดเชือโรค เม็ดเลือดขาวนันมีหน้าที,เข้าไปโอบล้อมสิ, งที,เป็ นพิษ เชื อโรค หรื อเซลล์ที,
ผิดปกติ แล้วหลัง, เอนไซม์หรื อนําย่อยมาสลาย นักวิทยาศาสตร์ เรี ยกกลไกดังกล่าวว่า ขบวนการ
ฟาโกไซโตซี ส ซึ, งขบวนการดังกล่าวจะเกิ ดพร้ อม ๆ กันกับการผลิ ตพลังงานของเซลล์เนื อเยื,อมา
ผลัก ดันและเกร็ งตัวขับพิ ษออกจากร่ างกาย (รี เฟล็กซ์ ) เมื, อมี ภาวะร้ อนเย็นไม่ส มดุ ล ขบวนการ
ดังกล่าวจะเสี ยหาย ส่ งผลให้ร่างกายไม่สามารถกําจัดหรื อต้านทานเชื อโรค ซึ, งมีอยู่ทว,ั ไปเป็ นธรรมดา
เชือโรคก็จะกินเซลล์ของร่ างกายเราเป็ นอาหาร จึงเกิดการติดเชื อต่าง ๆ ในร่ างกาย แต่ถา้ ระบายพิษ
ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป พร้อมกับใส่ ส,ิ งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป
เม็ดเลื อดขาวก็จะแข็งแรง เพราะไม่ถูกพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลทําลาย เม็ดเลื อดขาวที, แข็งแรงก็จะ
ทําลายเชือโรคได้ดี ทําให้การติดเชือทุเลาหรื อหายไป
การมีนาตาลหรื
ํ
อโปรตีนหรื อไขมันในเลื อดสู ง เกิ ดจากส่ วนที,ทาํ หน้าที,สลายนําตาลให้
เป็ นพลังงาน ได้แก่ ส่ วนประกอบของเซลล์ตบั อ่อน ซึ, งทําหน้าที,หลัง, ฮอร์ โมนอินซู ลิน และส่ วนที,
ทําหน้าที, ส ลายสารอาหารให้เป็ นพลังงาน ได้แก่ ไมโตคอนเดรี ยของเซลล์ทุ กเซลล์เนื อเยื,อของ
ร่ างกาย เพราะไมโตคอนเดรี ยของเซลล์เนือเยือ, นัน ทําหน้าที,สลายคาร์ โบไฮเดรท (ข้าว แป้ ง นําตาล
เผือก มัน) โปรตี น ไขมันและกรดนิ วคลี อิกให้เป็ นพลังงาน ส่ วนสําคัญดังกล่าวถูกภาวะร้ อนเย็น
ไม่สมดุ ลทําลายสภาพเดิ ม จนเสี ยหน้าที,ในการสลายสารดังกล่าว จึงทําให้สารดังกล่าวตกค้างใน
เส้ นเลื อดหรื อตกค้างตามส่ วนต่ า ง ๆ ของร่ า งกายมากเกิ นปกติ ถ้า ระบายพิ ษ ร้ อนเย็นไม่ ส มดุ ล
ออกไปจากร่ างกาย พร้ อมกับ ใส่ ส,ิ ง ที, ส มดุ ล ร้ อนเย็นเข้า ไป ไม่ เพิ, มพิ ษ ร้ อนเย็นไม่ ส มดุ ลเข้า ไป
ส่ วนประกอบของเซลล์เนื อเยื,อก็จะแข็งแรงทําหน้าที,ได้ตามปกติ เพราะไม่ถูกพิษร้อนหรื อเย็นเกิ น
ทําลาย เซลล์สามารถสลายสารอาหารให้เป็ นพลังงานได้ ภาวะคาร์ โบไฮเดรท (ข้าว แป้ ง นําตาล
เผือก มัน) โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค ส่ วนเกินสะสมในร่ างกายก็จะลดลงหรื อหายไป
การเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู ง เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล (ส่ วนใหญ่เกิดจากพิษ
ร้อนเกิน รองลงมาเกิดจากร้อนเย็นพันกัน และเย็นเกิ น ตามลําดับ) โดยเฉพาะถ้าพิษดังกล่าวมีมาก
ในอวัยวะระบบไหลเวียนเลื อด ทําให้หัวใจเกิ ดการบีบเกร็ งตัวอย่างแรงโดยอัตโนมัติ เพื,อขับพิษ
ดัง กล่ า วออกไปจากร่ า งกาย จึ ง เกิ ดภาวะความดันโลหิ ตสู ง ขึ น ดัง นันถ้า เรามี วิธี ก ารระบายพิ ษ
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ร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก พร้อมกับใส่ สิ,งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป
กล้ามเนื อหัวใจก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก ภาวะความดันโลหิ ตสู งก็จะทุเลา
หรื อหายไป
ส่ ว นการเกิ ด ภาวะความดัน โลหิ ต ตํ,า เกิ ดจากการมี พิ ษ ร้ อ นเย็น ไม่ ส มดุ ล (สมัย ก่ อ น
ประมาณ 30 ปี ย้อนหลัง ส่ วนใหญ่เกิดจากพิษเย็นเกิน แต่ปัจจุบนั ส่ วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนจนถึงขัน
มีภาวะตีกลับทําให้เกิดความดันโลหิ ตตํ,า รองลงมาเกิดจากร้อนเย็นพันกัน และเย็นเกินตามลําดับ)
โดยเฉพาะถ้าพิษดังกล่าวมีมากในอวัยวะระบบไหลเวียนเลื อด จนทําลายสมรรถภาพในการบีบตัว
ของหัวใจ หรื อหัวใจอ่อนแรงลง จึงเกิดภาวะความดันโลหิ ตตํ,า ดังนันถ้าเรามีวิธีการระบายพิษร้อน
เย็นไม่สมดุ ลนันออก ใส่ สิ,งที,สมดุ ลร้ อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลเข้าไป กล้ามเนื อ
หัวใจไม่ ถู ก ทํา ร้ า ยจากพิษ ร้ อนเย็นไม่ ส มดุ ล หัวใจก็ จะมี ก าํ ลัง บี บ ตัวแรงขึ น ความดันโลหิ ตจึ ง
เพิ,มขึนสู่ ภาวะปกติ
การเป็ นไตวาย เกิ ดจากการมีพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ล อาจเป็ นพิษของสารหรื อพลังงานที,มี
ฤทธิl ร้อนเกิน หรื อร้อนเย็นพันกัน หรื อเย็นเกินก็ได้ ตกค้างอยูท่ ี,บริ เวณไต เมื,อพิษมีมากเกินจนทําให้
กล้ามเนือไตเกิดการเกร็ งตัวค้างและผลิตพลังงานมาดันพิษออก ทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
และเนือเยือ, ของไตผิดโครงสร้างโครงรู ป ผิดอุณหภูมิ ส่ งผลให้ไตเสี ยหน้าที, ไตเสื, อม ไตวาย ดังนัน
ถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก ใส่ ส,ิ งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลเข้าไป กล้ามเนื อไตก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งผลิตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวขับพิษออก
ทําให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก พลังชีวติ จะดูดสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นไปดับพิษที,ไตและ
หล่ อเลี ยงไต ไตก็จะฟื นกลับมาทํางานได้ดีขึนจนเข้าสู่ ปกติ ได้เป็ นลําดับ ตามประสิ ทธิ ภาพของ
สมดุลร้อนเย็นและพลังชีวติ
การเป็ นหอบหื ดหรื อนอนกรน เกิ ดจากการมีพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ล ค้างอยู่ที,บริ เวณปอด
และหลอดลม ทําให้กล้ามเนื อปอดและหลอดลมผลิ ตพลังงานและเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) เพื,อขับพิษ
ถ้าพิษมีมากเกิ นจนไม่สามารถขับออกได้หมด กล้ามเนื อปอดและหลอดลมจะเกิ ดการเกร็ งตัวค้า ง
ทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก จึงเกิดอาการหอบหื ดหรื อนอนกรน เพราะร่ างกายต้องการอากาศ
บริ สุทธิl ที, มากและต้องการระบายอากาศเสี ยออกให้มาก ดังนัน ถ้าเรามีวิธีการระบายพิษร้ อนเย็น
ไม่สมดุ ลนันออก ใส่ สิ,งที,สมดุลร้ อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลเข้าไป กล้ามเนื อปอด
และหลอดลมก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งผลิตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวขับพิษออก ทําให้เลือด
ลมไหลเวียนสะดวก อาการหอบหื ดหรื อนอนกรนก็จะทุเลาหรื อหายไป
การเกิ ดนิ, วตามอวัยวะต่าง ๆ เช่ น ถุ งนําดี ไต กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น เกิ ดจากภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุ ลได้ทงั 3 แบบ คือร้ อนเกิน เย็นเกิน (ตีกลับเป็ นร้อน) หรื อร้ อนเย็นพันกัน (ตีกลับ
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เป็ นร้อน) สัญญาของชีวติ ดูดนําจากอวัยวะต่าง ๆ กลับไปดับร้อนที,มากเกินในอวัยวะที,ร้อนเกินของ
ร่ างกาย ทํา ให้ถุง นําดี ไต กระเพาะปั สสาวะ หรื ออวัยวะบางส่ วน มี นาน้
ํ อยลง ทําให้สารต่าง ๆ
เกาะกลุ่มกันเป็ นก้อนนิ, ว ดังนัน ถ้าเรามีวิธีการระบายพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลนันออก ใส่ ส,ิ งที,สมดุ ล
ร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป ก็จะทําให้นาในร่
ํ างกายไม่ถูกดูดกลับมาดับร้อน
ที,มากเกิ นตามอวัยวะต่าง ๆ ทําให้ถุงนําดี ไต กระเพาะปั สสาวะ หรื อบางอวัยวะที,ก่อนหน้านี มีนาํ
น้อยเกิ น ก็ จะมี นามากขึ
ํ
น และเมื, อร่ างกายเย็นลงสัญญาของชี วิตก็จะเคลื, อนนําออกจากร่ างกาย
ได้ม าก นิ, วใหม่ ก็ จะไม่เกิ ด ส่ วนนิ, วเก่ า ก็จะถู ก พลัง งานในร่ า งกายและพลัง งานอื, น ๆ ที, มีอยู่ใ น
ธรรมชาติเคลื,อนกระทบ รวมทังถูกนําไหลผ่านเซาะนิ, ว ทําให้น,ิ วค่อย ๆ สลายเล็กลงไปเรื, อย ๆ และถูก
ขับออกในที,สุด
การเป็ นหวัด มีนามู
ํ ก เสลด ไอ จาม เกิ ดจากภาวะร้ อนเย็นไม่สมดุ ล ระคายบริ เวณปอด
หลอดลมหรื อเยื,อบุจมูก ร่ างกายก็จะส่ งนําไปดับความระคาย จึงเกิ ดนํามูกหรื อเสลด ถ้ากล้ามเนื อ
ผลิตพลังงานมาผลักดันและกระตุกเกร็ งตัวอย่างแรง เพื,อขับนํามูกเสลดหรื อขับพิษร้อนเย็น ก็จะเกิด
อาการไอจาม ดังนันถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก ใส่ ส,ิ งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป
ไม่เพิ,มพิษร้ อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป ร่ างกายก็ไม่ตอ้ งส่ งนําไปดับความระคาย นํามูกหรื อเสลดก็จะ
หายไป กล้ามเนื อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งผลิตพลังงานมาผลักดันกระตุกบีบเกร็ งตัวขับพิษออก
อาการไอจามก็จะทุเลาหรื อหายไป
ไธรอยด์เป็ นพิษ เกิ ดจากภาวะร้ อนเย็นไม่สมดุ ล จนทําให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกายต้อง
ผลิ ตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวขับพิษดังกล่าว พลังชี วิตจึงสั,งให้ต่อมไธรอยด์หลัง, ฮอร์ โมน
ไธรอยด์ออกมามากเกินปกติ เพื,อกระตุน้ ให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย เกิดขบวนการเผาผลาญอาหาร
เพื,อผลิ ตพลังงานมาขับพิษออกจากร่ างกาย เมื,อเซลล์เผาผลาญอาหารมากเกินปกติ ก็จะยิ,งเกิดของ
เสี ยค้างในร่ า งกายมากกว่าปกติ ประกอบกับพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลนันไม่ ได้ถู กกํา จัดออก เซลล์
ร่ างกายก็จะเสี ยพลังในการขับพิษและเสื, อมโทรมเร็ วกว่าปกติ เป็ นวงจรซําอยู่อย่างนี ทําให้เกิ ด
อาการไธรอยด์เป็ นพิษ เช่ น อ่อนเพลีย ใจสั,น ตกใจง่าย กิ นมากแต่ผอม เป็ นต้น ถ้าพิษระบายออก
ทางตามาก ตาจะแห้งแสบหรื อปวดตา ถ้าเซลล์เนื อเยื,อของตาและรอบ ๆ ลู กตาผลิ ตพลังงานมา
ผลักดันและเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) ขับพิษออกจากลูกตา ลูกตาจะถูกดันออกมานอกเบ้า เป็ นต้น ดังนัน
ถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนันออก ใส่ ส,ิ งที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุ ลเข้าไป เมื,อไม่มีพิษ เซลล์ของร่ างกายก็ไม่ตอ้ งผลิ ตพลังงานมาผลักดันและเกร็ งตัวขับพิษ
ดังกล่าว สัญญาของชีวติ จะสั,งเซลล์เนือเยือ, ให้คลายการผลักดันและคลายการบีบตัว ลูกตาจึงกลับมา
อยูใ่ นสภาพปกติ สัญญาของชีวติ จะสั,งให้ต่อมไธรอยด์ลดการหลัง, ฮอร์ โมนออกมามากเกิน ให้หลัง,
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ออกมาพอดี ตามปกติ ที,ชีวิตต้องการ (เมื, ออยู่ในสภาพที, สมดุ ล ร้ อนเย็น) โรคและอาการไธรอยด์
เป็ นพิษก็จะทุเลาหรื อหายไป
อาการเจ็บป่ วยอื,น ๆ ก็เกิดจากสาเหตุและกลไกทํานองเดียวกัน

วิธีวนิ ิจฉัยภาวะร้ อนเย็นไม่ สมดุล
จากกลไกของการเกิดอาการต่าง ๆ เมื,อมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล จะเห็นได้วา่ บางครังก็จะ
ออกอาการตามอาการเด่น บางครังก็ออกอาการไม่ตรงตามอาการเด่น แต่อาการและภาวะร้ อนเย็น
ไม่สมดุ ลสามารถจะตี กลับไปกลับมาได้ ทําให้ผูท้ ี, ไม่รู้สัจจะแท้ก็ยากที, จะวินิจฉัยได้ผูว้ ิจยั พบว่า
แท้จริ งแล้วความเจ็บป่ วยมีแค่ 3 ภาวะเท่านัน คือ ร้ อนเกิ น เย็นเกิ น และร้ อนเย็นเกิ ดขึนพร้ อมกัน
(ร้อนเย็นพันกัน) ส่ วนอาการเย็นหลอกหรื อร้อนหลอกนัน สาเหตุก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ, งใน
3 ภาวะนันเอง
การวินิจฉัยโดยอาการเด่นนัน โดยเฉลี,ยจะถูกต้องประมาณร้อยละ 80 มีโอกาสพลาดได้
ประมาณร้ อ ยละ 20 ส่ ว นการวิ นิ จ ฉั ย ที, ไ ม่ พ ลาดเลย คื อ ใช้อ าการหลัก เพราะใช้ ค าํ ตรั ส ของ
พระพุทธเจ้า ซึ, งเป็ นจริ งตลอดกาลไม่มีผูใ้ ดลบล้างได้ (อกาลิ โก) สามารถพิสูจน์ได้ (เอหิ ปัสสิ โก)
คื อการใช้หลักในพระไตรปิ ฎก สั งคี ติสูตร, สิ วกสู ตร, อาพาธสู ตร,อนายุสสสู ตร, กกจู ปมสู ตร,
จูฬกัมมวิภงั คสู ตร และทัณฑวรรคที,10 สังเคราะห์ร่วมกัน รายละเอียดที,พระพุทธเจ้าตรัสเกี, ยวกับ
สุ ขภาพไว้ ดังนี
“เป็ นผูม้ ี อาพาธน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ อันมี วิบาก เสมอกัน ไม่เย็นนัก
ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้า พบว่า
การปรับสมดุลร้อนเย็น จะทําให้มีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมที,จะประกอบ
ความเพียร ซึ, งก็คือร่ างกายที,แข็งแรงนันเอง
ประเด็ น สมดุ ล ร้ อนเย็น นัน สั ม พันธ์ ก ับ สิ, ง ที, พ ระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ถึ ง สาเหตุ ท าํ ให้เกิ ดสุ ข
(ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุ กข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดื อดร้ อน) หรื ออทุ กขมสุ ขเวทนา
ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิ ดจาก เรื, องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1 ลม
(ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิ น) 1 ฤดู 1 รั กษาตัวไม่สมํ,า เสมอ 1 ถู กทําร้ าย 1 ผลของกรรม 1
เป็ นที, 8 ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินนําลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อน
หนาวต่าง ๆ ด้วยสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนเย็น ทังด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถ้าไม่สมดุลร้อน
เย็นก็จะทําให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุลร้อนเย็นก็จะทําให้เกิดสุ ขเวทนา (แข็งแรง)
การปรับสมดุลร้อนเย็นทังกายใจนัน สัมพันธ์กบั ข้อความที,วา่ “สมัยหนึ, งพระผูม้ ีพระภาค
่ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนันแล
ประทับอยูณ
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ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็ นไข้หนักครังนันแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระ
ภาคถึ งที,ประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคแล้วนัง, ณ ที,ควรส่ วนข้างหนึ, ง ครันแล้ว ได้กราบทูล
พระผูม้ ี พ ระภาคว่า ข้า แต่ พ ระองค์ผู ้เ จริ ญ ท่ า นพระคิ ริ ม านนท์อ าพาธได้รั บ ทุ ก ข์เ ป็ นไข้ห นัก
ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูม้ ี พระภาค ได้โปรดอนุ เคราะห์ เสด็จเยี,ย มท่า นพระคิ ริม านนท์
ยัง ที, อ ยู่เ ถิ ด พระเจ้าข้าฯ พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่าดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา
10 ประการ แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที,อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะ
ได้ฟังสัญญา 10 ประการนัน เป็ นฐานะที,จะมีได้ สัญญา 10 ประการเป็ นไฉนคือ อนิ จจสัญญา 1
อนัตตสัญญา 1 อสุ ภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิ โรธสัญญา 1 สัพพ
โลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา 1 อนาปานัสสติ 1 ฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ก็อนิ จจสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรื อนว่างเปล่ าก็ ดี ย่อมพิ จารณาเห็ นดัง นี ว่า รู ปไม่เที, ยง เวทนาไม่ เที, ยง สัญญา
ไม่เที,ยง สังขารทังหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ย่อมพิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เที,ยงใน
อุปาทานขันธ์ 5 เหล่านีด้วยประการอย่างนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อนิจจสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่าจักษุเป็ นอนัตตา รู ปเป็ นอนัตตา หู เป็ น
อนัตตา เสี ยงเป็ นอนัตตา จมูกเป็ นอนัตตา กลิ,นเป็ นอนัตตา ลินเป็ นอนัตตา รสเป็ นอนัตตา กายเป็ น
อนัตตา โผฏฐัพพะเป็ นอนัตตา ใจเป็ นอนัตตา ธรรมารมณ์ เป็ นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็ นอนัตตาในอายตนะทังหลายทังภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี ด้วยประการอย่างนี ดูกร
อานนท์ นีเรี ยกว่า อนัตตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อสุ ภสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็น
กายนี นัน, แล เบืองบนแต่พืนเท้าขึนไป เบืองตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ ้มอยูโ่ ดยรอบเต็มด้วยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก ม้าม
เนื อ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ
มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่งามในกายนี
ด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อสุ ภสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี,
โคนไม้ก็ดี อยู ่ใ นเรื อ นว่า งเปล่ า ก็ดี ย่อ มพิจ ารณาเห็ น ดัง นี ว่า กายนี มี ทุ ก ข์ม ากมี โ ทษมาก
เพราะฉะนันอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึนในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน โรคกาย โรคศีรษะ
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟั น โรคไอ โรคหื ด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื, องซึ ม โรคในท้อง
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสี ยด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่ อ โรคลมบ้าหมู
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โรคหิ ดเปื, อย โรคหิ ดด้าน โรคคุ ดทะราดหู ด โรคละอองบวม โรคอาเจี ยนโลหิ ต โรคดี เดื อด
โรคเบาหวาน โรคเริ มโรคพุพอง โรคริ ดสี ดวง อาพาธมีดีเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็ นสมุฏฐาน
อาพาธมีลมเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การ
บริ หารไม่สมํ,า เสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกําลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม
ความหนาว ความร้ อน ความหิ วความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปั สสาวะ ย่อมพิจารณาเห็ นโดย
ความเป็ นโทษในกายนีด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อาทีนวสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ ก็ ป หานสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี ย่อมไม่ ยินดี
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึ ง ความไม่มี ซึ, ง กามวิตกอันเกิ ดขึ นแล้ว
ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอัน
เกิดขึนแล้ว ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
วิตกอันเกิ ดขึ นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี
ซึ, ง อกุศ ลธรรมทังหลายอันชัว, ช้าอันเกิดขึนแล้ว ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าปหานสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.
2460)
“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินน,ั สงบธรรมชาตินน,ั ประณี ต
คือธรรมเป็ นที, ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที,สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นที,สินไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที,สาํ รอกกิเลส ธรรมชาติเป็ นที,ดบั กิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าวิราคสัญญาฯ”
(องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ นิ โรธสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนั, สงบธรรมชาตินน,ั ประณี ต
คือธรรมเป็ นที, ระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที,สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นที,สินไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที, ดบั โดยไม่เหลื อ ธรรมชาติ เป็ นที, ดบั กิ เลสและกองทุ กข์ ดู กรอานนท์นีเรี ยกว่า นิ โรธ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ สั พ พโลเกอนภิ ร ตสั ญ ญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็ นเหตุตงมั
ั น, ถื อมัน, และเป็ นอนุ สัยแห่ งจิต ย่อมงดเว้นไม่ถือมัน,
ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ สั พ พสั ง ขาเรสุ อ นิ จจสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ภิก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลียดชัง แต่สังขารทังปวง ดูกรอานนท์ นี เรี ยกว่า สัพพสังขาเรสุ อนิ จจ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
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“ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดีอยู่ที,
โคนไม้ก็ดีอยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี นัง, คูบ้ ลั ลังก์ตงกายให้
ั
ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอ เป็ นผูม้ ีสติ
หายใจออกเป็ นผูม้ ีสติหายใจเข้า เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดั ว่าหายใจออกยาวหรื อเมื,อหายใจเข้ายาวก็
รู ้ ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื, อหายใจออกสั นก็ รู้ชัดว่าหายใจออกสั นหรื อเมื, อหายใจเข้า สันก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้าสัน ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้กายทังปวงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้
กายทังปวงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขาร
หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษา
ว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่า
จักระงับจิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้
จิตหายใจออก ย่อมศึ กษาว่าจักกําหนดรู ้ จิตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจักยังจิ ตให้บนั เทิ งหายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บนั เทิงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักตังจิตให้มน,ั หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักตัง
จิ ตให้ม น,ั หายใจออก ย่อมศึ ก ษาว่าจักเปลื องจิ ตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่าจัก เปลื องจิ ตหายใจออก
ย่อมศึกษาว่าจักเปลื องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เที,ยง
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่เที,ยงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจัก
เป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกําหนัดหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความดับสนิ ทหายใจออก ย่อมศึกษา
ว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความดับสนิ ทหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความ
สลัดคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความสลัดคืนหายใจเข้า ดูกรอานนท์นี
เรี ยกว่า อานาปานัสสติฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่ าวสัญญา 10 ประการนี แก่คิริมานนทภิกษุไซร้
ข้อ ที, อ าพาธของคิ ริ ม านนทภิ ก ษุ จ ะพึ ง สงบระงับ โดยพลัน เพราะได้ฟั ง สั ญ ญา 10 ประการนี
เป็ นฐานะที,จะมีได้ฯ ลําดับนันแล ท่านพระอานนท์ได้เรี ยนสัญญา 10 ประการนี ในสํานักของพระผู ้
มี พ ระภาคแล้ว ได้เ ข้า ไปหาท่ า นพระคิ ริม านนท์ย งั ที, อ ยู่ ครั นแล้ว ได้ก ล่ า วสั ญญา 10 ประการ
แก่ท่านพระคิริมานนท์ ครังนันแล อาพาธนันของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนัน ก็แลอาพาธนันเป็ นโรคอันท่านพระ
คิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนันแลฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักปฏิบตั ิที,เป็ นต้นเหตุให้อายุยนื 7 ประการ ได้แก่ 1) เป็ นผูท้ าํ ความ
สบายแก่ตนเอง 2) รู ้จกั ประมาณในสิ, งที,สบาย 3) บริ โภคสิ, งที,ยอ่ ยง่าย 4) เที,ยวในกาละอันสมควร
5) ประพฤติเพียงดังพรหม (เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็ นผูม้ ีศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ให้อายุสัน ก็ตรงกันข้าม (องฺ .สตฺ ตก.22/125-126)
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พระพุ ท ธเจ้า ได้ต รั ส ตัว ชี วัด ของการมี สุ ข ภาพที, ดี 5 ข้อ ดัง นี 1) ความเจ็ บ ป่ วยน้อ ย
2) ความลําบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํ ลัง 5) เป็ นอยูผ่ าสุ ก (ม.มู.12/265)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเหตุแห่งการมีอายุยืน อายุสัน มีโรคมาก มีโรคน้อย ดังนี “ดูกรมาณพ
บุ ค คลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ ต าม บุ รุ ษ ก็ ต าม เป็ นผู้ มั ก ทํ า ชี วิ ต สั ต ว์ ใ ห้ ต กล่ ว ง เป็ นคน
เหี ยมโหด มีมือเปื อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต … จะเป็ นคน
มีอายุส< ั น ... ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ ว
เป็ นผู้ เว้ นขาดจากปาณาติ บ าต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธ หรื อวิช าหรื อวิธี ที, เบี ย ดเบี ย น) ได้
มีความละอาย ถึ งความเอ็นดู อนุ เคราะห์ดว้ ยความเกื อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ ... จะเป็ นคนมี
อายุยนื ... บุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ เบียดเบียนสั ตว์ (ทําให้
ตนเอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดื อดร้ อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย)
ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็ นคนมี
โรคมาก ... ดู ก รมาณพ บุ ค คลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ ต าม บุ รุ ษ ก็ ต าม เป็ นผู ้มี ป รกติ
ไม่ เ บี ย ดเบี ย นสั ต ว์ (ไม่ ท าํ ให้ ต นเอง คนอื, น หรื อ สั ต ว์อื, น ได้รั บ ความทุ ก ข์ท รมาน เดื อ ดร้ อ น
ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ด้วยฝ่ ามื อ หรื อก้อนดิ น หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชา
หรื อวิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็ นคนมีโรคน้ อย ....” (ม.อุ.14/582 - 585)
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการปฏิบตั ิเพื,อให้เกิดความผาสุ กว่า “ผูใ้ ดแสวงหาความสุ ขเพื,อตน
ย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทงหลาย
ั
(การไม่ทาํ ให้ตนเอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย)” (ขุ.ขุ.25/20)
เมื, อ ใช้ห ลัก การในพระไตรปิ ฎก สั ง คี ติ สู ต ร, สิ ว กสู ต ร, อาพาธสู ตร, อนายุ ส สสู ต ร,
กกจูปมสู ตร, จูฬกัมมวิภงั คสู ตร และทัณฑวรรคที, 10 มาสังเคราะห์ร่วมกัน จะได้ อาการหลัก ซึ งเป็ น
การวินิจฉัยทีถูกต้ องไม่ ผดิ พลาดเลย คือ การใช้ สิงต่ าง ๆ มาปรับสมดุลร้ อนเย็น ทั<งด้ านรู ปธรรมและ
นามธรรม (สังคีติสูตร สิ วกสู ตร และอาพาธสู ตร) ปรับไปสู่ จุดที,ไม่เบียดเบียนสัตว์ทงปวง
ั
คือไม่ทาํ
ให้ตวั เอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น เกิดสภาพทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย (จูฬกัมมวิภงั คสู ตร
และทัณฑวรรคที, 10) คือ ทําให้มีสภาพ สุ ข สบาย (เจ็บป่ วยน้ อย ลําบากกายน้ อย) เบากาย มีกําลัง
(อนายุสสสู ตร และกกจูปมสู ตร) จะทําให้ โรคน้ อยลงและอายุยนื
ส่ วนการใช้ สิงต่ าง ๆ ทั<งด้ านรู ปธรรมและนามธรรม มาทําให้ เกิดร้ อนเย็นไม่ สมดุล (สังคีติ
สู ตร สิ วกสู ตรและอาพาธสู ตร) ทําให้ตวั เอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น เกิดสภาพทุกข์ ทรมาน เดือดร้อน
ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย เป็ นการเบียดเบียน (จูฬกัมมวิภงั คสู ตร และทัณฑวรรคที,10) คือทําให้มี
สภาพ ไม่ สุข ไม่ สบาย (เจ็บป่ วยมาก ลําบากกายมาก) หนักกาย ไม่ มีกําลัง และอ่ อนเพลีย (อนายุสส
สู ตร และกกจูปมสู ตร) จะทําให้ มีโรคมากและอายุส< ั น
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ดังนั< น ไม่ ว่ า ผู้ ใ ดจะมีอ าการเจ็ บ ป่ วยใด ๆ ก็ส ามารถวินิจ ฉั ยสภาพความเจ็ บ ป่ วยเป็ น
3 ภาวะ คือ
อาการหลัก ของภาวะร้ อ นเกิน (อาการทีถู ก ต้ อ ง) เมื, อกระทบอากาศร้ อน อาหารหรื อ
สมุ น ไพรหรื อ สิ , ง ที , มี ฤ ทธิl ร้ อ นแล้ว รู ้ สึ ก ไม่ส บายไม่เ บากายไม่มี ก าํ ลัง (อ่อ นเพลี ย หนัก ตัว )
เมื, อ กระทบอากาศเย็น อาหารหรื อสมุ นไพรหรื อสิ, ง ที, มี ฤ ทธิl เย็นแล้วรู ้ สึ ก สบายเบากายมี ก ํา ลัง
หรื อ ไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แก้ไขด้วยการใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl เย็น ลดหรื องดสิ, งที, มีฤทธิl ร้ อน เท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
อาการหลั ก ของภาวะเย็ นเกิ น (อาการที ถู ก ต้ อ ง) เมื, อ กระทบอากาศเย็น อาหารหรื อ
สมุ น ไพรฤทธิl หรื อ สิ, ง ที, มี ฤ ทธิl เย็นแล้ว รู ้ สึ ก ไม่ ส บายไม่ เบากายไม่ มี ก าํ ลัง (หนัก ตัวอ่ อนเพลี ย )
เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนแล้วรู ้สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อ
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แก้ไขด้วยการใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรื องดสิ, งที,มีฤทธิl เย็น เท่าที,รู้สึกสุ ข
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
อาการหลักของภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ<นพร้ อมกัน (ร้ อนเย็นพันกัน) (อาการที
ถูกต้ อง) กระทบสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนอย่างเดียว ก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (หนักตัวอ่อนเพลีย)
กระทบสิ, งที, มีฤทธิl เย็นอย่างเดี ยวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํ ลัง (หนักตัวอ่อนเพลี ย) แต่เมื, อ
กระทบทังสิ, งที,มีฤทธิl ร้ อนและเย็นผสมกันแล้วรู ้ สึกสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากาย
มีกาํ ลัง แก้ไขด้วยการใช้ส,ิ งที, มีฤทธิl ร้ อนและเย็นผสมกัน เท่าที,รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อ
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
โดยสังเกตตนเองจากการกระทบอากาศร้ อนหรื อเย็น อาหารหรื อสมุ นไพรหรื อสิ, งที, มี
ฤทธิl ร้ อนหรื อเย็น หรื อร้ อนเย็นผสมกัน อาจใช้นาทดสอบก็
ํ
ได้ (นําธรรมดาหรื อนําเย็นมีฤทธิl เย็น
นําอุ่ นไม่ จดั มี ฤ ทธิl ร้ อนเย็น ผสมกัน นําอุ่ นจัดมี ฤ ทธิl ร้ อน) โดยสั ม ผัส ประมาณ 5-10 นาที หรื อ
ยาวนานกว่านัน แล้วสังเกตตนเองว่าเกิ ดความรู ้ สึกสบายเบากายมี กาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากาย
มีกาํ ลัง หรื อไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัว ถ้าสบายเบากายมีกาํ ลังหรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แสดง
ว่าสิ, งนันหรื อสภาพนันทําให้เกิ ดสมดุ ลร้ อนเย็น จะช่ วยให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และ
อายุยนื ก็ควรอาศัยสิ, งนัน ณ เวลานัน แต่ถา้ ไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัวแสดงว่าสิ, งนันหรื อสภาพนัน
ไม่สมดุ ลร้ อนเย็นจะทําให้เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บมากขึน อ่อนแอ และอายุสัน ควรลดละเลิ กสิ, งนัน ณ
เวลานัน สําหรับ ณ เวลาอื,น ที,สภาพชีวติ เปลี,ยนไปจากเดิม อันเกิดจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที,เกิดในชี วิต
เราหรื อที,เข้ามากระทบกับชีวติ เรา เช่น อากาศ (ในพระไตรปิ ฎก “สิ วกสู ตร” พระพุทธเจ้าระบุชดั ว่า
ฤดูมีผลต่อสุ ขภาพ เราสามารถดูอาการของชี วิตเราเมื,อกระทบฤดูหรื อสภาพอากาศต่าง ๆ) กิจกรรม
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การงาน หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ เป็ นต้น เราก็ปรั บเปลี, ยนสิ, งที,มาใช้ปรับสมดุ ลร้ อนเย็นให้เรารู ้ สึก
สบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง
การตรวจสอบว่าสิ, งนัน ๆ เป็ นประโยชน์ (ถูกกัน) หรื อเป็ นโทษ (ไม่ถูกกัน) กับชี วิตของผู ้
นัน ณ เวลานัน สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยการทดลองกําลัง เมื,อผูน้ นสั
ั มผัสกับสิ, งนัน ๆ เช่น ให้ผูท้ ี,
ต้อ งการทดสอบว่ า สิ, ง นั นเป็ นประโยชน์ (ถู ก กัน ) กับ ตนหรื อ ไม่ สั ม ผัส กับ สิ, ง นั น แล้ ว เอา
นิวหัวแม่มือกับนิ วชี ข้างใดข้างหนึ, งชนกันให้เป็ นลักษณะวงกลม หรื อวงแหวน เกร็ งให้แน่น (ภาพ
ที, 31) จากนันให้อีกคนหนึ, งสอดนิ วชี ทังสองข้างเข้าไปในวงกลมดังกล่าว จากด้านหน้าของผูส้ อด
นิวโค้งเข้ามาหาตัวเองเหมือนตะขอ แล้วออกแรงดึงง้างให้นิวหัวแม่มือกับนิ วชี แยกออกจากกัน คน
ที, เ กร็ ง นิ วหั ว แม่ มื อ กับ นิ วชี ให้ เ ป็ นวงกลมกับ คนที, ใ ช้ นิ วชี ทังสองง้ า งออก จะต้อ งออกแรง
พอประมาณ ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครัง (ภาพที, 32) เปรี ยบเทียบกับการ
ไม่สัมผัสสิ, งนัน ณ เวลานัน กรณี ใดมีกาํ ลังมากกว่าในการต้านแรงง้าง แสดงว่าสิ, งนันเป็ นประโยชน์
(ถูกกัน) กับชี วิตของผูน้ นั ณ เวลานัน ส่ วนกรณี ใดมีกาํ ลังน้อยกว่าในการต้านแรงง้าง แสดงว่าสิ, ง
นันเป็ นโทษ (ไม่ถูกกัน) กับชีวติ ของผูน้ นั ณ เวลานัน

ภาพที, 31 ผูท้ ี,ตอ้ งการทดสอบว่าสิ, งใด ๆ นันเป็ นประโยชน์ (ถูกกัน) กับตนหรื อไม่ ให้สัมผัสกับ
สิ, งนัน แล้วเอานิวหัวแม่มือกับนิวชีข้างใดข้างหนึ,งชนกันให้เป็ นลักษณะวงกลม เกร็ งให้แน่น
ที,มา (แก้วใจเพชร กล้าจน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 23 และ 28)
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ภาพที, 32 ให้อีกคนหนึ, งสอดนิ วชี ทังสองข้างเข้าไปในวงกลมดังกล่าวจากด้านหน้าของผูส้ อดนิ ว
โค้งเข้ามาหาตัวเองเหมื อนตะขอ แล้วออกแรงดึ งง้างให้นิวหัวแม่มือกับนิ วชี แยกออก
จากกัน คนที, เกร็ ง นิ วหัวแม่ มือกับ นิ วชี ให้เป็ นวงกลมกับ คนที, ใ ช้นิวชี ทังสองง้างออก
จะต้องออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครัง
ที,มา (แก้วใจเพชร กล้าจน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28)
การตรวจสอบกรณี ผูน้ ันเป็ นอัม พาตหรื อ ไม่ มี ก ํา ลัง หรื อ ไม่ ต้อ งการเกร็ ง ด้วยตนเอง
ให้ผูน้ นั สัมผัสกับสิ, งที,ตอ้ งการทดสอบ แล้วให้คนหนึ, งสัมผัสกับผูน้ นอาจสั
ั
มผัสโดยตรงหรื อจับ
โลหะสั ม ผัสก็ ไ ด้ จากนันเอานิ วหัวแม่ มื อกับ นิ วชี ข้า งใดข้า งหนึ, ง ชนกันให้เป็ นลักษณะวงกลม
เกร็ งให้แน่ น แล้วให้อีกคนหนึ, งสอดนิ วชี ทังสองข้างเข้าไปในวงกลมดังกล่าวจากด้านหน้าของผู ้
สอดนิ วโค้งเข้ามาหาตัวเองเหมือนตะขอ จากนันออกแรงดึ งง้างให้นิวหัวแม่มือกับนิ วชี แยกออก
จากกัน คนที,เกร็ งนิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ให้เป็ นวงกลม กับคนที,ใช้นิวชี ทังสองง้างออก จะต้องออก
แรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิ น โดยประมาณให้เท่าเดิ มทุกครัง เปรี ยบเทียบกับการไม่สัมผัสสิ, งนัน ณ
เวลานัน กรณี ใ ดที, ก ารเกร็ ง นิ วเป็ นวงกลมมี ก ํา ลัง มากกว่า ในต้า นแรงง้า ง แสดงว่า สิ, ง นันเป็ น
ประโยชน์ (ถูกกัน) กับชี วิตของผูน้ นั ณ เวลานัน ส่ วนกรณี ใดที,การเกร็ งนิ วเป็ นวงกลมมีกาํ ลังน้อย
กว่าในการต้านแรงง้าง แสดงว่าสิ, งนันเป็ นโทษ (ไม่ถูกกัน) กับชีวติ ของผูน้ นั ณ เวลานัน
การตรวจสอบว่าผูใ้ ดมีโรคหรื อความไม่สมดุลของร่ างกาย ณ อวัยวะใด ก็สามารทดสอบ
ด้วยการให้คนหนึ, งสัมผัสกับผูน้ นอาจสั
ั
มผัสโดยตรงหรื อจับโลหะสัมผัสก็ได้ โดยสัมผัสผิวหนังที,
ตรงตามอวัยวะที,ตอ้ งการทดสอบ (สัมผัสผ่านผ้าได้) จากนันเอานิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ข้างใดข้างหนึ, ง
ชนกันให้เป็ นลักษณะวงกลม เกร็ งให้แน่น แล้วให้อีกคนหนึ, งสอดนิ วชี ทังสองข้างเข้าไปในวงกลม
ดังกล่าวจากด้านหน้าของผูส้ อดนิ วโค้งเข้ามาหาตัวเองเหมือนตะขอ จากนันออกแรงดึงง้างให้นิว
หัวแม่มือกับนิ วชี แยกออกจากกัน คนที,เกร็ งนิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ให้เป็ นวงกลมกับคนที,ใช้นิวชี ทัง
สองง้างออก จะต้องออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครัง เมื,อเปรี ยบเทียบ
กับ การต้า นแรงง้า งในขณะที, ไ ม่สั ม ผัส จุ ดนัน ๆ ณ เวลานัน ผูเ้ กร็ ง นิ วหัวแม่ มื อกับ นิ วชี ให้เป็ น
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วงกลมสัมผัสจุดใดที,แรงเกร็ งนิวมีกาํ ลังน้อยกว่าในการต้านแรงง้าง แสดงว่าอวัยวะภายในที,ตรงกับ
จุดนันมีโรคหรื อความไม่สมดุ ล ณ เวลานัน ส่ วนผูเ้ กร็ งนิ วหัวแม่มือกับนิ วชี ให้เป็ นวงกลมสัมผัส
จุดใดที,การเกร็ งนิ วมีกาํ ลังที,มากกว่าในการต้านแรงง้าง แสดงว่าอวัยวะภายในที,ตรงกับจุดนันแข็งแรง
หรื อมีความสมดุลดี ณ เวลานัน

ภาพที, 33 การตรวจสอบโรคหรื อความไม่สมดุลของร่ างกาย ด้วยการให้คนหนึ, งสัมผัสกับผูท้ ี,มีโรค
หรื อ ความไม่ ส มดุ ล ของร่ า งกาย ณ อวัย วะใด โดยสั ม ผัส ผิ วหนัง ที, ต รงตามอวัย วะที,
ต้องการทดสอบโดยสัมผัสผ่านผ้า (เสื อ) ของผูน้ นั ๆ
ที,มา (แก้วใจเพชร กล้าจน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28)
การทดสอบโดยใช้แรงต้านด้วยเทคนิ คอื,น ๆ ก็สามารถทดสอบกําลังได้เช่นเดียวกัน เช่น
การยื,นแขนออกแล้วออกแรงต้านโดยให้อีกคนหนึ, งกดแขนลง หรื อยืนแยกขาพอประมาณแล้วให้
อีกหนึ,งคนดึงแขนลงข้างตัว เพื,อทดสอบแรงต้าน เป็ นต้น
ซึ, ง ผูว้ ิ จ ัย พบว่า ความรู ้ สึ ก สบายเบากายมี ก ํา ลัง หรื อ ไม่ ส บายแต่ เ บากายมี ก ํา ลัง หรื อ
ไม่ ส บายอ่ อนเพลี ย หนัก ตัวที, มี ผ ลมากที, สุ ดต่ อสุ ข ภาพ และตรวจวัดได้เร็ วที, สุ ด คื อ การมี กํา ลัง
หรือไม่ มีกาํ ลัง และการเบาตัวหรือหนักตัว สอดคล้องกับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “วิมุติหรื อความหลุด
พ้นจากทุ กข์ เป็ นกําลัง” (ที.ปา.11/50) เมื, อมีกาํ ลังจะคานแรงดึ งดู ดของโลกได้ ทําให้รู้สึกเบาตัว
ถ้าชีวติ ได้รับสารหรื อพลังงานที,สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวติ จะนําไปสังเคราะห์เป็ นพลังของชี วิต
และดู ดดึ งมาสังเคราะห์ เป็ นรู ปร่ างที, ปกติ แข็งแรง ชี วิตจึ งมี กาํ ลังและเบาตัว ตรงกันข้าม ถ้าชี วิต
ได้รับ สารหรื อพลังงานที, ไ ม่ ส มดุ ล ร้ อนเย็น สั ญญาของชี วิตจะผลัก ขับ สิ, ง นันออกจากชี วิตหรื อ
สังเคราะห์เป็ นสภาพผิดปกติในร่ างกาย เมื,อเสี ยพลังในการขับสิ, งนันออกจากชีวติ พลังของชี วิตก็จะ
ลดลง เกิดอาการกําลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว หรื ออาการไม่สบายต่าง ๆ เช่น ในขณะที,เป็ นไข้ เป็ น
สภาพที, ชี วิ ต มี พ ลัง ความร้ อ นที, ม ากเกิ น ชี วิ ต จะผลัก ดัน สิ, ง ที, มี ฤ ทธิl ร้ อ นออก มัก จะเหม็ น ข้า ว
เหม็นกระเทียม หรื อสิ, งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเข้าไปมักจะผะอืดผะอม กําลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว
อาจอาเจียนหรื อถ่ายออก เพราะข้าวเป็ นคาร์ โบไฮเดรทให้พลังงานความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน
นอกจากไม่เป็ นประโยชน์แล้ว ยังเป็ นโทษต่อร่ างกาย ณ เวลานัน ดังนันขณะเป็ นไข้ สัญญาของชี วิต
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จึงผลักดันออกจากร่ างกาย ตรงกันข้ามเมื,อทําให้ร่างกายเย็นลงด้วยวิธีใดก็ตาม ชี วิตมักจะหอมข้าว
หอมกระเทียม หรื อสิ, งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้ อน กิ นเข้าไปแล้วมีพลัง เบาตัว เพราะสัญญาของชี วิตจะสั,ง
ให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น และพลังสัญญาของชี วิตจะดูดดึงสิ, งที,สมดุ ล
ร้อนเย็นไปเป็ นพลังของชีวติ และกอร์ ปก่อเป็ นร่ างกายที,เป็ นปกติแข็งแรง
ประเด็นที,พระพุทธเจ้าระบุชดั ว่า ฤดูมีผลต่อสุ ขภาพ ในพระไตรปิ ฎก “สิ วกสู ตร” มีกรณี
ตัว อย่ า ง คื อ ผู ้วิ จ ัย และที ม งานรวม 12 คน ได้ ไ ปทํา ค่ า ยสุ ขภาพแพทย์ วิ ถี พุ ท ธที, ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กาประมาณ 1 เดือน ในรัฐที,เป็ นเมืองทะเลทราย ชี วิตจะรู ้สึกทรมานไม่สบายอ่อนเพลี ย
หนักตัวจากสภาพอากาศกลางวันที,ร้อนจัดและกลางคืนที,หนาวจัด (สองฤดูในวันเดี ยวกัน) ผูว้ ิจยั
และทีมงานมีอาการอ่อนเพลีย ริ มฝี ปากแตกผิวหนังแตก บางท่านเลือดซิ บตามรอยแตก มีเหตุปัจจัย
ให้ผูว้ ิจยั มี สติ รู้ว่า เราถู กเล่ นงานจากทังร้ อนและเย็นเกิ นเกิ ดขึ นพร้ อมกัน เพราะเรารู ้ สึกทรมาน
ไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัวกับทังสองสภาพอากาศ สําหรับร้อนเกินนันเราได้แก้ไขแล้ว โดยใช้ส,ิ งที,
มีฤทธิl เย็น ตังแต่อยู่ที,เมืองไทย ซึ, งส่ วนใหญ่มีสภาพอากาศร้ อน เมื,ออยู่ที,อเมริ กาในช่วงกลางวันที,
อากาศร้อนเราใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นเราก็สบาย แต่พอกลางคืนเราหนาวแทบตาย เพราะไม่ได้ใช้ร้อนแก้
เราทรมานไม่สบายกันอยู่ 1 สัปดาห์ พอรู ้วา่ เป็ นภาวะร้อนเย็นพันกัน ผูว้ จิ ยั และทีมงานก็ปรับเพิ,มสิ, ง
ที,มีฤทธิl ร้อน เช่น ผักผลไม้ที,มีฤทธิl ร้อน เมล็ดธัญพืชที,มีโปรตีนฤทธิl ร้อน และเมล็ดธัญพืชที,มีไขมัน
ซึ, งมีฤทธิl ร้อนอยูแ่ ล้ว ทังผูว้ ิจยั และทีมงานอาการไม่สบายก็ทุเลาอย่างมาก ภายใน 5-10 นาที เพราะ
ได้ปรับแก้ทงร้
ั อนและเย็นที,พนั กัน ณ สภาพอากาศอย่างนัน นําหนักผูว้ จิ ยั เพิ,มขึน 2.6 กิโลกรัม อยูท่ ี,
อเมริ กาได้อย่างสบายและมี พลัง (แต่ผูว้ ิจยั และที มงานต้องพาพี,น้องไทยที,อาศัยอยู่ในอเมริ กาลด
โปรตีนและไขมัน เพราะเขากินสิ, งเหล่านันมากเกินไป พาเพิ,มผักผลไม้เพราะเขากินน้อยเกินไป เมื,อ
ปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นถู ก ต้องแล้วส่ วนใหญ่ก็มีสุ ขภาพดี ขึน) เมื, อกลับ มาถึ งประเทศไทย ผูว้ ิจยั ก็ มี
อาการบวมคันปวดตึงตามเนือตัวเป็ นอาการของภาวะร้อนเกิน เพราะเมืองไทยเป็ นเมืองร้อน สิ, งที,มี
ฤทธิl ร้อน 2.6 กิโลกรัม ที,เพิ,มขึนเกิดสมดุลร้อนเย็นพอดีที,อเมริ กา ซึ, งเป็ นเมืองที,มีทงร้
ั อนมากและ
เย็นมากในวันเดี ยวกันนัน ร้ อนเกิ นสําหรับผูว้ ิจยั ในเมืองไทยซึ, งเป็ นเมืองร้ อน (ยกเว้นช่ วงอากาศ
หนาวบางช่ วงบางวันก็ตอ้ งปรั บให้อุ่นขึ นเท่าที, รู้สึกสุ ขสบายเบากายมี กาํ ลัง) ผูว้ ิจยั จึงทําให้ชีวิต
เย็นลงด้วยการลดสิ, งที, มี ฤทธิl ร้ อน เพิ, มสิ, งที, มีฤทธิl เย็น เท่าที, รู้สึกสุ ข สบายเบากายมี ก าํ ลัง อาการ
ไม่สบายอ่อนเพลี ยหนักตัวดังกล่าวทุเลาและหายไปภายใน 3 วัน และปรับสมดุ ลร้อนเย็นต่อเนื, อง
ภายใน 2 สัปดาห์นาหนั
ํ ก 2.6 กิโลกรัมนันได้หายไป กลับมามีนาหนั
ํ กเท่าปกติในเมืองไทยก่อนไป
อเมริ กา รู ้สึกสดชื,นสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง
การเข้าหรื อออกห้องแอร์ ก็เช่ นเดี ยวกัน ห้องแอร์ ที,มีความเย็นมาก ก็คือ สภาพฤดู หรื อ
อากาศเย็น ดังนัน เมื,ออยู่ในห้องแอร์ ที,รู้สึกหนาวเย็นมาก เราก็ปรับสมดุ ลให้อุ่นขึนเท่าที,สุขสบาย
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เบากายมี กาํ ลัง เมื, อออกจากห้องแอร์ มาสู่ อากาศที, ร้อนกว่า ก็ปรับให้ร่างกายเย็นลงเท่าที, รู้สึกสุ ข
สบายเบากายมีกาํ ลัง ซึ, งในชีวติ จริ งบางท่านต้องเข้าหรื อออกห้องแอร์ หรื อบางวันอากาศแปรปรวน
มีหลายฤดู เช่ น ร้ อน ฝน (เย็น) หนาว (เย็น) ในวันเดี ยวกัน เราต้องสังเกตตัวเองว่า เรามีความรู ้ สึก
ทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลี ยหนักตัวกับสภาพอากาศอย่างไรบ้าง แล้วปรับสมดุลร้ อนเย็นใช้สิ,ง
ต่าง ๆ มาปรับแก้ที,มีฤทธิl ตรงกันข้ามกับที,เรารู ้ สึกทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลี ยหนักตัว ให้รู้สึก
สุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง เช่ น เรารู ้สึกทุกข์ทรมานไม่สบายกับอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตก อีกสัก
พักฝนก็ตก ถ้ารู ้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เช่น ใส่ เสื อแขนยาวรู ้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํ ลังขึน สักพักรู ้สึก
ร้อนไม่สบาย อ่อนเพลี ยหนักตัว เมื,อถอดเสื อแขนยาวแล้วรู ้ สึกเย็นสบายเบากายมีกาํ ลัง อีกสักพัก
รู ้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัว ใส่ เสื อแขนยาวรู ้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํ ลังขึน สักพักรู ้ สึก
ร้ อนไม่สบายอ่อนเพลี ยหนักตัว เมื,อถอดเสื อแขนยาวแล้วรู ้ สึกเย็นสบายเบากายมีกาํ ลัง อีกสักพัก
รู ้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัวสลับไปมาอย่างนีเรื, อย ๆ แสดงว่าเป็ นภาวะร้อนเย็นพันกัน วิธี
แก้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกัน ถ้ารู ้สึกหนาวจนไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัวอย่างเดียว แสดง
ว่าเป็ นภาวะเย็นเกิ น วิธีแก้ใช้ส,ิ งที,มีฤทธิl ร้ อน แต่ถา้ ยังรู ้ สึกร้ อนไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัวอยู่ เช่ น
ใส่ เสื อแขนยาวแล้วรู ้สึกร้อนอึดอัดไม่สบายอ่อนเพลียหนักตัว แสดงว่าเป็ นภาวะร้อนเกิน วิธีแก้ใช้
สิ, งที,มีฤทธิl เย็น เมื,อปรับสมดุลร้อนเย็น ในสัดส่ วนที,รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง จะทําให้โรคภัยไข้
เจ็บลดลง เราก็จะแข็งแรงอายุยนื
จะเห็นได้วา่ คน ๆ เดี ยวกัน ณ สถานที,ต่างกัน สภาพอากาศต่างกัน การปรับสมดุลร้ อน
เย็นก็ต่างกัน จึ งจะได้สุขภาพที, แข็งแรง สิ, งต่าง ๆ จะเป็ นประโยชน์ต่อชี วิตเมื, อสมดุ ลร้ อนเย็น ณ
เวลานัน ๆ เท่านัน เมื, อองค์ประกอบเหตุปัจจัยเปลี, ยนแปลงไป จนมี ผลให้สภาพร้ อนเย็นในชี วิต
เปลี, ย นแปลงไป สิ, ง ที, เคยเป็ นสมดุ ล ร้ อนเย็น ณ สภาพองค์ป ระกอบเหตุ ปั จจัย เก่ า แต่ ไ ม่ ส มดุ ล
ร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจัยใหม่ สิ, งนันก็จะเปลี,ยนจากประโยชน์เป็ นโทษ สําหรับบาง
สิ, งที,เคยไม่สมดุลร้อนเย็น เป็ นโทษ ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจัยเก่า แต่สมดุลร้อนเย็น ณ สภาพ
องค์ประกอบเหตุ ปัจจัยใหม่ สิ, ง นันก็จะเปลี, ยนจากโทษเป็ นประโยชน์ ดังที, พระพุทธเจ้าตรั สว่า
“โลกนี พร่ องอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” (ม.ม.13/450), “ทุกอย่างไม่เที,ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลา” (สํ.สฬา.
18/304), “นิพพานเท่านันที,เที,ยง” (ขุ.จู.30/659) โดยปั จจัยหลักจะแปรปรวนตามวิบากดีหรื อร้ายใน
อดี ต ส่ ว นหนึ, ง และปั จจุ บ ันส่ ว นหนึ, ง สั ง เคราะห์ ก ัน (อภิ .ก.37/1698) ผูท้ ี, ต้อ งการให้เ กิ ดสภาพ
ประโยชน์สุขสู งสุ ด จึ งต้องมีการปรับสมดุ ลร้ อนเย็นตลอดเวลาของชี วิต เพื,อให้ได้พลังชี วิตและ
ร่ างกายที,แข็งแรงสู งสุ ดเท่าที,จะเป็ นไปได้ จะได้นาํ พลังชี วิตและร่ างกายที,แข็งแรงนันไปบําเพ็ญบุญ
กุศลและทําหน้าที,ที,ดีงามต่อไป หรื อปรับสมดุ ลมิ ติอื,น ๆ ตลอดเวลาของชี วิต เพื,อให้เกิ ดสภาพที,
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดเท่าที,จะทําได้
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บางครังเมื, อปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นได้ดี ก็จะเกิ ดสภาพ สุ ขสบายเบากายมี กาํ ลัง พร้ อมกัน
แต่บางครังจะเกิดสภาพมีกาํ ลังเบากาย แต่มีอาการไม่สบายบางอย่างเกิดขึน ไม่ตอ้ งตกใจ ไม่ตอ้ งกังวลใจ
ให้ดีใจและสบายใจได้เลย แสดงว่าปรับสมดุ ลร้ อนเย็นได้ถูกต้อง ชี วิตมีกาํ ลังเขากําลังขับพิษออก
เมื,อพิษถูกระบายออกได้มาก อาการไม่สบายก็จะทุเลาและหายไป แต่ถา้ มีสภาพกําลังตก อ่อนเพลีย
หนักตัว พร้อมกับเกิ ดอาการไม่สบาย เป็ นอาการพิษกําเริ บ แสดงว่าปรับสมดุ ลร้อนเย็นไม่ถูกต้อง
ให้ปรับไปสู่ จุดที,มีกาํ ลังเบากาย ต่อให้ไม่มีอาการไม่สบายแต่มีสภาพกําลังตก อ่อนเพลี ย หนักตัว
แสดงว่ า ยัง ปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ ป รั บ ไปสู่ จุ ด ที, มี ก ํา ลัง เพราะเป็ นจุ ด ที, ดี ที, สุ ด
เป็ นประโยชน์ที, สุดต่อสุ ขภาพ ยกเว้น อาการไม่สบายที, เกิ ดขึ น ทํา ให้ผูเ้ จ็บป่ วยนันรู ้ สึกทรมาน
เกินไปทนได้ยากได้ลาํ บากเกินไป แม้จะมีกาํ ลังและเบาตัว ซึ, งแสดงว่าปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้อง
ชีวติ จึงมีพลังผลักดันพิษ แต่ช่องทางระบายพิษของร่ างกายติดขัดไม่ทะลุทะลวง วิธีแก้คือ ใช้วิธีการ
ระบายพิษตามช่องทางต่าง ๆ ช่วยอีกแรง โดยเฉพาะช่องทางที,เกิดอาการไม่สบาย ถ้ายังรู ้สึกทรมาน
เกินไปทนได้ยากได้ลาํ บากเกินไปอยู่ ให้ลดฤทธิl ร้อนเย็น (ถ้าใช้ร้อนให้เอาเย็นผสม ถ้าใช้เย็นก็ให้ใช้
ร้อนผสม) หรื อลดปริ มาณของวิธีที,ใช้ปรับสมดุ ลนันลง ในขีดที,ทาํ ให้รู้สึกไม่ทรมานเกิ นไป หรื อ
อาจใช้วิ ธี ก ารของการแพทย์แ ผนต่ า ง ๆ ที, ถู ก กัน คื อ เมื, อ ใช้แ ล้ว รู ้ สึ ก สุ ข สบายเบากายมี ก ํา ลัง
ช่วยเสริ มในการระบายพิษ หรื อกดหรื อระงับอาการไม่สบายให้น้อยลง หรื อช่วยระงับหรื อแก้ไข
ภาวะที, อ าจเกิ ด อัน ตราย ณ ปั จ จุ บ ัน นั น เสริ มอี ก แรงหนึ, ง ก็ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ชี วิ ต ผู ้ป่ วย
เมื,อช่ องทางระบายพิษทะลุทะลวงดีแล้ว จึงเพิ,มประสิ ทธิ ภาพของฤทธิl สมดุ ลร้ อนเย็นขึนไป เท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อทนอาการไม่สบายได้ในขีดที,ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาํ บากเกินไป
แต่ถา้ ช่องทางระบายพิษไม่ติดขัด ทะลุทะลวงดี เราสามารถใช้สมดุลร้อนเย็นได้เต็มศักยภาพ เท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลังสู งสุ ดเท่าที,เราจะทําได้
ผูว้ จิ ยั พบว่า สภาพร้อนเย็นไม่สมดุลที,ตีกลับไปกลับมาพันกันซับซ้อน ยากต่อการวินิจฉัย
และยากต่อการแก้ไขนัน เกิดจากวิบากกรรมร้ายเดิมในชาตินีหรื อชาติก่อน ๆ ร่ วมกับกิเลส การกระทําที,
ไม่ดี หรื อผิดศีลในปั จจุบนั ส่ วนผูท้ ี,ทาํ กุศลมาก ๆ พร้อมกับลดกิเลสให้ได้มาก ๆ หรื อปฏิบตั ิศีลให้
ได้มาก ๆ ตามฐานของตน (ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเครี ยดเกินไป) อาการมักตรงไปตรงมาตามอาการ
เด่ น ง่ ายต่อการวินิจฉัย และง่ ายต่อการแก้ไข ซึ, งเป็ นธรรมดาของชี วิตที, บางช่ วงบางคราว อาจมี
วิบากร้ายออกฤทธิl สร้างผลให้หลงทางทําให้วินิจฉัยไม่ออก หรื อวินิจฉัยผิดหรื อแก้ไขผิด เพราะทุก
ชี วิตไม่ เว้นแม้แต่ พ ระพุ ท ธเจ้า ล้วนเคยพลาดทําไม่ ดีม าทังนัน อาจในชาติ นีหรื อในชาติ ก่ อน ๆ
(ขุ.อป.32/392) พอหมดวิบากร้ายชุดนันก็จะวินิจฉัยได้ถูกต้อง และแก้ไขได้ถูกต้อง
เพราะโดยสัจจะที,แท้แล้ว กลไกที,ทาํ ให้เกิดอาการสมดุลร้อนเย็นหรื อไม่สมดุลหรื อสภาพ
ตีกลับไปกลับมาดังกล่าวทังหมด เกิดจากกลไกของสมดุลร้ อนเย็นด้านรู ปธรรมสังเคราะห์ร่วมกับ

306
นามธรรมคือวิบากกรรมดีหรื อร้ายในจิตวิญญาณ ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ของนามรู ป
ในมหาจักรวาล ใน “หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุ โลม) 11” คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึน (ความเป็ น
เหตุปัจจัยสื บเนื, องกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี “... วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู ้และตัวถูกรู ้) นามรู ป
จึงมี สฬายตนะ (สื, อติดต่อ 6 อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ น กาย ใจ) ...” จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า
จิตวิญญาณคือตัวสร้างร่ างกาย
แสดงว่า จิตวิญญาณคือพลังงานที,ดึงดูดวัตถุและพลังงานในโลกในมหาจักรวาล มาสร้าง
ทุกสิ, งทุกอย่างในชี วิตคน ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็ นประธานของสิ, งทังปวง
ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐที,สุด ทุกสิ, งสําเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา)”
(ขุ.ขุ.25/11)
จิ ต วิ ญ ญาณ เป็ นสิ, ง ที, ท ํา ให้ เ กิ ด สภาพหรื อ อาการต่ า ง ๆ ด้ว ยกลไกสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
สังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมดีหรื อร้าย ดังที,พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย
ประกอบด้วยเตโชธาตุ อนั มี วิบาก เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ ความ
เพียรฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็ นได้ว่า พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับสมดุ ลร้ อนเย็น จะทําให้มี
โรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมที,จะประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่ างกายที,แข็งแรง
นันเอง สัมพันธ์กบั สิ, งที,พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาํ ให้เกิดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์
(ความเจ็บป่ วยหรื อความเดือดร้อนเลวร้าย) หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ใน สํ.สฬา.18/427-429 “สุ ข ทุกข์
หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื, องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1
ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทําร้าย 1 ผลของกรรม (วิบากกรรม) 1 เป็ นที, 8 ฯ” ไฟ คือ ร้อน
ส่ วนดินนําลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับสมดุ ลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่าง ๆ ด้วย
สิ, งที,มีฤทธิl ร้อนเย็น ทังด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และจิต/พลังวิบากกรรม (นามธรรม) ถ้าไม่สมดุลร้อน
เย็นก็จะทําให้เกิ ดทุกขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุ ลร้อนเย็นก็จะทําให้เกิ ดสุ ขเวทนา (แข็งแรง)
“อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก” แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที, ทาํ ดี ทาํ ชัว, แล้ว มีอยู่”
(ม.อุ . 14/257) สั ม พันธ์ ก ับ ที, พ ระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ว่า “ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย เราไม่ ก ล่ า วความที, ก รรม
(การกระทําทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสั ญเจตนา (ความจงใจ) ที, บุ คคลทําแล้ว สะสมแล้ว
จะสิ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี หรื อในภพ
ถัดไป หรื อในภพอื,นสื บ ๆ ไป” (อภิ .ก.37/1698) ซึ, งพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุ กสิ, งทุกอย่างในมหา
จัก รวาลทังนามและรู ป ล้วนสัม พันธ์ ก นั หมดตามหลัก ปฎิ จจสมุ ป บาท (อนุ โลม) 11 (วิ.ม.4/1)
ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพันธ์กนั
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บุญและบาป, กุศลและอกุศล, ความไม่ กงั วลและความกังวล มีผลต่ อสุ ขภาพอย่ างไร
บุญกุศลและความไร้ กงั วล จะทําให้แข็งแรงอายุยืน บาปอกุศลและความกังวล จะทําให้
ความเสื, อมรุ นแรงยิง, ขึนมีโรคมากและอายุสัน ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสั,งสมบาป นําทุกข์มา
ให้” (ขุ.ขุ.25/30), “ผูผ้ ิดศี ลย่อมตกนรก (เดื อดเนื อร้ อนใจ)” (องฺ .สตฺ ตก.23/130), “การไม่ทาํ บาป
นําสุ ขมาให้ (ขุ.ขุ.25/59), “ความสั,งสมบุญ นําสุ ขมาให้” (ขุ.ขุ.25/30), “เมื,อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติ
เป็ นอัน หวัง ได้, เมื, อจิ ตไม่ เศร้ า หมอง สุ ค ติ เป็ นอันหวัง ได้” (ม.มู . 12/64), “ทุ ก ข์ย่อมไม่ ตกถึ ง ผู ้
หมดกังวล” (สํ.ส.15/122)
พระพุ ท ธเจ้า ได้ต รั ส ถึ ง การผิ ด ศี ล ธรรมจะทํา ให้ เ กิ ด ทุ ก ข์ ภ ัย มี โ รคมากและอายุ สั น
การปฏิบตั ิศีลธรรมจะทําให้เกิดความผาสุ ก แข็งแรงและอายุยนื ใน “จักกวัตติสูตร” ดังนี
“ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ... เมื, อความขัดสนถึ ง ความแพร่ หลาย อทิ นนาทานก็ ไ ด้ถึ ง ความ
แพร่ หลาย เมื,ออทินนาทานถึ งความแพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อศัสตราถึ งความ
แพร่ หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อปาณาติบาตถึ งความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึง
ความแพร่ หลาย เมื,อมุสาวาทถึ งความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณะก็
เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื, อมถอยจากอายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 80,000 ปี
ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 40,000 ปี บุรุษคนหนึ, งขโมย
เอาทรั พ ย์ข องคนอื, น ไป เขาช่ ว ยกัน จับ บุ รุ ษ นันได้แ ล้ว จึ ง แสดงแก่ พ ระราชาผูก้ ษัต ริ ย ์ ซึ, งได้
มูรธาภิเษกพร้ อมด้วยกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุรุษผูน้ ี ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื,นไป ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เมื,อเขาพากันกราบทูลอย่างนี แล้ว ท้าวเธอจึงตรัสคํานี กะบุรุษนันว่า พ่อบุรุษ ได้ยินว่าเธอ
ขโมยเอาทรั พย์ของคนอื, นไปจริ งหรื อ บุ รุษนันได้กราบทูล คําเท็จทังรู ้ อยู่ว่า ไม่จริ งเลยพระพุทธเจ้า
ข้าฯ” (ที.ปา.11/42)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังพรรณนามานี ... ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย
เมื,อความขัดสนถึงความแพร่ หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,ออทินนาทานถึ งความ
แพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อศัสตราถึงความแพร่ หลาย ปาณาติบาตก็ได้ถึงความ
แพร่ หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความ
แพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื, อมถอยจาก
อายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปี ฯ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 20,000 ปี บุรุษคนหนึ, งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื,นไป บุรุษอีกคนหนึ, ง
จึงกราบทูลแก่พระราชาผูก้ ษัตริ ย ์ ซึ, งได้มูรธาภิเษก เป็ นการส่ อเสี ยดว่า พระพุทธเจ้าข้าบุรุษชื, อนี
ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื,นไปฯ” (ที.ปา.11/43)
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“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังพรรณนามานี ... ความขัดสนก็ได้ถึงความแพร่ หลาย
เมื, อความขัดสนถึ งความแพร่ หลาย ปิ สุ ณ าวาจาก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื, อปิ สุ ณาวาจาถึ งความ
แพร่ หลาย แม้อายุข องสัตว์เหล่ านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณก็ เสื, อมถอย เมื, อพวกเขาเสื, อมถอยจาก
อายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปี ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 10,000 ปี สัตว์บางพวกมีวรรณะดีสัตว์บางพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตว์ทงสองพวกนั
ั
น สัตว์พวกที,มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตว์พวกที,มีวรรณะดี ถึ งความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอื,นฯ” (ที.ปา.11/44)
“ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
... ความขัดสนก็ ไ ด้ถึ ง ความแพร่ หลาย เมื, อความขัดสนถึ ง ความ
แพร่ หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความแพร่ หลาย กาเมสุ มิจฉาจาร
ก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อกาเมสุ มิจฉาจารถึงความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื, อมถอย
แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื, อมถอยจากอายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,
มีอายุ 10,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 5,000 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 5,000 ปี ธรรม
2 ประการคื อผรุ สวาจาและสัม ผัปปลาปะก็ ได้ถึ งความแพร่ หลาย เมื, อธรรม 2 ประการถึ งความ
แพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื, อมถอยจากอายุ
บ้าง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวกมี
อายุ 2,000 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ได้ถึงความ
แพร่ ห ลาย เมื, อ อภิ ช ฌาและพยาบาทถึ ง ความแพร่ ห ลาย แม้อ ายุ ข องสั ต ว์เ หล่ า นันก็ เ สื, อ มถอย
แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื, อมถอยจากอายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,
มี อ ายุ 2,500 ปี ก็ มี อายุ ถ อยลงเหลื อ 1,000 ปี ฯ ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายในเมื, อมนุ ษ ย์มี อ ายุ 1,000 ปี
มิ จฉาทิ ฏ ฐิ ก็ไ ด้ถึง ความแพร่ หลาย เมื, อมิ จฉาทิ ฏ ฐิ ถึง ความแพร่ หลาย แม้อายุข องสั ตว์เหล่ า นันก็
เสื, อมถอย แม้วรรณะก็ เสื, อมถอย เมื, อพวกเขาเสื, อมถอยจากอายุบ ้า ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้า ง
บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงแก่ความแพร่ หลาย เมื,อธรรม
3 ประการถึ งความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวก
เขาเสื, อมถอยจากอายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอายุ
250 ปี บางพวกมีอายุ 200 ปี ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุษย์มีอายุ 250 ปี ธรรมเหล่านี คือ ความไม่
ปฏิ บตั ิชอบในมารดา ความไม่ปฏิ บตั ิชอบในบิดา ความไม่ปฏิ บตั ิ ชอบในสมณะ ความไม่ปฏิ บตั ิ
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความแพร่ หลายฯ ... ความขัด
สนก็ ไ ด้ถึ ง แก่ ค วามแพร่ ห ลาย เมื, อ ความขัด สนถึ ง ความแพร่ ห ลาย อทิ น นาทานก็ ไ ด้ถึ ง ความ
แพร่ หลาย เมื,ออทินนาทานถึ งความแพร่ หลาย ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อศัสตราถึ งความ
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แพร่ หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่ หลาย มุสาวาทก็ได้ถึงความ
แพร่ หลาย เมื,อมุ สาวาทถึ งความแพร่ หลาย ปิ สุ ณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อปิ สุ ณาวาจาถึ ง
ความแพร่ หลาย กาเมสุ มิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อกาเมสุ มิจฉาจารถึ งความแพร่ หลาย
ธรรม 2 ประการคือ ผรุ สวาจา และ สัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อธรรม 2 ประการถึ ง
ความแพร่ หลาย อภิ ชฌาและพยาบาทก็ไ ด้ถึงความแพร่ หลาย เมื, ออภิ ชฌาและพยาบาทถึ งความ
แพร่ หลาย มิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อมิจฉาทิฏฐิถึงความแพร่ หลาย ธรรม 3 ประการคือ
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่ หลาย เมื,อธรรม 3 ประการถึงความแพร่ หลาย
ธรรมเหล่านี คือ ความไม่ปฏิบตั ิชอบในมารดา ความไม่ปฏิ บตั ิชอบในบิดา ความไม่ปฏิบตั ิชอบใน
สมณะ ความไม่ ป ฏิ บ ัติช อบในพราหมณ์ ความไม่ อ่ อ นน้อมต่ อ ผูใ้ หญ่ ใ นตระกู ล ก็ ไ ด้ถึ ง ความ
แพร่ หลาย เมื, อธรรมเหล่านี ถึ งความแพร่ หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่ านันก็เสื, อมถอย แม้วรรณะก็
เสื, อมถอย เมื,อสัตว์เหล่านันเสื, อมถอยจากอายุบา้ ง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ที,มีอายุ
250 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 100 ปี ฯ” (ที.ปา.11/45)
“ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
จักมี สมัยที, มนุ ษย์เหล่ านี มี บุตรอายุ 10 ปี ในเมื, อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จักสมควรมี สามี ได้ ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั
ในเมื, อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี รสเหล่านี คื อ
เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึงนําอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ น ดูกรภิกษุทงหลายในเมื
ั
,อมนุ ษย์
มีอายุ 10 ปี หญ้ากับแก้จกั เป็ นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุ ทงหลาย
ั
ในเมื, อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จักอันตรธานไปหมดสิ น อกุศลกรรมบถ 10 จักรุ่ งเรื องเหลื อเกิ น ดู กรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุษย์มีอายุ 10 ปี แม้แต่ชื,อว่ากุศลก็จกั ไม่มี และคนทํากุศลจักมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี เขาจักไม่มีจิตคิดเคารพยําเกรงว่านี, แม่ นี, น้า นี, พ่อ นี, อา นี, ป้า นี, ภรรยาของ
อาจารย์ หรื อ ว่า นี, ภ รรยาของท่ า นที, เ คารพทังหลาย สั ต ว์โ ลกจัก ถึ ง ความสมสู่ ป ะปนกัน หมด
เปรี ยบเหมือน แพะ ไก่ สุ นขั บ้าน สุ นขั จิงจอก ฉะนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 10 ปี
สัตว์เหล่านันต่างก็จกั เกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอย่างแรงกล้าในกัน
และกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับบุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี,ชายกับน้องหญิงก็ดี
น้องหญิงกับพี,ชายก็ดี จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากันอย่างแรงกล้า
นายพรานเนือเห็นเนือเข้าเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อย่างแรงกล้า
ฉันใด ฉันนันเหมือนกันฯ” (ที.ปา.11/46)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุษย์มีอายุ 10 ปี จักมีสัตถันตรกัปสิ น 7 วัน มนุ ษย์เหล่านันจัก
กลับได้ความสําคัญกันเองว่าเป็ นเนื อ ศัสตราทังหลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขา
จะฆ่า กันเองด้วยศัส ตราอันคมนันโดยสํา คัญว่า นี เนื อ ดู ก รภิ กษุ ทงหลาย
ั
ครั งนัน สั ตว์เหล่ า นัน
บางพวกมีความคิดอย่างนี ว่า พวกเราอย่าฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อย่าฆ่าเรา อย่ากระนันเลย เราควร
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เข้าไปตามป่ าหญ้าสุ มทุมป่ าไม้ ระหว่างเกาะ หรื อซอกเขา มีรากไม้และผลไม้ในป่ าเป็ นอาหารเลียง
ชี วิตอยู่ เขาพากันเข้าไปตามป่ าหญ้าสุ มทุ มป่ าไม้ ระหว่างเกาะหรื อซอกเขา มี รากไม้และผลไม้
ในป่ าเป็ นอาหารเลี ยงชี วิตอยูต่ ลอด 7 วัน เมื,อล่วง 7 วันไป เขาพากันออกจากป่ าหญ้าสุ มทุมป่ าไม้
ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกันและกัน จักขับร้ องดี ใจอย่างเหลื อเกิ นในที, ประชุ มว่า
สัตว์ผเู ้ จริ ญ เราพบเห็นกันแล้ว ท่านยังมีชีวิตอยูห่ รื อ ๆ ฯ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ลําดับนัน สัตว์เหล่านัน
จักมี ความคิดอย่างนี ว่า เราถึ งความสิ นญาติ อย่างใหญ่เห็ นปานนี เหตุ เพราะสมาทานธรรมที, เป็ น
อกุศล อย่ากระนันเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเว้นปาณาติบาต ควรสมาทานกุศล
ธรรมนีแล้วประพฤติ เขาจักงดเว้นจากปาณาติบาตจักสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติเพราะเหตุ
ที,สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริ ญด้วยอายุบา้ ง จักเจริ ญด้วยวรรณะบ้าง เมื,อเขาเจริ ญด้วยอายุบา้ ง
เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของมนุ ษย์ทงหลายที
ั
,มีอายุ 10 ปี จักมีอายุเจริ ญขึ นถึ ง 20 ปี ฯ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ลําดับนันสัตว์เหล่านันจักมีความคิดอย่างนี ว่า เราเจริ ญด้วยอายุบา้ ง เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง
เพราะเหตุที,สมาทานกุศลธรรม อย่ากระนันเลย เราควรทํากุศลยิง, ๆ ขึนไป ควรทํากุศลอะไร เราควร
งดเว้นจากอทินนาทาน ควรงดเว้นจากกาเมสุ มิจฉาจาร ควรงดเว้นจากปิ สุ ณาวาจา ควรงดเว้นจาก
ผรุ สวาจา ควรงดเว้นจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฏฐิ ควรละ
ธรรม 3 ประการ คื อ อธรรมราคะ วิส มโลภ มิ จฉาธรรม อย่า กระนันเลย เราควรปฏิ บ ตั ิ ชอบใน
มารดา ควรปฏิบตั ิชอบในบิดา ควรปฏิบตั ิชอบในสมณะ ควรปฏิบตั ิชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติ เขาเหล่ านันจักปฏิ บตั ิ
ชอบในมารดา ปฏิ บ ัติ ช อบในบิ ด า ปฏิ บ ัติ ช อบในสมณะ ปฏิ บ ัติ ช อบในพราหมณ์ ประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้ หญ่ในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมนี แล้วประพฤติ เพราะเหตุที,สมาทานกุศล
ธรรมเหล่านันเขาเหล่านันจักเจริ ญด้วยอายุบา้ ง จักเจริ ญด้วยวรรณะบ้าง เมื,อเขาเหล่านันเจริ ญด้วย
อายุบา้ ง เจริ ญด้วยวรรณะบ้าง บุตรของคนผูม้ ีอายุ 20 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึ ง 40 ปี บุตรของคนผูม้ ี
อายุ 40 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 80 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 80 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 160 ปี บุตรของ
คนผูม้ ีอายุ 160 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 320 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 320 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 640 ปี
บุตรของคนผูม้ ีอายุ 640 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 2,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 2,000 ปี จักมีอายุเจริ ญ
ขึนถึง 4,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 4,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 8,000 ปี บุตรของคนมีอายุ 8,000 ปี
จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 20,000 ปี บุตรของคนผูม้ ีอายุ 20,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 40,000 ปี บุตรของ
คนผูม้ ีอายุ 40,000 ปี จักมีอายุเจริ ญขึนถึง 80,000 ปี ฯ” (ที.ปา.11/47)
“ดูกรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุ ษย์มีอายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจักสมควรมี
สามีได้ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ในเมื,อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี จักเกิดมีอาพาธ 3 อย่าง คือ ความอยากกิน 1
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48)
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จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า การเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื,นด้วยการปฏิบตั ิผิดศีลธรรม
มีผลทําให้เกิ ดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสัน แต่เมื,อไม่เบี ยดเบียนตนเองและผูอ้ ื,นด้วยการปฏิ บตั ิ
ศีลธรรมให้มากยิ,งขึน ๆ มีผลทําให้แข็งแรงอายุยืน เมื,อปฏิ บตั ิศีลธรรมต่อเนื, องได้มากจะส่ งผลถึ ง
ขันโรคต่าง ๆ ลดลงหายไปเหลื อเพียง 3 โรค คือ ความอยากกิ น ความไม่อยากกิ น และความแก่
(แก่ชา้ ) เท่านัน
“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุ รุษก็ตาม เป็ นผูม้ กั ทําชี วิตสัตว์
ให้ตกล่วง เป็ นคนเหี ยมโหด มีมือเปื อนเลื อดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์
มีชีวติ … จะเป็ นคนมีอายุสัน ... ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนีจะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม
ละปาณาติบาตแล้ว เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้
หรื อวิธีที,เบียดเบียน) ได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ ยความเกือกูลในสรรพสัตว์และ
ภูตอยู่ ... จะเป็ นคนมีอายุยืน ... บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ
เบียดเบียนสัตว์ (ทําให้ตนเอง หรื อคนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย
บาดเจ็บ ล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้ หรื อ
วิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็ นคนมีโรคมาก ... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็
ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาํ ให้ตนเอง หรื อคนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์
ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา
(อาวุธหรื อวิชาหรื อความรู ้หรื อวิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็ นคนมีโรคน้อย ....” (ม.อุ.14/582 - 585), “ผูใ้ ด
แสวงหาความสุ ขเพื,อตนย่อมไม่เบี ยดเบี ย นสัตว์ทงหลาย
ั
(การไม่ทาํ ให้ตนเอง หรื อคนอื, น หรื อ
สัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย)” (ขุ.ขุ.25/20)
“ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษย์ในชาติก่อนภพก่อนกําเนิ ดก่อน ละปาณาติบาต
แล้ว เว้นขาดจากปาณาติ บ าตแล้ววางทัณ ฑะ วางศาตราแล้ว มี ค วามละอาย มี ค วามกรุ ณ าหวัง
่ ตถาคตย่อมเข้าถึ งสุ คติ โลกสวรรค์เบื องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ประโยชน์แก่ สัตว์ทงปวงอยู
ั
เพราะกรรมนัน อันตนทําสั,งสมพอกพูนไพบูลย์ ... เมื,อเป็ นพระราชาได้ผลข้อนี คือ มีพระชนมายุ
ยืนดํารงอยูน่ าน อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที,เป็ นมนุ ษย์ซ, ึ งเป็ นข้าศึกศัตรู สามารถปลง
พระชนม์ชีพในระหว่างได้ ... เมื,อเป็ นพระพุทธเจ้าจึงได้ผลข้อนี คือ มีพระชนมายุยืนดํารงอยู่นาน
ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีขา้ ศึกศัตรู จะเป็ นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ
ในโลก สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้” (ที.ปา.11/136)
“ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษ ย์ใ นชาติ ก่ อ น ภพก่ อ นกํา เนิ ด ก่ อ น เป็ นผู ้
ไม่เบี ย ดเบี ย นสั ตว์ทงหลายด้
ั
วยฝ่ ามื อ ก้อนดิ น ท่อนไม้ หรื อศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึ งสุ คติ โลก
สวรรค์เบื องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนัน อันตนทําสั,งสมพอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ ...
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เมื,อเป็ นพระพุทธเจ้าได้จึงรับผลข้อนี คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความลําบากน้อย สมบูรณ์ดว้ ยพระ
เตโชธาตุ อันยังอาหาร ให้ยอ่ ยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่พระปธานเป็ นปานกลาง” (ที.ปา.
11/156)
จะเห็ นได้ว่า การไม่เบี ยดเบียนสัตว์ทงหลาย
ั
คื อ การไม่ทาํ ให้ตนเอง หรื อคนอื, น หรื อ
สัตว์อื,น ได้รับความเดือดร้ อน ทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย และทําประโยชน์สุขให้กบั
ตนเอง ผองชนและหมู่สัตว์ ซึ, งด้านนามธรรมก็คือการละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้บริ สุทธิl ผ่อง
ใสไร้ทุกข์ไร้กงั วล ทําให้เกิดสมดุลร้อนเย็น เจ็บป่ วยน้อย แข็งแรง และอายุยนื
ในอรรถกถาแปล เล่ ม 76 หน้า 81 กล่ า วถึ ง นิ ย าม 5 คื อ อุ ตุนิย าม พี ช นิ ย าม จิ ตนิ ย าม
กรรมนิ ย าม ธรรมนิ ย ามนั น จะสั ง เคราะห์ สั ม พัน ธ์ ก ั น เป็ นเหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ ต ามลํ า ดั บ ด้ ว ย
หลักปฎิ จจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 เกิ ดเป็ นกองทุกข์ทงมวล
ั
และเมื, อดับเหตุแห่ งทุกข์ก็จะทําให้
ทุกข์ดบั ซึ, งก็คือความเป็ นสุ ขนันเอง โดยชี วิตระดับจิตนิ ยาม จะมีการกระทําและผลของการกระทํา
(วิบากกรรม) ของแต่ละชี วิต คือ กรรมนิ ยาม และพัฒนาไปสู่ การกระทําที,ส่งผลที,ดีที,สุดต่อตนเอง
และผูอ้ ื,น คือ ธรรมนิยาม
โดยหลักวิทยาศาสตร์ แล้ว เมื,อวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานคลื,นแม่เหล็ก
เมื,อพลังงานพลังงานคลื,นแม่เหล็กสังเคราะห์รวมกันจะเป็ นวัตถุ เป็ นสภาพแปรเปลี,ยนหมุนวนไป
มาตราบชัว, กาลนาน ทุกสิ, งทุกอย่างในมหาจักรวาลล้วนคือพลังงานคลื,นแม่เหล็กทังสิ น ดังคํากล่าว
“วิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ าซึ, งได้กลายมาเป็ นส่ วนสําคัญของทฤษฎี
ควอนตัม (ทฤษฎีที,วา่ ด้วยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทําให้เกิ ดความเข้าใจว่ามวลสารมิใช่อะไร
อื,น นอกจากพลังงานรู ปหนึ,งเท่านัน แม้กระทัง, วัตถุในสภาพสถิตย์ก็มีพลังงานสะสมอยูใ่ นมวลสาร
ของมันและความสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานได้ โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof.
2000 : 50-51, 61-63) และคํากล่าว “เนื, องจากสสารและพลังงานนัน โดยเนื อแท้แล้วเป็ นสิ, งเดียวกัน
เพียงแต่แสดงออกมาในรู ปแบบที,แตกต่างกันเท่านัน มวลของร่ างกายนันไม่ใช่ส,ิ งที,หยุดนิ,ง สามารถ
ผันแปรตามการเปลี,ยนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี เอง จึงนํามาสู่ ความเข้าใจในอีกมิติวา่
แท้ที,จริ งแล้ว ร่ างกายของมนุ ษย์ ณ ระดับใต้อะตอม ก็คือพลังงานซับซ้อนที,มีการสั,นสะเทือนและ
แกว่ง ในอัตราที, แตกต่ า งกันไป เราจะพบว่า แท้ที, จริ ง แล้ว ร่ า งกายมนุ ษ ย์ก็มี ก ารใช้พ ลัง งานใน
รู ปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31)
ซึ, งตรงกับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที,ยง เป็ นทุกข์ ไม่มีตวั ตน (สํ.ข.17/84-86)
จะเห็นได้วา่ ส่ วนประกอบหลักของมหาจักวาล ประกอบด้วยพลังงานคลื, นแม่เหล็ก พัฒนาจนเป็ น
ชี วิตคน แสดงว่า ชี วิตคนเป็ นพลังคลื, นแม่เหล็กแห่ งชี วิต พระพุทธเจ้าพบว่า “ผลวิบากของกรรมที,
ทําดี ทาํ ชั,วแล้ว มี อยู่” (ม.อุ .14/257) “ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
เราไม่กล่ าวความที, กรรมอันเป็ นไปด้วย
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สัญเจตนา ที, บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิ ได้เสวยผล แต่กรรมนันแล จะให้ผล
ในทิ ฏฐธรรมเทียว (ปั จจุบนั ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื, นสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ดังนัน
จะเห็ นได้ว่า เมื, อคนกระทําสิ, งใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจี กรรม มโนกรรม) ดี หรื อชัว, ก็ตาม
ก็จะสั,งสมเป็ นวิบากกรรมดีหรื อชัว, ตามนัน วิบากกรรมคือพลังที,สร้างผลดีหรื อร้ายให้กบั แต่ละชี วิต
ในภพชาตินี หรื อภพชาติอื,นสื บ ๆ ไปเมื,อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานคลื, นแม่เหล็กแห่ งชี วิตที,ไปได้
ไกล (ทูรังคมัง) (ที.สี .9/350) จึงสามารถดูดดึ งชี วิตวัตถุ หรื อพลังงานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็ นสิ, งดี
หรื อร้ า ยสู่ ชี วิต รวมทังดู ดดึ ง สิ, ง ที, มี คุ ณ สมบัติแบบเดี ย วกันเข้า มาหากัน เพราะทุ ก อย่า งในมหา
จักรวาล มีพลังงานคลื,นแม่เหล็กเป็ นส่ วนประกอบ เป็ นนามรู ปตามกฎแห่ งกรรมดี กรรมชัว, ของชี วิตที,
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
สัมพันธ์กบั พระพุทธเจ้าตรัสใน ม.อุ.14/580 สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนัง, เรี ยบร้อยแล้ว
ได้ทูลถามพระผูม้ ีพระภาคดังนีว่า ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวก
มนุ ษ ย์ที,เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ต คื อ มนุ ษย์ท งหลายย่
ั
อมปรากฏมี
อายุสัน มี อายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกั ดาน้อย มี ศกั ดามาก
มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิ ดในสกุลตํ,า เกิ ดในสกุลสู ง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ
อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวกมนุ ษย์ ที, เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์อยู่ ปรากฏความเลวและความ
ประณี ตฯ
ข้อ 581 พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทงหลายมี
ั
กรรมเป็ นของตน เป็ นทายาท
แห่ งกรรม มีกรรมเป็ นกําเนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที,พ, ึงอาศัย กรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้
เลวและประณี ตได้ฯ
พระพุทธเจ้าตรัส ใน องฺ .เอกาทสก.24/88, 213 พยสนสู ตร ว่า
[88] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพื,อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
กล่าวโทษพระอริ ยะ
ภิกษุนนจะไม่
ั
พึงถึงความฉิ บหาย 10 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ, งข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิ บหาย
10 อย่างเป็ นไฉน คือ ภิกษุนนไม่
ั บรรลุธรรมที,ยงั ไม่บรรลุ 1 เสื, อมจากธรรมที,บรรลุแล้ว 1 สัทธรรม
ของภิกษุนนย่
ั อมไม่ผ่องแผ้ว 1 เป็ นผูเ้ ข้าใจว่าตนได้บรรลุในสัทธรรมทังหลาย 1 เป็ นผูไ้ ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ 1 ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ, ง 1 ย่อมถูกโรคอย่างหนัก 1 ถึงความ
เป็ นบ้า มีจิตฟุ้ งซ่าน 1 เป็ นผูห้ ลงใหลกระทํากาละ 1 เมื,อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพื,อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
กล่าวโทษพระอริ ยะ ภิกษุนนจะ
ั
ไม่พึงถึงความฉิ บหาย 10 อย่างนี อย่างใดอย่างหนึ,งข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ
[213] ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุใดด่าบริ ภาษเพื,อนพรหมจรรย์ทงหลาย
ั
ติเตียนพระอริ ยเจ้า
ข้อนี มิ ใ ช่ ฐานะ มิ ใ ช่ โอกาส ที, ภิก ษุ นันจะไม่พึง ถึ ง ความฉิ บ หาย 11 อย่า ง อย่า งใดอย่า งหนึ, ง
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ความฉิ บหาย 11 อย่างเป็ นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมที,ยงั ไม่ได้บรรลุ 1 เสื, อมจากธรรมที,บรรลุแล้ว 1
สัท ธรรมของภิ ก ษุ นันย่อมไม่ผ่องแผ้ว 1 เป็ นผูเ้ ข้า ใจว่า ได้บ รรลุ ใ นสัท ธรรม 1 เป็ นผูไ้ ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ 1 ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ,ง 1 บอกลาสิ กขาเวียนมาเพื,อหิ นภาพ 1
ถูกต้องโรคอย่างหนัก 1 ย่อมถึงความเป็ นบ้า คือ ความฟุ้ งซ่ านแห่ งจิต 1 เป็ นผูห้ ลงใหลทํากาละ 1
เมื, อตายไป ย่อมเข้า ถึ ง อบาย ทุ ค ติ วินิบ าต นรก 1 ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลายภิ
ั
ก ษุ ใ ดด่ า บริ ภาษเพื,อน
พรหมจรรย์ทงหลาย
ั
ติเตียนพระอริ ยเจ้า ข้อนี มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที,ภิกษุนนจะไม่
ั
พึงถึงความ
ฉิ บหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ,งนีฯ
สอดคล้องกับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ฐานะ 5 ประการนี อันสตรี บุรุษ
คฤหัส ถ์ หรื อ บรรพชิ ต ควรพิ จารณาเนื อง ๆ 5 ประการเป็ นไฉน คื อ สตรี บุ รุษ คฤหัส ถ์ หรื อ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนื อง ๆ ว่า เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 1 เรามีความ
เจ็บไข้เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ 1 เรามีความตายเป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตาย
ไปได้ 1 เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทังสิ น 1 เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่ ง
กรรม มี ก รรมเป็ นกําเนิ ด มี ก รรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มี กรรมเป็ นที, พ, ึง จัก ทํากรรมใด ดี ก็ตาม ชั,วก็ตาม
เราจะเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนัน 1 ฯ (องฺ .สตฺ ตก.22/57)
จะเห็ น ได้ว่า พระพุ ท ธเจ้า ทรงพบว่า ทุ ก สิ, ง ทุ ก อย่า งที, แ ต่ ล ะคนรั บ อยู่ เกิ ดจากกรรม
(การกระทําทางกายวาจาใจ) ของคน ๆ นันทังหมด และผลของกรรมนัน จะให้ผลในภพชาตินีหรื อ
ภพชาติ อื, น สื บ ๆ ไป ดัง ที, พ ระพุท ธเจ้า ตรั ส ว่า “ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย เราไม่ก ล่ า วความที, ก รรม
(การกระทํา ) อัน เป็ นไปด้ว ยสั ญ เจตนา (ความจงใจ) ที, บุ ค คลทํา แล้ว สะสมแล้ว จะสิ นสุ ด ไป
โดยมิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทํา) นันแล จะให้ผลในภพนี หรื อในภพถัดไป หรื อใน
ภพอื,นสื บ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698)
ดัง ตัว อย่า ง ข้อ มู ล ที, พิ สู จ น์ ว่า พลัง วิบ ากกรรมดี หรื อร้ า ย สามารถสร้ า งสิ, ง ดี หรื อร้ า ย
ให้ชีวิตผูน้ นได้
ั จริ ง คือ เมื,อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานคลื, นแม่เหล็กแห่ งชี วิตที,ไปได้ไกล (ทูรังคมัง)
(ที.สี .9/350) ชี วิตคือ พลังงานคลื, นแม่เหล็กแห่ งความรู ้สึกนึ กคิด เมื,อคิดหรื อพูดหรื อทํา สิ, งดี หรื อ
ร้าย ก็จะเกิดเป็ นพลังงานคลื,นแม่เหล็กดีหรื อร้ายในชี วิต เพราะการคิดที,มีพลังมาก ก็จะส่ งผลถึงขัน
พูดและทํา ดังนัน การพูดและทํา จึงเป็ นการคิดที,มีพลังมากนันเอง พลังงานคลื,นแม่เหล็กดีหรื อร้าย
ในชี วิตดังกล่าว จะมีคุณสมบัติที,พระพุทธเจ้าเรี ยกว่า วิบากกรรม คือ พลังที,สร้ างผลดี หรื อร้ ายให้
ชี วิต ซึ, งจะให้ผลในชาติ นีหรื อชาติ อื,นสื บ ๆ ไป เมื, อหมดฤทธิl ของการให้ผลนันแล้วก็จบดับไป
ซึ, งพลังงานคลื,นแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กได้ฉนั ใด พลังงานคลื,นแม่เหล็กดีร้ายในชี วิตก็สามารถ
ดูดวัตถุหรื อพลังงานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็ นสิ, งดีหรื อร้าย มาให้ผกู ้ ระทําสิ, งดีหรื อร้ายนันได้ฉนั นัน
เพราะทุกอย่างในมหาจักรวาลมีพลังงานคลื,นแม่เหล็กเป็ นส่ วนประกอบ
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เช่ น เราเคยบาดเจ็บที,ใดที, หนึ, ง เราก็จะระมัดระวังอย่างยิ,งไม่ให้อะไรมากระแทก แต่ก็
มักจะมีส,ิ งนันสิ, งนีมากระแทก ณ จุดที,บาดเจ็บซําแล้วซําอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ แม้วนั ใหม่หรื อสถานที,ใหม่
ก็ยงั มักจะมีสิ,งนันสิ, งนีมากระแทก ณ จุดที,บาดเจ็บซําแล้วซําอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ ซึ, งนักวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่า วัตถุจะไม่เคลื, อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทํา ดังนัน สิ, งที,เคลื,อนเข้ามากระทบจุดที,บาดเจ็บ
ต้องมีพลังอย่างใดอย่างหนึ, งดูดหรื อผลักสิ, งนัน ให้มากระทบจุดที,บาดเจ็บนัน ถ้าเป็ นพลังผลักมา
จากภายนอก ส่ วนใหญ่จะต้องไม่ โดนที, เดิ มซํา ๆ เพราะเราเคลื, อนตลอด ทํา ให้พลาดเป้ าได้ง่า ย
จะพลาดมากกว่าโดน แต่ถ้าเป็ นแรงดู ดจากชี วิตเรา ก็จะโดนมากกว่าพลาด จึ งมักถู กที, เดิ มซํา ๆ
เหมือนแม่เหล็กในขณะที,กาํ ลังดูดลูกเหล็กให้เคลื,อนเข้ามาหา ไม่วา่ เราจะเคลื,อนแม่เหล็กไปอยูท่ ี,ไหน
ลูกเหล็กก็จะเคลื, อนไปหาแม่เหล็ก ในจุดที,แม่เหล็กอยู่ ณ ปั จจุบนั นัน ๆ ดังนัน สิ, งที,เคลื, อนเข้ามา
กระทบจุดที,บาดเจ็บของเรา จึงเกิดจากแรงดูดจากชีวติ เรา ซึ, งก็คือพลังแม่เหล็กของวิบากร้ายในชี วิต
เรานันเอง
สําหรับตัวอย่างพลังแม่เหล็กของวิบากดีในชี วิต เช่น มีอุบตั ิเหตุรถควํ,าหรื อชนกัน รถบุบ
บู ้บี เมื, อดู ล ัก ษณะแล้ว คนส่ ว นใหญ่ จ ะบาดเจ็ บ ล้ม ตาย แต่ ก็ จ ะมี บ างคนที, ไ ม่ ต าย อาจบาดเจ็ บ
เล็ ก น้อย หรื อไม่ บ าดเจ็บ เลยก็ มี มี ก ลไกเดี ย วเท่ า นันที, จะไม่ บ าดเจ็บ ล้ม ตาย คื อต้องมี พ ลัง งาน
บางอย่างผลักดันเหล็กไม่ให้กระแทกร่ างกาย และผลักดันร่ างกายไม่ให้กระแทกเหล็ก พลังดังกล่าว
ก็คือพลังแม่เหล็กของวิบากดี ในชี วิตของผูน้ นั ที,สามารถดูดดึ งพลังงานต่าง ๆ ในมหาจักวาลหรื อ
ในตัวของผูน้ นั มาต้านกันหรื อผลักดันเหล็กไม่ให้กระแทกร่ างกาย ทําให้ผูน้ นไม่
ั บาดเจ็บล้มตาย
เพราะในชี วิตคนนัน มี พลัง งานสั ญญาที, ส ามารถดู ดสารหรื อพลังงานที, เป็ นประโยชน์เข้าไปใน
ร่ างกาย และผลักดันสารหรื อพลังงานที,เป็ นโทษเป็ นอันตรายออกจากร่ างกายอยูแ่ ล้ว ถ้ามีพลังงาน
คลื,นแม่เหล็กของวิบากดีในชีวติ ของผูน้ นมาช่
ั
วยอีกแรงหนึ, ง ก็ทาํ ให้เกิดกลไกดูดดึงพลังงานต่างใน
มหาจักวาลหรื อในตัวของผูน้ นั มาต้านกันหรื อผลักดันเหล็กไม่ให้กระแทกร่ างกายได้
พลังงานคลื, นแม่เหล็กวิบากดี หรื อร้ าย เกิ ดจากการคิ ดพูดทําของพลังแม่เหล็กแห่ งชี วิต
ซึ, ง พลัง แม่ เหล็ ก แห่ ง ชี วิต นันเป็ นพลัง แห่ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด พลัง แม่ เหล็ ก วิ บ ากดี หรื อ ร้ า ย จึ ง มี
คุ ณ สมบัติมี ฤ ทธิl และคิ ดได้ ว่า จะดู ดหรื อผลักหรื อสัง เคราะห์ ส,ิ งดี หรื อร้ า ยอะไรให้ชี วิตผูน้ ัน ๆ
อย่างยุติธรรมที,สุด ตามการกระทําทางกายวาจาใจของผูน้ นั ๆ ว่ามีค่าหรื อนําหนักแห่ งความดีหรื อ
ร้ าย ว่ามากน้อยแค่ไหน พลังคลื, นแม่เหล็กวิบากดี หรื อร้ ายในอดี ตส่ วนหนึ, งจะรวมกับในปั จจุบนั
ส่ วนหนึ,ง ให้ผลในภพชาตินนั หรื อในภพอื,นสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) พลังแม่เหล็กวิบากดี แท้จริ ง
ก็คือพลังของ พระเจ้า ส่ วนพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย แท้จริ งก็คือพลังของซาตาน
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ซึ, ง มี ผ ลตังแต่ ใ จคิ ดแล้ว เช่ น คิ ด วิ ตกกัง วลเครี ย ด แม้ไ ม่ ไ ด้บ อกใคร การแพทย์แ ผน
ปั จจุบนั พบแล้วว่า ทําให้มีสารแอดดรี นาลี นและสารพิษต่าง ๆ เกิ ดขึนในร่ างกาย ทําให้เกิ ดความ
เจ็บป่ วยได้ สภาพอารมณ์มีผลต่อสุ ขภาพด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ ดังคํากล่าว
“ความเครี ยดที, เพิ,มขึ นสู งในร่ างกายจะทําให้ภูมิตา้ นทานไม่ดี เวลาคนเราเครี ยดจะเกิ ด
อะไรขึ น ระบบประสาทในร่ า งกายจะส่ ง คํา สั, ง จากต่ อมใต้ส มองไปถึ ง ต่ อมหมวกไต ให้ส ร้ า ง
ฮอร์ โมนขึ นมา 2 ตัว ตัวหนึ, ง คื อ คอร์ ติซอล (Cortisols) อี กตัวหนึ, ง คื อ อะดรี นาลี น (Adrenalin)
อะดรี นาลีน จะทําให้ความดันโลหิ ตสู ง หัวใจเต้นแรง ขณะเดียวกันคอร์ ติซอลจะทําให้เซลล์อึดแล้ว
เซลล์จะเหี, ยวลง คือ หมดเรี, ยวหมดแรง เพราะฉะนัน เด็กที,ใกล้สอบจะป่ วยง่าย เพราะว่าร่ างกายเมื,อ
เกิดความเครี ยด ภูมิตา้ นทานจะลดลง แต่ในผูใ้ หญ่จะเป็ นความเครี ยดแบบเรื อรัง เพราะฉะนัน เมื,อมี
ความเครี ยดตลอด ภูมิตา้ นทานจะลดลง เพราะฮอร์ โมนคอร์ ติซอลตัวนี ดังนัน ถ้าเราสามารถลด
ความเครี ยดได้จะเพิ,มภูมิตา้ นทานให้ร่างกาย” (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 : 24)
“การทํางานของระบบประสาทซิ มพาเธติกเพื,อต่อสู ้ภาวะตึงเครี ยด ดังนี เพิ,มความดันเลือด
จากการทําให้หลอดเลือดหดตัว (Alpha receptor) และทําให้หวั ใจเต้นเร็ วและแรง เพิ,มปริ มาณเลือด
ไปที,กล้ามเนื อที,กาํ ลังทํางาน คือ กล้ามเนื อลายที,ทาํ ให้หลอดเลือดขยายตัว (Beta two receptor และ
Cholinergic Sympathetic) เพิ,มอัตราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทวั, ร่ างกาย จากผลรวมนี ทําให้
เราสามารถใช้กาํ ลังกายได้มากกว่าที,ควรจะเป็ น เนื, องจากความเครี ยดทางร่ างกาย (Physical Stress)
จะกระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาเธติกให้ร่างกายทํางานมากขึน เรี ยก Sympathetic stress reaction
และยังช่ วยเพิ,มการทํางานในสภาวะตึงเครี ยดเกี, ยวกับอารมณ์ (Emotional stress) เช่น ในขณะที,มี
ความโกรธ ไฮโปธาลามัสถูกกระตุน้ ส่ งสัญญาณสู่ reticular formation และไขสันหลัง ทําให้มีการ
กระตุน้ ต่อระบบประสาทซิ มพาเธติกอย่างรุ นแรง เรี ยก Sympathetic alarm reaction หรื อบางทีเรี ยก
Fight or Flight reaction คือตัดสิ นใจว่าจะสู ้หรื อหนี ” (ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิ ยม. 2550 :
153)
ส่ วนใจที, คิดดี มีความสุ ข แม้ไม่ได้บอกใคร การแพทย์แผนปั จจุบนั พบว่า จะมี สารเอน
โดรฟิ นเกิ ดขึ นในร่ างกาย ทํา ให้แข็งแรงอายุยืน ดังคํา กล่ า ว “สารเอ็นโดฟิ น (Endorphin) เป็ น
สารเคมี จาํ พวกเดี ยวกับฝิ, น (Opioid) ซึ, ง ผลิ ตขึ นภายในร่ า งกาย โดยสมองส่ วนไฮโปธาลามัส
(Hypothalamus) และต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) อันเนื, องมาจากเป็ นสารเคมีจาํ พวกเดียวกับฝิ, น
จึงมีฤทธิl บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทําให้รู้สึกสุ ขสบาย หรื ออีกนัยหนึ, ง สารเอ็นโดฟิ นก็
คือยาแก้ปวดแบบธรรมชาติ เอ็นโดฟิ น มาจากคําว่า Endogenous Morphine ซึ, งหมายถึงสารมอร์ ฟีน
ที,ถูกผลิ ตขึนภายในร่ างกายโดยธรรมชาติซ, ึ งไม่ก่อผลเสี ยต่อร่ างกาย เมื,ออยู่ในสภาวะที,สุขสบายมี
การกระตุน้ ให้สมองเกิดการหลัง, สารเอ็นโดฟิ นขึน เมื,อสารเอ็นโดฟิ นส์ ที,หลัง, ออกมานี จะไปจับกับ
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ตัวรับ (Receptor) ชนิ ด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวมทําให้เกิ ดการหลัง, ของสารโดปามีน
(Dopamine) มากขึน ซึ, งก่อให้เกิ ดผลดี ต่อร่ างกายต่าง ๆ เช่ น บรรเทาความเจ็บปวด เกี, ยวข้องกับ
สมดุ ล ความหิ ว การนอนหลับ ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบหายใจ ระบบควบคุ ม อุ ณหภู มิข อง
ร่ างกาย นอกจากนียังมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์ โมนเพศ และที,สําคัญสารเอ็นโดฟิ นสามารถ
ส่ งเสริ มการทํางานของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย โดยผลของการหัวเราะว่าทําให้เกิดการหลัง, สาร
เอ็นโดฟิ นในสมองมากขึน จะเกิดการกดการทํางานของ Stress hormone หรื อฮอร์ โมนที,หลัง, เมื,อ
ร่ างกายเผชิ ญกับสภาวะที,เครี ยด เช่น Adrenaline มีผลทําให้เนื อเยื,อต่าง ๆ ผ่อนคลายมากขึน ทําให้
อาการปวดบรรเทาลง และมีผลทําให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึน ทําให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเข้าไป
ฆ่า เชื อโรคหรื อสิ, ง แปลกปลอมได้ดีขึ น โอกาสเจ็บป่ วยก็ จะลดลง คื อทําให้สุข ภาพแข็ง แรงขึ น
นัน, เอง ดังนัน การที,มีกิจกรรมใดก็ตามที,ทาํ ให้เรารู ้สึกเป็ นสุ ข มีการหลัง, สารเอ็นโดฟิ น ย่อมมีส่วน
เสริ มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกายได้เสมอ ร่ างกายกับจิตใจมีความเชื, อมประสานกันอย่างแยกไม่ได้
ในบางครังเวลาไม่สบายกาย จิตใจก็มกั หงุ ดหงิ ดหรื อหดหู่ ไปด้วยหรื อเวลาที,ไม่สบายใจ ร่ างกายก็
พลอยเบื,ออาหาร นอนไม่หลับไปด้วย ดังนัน เวลาที,คนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตาม
แพทย์ส,ังแล้ว การอยูใ่ นสภาวะที,มีความสบายกาย และสบายใจ หรื อมีความสุ ขใจ ก็มีผลดีต่ออาการ
เจ็บป่ วยทางร่ างกาย” (หมอเด่น. 2552)
พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรื อร้ายในชี วิตของผูน้ นั จะคิดและสร้างสิ, งดีหรื อร้าย โดยการ
ดู ดหรื อผลักสารหรื อพลัง งานที, มีชี วิตหรื อไม่มี ชีวิตแล้วสั ง เคราะห์ (สร้ า ง) สิ, ง ดี หรื อร้ ายต่ าง ๆ
ให้ชีวติ ผูน้ นอย่
ั างเหมาะสมเอง ซึ, งโดยสัจจะแล้วจะได้รับผลดีหรื อร้ายตามแบบที,กระทํา หรื อได้รับ
ผลดีหรื อร้ายแบบอื,น ๆ ก็ได้
ตัวอย่ างพลังคลืนแม่ เหล็กวิบากดีทให้
ี ผล เช่ น
กรณี ตวั อย่าง เราให้ขา้ วกับใครหนึ, งคน ในวันหนึ, งเราอาจจะได้ขา้ วกลับมาก็ได้ อาจได้
กล้วย มะละกอ ส้ม หรื อขนม กลับคืนมาก็ได้ หรื ออาจได้รับมิตรไมตรี หรื อสิ, งอื,น ๆ กลับมาก็ได้
กรณี ตวั อย่างต่อไป บางครั งพลังคลื, นแม่เหล็กวิบากดี ของผูน้ นั ไม่เลื อกคนที, ผูน้ ันช่ วย
เหลื อไว้นนให้
ั มาทําดี ตอบแทนผูน้ นั แต่เลื อกคนอื,นมาทําดีตอบแทนผูน้ นก็
ั ได้ เช่ น เด็กหญิงวัลลี
ลูกกตัญ‹ู ดูแลพ่อแม่ที,พิการ พ่อแม่ไม่ได้ช่วยวัลลี เพราะยังพิการเหมือนเดิม แต่พลังคลื,นแม่เหล็ก
แห่ ง วิ บ ากดี ข องวัล ลี เลื อกดู ดดึ ง คุ ณ ครู แ ละชาวบ้า นมาช่ ว ยวัล ลี หรื อบางครั งเราเดิ น ทางแล้ว
หลงทาง เราได้ไปถามคนที,เราไม่เคยช่ วยเหลื อเขามาก่ อน แล้วพลังคลื, นแม่เหล็กวิบากดี ของเรา
ก็เลือกให้เขาช่วยบอกทางเรา (บางครังพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของเราก็เลือกไม่ให้เขาช่วยเรา)
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กรณี ตวั อย่างต่อไป พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดี ยังสามารถเหนี, ยวนําในคนอื,นคิดหรื อพูด
หรื อทําในสิ, งที,ดีกบั คนที,ทาํ ดีนนได้
ั เช่น เมื,อเราเห็นใครคนหนึ, งคนทําดีดว้ ยความจริ งใจกับผองชน
พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดีนนั จะเหนี,ยวนําให้เราอยากช่วยเหลือผูน้ นั
กรณี ตวั อย่างต่อไป เมื,อพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ ายของพระพุทธเจ้าสมณโคดม อันเกิ ด
จากในอดี ตชาติ ท่ า นเคยเผาไฟดัก พระปั จเจกพุท ธเจ้า ในชาติ ที,ท่ า นเป็ นพระพุท ธเจ้า พลังคลื, น
แม่ เ หล็ ก วิ บ ากร้ า ยนันเหนี, ย วนํา ให้ พ ระเทวทัต ชวนนายขมัง ธนู ผูฆ้ ่ า คนตายมาก มุ่ ง จะมาฆ่ า
พระพุทธเจ้า เมื,อนายขมังธนู 16 คน มาพบพระพุทธเจ้า พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของพระพุทธเจ้า
เหนี,ยวนําให้นายขมังธนูทงั 16 คนเปลี,ยนใจไม่ทาํ ร้ายพระพุทธเจ้า ตรงกันข้ามกลับมาฟั งธรรมจาก
พระพุทธเจ้าแล้วกลับใจเป็ นคนดี (ขุ.อป.32/392)
กรณี ตวั อย่างต่อไป บางครังไม่มีใครช่วยผูท้ าํ ความดีคนนันพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดีก็จะคิด
และสร้ า งสิ, ง ดี ใ ห้ ผูท้ าํ ความดี ค นนันเอง ดัง ตัว อย่า งที, พ ระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ว่า เพราะท่ า นหยุ ดการ
เบียดเบียนโดยประการทังปวง และทําประโยชน์สุขให้กบั ผองชนและหมู่สัตว์ ด้วยพลังแม่เหล็ก
วิบากดี นัน ทําให้ชีวิตท่านสมดุ ลร้ อนเย็น เจ็บป่ วยน้อยแข็งแรงอายุยืน (ที .ปา.11/136 และ 156)
เพราะพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดี มีฤทธิl หรื อหน้าที,ในการคิดและสร้างสิ, งที,ดีให้ชีวิต สิ, งที,ดีอย่างหนึ, ง
ของชีวติ คือ ผลักเอาสารและพลังงานที,ทาํ ให้ร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชี วิต พร้อมกับดูดดึงเอาสาร
และพลังงานในมหาจักวาลที,ทาํ ให้เกิ ดสมดุลร้อนเย็นเข้ามาในชี วิต ซึ, งจะทําให้ชีวิตผูน้ นได้
ั สภาพ
สมดุลร้อนเย็นเจ็บป่ วยน้อยแข็งแรงอายุยนื เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ เมื,อผูใ้ ดทําดีลงไป จะสั,งสมเป็ นพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดี พลังคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีดงั กล่าวจะตีค่าความดีวา่ มากน้อยแค่ไหน แล้วจะให้ผลดีแบบที,ผนู ้ นทํ
ั าก็ได้ ให้ผลแบบอื,น ๆ
ก็ได้ พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากดีในอดีตส่ วนหนึ,ง รวมกับในปั จจุบนั ส่ วนหนึ,ง จะคิดและสร้างสิ, งดีให้
ผูน้ นั ณ เวลานัน อย่างเหมาะสมและยุติธรรมที,สุดในส่ วนที,ยงั ไม่ให้ผลดี ก็จะให้ผลดี ในช่ วงเวลา
ต่อไปในชาตินนหรื
ั อในชาติอื,นสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)
ตัวอย่ างพลังคลืนแม่ เหล็กวิบากร้ ายทีให้ ผล เช่ น
กรณี ตวั อย่าง คนที,คดโกงผูอ้ ื,น พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายจะเลือกให้ผนู ้ นถู
ั กโกงคืนก็ได้
ถูกยึดทรัพย์ก็ได้ ถูกจับขังคุ กก็ได้ ถูกประณามหรื อต่อต้านด้วยสารพัดวิธีจากผองชนก็ได้ กลุ ม้ ใจ
มาก ๆ ก็ได้ เจ็บป่ วยก็ได้ ให้ผลเลวร้ายได้หลากหลายลักษณะ
กรณี ตวั อย่างต่อไป พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย อาจเลือกคนอื,นหรื อสิ, งอื,นมาคิดหรื อพูด
หรื อทําไม่ดีกบั ผูท้ ี,กระทําไม่ดีนนก็
ั ได้ เช่ น คนที,ฆ่าข่มขืนคน พลังคลื, นแม่เหล็กวิบากร้ ายของเขา
อาจดูดดึงประชาชนมารุ มทําร้าย (ประชาทัณฑ์) เขาก็ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเลือกผูท้ ี,ถูกทําร้ายมาทําร้ายคืน
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กรณี ตวั อย่างต่อไป พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายจะเหนี, ยวนําให้คนคิดหรื อพูดหรื อทําสิ, งที,
ไม่ดีกบั คนที,ทาํ ไม่ดีนนั ดังที, พระพุทธเจ้ากล่าวว่า “ในกาลก่อน เราเป็ นเด็กเล่นอยู่ที,หนทางใหญ่
เห็ นพระปั จเจกพุทธเจ้าแล้ว ใส่ ไฟ เผา (ดัก) ไว้ทวั, หนทาง ด้วยวิบากกรรมนัน ในภพหลังสุ ดนี
พระเทวทัต จึงชักชวนนายขมังธนู ผูฆ้ ่าคนตายมาก เพื,อให้ฆ่าเรา” (ขุ.อป.32/392)
กรณี ต วั อย่า งต่ อ ไป การให้ผ ลของวิบ ากกรรมของพระเทวทัต ที, ทาํ ความชั,ว มาก ๆ
พลัง คลื,นแม่เหล็กวิบากร้ ายของพระเทวทัต ไม่เลื อกดูดดึงใครมาทําร้าย แต่เลื อกแยกแผ่นดิ นออก
ให้พระเทวทัตถูกสู บ แล้วดูดดึงให้ดินกลบฝัง เป็ นต้น
กรณี ตวั อย่างต่อไป เราพบข้อมูลผูป้ ่ วยที,ถูกผ่าตัดพบชินเนือ ก้อนเนื อหรื อก้อนวัตถุแข็ง ๆ
ประหลาด ๆ ในร่ างกาย ที,คุณหมอบอกว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้วา่ สิ, งนันคืออะไรหรื อเป็ นโรคอะไร
หรื อเกิ ดจากสาเหตุ อะไร ซึ, งจากหลักการในพระไตรปิ ฎกจูฬกัมมวิภงั คสู ตร มหาจัตตารี สกสู ตร
สังคี ติสูตร และสิ วกสู ตร อธิ บายได้ว่า เป็ นเพราะพลังคลื, นแม่เหล็กวิบากร้ าย มี ฤทธิl หรื อหน้า ที,
ในการคิดและสร้ างสิ, งที,ร้ายให้ชีวิต สิ, งที,ร้ายอย่างหนึ, งของชี วิต คือ ผลักเอาสารและพลังงานที,ทาํ
ให้ เ กิ ด สมดุ ล ร้ อ นเย็น ออกจากชี วิ ต พร้ อ มกับ ดู ด ดึ ง เอาสารและพลัง งานในร่ า งกาย หรื อ
ในมหาจักรวาล ทําให้เกิดอาการของภาวะร้อนเย็นไม่สมดุ ลในร่ างกาย ทําให้เซลล์เนื อเยื,อทํางาน
ผิดปกติ ประกอบกับสารและพลังงานดังกล่าว ก็จะถูกพลังคลื, นแม่เหล็กวิบากร้ ายสังเคราะห์เป็ น
ชิ นเนื อ ก้อนเนื อหรื อก้อนวัตถุ แข็ง ๆ ประหลาด ๆ ในร่ างกาย เป็ นลักษณะคล้ายกับเมื, อเอาแท่ง
เหล็กไปวางตากแดดตากฝนไว้ สารและพลังงานต่าง ๆ ในมหาจักวาล ก็จะเคลื,อนสังเคราะห์กนั
ด้วยหลักสมดุ ลร้ อนเย็น (พลังงานร้ อนและเย็นที, ต่างกันจะเคลื, อนเข้าหากันและสังเคราะห์ กนั )
กลายเป็ นสนิ มเหล็ก ซึ, งก่อนหน้านี ไม่มีมาก่อน ดังนันพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายในชี วิตของผูน้ นั
จึงสามารถสังเคราะห์สารและพลังงานให้เป็ นชิ นเนื อ ก้อนเนื อหรื อก้อนวัตถุ แข็ง ๆ ประหลาด ๆ
ในร่ างกายด้วยกลไกดังกล่าว ซึ, งจะทําให้ชีวิตผูน้ นมี
ั โรคมากและอายุสัน เป็ นต้น ดังนัน ในยุคที,มี
คนทําชัว, มาก จึงมีโรคใหม่ ๆ ประหลาด ๆ เพิ,มขึนได้มาก ทังโรคติดเชื อและไม่ติดเชื อ โดยกลไกทาง
วิทยาศาสตร์ ของสมดุ ลร้ อนเย็นที, สั งเคราะห์ เชื, อมโยงเป็ นลําดับ ในหลักนิ ยาม 5 ปฏิ จจสมุ ปบาท
สิ วกสู ตร สังคีติสูตร มหาจัตตารี สกสู ตร และจูฬกัมมวิภงั คสู ตร
จะเห็นได้วา่ เมื,อใครทําชัว, ร้ายลงไปจะสั,งสมเป็ นพลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย ซึ, งพลังคลื,น
แม่เหล็กวิบากร้ ายดังกล่าว จะตีค่าว่าเลวร้ ายมากน้อยแค่ไหน แล้วจะให้ผลร้ ายแบบที,ผูน้ นทํ
ั าก็ได้
ให้ผลแบบอื, น ๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม ณ เวลานัน ๆ โดยพลังแม่เหล็กวิบากร้ ายในอดี ตส่ วน
หนึ, งและในปั จจุ บนั ส่ วนหนึ, ง จะคิ ดและสร้ างสิ, งร้ ายให้ผูน้ ัน ณ เวลานัน ๆ อย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรมที, สุด ในส่ วนที, ยงั ไม่ให้ผลร้ าย ก็จะให้ผลร้ ายในช่ วงเวลาต่อมา ในชาติ นันหรื อชาติ อื,น
สื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)
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พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความที,กรรมอันเป็ นไปด้วย
สัญเจตนา ที, บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิ ได้เสวยผล แต่กรรมนันแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรม (ปั จจุบนั ) เทียว หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื,นสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) จะเห็นได้ว่า
พระพุทธเจ้าพบว่าทุ กการกระทําของผูใ้ ด ผูน้ ันจะได้รับผลนัน นั,นคื อผลทุ กอย่างทุ กเสี ยววินาที
ที, ผใู ้ ดได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทําของผูน้ นเท่
ั านัน การกระทําดีหรื อร้ายในชาติใด จะส่ งผลดีร้าย
ในชาติ นันส่ วนหนึ, ง หรื อชาติ อื,นสื บ ๆ ไป ส่ วนหนึ, งจนกว่าจะหมดฤทธิl ของพลังคลื, นแม่เหล็ ก
วิบากดี ห รื อ ร้ า ยนัน ดัง นันผลที, เ กิ ดขึ นแต่ล ะชี วิต ทุ ก เสี ยววิน าที จึ ง เกิ ด จากการกระทํา ในอดี ต
ส่ วนหนึ, ง สังเคราะห์รวมกับการกระทําในปั จจุบนั ส่ วนหนึ,ง
ข้อมูลที,ยืนยันว่า คําตรัสของพระพุทธเจ้าเป็ นจริ ง คือ มีสิ,งดี บางอย่างที,ทาํ ในชาตินี แล้ว
ได้รับผลในชาตินี เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขาทําดีตอบแทนเราในชาตินี และมีส,ิ งดีบางอย่างที,
ทําในชาตินี แล้วยังไม่ได้รับผลในชาตินี เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขายังไม่ทาํ ดีตอบแทนเราใน
ชาตินี เป็ นต้น
มีสิ,งไม่ดีบางอย่างที,ทาํ ในชาตินี แล้วได้รับผลในชาตินี เช่น เราซนตอนเป็ นเด็ก บางครัง
ถูกผูป้ กครองดุวา่ และมีสิ,งไม่ดีบางอย่างที,ทาํ ในชาตินี แล้วได้รับผลในชาตินี เช่น เราซนตอนเป็ นเด็ก
บางครังถูกผูป้ กครองก็ไม่ดุวา่ เป็ นต้น
มีส,ิ งดีบางอย่างที,ยงั ไม่ได้ทาํ ในชาตินี แต่ได้รับผลในชาตินี เช่น เด็กเกิดใหม่ยงั ไม่ได้ทาํ ดี
ทําชัว, แต่มีคนเลียงมีคนให้ที,อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
มีส,ิ งไม่ดีบางอย่างที,ไม่ได้ทาํ ในชาตินี แต่ได้รับผลในชาตินี เช่น เด็กเกิดใหม่ยงั ไม่ได้ทาํ ดี
ทําชัว, แต่ไม่มีคนเลียง ไม่มีคนให้ที,อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
กรณี มีส,ิ งดี บางอย่างที,ยงั ไม่ได้ทาํ ในชาตินี แต่ได้รับผลในชาตินี และมีสิ,งไม่ดีบางอย่าง
ที,ไม่ได้ทาํ ในชาตินี แต่ได้รับผลในชาตินี จะเชื, อได้อย่างไรว่าเกิดจากการกระทําในอดีตชาติ พ่อครู
สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต อธิ บายว่า ถ้าไม่มีพลังสร้ างผลที,เป็ นทุนเดิ มของแต่ละคน แต่ละคน
ก็ตอ้ งได้รับทุกอย่างเท่ากัน เพราะทุนเริ, มต้นเท่ากัน แต่ดว้ ยพลังสร้างผลที,เป็ นทุนเดิมของแต่ละคน
แตกต่างกัน แต่ละคนจึงต้องได้รับแต่ละอย่างแตกต่างกัน
กรณี มีส,ิ งดี บางอย่างที,ทาํ ในชาตินีแล้วได้รับผลในชาตินี และมีส,ิ งไม่ดีบางอย่างที,ทาํ ใน
ชาตินีแล้วได้รับผลในชาตินี จะเชื, อได้อย่างไรว่าส่ วนดีหรื อไม่ดีที,ยงั ไม่ส่งผล จะส่ งผลในช่วงเวลา
ต่อไปในชาตินี หรื อชาติอื,นสื บ ๆ ไป จากคํากล่าวของพ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต ที,อธิ บาย
ว่า ถ้าไม่มีพลังสร้ างผลที,เป็ นทุนเดิ มของแต่ละคน แต่ละคนก็ตอ้ งได้รับทุกอย่างเท่ากัน เพราะทุน
เริ, มต้นเท่ากัน แต่ดว้ ยพลังสร้ างผลที,เป็ นทุนเดิ มของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ละคนจึงต้องได้รับ
แต่ละอย่างแตกต่างกัน แสดงว่า มีพลังคลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรื อร้าย จากการกระทําในอดีตชาติ
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ที,ยงั ไม่ส่งผล แล้วมาส่ งผลในชาติปัจจุบนั ดังนัน พลังคลื, นแม่เหล็กแห่ งวิบากดี หรื อร้ าย จากการ
กระทําในชาติปัจจุบนั ที,ยงั ไม่ส่งผล ก็ยอ่ มจะส่ งผลในชาติอื,นสื บ ๆ ไป
ผูท้ ี, ต้อ งการความมั,น ใจมากขึ นว่า การกระทํา ทางกายหรื อ วาจาหรื อใจที, ดี ห รื อ ไม่ ดี
จะส่ งผลดีหรื อร้ายให้กบั ผูน้ นจริ
ั ง ในชาติที,ทาํ นัน หรื อในชาติต่อไป หรื อชาติอื,นสื บ ๆ ไปสามารถ
พิสูจน์ได้เมื,อปฏิบตั ิดงั นี
พระพุทธเจ้าตรั สถึ งความรู ้ ความเห็ นความเข้าใจ ที, ทาํ ให้ปฏิ บตั ิ สู่ความพ้นทุ กข์ได้ คือ
มี ความรู ้ ความเห็ นความเข้าใจชัดเจนว่ า “... ผลวิ บากของกรรมที, ท าํ ดี ท าํ ชั,วแล้ว มี อยู่ (อัตถิ สุ กต
ทุ กกฏานัง กัม มานัง ผลัง วิ ป าโก) ...” (ม.อุ . 14/257) การจะเข้า ใจเรื, อ งกรรมและวิ บ ากกรรม
อย่างแจ่มแจ้งรวดเร็ ว คือ คิดหรื อพูดหรื อทําสิ, งที,ดีหรื อไม่ดีแล้ว จะมีพลังงานพิเศษที,สร้างผลดีหรื อ
ร้ายได้อย่างรวดเร็ วนัน จะต้องปฏิ บตั ิศีลอันเป็ นกุศล คือการปฏิ บตั ิศีลสมาธิ ปัญญา อันเป็ นองค์รวม
หนึ, งเดี ยวในวิถี ชี วิตปกติ ดัง ที, พ ระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ว่า “สั จจะมี อย่า งเดี ย วเท่ า นันมิ ไ ด้มี ส อง” (ขุ.ขุ .
29/549) และ “... ดู กรอานนท์ ศี ล ที, เ ป็ นกุศ ลมี อ วิป ปฏิ ส ารเป็ นผลมี อ วิป ปฏิ ส ารเป็ นอานิ ส งส์
อวิป ปฏิ ส ารมี ป ราโมทย์เ ป็ นผลมี ความปราโมทย์เป็ นอานิ สงส์ ความปราโมทย์มีปีติเป็ นผลมีปีติ
เป็ นอานิ สงส์ ปี ติมีปัสสัทธิ เป็ นผลมีปัสสัทธิ เป็ นอานิ สงส์ ปั สสัทธิ มีสุขเป็ นผลมีสุขเป็ นอานิ สงส์
สุ ขมีสมาธิ เป็ นผลมีสมาธิ เป็ นอานิ สงส์ สมาธิ มียถาภูตญาณทัสสนะ (รู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามความเป็ น
จริ งว่า กรรมดี หรื อกรรมไม่ดีให้ผลอย่างไร กรรมอย่างไรเป็ นไปเพื,อสั,งสมกิ เลส กรรมอย่างไร
เป็ นไปเพื,อลดกิ เลส) เป็ นผลมี ยถาภูตญาณทัส สนะเป็ นอานิ สงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมี นิพพิท า
วิราคะเป็ นผลมี นิพพิทาวิราคะเป็ นอานิ สงส์ นิ พพิทาวิราคะมี วิมุตติ ญาณทัสสนะเป็ นผลมี วิมุตติ
ญาณทัสสนะเป็ นอานิ สงส์ ด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ ศีลที,เป็ นกุศลย่อมถึงอรหัตผลโดยลําดับ
ด้วยประการ ดังนีแลฯ (องฺ .ทสก.24/1)
พระพุทธเจ้าได้ตรั สว่า “ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ตถาคตเคยเป็ นมนุ ษย์ในชาติ ก่อน ภพก่ อน
กําเนิ ดก่อน เป็ นผูเ้ ข้าหาสมณะหรื อพราหมณ์ แล้วซักถามว่า ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญกรรมส่ วนกุศลเป็ น
อย่างไร กรรมส่ วนอกุศลเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนที, มีโทษเป็ นอย่างไร กรรมส่ วนที, ไม่มีโทษเป็ น
อย่างไร กรรมที, ควรเสพเป็ นอย่า งไร กรรมที, ไ ม่ค วรเสพเป็ นอย่า งไร กรรมอะไรข้า พเจ้า ทํา อยู่
พึงเป็ นไปเพื,อไม่เป็ นประโยชน์ เพื,อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ, ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทําอยูพ่ ึงเป็ นไป
เพื,อเป็ นประโยชน์ เพื,อสุ ขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ เบืองหน้าแต่ตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนันอันตนทํา สั,งสม พอกพูน ไพบูลย์ ฯลฯ ครันจุ ติจากสวรรค์นนแล้
ั วมาสู่
ความเป็ นอย่างนี ย่อมได้เฉพาะซึ, งมหาปุริสลักษณะนี คือมีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุม
และละเอียดธุ ลีละอองมิติดพระกายได้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ ยลักษณะนัน ถ้าอยูค่ รองเรื อนจะได้
เป็ นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เมื, อเป็ นพระราชาจะได้อะไร เมื, อเป็ นพระราชาจะได้รับผลข้อนี คื อ
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มีปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ ดผูห้ นึ, งมีปัญญาเสมอหรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่าพระองค์
ถ้าพระมหาบุ รุษนันออกจากเรื อนผนวชเป็ นบรรพชิ ต จะได้เป็ นพระอรหันตสัม มาสัม พุท ธเจ้า
มี หลังคาคือกิเลสอันเปิ ดแล้วในโลก เมื,อเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้อะไร เมื,อเป็ นพระพุทธเจ้าจะได้รับ
ผลข้อ นี คื อ มี พ ระปรี ช ามาก มี พ ระปรี ช ากว้า งขวาง มี พ ระปรี ช าร่ า เริ ง มี พ ระปรี ช าว่ อ งไว
มี พ ระปรี ชาเฉี ยบแหลม มีพระปรี ชาทําลายกิ เลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตว์ผูใ้ ดผูห้ นึ, งมีปัญญาเสมอ
หรื อมีปัญญาประเสริ ฐกว่าพระองค์ ...” (ที.ปา.11/146)
การปฏิบตั ิศีลอันเป็ นกุศลนัน เป็ นการปฏิบตั ิสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจ
ให้บริ สุทธิl ผ่องใส อย่างถูกต้องถูกตรง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอรายละเอียดในการปฏิบตั ิสู่ ความเป็ น
พุทธะในบทที, 9 ของดุษฎี นิพนธ์เล่มนี จะทําให้เกิ ดพลังชี วิตที,มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากคนทัว, ไป
คือ พลังชี วิตชนิ ดพิเศษดังกล่ าว จะทําให้คลื, นแม่เหล็กแห่ งวิบากดี หรื อร้ ายของผูท้ ี, ปฏิ บตั ิ ได้นัน
สร้ างผลจากการคิดหรื อพูดหรื อทําในทุกขณะปั จจุบนั อย่างรวดเร็ วให้ผปู ้ ฏิบตั ินนได้
ั รับรู ้ ไม่วา่ จะ
ทํา ในสิ, ง ที,ดีหรื อไม่ดี แม้แค่คิดยัง ไม่ไ ด้พูดหรื อไม่ไ ด้ทาํ ทางกาย ก็จะส่ ง ผลดี หรื อร้ ายบางส่ วน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ, ง เช่น ความรู ้สึกสุ ขทุกข์ในจิต ความรู ้สึกสุ ขทุกข์ในกาย ความเจริ ญหรื อ
เสื, อมของปั ญญาในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา ความเคารพนับถื อเชื, อถื อจากคนอื,นที, มีต่อตนหรื อ
เกิ ดผลตรงกันข้าม เกิ ดสิ, ง ดี หรื อไม่ดีแง่ เชิ ง อื, น ๆ เป็ นต้น ซึ, ง ส่ วนใหญ่จะส่ ง ผลภายใน 1-3 วัน
ญาณปั ญญาพิเศษดังกล่าว จะทําให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ งได้อย่างรวดเร็ วว่า ทําดี หรื อไม่ดี
อะไรทําให้เกิ ดผลอย่างไร จึ งทําให้มน,ั ใจว่า การกระทําไม่ว่าจะเป็ นทางกายหรื อวาจาหรื อใจที, ดี
หรื อไม่ดีนนั จะสั,งสมเป็ นพลังคลื,นแม่เหล็กแห่ งวิบากดี หรื อไม่ดี ที,จะสร้างผลที,ดีหรื อไม่ดีให้กบั
ชี วิตอย่างแน่ นอนในชาติที,กระทํานัน หรื อชาติต่อไป หรื อชาติอื,นสื บ ๆ ไป ส่ วนผูท้ ี,ไม่ได้ฝึกฝน
อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ ความพ้นทุกข์ตามที,พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ผลจากการกระทําทางกายวาจาและใจ
มัก จะเกิ ดขึ นช้า ทํา ให้รู้ ค วามจริ ง ตามความเป็ นจริ ง ได้ช้า ว่า ทํา ดี หรื อ ไม่ ดีอะไรทํา ให้เกิ ดผลดี
หรื อไม่ดีอย่างไร
ทุกเสี ยววินาทีของชี วิต วิบากกรรมดีหรื อร้ายในอดีตส่ วนหนึ, งจะรวมกับในปั จจุบนั ส่ วนหนึ, ง
สร้ างผลให้กบั แต่ละชี วิต (อภิ.ก.37/1698) จะสังเคราะห์ร่วมกับภาวะร้ อนเย็นในชี วิตตลอดเวลา
(สํ.สฬา.18/427-429) เป็ นพลังงานที,สร้างความแข็งแรงหรื อความเจ็บป่ วยให้ชีวิต รวมถึงสร้างสิ, งดี
หรื อสิ, งร้ ายต่าง ๆ ให้กบั ชี วิต เมื, อหมดฤทธิl ของการให้ผลก็จบดับไป ดังที,พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึ ง
สาเหตุทาํ ให้เกิ ดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดือดร้ อน) หรื อ
อทุกขมสุ ขเวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื, องดี (ไฟ) 1
เสมหะ (นํา) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิ น) 1 ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทําร้ าย
1 ผลของกรรม 1 เป็ นที, 8 ฯ” ไฟ คือ ร้ อน ดิ นนําลม คือ เย็น จะเห็ นได้ว่า การปรับสมดุ ลร้ อน
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เย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อนหรื อหนาวต่าง ๆ ด้วยสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนหรื อเย็น ทังด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และ
จิต (นามธรรมคือผลของกรรมดีกรรมชัว, กรรมดีทาํ ให้เกิดสุ ขเวทนา กรรมชัว, ทําให้เกิดทุกขเวทนา)
ถ้าไม่สมดุ ลร้ อนเย็นก็จะทําให้เกิ ดทุ กขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถ้าสมดุ ลร้ อนเย็นก็จะทําให้เกิ ดสุ ข
เวทนา (แข็งแรง)
จะเห็นได้วา่ กลไกก็คือ สัญญาของชี วิตจะทําหน้าที,เป็ นปกติคือผลักดันเอาพลังงานหรื อ
สารที,ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลียง
ชี วิต วิบากกรรมของบุ ญกุศลนันจะเป็ นพลังงานที, ช่ วยผลัก ดันเอาพลัง งานหรื อสารที, ไ ม่ส มดุ ล
ร้อนเย็นออกจากชี วิต และดูดดึ งเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุ ลร้ อนเย็นเข้ามาหล่อเลี ยงชี วิตอีกแรงหนึ, ง
ส่ วนวิบากกรรมร้ายนัน จะเป็ นพลังงานที,ดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที,ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทําร้าย
ชีวติ และผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ
ดังนัน ความไม่ส มดุ ล ร้ อนเย็นด้า นวัตถุ สัง เคราะห์ ก ับวิบากกรรมร้ า ยจากการทําบาป
เบี ย ดเบี ย นสัตว์ (การทํา ให้ตนเองหรื อคนอื, น หรื อสัตว์อื,น ได้รับ ความทุ ก ข์ท รมาน เดื อดร้ อ น
ไม่ ส บาย บาดเจ็ บ หรื อ ล้ม ตาย) ด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ จะทํา ให้ เ กิ ด อาการไม่ ส บายต่ า ง ๆ ทํา ให้
มี โ รคต่ า ง ๆ มากมายหลากหลายชนิด (แม้จะใส่ ส,ิ งที,ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิ ดเดียวกัน ปริ มาณเท่ากัน
เข้าไปในชีวติ คนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบายหรื อโรคต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) ทําให้
อายุสันและเกิดสิ, งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวติ ส่ วนการทําความสมดุลร้อนเย็นสังเคราะห์กบั วิบากกรรมดี
จากการไม่เบียดเบียนสัตว์ (การไม่ทาํ ให้ตนเอง หรื อคนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน
เดื อ ดร้ อ น ไม่ ส บาย บาดเจ็บ หรื อ ล้ม ตาย) ด้ว ยวิธี ก ารต่ า ง ๆ จะทํา ให้อ าการไม่ ส บายต่ า ง ๆ
ลดน้อยลง ทําให้มีโรคลดน้อยลง อายุยนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ

หลักอกาลิโ ก (เป็ นจริ งตลอดกาล) ปั จจั ตตัง (ต้ อ งปฏิบั ติเองจึงจะรู้ เอง) เอหิปั สสิ โ ก
(สามารถพิสูจน์ ได้ ) เพือมนุษยชาติ กับความประหยัดเรียบง่ ายในการปฏิบัติ
(จัตตาริสูตร)
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้ เป็ นสุ ขในที,ทงปวง”
ั
(ขุทฺทกนิ กาย ธมฺ มปท. 25/59),
“ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข” (ขุทฺทกนิ กาย ธมฺ มปท. 25/33) จะเห็ นได้ว่า ความสุ ขตามหลัก
ของพระพุทธเจ้า เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ ได้ ทุกข์ กจ็ ะดับ สุ ขก็จะเกิดขึน<
สัมพันธ์กบั หลักการแพทย์แผนจีนที,ระบุวา่ “โรคเดียวกันใช้วิธีต่างกัน โรคต่างกันใช้วิธี
เดียวกัน” โรคมักมีอาการสลับซับซ้อน โรคชนิ ดเดียวกันเนื, องจากพยาธิ สภาพและการดําเนิ นของโรค
ต่างกัน อาการที,ปรากฏจึงแตกต่างกัน ฉะนัน การรักษาจึงต้องกําหนดให้ถูกต้อง เรี ยกว่า “รักษาโรค
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เดี ยวกันใช้วิธีต่างกัน” โรคที,ต่างกันถ้ามีสาเหตุและการดําเนิ นของโรคของเหมือนกัน ใช้วิธีรักษา
เดี ยวกันได้ เรี ยกว่า “ใช้วิธีเดี ยวกันรักษาโรคต่างกัน” (โครงการพัฒนาเทคนิ คการทํายาสมุนไพร,
โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา, 2541 : 163-176)
เช่ น กรณี ที, 1 ผูป้ ่ วยทังสามคน ความดันโลหิ ตสู งจากภาวะร้อนเกิ น สามคนนี ต้องรักษา
เหมือนกัน เพราะสาเหตุเดียวกัน เรี ยกว่าโรคเดียวกันรักษาเหมือนกัน
กรณี ที, 2 ผูป้ ่ วยคนแรก ความดันโลหิ ตสู งจากภาวะร้อนเกิ น คนที,สองความดันโลหิ ตสู ง
จากภาวะเย็นเกิน (ตีกลับเป็ นร้ อน) ส่ วนผูป้ ่ วยคนที,สามความดันโลหิ ตสู งจากภาวะร้อนเย็นพันกัน
สามคนนีต้องรักษาต่างกัน เพราะสาเหตุต่างกัน เรี ยกว่า โรคเดียวกันรักษาต่างกัน
กรณี ที, 3 ผูป้ ่ วยคนแรกความดันโลหิ ตสู งจากภาวะร้อนเกิ น ส่ วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะร้ อนเกิ น ส่ วนผูป้ ่ วยคนที,สามมะเร็ งจากภาวะร้ อนเกิ น สามคนนี ต้องรักษาเหมือนกัน เพราะ
สาเหตุเหมือนกัน เรี ยกว่า โรคต่างกันรักษาเหมือนกัน
กรณี ที, 4 ผูป้ ่ วยคนแรกความดันโลหิ ตสู งจากภาวะร้อนเกิ น ส่ วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะเย็นเกิ น ส่ วนผูป้ ่ วยคนที,สามมะเร็ งจากภาวะร้ อนเย็นพันกัน สามคนต้องรักษาต่างกัน เพราะ
สาเหตุต่างกัน เรี ยกว่า โรคต่างกันรักษาต่างกัน
การรักษาโรคจึงต้ องรักษาทีต้ นเหตุ คือ ลดละเลิกพฤติกรรมทีทําให้ ร้ ู สึกไม่ สบายหรื อเป็ นโรค
เป็ นหลัก โดยทําร่ วมกับการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นทั<งด้ านรู ปธรรมและนามธรรม ณ สภาพปั จจุ บัน
ของชี วิต ถ้า ยัง ไม่ทุ เลาหรื อไม่ม นั, ใจว่า จะสามารถปรั บ สมดุ ล ร้ อนเย็นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ก็สามารถใช้ร่วมกับวิธีการของการแพทย์แผนต่าง ๆ ได้ โดยใช้หลักลางเนื อชอบลางยา คือ แต่ละคน
แต่ละช่ วงเวลาอาจถู กกับแต่ละอย่างเหมื อนกันหรื อไม่เหมื อนกันก็ได้ โดยสังเกตที,พลังชี วิต คื อ
ความรู ้ สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง แสดงว่าถูกกัน ถ้าอาการตรงกันข้าม
คือ ไม่สุขไม่สบายหรื อทุกข์ทรมาน หนักตัว ไม่มีกาํ ลังหรื ออ่อนเพลีย แสดงว่าไม่ถูกกัน

มิตรสหาย สั งคมและสิ งแวดล้อมมีผลต่ อสุ ขภาวะ
นอกจากสมดุ ลร้ อนเย็นกายใจแล้ว มิ ตรสหายสังคมและสิ, งแวดล้อมก็มีผลต่อสุ ขภาวะ
ดังที, พระพุทธเจ้าตรั สความดี ความเจริ ญอันสู งสุ ด 38 ประการได้แก่ “คบคนพาล (อเสวนา จ พา
ลานัง) คบหาบัณฑิต (บัณฑิ ตานัญจ เสวนา) บูชาบุคคลที,ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิ ยานัง) อยูใ่ นที,อนั
สมควรอยู่ (ปฏิรูปเทสวาโส จ) ...” (ขุ.ขุ.25/318)
“ความเป็ นผูม้ ี มิ ต รดี สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์ (ความพ้น ทุ ก ข์) ”
ใน สํ.ส.15/381-384
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“สัปปุ ริสธรรม 7 คื อ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที,มีความเห็ นถูกต้อง) ธัมมัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้
ธรรม) อัตถัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้สาระประโยชน์) อัตตัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้ตน) มัตตัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้ประมาณ) กาลัญ‹ู
(เป็ นผูร้ ู ้ เวลาอันควร) ปริ สัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้ หมู่คนและสิ, งรอบตัว) ปุคคลปโรปรัญ‹ู (เป็ นผูร้ ู ้ บุคคล)”
(องฺ .สตฺ ตก.23/65)
“สัปปายะ คือสิ, งที,เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ที,อยูซ่ , ึ งเหมาะควร)
โคจรสัปปายะ (ที,ไปซึ, งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที,เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที,เหมาะควรเกี, ยวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารที,เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที,เหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที,เหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ข้อ 368)
“อสัปปายะ คือสิ, งที,ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ที,อยูซ่ , ึ ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที,ไปซึ, งไม่เหมาะควร) ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุยที,ไม่เหมาะควร)
ปุ ค คลอสั ป ปายะ (บุ ค คลที, ไ ม่ เหมาะควรเกี, ย วข้อง) โภชนอสั ป ปายะ (อาหารที, ไ ม่ เหมาะควร)
อุ ตุอสัป ปายะ (สภาพแวดล้อมที, ไ ม่เหมาะควร) อิ ริ ย าปถสัป ปายะ (อิ ริย าบถที, ไ ม่เ หมาะควร)”
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ข้อ 368)

สาเหตุหลักทีทําให้ เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่ วย ตามหลักการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ สาเหตุหลักที,ทาํ ให้เกิดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย เกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ
ได้แก่ 1) ความร้ อนเย็นไม่สมดุ ลด้านวัตถุ 2) ทําบาปหรื ออกุศลกรรม 3) การไม่บาํ เพ็ญบุญกุศล
4) ความกลัว ความใจร้อน ความวิตกกังวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที,ไม่ดี
การอยูใ่ นสังคมสิ, งแวดล้อมไม่ดี
สาเหตุความเจ็บป่ วย 9 ข้ อย่ อย
1) อารมณ์ เป็ นพิษ เช่ น ความเครี ยด ความเร่ งรี บ ความเร่ งรัด ความเร่ งร้ อน ความกลัว
ความวิตกกังวล ความไม่โปร่ ง ไม่โล่ ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้ าย อาฆาต พยาบาท
ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็ นต้น
2) อาหารเป็ นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบด้วย 6 สาเหตุหลักดังนี
- พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทงในพื
ั
ชและสัตว์ ทังจากขบวนการผลิตและการปรุ ง
เป็ นอาหาร
- พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนือสัตว์มากเกินไป
- พิษจากอาหารปรุ งรสจัดเกินไป
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- พิษจากชนิ ดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิ ดและสัดส่ วนของอาหารแต่ละ
ชนิดที,สมดุลแล้ว การไม่รู้เทคนิ คการปรุ งและการรับประทานที,สมดุล ก็จะทําให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บได้
- พิษจากของเสี ยและความร้อนจากขบวนการย่อย สันดาปและเผาผลาญอาหาร
- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุ ขภาพอย่างผาสุ ก และไม่รู้วิธีปฏิบตั ิ
ในการลดละล้างความอยากในจิตต่ออาหารที,เป็ นพิษ อย่างถูกตรง
3) พิษ จากการไม่ออกกํา ลัง กาย หรื อการออกกํา ลัง กายและอิ ริย าบถที, ไ ม่ถู ก ต้องคื อ
การกายบริ หารที,ไม่ได้คุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่
- ความแข็งแรงของกล้ามเนือ กระดูกและเส้นเอ็น
- ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือและเส้นเอ็น
- การเข้าที,เข้าทางของกล้ามเนือ กระดูกและเส้นเอ็น
- การไม่ออกกําลังกายหรื อไม่ทาํ การกายบริ หารเลย ก็ย,งิ ทําให้ไม่ได้ประโยชน์จาก
ทังสองอย่างเลย
4) พิษจากมลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึน เช่น มิตรสหายที,ไม่ดี อุณหภูมิบรรยากาศโลก
ที,ร้อนขึน ควันพิษ และสารพิษต่าง ๆ ในสิ, งแวดล้อม เป็ นต้น
5) พิษจากการสัมผัสเครื, องยนต์ เครื, องไฟฟ้ า เครื, องอิเลคทรอนิคมากเกินความสมดุล
6) ไม่พ, ึงตน ด้วยวิธีที,ประหยัดเรี ยบง่ าย ในการลดความรุ นแรงของพิษหรื อระบายพิษ
ออกจากร่ างกาย
7) การเพียรการพักที,ไม่พอดี
8) บาปหรื ออกุศลกรรม
9) การบูร ณาการองค์ค วามรู ้ ในการแก้ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพส่ ว นใหญ่ ณ ปั จ จุ บ นั ยัง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ คือ
- ไม่สามารถลดปั ญหาสุ ขภาพด้วยการแก้ที,ตน้ เหตุ ส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ที,ปลายเหตุ
- มีค่าใช้จ่ายที,สูง
- คนพึ,งตนเองได้นอ้ ยลง ในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตนเอง
จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็ นวิธีแก้ปัญหาโดยปรั บสมดุลด้ วย
สิ งทีประหยัด หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ ดังทีพระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ใน ขุ.ขุ. 25/281 “ดูกรภิกษุท< ังหลาย
ปั จ จั ย น้ อ ย หาได้ ง่ า ยและไม่ มี โ ทษ 4 อย่ า งนี < 4 อย่ า งเป็ นไฉน ดู ก รภิ ก ษุ ท<ั ง หลาย บรรดา
จี ว รผ้ า บังสุ กุล (เครืองนุ่งห่ ม) น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดาโภชนะ คําข้ าว (อาหาร) ทีได้ ด้วย
ปลีแข้ ง น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ (ทีอยู่ อ าศั ย) น้ อ ย หาได้ ง่า ยและ
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ไม่ มีโทษ บรรดาเภสั ช (ยา) มูตรเน่ า (ปั สสาวะ) น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ ... ดูกรภิกษุท< ังหลาย
เรากล่ าวธรรมอย่ างใดอย่ างหนึง ของภิกษุซึงเป็ นผู้สันโดษด้ วยปั จจัยทีน้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ
ว่ าเป็ นองค์ แห่ งความเป็ นสมณะฯ (ผู้สามารถดับทุกข์ ดับบาปได้ ) ความคับแค้ นแห่ งจิต ย่ อมไม่ มีแก่
ภิกษุผ้ ูสันโดษ ด้ วยปัจจัยน้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ
ทิศของเธอ ชื อว่ า ไม่ ก ระทบกระเทือ น ภิก ษุ ผู้ สั นโดษ ไม่ ประมาทยึด เหนี ยวเอาไว้ ไ ด้ ซึ งธรรม
อันสมควรแก่ ธรรม เครืองความเป็ นสมณะทีพระตถาคตตรัสบอกแล้ วแก่ เธอ”
จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า การใช้ ปัจจัยสี (อาหาร เครื องนุ่งห่ ม ทีอยู่อาศัย ยารั กษาโรค)
ที ประหยั ด เรี ย บง่ า ย และไม่ มี โ ทษ เป็ นองค์ ป ระกอบของการปฏิ บั ติ ส่ ู ความพ้ น ทุ ก ข์ เพราะ
ธรรมชาติทีอยู่ใกล้ ตัวเรา เวลาเอาวัตถุ (ดินนํ<าลม) หรื อพลังงาน (คลืนแม่ เหล็กไฟฟ้ าแสงสี เสี ยง)
มาสั งเคราะห์ เป็ นวัตถุชนิดต่ าง ๆ หรือสั งเคราะห์ เป็ นชี วติ เช่ น สั งเคราะห์ เป็ นชี วิตพืช ก็ใช้ วัตถุหรื อ
พลังงานทีมีคุณสมบัติเช่ นเดียวกับทีเราเอามาสั งเคราะห์ เป็ นชี วิตเรา จึงเข้ ากับเนื<อเยือเราได้ ดีทีสุ ด
ทําให้ เราแข็งแรงได้ ดีทสุี ด
การใช้ สิ งที ประหยัด เรี ย บง่ า ยอยู่ ใ กล้ ตัว หรื อ อยู่ ใ นตัว ในจั ต ตาริ สู ต รนั< นสั ม พัน ธ์ กับ
วิ.ม. 5/25-44 ดังนี<
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท
[25] โดยสมัย นันแล พระผูม้ ี พ ระภาคพุท ธเจ้า ประทับ อยู่ ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิ กคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครังนันภิ กษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ, งเกิ ดชุ มในฤดู สารท
ถู กต้องแล้ว ยาคู ที,ดื,ม เข้า ไปก็พุ่ง ออก แม้ข า้ วสวยที, ฉันแล้วก็พุ่ง ออกเพราะอาพาธนัน พวกเธอ
จึ ง ซู บ ผอมเศร้ าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลื องขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรั,งด้วยเอ็น พระผูม้ ีพระภาค
ได้ทอดพระเนตรเห็ นภิ กษุ เหล่านันซู บผอมเศร้ าหมองมี ผิวพรรณไม่ดีมีผิวเหลื องขึ น ๆ มีเนื อตัว
สะพรั,งด้วยเอ็น ครันแล้วจึงตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสั,งถามว่า ดูกรอานนท์ทาํ ไมหนอเดี†ยวนี
ภิ ก ษุ ท งหลายจึ
ั
ง ซู บ ผอมเศร้ า หมองมี ผิวพรรณไม่ดี มี ผิวเหลื องขึ น ๆ มี เ นื อตัวสะพรั, ง ด้วยเอ็น
ท่า นพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าเดี† ยวนี ภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ, งเกิ ดชุ มในฤดูสารท
ถู กต้องแล้ว ยาคู ที,ดื,มเข้าไปก็พุ่งออก แม้ขา้ วสวยที, ฉันแล้วก็พุ่ง ออก เพราะอาพาธนัน พวกเธอ
จึ งซู บผอมเศร้าหมองมีผวิ พรรณไม่ดี มีผวิ เหลืองขึน ๆ มีเนือตัวสะพรั,งด้วยเอ็น
พระพุทธานุญาตเภสัช 5ในกาล
ครังนัน พระผูม้ ีพระภาคประทับในที,สงัดทรงหลี กเร้นอยู่ได้ มีพระปริ วิตกแห่ งพระทัย
เกิดขึนอย่างนี ว่า เดี†ยวนี ภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธซึ, งเกิดชุ มในฤดูสารทถูกต้องแล้ว ยาคูที,ดื,มเข้าไปก็
พุ่งออก แม้ขา้ วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออกเพราะอาพาธนัน พวกเธอจึงซู บผอมเศร้ าหมองมีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรั,งด้วยเอ็น เราจะพึงอนุ ญาตอะไรหนอเป็ นเภสัชแก่ภิกษุ
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ทังหลาย ซึ, งเป็ นเภสัชอยู่ในตัว และเขาสมมติว่าเป็ นเภสัช ทังจะพึงสําเร็ จประโยชน์ในอาหารกิ จ
แก่สัตวโลกและจะไม่พึงปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ทีนนพระองค์
ั
ได้มีพระปริ วิตกสื บต่อไปว่าเภสัช 5 นี แล
คือ เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึง นําอ้อย เป็ นเภสัชอยู่ในตัวและเขาสมมติว่าเป็ นเภสัช ทังสําเร็ จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ผิฉะนัน เราพึงอนุ ญาตเภสัช 5 นี
แก่ภิกษุทงหลาย
ั
ให้รับประเคนในกาลแล้วบริ โภคในกาล ครันเวลาสายัณห์พระองค์เสด็จออกจาก
ที,หลีกเร้น ทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็ นเค้ามูลนันในเพราะเหตุแรกเกิดนัน แล้วรับสั,งกะภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราไปในที
ั
,สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ตําบลนี ได้มีความปริ วติ กแห่งจิตเกิดขึน
อย่างนีว่า เดี†ยวนีภิกษุทงหลายอั
ั
นอาพาธ ซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทถูกต้องแล้ว ยาคูที,ดื,มเข้าไปก็พุ่งออก
แม้ข า้ วสวยที, ฉันแล้วก็พุ่ง ออก เพราะอาพาธนันพวกเธอจึ ง ซู บ ผอมเศร้ า หมองมี ผิวพรรณไม่ดี
มีผิวเหลืองขึน ๆ มีเนื อตัวสะพรั,งด้วยเอ็น เราจะพึงอนุ ญาตอะไรหนอเป็ นเภสัชแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ซึ, งเป็ นเภสัชอยูใ่ นตัวและเขาสมมติวา่ เป็ นเภสัช ทังจะพึงสําเร็ จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก
และไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรานันได้มีความปริ วติ กสื บต่อไปว่าเภสัช 5 นี แล
คื อ เนยใส เนยข้น นํามัน นําผึง นําอ้อย เป็ นเภสัช อยู่ในตัวและเขาสมมติ ว่า เป็ นเภสั ชทังสําเร็ จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลกและไม่ปรากฏเป็ นอาหารหยาบ ผิฉะนัน เราพึงอนุ ญาตเภสัช 5 นี
แก่ ภิก ษุ ทงหลายให้
ั
รับ ประเคนในกาลแล้วบริ โภคในกาล ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นันในกาลแล้วบริ โภคในกาล
พระพุทธานุญาตเภสัช 5 นอกกาล
[26] ก็โดยสมัยนันแลภิกษุทงหลายรั
ั
บประเคนเภสัช 5 นันในกาลแล้ว บริ โภคในกาล
โภชนาหารของพวกเธอ ชนิ ดธรรมดา ชนิ ดเลวไม่ย่อย ไม่จาํ ต้องกล่าวถึ งโภชนาหารที,ดี พวกเธอ
อันอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทนัน และอันความเบื,อภัตตาหารนี ถูกต้องแล้ว เพราะเหตุ 2 ประการนัน
ยิ,ง เป็ นผูซ้ ู บ ผอมเศร้ า หมองมีผิว พรรณไม่ดี มีผิวเหลื องขึ น ๆ มีเนื อตัวสะพรั,ง ด้วยเอ็น มากขึ น
พระผูม้ ี พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็ นภิ ก ษุ เหล่ านัน ซึ, งซู บผอมเศร้ าหมองมี ผิวพรรณไม่ดี มี ผิว
เหลืองขึน ๆ มีเนือตัวสะพรั,งด้วยเอ็นมากขึน ครันแล้ว จึงตรัสเรี ยกท่านพระอานนท์มารับสั,งถามว่า
ดูกรอานนท์ ทําไมหนอ เดี†ยวนี ภิกษุทงหลายยิ
ั
,งซู บผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึน ๆ
มีเนือตัวสะพรั,งด้วยเอ็นมากขึน? ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เดี†ยวนี ภิกษุทงหลาย
ั
รับประเคนเภสัช 5 นันในกาลแล้วบริ โภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิ ดธรรมดา ชนิ ดเลว
ไม่ยอ่ ย ไม่จาํ ต้องกล่าวถึงโภชนาหารที,ดี พวกเธออันอาพาธซึ, งเกิดชุ มในฤดูสารทนัน และอันความ
เบื,อภัตตาหารนี ถู กต้องแล้ว เพราะเหตุ 2 ประการนัน ยิ,งเป็ นผูซ้ ู บผอมเศร้ าหมองมี ผิวพรรณไม่ดี
มี ผิวเหลื อ งขึ น ๆ มี เนื อตัวสะพรั, ง ด้ว ยเอ็นมากขึ นลํา ดับ นัน พระผูม้ ี พ ระภาคทรงทํา ธรรมี ก ถา
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ในเพราะเหตุเป็ นเค้ามูลนันในเพราะเหตุแรกเกิ ดนัน แล้วตรัสเรี ยกภิกษุทงหลายมารั
ั
บสั,งว่า ดูกร
ภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้รับประเคนเภสัช 5 นัน แล้วบริ โภคได้ทงในกาลทั
ั
งนอกกาล
พระพุทธานุญาตนํามันเปลว
[27] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
,อาพาธ มีความต้องการด้วยนํามันเปลวเป็ นเภสัช
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุญาตนํามันเปลวเป็ นเภสัช คือ นํามันเปลวหมี นํามันเปลวปลา นํามันเปลวปลาฉลาม
นํามันเปลวหมู นํามันเปลวลา ที,รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล บริ โภคอย่างนํามัน
ดูกรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ถ้าภิ กษุ รับประเคนในวิกาล เจี ยวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะพึง
บริ โภคนํามันเปลวนันต้องอาบัติทุกกฏ 3 ตัว ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวใน
วิกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริ โภคนํามันเปลวนันต้องอาบัติทุกกฏ 2 ตัว ดูกรภิ กษุทงหลาย
ั
ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริ โภคนํามันเปลวนันต้องอาบัติทุกกฏ
1 ตัว ดู กรภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
ถ้า ภิ กษุ รับ ประเคนในกาล เจี ยวในกาล กรองในกาล หากจะพึง บริ โภค
นํามันเปลวนัน ไม่ตอ้ งอาบัติ
พระพุทธานุญาตมูลเภสัช
[28] ก็โ ดยสมัย นันแล ภิ ก ษุ ท งหลายที
ั
, อาพาธมี ค วามต้องการด้ว ยรากไม้เป็ นเภสัช
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุ ญาตรากไม้ที,เป็ นเภสัช คื อ ขมิ น ขิ ง ว่านนํา ว่านเปราะ อุ ตพิด ข่า แฝก แห้วหมู
ก็หรื อมูลเภสัช แม้ชนิ ดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียว ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์
แก่ของควรบริ โภค ในของควรบริ โภค รั บประเคนมูลเภสัชเหล่านันแล้ว เก็บไว้ได้จนตลอดชี พ
ต่อมีเหตุจึงให้บริ โภคได้ เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภคต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตเครื, องบดยา
สมัย ต่ อมาภิ ก ษุ ท งหลายที
ั
, อาพาธมี ค วามต้องการด้วยรากไม้ที, เป็ นเภสั ช ชนิ ดละเอี ย ด
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุญาตตัวหิ นบด ลูกหิ นบด
พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช
[29] ก็โดยสมัย นันแล ภิ ก ษุ ท ังหลายที, อ าพาธมี ค วามต้องการด้วยนําฝาดเป็ นเภสัช
จึงกราบทูลเรื, องแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตนําฝาดที,เป็ นเภสัช คือ นําฝาดสะเดาะ นําฝาดมูกมัน นําฝาดกระดอมหรื อขีกา
นําฝาดบรเพ็ด หรื อพญามื อเหล็ก นําฝาดกถิ นพิม าน ก็หรื อกสาวเภสัช แม้ช นิ ดอื, นใดบรรดามี
ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรบริ โภคใน
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ของควรบริ โภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านันแล้ว เก็บไว้ได้จนตลอดชี พ ต่อมีเหตุจึงให้บริ โภค
ได้ เมื,อเหตุไม่มีภิกษุบริ โภคต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตปั ณณเภสัช
[30] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
,อาพาธมีความต้องการด้วยใบไม้เภสัช จึงกราบทูล
เรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเรา
ั
อนุ ญาตใบไม้ที,เป็ นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมัน ใบกระดอมหรื อขีกา ใบกะเพรา หรื อแมงลัก
ใบฝ้ าย ก็หรื อปั ณณเภสัช แม้ชนิ ดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว
ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รับประเคนปั ณณเภสัชเหล่านันแล้ว
เก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงให้บริ โภคได้ เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภคต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตผลเภสัช
[31] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
,อาพาธมีความต้องการด้วยผลไม้เป็ นเภสัช จึงกราบ
ทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตผลไม้ที,เป็ นเภสัช คือ ลูกพิลงั กาสา ดีปลี พริ ก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้ อม ผลแห่ ง
โกฐ ก็หรื อผลเภสัช แม้ชนิ ดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว
ที, ไ ม่สํา เร็ จประโยชน์แก่ ข องควรบริ โ ภคในของควรบริ โ ภค รั บ ประเคนผลเภสัช เหล่ า นันแล้ว
เก็บไว้ได้จนตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงให้บริ โภคได้ เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตชตุเภสัช
[32] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
,อาพาธมีความต้องการด้วยยางไม้เป็ นเภสัช จึงกราบ
ทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตยางไม้ที,เป็ นเภสัช คือ ยางอันไหลออกจากต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคี,ยวจากก้านและใบแห่ ง
ต้นหิ งคุ ยางอันเขาเคี,ยวจากใบแห่ งต้นหิ งคุ หรื อเจือของอื,นด้วย ยางอันไหลออกจากยอดไม้ตกะ
ยางอันไหลออกจากใบแห่งต้นตกะ ยางอันเขาเคี,ยวจากใบหรื อไหลออกจากก้านแห่ งต้นตกะ กํายาน
ก็หรื อชตุเภสัชชนิดอื,นใดบรรดามีที,ไม่สาํ เร็ จประโยชน์แก่ของควรเคียวในของควรเคียว ที,ไม่สําเร็ จ
ประโยชน์แก่ ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รั บประเคนชตุ เภสัชเหล่ านัน แล้วเก็บไว้ได้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตโลณเภสัช
[33] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทงหลายที
ั
,อาพาธมีความต้องการด้วยเกลือเป็ นเภสัช จึงกราบ
ทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตเกลือที,เป็ นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดํา เกลือสิ นเธาว์ เกลือดินโป่ ง เกลือหุ ง ก็หรื อโลณ
เภสั ช ชนิ ด อื, น ใดบรรดามี ที, ไ ม่ สํ า เร็ จ ประโยชน์ แ ก่ ข องควรเคี ยวในของควรเคี ยว ที, ไ ม่ สํ า เร็ จ
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ประโยชน์แก่ของควรบริ โภคในของควรบริ โภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านัน แล้วเก็บไว้ได้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริ โภคได้ เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริ โภค ต้องอาบัติทุกกฏ
พระพุทธานุญาตจุณเภสัช
[34] โดยสมัยนันแล ท่านพระเวลัฏฐสี สะ อุปัชฌาย์ของท่านพระอานนท์อาพาธ เป็ นโรค
ฝี ดาษหรื ออีสุกอีใส ผ้านุ่ งผ้าห่ มกรังอยู่ที,ตวั เพราะนําเหลืองของโรคนัน ภิกษุทงหลายเอานํ
ั
าชุ บ ๆ
ผ้าเหล่านันแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา พระผูม้ ีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนิ นตามเสนาสนะได้ทอดพระ เนตร
เห็นภิกษุพวกนันกําลังเอานําชุบ ๆ ผ้านันแล้วค่อย ๆ ดึงออกมา
ครันแล้วเสด็จพระพุทธดําเนิ นเข้าไปทางภิกษุเหล่านัน ได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุรูปนี อาพาธโรคอะไร? ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านรู ปนี อาพาธโรคฝี ดาษ
หรื ออีสุกอีใส ผ้ากรังอยูท่ ี,ตวั เพราะนําเหลือง พวกข้าพระพุทธเจ้าเอานําชุ บ ๆ ผ้าเหล่านันแล้วค่อย ๆ
ดึ งออกมา ครังนันพระผูม้ ีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็ นเค้ามูลนันในเพราะเหตุแรก
เกิดนันแล้ว รับสั,งกะภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตเภสัชชนิดผงสําหรับภิกษุผเู ้ ป็ นฝี
ก็ดี พุพ องก็ ดี สิ วก็ดี โรคฝี ดาษ หรื ออี สุ กอี ใ สก็ ดี มี ก ลิ, นตัวแรงก็ดี เราอนุ ญาตโคมัย ดิ นเหนี ย ว
กากนําย้อม สําหรับภิกษุไม่อาพาธ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตครก สาก
พระพุทธานุญาตเครื, องกรอง
[35] ก็ โดยสมัย นันแล ภิ ก ษุ ท งหลายที
ั
, อาพาธมี ค วามต้องการด้วยยาผงที, ก รองแล้ว
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุ ญาตวัตถุ เครื, องกรองยาผง ภิกษุอาพาธมีความต้องการด้วยยาผงที,ละเอียด พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตผ้ากรองยา
พระพุทธานุญาตเนือดิบและเลือดสด
[36] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเพราะผีเข้าพระอาจารย์พระอุปัชฌายะช่วยกัน
รักษาเธอก็ไม่สามารถแก้ไขให้หายโรคได้ เธอเดินไปที,เขียงแล่หมู แล้วเคียวกินเนื อดิบ ดื,มกินเลือดสด
อาพาธเพราะผีเข้าของเธอนัน หายดังปลิ ดทิง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ี พระภาคตรั สอนุ ญาตแก่ ภิกษุ ทงหลายว่
ั
า ดู กรภิ กษุ ทงหลายเราอนุ
ั
ญาตเนื อดิ บเลื อดสด
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเี ข้า
พระพุทธานุญาตยาตา
[37] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็ นโรคนัยน์ตา ภิกษุทงหลายจู
ั
งเธอไปให้
ถ่ายอุจจาระบ้างปั สสาวะบ้าง พระผูม้ ีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนิ นตามเสนาสนะได้ทอดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนนกํ
ั าลังจูงภิกษุรูปนัน ไปให้ถ่ายอุจจาระบ้างปั สสาวะบ้าง จึงเสด็จพระพุทธดําเนิ น
เข้าไปทางภิ กษุ พวกนันแล้ว ได้ตรั สถามว่า ดู กรภิ กษุ ทงหลายภิ
ั
กษุ รูปนี อาพาธเป็ นอะไร? ภิ กษุ
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ทังหลายกราบทูลว่าท่านรู ปนี อาพาธเป็ นโรคนัยน์ตา พวกข้าพระพุทธเจ้าคอยจูงท่านรู ปนี ไปให้
ถ่ า ยอุ จ จาระบ้า งปั ส สาวะบ้า งพระพุท ธเจ้า ข้า ลํา ดับ นันพระผู ม้ ี พ ระภาคทรงทํา ธรรมี ก ถา
ในเพราะเหตุ เป็ นเค้า มูล นันในเพราะเหตุ แรกเกิ ดนัน แล้วรั บ สั,ง กะภิ ก ษุ ท งหลายว่
ั
า ดู ก รภิ ก ษุ
ทังหลายเราอนุ ญาตยาตา คือยาตาที,ปรุ งด้วยเครื, องปรุ งหลายอย่าง ยาตาที,ทาํ ด้วยเครื, องปรุ งต่าง ๆ
ยาตาที, เกิ ดในกระแสนํา เป็ นต้นหรดาลกลี บทองเขม่าไฟ พวกภิ ก ษุ อาพาธมี ค วามต้องการด้ว ย
เครื, องยาที,จะบดผสมกับยาตา จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาต
แก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตไม้จนั ทร์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉี ยง แห้วหมู
สมัย ต่อมาภิ ก ษุ ท ังหลายเก็บ ยาตาชนิ ด ผงไว้ใ นโอบ้า งในขันบ้า ง ผงหญ้า บ้า งฝุ่ นบ้า งปลิ ว ลง
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุญาตกลักยาตา
สมัยต่อมาพระฉัพพัคคียใ์ ช้กลักยาตาชนิ ดต่าง ๆ คือ ชนิ ดที,ทาํ ด้วยทองคําบ้าง ชนิ ดที,ทาํ
ด้วยเงิ นบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่าเหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผูบ้ ริ โภคกาม ภิกษุ
ทังหลายจึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
ภิ ก ษุ ไ ม่พึง ใช้ก ลัก ยาตาชนิ ดต่า ง ๆ รู ป ใดใช้ตอ้ งอาบัติทุ ก กฏ ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
เราอนุ ญาตกลักยาตาที,ทาํ ด้วยกระดูก ทําด้วยงา ทําด้วยเขา ทําด้วยไม้ออ้ ทําด้วยไม้ไผ่ ทําด้วยยาง
ทําด้วยผลไม้ ทําด้วยโลหะ ทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมากลักยาตาไม่มีฝาปิ ด ผงหญ้าบ้างฝุ่ นบ้าง
ปลิวตกลง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตฝาปิ ด ฝาปิ ดยังตกได้ พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ผูกด้ายแล้วพันกับกลักยาตา กลักยาตาแตก พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ถกั ด้วยด้าย
สมัยต่อมาภิกษุทงหลายป้
ั
ายยาตาด้วยนิ วมือ นัยน์ตาชํา จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ี
พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตไม้ป้ายยาตา
สมัยต่อมา พระฉัพพัคคียใ์ ช้ไม้ป้ายตาชนิ ดต่าง ๆ คือที,ทาํ ด้วยทองคําบ้าง ที,ทาํ ด้วยเงินบ้าง คนทังหลาย
จึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่าเหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ภิกษุไม่พึงใช้ไม้ป้าย
ยาตาชนิดต่าง ๆ รู ปใดใช้ตอ้ งอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตไม้ป้ายยาตาที,ทาํ ด้วยกระดูก
ทําด้วยงา ทําด้วยเขา ทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมาไม้ป้ายยาตาตกลงที,พืนเปื อน ภิกษุทงหลายกราบ
ั
ทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตภาชนะ
สําหรับเก็บไม้ป้ายยาตา สมัยต่อมาภิ กษุทงหลายบริ
ั
หารกลักยาตาบ้าง ไม้ป้ายยาตาบ้างด้วยมื อ
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่ พระผูม้ ี พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ ภิกษุ ทงหลายว่
ั
า ดู กรภิ กษุ
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ทังหลาย เราอนุญาตถุงกลักยาตา หูถุงสําหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ี
พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตเชื อกผูกเป็ น
สายสะพาย
พระพุทธานุญาตนํามัน
[38] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะปวดศีรษะ ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาต
นํามันทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยังไม่หาย ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตการนัตถุ์นามั
ํ นที,นตั ถุ์ไหลออก
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตกล้องสําหรับนัตถุ์
สมัยต่ อมา พระฉัพพัคคี ยใ์ ช้กล้องสํา หรั บ นัตถุ์ชนิ ดต่ าง ๆ คื อ ทํา ด้วยทองคําบ้า ง
ชนิดที,ทาํ ด้วยเงินบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่าเหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
ภิ กษุ ไม่พึงใช้กล้องสําหรั บนัตถุ์ชนิ ดต่าง ๆ รู ปใดใช้ตอ้ งอาบัติทุกกฏ ดูกรภิ กษุ
ทังหลายเราอนุ ญาตกล้องสําหรับนัตถุ์ที,ทาํ ด้วยกระดูก ... ทําด้วยเปลือกสังข์ ท่านพระปิ ลินทวัจฉะ
นัตถุ์ไม่เท่ากัน ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาต
แก่ ภิ ก ษุ ท ังหลายว่า ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายเราอนุ ญ าตกล้อ งสํา หรั บ นัต ถุ ์ป ระกอบด้ว ยหลอดคู่
โรคปวดศีรษะยังไม่หาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้สูดควัน ภิกษุทงหลายจุ
ั
ดเกลียวผ้าแล้ว
สู ดควันนันนัน, แหละคอแสบร้ อน จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตกล้องสู ดควัน
สมัยต่อมาฉัพพัคคียใ์ ช้กล้องสู ดควันชนิ ดต่าง ๆ คือ ชนิ ดที,ทาํ ด้วยทองคําบ้าง ชนิ ดที,
ทําด้วยเงินบ้าง คนทังหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่าเหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผบู ้ ริ โภคกาม ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย ภิ กษุไม่พึงใช้กล้องสู ดควันชนิ ดต่าง ๆ รู ปใดใช้ตอ้ งอาบัติทุกกฏ ดู กรภิ กษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตกล้องสู ดควันที,ทาํ ด้วยกระดูก .... ทําด้วยเปลือกสังข์ สมัยต่อมากล้องสู ดควันไม่มีฝาปิ ด
ตัวสัตว์เข้าไปได้ ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่
ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตฝาปิ ด สมัยต่อมาภิกษุทงหลายบริ
ั
หารกล้องสู ดควัน
ด้วยมือ จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตถุ งกล้องสู ดควัน กล้องสู ดควันเหล่านันอยูร่ ่ วมกันย่อมกระทบกันได้
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ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลาย
ั
ว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตถุ งคู่หูสําหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทงหลาย
ั
จึงกราบทูลเรื, องนันแด่
พระผูม้ ี พระภาค พระผูม้ ี พระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ ทงหลายว่
ั
า ดู กรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาต
เชือกผูกเป็ นสายสะพาย
พระปิ ลินทวัจฉเถระอาพาธเป็ นโรคลม
[39] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลม พวกแพทย์ปรึ กษาตกลง
กันอย่างนี ว่า ต้องหุ งนํามันถวาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตนํามันที,หุง ในนํามันที,หุงนันแลแพทย์
ต้องเจือนําเมาด้วย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่ พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี พระภาคตรั ส
อนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้เจือนําเมาลงในนํามันที,หุง สมัยต่อมา
พระฉัพพัคคียห์ ุ งนํามันเจือนําเมาลงไปเกิ นขนาด ดื,มนํามันนันแล้วเมา ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูล
เรื, องนันแด่ พระผูม้ ี พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรั สห้ามภิ กษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิ กษุทงหลายภิ
ั
กษุ
ไม่พึงดื, มนํามันที,เจือนําเมาลงไปเกิ นขนาด รู ปใดดื, มพึงปรับอาบัติตามธรรม ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ดื,มนํามันเจือนําเมาชนิดที,เขาหุ งไม่ปรากฏสี กลิ,นและรสของนําเมา สมัยต่อมานํามันที,
พวกภิกษุหุงเจือนําเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครังนันภิกษุทงหลายได้
ั
มีความปริ วิตกว่าจะพึงปฏิบตั ิ
ในนํามัน ที, เจื อนําเมาลงไปเกิ นขนาดอย่า งไรหนอ? แล้วกราบทูล เรื, องนันแด่ พ ระผูม้ ี พ ระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ตงเอาไว้
ั
เป็ นยาทา
สมัยต่อมาท่านพระปิ ลิ นทวัจฉะหุ งนํามันไว้มาก ภาชนะสําหรับบรรจุนามั
ํ นไม่มี ภิกษุ
ทังหลายจึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตลักจัน, 3 ชนิ ด คือ ลักจัน, ทําด้วยโลหะ 1 ลักจัน, ทําด้วยไม้ 1 ลักจัน, ด้วย
ผลไม้ 1 สมัยต่อมาท่านพระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลมตามอวัยวะ ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูล
เรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตการเข้ากระโจม โรคลมยังไม่หาย ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตการรมใบไม้ต่าง ๆ
โรคลมยังไม่หาย พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตการรมใหญ่ โรคลมยังไม่หาย พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําที,ตม้ เดือดด้วยใบไม้ต่างชนิ ด โรคลม
ยังไม่หายพระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตอ่างนํา
อาพาธโรคลมเสี ยดยอกตามข้อ
[40] ก็โดยสมัยนันแล ท่านพระปิ ลินทวัจฉะอาพาธเป็ นโรคลมเสี ยดยอกตามข้อ ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
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ั
ญาตให้ระบายโลหิ ตออก โรคลมเสี ยดยอกตามข้อยังไม่หาย ภิกษุทงหลายกราบ
ั
ทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ระบายโลหิ ตออกแล้วกรอกด้วยเขา
อาพาธเท้าแตก
[41] ก็โดยสมัยนันแล เท้าของท่านปิ ลินทวัจฉะแตก ภิกษุทงหลายจึ
ั
งกราบทูลเรื, องนันแด่
พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาต
ยาทาเท้า โรคยังไม่หาย ภิกษุนวกะทังหลายจึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ปรุ งนํามันทาเท้า
อาพาธเป็ นโรคฝี
[42] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็ นโรคฝี ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
การผ่าตัด ภิกษุนนต้
ั องการนําฝาด ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ี
พระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตนําฝาด ภิกษุนนต้
ั องการงาที,
บดแล้ว ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตงาที,บดแล้ว ภิกษุนนต้
ั องการยาพอก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ล
เรื, องนันแด่ พ ระผูม้ ี พ ระภาค พระผูม้ ี พ ระภาคตรั ส อนุ ญาตภิ ก ษุ ท งหลายว่
ั
า ดู ก รภิ ก ษุ ท งหลาย
ั
เราอนุ ญาตยาพอก ภิกษุนนต้
ั องการผ้าพันแผล ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค
พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตผ้าพันแผล แผลคัน
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ชะด้วยนําแป้ งเมล็ดพันธุ์ผกั กาด แผลชื นหรื อเป็ นฝ้ า ภิกษุทงหลาย
ั
กราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลายเราอนุ ญาตให้รมควัน เนื องอกยื,นออกมา ภิ ก ษุ ท งหลายกราบทู
ั
ล เรื, อ งนันแด่ พ ระผูม้ ี
พระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ตดั ด้วย
ก้อนเกลื อ แผลไม่งอก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตนํามันทาแผล นํามันไหลเยิม ภิกษุทงหลาย
ั
กราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุ
ทังหลาย เราอนุญาตผ้าเก่าสําหรับซับนํามันและการรักษาบาดแผลทุกชนิด
พระพุทธานุญาตยามหาวิกฏั 4 อย่าง
[43] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ,งถูกงูกดั ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนัน แด่พระผูม้ ี
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พระภาค พระผูม้ ี พ ระภาคตรั ส อนุ ญ าตว่า ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลายเราอนุ ญ าตให้ใ ช้ย ามหาวิก ฏั
4 อย่าง คือ คูถ มูตร เถ้า ดิน ต่อมาภิกษุทงหลายคิ
ั
ดสงสัยว่า ยามหาวิกฏั ไม่ตอ้ งรับประเคนหรื อ
ต้องรั บประเคน จึ งกราบทูลเรื, องนันแด่ พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ภิกษุรับประเคนในเมื,อมีกปั ปิ ยการก เมื,อกัปปิ ยการกไม่มี
ให้ภิกษุหยิบบริ โภคเองได้ สมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ, งดื,มยาพิษเข้าไป ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแด่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาต
ให้ดื,มนําเจื อคู ถ ต่อมาภิ กษุ ท งหลายคิ
ั
ดสงสัยว่า นําเจื อคู ถนันจะไม่ตอ้ งรั บประเคนหรื อต้องรั บ
ประเคน จึงกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตคูถที,ภิกษุหยิบไว้ตอนกําลังถ่ายนัน, แหละเป็ นอันประเคนแล้ว ไม่ตอ้ ง
รับประเคนอีก
ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่าง ๆ
[44] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนัน
แด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุ ญาต
ให้ดื,มนําที, เขาละลายจากดิ นรอยไถซึ, งติดผาล สมัยต่อมาภิ กษุรูปหนึ, งอาพาธเป็ นพรรดึ ก ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลาย
ั
เราอนุญาตให้ดื,มนําด่างอามิส สมัยต่อมาภิกษุรูปหนึ,งอาพาธเป็ นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิ ก ษุ ท ังหลายเราอนุ ญ าตให้ดื, ม ยาผลสมอดองนํามูต รโค สมัย ต่อ มาภิ ก ษุ รู ป หนึ, ง อาพาธเป็ น
โรคผิวหนัง ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
เราอนุ ญาตให้ทาํ การลู บไล้ด้วยของหอม สมัยต่อมาภิ ก ษุ รูป หนึ, ง
มี ก ายกอปรด้วยโทษมาก ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตให้ดื,มยาประจุถ่าย ภิกษุนนมี
ั ความต้องการ
นําข้าวใส ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุ
ทังหลายว่า ดูกรภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตนําข้าวใส มีความต้องการด้วยนําถัว, เขียวต้มที,ไม่ขน้ ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตนําถัว, เขียวต้มที,ไม่ขน้ มีความต้องการด้วยนําถัว, เขียวต้มที,ขน้ นิ ดหน่ อย
ภิกษุทงหลายกราบทู
ั
ลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า
ดูกรภิ กษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตนําถัว, เขียวต้มที,ขน้ นิ ดหน่ อย มีความต้องการด้วยนําเนื อต้ม ภิกษุ
ทังหลายกราบทูลเรื, องนันแด่พระผูม้ ีพระภาค พระผูม้ ีพระภาคตรัสอนุ ญาตแก่ภิกษุทงหลายว่
ั
า ดูกร
ภิกษุทงหลายเราอนุ
ั
ญาตนําเนือต้ม”
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การใช้ สิ งทีประหยัดเรี ยบง่ ายและไม่ มี โทษในจั ตตาริ สู ตรและเภสั ชชขั นธกะ ดังกล่ า ว
สอดคล้ องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีเน้ นการพึงตนด้ วยสิ งทีประหยัดเรี ยบง่ าย ได้ แก่ “เราเลย
บอกว่า ถ้าจะแนะนําก็แนะนําได้ ต้องทําแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศรํ,ารวยเรามีพอสมควร
พออยูไ่ ด้ แต่ไม่เป็ นประเทศที,กา้ วหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมี
แต่ ถ อยหลัง ประเทศเหล่ า นั น ที, เ ป็ นประเทศที, มี อุ ต สาหกรรมก้ า วหน้ า จะมี แ ต่ ถ อยหลั ง
และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถา้ เรามีการบริ หาร แบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับตํารามาก
เกินไป ทําอย่างมีสามัคคีนี,แหละ คือ เมตตากันก็จะอยูไ่ ด้ตลอดไป คนที,ทาํ งานตามวิชาการ จะต้องดู
ตํารา เมื,อพลิกไปถึงหน้าสุ ดท้ายแล้ว ในหน้าสุ ดท้ายนัน เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ทาํ
อย่า งไร ก็ ต้องปิ ดเล่ ม คื อปิ ดตํา รา ปิ ดตํา ราแล้ว ไม่ รู้จะทํา อะไร ลงท้า ยก็ ตอ้ งเปิ ดหน้า แรกใหม่
เปิ ดหน้าแรกก็เริ, มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง แต่ถา้ เราใช้ ตําราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกัน
ตํารานันไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื, อย ๆ ” (พระราชดํารัส วันที, 8 สิ งหาคม 2534)
“อันนี ก็ ค วามหมายอี กอย่า งของเศรษฐกิ จ หรื อระบบพอเพี ย ง เมื, อปี ที, แล้ว ตอนที, พูด
พอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็ น Self-sufficiency (พึ,งตนเอง) ถึงได้บอก
ว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริ งเศรษฐกิจพอเพียงนี กว้างกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency
ผลิตอะไร มีพอที,จะใช้ ไม่ตอ้ งไปขอซื อคนอื,น อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (พึ,งตนเอง)” (พระราชดํารัส วันที,
4 ธันวาคม 2541)
โดยธรรมชาติของชี วิต คนจะมีสัญญาของชี วิตที,ดูดดึงสารและพลังงานที,สมดุลร้ อนเย็น
เข้าไปหล่ อเลี ยงชี วิต ผลักดันสารและพลัง ที, เป็ นพิ ษ ร้ อนเย็นไม่ สมดุ ล ออกจากชี วิต ถ้าเปิ ดช่ อง
ระบายพิษให้โปร่ งโล่งในทางใดทางหนึ,งหรื อหลายทาง เช่น ทางปั สสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง เหงื,อไคล
ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก เป็ นต้น สัญญาของชี วิตก็จะฝากสารและพลังที,เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุล
ที,กระจายอยูต่ ามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ผลักดันออกจากร่ างกายทางช่ องทางต่าง ๆ ดังกล่าว เช่ น
เราปวดปั สสาวะอุ จจาระ อาการไม่สบายไม่ได้เกิ ดที, ทอ้ งที, เดี ยว แต่จะเกิ ดอาการไม่สบายทัว, ตัว
เพราะพิษทัว, ตัวระบายออกไม่ได้ สัญญาของชี วิตจึงสังขาร (สร้าง) ความรู ้สึกไม่สบาย ณ จุดที,มีพิษ
ร้ อนเย็นไม่สมดุ ล ซึ, งคัง, ค้างอยู่ทว,ั ร่ างกาย แต่พ อเราไปปั สสาวะอุ จจาระออก ก็เกิ ดอาการสบาย
ทังตัว เพราะสัญญาของชีวติ ฝากสารและพลังที,เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที,กระจายอยูต่ ามส่ วนต่าง ๆ
ของร่ างกายผลักดันออกจากร่ างกายทางช่องทางดังกล่าว การเปิ ดช่องทางระบายพิษในช่องทางอื,น ๆ
ก็ จ ะเกิ ด กลไกและความรู ้ สึ ก สบายมากขึ นเช่ น เดี ย วกัน โดยช่ อ งทางระบายพิ ษ ดัง กล่ า วนั น
เป็ นช่องทางเดียวกับที,สัญญาของชีวติ ที,ดูดดึงสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเลียงชี วิต
ซึ, งชี วิตจะดูดดึงสารและพลังงานที,สมดุ ลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเลียงชี วิต หรื อจะผลักดันพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุ ลออกจากชี วิต ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ขึนอยู่กบั พลังวิบ ากดี หรื อร้ า ยของผูน้ ัน ๆ
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ด้วยวิธีที,ประหยัดเรี ยบง่ายที,สุดและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ที,มกั ถูกกับคนส่ วนใหญ่ทว,ั ไป ในการเปิ ด
ช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมทังสารและพลังงานต่าง ๆ ให้เข้าหรื อออกจากร่ างกายตามสภาพ
ที, ชีวิตต้องการ ที, ก ารแพทย์วิถีพุ ทธได้คน้ พบ ก็ คือ การปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็นด้ วยข้ อ ปฏิ บัติ 9 ข้ อ
(ยา 9 เม็ด) ตามหลักการแพทย์ วิถีพุทธ โดยปรั บสมดุลไปสู่ จุดทีรู้ สึก สุ ขสบายเบากายมีกําลัง และ
ปรั บกลับไปกลับมาตามภาวะร้ อนเย็นของผู้น< ัน ณ สิ งแวดล้ อมปั จจุบันนั<น ๆ แต่ละคนอาจเลือกทํา
เพี ย งข้อใดข้อหนึ, ง หรื อหลายข้อร่ วมกันตามความเหมาะสมของแต่ ล ะคน ข้อใดที, ท าํ แล้วรู ้ สึ ก
สุ ขสบายเบากายมี กาํ ลัง หรื อไม่สบาย แต่เบากายมี กาํ ลัง แสดงว่าเหมาะสมกับผูน้ ัน ณ เวลานัน
ควรทําต่อไป ส่ วนข้อใดที, ท าํ แล้วรู ้ สึก ไม่ สุขไม่ สบาย หนักตัวอ่ อนเพลี ย แสดงว่าไม่เหมาะสม
กับผูน้ นั ณ เวลานัน ควรงดเสี ย ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
กลไกการทําให้สุขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานสมุนไพรที,สมดุลร้ อนเย็นกับชี วิต สัญญา
ของชีวติ จะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลียง
ชีวติ ทําให้ชีวติ มีพลังมากขึน จากการที,สารและพลังของสมุนไพรที,สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลียงชี วิต
และจากการที,ไม่ตอ้ งเสี ยพลังขับพิษที,ดบั ได้แล้ว เมื,อชี วิตมีพลังมากขึน สัญญาของชี วิตจึงสามารถ
ผลักดันพิษร้ อนเย็นที,ไม่สมดุ ลที,ยงั ตกค้างอยู่ออกจากร่ างกายได้ดียิ,งขึน ทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง
แข็งแรง และอายุยนื
กรณี ที,มีภาวะร้อนเกิน ดื,มนําสมุนไพรฤทธิl เย็นหรื อคลอโรฟิ ลล์สดจากธรรมชาติ
วิธีทาํ ใช้สมุนไพรฤทธิl เย็น เช่น ใบย่านางเขียว 5-20ใบ ใบเตย 1-3ใบ บัวบก ครึ, ง-1 กํามือ
หญ้าปั กกิ, ง 1-5 ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ, ง-1 กํามื อ ผักบุ ง้ ครึ, ง-1 กํามื อ ใบเสลดพังพอน
ครึ, ง-1 กํามือ หยวกกล้วย ครึ, ง-1 คืบ และว่านกาบหอย 3-5 ใบ เป็ นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึ, งหรื อ
หลายอย่า งรวมกันก็ ไ ด้ โขลกให้ล ะเอี ย ดหรื อขยีหรื อปั, น ผสมกับ นําเปล่ า 1-3 แก้ว กรองผ่า น
กระชอน เอานําที,ได้มาดื,ม ครังละประมาณ ครึ, ง-1 แก้ว วันละ 1-3 ครัง ก่อนอาหารหรื อตอนท้องว่าง
หรื อดื, มแทนนําตอนที,รู้สึกกระหายนํา ปริ มาณการดื, มและความเข้มข้นของสมุนไพรอาจมากหรื อ
น้อยกว่านีก็ได้ ตามความรู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง กรณี มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึนพร้อมกัน
ให้กดนําร้อนใส่ นาสมุ
ํ นไพรฤทธิl เย็น หรื อนําไปต้มให้เดือดก่อนดื,ม หรื ออาจนําสมุนไพรฤทธิl ร้อน
มาผสมก่อนดื,มก็ได้ เช่น นํานําต้มขมิน ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม
เป็ นต้น กรณี มีภาวะเย็นเกิ น ดื, มสมุ นไพรฤทธิl ร้ อน ปริ มาณสมุ นไพรฤทธิl ร้ อนที, เหมาะสมเฉลี, ย
ประมาณ 1-3 ข้อนิ วมือ อาจปรับปริ มาณมากหรื อน้อยกว่านี ได้ ตามความรู ้ สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง
ของแต่ละคน
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2. การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมเพือระบายพิษทางผิวหนัง
กลไกการทําให้สุขภาพดี ก็คือเมื,อใช้วสั ดุขอบเรี ยบที,ไม่มีคมขูดที,ผิวหนัง โดยลงนําหนัก
แรงเท่าที,รู้สึกสบาย การขูดคือการเสี ยดสี ซึ, งการเสี ยดสี นนั โดยหลักวิทยาศาสตร์ จะทําให้เกิดความร้อน
เมื,อเกิดความร้อนขึนสัญญาของชีวติ จะสั,งให้เส้นเลือดขยายตัวเพื,อเพิ,มพืนที,ในการระบายความร้อน
สัญญาของชี วิตจะสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที,ไม่สมดุลออกจากร่ างกายได้ ทําให้สัญญาของชี วิต
สั,งให้กล้ามเนื อคลายตัว เพราะไม่มีพิษที, ตอ้ งบี บออก เมื, อเส้ นเลื อดขยายและกล้ามเนื อคลายตัว
ทําให้ช่องทางระบายพิษสะดวกยิง, ขึน สัญญาของชีวติ ก็จะสามารถผลักดันพิษที,อยูใ่ ต้สภาพดังกล่าว
ออกจากร่ างกายได้ กล้ามเนื อก็จะคลายตัวเส้นเลื อดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทับ ทําให้สัญญาของ
ชี วิ ต ผลัก ดัน พิ ษ ออกได้ส ะดวกยิ, ง ขึ นกว่ า เดิ ม เกิ ด กลไกและสภาพดัง กล่ า วลึ ก ลงไปเรื, อ ย ๆ
ในร่ า งกาย สั ญ ญาของชี วิต ก็ จ ะฝากพิ ษ ร้ อ นเย็นไม่ ส มดุ ล ที, ย งั ตกค้า งในจุ ดต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย
มาระบายออก กล้ามเนื อตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายก็จะคลายตัว เลือดลม สารและพลังงานต่าง ๆ
ก็จะไหลเวียนสะดวก ทําให้สัญญาของชี วิตดูดดึงสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นทังที,อยูน่ อกตัว
และในตัวมาหล่อเลียงชีวติ ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการขูดจะทําให้เลือดเคลื,อนไปที,ผิวหนัง ซึ, ง
ทําให้สัญญาของชี วิตสามารถผลักดันสารและพลังงานที,เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชี วิตได้
ดู ด สารและพลัง งานที, ส มดุ ล ร้ อ นเย็นเป็ นประโยชน์ ที, อยู่น อกร่ า งกายมาหล่ อเลี ยงเลื อ ดได้ จึ ง
กลายเป็ นเลื อดที, มี คุ ณ ภาพดี สั ญญาของชี วิตก็ จ ะดู ดดึ ง เลื อดที, มี คุ ณ ภาพดี ดัง กล่ า วไปเลี ยงชี วิ ต
กลไกดังกล่าวทังหมดอันเกิดจากการกัวซาขูดพิษขูดลม จึงทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง
และอายุยนื
วิธีกวั ซา กรณี ที,มีภาวะร้อนเกินใช้นามั
ํ นกัวซาฤทธิl เย็น นําสมุนไพรฤทธิl เย็นหรื อนําเปล่า
อย่างใดอย่างหนึ, งทาบนผิวหนังก่อนขูดซา ในบริ เวณที,รู้สึกไม่สบายหรื อบริ เวณที,ใช้งานมากหรื อ
บริ เวณที,ถอนพิษจากร่ างกายได้ดี เช่น บริ เวณหลัง แขน ขา เป็ นต้น จุดที,ห้ามขูดคือ จุดที,เป็ นแผล ฝี
หนอง สิ ว จุดที,ขูดแล้วรู ้ สึกไม่สบาย อวัยวะเนื อเยื,ออ่อนนิ, ม เช่ น นัยย์ตา อวัยวะเพศ เป็ นต้น ถ้ามี
ภาวะเย็นเกิ นก็ ท าด้วยสมุ นไพรฤทธิl ร้ อน ถ้า ภาวะทังร้ อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึ นพร้ อมกัน ใช้
สมุนไพรทังร้ อนและเย็นผสมกันทาก่อนขูดซา (การขูดซา แม้ไม่มีสมุนไพรใด ๆ ทา ก็สามารถ
ขูดซาได้เลย โดยที,ไม่ตอ้ งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษได้) ใช้อุปกรณ์เรี ยบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรี ยญ ไม้
หรื อวัสดุ ขอบเรี ยบต่าง ๆ ขูดได้ทงที
ั ,ผิวหนังตรง ๆ หรื อจะขูดผ่านเสื อผ้าก็ได้ ลงนําหนักแรงเท่าที,
รู ้ สึ กสุ ขสบาย ขูดจุ ดละประมาณ 10-50 ครั ง อาจขูดมากหรื อน้อยกว่านี ก็ ได้ เท่ าที, รู้สึ กสุ ขสบาย
เบากายมีกาํ ลัง
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3. การสวนล้ างพิษออกจากลําไส้ ใหญ่ ด้วยสมุนไพรทีถูกกัน (ดีทอ็ กซ์ )
กลไกการทําให้สุขภาพดี ก็คือใส่ นาเข้
ํ าไปที,ลาํ ไส้ใหญ่ ชี วิตจะได้นาส่
ํ วนเกิน สัญญาของ
ชี วิตก็จะดันนํานันออกทางลําไส้ใหญ่พร้ อมกับอุจจาระที,ตกค้าง (ถ้ามีอุจจาระตกค้าง) เมื,อสัญญา
ของชีวติ รู ้วา่ จะมีนาถู
ํ กดันออกทางลําไส้ใหญ่ สัญญาของชี วิตก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที,ยงั ตก
ค้า งในจุ ด ต่า ง ๆ ของร่ า งกายมาระบายออกที, ลาํ ไส้ ใ หญ่ พิษ จะถู ก ขับ ออกมาพร้ อมกับ นําและ
อุ จจาระที, ตกค้าง (ถ้ามี อุจจาระตกค้า ง) เราจึ งมัก รู ้ สึ กเบาสบายทังตัว ไม่ ใช่ รู้สึ กเบาสบาย ณ ที,
บริ เวณท้องอย่างเดียว เพราะเป็ นกลไกที,กระตุน้ ให้สัญญาฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที,ยงั ตกค้างในจุด
ต่าง ๆ ของร่ างกายมาระบายออกที,ลาํ ไส้ใหญ่ (ถ้าไม่มีอุจจาระตกค้าง ก็จะมีสารและพลังงานที,เป็ น
พิษและนําที,ใส่ เข้าไปถูกขับออกมา โดยไม่มีเนืออุจจาระ และถ้าชี วิตต้องการนํา สารและพลังงานที,
ใส่ เข้าไปทางลําไส้ใหญ่เพื,อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเย็น สัญญาของชี วิตก็ดูดผ่าน
ทางลํา ไส้ ใ หญ่ ไ ปใช้ป ระโยชน์ เมื, อขับถ่ า ยออกก็ จะมี ป ริ มาณนําน้อยกว่า ที, ใ ส่ เข้า ไป) ยิ,ง ถ้า ใส่
สมุนไพรที,สมดุลร้อนเย็นกับชี วิต สัญญาของชี วิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว
ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุ ลและหล่อเลี ยงชี วิต ทําให้ชีวิตมีพลังมากขึนจากการที,สารและพลังของ
สมุนไพรที,สมดุ ลร้อนเย็นไปหล่อเลี ยงชี วิต และจากการที,ไม่ตอ้ งเสี ยพลังขับพิษที,ดบั ได้แล้ว เมื,อ
ชี วิตมีพลังมากขึ น สัญญาของชี วิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที,ไม่สมดุล ที,ยงั ตกค้างอยูอ่ อก
จากร่ า งกายได้ดียิ,งขึ น กลไกทังหมดอันเกิ ดจากการสวนล้างลําไส้ ใหญ่ด้วยสมุ นไพรร้ อนเย็นที,
สมดุลร้อนเย็น ก็จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
วิธีทาํ เลือกสมุนไพรที,เหมาะสม คือ เมื,อใช้ทาํ ดีท็อกซ์แล้วรู ้สึกสดชื, นโปร่ งโล่งเบาสบาย
ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย นําสมุ นไพรต้มในนําเปล่า เดื อดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมนํา
ธรรมดาให้อุ่น หรื อใช้ใบสมุนไพรสด ขยีกับนําเปล่า กรองผ่านกระชอน นํานําที,ได้ ไปใส่ ขวดหรื อ
ถุง ที,เป็ นชุ ดสวนล้างลําไส้ โดยทัว, ไปใช้นาสมุ
ํ นไพร 500-1,500 ซี .ซี . เปิ ดนําให้วิ,งตามสายเพื,อไล่
อากาศออกจากสาย แล้วขันให้แน่นไว้ จากนันนําเจลหรื อวาสลีนหรื อนํามันพืชหรื อว่านหางจระเข้
ทาที, ปลายสายสวน ประมาณ 1 เซนติ เมตร เพื,อหล่ อลื, น หรื ออาจใช้ปลายสายสวนจุ่มในนําก็ได้
ต่อจากนัน ค่อย ๆ สอดปลายสายสวนเข้าไปที,รูทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไป ประมาณเท่านิ วมือเรา
(ประมาณ 3-5 นิ วฟุต) ยกหรื อแขวนขวดสมุนไพรสู งจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยนํา
สมุนไพรให้ไหลเข้าไปในลําไส้ใหญ่ของเรา ใส่ ปริ มาณนําเท่าที,ร่างกายเรารู ้สึกทนได้โดยไม่ยาก
ไม่ลาํ บากเกินไป แล้วใช้มือนวดคลึงที,ทอ้ ง กลันไว้ประมาณ 10-20 นาที หรื ออาจไม่ถึงก็ได้ คือ
เมื,อทนได้ยากลําบากก็ไประบายถ่ายออก สําหรับผูป้ ่ วยที,อาการหนัก อาจทําดีท็อกซ์วนั ละ 1-2 ครัง
อาจมากหรื อน้อยกว่า ตามสภาพของร่ างกาย คือ ทําเท่าที,รู้สึกสุ ขสบาย ส่ วนคนทัว, ไป ทําดีท็อกซ์
เฉลี,ย สัปดาห์ละ 1-3 ครัง หรื อตามสภาพร่ างกาย คือ ทําเท่าที,รู้สึกสุ ขสบาย
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4. การแช่ มือแช่ เท้ าหรือส่ วนทีไม่ สบายในนํา< สมุนไพร
กลไกการทําให้สุขภาพดี ก็คือกรณี ของการแช่ดว้ ยนําอุ่น พลังงานความร้อนจากนําอุ่นจะ
ทําให้เส้นเลื อดขยายตัวกล้ามเนื อคลายตัว กลไกการการขับพิษและดูดดึ งสารและพลังงานที,เป็ น
ประโยชน์ ก็ จะเกิ ดขึ นเช่ นเดี ย วกับ การกัวซา ขูดพิ ษ ขูดลม แต่ ถ้า แช่ อุ่นนานเกิ นพอดี พลัง งาน
ความร้ อนจะเข้าไปในร่ างกายในปริ มาณที, มากเกิ นไป สัญญาของชี วิตก็จะใช้พลังขับความร้ อน
ที,มากเกินนันออก ทําให้อ่อนเพลีย หน้ามืด วิงเวียน หรื อเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได้ เป็ นผลเสี ย
ต่อสุ ขภาพ จึงต้องแช่ในระยะเวลาที,พอดี โดยเฉลี,ย แช่ประมาณ 3 นาที พัก 1 นาที ทํา 3 รอบ อาจใช้
เวลาน้อยหรื อมากกว่า นันก็ไ ด้ เท่า ที, รู้สึ ก สุ ข สบายเบากายมี กาํ ลัง คื อจุ ดที, เป็ นประโยชน์สู ง สุ ด
ต่อชีวติ กรณี ไม่ถูกกับนําอุ่น คือเมื,อสัมผัสนําอุ่นแล้วรู ้สึกไม่สบาย แต่ถูกกับการแช่ดว้ ยนําธรรมดา
หรื อนําเย็นมาก ก็ใช้หลักแช่ในระยะเวลาที,รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง คือจุดที,เป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อชีวติ ยิง, ถ้าเราแช่ดว้ ยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเย็นกับชี วิต สัญญาของชี วิตจะดูดดึงสารและพลังงาน
ของสมุนไพรดัง กล่า ว ไปดับ พิษ ร้ อนเย็นไม่ส มดุ ล และหล่อเลี ยงชี วิต ทํา ให้ชี วิตมีพ ลัง มากขึ น
จากการที,สารและพลังของสมุ นไพรที,สมดุ ลร้ อนเย็นไปหล่อเลี ยงชี วิต และจากการที,ไม่ตอ้ งเสี ย
พลังขับพิษที, ดบั ได้แล้ว เมื, อชี วิตมี พลังมากขึ น สัญญาของชี วิตจึ งสามารถผลักดันพิษร้ อนเย็นที,
ไม่สมดุลที,ยงั ตกค้างอยูอ่ อกจากร่ างกายได้ดียิ,งขึน กลไกทังหมดอันเกิดจากแช่มือเท้าหรื อส่ วนที,
ไม่สบายด้วยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเย็น ก็จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
กรณี ที,มีภาวะร้ อนเกิ น ให้ใช้สมุนไพรฤทธิl เย็น ประมาณ ครึ, ง-1 กํามื อ จะใช้สมุ นไพร
อย่างใดอย่างหนึ,งหรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับนํา 1-3 ขัน (ประมาณ 1-3 ลิตร) เดือด ประมาณ
5-10 นาที แล้วผสมนําธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู ้สึกสบาย จากนันแช่มือแช่เท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อเท้า
ประมาณ 3 นาที แล้วยกขึนจากนําอุ่น 1 นาที ทําซําจนครบ 3 รอบ ถ้าใช้นาอุ
ํ ่นแล้วรู ้ สึกไม่สบาย
ให้ใช้นาธรรมดาหรื
ํ
อนําเย็น อาจใช้นาเปล่
ํ าหรื อผสมสมุ นไพรสด สํา หรั บคนเจ็บป่ วยทําวันละ
ประมาณ 1-3 ครัง สําหรับคนแข็งแรงทัว, ไป ทําเฉลี,ยสัปดาห์ละ 1-3 ครัง หรื อทําเมื,อรู ้สึกไม่สบาย
กรณี ที,มีภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิl ร้อน แช่มือแช่เท้าได้นานเท่าที,รู้สึกสบาย กรณี
ที,มีทงร้
ั อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึนพร้ อมกัน ใช้สมุนไพรฤทธิl เย็นต้ม หรื ออาจใช้สมุนไพรทังร้ อน
และเย็นผสมกันก็ได้
5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ ด ด้ วยสมุนไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย
วิธีการดังกล่าว เป็ นการทําให้ร่างกายได้สัมผัสกับสมุนไพรด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งกลไกที,
ทําให้สุขภาพดี ก็เช่ นเดี ยวกับการแช่ มือเท้าหรื อส่ วนที,ไม่สบายด้วยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ทาํ
เท่าที,รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง คือ จุดที,เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อชีวติ
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6. การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ทีถูกต้ อง
คือ การเคลื,อนไหวร่ างกายเร็ วในขนาดที,รู้สึกกระปรี กระเปร่ าที,สุดต่อเนื, องกัน เท่าที,เริ, ม
รู ้สึกทนได้ยากได้ลาํ บากเกินแล้วผ่อนลง ทําควบคู่กบั การกดจุดลมปราณ การดัดกล้ามเนื อเส้นเอ็น
ให้ยืดหยุ่น และดัดให้ก ล้า มเนื อกระดู กเส้ นเอ็นเข้า ที, ตามสภาพปกติ โดยทําเท่า ที, รู้สึก สุ ข สบาย
เบากายมีกาํ ลัง
การเคลื, อนไหวร่ า งกายเร็ วต่ อเนื, องกันนัน เป็ นการกระตุ ้น เซลล์เ นื อเยื,อของร่ า งกาย
ทุกส่ วนทํางาน การทํางานของเซลล์เนื อเยื,อโดยหลักวิทยาศาสตร์ จะเกิดความร้อนขึน สัญญาของ
ชี วิตจะสั,งให้เส้นเลื อดทัว, ร่ างกายขยายตัวเพื,อเพิ,มพืนที,การระบายความร้ อน สัญญาของชี วิตก็จะ
สามารถผลักดันเอาสารและพลังงานที, เป็ นพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลออกจากร่ างกายได้ดีย,ิงขึ น และ
สามารถดูดดึงเอาสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นเป็ นประโยชน์ทงในและนอกตั
ั
วมาเลียงร่ างกาย
ได้ดียง,ิ ขึน ทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
แต่การเคลื, อนไหวร่ างกายเร็ วต่อเนื, องกันอย่างเดี ยวนันจะมีผลเสี ยแทรกซ้อน คือ ทําให้
กล้ามเนื อเส้นเอ็นบางส่ วนเกร็ งค้าง ทําให้กระดูกกล้ามเนื อเส้นเอ็นบางส่ วนบิดเบียวผิดรู ป กดทับ
เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนไม่สะดวก ทําให้เกิด
โรคภัยไขเจ็บ เพื,อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงทําควบคู่กบั การกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว
กายบริ หาร เพราะวิธีการกดจุดลมปราณนันจะทําให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ, งจุดลมปราณนัน
เป็ นบริ เวณที,สัญญาของชี วิตดูดดึ งเอาพลังงานที,สมดุ ลร้ อนเย็นเป็ นประโยชน์ทงในและนอกตั
ั
ว
มาเลี ยงชี วิต มากที, สุ ด และผลัก ดัน เอาพลัง งานพิษ ที, ไ ม่ส มดุ ล ร้ อ นเย็น ออกจากชี วิต มากที, สุ ด
ซึ, ง เส้ นลมปราณหลัก นันจะอยู่ที, ข า้ งกระดู ก ข้า งเส้ นเอ็น ข้า งเส้ นประสาท และร่ อ งกล้า มเนื อ
ส่ วนการโยคะ ดัดตัว กายบริ หาร จะทําให้กล้ามเนือเส้นเอ็นยืดหยุน่ ทําให้กระดูกกล้ามเนื อเส้นเอ็น
เข้า ที, เข้า ทางตามสภาพปกติ ไ ม่ ก ดทับ เส้ น เลื อด เส้ นประสาท เส้ นลมปราณ เลื อ ดลม สารและ
พลัง งานต่า ง ๆ ไหลเวีย นสะดวก สั ญญาของชี วิตก็จะดู ดดึ ง สิ, ง ที, เป็ นประโยชน์ ไปเลี ยงชี วิตได้
สะดวก และขับสิ, งที,เป็ นพิษเป็ นโทษออกจากชีวติ ได้สะดวก ทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง
และอายุยนื
7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่ างกาย
กลไกการทําให้สุขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานอาหารที,สมดุลร้อนเย็นกับชี วิต สัญญาของ
ชี วิตจะดู ดดึ งสารและพลังงานของอาหารดังกล่าว ไปดับพิษร้ อนเย็นไม่สมดุ ลและหล่อเลี ยงชี วิต
ทําให้ชีวิตมีพลังมากขึน จากการที,สารและพลังของอาหารที,สมดุลร้ อนเย็นไปหล่อเลี ยงชี วิต และ
จากการที, ไม่ ตอ้ งเสี ย พลัง ขับ พิษ ที, ดับได้แล้ว เมื, อชี วิตมี พ ลัง มากขึ น สัญญาของชี วิตจึ งสามารถ
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ผลัก ดัน พิษ ร้ อ นเย็น ที, ไ ม่ส มดุ ล ที, ย งั ตกค้า งอยู่อ อกจากร่ า งกายได้ดี ยิ,ง ขึ น ทํา ให้โ รคภัย ไข้เ จ็บ
ลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
วิธีปฏิบัติคือ
ควรรับประทานอาหารไร้สารพิษดีที,สุด หรื อลดพิษจากเคมีให้ได้มากที,สุดด้วยวิธีต่าง ๆ
การแพทย์วถิ ีพุทธใช้การลดพิษจากเคมี ด้วยนําซาวข้าว หรื อถ่าน 1-5 ก้อน ขนาดครึ, ง-1 กํามือ หรื อ
เกลือ 1-3 ช้อนแกง ผสมกับนําซาวข้าวหรื อนําเปล่า 5-10 ลิตร แช่พืชผักผลไม้หรื อธัญพืชประมาณ
10-20 นาทีขึนไป
ลดหรื องดเนื อสัตว์หรื อผลิ ตภัณฑ์จากเนื อสัตว์ให้ได้มากที, สุดเท่าที,จะทําได้ ใช้โปรตี น
จากถั,ว แทน (สํ า หรั บ ผู ้ที, ย ัง ไม่ ส ามารถงดเนื อสั ต ว์ไ ด้ ควรลดหรื องดเนื อสั ต ว์ใ หญ่ หั น มา
รับประทานสัตว์เล็กแทน จนเหลื อรับประทานปลา และไข่ เป็ นลําดับ) เพิ,มการรับประทานผัก
ผลไม้ที,ไม่หวานจัด
ปรุ ง รสไม่ จ ัดจนเกิ นไป สํา หรั บ องค์ป ระกอบของสภาพร่ า งกาย อากาศ สั ง คม และ
สิ, งแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวม ในปั จจุบนั ควรปรุ งรสอยู่ในระดับประมาณ 10-30% ของ
ที,เคยปรุ งโดยทัว, ไป คือ รับประทานเกลือประมาณ 1 ช้อนชาต่อคนต่อวัน, นําตาล ไม่เกิน 5 ช้อนชา
ต่อคนต่อวัน, พริ ก (พริ กชี ฟ้ า) ไม่เกิ น 1-3 เม็ดต่อคนต่อวัน และนํามันพืช 1-4 ช้อนชาต่อคนต่อ
สัปดาห์ โดยสามารถปรั บลดหรื อเพิ,มตามสภาพร่ างกาย ณ เวลานัน เท่ าที, รู้สึก สุ ขสบายเบากาย
มีกาํ ลัง ใช้เกลื อปรุ งอาหารเป็ นหลักดี ที,สุด ถ้าต้องการใส่ เครื, องปรุ งอื,น ๆ เช่ น ซี อิว เต้าเจียว กะปิ
นําปลา ปลาร้า เป็ นต้น ควรใส่ เพียงเล็กน้อย
กรณี ชีวิตมี ภาวะร้ อนเกิ นและอากาศร้ อน ควรใช้ไฟกลาง ๆ นานแค่พอสุ ก ไม่ควรอุ่น
ซําแล้วซําอี ก ในการปรุ งอาหารหรื อหุ งต้มข้าวหรื อถัว, ส่ วนกรณี ชีวิตมี ภาวะเย็นเกิ นและอากาศ
หนาวเย็น ควรใช้ไฟแรง ตังไฟนาน อุ่นซําแล้วซําอีกได้ ในการปรุ งอาหารหรื อหุ งต้มข้าวหรื อถัว,
เพราะความแรงของไฟมี ผลต่อคุ ณสมบัติของอาหาร ใช้ไฟแรงมากขึ น อาหารก็มี ฤ ทธิl ร้ อนมาก
ขึ นไปตามลํา ดับ ควรปรั บ ใช้ค วามแรงของไฟในสั ดส่ วนที, ผูร้ ั บ ประทานรู ้ สึก สุ ขสบายเบากาย
มีกาํ ลัง การใช้ฟืนหรื อถ่ านในการปรุ งอาหาร จะทําให้อาหารอยู่ในสภาพที,ชีวิตสามารถนําไปใช้
สังเคราะห์เป็ นพลังชี วิตได้สูงสุ ด รองลงมาคือแก๊ส รองลงมาคือหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า กระทะไฟฟ้ า
เครื, องปิ งย่างไฟฟ้ า แย่ที,สุดคือไมโครเวฟหรื อเครื, องมือที,มีพลังคลื,นแม่เหล็กที,แรงเกิน เพราะมีคลื,น
แม่เหล็กที,แรงเกินทําให้อาหารอยูใ่ นสภาพที,เป็ นพิษต่อพลังชีวติ จึงไม่ควรใช้หรื ออาจใช้เมื,อมีความ
จําเป็ นในบางครัง
ฝึ กรับประทานอาหารตามลําดับ กรณี ที,มีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิ คการรับประทานอาหาร
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
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ลําดับที, 1 ดื,มนําสมุนไพรปรับสมดุล เช่น นําสมุนไพรฤทธิl เย็นต่าง ๆ เป็ นต้น
ลําดับที, 2 รั บประทานผลไม้ฤทธิl เย็น เช่ น กล้วยนําว้า แก้วมังกร กระท้อน สับปะรด
ส้มโอ ชมพู่ มังคุ ด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิ บ มะขามดิ บ มะละกอดิ บ มะละกอห่ าม
พุทรา เป็ นต้น ควรงดหรื อลดผลไม้ฤทธิl ร้อน เช่น ทุเรี ยน ขนุนสุ ก มะม่วงสุ ก ลูกยอ ลินจี, เงาะ ลําไย
มะไฟ มะเฟื อง มะปราง มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝรั,ง
น้อยหน่ า กระทกรก (เสาวรส) ละมุด ระกํา (ร้ อนเล็กน้อย) มะละกอสุ ก (ร้ อนเล็กน้อย) มะขาม
หวานสุ ก (ร้อนเล็กน้อย) ผลไม้ทุกชนิ ดที,ผา่ นความร้อน เช่น การอบ นึ, ง ปิ ง ย่าง ต้ม หรื อตากแห้ง
เป็ นต้น
ลําดับที, 3 รับประทานผักฤทธิl เย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุง้ แตงกวา กวางตุง้
ผักกาดขาว ผักกาดหอม (สลัด) ถัว, งอก สายบัว บัวบก มะเขือ ฮว่านง็อก ทูน (ตูน) ใบมะยม เป็ นต้น
ควรงดหรื อลดผักฤทธิl ร้ อน ได้แก่ ผักรสเผ็ด กลิ, นฉุ น เครื, องเทศทุกชนิ ด เช่ น พริ ก ขิง ตะไคร้ ข่า
(ข่าแก่ร้อนมาก) พริ กไทย (ร้ อนมาก) กุย้ ช่าย (ผักแป้ น ร้ อนมาก) ขมิน โหระพา เป็ นต้น และ
พืชที,ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิl ร้ อน เช่ น ชะอม คะน้า กะหลํ,าปลี แครอท บีทรู ท ถัว, ฝั กยาว ถัว, พู สะตอ
ลูกเนี ยง ลูกตําลึ ง กระเฉด กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี แปะตําปึ ง (ร้ อนเล็กน้อย) ผักกาดเขียวปลี
ใบยอ ผักโขม ใบปอ ผักแขยง ยอดเสาวรส ฟักทองแก่ หน่อไม้ เม็ดบัว สาหร่ าย ไข่นาํ รากบัว เป็ นต้น
ลําดับที, 4 รับประทานข้าวจ้าวพร้ อมกับข้าว โดยรับประทานข้าวกล้องหรื อข้าวซ้อมมือ
เป็ นปกติ ก็ย,ิงดี ควรงดหรื อลดคาร์ โบไฮเดรทที, มีฤทธิl ร้ อนมาก เช่ น ข้าวเหนี ยว ข้าวแดง ข้าวดํา
(ข้าวกํ,า ข้าวนิ ล) ข้าวอาร์ ซี ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เผือก มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรทที, มี
ฤทธิl ร้ อนมากแต่ ข าดวิตามิ น เช่ น อาหารหวานจัด ขนมปั ง ขนมกรุ บ กรอบ บะหมี, ก, ึ ง สํา เร็ จรู ป
ขนมจีน (ข้าวปุ้ น) เป็ นต้น กับข้าว ควรใช้ผกั ฤทธิl เย็นเป็ นหลักในการปรุ ง ได้แก่ ผักฤทธิl เย็นที,กล่าวมา
ข้างต้น รวมถึ งผักฤทธิl เย็นอื,น ๆ เช่ น บวบ ใบหรื อยอดตําลึ ง ผักปลัง ผักหวานป่ า ผักหวานบ้าน
ก้านตรง ฟั ก แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย ปลี กล้วย ก้านกล้วย กล้วยดิ บ ยอดฟั กข้าว ยอดฟั กแม้ว
กระหลํ,าดอก บร็ อคโคลี, หัวไชเท้า (ผักกาดหัว) ฟั กทองอ่อน ยอดหรื อดอกฟั กทอง ยอดขุนศึ ก
(อีสึก) มังกรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝักยอด ดอกแค ข้าวโพด ขนุนดิบ มะรุ ม เป็ นต้น
ลําดับที, 5 รับประทานโปรตีนฤทธิl เย็น ได้แก่ ต้มถัว, หรื อธัญพืชฤทธิl เย็นเป็ นหลัก เช่ น
ถัว, ขาว ถัว, เขียว ถัว, เหลือง ถัว, ลันเตา ถัว, โชเล่ยข์ าว ลูกเดือย หรื อเห็ดฤทธิl เย็น (บางวัน) เช่น เห็ดฟาง
เห็ ดนางฟ้ า เห็ ดลม (เห็ ดบด) เห็ ดขอนขาว เห็ ดหู หนู เป็ นต้น แต่ละวันควรทานโปรตีนฤทธิl เย็น
หมุนเวียนชนิ ดไปเรื, อย ๆ ควรงดหรื อลดการรับประทานโปรตีนฤทธิl ร้อน เช่น เนื อ นม ไข่ ถัว, ลิสง
ถัว, แดง ถัว, ดํา ถัว, ทุกชนิ ดที,เอามาทอด เห็ ดหอม เห็ดหลิ นจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค
เห็ ด ขม เห็ ด ผึ ง เป็ นต้ น รวมถึ ง โปรตี น ทังพื ช และสั ต ว์ ที, เ อามาหมัก ดอง ควรงดหรื อลด
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การรับประทานอาหารที,มีไขมันสู ง เช่น นํามันพืช นํามันสัตว์ รําข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื อมะพร้าว
เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัลมอลล์ เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์ ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็ นต้น
กรณี ที,มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึนพร้อมกัน ก็ใช้ทงฤทธิ
ั l ร้อนและเย็นผสมกันเท่าที,
รู ้สึกสุ ขสบาย กรณี ที,มีภาวะเย็นเกิน ลดหรื องดสิ, งที,มีฤทธิl เย็น แล้วเพิ,มสิ, งที,มีฤทธิl ร้อน ในสัดส่ วน
ปริ ม าณที, เ มื, อ รั บ ประทานแล้ว รู ้ สึ ก ว่า สุ ข สบายเบากายและมี กาํ ลัง ที, สุ ด ตามแต่ส ภาพร่ า งกาย
ของคน ๆ นัน ณ เวลานัน ๆ ควรเคียวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานในปริ มาณที,พอดีอ,ิม
สบายเบากายมีกาํ ลังเต็มที,สุด และกลืนลงคอให้ได้ คือฝึ กรับประทานอาหารสุ ขภาพให้รู้สึกว่ามีรสดี
อร่ อยกว่าอาหารที,เป็ นพิษให้ได้ (ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอเทคนิคการรับประทานอาหารสุ ขภาพให้รู้สึกรสดี
อร่ อยมีความสุ ข ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี)
ถ้า ชี วิ ต ได้รั บ สารหรื อ พลัง งานที, ไ ม่ ส มดุ ล ร้ อ นเย็น พลัง สั ญ ญาของชี วิ ต จะพยายาม
ผลักออก และไม่สั,งให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อย จึ งเกิ ดอาการท้องอื ด ไม่สบาย ไม่เบากาย
ไม่ มี ก ํา ลัง อ่ อ นเพลี ย หนัก ตัว ตรงกัน ข้า มถ้ า ชี วิ ต ได้ รั บ สารหรื อ พลัง งานที, ส มดุ ล ร้ อ นเย็ น
พลังสัญญาของชี วิตจะสั,งให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น แล้วดูดไปเป็ นพลัง
ของชีวติ ทําให้ทอ้ งไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํ ลัง
สาเหตุที,รับประทานสมุนไพรฤทธิl เย็น หรื อผลไม้ หรื อผักก่อนอาหารอื,น เพราะมีฤทธิl เย็น
จะทํา ให้ เ กิ ด สมดุ ล ร้ อ นเย็น กับ พลัง งานในร่ า งกาย เนื, อ งจากร่ า งกายคนทํา งานตลอดเวลา
จะมี พ ลัง ร้อน เมื,อสมดุ ลร้อนเย็น พลังสัญญาของชี วิตจะสั,งให้เนื อเยื,อหลัง, นําย่อยออกมาย่อยสิ, งที,
สมดุ ลร้ อนเย็นและดูดไปเป็ นพลังของชี วิต ทําให้อาหารไม่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ไม่เป็ น
ภาระของกระเพาะอาหารในการใช้พลัง แบกรั บนําหนักของอาหาร ท้องไม่อืด เกิ ดสภาพสบาย
เบากายมีกาํ ลัง และทําให้ร่างกายเย็นลง จากนันเมื,อรับประทานข้าวพร้ อมกับข้าว ธัญพืช โปรตีน
ไขมัน ซึ, งมี ฤทธิl ร้ อน จะเกิ ดสมดุ ลร้ อนเย็นกับพลังงานในร่ างกาย พลังสัญญาของชี วิตจะสั,งให้
เนื อเยื, อหลั,ง นําย่อ ยออกมาย่อยสิ, ง ที, ส มดุ ล ร้ อ นเย็น และดู ดไปเป็ นพลัง ของชี วิ ต ทํา ให้ อ าหาร
ไม่ตกค้างอยูใ่ นกระเพาะอาหาร ไม่เป็ นภาระของกระเพาะอาหารในการใช้พลังแบกรับนําหนักของ
อาหาร ท้องไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํ ลัง ร่ างกายแข็งแรง
ตรงกันข้าม ถ้ารับประทานข้าวพร้ อมกับข้าว ธัญพืช โปรตีน ไขมัน ซึ, งมีฤทธิl ร้ อน ก่อน
สมุนไพรฤทธิl เย็น หรื อผลไม้ หรื อผัก จะทําให้ไม่สมดุ ลกับภาวะร้ อนอันเกิ ดจากการทํางานของ
ร่ า งกายตลอดเวลา คื อยิ,งเพิ,ม ความร้ อนเข้าไปอี ก พลัง สัญญาของชี วิตจะพยายามผลัก ออกและ
ไม่ สั, ง ให้ เ นื อเยื, อหลั,ง นําย่อ ยออกมาย่อย จึ ง เกิ ดอาการท้องอื ด ไม่ ส บาย ไม่ เ บากาย ไม่ มี ก าํ ลัง
อ่ อ นเพลี ย หนัก ตัว ยิ, ง คนที, มี ภ าวะร้ อ นเกิ น แต่ ไ ม่ รั บ ประทานสมุ น ไพรฤทธิl เย็น หรื อ ผลไม้
หรื อผักเลย หรื อรั บประทานน้อยกว่าสมดุ ล ยิ,งทําให้เกิ ดปั ญหาดังกล่าวมากขึ น การรั บประทาน
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สิ, งที, มีฤทธิl ร้ อนเย็นให้ถูกลําดับและถู กสัดส่ วนที, สมดุ ลกับสภาพร่ างกายของแต่ละคน จึงเป็ นสิ, ง
สําคัญอย่างยิง, ที,จะทําให้เกิดสุ ขภาพที,ดี
8. ใช้ ธ รรมะ ละบาป บํ าเพ็ญบุ ญกุ ศล ทําจิ ต ใจให้ ผ่อ งใส คบมิต รดี และสร้ า งสั งคม
สิ งแวดล้ อมทีดี
กลไกในการทํา ให้สุ ข ภาพดี คื อ สัญญาของชี วิตจะทํา หน้า ที, เป็ นปกติ คื อ ผลัก ดันเอา
พลังงานหรื อสารที,ไม่สมดุ ลร้อนเย็นออกจากชี วิต และดูดดึ งเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุลร้อนเย็น
เข้า มาหล่ อเลี ยงชี วิต วิบ ากกรรมของบุ ญกุ ศ ลเป็ นพลัง งานที, ช่ วยผลัก ดัน เอาพลัง งานหรื อ สาร
ที,ไม่สมดุ ลร้ อนเย็นออกจากชี วิต และดู ดดึ งเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุ ลร้ อนเย็นเข้ามาหล่อเลี ยง
ชี วิตอีกแรงหนึ, ง ส่ วนวิบากกรรมร้ายเป็ นพลังงานที,ดูดดึ งเอาพลังงานหรื อสารที,ไม่สมดุลร้อนเย็น
เข้ามาทําร้ายชีวติ และผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที,สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ
ดังนัน ความไม่ส มดุ ล ร้ อนเย็นด้า นวัตถุ สัง เคราะห์ ก ับวิบากกรรมร้ า ยจากการทําบาป
เบียดเบียนสัตว์ (การทําให้ตนเอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย
บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทํา ให้เกิ ดอาการไม่สบายต่าง ๆ ทํา ให้มีโรคต่าง ๆ
มากมายหลากหลายชนิด (แม้จะใส่ สิ,งที,ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิดเดียวกัน ปริ มาณเท่ากันเข้าไปในชี วิต
คนแต่ ล ะคน ก็ จ ะเกิ ด อาการไม่ ส บายหรื อ โรคต่ า งกัน เพราะวิ บ ากกรรมต่ า งกัน ) อัน เป็ นเหตุ
ทําให้อายุสัน และเกิดสิ, งเลวร้ายต่าง ๆ ในชี วิต ส่ วนการทําความสมดุลร้อนเย็นสังเคราะห์กบั วิบาก
กรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ (การไม่ทาํ ให้ตนเอง คนอื,น หรื อสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน
เดื อดร้ อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งก็คือการละบาป บําเพ็ญบุญกุศล
เพิ,มพูนใจไร้ กงั วล (หยุดชัว, ทําดี ทําจิตใจให้ผ่องใส) นันเองเป็ นการสร้างวิบากกรรมดี ที,ส่งผลให้
อาการไม่สบายและโรคต่าง ๆ ลดน้อยลง อายุยนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ
การปฏิบตั ิจิตใจที,ผ่องใส ต้องปฏิบตั ิไปสู่ ความไม่หวัน, ไหว ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
สํ.สฬา. 18/120 ว่า “พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ความหวัน, ไหว เป็ นโรค ความ
หวัน, ไหวเป็ นฝี ความหวั,น ไหวเป็ นลู ก ศร ดู ก รภิ ก ษุ ท ังหลาย เพราะเหตุ นั นแล ตถาคตเป็ น
ผูไ้ ม่มีความหวัน, ไหว ปราศจากลูกศรอยู่ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เพราะเหตุนนแล
ั ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า
เราพึงเป็ นผูไ้ ม่มีความหวัน, ไหวปราศจากลูกศรอยู่ ภิ กษุ ไม่พึงสําคัญซึ, งจักษุ ไม่พึงสําคัญในจักษุ
ไม่พึ งสําคัญแต่จกั ษุ ไม่พึ งสําคัญว่าจักษุ ของเรา ไม่ พึง สํา คัญซึ, ง รู ป ทังหลาย ไม่พึ งสําคัญในรู ป
ทังหลาย ไม่ พึ ง สํ า คัญแต่ รู ป ทังหลาย ไม่ พึ ง สํ า คัญ ว่า รู ป ทังหลายของเรา ไม่ พึ ง สํา คัญ ซึ, ง จัก ษุ
วิญญาณ ไม่พึงสําคัญในจักษุวิญญาณ ไม่พึงสําคัญแต่จกั ษุวิญญาณ ไม่พึงสําคัญว่าจักษุวิญญาณของเรา
ไม่พึงสําคัญซึ, งจักษุสัมผัส ไม่พึงสําคัญในจักษุ สัมผัส ไม่พึงสําคัญแต่จกั ษุสัมผัส ไม่พึงสําคัญว่า
จักษุสัมผัสของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิดขึนเพราะจักษุ
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สัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญในสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิ ดขึนเพราะจักษุ
สัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิดขึนเพราะจักษุ
สัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญว่าสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิดขึนเพราะจักษุ
สัมผัสเป็ นปั จจัย ของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งโสตะ ... ไม่พึงสําคัญซึ, งฆานะ ... ไม่พึงสําคัญซึ, งกาย ... ไม่พึง
สําคัญซึ, งใจ ไม่พึงสําคัญในใจ ไม่พึงสําคัญแต่ใจ ไม่พึงสําคัญว่าใจของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งธรรมารมณ์
ทังหลาย ... ไม่พึงสําคัญซึ, งมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคัญในมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคัญแต่มโนวิญญาณ
ไม่พึงสําคัญว่า มโนวิญญาณของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งมโนสัมผัส ไม่พึงสําคัญในมโนสัมผัส ไม่พึง
สําคัญแต่มโนสัมผัส ไม่พึงสําคัญว่ามโนสัมผัสของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิดขึนเพราะมโนสัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญในสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิ ดขึนเพราะมโนสัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุ ขเวทนา ที,เกิ ดขึนเพราะมโนสัมผัสเป็ นปั จจัย ไม่พึงสําคัญว่าสุ ขเวทนา ทุกขเวทนา หรื อ
อทุกขมสุ ขเวทนาที,เกิ ดขึนเพราะมโนสัมผัสเป็ นปั จจัยของเรา ไม่พึงสําคัญซึ, งสิ, งทังปวง ไม่พึงสําคัญ
ในสิ, งทังปวง ไม่พึงสําคัญแต่สิ,งทังปวง ไม่พึงสําคัญว่า สิ, งทังปวงของเราเธอนันเมื,อไม่สําคัญอย่างนี
ก็ไม่ถือมัน, อะไร ๆ ในโลก เมื,อไม่ถือมัน, ก็ไม่สะดุ ้งย่อมดับเฉพาะตนทีเดี ยว ย่อมรู ้ ชัดว่า ชาติสินแล้ว
พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว กิจที,ควรทําทําเสร็ จแล้ว กิจอื,นเพื,อความเป็ นอย่างนีมิได้มีฯ”
วิธีปฏิบัติคือ
โดยการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนเทคนิ คการลดละเลิกการติดในสิ, งที,เป็ นพิษ และการเข้าถึงสิ, งที,เป็ น
ประโยชน์ดว้ ยจิตที,เป็ นสุ ขตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ เทคนิคการทําใจให้ หายโรคเร็ วตามหลักการ
แพทย์ วิถีพุทธ คือ ไม่ กลัวตาย ไม่ กลัวโรค ไม่ เร่ งผล ไม่ กังวล (สามารถติดตามรายละเอี ยดได้ใน
ภาคผนวก ฏ. เทคนิ คทําใจให้หายโรคเร็ ว โดย ใจเพชร กล้าจน) และการปฏิ บตั ิ เทคนิคการทําดี
อย่ างมีสุขตามหลักการแพทย์ วถิ ีพุทธ คือ รู้ ว่าอะไรดีทีสุ ด ปรารถนาให้ เกิดสิ งทีดีทีสุ ด ลงมือทําให้ ดี
ทีสุ ด ยินดี เมื อได้ ทํา ให้ ดี ทีสุ ดแล้ ว ไม่ ติ ดไม่ ยึดมั นถือ มั นในสิ งทีดี ทีสุ ด นั นแหละคือ สิ งทีดี ทีสุ ด
รวมทังการพึงตนในการสร้ างและอาศั ยมิตรดี สั งคมและสิ งแวดล้ อมทีดี เพือเป็ นพลังเสริ มหนุ น
ในการปฏิ บั ติ อธิ ศี ล อธิ จิ ต อธิ ปั ญ ญา พรหมวิ ห าร 4 เหตุ แ ห่ ง การมี โ รคน้ อ ยและอายุ ยื น คื อ
การไม่ เ บี ย ดเบี ย น (จู ฬ กัม มวิ ภ ัง คสู ต ร) เหตุ แ ห่ ง การอายุ ยื น 7 เหตุ แ ห่ ง วิ มุ ติ 5 สติ ปั ฏ ฐาน 4
สั ม มัป ปธาน 4 อิ ท ธิ บ าท 4 อิ นทรี ย ์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมี องค์ 8 จรณะ 15 โสฬสญาณ
(วิปัสสนาญาณ) 16 มงคล 38 และความเป็ นผูม้ ีมิตรสหายดีสังคมและสิ, งแวดล้อมดีเป็ นพรหมจรรย์
(ความพ้น ทุ ก ข์ ) ทังสิ น (สํ . ส.15/381-384, ขุ .ขุ .25/318, วิ . อ.2/368, องฺ . สตฺ ต ก.23/65) เป็ นต้น
(รายละเอียดในการปฏิบตั ิผวู ้ จิ ยั ได้นาํ เสนอไว้ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี)
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ชี วิตระดับ จิ ตนิ ย าม ก็ คื อ สั ตว์และคน จะมี ก ารกระทํา และผลของการกระทํา (วิบ าก
กรรม) ของแต่ละชี วิต คือ กรรมนิ ยาม และพัฒนาไปสู่ การกระทําที, ส่งผลที, ดีที,สุดต่อตนเองและ
ผู อ้ ื, น คื อ ธรรมนิ ย าม โดยอวิช ชาจะสัง เคราะห์ สัม พัน ธ์ ก นั เป็ นเหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ต ามลํา ดับ ด้ว ย
หลักปฎิจจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 เกิ ดเป็ นกองทุกข์ทงมวล
ั
และเมื,อดับเหตุแห่ งทุกข์ในหมู่มิตรดี
สหายดีสังคมสิ, งแวดล้อมดี ก็จะทําให้เกิดวิชชาและทุกข์ดบั ซึ, งก็คือความเป็ นสุ ขนันเอง
โดยหลักวิทยาศาสตร์ แล้วเมื,อวัตถุทุกอย่างแตกสลาย จะกลายเป็ นพลังงานคลื,นแม่เหล็ก
เมื, อพลัง งานคลื, น แม่ เหล็ ก สั ง เคราะห์ ร วมกัน จะเป็ นวัตถุ เป็ นสภาพแปรเปลี, ย นหมุ น วนไปมา
ตราบชัว, กาลนาน ซึ, งตรงกับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที,ยงเป็ นทุกข์ไม่มีตวั ตน (สํ.ข.17/84-86)
จะเห็นได้วา่ ส่ วนประกอบหลักของมหาจักวาลประกอบด้วย พลังงานคลื, นแม่เหล็ก พัฒนาจนเป็ น
ชี วิตคน แสดงว่าชี วิตคนเป็ นพลังคลื, นแม่เหล็กแห่ งชี วิต พระพุทธเจ้าพบว่า “ผลวิบากของกรรม
ที,ทาํ ดี ทาํ ชั,วแล้ว มี อยู่” (ม.อุ.14/257) “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เราไม่กล่าวความที,กรรมอันเป็ นไปด้วย
สัญเจตนา ที, บุคคลทําแล้ว สะสมแล้วจะสิ นสุ ดไป เพราะมิ ได้เสวยผล แต่กรรมนันแล จะให้ผล
ในทิ ฏ ฐธรรมเที ย ว (ภพนี ) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื, นสื บ ๆ ไป” (อภิ .ก.37/1698) ดัง นัน
จะเห็นได้วา่ เมื,อคนกระทําสิ, งใดทางกายวาจาและใจ (กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม) ดีหรื อชัว,
ก็ตาม ก็จะสั,งสมเป็ นวิบากกรรมดี หรื อชั,วตามนัน วิบากกรรม คือพลังที, สร้ างผลดี หรื อร้ ายให้กบั
แต่ละชีวติ ในภพชาตินี หรื อภพชาติอื,นสื บ ๆ ไป เมื,อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานคลื,นแม่เหล็กแห่ งชี วิต
ที, ไ ปได้ไ กล (ทู รั ง คมัง ) ไม่ มี ที, สิ นสุ ด (อนันตัง ) (ที .สี .9/350) จึ ง สามารถดู ดดึ ง ชี วิต สาร หรื อ
พลังงานต่าง ๆ มาสังเคราะห์ เป็ นสิ, งดี หรื อร้ ายสู่ ชีวิต รวมทังดูดดึ งสิ, งที, มีคุณสมบัติแบบเดี ยวกัน
เข้า มาหากัน เพราะทุ ก อย่า งในมหาจัก รวาลมี พ ลัง คลื, นแม่ เหล็ก เป็ นส่ วนประกอบ เป็ นนามรู ป
ของกฎแห่งกรรมดีกรรมชัว, ของชีวติ
โดยมีการเกิดที,สําคัญ 4 มิติ ในมิติที, 1 เกิ ดมามีชีวิตด้วยกลไกสมดุลร้อนเย็นและอยูไ่ ด้
ด้วยสมดุลร้อนเย็น ซึ, งผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอรายละเอียดในบทที, 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี สําหรับการเกิด
มิติที, 2 กามสุ ขขัลลิกะ มิติที, 3 อัตตกิลมถะ และมิติที, 4 โลกุตตระ นัน ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอรายละเอียด
ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี ซึ, งผูว้ ิจยั พบว่า การปฏิ บตั ิเทคนิ คที, 8 อย่างถูกต้องถูกตรง จนเกิ ด
สภาพพุทธะหรื อโลกุตตระนัน จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อการลดโรคภัยไข้เจ็บและความเดือดร้อน
ทังปวง ส่ งผลสู งสุ ดต่อการสร้างสุ ขภาพที,ดีและประโยชน์สุขด้านต่าง ๆ ให้กบั ชีวติ
9. รู้ เพียรรู้ พกั ให้ พอดี
พระพุทธเจ้ าตรั สว่ า “เราไม่ พัก (เราเพียร) เราไม่ เพียร (เราพัก ) เราข้ า มโอฆะได้ แล้ ว
(เราพ้ นทุ กข์ ได้ แล้ ว)” (สํ.ส.15/2 ข้า มโอฆะ) คื อ การพากเพี ยรทําหน้า ที, กิ จกรรมการงานที, เป็ น
ประโยชน์ต่าง ๆ นัน ทําตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที,ทาํ ได้ อย่างเต็มที,ในขนาดที,ให้หนักเหนื, อย
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แต่อย่า ให้ป่วย อย่าให้ท รมานตนเองเกิ นไป (จะทําให้ชีวิตแข็งแกร่ งที, สุด) แล้วพักผ่อนให้พอดี
สุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง ไม่วา่ จะเป็ นการเพียรหรื อการพักนัน ควรทําในขนาดที,ไม่มากหรื อน้อยเกิน
จนทรมานตัวเองเกินไป จะทําให้เลือดลมสารและพลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนดี ได้พลังคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีดว้ ย โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน (ยกเว้น เมื,อมีสถานการณ์บีบบังคับให้มี
ความจํา เป็ นต้อ งพากเพี ย รหนัก มากเกิ น หรื อ พัก มากเกิ น เป็ นบางคราว ถ้า คุ ้ม กับ ประโยชน์
ที, จะเกิ ดขึ นก็ย อมให้เกิ ดความเจ็บป่ วยได้ แล้วค่อยมาซ่ อมแซมแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในภายหลัง
ถือว่าเป็ นวัคซี นที,สร้างภูมิตา้ นทานหรื อความแข็งแกร่ งให้กบั ชี วิต ซึ, งสามารถกระทําได้ในบางครัง
บางคราว ไม่ใช่กระทําเป็ นประจํา)

บทสรุป
มนุษยชาติทว,ั โลกประสบกับภาวะปั ญหาสุ ขภาพ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) ปริ มาณผูป้ ่ วย
ชนิ ดและความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมี แนวโน้มเพิ,มมากขึน 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหา
ความเจ็บป่ วยเพิ,มมากขึน 3) ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง
การบริ หารจัดการองค์ความรู ้และการดําเนินการที,มีอยูใ่ นระบบปกติ ช่วยลดปั ญหาได้เพียงบางส่ วน
ยังมีปัญหาอีกจํานวนมากที,ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ,งไปกว่านันกลับทวีความรุ นแรงยิ,งขึน ๆ ผูว้ ิจยั
จึงพัฒนาองค์ความรู ้ การแพทย์วิถีพุทธขึน เพื,อสร้ างสุ ขภาวะช่ วยลดหรื อแก้ปัญหาดังกล่าว และ
วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู ้ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี เกี,ยวกับการสร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธ
ศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพ
บุญนิยม ทฤษฎีสสารกับพลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม และแนวคิดความสัมพันธ์กนั
เป็ นองค์รวม
พบว่า สาเหตุ หลักที, ทาํ ให้เกิ ดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วิถีพุทธเกิ ดจาก
5 ประการใหญ่ ๆ ได้แ ก่ 1) ความร้ อ นเย็น ไม่ ส มดุ ล ด้า นวัต ถุ 2) ทํา บาป หรื อ อกุ ศ ลกรรม
3) การไม่บาํ เพ็ญบุญกุศล 4) ความกลัว ความใจร้ อน ความวิตกกังวล และความเศร้ าหมอง และ
5) การคบมิตรที,ไม่ดี การอยูใ่ นสังคมและสิ, งแวดล้อมไม่ดี
แบ่งเป็ นสาเหตุความเจ็บป่ วย 9 ข้อย่อย 1) อารมณ์เป็ นพิษ 2) อาหารเป็ นพิษและไม่สมดุล
3) พิษจากการไม่ออกกําลังกาย หรื อการออกกําลังกายและอิริยาบถที,ไม่ถูกต้อง 4) พิษจากมลพิษ
ต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึน 5) พิษจากการสัมผัสเครื, องยนต์ เครื, องไฟฟ้ า หรื อเครื, องอิ เล็กทรอนิ กส์
มากเกิ นความสมดุ ล 6) ไม่พ, ึงตน ด้วยวิธีที,ประหยัดเรี ยบง่ าย ในการลดความรุ นแรงของพิษหรื อ
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ระบายพิษออกจากร่ างกาย 7) การเพียรการพักที, ไม่พอดี 8) บาปหรื ออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ
องค์ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนใหญ่ ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ
เกิดความเจ็บป่ วยหรื อกลุ่มอาการร้อนเย็นไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดังนี 1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่ า งกายร้ อนเกิ น 2) กลุ่ ม อาการของภาวะร่ า งกายเย็นเกิ น 3) กลุ่ มอาการของภาวะร่ า งกาย
ร้ อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึ นพร้ อมกัน 4) กลุ่ มอาการของภาวะร่ างกายที, มีสาเหตุ เกิ ดจากร่ างกาย
ร้อนหรื อร้อนเย็นพันกันเกินตีกลับเป็ นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายที,
มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายเย็นหรื อร้อนเย็นพันกันเกินตีกลับเป็ นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)
ซึ, งแก้ไขได้ดว้ ยการปรับสมดุลร้อนเย็น ใช้เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9เม็ด) ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ
ดังนี 1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2) การกัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม
(การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3) การสวนล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่ดว้ ยสมุนไพรที,ถูกสมดุลร้อนเย็น
(ดี ท็อกซ์) 4) การแช่ มือแช่ เท้าหรื อส่ วนที,ไม่สบายในนําสมุนไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย
5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ ด ด้ ว ยสมุ น ไพร ตามภาวะร้ อ นเย็น ของร่ า งกาย
6) การออกกํา ลัง กาย กดจุ ดลมปราณ โยคะ กายบริ หาร ที, ถู ก ต้อง 7) การรั บ ประทานอาหาร
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 8) ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส
คบมิตรดี และสร้างสังคมสิ, งแวดล้อมที,ดี 9) รู ้เพียร รู ้พกั ให้พอดี
โดยเทคนิ ค (ยาเม็ด) ที, 6-9 เป็ นเทคนิ คหลักที,มีผลต่อสุ ขภาพมากที,สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิ บตั ิ ให้ได้ดีที,สุ ดเท่ าที, จะทําได้ ส่ วนเทคนิ ค (ยาเม็ด) ข้อ 1-5 นัน เป็ นสิ, งที, ช่ วยเสริ มในการปรั บ
สมดุ ลร้ อนเย็นได้เป็ นอย่างดี ให้เลื อกปฏิ บตั ิในข้อที,รู้สึก สุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง ในปริ มาณหรื อ
จํา นวนครั งเท่ า ที, รู้ สึ ก สบาย ข้อ ใดที, ท ํา แล้ ว รู ้ สึ ก ไม่ ส บายไม่ เ บากายไม่ มี ก ํา ลัง ก็ ไ ม่ ต้อ งทํา
พระพุทธเจ้าตรั สว่า การใช้ สิงทีประหยัด หาได้ ง่าย และไม่ มีโทษ เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ในการดับทุกข์ (จัตตาริ สูตร) เมื,อใช้เทคนิ คทัง 9 ข้อ ตามหลักการใช้สิ,งที,ประหยัด หาได้ง่าย และ
ไม่ มี โทษ ที, พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงยืนยันเป็ นสิ, ง ที, มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดในการดับ ทุ ก ข์ เป็ นวิธี หลัก
ในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพแล้ว แต่ยงั มีอาการเจ็บป่ วยที,ยงั ทุกข์ทรมานทนได้ยากทนได้ลาํ บากอยู่
หรื อไม่แน่ใจว่าจะสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนชี วิตสามารถกําจัดโรคได้
ก็ให้ใ ช้ธรรมะตามที, พ ระพุ ทธเจ้าตรั สว่า “สัพ เพธัม มานาลังอภิ นิเวสายะ” แปลว่า “สิ, งทังหลาย
ทังปวงไม่ควรยึดมัน, ถือมัน, ” (สํ.สฬา.18/96) แสดงให้เห็นว่า สิ, งใดที,เข้าไปยึดมัน, ถื อมัน, จะไม่ทุกข์
เป็ นไม่มี สภาพดังกล่าวนันจึงไม่ควรยึดมัน, ถือมัน, ที,จะใช้เฉพาะเทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) อย่างเดียว
เท่านัน ก็ควรพิจารณาหาวิธีการในการดูแลสุ ขภาพแผนต่าง ๆ เสริ มเติมเต็ม ซึ, งการใช้วิธีในการดูแล
สุ ข ภาพแผนต่ า ง ๆ เสริ ม เติ ม เต็ ม นัน ใช้ห ลัก ลางเนื อชอบลางยา คื อ เลื อ กใช้วิ ธี ที, ท าํ แล้วรู ้ สึ ก
สุ ข สบายเบากายมี ก ํา ลัง หรื อ ไม่ ส บายแต่ เ บากายมี ก ํา ลัง ถ้า ใช้แ ล้ว ไม่ ส บายหนัก ตัว กํา ลัง ตก
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อ่อนเพลี ยก็ ใ ห้หยุดทํา หรื อท่ านที, ไ ด้ใช้วิธี การดู แลแก้ไ ขปั ญหาสุ ข ภาพตามแผนต่า ง ๆ มาแล้ว
แต่ยงั มีอาการเจ็บป่ วยอยู่ ก็สามารถศึกษาทดลองใช้เทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น ด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ
(ยา 9 เม็ด) ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธเสริ มเติมเต็มหรื อทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชี วิต
ผูน้ ัน ๆ ได้ สํ า หรั บ ท่ า นที , ป ระเมิ น สถานการณ์ ค วามเจ็บ ป่ วยที , เ ป็ นอยู ่ว ่า วิธี ก ารต่า ง ๆ นั น
ไม่สามารถแก้ปัญหาสุ ขภาพดังกล่าวได้ ซํายังเสี, ยงต่อความทุกข์ทรมานจากวิธีการใด ๆ ดังกล่าวแล้ว
ต้องการวางร่ างวางขันธ์ ด้วยวิธี เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ซึ, งสามารถติ ดตามรายละเอี ยด ได้ใ น
ภาคผนวก ฐ “การวางร่ าง วางขันธ์” โดย ใจเพชร กล้าจน
การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการดูแลสุ ขภาพที,เหมาะกับคนทัว, ไปทุกฐานะ ทุกอาชี พ ทุกชนชาติ
ที,ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนการดู แลสุ ขภาพและเข้าถึ งวิชชาแห่ งพุทธะที,มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการ
ดูแลสุ ขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ, งแวดล้อมที,ดี
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