พระพุทธศาสนาแนะใหชาวพุทธ
รักษาสุขภาพกายและใจอยางไร?
(คัดจากคําถาม-คําตอบประจําเดือนสิงหาคม 2550)
ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินนั ท
คําถามตอไปนี้เปนคําถามที่ผูจัดรายการวิทยุชื่อ ‘นานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล’ ไดสัม
ภาษณผมออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ
6
สถานีในเครือเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2550
กลาวคือ:
1). สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ AM 819 KHz
ออกอากาศในชวงรายการ “ใสใจชีวิต” จันทร – ศุกร เวลา 13.00 – 14.00 น.
2). สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 FM 94.25 MHz
และ online สด ทาง www.prd.go.th อังคาร เวลา 10.10 – 10.45 น.
3). สถานีวทิ ยุกระจายเสียง 909 สํานักงานพัฒนาภาค 2 หนวยบัญชาการทหารพัฒนากอง
บัญชา การทหารสูงสุด จ.สกลนคร 47000 AM 837 KHz วันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 14.30 น.
4). สถานีวทิ ยุกระจายเสียง 912 หนวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด อ.
เมือง จ.นราธิวาส 96000 AM 756 KHz วันพฤหัสบดี เวลา 21.35 – 22.00 น.
5). สถานีวทิ ยุกระจายเสียง 914 สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กอง
บัญชาการทหารสูงสุด อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110 AM (พิเศษ) 1179 KHz / AM (ภาคปกติ) 1395
KHz วันเสาร เวลา 17.30 – 18.00 น. (ความยาว 25 นาที) และ FM 100.25 MHz,
6). สถานีวทิ ยุกระจายเสียง 921 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด อ.
หลมเกา จ.เพชรบูรณ 67120 AM 972 KHz / FM 99.0 MHz อาทิตย เวลา 17.30 – 18.00 น.
ทั้งนี้ โดยการประสานงานของฝายประชาสัมพันธของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหา วิทยาลัยมหิดล ผูเขียนไดสรุปคําตอบจากคําใหสัมภาษณสนั้ ๆ กะทัดรัดเพื่อใหผูอาน
ไดเขาใจงายๆ สวนที่เหลือเปนคําถามที่ผูอานสงมาตามปรกติทางอีเมล
************************

คําถามที่ ๑: ในฐานะทีท่ านอาจารยสอนวิชา ’จรรยาบรรณแพทย-พยาบาล’ และวิชา ’
พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค’ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล อยากใหทานอาจารยอธิบายถึงความสําคัญ
ของการศึกษาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรแพทยศาสตรในปจจุบันคะ?
คําตอบ: พูดกันตามความจริงนะครับ หลักคําสอนของพระพุทธศาสนากําลังมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
ทั้งในการปองกันโรคภัยไขเจ็บและบําบัดรักษาผูปวย
ดวยขณะนี้ทั้งในยุโรปและอเมริกา
มี
นักวิทยาศาสตรหรือนายแพทยหลายคนไดทาํ วิจยั และมีขอพิสูจนจากการทดลองหลายหนแลววาการ
สวดมนต, การฝกสมาธิเพื่อทําจิตใหสงบ และการฝกวิปส สนาซึ่งเปนหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ที่สอนกันทั่วไปสามารถ 1.ทําใหคนทั่วไปมีสุขภาพกายและจิตดี ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ 2.สามารถ
ชวยบําบัดรักษาผูปวยโรคตางๆ ไดเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะการฝกสมาธิ โรงพยาบาลหลายแหงไดนาํ เอาไปใหคนปวยปฏิบัติอยางจริงจังควบคู
ไปกับการรักษาตามแบบแผนใหม แตกระนัน้ ก็ตาม วงการแพทยไทยเองก็ยังไมพากันตืน่ ตัวเทาที่ควร
ทุกวันนี้ถา พิจารณาวิธีรักษาคนไขของนายแพทยไทยแบงเปน 3 กลุมใหญๆ กลาวคือ:กลุมทีห่ นึ่ง ไมคอยสนใจเอาหลักพระพุทธศาสนาไปใชเทาไหร เนนการ ‘รักษาตามอาการ’ ที่
ฝรั่งเรียกวา Symtompmatic treatment ซึ่งเปนวิธีรักษาแบบตะวันตกทั่วๆ ไปในปจจุบัน กลาวคือไม
คอยสนใจสภาพแวดลอมทางบานคนปวยเทาไหร พอคนปวยมาถึงโรงพยาบาลก็ตรวจสุขภาพทั่วไป
แลวก็รักษาโรคกันตามอาการแลวก็สงกลับ คนปวยก็จะแวะเวียนกลับมาโรงพยาบาลอีกซ้ําแลวซ้าํ เลา
เชน กรณีผูปวยติดยา เมื่ออยูโรงพยาบาล
มีคนดูแลเอาใจใสอยางดี ทั้งแพทยทั้งพยาบาล
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลก็เอื้ออํานวย ทําใหสภาพจิตผูปวยไดรบั การฟนฟูและบําบัดไปดวย แต
เมื่อกลับถึงบาน สภาพแวดลอมบานยังเปนแบบเดิมๆ อยู ในที่สุดก็ติดยาไดซา้ํ ๆ ซากๆ
กลุมที่สอง แนะนําใหคนปวยฝกสมาธิ, สวดมนตหรือเจริญวิปสสนาบาง แตก็แคถือวาเปน
กิจกรรมพิเศษ (extra-activities) เทานัน้ หมายความวาคนปวยจะทําก็ไดไมทําก็ได ทางโรงพยาบาล
ไมไดบังคับ แพทยกลุมนี้จะใหคําแนะนําคนปวยกวางๆ ทํานองวาการฝกสมาธิก็ดี การสวดมนตกด็ ี มี
ประโยชน ถามีเวลาก็อยากใหปฏิบัติบาง หมอจําพวกนีพ้ อมีในสังคมไทยบาง หากแตไมมากเทาไหร
กลุมที่สาม ก็คือเอาหลักพระพุทธศาสนาไปใชเปนสวนหนึ่งหรือขั้นตอนหนึง่ ของการรักษา
หมายความวา ระหวางทีม่ ีการเอาวิชาการแพทยสมัยใหมไปรักษา ก็แนะนําใหคนปวยปฏิบัตธิ รรม
โดยเฉพาะการฝกสมาธิและสวดมนตไปดวย พรอมกันนั้น ก็มีหมอทีด่ ูแลรักษาอาการติดตามดูแลและ
ประเมินผลอยางใกลชิด ไมไดถือเปนกิจกรรมพิเศษดังขอ 2 หากแตถือเปนขัน้ ตอน (step) ในการรักษา
เลยทีเดียว

หมอกลุมที่ 3 นี้มีนอยมากในสังคมไทย ทัง้ ๆ ที่การปฏิบัติธรรมเชน สวดมนต, เจริญสมาธิ, ทํา
จิตใหผองใส, การเจริญวิปสสนา ฯลฯ หรือพูดงายๆ ก็คือการพัฒนากุศลจิต (กันมิใหอกุศลจิต
ครอบงํา) ลวนแตมีผลทําใหสุขภาพรางกายดีขนึ้ ทั้งนั้น และแมวาเราจะรูความจริงอยางนี้ จนเรามี
ภาษิตวา ‘จิตเปนนาย กายเปนบาว’ ซึ่งมาจากพุทธภาษิตวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา
มโนมยา (ขุ.ธมฺม. 25/11/15) แตเราก็ยังไมไดเอาใจใสตอหลักพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง
ผมแนะนํานักศึกษาแพทยทมี่ หิดลทั้งรามาธิบดีและศิริราชบอย
คือใหใชเวลาศึกษา
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อยากเห็นกลุม ที่ 3 เพิ่มมากยิ่งขึน้ ในประเทศไทย แตกไ็ มทราบวาจะมีคน
สนใจกี่มากนอย ที่จริง มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีตวั อยางนายแพทยหรือแพทยหญิงที่ตระหนักถึงหลัก
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนแบบอยางที่ดีแกแพทยรุนหลังๆ อยูจํานวนมาก ขอยกตัวอยางที่ผมรูจักเชน ศ.
นพ.อวย เกตุสิงห, ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.พญ.ชนิกา ตูจินดา, ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ เปนตัวอยาง
แพทยผูเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง โดยเฉพาะทานศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะนั้นจัด
รายการวิทยุธรรมะอยูประจําจนบัดนี้ ควรที่แพทยรุนหลังๆ จะยึดเปนแบบอยาง แตผมก็ยังไมรนู ะครับ
วาจะมีเพิ่มขึ้นกี่มากนอย ทางที่ดี นาจะเพิ่มคณะแพทยศาสตรเชิงพุทธ (Faculty of Buddhist
Medicine) ขึ้นมาอีกสักคณะในประเทศไทยถาเปนไปได

คําถามที่ 2: ทานอาจารยพอจะสรุปไดมั้ยคะวาวงการแพทยไทยจะสามารถนําหลักพระพุทธศาสนา
มาใชในการรักษาโรคไดอยางไรบาง?
คําตอบ: ถาพูดถึงหลักคําสอนของพระพุทธ เจาที่มตี อการรักษาโรค ตองบอกวามีหลายระดับ ก็
แลวแตโรคดวย ผลวิจัยของฝรั่งบอกไวจําเพาะเจาะจงตอโรค เชน ชวยรักษาโรคมะเร็ง, โรคความดัน
เลือดสูง, โรคกระเพาะ ฯลฯ แตมองโดยภาพรวมทั่วๆไป ไมใชประเด็นจําเพาะเจาะจงตอโรคชนิดใด
ชนิดหนึ่งเปนการเฉพาะ ผมอยากอธิบายสรุปเปนประเด็นกวางๆ ดังนี้
1.สวนตัวแพทยและพยาบาลเองตองมีจรรยาบรรณแพทยพยาบาลตามหลักพระพุทธศาสนา
ใหได จรรยาบรรณดังกลาวนี้ตองศึกษาควบคูไปกับจรรยาบรรณแพทยตะวันตกไปดวย ซึ่งคิดวา
สถานศึกษาตางๆ ที่มีอาจารยสอนจรรยาบรรณแพทยจะตองสามารถสรุปหลักจรรยาบรรณทั่วๆ ไปให
ทราบได พระพุทธเจาไดตรัสวาคนที่จะเปนแพทยพยาบาลตองมีจรรยาบรรณ 5 ประการคือ
1.ปฏิพโล โหติ เภสชฺชํ สํวิธาตุ ชํานาญเวชศาสตร คือเรียนรูวิชาแพทยใหถึงแกน
2.สปฺปายาสปฺปายํ ชานาติ อสปฺปายํ อปเนติ สปฺปายํ อุปนาเมติ

ทราบอาการผูปวยวาจะสบายหรือไมสบายอยางไร พรอมกันนั้นก็นําสิ่งที่เปนเหตุไมสบาย
ออกจากผูปว ยได รูจักนําสิง่ ที่สบายไปใหผูปวยได
3.เมตตาจิตโต คิลานํ อุปฏฐาติ โน อามิสนฺตโร ดูแลดวยเมตตาจิต ไมใชเห็นแกอามิส
4.อเชคุจฺฉี โหติ ไมแสดงอาการรังเกียจ อุจจาระหรือปสสาวะผูปว ย
5.ปฏิพโล โหติ คิลานํ กาเลน กาลํ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตุ พูดจาปลุกกําลังใจใหคนไข
สบายใจดวยธรรมะ
เราจะเห็นวาจรรยาบรรณแพทยขอ ที่ 5 นั้นเนนใหคนเปนแพทยพยาบาลตองรูจักหลักคําสอน
ของพระพุทธศาสนาในระดับที่สามารถอธิบายใหคนไขไดรูตามและปฏิบัติได
แตในขอเท็จจริง วิชาพระพุทธศาสนาไมมีบรรจุในหลักสูตรใหแพทยเรียนเลย สักแตเรียน
วิชาพื้นฐานกันทั้งนัน้
สวนใครจะจบแลว ไปคนตอหรือไมเปนความสนใจสวนบุคคล หาเกี่ยวกับ
หลักสูตรแพทยใดๆ ไมเลย เราจึงคาดหวังไมไดวาแพทยของไทยจะสามารถอธิบายธรรมใหคนไขผอน
คลายไดทุกคนเพราะยังไมมีการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาเขาสูก ารแพทยอยางจริงจัง
2.สวนตัวคนไขเองหรือประชาชนทั่วๆ ไป เราสามารถนําหลักพระพุทธศาสนาไปใชไดทั้งใน
การปองกันและรักษาโรค พระพุทธเจาทรงเนนวาโรคมีสองอยางคือโรคทางกายและโรคทางใจ
โรคทางกายจะตองอาศัยวิธกี ารปองกันที่เรียกวา กายภาวนา หมายถึงการดูแลสุขภาพโดย
ทั่ว ไปทางกาย เชน ระมัดระวังอาหารที่มเี ชื้อโรคตางๆ, รับประทานอาหารทีม่ ีสุข ลักษณะ, รูจักรับประ
ทานอาหารทีพ่ อเพียง คือรูจักประมาณ, การรูจักออกกําลังกายตางๆ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็
สงเสริม เพราะเปนเรื่องการพัฒนาทางกาย ทั้งนี้ รวมทั้งการรักษาศีลทางกายและวาจาดวย ถาชาว
พุทธรูจักปฏิบัติกายภาวนาอยางเหมาะสมก็ปองกันโรคทางกายได
สวนโรคทางใจหรือโรคจิตนัน้ ศัพททางการแพทยสมัยใหมระบุวา มีหลายประเภท เรียกตาม
อาการและสาเหตุที่แตกตางกัน เชน anxiety states, observationalism, hysteria, depression,
mania and hypomania, schizophrenia, paranoia, delirium, dementia, mental deficiency,
psychopathic states เรียกเรียมๆ วา mental illness (ความเจ็บปวยทางจิตหรือเรียกสั้นๆ วา ‘โรค
จิต’)
โรคจิตเหลานีท้ ั้งหมดแพทยพยายามหาสาเหตุอยูมาหลายทศวรรษ จนในที่สุด ก็มาสรางเปน
ทฤษฎีวา สวนมากเหตุการณจรตางๆ ในชีวิตทําใหคนเปนโรคจิต เชน คนรักหนีจาก, ญาติปวยและ
เสียชีวิต, การสูญเสียโดยไมคาดฝน ฯลฯ บรรดาโรคจิตเหลานี้ที่จริงคนไทยก็เปนกันมากขึ้น

แตพระพุทธเจาตรัสไวนานแลววาโรคจิตทุกอยางทีก่ ลาวถึงเหลานี้มนั เกิดมาจากกิเลส 5 กอง
ที่เรียกกันวานีวรณหรือนีวรณธรรมหรือทีศ่ ัพทในวิสทุ ธิมรรคเรียกวา ‘ปริยุฏฐานกิเลส’ ซึ่งหมายถึงกิเลส
ที่กลุมรุมทํารายจิตใจคนทุกๆ วันตั้งแตเชาจรดเย็น กิเลสทั้ง ๕ นั้นไดแก
1.กามฉันท การกรุนคิดในเรื่องกาม ทั้งคิดเองและมีคนหรือสื่อกระตุน ใหคิด เชน ครุนคิด
หมกมุน เรื่องเซ็กสมากๆ ทําใหคนจํานวนมากกลายเปนพวกผิดปรกติขึ้นมาได
2.พยาบาท ความโกรธหรือการผูกใจเจ็บ ทั้งคิดโกรธขึน้ มาเองหรือมีคนกระตุนใหโกรธทั้งที่
บานหรือทีท่ ํางาน เมื่อมีปจจัยใหเกิดความโกรธบอยๆ อารมณก็หงุดหงิดเปนโรคจิตได
3.ถีนมิทธะ ความเซื่องซึมหดหู อันเกิดจากปจจัยตางๆ หากมีเปนระยะเวลานานก็สามารถทํา
ใหเกิดโรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่งได
4.อุทธัจจกุกกุจจะ ความคิดฟุงซานและกระวนกระวายใจ หมายถึงการคิดเรื่อยเปอย ลองลอย
ไมมีขอบเขต กระทั่งกลายเปนโรคประสาท คนคิดฟุงซาน มีทั้งเปนคนทีก่ รรมสรางใหมีนิสยั วิตกจริต
มาแตกําเนิด มีทั้งประเภทคนทัว่ ไปที่ประสบเหตุการณเลวรายในชีวิต
5.วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย โดยเฉพาะสงสัยในพระรัตนตรัย กฎแหงกรรม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ทาํ
ใหคนที่มีวิจกิ จิ ฉามากๆ ไมสนใจปฏิบัติธรรม ฝกสมาธิ ทําบุญกุศล ไมสวดมนต ฯลฯ หรือบางทีทาํ ก็สัก
แตวา ทําตามประเพณี ในที่สุด เมื่อปญหากลุม รุมก็ไมสามารถประคองจิตไวได ซึ่งสามารถทําใหงาย
ตอการเปนโรคจิต เมื่อเจอแรงกดดันตางๆ
กิเลสทั้ง 5 เหลานี้เองที่กดดันใหคนเปนโรคจิตตางๆ นานา พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นมาตั้งแต
2500 กวาปมาแลว ระหวางที่วิชาจิตวิทยายังไมไดกอกําเนิดมาดวยซ้ํา คนที่เปนโรคจิตทุกคนบนโลกนี้
ลวนแลวแตไดรับแรงกดดันมาจากนิวรณ 5 ทั้งสิ้น อาการโรคจิตเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนิวรณขอใดขอหนึ่ง
เกิดขึ้นและทับถมในจิตอยูม ากๆ โดยที่คนเองก็ไมรูตัว
ที่สําคัญ คนเราที่เปนโรคจิตก็ไมเคยยอมรับวาตัวเองเปนดวยซ้าํ บางคนเปนมาก บางคนเปน
นอย แตทสี่ ําคัญก็คือคนเปนโรคจิตมักแสดงอารมณที่สะทอนใหเห็นถึงความไมมคี วามสุขดวยพฤติ
กรรมทางกายและวาจาออกมาใหเห็นบอยๆ เชน มีรสนิยมทางเพศแปลกกวาปรกติ เชน ชอบมี
เพศสัมพันธกบั เด็กหรือสัตว (ถูกกามฉันทครอบงํา), ชอบโวยวายเอ็ดตะโร (ถูกพยาบาทครอบงํา),
ชอบอยูคนเดียวเงียบๆ เหมือนอยูคนเดียวในโลก ไมอินังขังขอบหรือกระตื้อรอรนใดๆ (ถูกถีนมิทธะ
ครอบงํา), หวาดกลัววาจะมีคนมาทํารายจนเกิดอาการวิปลลาสหรือประสาทสัน่ (ถูกอุทธัจจกุกกุจจะ
ครอบงํา) ฯลฯ ขึน้ กับวาถูกนิวรณขอไหนทํารายจิตใจอยูล ึกๆ และทํารายถึงระดับไหนดวย
ปญหาโรคจิตเหลานี้ พระพุทธเจาตรัสวาแกไขและปองกันได ดวยวิธงี ายๆ ก็คือ จิตภาวนา
หรือฝกจิตใหเขมแข็ง ซึ่งหมายถึงการทําจิตใหเปนสมาธิดวยวิธีตา งๆ พระพุทธองคอธิบายไวถึง 40

วิธี เชน อานาปานสติ, พุทธานุสติ, ธัมมานุสติ เปนตน ขอเพียงพุทธศาสนิกชนเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่
เหมาะแกจริตของตัวเองและฝกประจําก็จะสามารถปองกันโรคจิตชนิดตางๆ ได
ไมนานมานี้ ผมไดอานขาวในเวปไซตบีบซี ี (วันที่ 24 มิถนุ ายน 2550) วาทีมนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด นําโดยทานศาสตราจารยมารค วิลเลียมส(Mark Williams) และดร.เมลานี
เฟนเนลล(Melanie Fennell) กําลังศึกษาประ สิทธิภาพของสมาธิในการปองกันโรคฆาตัวตายอันเกิด
จากจิตหดหูมากๆ(suicidal depression) ทีมวิจัยชุดนี้ตั้งสมมติฐานวาทําไดเพราะกอนนัน้ เคยใชเพื่อ
รักษาอาการ โรคจิตหมดความกระฉับกระเฉงหรือโรคเฉื่อยชาเรื้อรัง (Chronic Fatique Syndrome)
ไดผลมาแลว
ไมนานมานี้เชนกัน เวปไซตบีบีซีไดออกขาววานักวิจัยอังกฤษไดเปดเผยวาสมาธิชว ยใหคนเรา
มีความสุขที่สดุ ในชีวิต ดังนั้น คนเราจะมีความสุขราบรื่นในชีวิตสมรสยิ่งขึ้น ถาหากคูสามีภรรยาไดใช
เวลาสวนหนึ่งในชีวิตปฏิบัติสมาธิเปนกิจวัตรรวมกัน
ซึ่งจะทําใหทั้งคูมีจิตใจสงบและมีความสุข
รวมกันอยางแทจริงดวย ขอนี้ คงจะทําใหหนุมสาวไดหันไปหาเลือกคูที่รูจักใกลชิดวัดวาพอจะนําชีวิต
ในทางที่ดีไดในระดับหนึ่งหรือแมแตคแู ตงงานชาวพุทธก็ไดตระหนักถึง ความสําคัญของสมาธิและควร
หาโอกาสฝกสมาธิเปนประจํารวมกันบอยๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อความเปนปกแผนของครอบครัว
ดังนั้น ถาพุทธศาสนิกชนสามารถดูแลตัวเองทั้งกายและใจไปพรอมกัน อบรมสั่งสอนบุตรหลานใหรูจัก
ฝกสมาธิมาตัง้ แตเด็กจนกลายเปนกิจวัตรประจําวัน เราก็ปองกันโรคจิตตางๆ ไดโดยไมจาํ เปนตอง
สิ้นเปลืองเงินทองใดๆ เลย.
คําถาม 3: อยากใหทา นอาจารยเนนวาการฝกสมาธิหรือฝกจิต มีสวนชวยใหผูปว ยเกิดความสงบและ
บรรเทาอาการเจ็บปวยไดอยางไร?
คําตอบ: ขอนี้ขอตอบยาวนิดหนึ่งครับ ผมมีขอพิสูจนจากงานวิจยั ของวิทยาศาสตรการแพทยของใน
ประเทศยุโรปอยู 2 อยางเพื่อตอบคําถามขอนี้ครับ
1.ในทางการแพทย มีทฤษฎีอยูขอหนึ่งเรียกวา psychosomatic ซึ่งทางการแพทยหมายถึง
ความสัมพันธถึงกันระหวางกายกับจิต ความไมสบายกายสามารถทําใหจิตสับสนหรือกระวนกระวาย
ได ทํานองเดียวกัน อาการที่จิตใจสับสนกระวนกระวายก็สงผลกระทบถึงกายได คนเราเวลาเครียด
หนัก คิดมากหรือวิตกกังวลสูงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลในรางกาย จนทําใหรางกาย
เจ็บปวย เหตุที่รางกายเจ็บปวยขึ้นมาก็เพราะทุกครั้งที่คนเครียดจะทําใหภูมิคุมกันทางรางกายลดลง
ดวย ไวรัสหรือแบกทีเรียตางๆ จึงเขาโจมตีรางกายไดงาย

เดิมนักจิตวิทยาชาวออสเตรียชื่อ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) บุกเบิกศึกษามากอน
ฟรอยดสามารถตั้งทฤษฎีไวไดวาโรคบางอยางที่คนเปนกันจํานวนมาก เชน โรคหอบหืด (asthma),
โรคภูมิแพ (allergies) และปวดหัวขางเดียวหรือไมเกรน (migraines) ลวนเกิดจากจิตใจที่เครียดมา
กอน หลังจากนัน้ ก็มีการศึกษาตอจนพบวาถาจิตใจเครียดมากๆ สามารถเพิ่มปริมาณน้ํากรดลงกัด
กระเพาะและลําไสไดดวย ใครสนใจโรคและวิธีการรักษาโรคนี้ โปรดหาอานรายละเอียดไดใน
http://www.psychosomaticmedicine.org
ที่จริง กอนซิกมันด ฟรอยดจะคนพบนี้พระพุทธเจาก็เคยสอนมาแลว ในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เองก็มีเรื่องราวเลาวาครั้งพระองคทรงบําเพ็ญเพื่อหลุดพนจากทุกข รางกายลําบากเพราะทรงกระทํา
ทุกกรกิรยิ า เมื่อพระวรกายลําบาก จิตพระองคก็กระสับกระสาย ไมมสี มาธิ ทํานองเดียวกัน ก็มเี รื่อง
เลาในพระไตรปฎกหลายครั้งวาพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจาหลายรูปที่วิตกกังวลมาก รางกายซูบ
ผอมกระทั่งเปนโรคผิวหนังตามไปดวย
ครั้งหนึ่ง พระมหากัสสปะอาพาธหนัก พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดโดยแสดงธรรมคือโพชฌงค
๗ ประการใหฟง พระเถระสดับพระธรรมเทศนาแลวใครครวญตาม เมื่อจิตใจผองใสขึ้น โรคาพาธ
ทั้งหลายก็หายไปดวย
2.ไมนานมานีม้ ีนักวิทยาศาสตรการแพทยในยุโรปและอเมริกา ไดทําวิจัยกันสามดานพรอม
กันคือดานสรีรวิทยา (physiological research) เพื่อศึกษาการทํางานระหวางกายกับสมอง, ดาน
ระบาดวิทยา (Epidemiological Research) เนนดานโรคที่ประชาชนเปนกันมาก, ดานสาธารณสุข
ทั่วไป (Clinical Research) ผลวิจัยพบวาโรคหลักๆ ทีป่ ระชาชนเปนกันมาก ไดแกโรคเครียดจนทําให
เกิดความดันเลือดสูง (hypertension) โรคความผิดปรกติทางจิต (mental disorder) โรคหัวใจ (heart
desease), โรคมะเร็ง (cancer) ฯลฯ ลวนแลวแตเกิดจากจิตใจขุนมัวหรือจิตใจสับสนวุน วายทั้งสิ้น
จิตใจที่ขนุ มัวก็ดี ความเครียดก็ดี จิตใจที่สับสนก็ดี ฯลฯ ซึ่งเปนตัวทําใหมนุษยเกิดโรคภัยไข
เจ็บ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกรวมๆ วา ‘กิเลส’ นั่น หรือถาจะเจาะจงลงไป ก็คือนิวรณทั้ง 5
ดังกลาวขางตนนัน่ เอง งานวิจยั ขอที่ 2 นี้ยืนยันชัดเจนวาคําสอนของพระพุทธเจาทีว่ า มโนปุพฺพงฺค
มา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา (ขุ.ธมฺม. 25/11/15) ‘จิตเปนนาย กายเปนบาว’ นั้น เปนความจริง
งานวิจยั ฝรั่งบอกวาตนกําเนิดของโรคคือกิเลส (จิตใจที่ขนุ มัว) เมื่อกิเลสครอบงําแลว ทําใหเกิด
ความเครียด เมื่อเครียดแลวก็ทาํ ใหรา งกายเกร็งและนําไปสูอาการภูมิคุมกันบกพรอง ในที่สุด ก็ทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน มะเร็ง ไขหวัดประเภทตางๆ ได
ถาเรายอมรับวากิเลสคือที่มาของโรคหรืออาการเจ็บปวยทั้งหลาย วิธีกําจัดโรคภัยไขเจ็บใน
รางกายมนุษยแทจริงแลวจึงไมใชวิชา ‘แพทยศาสตร’ แบบที่ฝรั่งสอนๆ กันตามมหาวิทยาลัยดังๆ ทัว่

โลก แตเปนศีล, สมาธิและปญญาในคัมภีรของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติในศีล สมาธิและปญญา ที่
เราชาวพุทธสอนๆ กันอยูจึงเปนทั้งปองกันและรักษาโรคไปไดโดยอัติโนมัติ สอดคลองกับพุทธวจนะใน
พระไตรปฎกทีว่ า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ (ธรรมะยอมรักษาผูประพฤติธรรม) เพราะถาเราตั้งใจ
ปฏิบัติจริงๆ ธรรมะก็รักษาเราไดจริงๆ
หลังจากพระพุทธเจาไดชไี้ ปที่ตนกําเนิดของโรคตางๆ วาคือกิเลสอันไดแกนวิ รณทงั้ 5 แลวพระ
องคยังไดเสนอวิธีบรรเทานิวรณทั้ง 5 ไดดวย กลาวคือ
• โรคกามฉันท
เจริญอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติ
• โรคพยาบาท
เจริญเมตตาพรหมวิหาร
•
โรคถีนมิทธะ
เจริญพุทธานุสติ, ธัมมานุสติหรือสังฆานุสติ
• โรคอุทธัจจกุกกุจจะ
เจริญอาณาปานสติ
• โรควิจิกิจฉา
เจริญวิปสสนา
อีกประการหนึ่งทีบ่ รรดาชาวพุทธทั้งหลายจะตองรูใ หได
ก็คือรางกายคนเรานี้มี
ภูมิคุมกันราง กายอยูช นิดหนึง่ เรียกกันวา T-Cells (ที-เซลล) ที-เซลลนี้เปนกลุมเม็ดเลือดขาว
ที่เรียกกันในภาษาแพทยวา lymphocytes มีลักษณะเหมือนทหารปกปองบานเมือง มิให
ขาศึกศัตรูไดบกุ เขามายึด กลาวคือเปนตัวปองกันเชื้อโรคหรือไวรัสตางๆ ทีจ่ ะทํารายรางกาย
ที-เซลลนี้มหี ลายประเภท เชน Helper T-Cells และ Cytotoxic T cells (Tc cells) อยางแรกนัน้
เปนเซลลชนิดที่ชวยขจัดเชื้อไวรัสหรือแบกทีเรียทีไ่ มพึงประสงคเขามาสูรางกาย ที-เซลลชนิด
นี้เปนตัวสรางภูมิคุมกันในรางกายและมีหนาทีก่ ําจัดสารแปลกปลอมที่แทรกซึมเขามาสู
รางกาย ถาเซลลตัวนี้เกิดการออนแอลง โรคภัยไขเจ็บก็จะถาโถมเขามาสูรางกายได เอา
งายๆ เชน คนไขติดเชื้อเอชไอวี จะพัฒนาจนกลายไปเปนโรคเอดสตอไปถาที-เซลลใน
รางกายถูกทําลายหรือออนแอลง ดังนัน้ ถาสามารถทําใหท-ี เซลลแข็งแรงขึน้ มาได โอกาสที่
ผูปวยจะมีชวี ติ อยูไดนานก็เปนไปได
ผลการวิจัยของวงการวิทยาศาสตรในยุโรปและอเมริกาในปจจุบนั หลายชิน้ ชี้วา การ
ปฏิบัติธรรมตางๆ ในทางพระพุทธศาสนา เชน การสวดมนต, การทําสมาธิ, การมีจิตเมตตา
กรุณาตอสัตวและเพื่อนมนุษยรวมทั้งการฝกวิปสสนา หรือพูดอีกนัยก็คือการพยายามสราง
กุศลจิตใหเกิดขึน้ ในจิตใจเปนตัวจักรสําคัญที่สามารถทําใหท-ี เซลลนี้ พัฒนาในรางกายเพิ่ม
มากขึน้ นีค่ ือความลับของธรรมชาติในสากลจักรวาลที่วงการวิทยาศาสตรสมัยใหมไขใหเรา
รูวาเหตุใดการปฏิบัตธิ รรมโดยการเนนฝกจิตใหมคี ุณธรรมสูงขึน้
จึงสามารถเปนทัง้ วิธี
ปองกันและรักษาโรคได

ผมขอยกงานวิจัยใหดูเปนตัวอยางเชน ดร.เดวิด แมคคลีแลนดแหงมหาวิทยลัยฮารวารด ได
ทดลองแบงอาสาสมัครออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง ใหดกู ิจกรรมแมชีเทเรซาที่ไปชวยเหลือคนตกทุกขได
ยากซึ่งมีรูปแบบตางๆ ในอินเดีย ระหวางดูจิตใจก็เต็มไปดวยความเมตตากรุณาสงสารตอคนยากคน
จนเหลา นัน้ กลุมที่สอง ใหดูภาพยนตรนาซีที่เต็มไปดวยความโหดรายปาเถือ่ น เมื่อเจาะเลือดคนทั้ง
สองกลุมดู ปรากฏวาที-เซลลพัฒนาในกลุม แรกอยูเปนเวลานาน ทําใหภูมิตานทานรางกายเพิ่มมาก
ขึ้น (Danial Goleman, Healing Emotions)
นอกจากนัน้
นักวิจัยของฮารวารดยังทดลองใหอาสาสมัครดูภาพยนตรตลกและสนุกสนาน
แลวเจาะเลือดดูก็ปรากฏวาที-เซลลก็เพิ่มขึ้นเชนกัน ทํานองเดียวกัน กลุมแพทยสมัยใหมมีชื่อวา
สมาคมวิทยาศาสตรทางจิตแหงรัฐเทกซัสไดคนพบเชนเดียวกันวา การสวดมนตสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราได โดยทําใหเม็ดเลือดแดงแตกชาลง (Castleman M, Nature’s Cures) ดร.คิง
อี.และคณะวิจยั คนสวดมนตในอเมริกาเพิ่มเติมพบวาทําใหคนปวยโรครายแรงนอยลง เชน โรคหัวใจ,
โรคความดัน, โรคเครียดและโรคซึมเศรา เปนตนแปลวาถาทําจิตใหสงบ โรคตางๆ ก็บรรเทาลงได
ผลวิจัยเหลานีท้ ําใหจิตแพทยหลายคนในอเมริกา นําเอาการสวดมนตมาใชในการบําบัดรักษา
โรคโดยตรง (โปรดดู King E & Bushwick B, Belief and Attitudes of Hospital in Patients about
Faith Healing and Prayer)
ผลการวิจยั ทีย่ กเปนตัวอยางเหลานี้ชี้วา จิตใจที่เปนกุศล, จิตใจที่สงบและเบิกบานสามารถทํา
ใหท-ี เซลลพัฒนาได ทําใหภมู ิคุมกันรางกายแข็งแรงขึน้ สวนคนที่มีความเครียด โดยจิตใจถูกกิเลสคือ
นิวรณทั้ง 5 ครอบงําอยูตลอด จะทําใหเกิดความเครียดในเซลลของรางกาย ในที่สุด ก็จะทําให
ภูมิคุมกันบกพรอง นําไปสูโ รคตางๆ มากมาย เชนเดียวกัน และเปนคําตอบใหเรารูวาเหตุใด การสวด
มนต, การฝกสมาธิ, การฝกวิปสสนาหรือการพัฒนากุศลจิตใหเพิ่มขึน้ ดวยวิธีตา งๆ จึงทําใหเรามี
สุขภาพรางกายแข็งแรงดวย
ศ.ดร.เฮอเบิรต เบนสันวิจัยอาสาสมัครที่ฝก สมาธิพบวา
คนฝกสมาธิมีอัตราการเตน
หัวใจต่ําลง, คลื่นสมองชาและเปนระเบียบขึน้ การเผาผลาญอาหารในรางกายลดลง ความตึงของ
กลามเนื้อลดลง งานวิจัยของเขายืนยันหลักวา ‘จิตเปนนายกายเปนบาว’ หมายความวาโรคทุกโรค
เกี่ยวกับจิตใจ
ถาทําใหจิตใจผอนคลาย
มีสมาธิกช็ วยใหโรคหายหรือทําใหผูปว ยดีขนึ้ ได
นักวิทยาศาสตรวิทยาลัยแพทยศาสตรของจอรเจียร (The Medical College of Georgia) ในอเมริกา
ตีพิมพงานวิจัยลงวารสารแพทย ชื่อ The Journal Psychosomatic Medicine เมื่อสิงหาคม 1999
(2542) กลาววาการฝกสมาธิชวยทําใหความดันเลือดที่สูงต่ําลง แพทยกลุมนีแ้ นะใหคนไขฝกสมาธิ
เพื่อแกโรคความดันเลือดสูงในระยะยาว

สมัยพุทธกาล เรามีเรื่องเลามากมายทีบ่ งบอกวาการทําจิตใจใหสงบ สามารถรักษาโรคได
ยกตัวอยางเชน ทานอนาถบิณฑิกเสรษฐีปวย ทานไดนิมนตพระสวดมนตใหฟงแลวก็หายปวยทันที,
พระมหากัสสปะและพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ พระพุทธเจาเสด็จไปแสดงโพชฌงค ๗ ประการให
ฟง ทานก็หายปวยทันที แมยามพระพุทธองคทรงประชวรหนัก ก็ทรงโปรดใหพระจุนทะ นองชายพระ
สาริบุตรสวดโพชฌงค ๗ ถวาย ทรงพิจารณาตามก็หายประชวร
เหตุที่การฟงแคสวดมนตกห็ ายปวยก็เพราะระหวางฟงจิตจะสงบ
ภูมิคุมกันในรางกายที่
เรียกวาที-เซลลไดพัฒนาเพิ่มขึน้ ทําใหรา งกายมีภูมิคมุ กันสามารถตอสูกับโรคภัยไขเจ็บไดนนั่ เอง ยิ่ง
ถาคนสามารถฝกสมาธิแบบพุทธจนบรรลุฌาน ที-เซลลยิ่งพัฒนาไดมากเพราะความเครียดตางๆ ได
หมดไปจากจิตใจอยางสิ้นเชิงตลอดระยะเวลาที่อยูในสมาธิ เพราะองคฌานสามารถกําจัดกิเลสคือ
นิวรณไดโดยตรงกลาวคือ
1.วิตก กําจัดถีนมิทธะ(ยก
จิตสูอารมณแลวตรองดวย
ปญญา)
2.วิจาร กําจัดวิจิกิจฉา
(ตรองอารมณดวยปญญา)
3.ปติ กําจัดพยาบาท
4.สุข กําจัดอุทธัจจกุกกุจจะ
(สุขทั้งกายและใจเต็มที)่
5.เอกัคคตา กําจัดกามฉันท
ยิ่งฝกสมาธิบอ ยเพียงไร จิตใจก็จะสงบ ไมกระวนกระวายหรือไมเครียดเพียงนั้น กลาวโดยสรุป
ก็คือการฝกสมาธิ การสวดมนต การเจริญภาวนา ฯลฯ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เราชาวพุทธเรียกรวมๆ วา
‘การปฏิบัติธรรม’ เหลานี้จะทําใหเซลลที่เปนภูมิคุมกันที่เรียกวา Helper T-Cells (ซึ่งเปนเซลลที่ทําลาย
สิ่งแปลกปลอม) พัฒนาไดมากขึ้นมากมาย ชวยใหรักษาและปองกันโรคได เพราะฉะนัน้ ในการ
ตัดสินใจเลือกคูครอง เพื่อความสุขของตัวเองในระยะยาว หนุมสาวสมควรพิจารณาเลือกคนทีด่ ีซึ่ง
หมายถึงคนทีใ่ กลวัดหรือรูจกั นําหลักธรรมในศาสนามาปฏิบัติ และแมชาวพุทธทีแ่ ตงงานมีครอบครัว
แลว หากประสงคจะใหชีวติ การแตงงานราบรื่นมีความสุข ก็สมควรที่จะสงเสริมใหกนั และกันไดฝก
สมาธิเพื่อความสุขในครอบครัว.

คําถาม 5: อาจารยคะ ชวงนี้ คนไทยเปนโรคจิตกันมาก อยากทราบวาหลักพระพุทธศาสนามีวธิ ีใหเรา
ฟนฟูและบําบัดรักษาผูปวยทางจิตไดอยางไรบางคะ?
คําตอบ: คนปวยทางจิตมีหลายระดับครับ การรักษาควรคํานึงถึงสภาพจิตผูปวยดวย ผมอยากให
จิตแพทยแบงระยะผูปวยออกเปน 3 ระยะครับ
ระยะทีห่ นึ่ง: ระยะพักพื้น รางกายและจิตใจคนไขตองมีการพักฟนใหดีอยูร ะดับหนึ่งเสียกอนที่
จะใหฝกสมาธิ โดยแพทยอาจจะตองใชยาชวย เพราะในทางปฏิบัติจริงๆ เราจะใหคนที่ปว ยเปนโรคจิต
อยูฝกสมาธิโดยทันทีไมได คนไขไมมที างทีจ่ ะปฏิบัติไดโดยเด็ดขาด
ระยะทีส่ อง: ระยะเริ่มฝก ระยะนี้ เปนระยะทีผ่ ูปวยฟนขึ้นมาสูระดับที่สามารถใชเหตุใชผลได
จิตแพทยตองพิจารณาดูอาการผูปวยวาจะเริ่มฝกสมาธิไดหรือยัง? คนปวยเปนคนประเภทจริตอะไร?
ทางพระพุทธศาสนาเนนใหพยายามเลือกวิธีฝกจิตใหเหมาะแกจริต ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ
สภาพแวดลอมระหวางฝกและตองมีคนอยูใกลชิดคอยใหคําแนะนําดวย เพราะคนเปนโรคจิตนัน้ หาก
ยังไมปรกติอยางสมบูรณ สามารถจะเกิดความคิดวิปล ลาสหรือประสาทหลอน ตรงกับที่ทางแพทย
เรียกวา hallucinations โดยประการตางๆไดเชน วิปลลาสอันเกิดจากเสียงที่คนปวยไดฟงซึ่งสามารถ
ทําใหเกิดโรคจิตประเภท schizophrenia ได
ระยะที่สาม: ระยะหายและกลับบาน จิตแพทยควรแนะนําใหผูปวย ฝกสมาธิ อยางสม่ําเสมอ
และแนะนําใหผูปวยปรับปรุงสภาพแวดลอมตัวเองเพื่อมิใหสภาพจิตตกต่ําลงอีก ตองนึกวาคนปวย
เมื่อกลับบานและไปตกอยูในสภาพแวดลอมเดิมๆ อีก โอกาสที่จะกลับเปนโรคจิตแลวมีคนพากลับมา
ที่โรงพยาบาลอีกยอมเปนไปได ถารักษาเสร็จแลว หายปวยกลับบาน อีกไมนานกลับมาใหม วงจร
การรักษาก็ไมหายขาด
ดังนั้น
จิตแพทยตองมีการติดตามอยางสม่ําเสมอและขอความรวมมือกับญาติผูปวยให
คํานึงถึงสภาพจิตผูปวยเพื่อใหพยายามจัดสภาพแวดลอมใหผูปวยที่บานใหดีดวย เชน เด็กนักศึกษา
เปนโรคจิตเพราะพอแมทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อหายปวยกลับบานมาอยูในสภาพเดิม นักศึกษาคนนั้น
ก็คงเปนโรคจิตเชนเดิมตอไปเรื่อยๆ อาจแกปญหาไดโดย 1.ขอใหพอแมลดการทะ เลาะเบาะแวงกัน
เพื่อใหสุขภาพจิตเด็กดีขึ้น 2.แนะนําใหเด็กยายที่พัก เพื่อไปพํานักกับญาติอื่นๆ ตามความเหมาะสม
เปนตน
ประการสําคัญก็คือตองแนะใหเด็กตองรูจักปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชนของเขาเองในระยะยาว
ถือเปนจรรยาบรรณแพทยตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่กลาวขางตน นายแพทยที่ดีตองแนะนําให

เด็กอยูในกรอบของธรรมเพราะจะชวยปองกันและรักษาชีวิตเขาใหปลอดจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจาก
กิเลสตางๆดังที่อธิบายมาขางตนนัน้ ได
นอกจากนัน้ นายแพทยที่ดีตองเตรียมความพรอมถึงวิธีการรักษาคนไข วาคนไขโรคจิตระดับนี้
ควรจะเริ่มตนรักษาอยางไร มีรายละเอียดการรักษาในทางปฏิบัติตางกันอยางไรเพราะคนโรคจิตนั้น มี
อาการหนัก-เบาไมเทากัน จริตก็ไมเหมือนกัน ขั้นตอนรักษาก็อาจไมจําเปนตองเหมือนกัน
สิ่งที่จะขาดมิไดเลยก็คือคลินิกหรือโรงพยาบาล ตองมีบทบาทแนะนําใหผูปวยหรือ
ประชาชนทัว่ ไปไดหนั ไปฝกสมาธิซึ่งแทจริงแลวเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธขัน้ พืน้ ฐานเปน
ประจํา เพราะสมาธิเปนเครื่อง มือประการเดียวที่จะทําใหจติ ใจเราเขมแขงในยามชีวติ ตอง
เผชิญกับมรสุมหรือปญหาตางๆ นานา ผมคิดวาหมอตองขยายบทบาทสงเสริมคนใหฝก
สมาธิกนั กวางขวางดวยครับ.
คําถาม 6: ในสมัยวิกฤติเศรษฐกิจ เรามีคนไทยฆาตัวตายกันเปนจํานวนมาก
พระพุทธศาสนามีวิธีฟนฟูจติ ใจผูสูญเสียอยางไรคะ?

อยากทราบวาหลัก

คําตอบ: ปญหาใหญของคนไทยพุทธก็คอื สวนใหญเปนชาวพุทธกันแตในนาม ในชีวิตจริงไมไดปฏิบัติ
ธรรมใดๆ บริษทั หลายบริษทั ในประเทศไทยรวมทั้งธนาคารมีเงินโบนัสกันมากๆ โดยวิธขี ูดรีดนาทาเรน
ชาวบานดวยดอกเบี้ย พอไดโบนัสมากๆ ก็เอาชีวิตสวนหนึ่งไปเที่ยวเตรมอมเมาตัวเอง ตามผับ ตาม
บาร ตามสถานบันเทิงเริงรมย ไมไดสนใจปฏิบัติธรรมใหสมแกเปนชาวพุทธ
คนพวกนี้พอเจอปญหาหรือมรสุมในชีวิตมากๆ ก็ควบคุมตัวเองไมอยู กลายเปนโรคจิตได
หลายรายก็ฆา ตัวตายซึ่งที่จริงแลว ก็เปนอาการของคนเปนโรคจิตประเภทหนึ่งที่เรียกวา depression
ปรกติ ทางแพทยนั้นแบงโรคประเภทนี้ออกเปน 2 อยางคือ 1.reactive depression เกิดขึ้นเมื่อมีการ
สูญเสียใหญๆ เชน พอแมเสียชีวิตโดยไมคาดคิดมากอน เปนหนี้เปนสินมากๆ ฯลฯ 2.endogenous
depression เกิดจากครุนคิดวิตกกังวลเรื่อยเปอยไปเอง จนในที่สุด ก็อยากฆาตัวตายขึน้ มา ใครมี
ญาติที่คิดฆาตัวตายแบบนี้
สาเหตุของการฆาตัวตายทั้งสองอยางนี้ สอดคลองกับที่ทางพระพุทธศาสนาสอนไววา ปจจัย
ที่ทาํ ใหคนเกิดโรคจิตนั้น เปนทั้งปจจัยภายนอก (สสังขาริก) และปจจัยภายในของคนปวยคนนัน้ เอง
(อสังขาริก) ทัง้ สองศัพทเปนสํานวนที่ใชในอภิธรรม
ผมก็อยากเตือนวาเปนกรรมของเขาเอง โทษใครอื่นนอกครอบครัวไมได เพราะคนฆาตัวตาย
นั้น เกิดมาและอยูในสภาพสังคมที่พอแมก็ดี ญาติพี่นองก็ดีไมไดชว ยอบรมสั่งสอนเขาใหรูจักฝกสมาธิ

เพื่อเปนวัคซีนปองกันใดๆเลย เพราะในทางพระพุทธศาสนาแลว สมาธิคือวัคซีนทีม่ ีไวปองกันโรคแบบ
นี้โดยตรง
แตถาพวกเขาเปนชาวพุทธทีม่ ีจิตใจหนักแนน รักษาศีล ฝกสมาธิ และพัฒนาปญญาประจํา
ชีวิตเขาจะไมเซขนาดนัน้ หรอกครับ เพราะการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการยึดมั่นใน
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยอัติโนมัติอยูแ ลว
ผมมีตัวอยาง สมัยพุทธกาล มีสตรีนางหนึง่ นามวานางปฏาจารา เปนธิดาเศรษฐีชาวกรุงสาวัต
ถี เธอลักลอบไดเสียกับคนระดับกรรมกร แลวพากันหนี ตอมาใหกาํ เนิดลูก 2 คนแลวตั้งใจพากัน
กลับไปขอขมาพอแม ระหวางทาง สามีถูกงูกัดตาย ธอมีลูกสองคน คนหนึ่งพอเดินได อีกคนเพิ่งเกิด
ยังนอนแบเบาะ ระหวางทาง ลูกอีกคนถูกน้ําทวมพัดพาไป อีกคนถูกเหยี่ยวยักษใชกรงเล็บคาบไปกิน
เปนอาหาร เธอเศราโศกมากขึ้น จนสติแตกกลายเปนบาไปเลย เสื้อผาหลุดไปทัว่ หมูบาน ภายหลังเจอ
พระพุทธเจา พระองคตรัสสอนจึงไดสติ บรรลุพระโสดาปตติผล เรื่องนี้มาในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย
ชื่อวามโนรถปูรณี
อีกเรื่องก็คือนางวิสาขาซึ่งคัมภีรพระไตรปฎกระบุวามีลกู มากหลานมาก (วิสาขา มิคารมา
ตา พหุปุตฺตา โหติ พหุนตฺตา อโรคปุตฺตา อภิมงฺคลสมฺมตา) ร่ําไหเพราะหลานสาวตัวเองเสียชีวิตปม
วาจะขาดใจตายเพราะรักหลานมาก
พระพุทธเจาทรงปลอบทํานองวา ‘ถาลําพังแคหลานตายยัง
โศกเศราเพียงนี้ ถาลูกซึ่งมีเปนจํานวนมากตายจะขนาดไหน‘ เราสังเกตดูคนไทยสมัยนี้สิครับ ยามมี
คูแตง งานก็ใหพรกันวา ‘ขอใหมีลูกเต็มบานหลานเต็มเมือง’ ถาลูกหลานเหลานี้มีอนั ตองประสบ
อุบัติเหตุตายกันหลายคนจะรูสึกอยางไร ใครเจอปญหาหนักๆ ในชวงวิกฤติอยางวาก็ตองพยายามชัก
นําใหสติเกิดขึ้นมายอมรับความจริงวา
1.ยอมรับความจริงวาชีวิตคนเรามีทุกข ศึกษาใหละเอียดวาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไว
อยางไรและมีกี่ประเภท จะไดยอมรับได
2.สอนใหรูสาเหตุของทุกข
3.สอนใหรูจักวาทุกขนนั้ สามารถดับได
4.สอนวิธีดับทุกขวาจะดับอยางไร
คนที่ยอมรับวาชีวิตมนุษยมที ุกขตองประสบซึ่งมีอยูหลายหลากรูปแบบ โดยเฉพาะทุกขเหลานี้
มีติดตามไปทุกๆ ชาติที่เราถือกําเนิด ไมวาจะเปนภพใด ตราบใดที่ยังไมสนิ้ กิเลส จะทําใจไดและมีใจ
มั่นคงเพราะสติจะเขมแข็งขึน้
แตถาเปนชาวพุทธที่สนใจปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัวมาตั้งแตตน ไมมที างที่ชีวิตจะพลาด
ตองลมละลายหรอกครับ เพราะคนเปนพุทธแทตองรูจักความพอเพียงและเมื่อพลาดแลว ก็ไมมีทางที่

จะตีโพยตีพายร่ําไหเหมือนคนอื่นๆ หรอกครับ เพราะสมาธิที่ฝกฝนอยูประจําจะปองกันมิใหจิตใจตก
ต่ําลงมาก ดังนั้น บทเรียนทีเ่ ราควรจะสอนกันในหมูชาวพุทธก็คือตองเตรียมรับมือความทุกขตางๆ ใน
ชีวิตกันโดยหันมาศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอยางจริงจังเพื่อนําไปปฏิบัติกนั แตเนิน่ ๆ ไมใชเริ่ม
สนใจก็ตอเมื่อทุกขทว มชีวิตไปแลว
คําถาม 7: ทานอาจารยพอจะแนะนําหลักธรรมที่ใชพิจารณาบําบัดอาการเจ็บปวยดวยตัวเองมั้ยคะ?
ถาผูฟงสนใจจะพยายามบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยดวยตนเองจะตองทําอยางไรคะ?
คําตอบ: ที่จริง คําถามที่ถามมาทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกัน อานขอตนๆ แลว ก็สามารถรูคําตอบได ผม
อยากเพิ่มวานักวิจัยทางพระพุทธศาสนาเคยตั้งขอสังเกตไววาพระพุทธเจาทรงเรียงลําดับเนื้อหา
อริยสัจจ 4 คลายกรรมวิธีรักษาคนไขของหมอ ดังนี้:1.ทุกข อาการของโรค
2.สมุทัย สาเหตุโรค
3.นิโรธ ความหายโรค
4.มรรค วิธีรักษาโรค
แตวิธีรักษาตางกัน หมอเนนรักษาตามอาการคนไข แตพระพุทธเจาทรงรักษาคนที่สมุฏฐานหรือ
สาเหตุของโรคทีเดียว สมุฏฐานใหเกิดโรคจริงๆ ก็คือตัณหา หรือกิเลสซึ่งทําใหจิตใจขุนมัวสับสน คนถูก
กิเลสครอบงําแลวทําใหรางกายเครียดจนทําใหเกิดโรคได รางกายและจิตใจสัมพันธถึงกัน จิตใจ
อาศัยรางกายและบงการรางกาย จิตบังคับสมองแลวสมองสั่งการมาที่รางกาย ถาจิตสับสน สมองก็
สับสน รางกายก็พลอยผิดปรกติไปดวย เชน คนคิดจนฟุงซานมากๆ กระเพาะหรือลําไสก็อักเสบ ถา
ไมยอมหยุดคิดและกินผักเปนกิจวัตร ในที่สุด ก็เปนมะเร็งในลําไสหรือกระเพาะ
ดังนั้น วิธีการดูแลรักษารางกายของตนเอง พระพุทธเจาจึงทรงแนะใหทาํ 1. กายภาวนา
ดูแลรางกายใหถูกสุขลักษณะ นอกจากออกกําลังกายหรือทํากายบริหารตามสมควรแลว ก็ยังตอง
ดูแลเรื่องอาหารใหสะอาด พรอมๆ กันนัน้ ก็ระมัดระวังภาษาพูด อยาใหกระทบกระทั่งใคร ระมัดระวัง
กายใหประกอบแตสุจริต ประกอบอาชีพทีส่ ุจริต รวมทั้งตองมีใจสมาทานรักษาศีล 5 ใหเครงครัด เปน
กิจวัตรดวย 2.จิตภาวนา การฝกสมาธิประจําวันก็ดี การเจริญวิปสสนาบอยๆ ก็ดี สามารถลดกิเลส
ได ถาทําสิ่งเหลานี้ประจําก็ไดชื่อวาเปนการปองกันและบําบัดโรคไปในตัวโดยอัติโนมัติ
ขอใหตั้งใจทําใหจริงสม่ําเสมอเปนกิจวัตรก็ใชไดแลวครับ โดยเฉพาะการพิจารณาธรรมในแนว
วิปสสนาซึ่งทําใหมองเห็นชีวิตชัดเจนขึ้น จะชวยใหเราสบายใจและมีความตั้งใจหนักแนนในกุศลธรรม

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาตรองตามหลักโพชฌงค ๗ ประการใหเขาใจถึงความสัมพันธกนั
ของธรรมทั้ง ๗ ถาเขาใจลึกซึ้งถึงธรรมทัง้ ๗ ก็จะอุตสาหะพยายามปฏิบัติธรรมยิ่งๆ ขึน้ ในที่สดุ กุศล
จิตก็จะพัฒนาขึ้นไดมาก
เมื่อกุศลจิตพัฒนาไดมากก็จะสงผลดีตอสุขภาพกาย กลาวคือที-เซลลที่
กลาวถึงขางตนก็จะพัฒนามากไปดวย ถาโรคที่เปนไมรายแรง พลังของกุศลจิตและพลังของที-เซลลก็
สามารถชวยรักษาได แมกระทั่งเซลลมะเร็งที่ไมรายแรงก็สามารถทําใหหยุดการเจริญเติบโตไดดวย
อํานาจของกุศลจิตและพลังของที-เซลลนี้ครับ
ผมคิดวาระหวางที่ยังปวยอยู นอกจากจะดูแลสุขภาพรางกายตามความเหมาะสมแลว ควรจะ
1.ฝกสมาธิใหจิตสงบใหได 2.ฝกวิปสสนาอยูเปนประจํา
เพราะเปนวิธีบํารุงจิตใหเปนกุศลอยาง
รวดเร็วโดยตรงครับ
อาจจะเริ่มตนโดยการนําเทปธรรมะไปเปดฟงระหวาที่ปวยอยูเปนกิจวัตร
สม่ําเสมอครับ ซึ่งจะเปนการปูทางเขาสูการพัฒนากุศลธรรมอื่นๆ สูงขึน้ ครับ
คําถาม 8: อยากใหอาจารยกลาวสรุปทิง้ ทายถึงทานผูฟ งที่ติดตามฟงรายการนะคะวาการที่งานวิจัย
ทางตะวันตกที่อาจารยกลาวถึงไดวิจยั พบวาการสวดมนต,
การนั่งสมาธิและการเจริญวิปสสนามี
ประโยชนตอสุขภาพจิตของเราโดยตรงนี้นี้ไดสอนอะไรแกคนไทยบางคะ?
คําตอบ: พูดใหกระชับทีส่ ุดนะครับ ผมอยากจะเนนใหทา นผูฟงไดทราบวางานวิจัยใหมๆ ของฝรั่ง
ชาวตะวันตกเหลานี้ไดชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติธรรมตางๆ ที่ปูยาตายายเราสอนมาไมใชไรประโยชน คน
หนุมสาวที่เขาวัดเขาวาฟงเทศนฟงธรรมไมใชคนลาสมัย หากแตตองบอกวานําสมัยดวยซ้าํ เพราะ
ดําเนินชีวิตดวยปญญา คนที่ปฏิบัติธรรมอยูแลวนีก้ ็จะไดกําลังใจทําใหมีวิริยะอุตสาหะปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น
คนที่ปฏิเสธในการปฏิบัติธรรมเหลานี้ตางหากที่ตองบอกวาโงและมืดบอด ทั้งสวดมนต ทั้งฝก
สมาธิและพัฒนาปญญาลวนแตมีผลมากตอเราเองทั้งนั้น ถารักตัวเองจริงก็ตองพยายามปฏิบัตธิ รรม
ใหมาก มีวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึน้ กลาวโดยสรุปก็คือผูสวดมนตเปนกิจวัตรก็ดี ฝก
สมาธิและเจริญวิปสสนาก็ดี ฟงเทศนฟงธรรมก็ดี ไมเพียงแตจะทําใหการพัฒนาจิตสวนบุคคลดีขึ้น
เปนลําดับ แตยังชวยปองกันโรคและชวยทําใหโรคตางๆ ที่มีหายได
ดังนั้น การปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงเปนการทําเพื่อตัวเองแทๆ ไมใชเรื่องลาสมัย ไมจาํ เปนตอง
รอใหอายุเขาวัยกลางคนคอยปฏิบัติธรรม ก็นาเสียดายถาหากคนโสดเกิดมาแลวไมมีโอกาสปฏิบัติ
ธรรมไมวา รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และนาเสียดายอีกชัน้ หนึ่ง ถาหากชาวพุทธแตงงานกันไปแลว คูสามี

ภรรยาที่เราตางก็เลือกตามความพอใจของตัว ไมไดสงเสริมกันและกันใหปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึน้
เรามีครอบครัวแตกมากยิ่งขึน้ เราสามารถชี้ไดวา เปนเพราะคุณธรรมคนลดลงนั่นเอง.

การที่

