
 

 

บทที� 5 

 การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วถิีพทุธ 

 
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื�อหา ในประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์

วถีิพุทธ สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ แนวคิดทฤษฎีเกี,ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธ
ศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์
สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพ
บุญนิยม แนวคิดทฤษฎีเกี,ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม และแนวคิด
ความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม บูรณาการองคค์วามรู้มาสู่การแพทยว์ถีิพุทธ มีรายละเอียดดงันี� 

 

สรรพสิ�งในมหาจักรวาลล้วนมคีวามสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั 
ในมหาจกัรวาลนี�ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั สิ,งที,จะทาํให้เขา้ใจการดูแลแกไ้ขสุขภาพได้

อยา่งแจ่มแจง้นั�น ตอ้งเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของ “นาม” “ปราณ” “จิตวิญญาณ” และ “คลื,นแม่เหล็ก
แห่งชีวิตที,มองไม่เห็น” กบั “รูป” “เหตุการณ์” และ “สิ, งที,เป็นวตัถุแท่งกอ้นที,มองเห็น” เป็นการ
เรียนรู้จากสิ,งที,เล็กละเอียดถึงขั�นมองไม่เห็นที,สัมพนัธ์กบัสิ,งที,มองเห็น และเรียนรู้จากสิ,งที,มองเห็น
สัมพนัธ์กบัสิ,งที,มองไม่เห็น ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก” 
แปลวา่ “ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) สัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า 
“ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
(ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) 
นั�นแล จะใหผ้ลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ใจเป็นประธาน
ของสิ,งทั�งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธัมมา มโน
เสฏฐา มโนมยา) (ข.ุธ. 25/11) ความรู้แจ้งเห็นจริงตามลาํดับของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 

(รู้แจ้งแยกรูปแยกนามได้) ปัจจัยปริคคหญาณ (รู้แจ้งเหตุปัจจัยแก่กันของนามรูป) (พระวิสุทธิมคัค ์
“ปัญญานิเทศ” หนา้ 540-656) ซึ, งพระพุทธเจา้ยืนยนัวา่ทุกสิ,งทุกอยา่งในมหาจกัวาลทั�งนามและรูป
ลว้นสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (ว.ิม.4/1) ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนัสิ,งต่าง ๆ  
ลว้นมีความสัมพนัธ์เกี,ยวเนื,องกนั สอดคลอ้งกบัที, กระแส ชนะวงศ ์ไดก้ล่าวในหัวขอ้เรื,อง “ภาวะ
ผูน้าํกบังานสาธารณสุข” วา่ “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ลางทะเล แต่มนัเกี,ยวขอ้งกบัหลายเกาะ
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หลายองค์ประกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ,งแวดลอ้ม การเมืองและวฒันธรรม 
เป็นตน้ ทุกอยา่งเกี,ยวโยงสัมพนัธ์กนัทั�งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556, กนัยายน 28) 

ความสัมพนัธ์ที,เกี,ยวเนื,องกนัสอดคลอ้งกบัที,นกัวิทยาศาสตร์ยืนยนัว่า เมื,อวตัถุทุกอย่าง
แตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กทั�งหมด และพลงังานคลื,นแม่เหล็กเมื,อมารวมกนัก็จะ
เป็นวตัถุ ดังข้อมูลการศึกษาค้นควา้ระหว่างความสัมพนัธ์ของธรรมชาติกบัสสารและพลังงาน
เริ,มตน้จากการศึกษาของ เดโมคริตสัในกรีกยคุโบราณ และพฒันามาสู่วชิาฟิสิกส์ของนิวตนั และใน
ศตวรรษที, 20 นักฟิสิกส์สามารถที,จะศึกษาสู่ “องค์ประกอบพื�นฐาน” ของสสาร ซึ, งพิสูจน์ได้ว่า
มีอะตอม และต่อมาก็พบองค์ประกอบของอะตอมไดแ้ก่ นิวเคลียสและอิเล็กตรอน และในที,สุดก็
พบองคป์ระกอบของนิวเคลียส คือโปรตอนและนิวตรอน รวมทั�งอาจจะมีอนุภาคที,เล็กกวา่อะตอม
ชนิดอื,น ๆ อีกด้วยในทศันะของนิวตนั ธาตุต่าง ๆ ซึ, งเคลื,อนที,อยู่ในเวลาและอวกาศที,สัมบูรณ์ 
นี� ก็คืออนุภาคทางวตัถุ ในสมการทางคณิตศาสตร์มนัถูกกระทาํเหมือนกบัเป็น “จุดที,มีมวลสาร” 
และในแบบจาํลองทั�งสองแบบอนุภาคของวตัถุจะคงที,มีมวลและรูปร่างอยู่ในสภาพเดิมเสมอ 
ดงันั�น สสารวตัถุ จึงเป็นสิ,งคงที,เสมอ และโดยเนื�อแทแ้ลว้ไม่มีพลงักระทาํการในตนเอง ภายหลงัใน
ปี พ.ศ. 2448 ซึ, งเป็นจุดเริ,มตน้ของวิชาฟิสิกส์สมยัใหม่ โดย อลัเบิร์ตไอน์สไตน์ไดเ้ริ,มแนวคิดสอง
กระแส ซึ, งเป็นการปฎิวติัแนวความคิดเดิม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ (Special Theory 
of Relativity) อีกแนวคิดหนึ, ง คือวิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ, งได้
กลายมาเป็นส่วนสาํคญัของทฤษฎีควอนตมั (ทฤษฎีที,วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทาํให้เกิด
ความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไรอื,นนอกจากพลงังานรูปหนึ,งเท่านั�น แมก้ระทั,งวตัถุในสภาพสถิตย์
ก็มีพลงังานสะสมอยู่ในมวลสารของมนั และความสัมพนัธ์ระหว่างสสารและพลังงานได้โดย
สมการคือ E = mc² (Capra Fritjof. 2000: 50-51, 61-63) 

การแปรสภาพกลบัไปกลบัมาของสสารและพลงังานนั�น สัมพนัธ์กบัอลัเบิร์ตไอน์สไตน์
กล่าวว่า เนื,องจากสสารและพลงังานนั�นโดยเนื�อแทแ้ล้วเป็นสิ,งเดียวกนั เพียงแต่แสดงออกมาใน
รูปแบบที,แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ, งที,หยุดนิ,ง สามารถผนัแปรตามการ
เปลี,ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติว่า แทที้,จริงแลว้
ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือพลงังานซบัซอ้นที,มีการสั,นสะเทือนและแกวง่ในอตัราที,
แตกต่างกนัไป เราจะพบว่าแทที้,จริงแลว้ ร่างกายมนุษยก์็มีการใช้พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา 
(Einstein A. 1970 : 14-31) 

การแปรสภาพไม่คงตวัของสสารและพลงังาน สัมพนัธ์กบัขอ้มูลที,นกัวิทยาศาสตร์ยืนยนั
ว่า ปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถจดักลุ่มได้เป็น 2 แบบ คือ สสารและพลังงานสสารทุก
สถานะประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลื,อนที,
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ด้วยรูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กันพลงังานเป็นสิ, งสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก 
พลงังานมีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรูปแบบได ้ถา้อุณหภูมิ
ของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ�นอีก โดยแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลสูงขึ�น จนถึงจุดที,เรียกวา่จุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุจะแยกตวัออกเป็น
อะตอมและเรียงตวักนัใหม่ ในรูปแบบที,แน่นอนและยดึเหนี,ยวกนัแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้าที,เรียกวา่ 
อิเลคโตรเวเลนต์ (Eelectrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี�  
ของเหลวก็ไดเ้ปลี,ยนสถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิดเป็นผลึก เมื,ออุณหภูมิ
สูงขึ�นถึงจุดที,เรียกว่าจุดหลอมเหลวเมื,อใด ของแข็งทั,วทั�งก ้อนจะแปรสภาพพร้อมกนัเป็น
ของเหลวทนัที ที,อุณหภูมิเดียวกนันี� จะเรียกว่า จุดเยือกแข็ง ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็นของแข็ง 
พลงังานเคมี เมื,อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ�น หมายถึงมีการแลกเปลี,ยนและการจดัที,อยู่ของอิเลคตรอนที,วิ,ง
วนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั�น จะมีการเปลี,ยนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่ด้วย หลงัจาก
เกิดปฏิกิริยาแลว้จะพบวา่เหลือพลงังานอยูจ่าํนวนหนึ,ง ปฏิกิริยาแบบนี� เรียกวา่ ปฏิกิริยาคายความร้อน 
(Exothermic reaction) หากปฏิกิริยาที,เกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ, ง เพื,อให้เกิดโมเลกุลใหม่ 
เรียกวา่ปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน (Endothermic reaction) พลงังานทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนั
ทั�งทางตรงและทางออ้ม พลงังานสามารถเปลี,ยนรูปแบบไดโ้ดยผา่นกระบวนการที,ถูกตอ้ง (ฉนัทนา 
อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัดิl  จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 

จะเห็นไดว้า่ ทุกสิ,งทุกอยา่งลว้นสัมพนัธ์เกี,ยวเนื,องกนั ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ในอรรถกถาแปล เล่ม 76

หนา้ 81 นิยาม 5 อยา่ง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม และใน “มหาขนัธกะ” 
ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” ว.ิม.4/1 - 3 ดงันี�  

[1] โดยสมยันั�น พระผูมี้พระภาคเจา้แรกตรัสรู้ ประทบัอยู่ ณ ควงไมโ้พธิพฤกษ์ใกลฝั้,ง
แม่นํ�าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ. ครั� งนั�นพระผูมี้พระภาคประทบันั,งดว้ยบลัลงัก์เดียวเสวยวิมุตติสุข 
ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) ปฏิจจ 
สมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�นหรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) เป็น
อนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี� :  

“หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็นเหตุปัจจยั
สืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี� เพราะอวชิชา (ความไม่รู้ของอุตุ คือ วตัถุและพลงังานที,ไม่มีชีวิต 
จึงเคลื,อนสังเคราะห์กนัดว้ยกฎของสมดุลร้อนเยน็ พฒันาจนเป็นชีวิตของพืชสัตวแ์ละคน เมื,อเป็นคน
ไดเ้กิดความหลง ความไม่รู้อย่างแจ่มแจง้ว่า กิเลสสุขลวงจากกามและอตัตา (ความยึดมั,นถือมั,น) 
จะนาํทุกขม์หาศาลทั�งปวงมาให้ เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุงแต่ง ผสมผสาน สร้างและ
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สังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลงังานแห่งความรู้สึกนึกคิด) วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และ
ตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ และพลงัเชื,อมต่อให้มี
การรับรู้ทั�งภายนอกและภายใน) สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ,งที,มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี 
เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข ์เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก อยากเอาสิ,งสุขเขา้มา อยากเอาสิ,ง
ทุกขอ์อกไป) ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั,นถือมั,นวา่ร่างกาย ความสุข ความทุกขเ์ป็นตวัเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพกามภพ รูปภพ อรูปภพ และอตัตามานะที,อาศยัอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ 
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื,อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ 
(ครํ, าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบาก 
คบัแคน้ใจ) กองทุกขท์ั�งมวลนั�นยอ่มเกิด ดว้ยประการฉะนี� ” 

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ,งเพราะอวิชชานั,นแหละดบัโดยไม่เหลือดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั 
เพราะชาติดบัชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนสัอุปายาสจึงดบั เป็นอนัว่ากองทุกข์ทั�งมวลนั,น
ยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี� . 

ลาํดบันั�นพระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื�อความนั�นแลว้จึงทรงเปล่งอุทานนี�  ในเวลานั�นว่า
ดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยูเ่มื,อนั�น ความสงสัยทั�งปวงของ
พราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั�งเหตุ. 

[2] ลาํดับนั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่าดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพง่อยูเ่มื,อนั�นความสงสัยทั�งปวงของพราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไปเพราะไดรู้้
ความสิ�นแห่งปัจจยัทั�งหลาย. 

[3] ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นวา่ดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยู่เมื,อนั�น พราหมณ์นั�นย่อมกาํจดัมารและเสนาเสียได ้ดุจพระอาทิตยอุ์ทยั
ทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั�น. 

การแกปั้ญหาที,ตน้เหตุนั�นสัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที,
ทั�งปวง” (ขุ.ขุ.25/59), “ละทุกขท์ั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุ.ขุ.25/33) และองคป์ระกอบที,จะทาํให้
ประสบความสําเร็จในการดบัทุกข์ คือ “ความเป็นผูม้ีมิตรดีสหายดีสังคมสิ,งแวดล้อมดีเป็น
พรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ทั�งสิ�น” (ส.ํม.19/5) 
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ทาํไมต้องสมดุลร้อนเยน็  
เป็นที,น่าสะดุดใจ ว่าทาํไมปราชญ์ผูย้ิ,งใหญ่และการแพทยห์ลกัแผนต่าง ๆ ในโลก จึงมี

องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพที,เกี,ยวขอ้งกบัสมดุลร้อนเยน็ ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
ปราชญ์ผูย้ิ,งใหญ่ที,เป็นผูมี้ปัญญารู้โลกอย่างแจ่มแจง้โดยไม่มีใครเทียมเท่า (อนุตตระ) 

คาํตรัสทุกคาํเป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) คือพระพุทธเจา้ ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ประกอบดว้ยเตโชธาตุ (ความร้อน) อนัมีวิบาก (พลงัสร้างผล) เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั 
เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ การปรับ
สมดุลร้อน-เย็น จะเป็นพลังสร้างผลให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ให้เกิดสภาพร่างกายพร้อมที,จะ
ประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แข็งแรงนั�นเอง สัมพนัธ์กบัสิ,งที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุ
ทาํใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์(ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ อทุกขมสุข
เวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข์ หรือ อทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 
ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1
เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ส่วน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย 
ในฤดูร้อนหนาวต่าง ๆ ด้วยสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนเย็น ทั� งด้านวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม)  
ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดสุขเวทนา 
(แขง็แรง) 

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั�งกายใจนั�น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที,วา่ “สมยัหนึ,งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั�นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั� งนั�นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที,ประทบัถวายบงัคมพระผูม้ีพระภาคแลว้นั,ง ณ ที,ควรส่วนขา้งหนึ,งครั� นแลว้ไดก้ราบทูล
พระผูม้ีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นัก 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี,ยมท่านพระคิริมานนทย์งัที,
อยูเ่ถิดพระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที,อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั�นเป็นฐานะที,จะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี�วา่ รูปไม่เที,ยง เวทนาไม่เที,ยง สัญญาไม่เที,ยง 
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สังขารทั�งหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ,นเป็นอนตัตา ลิ�นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั�งหลายทั�งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี�  ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกร
อานนท ์นี� เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี�นั,นแล เบื�องบนแต่พื�นเทา้ขึ�นไป เบื�องตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี� มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื�อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก มา้ม 
เนื�อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ 
มนัขน้ นํ�าตา เปลวมนั นํ�าลาย นํ�ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี�
ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว ่า กายนี� มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั�นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ�นในกายนี� คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ�น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื,องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื� อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
โรคหิดเปื, อย โรคหิดดา้น โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ,าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี�ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งกามวิตกอนัเกิดขึ� นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
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วิตกอนัเกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยินดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี 
ซึ, งอกุศลธรรมทั�งหลายอนัชั,วชา้อนัเกิดขึ�นแลว้ ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่ปหานสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที,สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที,ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี� เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั�งมั,นถือมั,นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั,น
ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั�งปวง ดูกรอานนท์ นี� เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยูใ่นป่าก็ดีอยู่ที,
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั,งคูบ้ลัลงัก์ตั�งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมื,อหายใจเขา้ยาว 
ก็รู้ชัดว่าหายใจเขา้ยาว เมื,อหายใจออกสั� นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั� นหรือเมื,อหายใจเขา้สั� นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั�น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั�งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั�งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�งจิตใหม้ั,นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�ง
จิตให้มั,นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจออก  
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ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี�
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี� แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที,อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี�   
เป็นฐานะที,จะมีไดฯ้ ลาํดบันั�นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี�  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที,อยู่ ครั� นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั� งนั�นแล อาพาธนั�นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี�  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั�น ก็แลอาพาธนั�นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั�นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

การปรับสมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาวะแบบขั� วตรงกันข้าม  
คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักแพทยท์างเลือก ถ้าหยิน-หยาง เกิดผิดปกติขึ�นไม่ว่าทางใด 
ทางหนึ, ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ, งเพิ,ม หรือขณะที,อีกฝ่ายหนึ, งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิด 
โรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) สอดคลอ้งกบัการ 
ปรับสมดุลดิน (เยน็) นํ� า (เยน็) ลม (เยน็) ไฟ (ร้อน) ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย “การแพทย ์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื�นฐานเรื,องธาตุทั�ง 4 คือ ดิน นํ� า 
ลม และไฟ ที,ประกอบกนัขึ� นเป็นร่างกายของคน การเสียสมดุลของธาตุทั�ง 4 จากอิทธิพลการ
เปลี,ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการ 
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

สมดุลร้อนเยน็ดงักล่าว สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที,พบวา่ อุณหภูมิ
มีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลังงานทั� งของสิ, งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนี�
เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสามและระดบัสี,ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั 3 ชนิด 
คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพลต่อ
พนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
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อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหนา้ที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลง ทาํให้โครงรูปและ
โครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที,ของตนเองไม่ได้ เราเรียกสภาพนี� ว่า 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ในทางวทิยาศาสตร์พลงัร้อนเยน็มีผลต่อสุขภาพ ดงันี�   
“Flexor (withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ที,เกิดเมื,อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ ...  

ซึ, งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได้ ... เมื,อกล้ามเนื�อหดตวัมากเกินไป ... 
กล้ามเนื�อขาดเลือดมาเลี� ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื�อ ... อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง 
(Spasm) ของกลา้มเนื�อ มีผลให้กลา้มเนื�อขาดเลือดมาเลี�ยงมากยิ,งขึ�น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ�นไปอีก 
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที,ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื�อเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื�อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี�ยง หรือกลา้มเนื�อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื,นส่งจากกลา้มเนื�อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื�อ ซึ, งการหดตวันี� จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั�นมากขึ�นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ�นทาํให้เพิ,มการหดตวัรุนแรงขึ�น จนกระทั,งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื�อขึ�น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกลา้มเนื�อเรียบ กลา้มเนื�อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี,ยนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ, งเป็นผลจาก 
ความร้อนหรือความเยน็ 

2. การหลั,งเหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ,ง
ของร่างกาย 
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3. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหนา้ที,
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพื,อการขบัถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที,เนื�อเยื,อขาดเลือดไปเลี� ยง จะรู้สึกปวดที,เนื�อเยื,ออย่างรวดเร็ว ยิ,งกรณีที,มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที,มีการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื,องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื�อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื�อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี� ยงกล้ามเนื�อลดลงมากและการหดตัวเพิ,มอัตราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื�อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี�ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites 
ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี� ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อื,น ๆ 
เกิดขึ�นจากมีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื�อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 
จะเห็นได้ว่า สมดุลร้อน-เยน็ เป็นปัจจัยสําคัญที�มีผลต่อสุขภาพ 
 

ชีวติเกดิมาและสัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ได้อย่างไร 

ตามหลกันิยาม 5 (อรรถกถาแปล เล่ม 76 หนา้ 81 ปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (วิ.ม.4/1) 
สังคีติสูตร (ที.ปา.11/293) สิวกสูตร (ส.ํสฬา.18/427-429) อาพาธสูตร (องฺ.ทสก.24/60) และธมัมจกั
กัปวตันสูตร (สํ.ม.19/1664) นามรูปจะสัมพนัธ์กัน 4 มิติ ได้แก่ มิติที, 1 คือ การเกิดมามีชีวิตที,
สัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ มิติที, 2 การเกิดของกามสุขขลัลิกะ มิติที, 3 การเกิดของอตัตกิลมถะ และ
มิติที, 4 การเกิดของโลกุตระ  

ความสัมพนัธ์ของนามรูป มิติที, 1 คือ การสังเคราะห์ดว้ยกฎสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนเป็น
พลงังาน วตัถุ พืช สัตวที์,หลากหลาย และพฒันาต่อเนื,องจนเป็นคน สิ,งดงักล่าวนั�นลว้นดาํรงอยูไ่ด้
ดว้ยสมดุลร้อนเยน็  

จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ดงักล่าว จะเห็นได้ว่า สิ,งที,หมุนวนสัมพนัธ์กนัในมหา
จกัรวาลเริ,มตน้จากอุตุนิยาม คือ วตัถุและพลงังาน เช่น ดินนํ�าลมไฟ พลงังานความร้อนเยน็ แม่เหล็ก 
ไฟฟ้า แสง สี เสียง คลื,น เป็นตน้ เคลื,อนผสมผสานสังเคราะห์กนัตามหลกัวทิยาศาสตร์ คือ พลงังาน
ร้อนเยน็เคลื,อนผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นธาตุใหม่ เช่น เอานํ� าร้อนกบันํ� าเยน็ผสมกนั พลงังาน
ความร้อนและเยน็จะเคลื,อนเขา้หากนัและสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นนํ�าอุ่น  
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วตัถุและพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัรวาลมีพลงังานไม่เท่ากนั ดงัที,นกัวทิยาศาสตร์ยืนยนัวา่ 
สิ,งต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 แบบ  คือ สสารและพลงังานสสารทุกสถานะ
ประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลื,อนที,ดว้ย
รูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กนัพลงังานเป็นสิ,งสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก พลงังาน
มีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรูปแบบไดถ้า้อุณหภูมิของของ 
เหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ�นอีก โดยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมี
อิทธิพลสูงขึ�น จนถึงจุดที,เรียกวา่จุดเยอืกแขง็ โมเลกุลของธาตุจะแยกตวัออกเป็นอะตอมและเรียงตวั
กนัใหม่ ในรูปแบบที,แน่นอนและยึดเหนี,ยวกนัแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้าที,เรียกวา่ อิเลคโตรเวเลนต ์
(Electrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี�  ของเหลวก็ไดเ้ปลี,ยน
สถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิดเป็นผลึก เมื,ออุณหภูมิสูงขึ�นถึงจุดที,เรียกว่า
จุดหลอมเหลวเมื,อใดของแข็งทั,วทั� งก้อนจะแปรสภาพพร้อมกันเป็นของเหลวทนัที ที,อุณหภูมิ
เดียวกนันี�จะเรียกวา่ จุดเยอืกแข็ง ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็นของแข็ง พลงังานเคมี เมื,อเกิดปฏิกิริยา
เคมีขึ�น หมายถึงมีการแลกเปลี,ยนและการจดัที,อยูข่องอิเลคตรอนที,วิ,งวนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั�น 
จะมีการเปลี,ยนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่ดว้ย หลงัจากเกิดปฏิกิริยาแลว้จะพบว่าเหลือ
พลงังานอยู่จาํนวนหนึ, ง ปฏิกิริยาแบบนี� เรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction)  
หากปฏิกิริยาที,เกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ, ง เพื,อให้เกิดโมเลกุลใหม่ เรียกว่าปฏิกิริยาดูดกลืน
ความร้อน (Ndothermic reaction) พลงังานทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัทั�งทางตรงและทางออ้ม 
พลงังานสามารถเปลี,ยนรูปแบบไดโ้ดยผ่านกระบวนการที,ถูกตอ้ง (ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
และทวศีกัดิl  จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 

จะเห็นได้ว่า เนื,องจากพลงังานและวตัถุต่าง ๆ ในมหาจกัรวาลมีพลงังานไม่เท่ากัน  
จึงเคลื,อนสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กันด้วยหลักสมดุลร้อนเย็นตลอดเวลา
กลายเป็นพลงังานและวตัถุที,หลากหลาย ซึ, งมีคุณสมบติัใหม่ที,แตกต่างจากเดิมไปเรื,อย ๆ พลงัความร้อน
และเยน็จะเคลื,อนเขา้หากนัผสมผสานกนัเพื,อทาํความสมดุลกนัอยู่อย่างนี�ตราบชั,วกาลนาน ดงันั�น 
เมื,อธรรมชาติของธาตุต่าง ๆ ในอากาศซึ, งมีพลงังานไม่เท่ากนั (ร้อนเยน็ไม่เท่ากนั) เคลื,อนเขา้หากนั
ก็จะเกิดลม ถา้เคลื,อนเอาไฮโดรเจน 2 ตวัไปรวมกบัออกซิเจน 1 ตวั ก็จะกลายเป็นธาตุใหม่คือ นํ� า 
(H2O) เช่น เรานั,งอยูใ่นรถยนต์ขณะอากาศหนาวเยน็มากจึงปิดแอร์รถ อีกสักพกัจะเกิดฝ้าไอนํ� าที,
กระจก กลไก เช่นเดียวกบันํ� าที,อยู่ในขวดแก้วก่อนแช่ตูเ้ย็น จะยงัไม่เย็น แต่พอแช่ตูเ้ย็นพลงั 
ความเยน็ของตูเ้ยน็จะทะลุแกว้เขา้ไปถึงนํ� า จึงทาํให้นํ� าเยน็ลง เมื,อพลงังานเยน็ที,อยูน่อกรถทะลุผา่น
กระจกเขา้มาในรถ ก็จะทาํให้อากาศในรถส่วนที,อยู่ใกล้กระจกเย็นลง อากาศในรถใกล้กระจก
ที,เยน็ลงและอากาศร้อนในรถส่วนที,อยูห่่างกระจกเขา้ไปจะเคลื,อนเขา้หากนั นาํเอาไฮโดรเจน 2 ตวั
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ไปรวมกบัออกซิเจน 1 ตวั เกิดเป็นฝ้าไอนํ� าขึ�น ถา้เคลื,อนเอาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
แคลเซียม และธาตุต่าง ๆ มารวมกนั ก็จะเป็นปุ๋ยดินหิน รวมทั�งการเกิดของสนิมเหล็กและวตัถุอื,น ๆ
ที,หลากหลายในโลก ก็กลไกนยัยะเดียวกนั 

จากกลไกของธรรมชาติที,พลงังานร้อนเยน็เคลื,อนผสมผสานกนัดงักล่าวนั�น จะพฒันา
เป็นพีชนิยาม คือ สิ, งมีชีวิตระดับพืช เช่น ในขวดที,มีนํ� าบรรจุปิดฝาอย่างดีหล่นอยู่ข้างทาง 
หลายเดือน จะมีการสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์ระหวา่งนํ� ากบัคลื,นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงสีเสียงในมหาจกัรวาล พฒันาเป็นสิ,งมีชีวิตระดบัพืช เรียกว่าตะไคร่ขึ�นมาตามธรรมชาติ โดย 
ไม่มีใครเอาพนัธ์ุตะไคร่ไปใส่ ยิ,งอยู่นอกขวดการรวมตวักนัของวตัถุและพลงังานที,หลากหลายก็ 
ยิ,งมาก จึงสังเคราะห์พฒันาเป็นพืชที,หลากหลายชนิดในโลก 

อุตุนิยามกบัพีชนิยามจะสังขารสังเคราะห์กนัพฒันาต่อเป็นจิตนิยาม คือ พลงัชีวิตระดบั
สัตว ์ตั�งแต่สัตวช์ั�นตํ,าพฒันาขึ�นไปเป็นลาํดบัจนเป็นพลงัชีวติของสัตวช์ั�นสูงคือคน เช่น ในขวดนํ� าที,
มีตะไคร่ที,ปิดฝาสนิท นานเขา้ก็จะมีตวัเล็กขยบัได ้ซึ, งก็คือชีวิตของสัตวช์ั�นตํ,าที,ไม่ไดมี้ใครเอาพนัธ์ุ
ไปใส่ แต่เกิดจากการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามคือตะไคร่กบันํ�าและพลงังานอุตุนิยามต่าง ๆ ใน
มหาจกัรวาล เมื,ออยูน่อกขวดจะเกิดการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามและอุตุนิยามในมหาจกัรวาล
ที,หลากหลาย จึงพฒันาเป็นจิตนิยามคือสัตวที์,หลากหลายชนิด แลว้พฒันาเป็นสัตวช์ั�นสูงขึ�นไปเป็น
ลาํดบั พฒันาจนเป็นคนซึ,งเป็นพลงังานชีวติที,มีพฒันาการสูงสุด 

พลงังาน วตัถุ พืช สัตว ์และคน จึงเกิดมาจากสมดุลร้อนเยน็ และดาํรงอยู่ไดด้ว้ยสมดุล
ร้อนเย็น ดังคําตรัสในที.ปา.11/293 กล่าวถึงที,ตั� งแห่งความเพียร 5 อย่าง หนึ, งใน 5 ข้อนั� น 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า “เป็นผูมี้โรคน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย) 
อนัมีวิบาก (พลงัสร้างผล) เสมอกนัไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร”  
จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มีโรคนอ้ย มีทุกขน์้อย ส่งผลให้มี
สภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบความเพียร ก็คือร่างกายที,แข็งแรงนั�นเอง ซึ, งเป็นนามคือสัญญา 
(พลงังานจาํได้หมายรู้และดูดผลัก) และพลงัการสังขารสังเคราะห์แห่งสมดุลร้อนเย็นอย่างเป็น
อตัโนมติั ดงันั�น เมื,อไดสิ้,งที,สมดุลร้อนเยน็มาสังขารสังเคราะห์ จึงเกิดเป็นรูปที,คงทนแข็งแรงและ
เมื,อไดรู้ปที,คงทนแข็งแรง ก็ยิ,งทาํให้มีความสามารถในการปรับสมดุลร้อนเยน็ไดดี้ ซึ, งส่งผลให ้
ชีวโมเลกุลทาํหน้าที,ไดดี้ ดงัคาํกล่าวที,ว่า “โมเลกุลในสิ,งมีชีวิตเรียกว่า ชีวโมเลกุล (Biomolecule)  
มีสมบติัพิเศษประการหนึ, ง คือทาํงานไดต้ามหน้าที,เหมือนเครื,องจกัรกล โดยมีหนา้ที,จาํเพาะอยา่ง 
และพบว่าความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื,องมาจากลกัษณะโครงสร้าง 
(Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล” (พิชิต โตสุโขวงศ์. 2535 : 25) และ
“อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ,งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 



255 

 

ดงันี�  เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั  
3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพล
ต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหน้าที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี�วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได”้ (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

เมื,อพฒันามาถึงขั�นมีชีวิตเป็นสัตว์และคน จะเข้าสู่กลไกกรรมนิยาม คือ การกระทาํ  
เป็นพลงัสร้างผล (วบิาก) ใหชี้วติ ดงัที, พระผูมี้พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที,บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล 
แต่กรรมนั�นแล จะใหผ้ลในทิฏฐธรรมเทียว (ภพปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป 
(อภิ.ก.37/1698) จนถึงระดบัธรรมนิยาม ซึ, งเป็นจุดที,ดีที,สุด อนัเป็นคุณค่าประโยชน์สุขสูงสุดต่อ
ตนเองและผูอื้,น ที,พระพุทธเจา้ตรัสไว ้คือ ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข (ขุ.ธ.25/37) นิพพานเป็นสุข
อย่างยิ,ง (ขุ.ธ.25/59) และโพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้  
ที,พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื,อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื,อความสุขแก่
ชนเป็นอนัมาก เพื,ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื�อกูล เพื,อความสุขแก่เทพดาและ
มนุษย์ทั� งหลาย คืออะไรบ้าง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 
โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั�งหลายเหล่านี� แล อนัเราแสดงแลว้ดว้ยความรู้ยิ,ง 
ซึ, งเป็นธรรมที,บริษทัทั�งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ 
พยญัชนะดว้ยพยญัชนะ โดยวิธีที,พรหมจรรยนี์� จะพึงตั�งอยู่ตลอดกาลยืดยาว ตั�งมั,นอยู่สิ�นกาลนาน 
พรหมจรรย์นั� นจะพึงเป็นไป เพื,อเกื� อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื,อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก  
เพื,ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื�อกูล เพื,อความสุขแก่เทพดาและมนุษยท์ั�งหลายฯ 
(ที.ปา.11/108) 

กลไกของสสารและพลังงาน ที,พ ัฒนาการเป็นพืช สัตว์ และคน ตามหลักนิยาม 5 
ปฏิจจสมุปปบาท 11 สมดุลร้อนเยน็ วิบากดีและร้าย จนถึงสามารถปฏิบติัธรรมนาํสุขที,แทจ้ริงมาสู่
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ตนเองและผูอื้,น เป็นลาํดบั ดงักล่าว สัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสถึง การกาํเนิดของโลกและชีวิต 
รวมถึงเหตุแห่งความเสื,อมหรือความทุกข ์และความเจริญหรือความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี�  

[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั� งบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว 
ชา้นานที,โลกนี� จะพินาศ เมื,อโลกกาํลงัพินาศอยู ่ โดยมากเหล่า สัตวย์อ่มเกิดในชั�นอาภสัสรพรหม 
สัตวเ์หล่านั�นไดส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ 
อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั�นสิ�นกาลยดืยาวชา้นาน  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั� ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชา้นาน ที,โลก
นี� จะกลบัเจริญ เมื,อโลกกาํลงัเจริญ อยูโ่ดยมาก เหล่าสัตวพ์ากนัจุติจากชั�นอาภสัสรพรหมลงมาเป็น
อยา่งนี�  และสัตวน์ั�น ไดส้าํเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้น
อากาศอยูใ่นวิมานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั�นสิ�นกาลยืดยาวชา้นาน ก็แหละ สมยันั�นจกัรวาลทั�งสิ�น 
นี�แลเป็นนํ�าทั�งนั�น มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็ยงัไม่ปรากฎ ดวงดาวนกัษตัร
ทั�งหลายก็ยงัไม่ปรากฎ กลางวนักลางคืนก็ยงัไม่ปรากฎ เดือนหนึ, งและกึ, งเดือนก็ยงัไม่ปรากฎ  
ฤดูและปีก็ยงัไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงัไม่ปรากฎ สัตวท์ั�งหลาย ถึงซึ, งอนันบัเพียงวา่สัตว์
เท่านั�น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั�นต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอย
อยูบ่นนํ� าทั,วไป ไดป้รากฎแก่สัตวเ์หล่านั�นเหมือนนมสดที,บุคคลเคี,ยวให้งวด แลว้ตั�งไวใ้ห้เยน็จบั
เป็นฝาอยู่ขา้งบน ฉะนั�นงว้นดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ,น รส มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี 
ฉะนั�น มีรสอร่อยดุจรวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิได ้ฉะนั�นฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตวผ์ูห้นึ, งเป็นคนโลนพูดวา่ ท่านผูเ้จริญทั�งหลายนี,
จกัเป็นอะไร แลว้เอานิ�วชอ้นง้วนดินขึ�นลองลิ�มดู เมื,อเขาเอานิ�วชอ้นงว้นดินขึ�นลองลิ�มดูอยู ่งว้นดิน
ไดซ้าบซ่านไปแลว้ เขาจึงเกิดความอยากขึ�น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมส้ัตวพ์วกอื,นก็พากนักระทาํตามอยา่งสัตวน์ั�น เอานิ�ว
ช้อนงว้นดินขึ�นลองลิ�มดู เมื,อสัตวเ์หล่านั�นพากนัเอานิ�วช้อนงว้นดินขึ�นลองลิ�มดูอยู่ ง้วนดินได้
ซาบซ่านไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นจึงเกิดความอยากขึ�น ต่อมาสัตว ์ เหล่านั�นพยายามเพื,อจะปั� นงว้นดิน
ใหเ้ป็นคาํ ๆ ดว้ยมือแลว้บริโภค  

ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวที,พวกสัตว ์พยายามเพื,อจะปั� นงว้นดินให้เป็นคาํ ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั�น เมื,อรัศมีกายของสัตวเ์หล่านั�นก็หายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เมื,อดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั�งหลายก็ปรากฏ เมื,อดวงดาว
นกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เมื,อกลางคืนและกลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหนึ,ง
และกึ,งเดือนก็ปรากฏ เมื,อเดือนหนึ,งและกึ,งเดือนปรากฏอยู ่ฤดูและปีก็ปรากฏ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยเหตุเพียงเท่านี�แล โลกนี� จึงกลบัเจริญขึ�นมาอีกฯ  
[57] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมาสัตวเ์หล่านั�นพากนับริโภคง้วนดิน 

รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน ดว้ยเหตุที,สัตวเ์หล่านั�นมวัเพลิน
บริโภคงว้นดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�น
จึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ�นทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม 
สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น สัตวพ์วกที,มีผิวพรรณงามนั�นพากนัดูหมิ,น
สัตวพ์วกที,มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า 
พวกเรา ดงันี�  เมื,อสัตวท์ั�งสองพวกนั�นเกิดมีการไวต้วัดูหมิ,นกนัขึ�น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจยั งว้นดินก็หายไป เมื,องว้นดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นจึงพากนัจบักลุ่ม ครั� นแลว้ ต่างก็
บ่นถึงกนัวา่ รสดีจริง รสดีจริง ดงันี�  ถึงทุกวนันี�ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากไดข้องที,มีรสดีอยา่งใด
อยา่งหนึ,ง มกัพูดกนัอยา่งนี� วา่ รสอร่อยแท ้ๆ รสอร่อยแท ้ๆ ดงันี�  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ 
ที,รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื�อความแห่งอกัขระนั�นเลยฯ  

[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมา เมื,องว้นดินของสัตว ์ เหล่านั�นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีกระบิดินขึ�น กระบิดินนั�นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ,น รส มีสี
เหมือนเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดีฉะนั�น ไดมี้รสอร่อยดุจรวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั�น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตวเ์หล่านั�นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านั�นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลนาน 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการที,สัตวเ์หล่านั�นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทาน 
กระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�นจึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ�น 
ทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองจาํพวกนั�น สัตวพ์วกที,มีผิวพรรณงาม พากนัดูหมิ,นสัตวพ์วกที,มีผิวพรรณ 
ไม่งามวา่ พวกเรามีผิวพรรณดีกวา่พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี�  เมื,อสัตวท์ั�ง
สองพวกนั�น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ,นกนัขึ�น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั กระบิดินก็
หายไป เมื,อกระบิดินหายไปแลว้ ก็เกิดมีเครือดินขึ�น เครือดินนั�นปรากฏคลา้ยผลมะพร้าวทีเดียว 
เครือดินนั�น ถึงพร้อมดว้ยสี รส กลิ,น มีสีคลา้ยเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดี ฉะนั�น ไดมี้รสอร่อยดุจ
รวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั�นฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตว์เหล่านั�นพยายามจะบริโภคเครือดิน 
สัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาล 
ชา้นาน โดยประการที,สัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั�นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ�นทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
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แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น 
สัตว์พวกที,มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ,นพวกที,มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี�  เมื,อสัตวท์ั�งสองพวกนั�น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ,นกนั 
เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมื,อเครือดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นก็
พากนัจบักลุ่ม ครั� นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัว่า เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ เดี�ยวนี� เครือดินของ 
พวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  ถึงทุกวนันี�ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ, งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอย่างนี� ว่า สิ, งของของเราทั�งหลายได้เคยมีแล้วหนอ  
แต่เดี�ยวนี�  สิ,งของของเราทั�งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ที,รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื�อความแห่งอกัขระนั�นเลยฯ  

[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมา เมื,อเครือดินของสัตวเ์หล่านั�นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ�นเองในที,ที,ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ,นหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั�นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื,อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที, ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพื,อบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเย็นขา้วสาลีชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกแล้วก็งอกขึ�นแทนที, ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีที,เกิดขึ�นเอง ในที,ที,ไม่ตอ้งไถ 
พากนัรับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้�นกาลชา้นาน ก็โดยประการที,
สัตวเ์หล่านั�นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ�นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ�นการช้านาน สัตว์เหล่านั�นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ� นทุกที ทั� งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยูเ่สมอ 
และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื,อคนทั�งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกาํหนัดขึ� น  
เกิดความเร่าร้อนขึ�นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั�งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั�นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอื,นเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชั,ว จงฉิบหาย 
คนชาติชั,ว จงฉิบหาย ดงันี�  แลว้พดูต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ�นชื,อวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี� เล่า ขอ้ที,วา่มานั�น 
จึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี�  ในชนบทบางแห่ง คนทั�งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถ้า 
ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเมื,อเขาจะนาํสัตวที์,ประพฤติชั,วร้ายไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึกถึงอกัขระที,รู้กนัว่าเป็นของดี อนัเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเนื�อความ
แห่งอกัขระนั�นเลยฯ  
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[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมยันั�นการโปรยฝุ่ นใส่กนัเป็นตน้ นั�นแล สมมติกนัวา่
ไม่เป็นธรรม มาในบดันี�  สมมติกนัว่าเป็นธรรมขึ�น ก็สมยันั�น สัตวพ์วกใด เสพเมถุนกนั สัตวพ์วก
นั�นเขา้บา้นหรือนิคมไม่ได ้สิ�นสองเดือนบา้ง สามเดือนบา้ง  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื,อใดแล สัตวท์ั�งหลายพากนัเสพอสัทธรรมนั,นอยู่เสมอ 
เมื,อนั�น จึงพยายามสร้างเรือนกนัขึ�น เพื,อเป็นที,กาํบงัอสัทธรรมนั�น ครั� งนั�น สัตวผ์ูห้นึ, ง เกิดความ
เกียจคร้านขึ�น จึงไดมี้ความเห็นอยา่งนี� วา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เราช่างลาํบากเสียนี,กระไร ที,ตอ้งไปเก็บ
ข้าวสาลีมา ทั� งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั� งในเวลาเช้าสําหรับอาหารเช้า อย่ากระนั�นเลย  
เราควรไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื,อบริโภคทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียวเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั�นมาสัตวผ์ูน้ั�นก็ไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไว ้เพื,อบริโภค
ทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียวกนั ฉะนี�แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตวผ์ูห้นึ, งเขา้ไปหา
สัตวผ์ูน้ั�นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั�นตอบวา่ ดูกรสัตว ์
ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื,อบริโภคพอทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั�นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั�น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื,อสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ, ง เขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั�น แลว้ชวนวา่ ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั�นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้ว
สาลีมาไวเ้พื,อบริโภคพอทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียวแลว้ฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�นแล สัตวผ์ูน้ั�นถือตามแบบอยา่งของ สัตวน์ั�นจึงไป
เก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียว เพื,อสี,วนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนั ท่านผูเ้จริญ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ, งเขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั�น แลว้ชวนว่า ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั�นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ไดไ้ปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื,อสี,วนัแลว้ ครั� งนั�นแล สัตวผ์ูน้ั�น ถือตามแบบอยา่งของสัตวน์ั�น จึงไปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื,อแปดวนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ เมื,อใดสัตวท์ั�งหลาย
เหล่านั�นพยายามเก็บขา้วสาลีสะสมไวเ้พื,อบริโภคกนัขึ�น เมื,อนั�นแล ขา้วสาลีนั�นจึงกลายเป็นขา้วมีรํา
ห่อเมล็ดบา้ง มีแกลบหุ้มเมล็ดบา้ง ตน้ที,ถูกเกี,ยวแลว้ก็ไม่กลบังอกแทน ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ 
(ตั�งแต่นั�นมา) จึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ ฯ  

[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั� งนั�น สัตวเ์หล่านั�นพากนัมาจบักลุ่ม ครั� นแลว้ 
ต่างก็มาปรับทุกขก์นัวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เดี�ยวนี�  เกิดมีธรรมทั�งหลายอนัเลวทรามปรากฏขึ�นในสัตว์
ทั�งหลายแลว้ ดว้ยวา่เมื,อก่อนพวกเราไดเ้ป็นผูส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นวมิานนั�นสิ�นกาลยืดยาวชา้นาน บางครั� ง
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บางคราวโดยระยะยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยขึ�นบนนํ� าทั,วไปแก่เราทุกคน งว้นดินนั�นถึงพร้อม
ดว้ยสี กลิ,น รส พวกเราทุกคนพยายามปั� นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั�งสองเพื,อจะบริโภค 
เมื,อพวกเราทุกคน พยายามปั� นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั�งสองเพื,อจะบริโภคอยู ่รัศมีกาย
ก็หายไป เมื,อรัศมีกายหายไปแลว้ ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยก์็ปรากฏขึ�น เมื,อดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ�นแล้ว ดาวนกัษตัรทั�งหลายก็ปรากฏขึ�น เมื,อดวงดาวนกัษตัรทั�งหลายปรากฏขึ�นแล้ว 
กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏขึ�น เมื,อกลางคืนและกลางวนัปรากฎขึ�นแลว้ เดือนหนึ,งและกึ,งเดือนก็
ปรากฏขึ�น เมื,อเดือนหนึ,งและกึ,งเดือนปรากฏขึ�นแลว้ ฤดูและปีก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงว้น
ดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหารดาํรงชีพอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายที,เป็นอกุศลชั,วชา้ปรากฏขึ�นแก่พวกเรา งว้นดินจึงหายไป เมื,องว้นดิน
หายไปแลว้ จึงมีกระบิดินปรากฏขึ�น ระบิดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ,น รส พวกเราทุกคนบริโภค 
ระบิดิน เมื,อพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนั�นอยู ่รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยู่
ไดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายที,เป็นอกุศลชั,วช้าปรากฏขึ�นแก่พวกเรา กระบิดินจึงหายไป  
เมื,อกระบิดินหายไปแลว้ จึงมีเครือดินปรากฏขึ�น เครือดินนั�น ถึงพร้อมดว้ยสี กลิ,น รส พวกเราทุก
คนพยายามบริโภคเครือดิน เมื,อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั�นอยู ่รับประทานเครือดิน มีเครือดิน
เป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายที,เป็นอกุศลชั,วชา้ปรากฏขึ�นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป เมื,อเครือดิน
หายไปแลว้ จึงมีขา้วสาลีปรากฏขึ�นเองในที,ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วที,ไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด  
กลิ,นหอม มีเมล็ดเป็นขา้วสาร ตอนเยน็พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื,อบริโภคใน 
เวลาเยน็ ตอนเชา้ขา้วสาลีชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที, ตอนเชา้พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้ว
สาลีชนิดใดมาเพื,อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นขา้วสาลีชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที,  
ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมื,อพวกเราทุกคนบริโภคขา้วสาลี ซึ, งเกิดขึ�นเองในที,ไม่ตอ้งไถอยู ่
รับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายที,เป็นอกุศลชั,วช้าปรากฏขึ�นแก่พวกเรา ขา้วสาลีนั�นจึงกลายเป็น
ขา้วมีรําหุ้มเมล็ดบา้ง มีแกลบห่อเมล็ดไวบ้า้ง แมต้น้ที,เกี,ยวแล้วก็ไม่งอกขึ�นแทนที, ปรากฏว่า 
ขาดเป็นตอน ๆ จึงไดมี้ขา้วสาลี เป็นกลุ่ม ๆ อยา่กระนั�นเลย พวกเราควรมาแบ่งขา้วสาลีและปักปัน
เขตแดนกนัเสียเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั�นแลว้ สัตวท์ั�งหลาย จึงแบ่งขา้วสาลี ปักปันเขตแดนกนัฯ  
[62] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�นแล สัตวผ์ูห้นึ, งเป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว ้

ไปเก็บเอาส่วนอื,นที,เขาไม่ได้ให้มาบริโภค สัตวท์ั�งหลายจึงช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั�น ครั� นแล้ว  
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ไดต้กัเตือนอยา่งนี� วา่ แน่ะสัตวผ์ูเ้จริญ ก็ท่านกระทาํกรรมชั,วชา้นกั ที,สงวนส่วนของตนไว ้ ไปเก็บ
เอาส่วนอื,นที,เขาไม่ไดใ้หม้าบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมชั,วชา้เห็นปานนี� อีกเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั�นแล รับคาํของสัตวเ์หล่านั�นแลว้ แมค้รั� งที, 2 ... แม้
ครั� งที, 3 สัตวน์ั�นสงวนส่วนของตนไว ้ไปเก็บเอาส่วนอื,นที,เขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค สัตวเ์หล่านั�นจึง
ช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั�น ครั� นแลว้ ได้ตกัเตือนว่า แน่ะ สัตวผ์ูเ้จริญ ท่านทาํกรรมอนัชั,วช้านกั ที,สงวน
ส่วนของตนไว ้ไปเอาส่วนที,เขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมอนัชั,วชา้เห็นปานนี� อีกเลย 
สัตวพ์วกหนึ,งประหารดว้ยฝ่ามือ พวกหนึ,งประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง พวกหนึ,งประหารดว้ยท่อนไม ้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั�นเป็นตน้มา การถือเอาสิ, งของที,
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั� งนั�นแล พวกสัตวที์,เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั� นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
สิ,งของที,เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั�นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั�งหลาย อยา่กระนั�นเลย 
พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ, งให้เป็นผูว้า่กล่าวผูที้,ควรว่ากล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้,ควรติ
เตียนไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูข้บัไล่ผูที้,ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั�น ดงันี�   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นแลว้ สัตวเ์หล่านั�น พากนัเขา้ไปหาสัตวที์,สวยงามกว่า 
น่าดูน่าชมกวา่ น่าเลื,อมใสกวา่ และน่าเกรงขามมากกวา่สัตวทุ์กคนแลว้ จึงแจง้เรื,องนี� วา่ ขา้แต่สัตว ์
ผูเ้จริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงวา่กล่าวผูที้,ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ จงติเตียนผูที้,ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ 
จงขบัไล่ผูที้,ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบเถิด ส่วนพวกขา้พเจา้จกัแบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่พอ่  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั�นแลรับคาํของสัตวเ์หล่านั�นแลว้ จึงวา่กล่าวผูที้,ควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติเตียนผูที้,ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ ขบัไล่ผูที้,ควรขบัไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์
เหล่านั�นก็แบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่สัตวที์,เป็นหวัหนา้นั�นฯ  

[63] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที้,เป็นหัวหน้าอนัมหาชนสมมติ ดงันี� แล
อกัขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตุผูที้,เป็นหวัหน้า เป็นใหญ่ยิ,งแห่งเขต
ทั�งหลาย ดงันี�แล อกัขระวา่กษตัริย ์กษตัริย ์จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัที,สอง เพราะเหตุที,ผูเ้ป็นหวัหนา้ยงั
ชนเหล่าอื,นใหสุ้ขใจไดโ้ดยธรรม ดงันี�แล อกัขระวา่ ราชา ราชา จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัที,สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงันี� แล การบงัเกิดขึ�น แห่งพวกกษตัริยน์ั�น  
มีขึ� นได้ เพราะอักขระที, รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี� แล เรื, องของสัตว์เหล่านั� น  
จะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั�น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั�งในเวลาที,เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�นแล สัตวบ์างจาํพวกไดมี้ความคิดขึ�นอยา่งนี� วา่ 
พอ่เอ๋ย การถือเอาสิ,งของที,เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การกล่าวเท็จจกัปรากฏ 
การถือท่อนไมจ้กัปรากฏ การขบัไล่ จกัปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั�นเกิด
ปรากฏแล้วในสัตวท์ั�งหลาย อย่ากระนั�นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที,ชั,วช้ากนัเถิด  
สัตวเ์หล่านั�นพากนัลอยอกุศลธรรมที,ชั,วชา้แลว้  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที,สัตวเ์หล่านั�นพากนัลอยอกุศลธรรมที,ชั,วชา้อยู ่
ดงันี� แล อกัขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัแรก พราหมณ์เหล่านั�นพากนัสร้าง
กระท่อมซึ, งมุงและบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ, งมุงและบงัด้วยใบไม ้พวกเขา 
ไม่มีการหุงตม้ และไม่มีการตาํขา้วเวลาเยน็ เวลาเชา้ ก็พากนัเที,ยวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและ
ราชธานี เพื,อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเชา้ เขาเหล่านั�น ครั� นไดอ้าหารแลว้ จึงพากนักลบัไปเพ่งอยูใ่น
กระท่อมซึ,งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีก คนทั�งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั�นแลว้
พากนัพูดอยา่งนี� วา่พ่อเอ๋ย สัตวพ์วกนี� แลพากนัมาสร้างกระท่อมซึ, งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่า 
แลว้เพง่อยูใ่นกระท่อมซึ,งมุงและบงัดว้ยใบไม ้ไม่มีการหุงตม้ ไม่มีการตาํขา้ว เวลาเยน็เวลาเชา้ ก็พา
กนัเที,ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื,อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเช้า เขาเหล่านั�น 
ครั�นไดอ้าหารแลว้จึงพากนักลบัไปเพง่อยูใ่นกระท่อมซึ,งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีกฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั�นแล อกัขระวา่ พวกเจริญฌาน ดงันี�  จึงอุบติัขึ�น
เป็นอนัดบัที,สอง บรรดาสัตวเ์หล่านั�นแล สัตวบ์างพวกเมื,อไม่อาจสําเร็จฌานได ้ ที,กระท่อมซึ, งมุง
และบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า จึงเที,ยวไปยงัคามและนิคมที,ใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู ่ 
คนทั�งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี�นั�นแลว้ จึงพูดอยา่งนี� วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี� ไม่อาจ
สําเร็จฌานไดที้,กระท่อมซึ, งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นทวาชะราวป่า เที,ยวไปยงับา้นและนิคมที,ใกลเ้คียง 
จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บดันี�พวกชนเหล่านี� ไม่เพ่งอยู ่บดันี�  พวกชนเหล่านี� ไม่เพ่งอยู ่
ดงันี�แล อกัขระวา่อชฺฌายกิา อชฺฌายกิา จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัที,สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมยันั�นการทรงจาํ การสอน การบอกมนต ์ถูกสมมติวา่เลว 
มาในบดันี�  สมมติวา่ประเสริฐ ดว้ยประการดงักล่าวมานี�แล การอุบติัขึ�นแห่งพวกพราหมณ์ นั�นมีขึ�นได ้
เพราะอกัขระที,รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี� แล เรื,องของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนัหรือ
เหมือนกนัจะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน 
ทั�งในเวลาที,เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

[65] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเ์หล่านั�นแล สัตวบ์างจาํพวกยึดมั,น 
เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ เพราะเหตุที,สัตวเ์หล่านั�นยึดมั,นเมถุนธรรม  
แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ นั�นแล อกัขระวา่ เวสฺสา เวสฺสา ดงันี�  จึงอุบติัขึ�น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที,กล่าวมานี�  การอุบติัขึ�นแห่งพวกแพศยน์ั�น 
มีขึ�นไดเ้พราะอกัขระที,รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี�แล เรื,องของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที,กล่าวมานี�แล การอุบติัขึ�นแห่งพวกศูทรนั�น
มีขึ�นได ้เพราะอกัขระที,รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี�แล เรื,องของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั�งในเวลาที,เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ที,กษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทรบา้ง 
ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ�นได ้จากวรรณะทั�งสี,  นี� แล เรื,องของ
สัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ด้วยธรรมเท่านั�น  
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที,สุดในประชุมชน ทั�งในเวลาที,
เห็นอยูท่ ั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
มิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุ เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ทั�งสิ�นฯ  

[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
สัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เป็นเหตุ เบื�องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  
ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคฯ์  

[69] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทาํกรรมทั�งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดว้ยกาย มีปรกติกระทาํกรรมทั�งสอง
ด้วยวาจา มีปรกติกระทาํกรรมทั�งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจ
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ความเห็นปนกนั เพราะยดึถือการกระทาํดว้ยอาํนาจความเห็นปนกนัเป็นเหตุ เบื�องหนา้แต่ตายเพราะ
กายแตก ยอ่มเสวยสุขบา้ง ทุกขบ์า้งฯ  

[70] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศยัการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั�ง 37 แลว้ ย่อมปรินิพพานใน
ปัจจุบนันี� ทีเดียวฯ  

[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั�งสี, นี�  วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ�นอาสวะแลว้ 
มีพรหมจรรยอ์ยู่จบแลว้ มีกิจที,ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตนแลว้ 
หมดเครื,องเกาะเกี,ยวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั�นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศกว่า
คนทั�งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที,สุดในประชุมชน 
ทั�งในเวลาเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

 

จิตวญิญาณคอืตัวสร้างร่างกาย 
พระพุทธเจ้าตรัสถึง “ลักษณะจิตวิญญาณ 7 ประการว่า  ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล) เอกจรัง 

(ไปแต่ผูเ้ดียว) อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง) คุหาสยงั (มีกายเป็นที,อาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยัอยูใ่นจิตตนเอง) 
อนิทสัสนงั (มองไม่เห็น) อนนัตงั (ไม่มีที,สุด) สัพพโต ปภงั (แจ่มใสโดยประการทั�งปวง)” (ที.สี.
9/350, ข.ุข.ุ25/13) 

พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท 
(อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
ดงันี�  “... วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา 
หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) ...” จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย 

สิ,งที,ยืนยนัว่า ขอ้ความที,พระพุทธเจา้ตรัสขา้งตน้เป็นจริง คือ คนเป็น ๆ มีพลงัชีวิตหรือ 
มีจิตวญิญาณ เวลามีบาดแผล จิตวญิญาณจะดูดดึงดินนํ� าลมไฟหรือวตัถุและพลงังานมาสร้างก่อเป็น
ร่างกาย แมไ้ม่ได้ทายาหรือไม่ได้เย็บแผล ก็ทาํให้เกิดเนื�อเยื,อเชื,อมต่อบาดแผลได้ แต่คนตายนั�น 
ไม่มีพลงัชีวิตหรือไม่มีจิตวิญญาณ แมข้ณะตายใหม่ ๆ ร่างกายจะยงัมีส่วนประกอบเช่นเดียวกบั 
คนเป็น แต่เวลามีบาดแผล บาดแผลจะไม่เชื,อมต่อกนั ไม่วา่จะทายาอยา่งดีหรือเยบ็แผลอยา่งดีก็ตาม 
มีแต่จะเปื, อยพังทลายไปเรื, อย ๆ จะเห็นว่า คนเป็นก็มีร่างกาย คนตายใหม่ ๆ ก็มีร่างกายที, มี
ส่วนประกอบเหมือนคนเป็น ดงันั�นคนเป็นจึงต่างจากคนตายตรงที, คนเป็นนั�นมีจิตวิญญาณ (มีพลงั
ชีวิต) ร่างกายสามารถเจริญเชื,อมต่อกนัได ้แต่คนตายนั�นไม่มีจิตวิญญาณ (ไม่มีพลงัชีวิต) ร่างกาย 
ไม่เจริญไม่เชื,อมต่อกนั  
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คนเป็นมีจิตวญิญาณจะมีพลงัดูดสารอาหารและพลงังานมาเลี�ยงชีวิตกอร์ปก่อเป็นเนื�อเยื,อ
อวยัวะของร่างกาย และมีพลงัผลกัเอาสารและพลงังานที,ชีวิตไม่ตอ้งการออกจากชีวิต ส่วนคนตาย
ไม่มีจิตวิญญาณจะไม่มีพลงัดูดสารอาหารและพลงังานมาเลี�ยงชีวิตไม่กอร์ปก่อเป็นเนื�อเยื,ออวยัวะ
ของร่างกายและไม่มีพลังผลักเอาสารและพลังงานที,ชีวิตไม่ต้องการออกจากชีวิต จะเห็นว่า  
จิตวิญญาณเป็นพลงัที,ดูดสารหรือพลงังานที,ชีวิตตอ้งการมาเลี� ยงชีวิต และผลกัสารหรือพลงังานที,
ชีวติไม่ตอ้งการออกจากชีวติ  

คนเป็นมีจิตวิญญาณเนื�อเยื,ออวยัวะของร่างกายจะทาํงาน ส่วนคนตายไม่มีจิตวิญญาณ
เนื�อเยื,ออวยัวะของร่างกายจะไม่ทาํงาน จะเห็นว่า จิตวิญญาณเป็นสิ, งที,ทาํให้เนื�อเยื,ออวยัวะของ
ร่างกายทาํงาน 

สารพิษใด ๆ เป็นพิษก่อโรคร้ายแรง พอเอาไปใส่คนตายคนตายก็ไม่เป็นโรค แต่พอเอาไป
ใส่คนเป็น คนเป็นก็จะเป็นโรค แสดงวา่ จิตวญิญาณเป็นสิ,งที,ดึงเอาสารพิษมาก่อโรคในชีวติคน  

คนเป็นมีจิตวิญญาณร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีโรคไดม้ากมาย แต่พอตายไปไม่มีจิต
วิญญาณไม่มีความแข็งแรงไม่มีโรค (โรคทุกโรคหายหมด) แสดงว่าจิตวิญญาณเป็นตวัสร้างความ
แขง็แรงหรือสร้างโรค ซึ, งจะสร้างดว้ยเหตุปัจจยัอะไรนั�นเป็นสิ,งที,ตอ้งเรียนรู้ต่อไป 

แสดงวา่ จิตวิญญาณคือพลงังานที,ดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาลมาสร้าง
ทุกสิ,งทุกอย่างในชีวิตคน ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็นประธานของสิ,งทั�งปวง  
ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” 
(ข.ุข.ุ25/11) 

 

ภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลทาํให้โรคเกดิได้อย่างไร  
จิตวญิญาณไดส้ร้างประสาทอตัโนมติัไขสันหลงัขึ�นมา เพื,อสั,งใหก้ลา้มเนื�อเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) 

หนีพิษหรือบีบเอาพิษออกจากร่างกาย ดงัที,นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้บวา่ Flexor (withdrawal) reflex 
เป็นรีเฟล็กซ์ ที,เกิดเมื,อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ที,ผิวกาย ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์ ถอยส่วนของ
ร่างกายหนีออกจากตวักระตุน้อนัตรายนั�น เรียก withdrawal reflex การรับรู้ความรู้สึกปวด (Pain) 
เป็นกลวิธีเตือนร่างกายว่ามีอนัตรายมาถึง และถือว่าเป็นกลวิธีป้องกนัร่างกายที,สําคญัอย่างหนึ, ง 
ตวักระตุน้ใหเ้กิดความเจบ็ปวดเรียกวา่ Nociceptive stimuli ซึ, งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน 
หรือสารเคมีก็ได ้การรับรู้ความเจ็บปวดตอ้งอาศยั Sensory receptor ที,เป็น Naked nerve ending  
ซึ, งอาจเรียกอีกอยา่งหนึ, งวา่ Nociceptor ก็ได ้... เมื,อกลา้มเนื�อหดตวัมากเกินไปจากการออกกาํลงั
กายเกินขนาด หรือกล้ามเนื�อขาดเลือดมาเลี� ยงจะเกิดอาการปวดกลา้มเนื�อ เรียกว่า muscle pain  
เชื,อวา่เกิดจากมีการคั,งของสารเคมีที,เรียกวา่ “P factor” ซึ, งอาจเป็น K ประจุบวก เป็นสาเหตุให้เกิด
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อาการเจ็บปวดได ้อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง (Spasm) ของกลา้มเนื�อ มีผลให้กลา้มเนื�อ
ขาดเลือดมาเลี� ยงมากยิ,งขึ�น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ�นไปอีก ... (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชัยเลิศ 
พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที,ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื�อเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื�อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี�ยง หรือกลา้มเนื�อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื,นส่งจากกลา้มเนื�อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื�อ ซึ, งการหดตวันี� จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั�นมากขึ�นไปอีก มี positive feedback เกิดขึ�นทาํให้เพิ,มการหดตวัรุนแรงขึ�น จนกระทั,งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื�อขึ�น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกล้ามเนื�อเรียบ กล้ามเนื�อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี,ยนแปลงความตึงของผนงัหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ, งเป็นผลจากความ
ร้อนหรือความเยน็ 

2. การหลั,งเหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ,ง
ของร่างกาย 

3. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหนา้ที,
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพื,อการขบัถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที,เนื�อเยื,อขาดเลือดไปเลี� ยง จะรู้สึกปวดที,เนื�อเยื,ออย่างรวดเร็ว ยิ,งกรณีที,มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที,มีการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื,องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื�อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื�อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี� ยงกล้ามเนื�อลดลงมาก และการหดตวัเพิ,มอตัราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื�อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี�ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid Metabolites ต่าง ๆ 



267 

 

เช่น กรดแลกติก อยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนี�ยงัมี brady kinin และ polypeptides อื,น ๆ เกิดขึ�นจาก
มีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื�อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209)  
โมเลกุลต่าง ๆ ที,พบในสิ, งมีชีวิต เรียกว่าชีวโมเลกุล (Biomolecule) โมเลกุลเหล่านี� มี

สมบติัพิเศษประการหนึ,ง คือทาํงานตามหนา้ที,ได ้จากการศึกษาถึงหนา้ที,ของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ 
พบวา่โมเลกุลประเภทโปรตีนมีหนา้ที,กวา้งขวางมาก กล่าวคือ 

 1. มีหนา้ที,เร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ที,เกิดขึ�นในสิ,งมีชีวติ โมเลกุลที,ทาํหนา้ที,นี� เรียกวา่ เอนไซม ์
เช่น นํ�ายอ่ยในกระเพาะมีตวัเร่งยอ่ยอาหารในโมเลกุลใหญ่ใหเ้ป็นโมเลกุลเล็ก เป็นตน้ 

 2. ทาํหนา้ที,ขนส่งสารต่าง ๆ เช่น ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) รับส่งออกซิเจนจากปอด
ไปเลี�ยงเซลลต่์าง ๆ ทั,วร่างกาย เป็นตน้ 

3. ทาํหนา้ที,เกี,ยวกบัการเคลื,อนไหว เช่น โปรตีนในกลา้มเนื�อ เมื,อหดตวัมีผลให้เกิดการ
เคลื,อนไหว  

4.  ทาํหนา้ที,เป็นโครงสร้าง เช่น โปรตีนในผวิหนงัเป็นแผน่ หุม้ห่อร่างกาย  
5. ทาํหน้าที,เป็นภูมิคุม้กนั ในร่างกายของสัตวช์ั�นสูง จะมีโปรตีนที,เรียกว่าแอนติบอดี

(antibody) ทาํหนา้ที,ทาํลายสิ,งแปลกปลอมต่าง ๆ ที,เขา้สู่ร่างกาย เช่น เชื�อโรคที,เขา้สู่ร่างกาย  
6. ทาํหน้าที,รับข่าวสารและถ่ายทอดเป็นกระแสประสาท เช่น โปรตีนในจอภาพของ

ดวงตามีความสามารถในการรับแสงและเปลี,ยนแปลงให้เป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง ทาํให้
ตาเรามีความสามารถในการมองเห็นได ้

โปรตีนยงัมีหนา้ที,อีกจาํนวนมาก ... ชีวโมเลกุลประเภทอื,นมีหนา้ที,จาํเพาะเหมือนกนั เช่น 
DNA ทาํหนา้ที,เป็นสารพนัธุกรรม RNA ทาํหนา้ที,ถ่ายทอดรหสัพนัธุกรรมให้เป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรท
และไขมนัทาํหนา้ที,เป็นโครงสร้างของเยื,อเซลล์และผนงัเซลล์ เป็นตน้ ... ขอ้ที,น่าสังเกตในที,นี� คือ
ชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหน้าที,เหมือนเครื,องจกัรกลต่าง ๆ ความสามารถในการ
ทาํงานไดโ้ดยมีหน้าที,จาํเพาะอย่างจึงเป็นสมบติัสําคญัของชีวโมเลกุล นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้ยายาม
ศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที,ทาํให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบตัิที,สําคญัประการนี�  และได้พบว่า
ความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื,องมาจากลกัษณะโครงสร้าง (structure) 
และโครงรูป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ,งมีชีวิตและ 
ไม่มีชีวติ ดงันี� เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี,ยวที,
สาํคญั 3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มี
อิทธิพลต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้
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โครงรูปเปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สาํคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า 
และอุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล  
ซึ, งเท่ากบัวา่มีผลต่อหนา้ที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้
โครงรูปและโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียก
สภาพนี�วา่ สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกวา่
สภาพธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบั
ต่าง ๆ ซึ, งทาํใหมี้โครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ 
จะมีโครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ,์2535 : 38-41) 

จะเห็นไดว้่า กลไกที,ทาํให้เกิดโรค คือ เมื,อมีตน้เหตุอย่างน้อยขอ้ใดขอ้หนึ, งที,ทาํให้เกิด
สภาพที,เป็นพิษ อนัตราย ระคาย หรือไม่สบายในร่างกาย เช่น เมื,อร่างกายกระทบอนัตรายจากภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุล จิตวิญญาณ (พลงัชีวิต) จะสั,งระบบประสาทอตัโนมติัไขสันหลงักระตุ้นให้
กล้ามเนื�อเกิดการผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัเพื,อหนีพิษหรือขบัพิษ (ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์)  
การผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัของกลา้มเนื�อจะยิ,งรุนแรงมากขึ�น ตามความรุนแรงของพิษ
อนัตราย สิ, งระคาย หรือ สิ, งไม่สบายนั�น ๆ ถ้าพิษมากเกินจนไม่สามารถขบัออกได้หมด จะเกิดการ
เกร็งตวัคา้ง เลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก สารอาหารและพลงังานที,เป็นประโยชน์ไหลเวยีนเขา้เซลล์
ไม่ได ้ของเสียถูกพลงัของชีวติผลกัดนัออกจากเซลลไ์ม่ได ้ทาํใหเ้ซลลผ์ดิอุณหภูมิและผดิโครงสร้าง
โครงรูป จึงเสื,อมเสียหนา้ที,โดยทาํหน้าที,มากไปหรือน้อยไป หรือผิดเพี�ยนไปจากปกติ หรือไม่ทาํ
หน้าที, กลไกนี� เกิดขึ�นที,ใดของร่างกายก็ส่งผลให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ที,นั,น รวมทั�งส่งผลเสีย
เชื,อมโยงกระทบไปยงัอวยัวะอื,น ๆ เพราะทุกอวยัวะลว้นทาํหนา้ที,สัมพนัธ์เชื,อมโยงกนั 

ประกอบกบัเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ, งทาํหน้าที,ในกลไกฟาโกไซโตซีส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ง เนื�องอก เซลล์ที,ผิดปกติ เชื�อโรคและพิษต่าง ๆ แลว้หลั,งเอนไซมห์รือนํ� ายอ่ยต่าง ๆ มาสลาย 
แลว้พลงัชีวิตผลกัดนัขบัออกจากร่างกายทางช่องทางต่าง ๆ โดยกลไกรีเฟล็กซ์ของเซลล์ ซึ, งทาํให้
เราไม่เจ็บป่วย เมื,อเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ถูกทาํลายจากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลหรือถูกทาํลาย
ดว้ยพิษอื,น ๆ ทาํให้โครงสร้างและโครงรูปของเซลล์เสีย เซลล์ก็จะเสียหนา้ที, ไม่สามารถกาํจดัพิษ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมคา้งอยูใ่นร่างกาย ทาํให้เซลล์เสื,อมและตายก่อน
เวลาอนัควร การทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ก็เสื,อม จึงทาํให้เกิดโรคไดทุ้กโรคหรือเกิดอาการเจ็บป่วย
ไดทุ้กอาการหรือเกิดความเสื,อมไดทุ้กเซลลทุ์กอวยัวะของร่างกาย จุดใดที,อ่อนแอและมีพิษมากก็จะ
เกิดอาการก่อน แลว้ค่อยลุกลามไปจุดอื,น ๆ ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
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ภาวะสมดุลร้อนเยน็ทาํให้โรคหายได้อย่างไร 
ถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลงังานที,สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวิตจะดูดดึงมาสังขาร

สังเคราะห์เป็นพลงังานและรูปร่างของชีวิตที,ปกติแข็งแรง ชีวิตจึงมีกาํลงัและเบาตวั ตรงกนัขา้ม  
ถา้ชีวิตได้รับสารหรือพลงังานที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวิตจะผลกัขบัสิ,งนั�นออกจากชีวิต
หรือสังเคราะห์เป็นสภาพผิดปกติในร่างกาย เมื,อเสียพลงัในการขบัสิ, งนั�นออกจากชีวิต พลงัของ
ชีวติก็จะลดลง เกิดอาการกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั หรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น  

กรณีที, 1 นกัวิทยาศาสตร์พบว่า การตากแดดอ่อน ๆ ตอนเช้าหรือเยน็ ซึ, งตอนเช้าหรือ 
ตอนเยน็นั�นอากาศเยน็ เป็นพลงัที,สมดุลร้อนเยน็ต่อชีวติพลงัชีวติจะรับแสงแดดอ่อน ๆ และพลงัเยน็
ดงักล่าวไปสังเคราะห์กบัคอเลสเตอรอลให้เป็นวิตามินดีสามารถนาํพาแคลเซียมเขา้กระดูกและ
นาํไปใชต้ามส่วนต่าง ๆ ของเนื�อเยื,อได ้จึงช่วยสร้างพลงัและรูปร่างที,ปกติแข็งแรง แต่ตอนเที,ยงวนั
อากาศร้อนมากไม่มีพลงัเยน็ช่วย จึงไม่สมดุลร้อนเยน็ต่อชีวิต ชีวิตจึงเอาพลงังานดงักล่าวไปใช้
ไม่ได ้และเสียพลงัชีวติเพื,อผลกัดนัพลงัร้อนเกินออกไป เราจึงอ่อนเพลียและทาํให้เนื�อเยื,อเสียสภาพ
ไปจากปกติ แมจ้ะเอาแสงแดดอ่อน ๆ ขนาดเท่ากบัตอนเช้าหรือเยน็ไปให้ชีวิตไดรั้บสัมผสัขณะที,
รู้สึกร้อนมาก ชีวิตก็จะเอาแสงแดดอ่อน ๆ นั�นไปใช้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สภาพที,สมดุลร้อนเย็น  
จึงไม่ไดพ้ลงัเพิ,ม แต่ตรงกนัขา้มกลบัอ่อนเพลียและไม่สบายมากขึ�น เนื,องจากชีวิตตอ้งเสียพลงัที,
มากขึ�นในการผลกัดนัพลงัที,ร้อนเกินมากขึ�น ส่วนคนที,ตายแล้วนั�นจะไม่มีพลงัชีวิตที,จะนาํพลงั 
ใด ๆ ไปใชไ้ด ้

กรณีที, 2 ในขณะที,เป็นไข ้เป็นสภาพที,ชีวิตมีพลงัความร้อนที,มากเกิน ชีวิตจะดนัสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนออก มกัจะเหม็นขา้ว เหม็นกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไป มกัจะผะอืดผะอม 
กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนักตวั อาจอาเจียนหรือถ่ายออก เพราะขา้วเป็นคาร์โบไฮเดรทให้พลงังาน
ความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน นอกจากไม่เป็นประโยชน์แลว้ ยงัเป็นโทษต่อร่างกาย ณ เวลานั�น 
ขณะเป็นไข ้สัญญาของชีวิตจึงสั,งให้ร่างกายผลิตพลงังานผลกัดนัสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนออกจากร่างกาย 
ตรงกนัขา้มเมื,อทาํใหร่้างกายเยน็ลงดว้ยวิธีใดก็ตาม ชีวิตมกัจะหอมขา้ว หอมกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,
มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปแลว้มีพลงั เบาตวั เพราะสัญญาของชีวิตสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ย
และพลงัสัญญาของชีวติก็ดูดดึงสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ไปเลี�ยงชีวติ เป็นประโยชน์ต่อชีวติ 

กรณีที, 3 กินฤทธิl เยน็จากผกัอยา่งเดียวจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงัระดบัหนึ,ง และกินฤทธิl ร้อน
จากขา้วอยา่งเดียวจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงัระดบัหนึ,ง แต่ถา้กินทั�งผกัและขา้วจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงั
สูงกว่า แสดงวา่ ชีวิตรับเอาพลงัสมดุลร้อนเยน็มาสังเคราะห์เป็นพลงัที,มีประสิทธิภาพของชีวิตคือ
พลงัเยน็จากผกัและพลงัร้อนจากขา้ว ยิ,งไปกวา่นั�นคือถา้ไดพ้ลงัเยน็จากสมุนไพรผลไมผ้กั และพลงั
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ร้อนจากขา้ว ถั,วหลากชนิด (ประมาณ 1-5 ชอ้นแกงต่อวนั) ไขมนัเพียงเล็กนอ้ยจากธญัพืช และเกลือ
เพียงเล็กนอ้ย (ประมาณ 1 ชอ้นชาต่อวนั) ที,ไดส้ัดส่วนสมดุลร้อนเยน็ จะรู้สึกไดว้า่มีพลงัชีวติสูงสุด 

ถา้เรามีวิธีการระบายสารหรือพลงังานที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก และใส่สาร
หรือพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป พร้อมกบัการไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป พลงัชีวิตจะ
ดูดสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี�ยงส่วนต่าง ๆ ของชีวิต เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์
ต่าง ๆ ก็จะมีพลงัสูงสุด มีโครงสร้างและโครงรูปตามปกติ ทาํหนา้ที,ไดต้ามปกติ ทาํให้เม็ดเลือดขาว
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสลายพิษ ตามกลไกฟาโกไซโตซีสและเซลล์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพใน
การผลิตพลงังานมาเกร็งตวัและผลกัดนัขบัพิษต่าง ๆ ออกไปจากร่างกาย เมื,อพิษถูกกาํจดัออกจาก
ร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก 
เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวก สารอาหารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ซึ, งเป็นประโยชน์ จะยิ,งสามารถ
เขา้ไปหล่อเลี�ยงเซลล์ไดแ้ละของเสียระบายออกจากเซลล์ได ้ก็จะช่วยทาํให้โรคและอาการเจ็บป่วย
ต่าง ๆ ทุเลาหรือหายไป ส่งเสริมใหร่้างกายแขง็แรงยิ,งขึ�น 

 

อาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไรแก้อย่างไร 
พระพุทธเจา้ไดต้รัสประโยชน์หรือตวัชี� วดัของการมีสุขภาพที,ดีใน “กกจูปมสูตร” 5 ขอ้ 

ดงันี�  1) ความเจ็บป่วยน้อย 2) ความลาํบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยู่ผาสุก (ม.มู.
12/265) 

เมื,อปรับสมดุลร้อนเยน็มีอาการ 3 อยา่งที,ควรรู้ 
1. รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั แสดงวา่ ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง และช่องทางระบาย

พิษของร่างกายโล่ง ใหใ้ชว้ธีินั�นต่อไป 
2. รู้สึกไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงวา่ ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง ชีวิตจึงมีกาํลงั

ส่งผลใหมี้ความรู้สึกเบากาย แต่ช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขดัจึงเกิดอาการไม่สบายขึ�น ให้ใช้
วธีินั�นต่อไปพร้อมกบัเปิดช่องทางระบายพิษทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางที,ติดขดัคือบริเวณที,เกิด
อาการไม่สบาย ดว้ยการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธหรือวิธีอื,น ๆ ที,ถูกกนั (ลางเนื�อ
ชอบลางยา) เมื,อปฏิบติัไดดี้ต่อเนื,องอาการไม่สบายจะทุเลาหรือหายไป 

3. รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั แสดงว่า การปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่ถูกตอ้ง ทาํให้
เกิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลยิ,งขึ�น ชีวิตจะเสียพลงัในการขบัพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออก ทาํให้
รู้สึกอ่อนเพลียหนกัตวั รวมทั�งเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ถา้ทาํต่อไปจะเกิดผลเสียหายต่อสุขภาพ
ยิ,งขึ�น ใหห้ยดุวธีิการนั�น แลว้คน้หาวธีิการใหม่ที,ถูกกนั 
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กลุ่มอาการเจบ็ป่วย ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 5 กลุ่มอาการ 
1. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน 
2. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเยน็เกิน 
3. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเยน็เกิน เกิดขึ�นพร้อมกนั 
4. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อนเย็นพนักนัเกิน 

ตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 
5. กลุ่มอาการของภาวะร่ายกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกิน 

ตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) 
1. อาการของภาวะร้อนเกิน (ยุคนี�  80% มกัจะร้อนเกิน ซึ, งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

ความเครียด อาหารรสจดั อาหารเนื�อสัตว์ อาหารมีสารพิษ การสัมผสัเครื,องยนต์ เครื, องไฟฟ้า  
เครื,องอิเลคโทรนิค โลกร้อนขึ�น และมลพิษต่าง ๆ เป็นตน้)  

อาการหลกั (อาการที,ถูกตอ้ง) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนแลว้รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (อ่อนเพลียหนกัตวั) เมื,อกระทบอากาศเยน็ อาหาร
หรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลัง 
อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเกิน แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ปากคอแหง้ กระหายนํ�า ดื,มนํ�าแลว้รู้สึกสดชื,น ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน 
ชา แผลพุพอง ผื,น คนั ปัสสาวะเขม้ปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั ชีพจร 
เตน้แรง เส้นเลือดขยายตวั 

กรณีเป็นภาวะร้อนเกิน แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

2. อาการของภาวะเย็นเกิน (ยุคนี�  5% มกัจะเย็นเกิน ซึ, งมีสาเหตุตรงกนัขา้มกบัภาวะ 
ร้อนเกิน) 

อาการหลกั (อาการที,ถูกตอ้ง) เมื,อกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือสมุนไพรฤทธิl หรือสิ,งที,มี
ฤทธิl เยน็แลว้รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหาร
หรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 
อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,มีฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายนํ�า รสของนํ�าจืดผดิปกติ ปวด เหี,ยว ซีด เยน็ ตึง แข็ง มึน 
ชา ท้องอืด หัวตื�อ มือเย็น เท้าเย็น หนาวสั,น ปัสสาวะใสปริมาณมาก อุจจาระเหลว กําลังตก 
อ่อนเพลีย หนกัตวั ชีพจรเตน้เบา เส้นเลือดหดตวั 
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กรณีเป็นภาวะเยน็เกิน แกไ้ขดว้ยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

3. อาการภาวะร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึ<นพร้อมกนั (ร้อนเยน็พนักนั)  
15 % ของคนยุคนี�  มกัจะมีทั�งภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั อาการหลัก 

(อาการที,ถูกตอ้ง) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวั
อ่อนเพลีย) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl เยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) 
แต่เมื,อกระทบทั�งสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย
มีกาํลงั เช่น อยู่ในร่มหรือที,อากาศเยน็แลว้รู้สึกหนาว อยากตากแดดหรืออยากอยู่ในที,อากาศร้อน 
พอตากแดดหรืออยู่ในที,อากาศร้อน แล้วรู้สึกสบาย สักพกัรู้สึกร้อนไม่สบายตวั อยากเขา้ร่มหรือ
อยากอยู่ในที,อากาศเยน็ พอเขา้ร่มหรืออยูใ่นที,อากาศเยน็ก็สบายดี สักพกัเกิดอาการหนาวไม่สบาย 
อยากตากแดดหรืออยากอยู่ในที,อากาศร้อน สลบัไปมาแบบนี� เรื,อย ๆ แสดงว่าชีวิตตอ้งการทั�งพลงั
ร้อนและเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั แสดงว่าเป็นอาการภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�น
พร้อมกนั หรือกินอาหารหรือสมุนไพรฤทธิl ร้อนอยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กินอาหารหรือสมุนไพร
ฤทธิl เยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่กินอาหารหรือสมุนไพรทั�งฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึก
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงวา่ชีวิตตอ้งการสารและพลงังานทั�งร้อน
และเยน็มาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั แสดงวา่เป็นอาการภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 

 อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,ทาํให้เกิดภาวะร้อนเกินและ 
เยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุลร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ไขสู้ง (เป็นเด่นของร้อน) 
แต่หนาวสั,น (เป็นเด่นของเยน็) ปวดศีรษะ (เป็นเด่นของร้อน) ร่วมกบัทอ้งอืด (เป็นเด่นของเยน็)  
ตวัร้อน (เป็นเด่นของร้อน) ร่วมกบัมือเทา้เยน็ (เป็นเด่นของเยน็) เป็นตน้  

กรณีเป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั เท่าที,รู้สึก
สุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

4. สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl ร้อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน 
ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

5. สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ 
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ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

 

กลไกการเกดิอาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไร 
เมื,ออุตุนิยาม คือวตัถุและพลงังาน ที,พลงัร้อนเยน็ไม่เท่ากนั เคลื,อนสังเคราะห์กนั (สังขาร) 

ดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนเป็นพีชนิยาม คือ พืช ซึ, งจะมีขนัธ์ 3 (รูป สัญญา สังขาร) จะเห็นได้
วา่ พืชเกิดมาจากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ พืชจะมีสัญญา คือ พลงัจาํไดห้มายรู้วา่
จะดูดเอาสารหรือพลงังานอะไรไปเลี�ยงตวัเองดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็ แลว้สังเคราะห์ (สังขาร) เป็น
รูปร่างและหนา้ที,ของพืช และผลกัสารและพลงังานที,ไม่ตอ้งการออกดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็  

เช่น ชาวสวนยางพาราจะกรีดยางก่อนรุ่งเชา้อากาศเยน็จะไดน้ํ� ายางเยอะ เพราะพืชเกิดมา
จากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ เยน็เกินชีวติพืชก็อยูไ่ม่ได ้สัญญาของพืชจึงขบัสิ,งที,
มีฤทธิl เยน็ซึ, งก็คือนํ�าออกจากตน้พืช เมื,อกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดน้ํ� ายางมาก แต่ถา้กรีดยาง
ในช่วงกลางวนั อากาศร้อนจะได้นํ� ายางน้อยหรือไม่ได้นํ� ายาง เพราะร้อนเกินชีวิตพืชก็อยู่ไม่ได ้
สัญญาของพืชจึงดูดนํ� าเขา้มาไวเ้พื,อดบัร้อน ไม่ปล่อยนํ� าออกมา การกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึง
ไดน้ํ�ายางนอ้ยหรือไม่ไดน้ํ�ายาง  

ซึ, งเมื,อพฒันามาเป็นสัตว์หรือคน จะได้สัญญาของการปรับสมดุลร้อนเย็นอัตโนมัติ
ดงักล่าวมาดว้ย เป็นผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึ�นในสัตวห์รือคน เมื,อกระทบกบัพลงังานหรือสารที,มี
พลงังานร้อนเยน็แตกต่างกนัไป  

คนหรือสัตว ์จะมีขนัธ์ 5 (รูป-ร่างกาย, เวทนา-พลงัรู้สึกสุข ทุกข ์หรือ เฉย ๆ, สัญญา-พลงั
จาํไดห้มายรู้ รวมทั�งดูดดึงพลงังานหรือสารที,ชีวิตตอ้งการเขา้ไปในชีวิต และผลกัพลงังานหรือสาร
ที,ชีวติไม่ตอ้งการออกจากชีวติ, สังขาร-พลงัปรุงแต่ง หรือสังเคราะห์ หรือสร้าง, วญิญาณ-พลงัรู้)  

อาการต่าง ๆ เกิดจากจิตวิญญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ) เป็นตวัสร้างขึ�นมา
ตามกลไกสมดุลร้อนเยน็ ถา้ไม่มีจิตวญิญาณจะไม่มีอาการไม่มีความรู้สึกต่าง ๆ 

เมื,อสัญญา (พลงัจาํไดห้มายรู้) ของชีวิตรับรู้สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลก็จะสังขาร (ปรุงแต่ง 
สังเคราะห์ หรือสร้าง) ความรู้สึกที,ไม่สบายต่าง ๆ ขึ�นมา อาจเกิดอาการที,ไม่สบายหนึ,งอาการหรือ
หลายอาการก็ได้ รวมลงเป็นทุกขเวทนา (ความรู้สึกทุกข์) โดยมีวิญญาณรับรู้สิ,งต่าง ๆ ที,เกิดขึ�น
ตวัอยา่งดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
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ตารางที, 7 ตวัอยา่งอาการเด่นของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบ
ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลนั�น ๆ แต่อาจเป็นสภาพอื,นได้) และกลไกในการสร้างสมดุล 
ร้อนเยน็ โดยการกระทาํของจิตวญิญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 
โดยการกระทําของจิตวิญญาณ

ของผู้นั<น (เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที,มกั
เป็น ในลาํดับแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน
เย็น โดยการกระทําของจิต

วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

ปากคอแหง้ 
กระหายนํ� า ดื,มนํ� า
แลว้รู้สึกสดชื,น 

สัญญาของชีวิต (พลงัจาํไดห้มายรู้ 
รวมทั�งดูดดึงพลงังาน หรือสารที,
ชีวิตต้องการเข้าไปในชีวิต และ
ผลักพลังงานหรือสาร ที, ชีวิตไม่
ตอ้งการออกจากชีวิต) จะสังขาร 
(สร้าง) เวทนา (ความรู้สึก) ดงักล่าว 
ซึ, งรับรู้อาการที,เกิดขึ�นดว้ยวิญญาณ 
(พลงัรู้)  เพื,อให้สัญญาของชีวิต 
ดูดดงึเอานํ� าซึ,งมีฤทธิl เยน็เขา้ไปดบั
พลงัร้อนที,มากเกินให้อยู่ในขีดที,
พอดี 

ปากคอชุ่ม  
ไม่กระหายนํ� า  
รสของนํ� าจืด 
ผิดปกติ 

สัญญาของชีวิต (พลงัจาํได้
หมายรู้ รวมทั�งดูดดึงพลงังาน
หรือสารที,ชีวิตต้องการ เข้า
ไปในชีวิต และผลกัพลงังาน
หรือสารที, ชีวิตไม่ต้องการ
ออกจากชีวิต )  จะสังขา ร 
(สร้าง) เวทนา (ความรู้สึก) 
ดังกล่าว ซึ, ง รับ รู้อาการที,
เกิดขึ�นดว้ยวิญญาณ (พลงัรู้) 
เ พื, อ ใ ห้ สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต
ต่อต้านการรับนํ� าซึ, งมีฤทธิl
เยน็เขา้ไปในร่างกาย เพื,อให้
ร่างกายซึ,งขณะนั�นมีพลงัเยน็
มากเกินอยูแ่ลว้ไม่ให้เยน็ไป
กวา่เดิม 

ปวด  บวม  แดง 
ร้อน  

-ปวด เ กิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู้สึกปวดขึ� นมา เมื,อมีภาวะ
ร้อนเกิน รวมเป็นทุกขเวทนาให้
วญิญาณรับรู้เพื,อจะไดแ้กไ้ขไม่ให้
ร้อนเกิน เช่น ชีวิตที,ถูกไฟไหม ้นํ� า
ร้อนลวก จะรู้สึกปวด แต่เมื,อเอา 

ปวด เหี,ยว ซีด เยน็ -ปวด เกิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู้สึกปวดขึ� นมา เมื,อมี
ภาวะเยน็เกิน รวมเป็นทุกขเวทนา
ให้วิญญาณรับรู้เพื,อจะได้
แกไ้ขไม่ใหเ้ยน็เกิน เช่น ชีวติ
ที,ถูกนํ� าแขง็หรืออากาศเยน็ 
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทําของจิตวิญญาณ
ของผู้นั<น (เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 วา่นหางจระเข ้นํ� าแขง็ หรือสิ,งที,มี
ฤทธิl เย็นมาใส่ อาการปวดก็จะ
ลดลงหรือหายไป หรือชีวิตมีกรด
ยริูกหรือกรดแลกติกมากเกิน ซึ,งมี
ฤทธิl ร้อนก็จะรู้สึกปวด เมื,อกิน
อาหารหรือสมุนไพรฤทธิl เย็น 
พอกทาด้วยสมุนไพรฤทธิl เย็น 
หรือทาํใหเ้ยน็ลงดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
อาการปวดจากกรดดังกล่าวก็จะ
ลดลงหรือหายไป เพราะพลงัร้อน
ที,มากเกินถูกทาํลายดว้ยเย็น เมื,อ
ชีวิตสมดุลร้อนเยน็อาการปวดจะ
หายไป สัญญาจะสังขารความรู้สึก
สบายขึ�นมาแทน 
-บวม เกิดจากสัญญาของชีวิตจะ
ดูดนํ� าซึ, งมีฤทธิl เยน็ไปดบัร้อน จึง
เกิดอาการบวมขึ� น เช่น ไฟไหม ้
นํ� าร้อนลวก แมลงสัตวก์ดัต่อย มี
กรด มีความร้อนตามร่างกายที,
มากเกิน ก็มกัจะเกิดอาการบวม 
-แดงร้อน เมื,อสัมผสัอากาศร้อน 
หรือทาํงานหนกั ๆ เกิดความร้อน
ในร่างกาย สัญญาจะสั,งประสาท
อตัโนมติัใหส้ั,งใหเ้สน้เลือด 

 มาก ๆ นาน ๆ จะรู้สึกปวด 
แต่พอผิงไฟ แช่นํ� าอุ่น หรือ
ทาํใหอุ่้นขึ�นดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
อาการปวดก็จะลดลงหรือ
หายไป เพราะพลงัเยน็ที,มาก
เกินถูกทาํลายด้วยร้อน เมื,อ
ชีวิตสมดุลร้อนเย็น อาการ
ปวดจะหายไป สัญญาจะ
สังขารความรู้สึกสบายขึ� น 
มาแทน 
-เหี,ยว เกิดจากสญัญาผลกัดนั
เอานํ� าซึ, งมีฤทธิl เย็นออกไป
จากร่างกายที,มีชีวิตบริเวณที,
เยน็เกิน เช่น เอามือไปแช่นํ� า
นาน ๆ  มือก็จะเหี,ยว ไปอาบนํ� า
ก็มกัปวดปัสสาวะ อยู ่ใน
ห้องแอร์เย็น ๆ หรืออากาศ
หนาวเยน็ก็มกัปัสสาวะบ่อย 
กินอาหารหรือสมุนไพรฤทธิl
เยน็ก็มกัปัสสาวะบ่อย 
-ซีดเยน็ เมื,อสมัผสัอากาศเยน็ 
หรือสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ สัญญาจะ
สั,งประสาทอัตโนมัติให้สั,ง
ใหเ้สน้เลือดหดตวั 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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 ขยายตวั เพื,อเพิ,มพื�นที,ใหส้ญัญาดนั
ความร้อนออกได้ ธาตุอาหารเข้า
ไปที,เนื�อเยื,อได้ ผลิตเป็นพลงังาน
ได้ จึงเกิดความร้อน สัญญาจะใช้
พลงังานดงักล่าวดนันํ� าเลือดซึ, งจะ
ซบัความร้อนไว ้ดนัพลงัร้อนออก
จากจากร่างกายทางเส้นเลือด จึง
เกิดสภาพอาการแดงร้อน   

 พื�นที, ในการระบายความ
ร้อน เก็บความร้อนที,มีไวสู้้
ควา ม เ ย ็น  เ ล ือด ล ม ก็จ ะ
ไหลเวียนไม่สะดวก ธาตุ
อาหารไม่เข้าไปที, เนื� อเยื,อ 
จึงไม่เกิดการผลิตพลงังาน 
ทําให้เกิดสภาพอาการซีด
เยน็ 

ตึง แขง็ มึน ชา สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต สั, ง ใ ห้ ร ะ บ บ
ประสาทอตัโนมติัไขสนัหลงัสั,งให้
กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบเอาพิษภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป จึงเกิด
อาการตึงแขง็ปวดมึนชา 

ตึง แขง็ มึน ชา สญัญาของชีวติสั,งให้ระบบ
ประสาทอตัโนมติัไขสนัหลงั
สั,งให้กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบ
เอาพิษภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการ
ตึงแขง็ปวดมึนชา 

แผลพพุอง ผื,น คนั -พลังร้อนเกินจะเผาให้เ นื� อเยื,อ
เสื,อม ประกอบกบัสัญญาของชีวิต
จะสั,งให้เซลลเ์นื�อเยื,อผลิตพลงังาน 
(สงัขาร) ขึ�นมาผลกัดนัและเกร็งตวั
บีบพิษร้อนเกินออกเนื�อเยื,อจึงฉีก
เปื, อยเป็นแผล สัญญาของชีวิตจะ
ดูดนํ� ามาดับร้อนที,มากเกิน จึงเกิด
เป็นแผลพพุองเป็นถุงนํ� า 
 

ท้องอืด หัวตื� อ มือ
เย็น เท้าเย็น หนาว
สั,น 

-เ มื,อมีภาวะเย็นเกิน เ ช่น 
เมื,ออากาศเยน็มาก ๆ สมัผสั
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็มาก ๆ สัญญา
ของชีวิต จะสั,งระบบประสาท
อตัโนมติัใหเ้สน้เลือดหดตวั 
เพื,อลดพื�นที,ในการระบาย
ความร้อนเพื,อ เ ก็บความ
ร้อนไวสู้้ความเยน็ เมื,อเส้น
เลือดหดตวัมากเกินใน 
กระเพาะอาหารหรือลาํไส ้
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 -ผื,นคนั เกิดจากสญัญาของชีวติ ดนั
พลงังานหรือสารที,ร้อนเกินออกมา
ระบายทางผิวหนงั แต่ดว้ยพิษร้อน
เกินที, มีปริมาณมาก ไม่สามารถ
ระบายออกได ้ท ัน  จึงคั ,งค า้ง ที,
ผิวหนัง สัญญาของชีวิตจึงสังขาร 
(สร้าง) ความรู้สึกคนั ด้วยการสั,ง
ให้ร่างกายผลิตสารฮิสตามีน เป็น
สารที,ทาํให้รู้สึกคนั (แพทยแ์ผน
ปัจจุบันจึงให้ยาแอนตี�  (ต่อต้าน) 
ฮิสตามีน กดฮิสตามีนกลบัคืนไปก็
ไม่คนั แต่พิษร้อนเกินก็ยงัทําลาย
อยู่เหมือนเดิม หมดฤทธิl ยาก็ออก
อาการใหม่ หรือผูน้ั� นใส่พิษร้อน
เกินที,เป็นตน้เหตุไปมาก ๆ ยาเคมีก็
กดฮิสตามีนไม่ได ้ทาํให้อาการคนั
ไม่หายไปหรือเป็นหนักยิ,ง ขึ� น) 
สัญญาของชีวิตสร้างความรู้สึกคนั
เพื,อให้เกา การเกาเป็นการเสียดสี 
การเสียดสี ทําให้เกิดความร้อน 
เมื,อเกิดความร้อนสัญญาจะสั,งให้
เส้นเลือดขยายตวั เพื,อเพิ,มพื�นที,ใน
การระบายความร้อน (จะสังเกตได้
เมื,ออากาศร้อนหรือทาํงานหนกั ๆ  

 เ ลื อ ด ล ม ไ ห ล เ วี ย น ไ ม่
สะดวก ย ่อยไม่ได ้ก็เกิด
อาการท ้องอืด เส้นเลือด
บริเวณศรีษะหดตวัมากเกิน 
เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
ก็เกิดอาการหัวตื�อ เส้นเลือด
บริเวณมือเทา้หรือทั,วตวัหด
ตวัมากเกิน เลือดลมไหลเวยีน
ไม่สะดวก ก็เกิดอาการมือ
เย็นเท้าเย็นหรือหนาวสั,น
ตามเนื�อตวั 
-เมื,อลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl  
เย็น ใส่สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเขา้
ไป จนเกิดสมดุลร้อนเย็น 
เส้นเลือดจะขยายตัวอย่าง
พอดี เลือดลมก็ไหลเวียน
สะดวก เมื,อยอ่ยไดดี้อาการ
ท้องอืดก็หายไป เลือดลม
ไหลเวียนขึ� นหัวได้อาการ
หัวตื� อก็หายไป เลือดลม
ไหลเวียนตามมือเท้าหรือ
ทั,วตวัได้ อาการมือเย็น  
เทา้เยน็หนาวสั,นก็หายไป 



278 

 

ตารางที, 7 (ต่อ) 

อา กา ร เ ด่ นข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที,มักเป็น
ในลาํดับแรกเมื,อ
ก ร ะ ท บ สิ, ง ที, มี
ฤทธิl ร้อนเกิน แต่
อาจเป็นสภาพไม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 เสน้เลือดจะขยายตวั) เมื,อเส้นเลือด
ขยายตวัสัญญา ก็จะสามารถผลกัดนั
เอาสารหรือพลงังานร้อนเกินออก
จากร่างกายทางผิวหนังได้ อาการ
คนัก็จะลดลง (ยกเวน้พิษร้อนมาก
เกิน ระบายออกได้น้อย เหลือคา้ง
มาก ก็จะยงัคนัเหมือนเดิม) ถา้ใช้
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที,
ถูกกัน ดับหรือถอนพิษร้อนเกิน
ออกไ ด ้ ส ัญญา ของ ชีว ิต จะก ด 
ฮีสตามินกลับไป อาการคันก็จะ
หายไป เพราะไม่ตอ้งใช้ฮีสตามีน
เ ป็ น ก ล ไ ก ร ะ บา ย พิ ษ ข อ ง ชีวิต 
เนื,องจากไม่มีพิษร้อนเกินแลว้  
-ผื,นแดง เกิดจากสญัญาของชีวติดูด
นํ� ามาดบัพิษร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือด
แดงมาซ่อมแซมเนื�อเยื,อที,เสื,อมจาก
พิษร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือดขาวมา
สลายพิษ เมื,อร่างกายเยน็ลง เพราะ 
สามารถดับหรือถอนพิษร้อนเกิน
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที,ถูกกนั ก็ไม่ตอ้ง
ใช้นํ� า เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือด
ขาวอีกต่อไป สัญญาของชีวิตก็ดนั
กลบัไปใชป้ระโยชน์ที,อื,นของ 
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้นั< น  ( เวทนา,  สัญญา,  สังขาร , 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 ร่ า ง ก า ย  ทํา ใ ห ้อ า ก า ร ผื ,น แ ด ง
หายไป 
-ถ้าปล่อยให้พิษร้อนเกินมีมากขึ� น
ไปเรื, อย ๆ ผิวหนังก็จะถูกทําลาย 
ได้มาก สลับกับการสร้างเนื� อเยื,อ
ใหม่ ขึ� นมาแทนสลับไปสลับมา 
เรียกวา่โรคสะเก็ดเงิน ถา้ผิวหนงัถูก
พิษ ร้อ น เ กิ น เผ า จน ดําไ ห ม้แ ล ะ
กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบพิษร้อนเกินนั�น
ออก แลว้บีบรัดไปเรื,อย ๆ จนตาย 
เรียกว่าโรคหนังแข็ง แต่ถา้ระบาย
พิษร้อนเกินออกไปได้แลว้ใส่สิ,งที,
สมดุลร้อนเย็นเขา้ไป กลา้มเนื�อจะ
คลายตวั เพราะไม่มีพิษร้อนที,ต้อง
บี บ อ อ ก  เ ลื อ ด ล ม จ ะ ไ ห ล เ วี ย น
สะดวก ชีวิตดูดสารและพลังงานที,
สมดุลไปเลี�ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได ้เมด็เลือดขาวที,แขง็แรงก็สามารถ
สลายเนื�อเยื,อที,เสื,อมมากเกินได ้และ
สญัญาของชีวิตก็ดูดสารและพลงังาน
ที,สมดุลร้อนเยน็ ไปซ่อมหรือสร้าง
เนื�อเยื,อได้ อาการหรือโรคดังกล่าวก็
หายได ้ 
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 -เมื,อมีพิษร้อนเกินเม็ดเลือดขาวก็
จะอ่อนแอ (ซึ,งเม็ดเลือดขาวนั�นที,มี
หน้าที,สลายหรือทําลายเชื�อโรค) 
เ มื, อ เ ม็ด เ ลื อด ขา วอ่ อน แอ ก็ไ ม่
สามารถทาํลายเชื�อโรคได ้ทาํใหติ้ด
เชื�อที,ผิวหนังหรืออวยัวะต่าง ๆ ได ้
เ มื, อระบายพิษร้อนเกินออกได ้
ร่างกายสมดุลร้อนเย็น เม็ดเลือด
ขาวก็จะแข็งแรง สามารถสลาย 
หรือทาํลายเชื�อโรคได ้โรคติดเชื�อก็
หายไป  

  

ปัสสา วะมี สี เ ข้ม
แ ล ะ ปั ส ส า ว ะ มี
ปริมาณนอ้ย 

เมื,อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของ
ชีวิตจะขับเอาสารที,สามารถผลิต
เป็นพลงัร้อนไดอ้อกมา จึงเป็นสาร
ที,มีสีเขม้ในปัสสาวะ และจะดูดนํ� า
ไว ้ดับ ร้อนที, มากเ กิน ปล่อยนํ� า
อ อ ก ม า น ้อ ย  ป ัส ส า ว ะ จ ึง มี
ปริมาณนอ้ยและมีสีเขม้ 

ปัสสาวะมีสีใสและ
ปัสสาวะมีปริมาณ
มาก 

เมื,อมีภาวะเยน็เกิน สัญญา
ของชีวิตจะดูดเอาสารที,
สามารถผลิตเป็นพลงัร้อน
ได้ไว ้ผลิตเป็นพลังร้อน 
เพื,อทาํลายเย็นที,มากเกิน 
ไ ม่ ป ล่ อ ย ส า ร ดัง ก ล่ า ว
ออกมา ปัสสาวะจึงมีสีใส 
และเพื,อไม่ให้ ชีวิต เย็น
เกินจะขบันํ� าซึ, งมีฤทธิl เยน็
ออกมามาก ปัสสาวะจึงมี
ปริมาณมากและมีสีใส 
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,มกั
เป็นในลาํดบัแรกเมื,อ
กระทบสิ, ง ที, มีฤทธิl
เย็นเกิน แต่อาจเป็น
สภาพไม่สมดุลร้อน
เยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

ท้องผูก  อุจจาระ
แข็งเหนียว เหม็น 
ก ลิ, น ปั ส ส า ว ะ -
กลิ,นปาก-กลิ,นตัว
เ ห ม็ น -เ ห นี ย ว
เหนอะหนะตาม
เนื�อตวั  

-เมื,อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของ
ชีวิตจะดูดนํ� าไวด้บัร้อนที,มากเกิน
นั�น จึงดูดจากลาํไส้ใหญ่กลับคืน
ไป (โดยหลกัวิทยาศาสตร์ ชีวิตจะ
ดูดนํ� าและเกลือแร่ทางลาํไส้ใหญ่
กลบัคืนไปใชใ้นร่างกาย) ทาํให้นํ� า
ในลาํไส้ใหญ่น้อยลง เมื,อนํ� าน้อย
อุจจาระจึงเคลื,อนไดย้าก ทาํให้เกิด
อาการท้องผูก (ไม่ถ่ายหรือถ่าย
ยาก) นํ� าที,น้อยก็ทาํให้อุจจาระแข็ง
หรือเหนียว  
-ส่วนอุจจาระเหม็นเกิดจาก เมื,อมี
ภาวะร้อน เชื�อโรคจะขยายตวัเร็ว 
เช่นเดียวกับเมื,อสภาพอากาศร้อน
อบอา้ว อาหารจะบูดง่าย เพราะเชื�อ
โรคเกิดมาจากกลไกสมดุลร้อนเยน็ 
อยู่ได้ด้วยสมดุลร้อนเย็น ถ้าร้อน
มากเ ชื� อโรคจะ กลัวตาย จึง เ ร่ ง
ขยายตวั ดว้ยการเร่งกินอาหาร แลว้
ขบัถ่ายออกมาเป็นของเสียหรือพิษ 
มีสภาพบูดเน่าเหม็น ดังนั�น เมื,อมี
ภาวะร้อนเกิน เชื�อโรคในลาํไส้จึง
เร่งกินธาตุอาหารในอุจจาระ แลว้
ขบัถ่ายออกมา 

ท้อ ง เ สี ย  อุ จ จ า ร ะ
เหลว 

-เ มื, อ มี ภ า ว ะ เ ย็ น เ กิ น 
สัญญาของชีวิตจะขับนํ� า
ออกทุกทาง รวมทั� งทาง
อุจ จ า ร ะ  จึ ง ทํา ใ ห้เ กิด
ทอ้งเสีย อุจจาระเหลว 
-อุจจาระที,ดี อนัเกิดจาก
การกินอาหารที, สมดุล
ร้อนเยน็ จะไม่แข็งไม่เหลว 
จะนิ,มและเป็นลาํเหมือน
ขา้วหลาม กลิ,นไม่เหม็น 
กลิ,นอย่างมากจะเหมือน
ผักดอง และอุจจาระจะ
ล อ ย นํ� า  เ พ ร า ะ ก า ร กิน
อาหารที,สมดุลร้อนเย็น 
สัญญาของชีวิตจะดูดธาตุ
อาหารเข้าไปเลี� ยงชีวิต
ไดม้าก เหลือแค่กากอาหาร 
ทาํให้อุจจาระเบา จึงลอย
นํ� า ส่วนการกินอาหารที,
ไม่สมดุลร้อนเยน็ สัญญา
ของชีวิตจะดูดธาตุอาหาร
เข้าไปเลี� ยงชีวิตได ้น ้อย 
ทาํให้อุจจาระเหลือธาตุ
อาหารมากจึงหนกัและ 
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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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 เป็นของเสียหรือพิษ มีสภาพบูด
เ น่ า เ ห ม ็น  อ ุจ จ า ร ะ จึ ง เ ห ม ็น 
จากนั� นสัญญาของชีวิตจะดันพิษ
ออกทุกทาง ทําให้กลิ,นปัสสาวะ-
กลิ,นปาก-กลิ,นตัว เหม็น และที,
เหนียวเหนอะ หนะตามเนื�อตวั ก็
เพราะสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าไว ้
ดับร้อน แต่ผลักดันพิษร้อนออก 
ไป เกิดสภาพพิษเขม้ขน้ที,ถูกขบั
ออกทางผิวหนังนั� นมีนํ� าน้อย จึง
เหนียวเหนอะหนะตามเนื�อตวั เมื,อ
ดับหรือถอนพิษร้อนออกไป จน
เกิดสภาพสมดุลร้อนเย็น อาการ
ทั�งหมดดงักล่าวก็จะหายไป 

 จมนํ� า 

กาํลงัตก อ่อนเพลีย  
หนกัตวั 

เมื,อเ กิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล 
สัญญาของชีวิตจะเสียพลงัในการ
ดับขับภาวะ ร้อนเย็นไม่สมดุ ล
ออกไป จึง เ กิดอาการกําลังตก 
อ่อนเพลีย หนักตวั (ไม่มีพลงัตา้น
แรงดึงดูดของโลก) 

กาํลงัตก อ่อนเพลีย 
หนกัตวั 

เมื,อเกิดภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุล สัญญาของชีวิตจะ
เ สีย พ ลัง ใ น ก า ร ดับ ขับ
ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล
ออกไป จึงเกิดอาการกาํลงั
ตก อ่อนเพลียหนักตวั (ไม่
มีพลงัตา้นแรงดึงดูดของ
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, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

ชีพจรเตน้แรง  
เสน้เลือดขยายตวั 
 

สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง ร ะ บ บ
ประสาทอตัโนมติัสั,งให้เส้นเลือด
ขย าย ตัว  เ พื, อ เ พิ, ม พื� น ที, ใ นก า ร
ระบายร้อนที,มากเกิน และผลิต
พลงังานผลกัดนัร้อนที,มากเกินนั�น
ออกไป จึงเ กิดสภาพเส้นเลือด
ขยายตวั ชีพจรเตน้แรง 

ชีพจรเตน้เบา  
เสน้เลือดหดตวั 
 

สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง
ระบบประสาทอัตโนมัติ
สั,งใหเ้สน้เลือดหดตวั เพื,อ
ลดพื� นที, ในการระบา ย
ร้อ น  เ ก็บ พ ล ัง ร้อ น ไ ว้
ทาํลายเย็นที,มากเกิน เมื,อ
เ ส้ น เ ลื อ ด ห ด ตั ว ธ า ตุ
อาหารจะเขา้ไปที,เนื�อเยื,อ
ไดน้้อย ผลิตเป็นพลงังาน
ได้น้อย จึงเกิดสภาพเส้น
เลือดหดตวั ชีพจรเตน้เบา 

 

ในส่วนกลไกของภาวะร้อนเย็นเกิดขึ<นพร้อมกัน ก็เกิดจากชีวิตมีต้นเหตุของทั<งร้อนและ

เยน็ที�มากเกนิในเวลาเดียวกนั จึงเกดิอาการพร้อมกนั 

การแพทย์แผนจีนได้ระบุเอาไว้ว่า เมื,อใดก็ตามที,สภาวะหนึ,งสภาวะใดเกิดขึ�นแลว้ทาํให้การ
เกิดและการสลายของ หยิน (เย็น)-หยาง (ร้อน) ผิดปกติ หยิน-หยางจะเสียสมดุล เป็นเหตุให้เกิด
โรคภยัไขเ้จ็บขึ�น และในสภาวะเจ็บไขน้ั�น ย่อมมีการเกิดและการสลายของหยิน-หยางเขา้มา
เกี,ยวขอ้ง หากหยางมีปริมาณมากเกินไป จะทาํให้หยินอ่อนกาํลงัลง และในทาํนองกลบักนั ถา้หยิน
มากเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั�นหยาง 

ในเงื�อนไขที�แน่นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่น หยางที�มากเกินไปสามารถ

แปรเป็นหยนิได้ หรือหยนิที�มากเกนิไปสามารถแปรเป็นหยางได้ 
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สภาพเช่นนี� พบได้บ่อยในทางปฏิบติั เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้อนมากเกินไปอย่าง
เฉียบพลัน เช่น (ปอดอักเสบจากการติดเชื�อตามทัศนะแพทย์ตะวนัตก) ทําให้มีอาการไข้สูง 
หงุดหงิด หนา้แดง เหงื,อออกมาก ปากแหง้ คอแห้ง กระหายนํ� า ไอมีเสมหะปนเลือด ทอ้งผกู เบาขดั
และสีเขม้ เป็นตน้ 

ภาวะของพิษไขแ้ละความร้อนสูงในร่างกาย เป็นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลงังานมากเกิน
ปกติจนเกิดอาการตวัเยน็ (อุณหภูมิของร่างกายลดลง) อย่างกะทนัหันได ้มีอาการกระสับกระส่าย 
หน้าขาวซีด แขนขาเย็น หายใจขดั ชีพจรเตน้เบา อาการดงักล่าวนี� เป็นอาการของความเย็นมาก
เกินไป นั,นคือ ร่างกายเปลี,ยนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่สภาพหยนิ (เยน็) 

เมื,อร่างกายมีการเปลี,ยนแปลงมาถึงขึ�นนี� แลว้ หากไดรั้บการดูแลและรักษาอย่างถูกตอ้ง 
สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึ�น หน้าไม่ซีด ชีพจรเตน้แรงขึ�น สภาพหยางของ
ร่างกายค่อย ๆ กลบัคืนสู่สมดุล นี,คือตวัอยา่งที,สภาพร่างกายเปลี,ยนจากหยนิเป็นหยาง 

ความสมดุลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่างกายมนุษยไ์ม่ตายตวัแน่นอน แต่มีการ
เปลี,ยนแปลงตลอดเวลา เมื,อใดก็ตามที,สมดุลของมนัถูกทาํลายหรือมีการเปลี,ยนแปลงผูน้ั�นจะมี
อาการป่วย หากไม่สามารถแกไ้ขสมดุลนั�นให้กลบัสู่สภาวะปกติได ้ในที,สุดก็จะตาย ดงันั�นจึงตอ้ง
รักษาสมดุลหยนิ-หยางในร่างกายใหป้กติ ขณะเดียวกนัตอ้งปรับสมดุลร่างกายกบัสิ,งแวดลอ้มดว้ย 

สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทั� งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะภายในอยูใ่นภาวะสมดุลคงที,  

ถา้หยิน-หยางเกิดผิดปกติขึ�นไม่ว่าทางใดทางหนึ, ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ, งเพิ,มหรือขณะที,อีก
ฝ่ายหนึ,งอ่อนแอลง เช่น ถา้หยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ 

สภาพหยางมากเกินในที,นี�  หมายถึง การที,ร่างกายของคนสนองตอบอยา่งแรงต่อโรคภยั
ไข้เจ็บ ทาํให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข้ ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํ� า ท้องผูก เบาขดัและสีเข้ม  
ลิ�นแดง ชีพจรเตน้เร็ว 

สภาพหยนิมากเกิน หมายถึง สภาพที,ร่างกายบางส่วนอ่อนแอลงกวา่ปกติ ทาํใหเ้กิดอาการ
เยน็ เช่น มือทา้เยน็ ตวัเยน็ หนาวสั,น ไม่กระหายนํ�า ลิ�นขาวซีด 

การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ให้ยาเย็น ถ้าโรคเกิดจากสภาพ 
หยินมากเกิน (เยน็) ก็ให้ยาร้อนหรือยาขบัเยน็ เพื,อปรับหยิน-หยางให้เขา้สู่สภาวะสมดุล (โครงการ
พฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออกและมูลนิธิสาธารณสุขกบัการ
พฒันา. 2541 : 1-12) 

สภาพหยนิ-หยางกบัสุขภาพนั�น สอดคลอ้งกบันกัวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที,พบวา่
อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ,งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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ดงันี�  เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั  
3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพล
ต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหน้าที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี�วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ  
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ขอ้ที,น่าสังเกตในที,นี� คือชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหนา้ที,เหมือนเครื,องจกัรกล
ต่าง ๆ ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยมีหนา้ที,จาํเพาะอยา่ง จึงเป็นสมบติัสําคญัของชีวโมเลกุล 
นกัวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที,ทาํให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบติัที,สําคญั
ประการนี�  และไดพ้บวา่ความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆนั�น เนื,องมาจากลกัษณะ
โครงสร้าง (Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

จะเห็นไดว้่า การแพทยแ์ผนจีน และนกัวิทยาศาสตร์ พบว่า เยน็ที,สุดสามารถตีกลบัเป็น
ร้อน และร้อนที,สุดสามารถตีกลบัเป็นเยน็ได ้เช่น เนื�อเยื,อที,มีภาวะร้อนมาก ๆ ก็จะเสียโครงสร้าง
โครงรูป เมื,อเสียโครงสร้างโครงรูปก็จะเสียหน้าที, เมื,อเสียหน้าที,ถึงขั�นไม่ทาํหน้าที, ก็ไม่สามารถ
ผลิตพลงังานได ้เป็นสภาพร้อนตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อเยน็ถึงที,สุดชีวิตก็ตอ้งการพลงัร้อน สัญญาของ
ชีวติจะสั,งใหเ้ซลลเ์นื�อเยื,อผลิตพลงังาน เมื,อเนื�อเยื,อผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน 
หรือโดยปกติเมื,อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตวั แต่เมื,อร้อนถึงขีดหนึ, ง สัญญาของชีวิตจะสั,งให้
ระบบประสาทอตัโนมติัสั,งใหก้ลา้มเนื�อเกร็งตวับีบเอาพาร้อนเกินออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือด
เส้นประสาท ทาํให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนมากเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน เป็นสภาพร้อน
ที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อเย็นถึงที,สุดชีวิตก็ตอ้งการพลงัร้อน สัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อผลิต
พลงังาน เมื,อเนื�อเยื,อผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อนเป็นตน้ 

สภาพตีกลบัไปมาของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูว้จิยัไดพ้บวา่ 
สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl ร้อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน 
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ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

ตวัอยา่งเช่น อาการทอ้งอืด โดยทั,วไปเป็นภาวะเยน็เกิน เกิดจากเมื,อเยน็มากเกินจนทาํให้
เส้นเลือดในกระเพาะอาหารลาํไส้หดตวัเลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวกและเนื�อเยื,อไม่ทาํงาน พลงัชีวิต
ไม่สั,งใหเ้นื�อเยื,อหลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,เยน็เกิน ทาํใหย้อ่ยไม่ได ้เกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เมื,อใส่สิ,ง
ที,มีฤทธิl ร้อน พลังชีวิตจะดูดเอาพลังร้อนเข้าไปทาํลายเย็นเกิน เส้นเลือดขยายตวั เลือดลมก็จะ
ไหลเวยีนสะดวกและเนื�อเยื,อกลบัมาทาํงาน สารและพลงังานที,เหลือก็สมดุลร้อนเยน็ พลงัชีวิตจะสั,ง
ใหเ้นื�อเยื,อหลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

แต่ถา้เป็นทอ้งอืดที,เกิดจากร้อน มีกลไก คือ โดยปกติเมื,อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตวั 
แต่เมื,อร้อนถึงขีดหนึ,ง สัญญาของชีวติจะสั,งใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัสั,งใหก้ลา้มเนื�อผลิตพลงังาน
มาผลกัดนัและเกร็งตวับีบร้อนเกินออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ทาํให้เลือดลม
ไหลเวยีนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนมากเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน พลงัชีวติไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมา
ยอ่ยสิ,งที,ร้อนเกิน ทาํใหย้อ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เป็นสภาพร้อนที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ ถา้แก้
ดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนแก ้กลา้มเนื�อก็จะยิ,งเกร็งตวับีบพิษร้อนออกแรงกวา่เดิมและเนื�อเยื,อก็จะ
ยิ,งไม่ทาํงาน อาการทอ้งอืดก็จะยิ,งแยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ กลบัรู้สึกสบาย ก็ให้ใชสิ้,ง
ที,มีฤทธิl เย็น เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน กลไกก็คือ เย็นที,ใส่เขา้ไปพลงัชีวิตจะดูดไปดบัพิษร้อนที,
กาํลงัทาํร้ายชีวิตอยู่ ทาํให้กลา้มเนื�อคลายตวัและเนื�อเยื,อกลบัมาทาํงาน เพราะไม่มีพิษร้อนทาํร้าย
ชีวติแลว้ สารและพลงังานที,เหลือก็สมดุลร้อนเยน็ พลงัชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ย
สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

สําหรับทอ้งอืดที,เกิดจากร้อนเยน็พนักนั กลไกเกิดจากกลา้มเนื�อผลิตพลงังานมาผลกัดนั
และเกร็งตวับีบเอาพิษร้อนเยน็พนักนัออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ทาํให้เลือดลม
ไหลเวียนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนเยน็ที,มากเกินพนักนัเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน พลงัชีวิตไม่สั,งให้เนื�อเยื,อ
หลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,ร้อนเยน็พนักนั ทาํให้ยอ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เป็นสภาพร้อน
เยน็พนักนัที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย ก็ให้ใชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดง
วา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั กลไกก็คือ เมื,อใส่ร้อนเยน็ผสมกนั จุดที,ร้อนสัญญาของชีวิตจะดูด
เยน็ไปแก ้จุดที,เยน็สัญญาของชีวิตจะดูดร้อนไปแก ้เมื,อเกิดสภาพสมดุลร้อนเยน็กลา้มเนื�อจะคลาย
ตวั เพราะไม่ตอ้งบีบพิษของร้อนเยน็พนักนัออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก ประกอบกบัเนื�อเยื,อ
กลบัมาทาํงานตามปกติ เพราะไม่มีพิษร้อนเย็นพนักนัทาํร้ายชีวิตแล้ว สารและพลงังานที,เหลือก็
สมดุลร้อนเย็น พลังชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น จึงย่อยได ้
อาการทอ้งอืดก็จะหายไป 
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สาเหตุร้อนหรือร้อนเย็นพนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการเย็นอื,น ๆ ได้ทุกอาการ จึง
เรียกวา่ เยน็หลอก  

สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ 
ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนัเช่น  

ตวัอย่างที, 1 ตากแดดแลว้เป็นไขน้ั�น เป็นร้อนที,เกิดจากร้อน กินสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ ดบัหรือ
ถอนพิษร้อนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ก็จะหายไข ้ 

ตวัอย่างที, 2 ตากฝนแลว้เป็นไข ้เกิดจากเมื,อเยน็ถึงขีดหนึ, งชีวิตจะอยู่ไม่ได ้สัญญาของ
ชีวิตจะสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายเย็นที,มากเกิน แต่เมื,อผลิตพลงัร้อนมากเกินไปก็จะ 
เป็นไข ้เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน เมื,อใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็แก ้อาการจะยิ,งแยไ่ปกวา่เดิม เพราะ
ตน้เหตุเดิมก็คือฝนซึ,งเยน็อยูแ่ลว้ ชีวติยิ,งผลิตความร้อนมากยิ,งขึ�นเพื,อมาทาํลายเยน็ที,มากขึ�น อาการ
ไขก้็ยิ,งสูงขึ�น แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึกสบายไขล้ดลง เพราะร้อนที,ใส่เขา้ไป ไปทาํลาย 
เยน็เกินที,เป็นตน้เหตุ ชีวิตจึงไม่ตอ้งผลิตความร้อนมาทาํลายเยน็เกิน ไขจึ้งไม่เพิ,ม ส่วนความร้อนที,
ได้ผลิตขึ� นมาแล้ว ก็จะถูกสัญญาของชีวิต ขบัออกตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ปัสสาวะ 
อุจจาระ ผิวหนงั เหงื,อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก ไขก้็จะลดลงหายไป ก็ให้ใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน 
เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ เป็นสภาพเดียวกนักบัเมื,ออากาศหนาว เราไม่อยากอาบนํ� าเย็นธรรมดา  
ยิ,งไม่อาบนํ�าเยน็ธรรมดาก็ยิ,งหนาว เพราะชีวติใชค้วามร้อนที,มีอยูท่าํลายความเยน็ จนความร้อนที,ใช้
ไปนั�นหมดแลว้ เราจึงยิ,งรู้สึกหนาว แต่เมื,อฝืนไปอาบนํ� าเยน็ธรรมดา กลบัรู้สึกรู้สึกอุ่น เพราะเมื,อ
เยน็ถึงขีดหนึ,ง ชีวิตอยูไ่ม่ได ้สัญญาของชีวิตจะสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายเยน็ที,มากเกิน
เราจึงรู้สึกอุ่นขึ�น แต่ถา้ชีวติผลิตความร้อนมากไปก็จะไขขึ้�น 

ตวัอย่างที, 3 ไขที้,เกิดจากร้อนเยน็พนักนั รู้สึกไม่สบายจากทั�งแดดและฝน แลว้เป็นไข ้
ร้อน ๆ หนาว ๆ หรือเป็นไขด้ว้ยสาเหตุใดก็ตามแลว้รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ พอใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้
รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุ
เกิดจากสภาพร้อนเยน็พนักนั จุดที,ร้อนสัญญาของชีวิตจะดูดเยน็ไปแก ้จุดที,เยน็สัญญาของชีวิตจะ
ดูดร้อนไปแก ้เมื,อสมดุลร้อนเยน็อาการไขก้็จะหายไป 

ตวัอย่างที, 4 ผูป่้วยมาพบผูว้ิจยัดว้ยอาการบวมคนั เมื,อซักประวติัแลว้เป็นภาวะร้อนเกิน 
กลไกเกิดจากเมื,อร้อนมากเกินสัญญาของชีวิตดูดนํ� ามาดบัร้อนที,มากเกินจึงบวม และสร้างฮีสตามีน
ขึ�นมาจึงรู้สึกคนัเพื,อใหเ้กา ซึ, งเป็นการเสียดสีให้เกิดความร้อน สัญญาของชีวิตจะไดส้ั,งให้เส้นเลือด
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ขยายตวั สัญญาของชีวิตจะไดผ้ลกัดนัเอาสารและพลงังานที,เป็นพิษออกไปทางผิวหนงัได้ ผูว้ิจยั
แนะนาํให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็น หนึ, งสัปดาห์ อาการบวมคนัก็หายไป เพราะไม่มีพิษร้อนเกินทาํร้าย 
ชีวิตแล้ว สัญญาของชีวิตไม่ตอ้งใช้นํ� ามาดบัพิษร้อนเกินแลว้ จึงผลกัดนันํ� าออกไป อาการบวมก็
หายไป ไม่ตอ้งผลิตฮีสตามีนมาระบายพิษร้อนเกินแลว้ สัญญาของชีวิตก็ผลกัดนัฮีสตามีนกลบัไป
แปรสภาพเพื,อใชป้ระโยชน์อยา่งอื,นอาการคนัจึงหายไป 

เมื,อผูป่้วยใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นนานเขา้จนเยน็เกิน ก็ยงัใช้เยน็ต่อเนื,องไปเรื,อย ๆ สองเดือน
ผูป่้วยให้ขอ้มูลว่ากลบัมาบวมอีก ยิ,งใช้เย็นยิ,งบวม แต่พอใช้ร้อนกลบัยุบบวม กลไกการบวมครั� ง
หลงันี�  เกิดจากเมื,อเยน็เกินมาก ๆ สัญญาของชีวิตสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายความเยน็ที,
มากเกิน แต่ผลิตความร้อนมากเกินไป ซึ, งจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ สัญญาของชีวิตจึงดูดนํ� ามาดบัร้อน
ที,มากเกิน ทาํให้บวมขึ�นมาอีกครั� ง ยิ,งใช้เย็นก็ยิ,งบวม เพราะสัญญาของชีวิตยิ,งสั,งให้ร่างกายผลิต
ความร้อนมาทาํลายความเยน็ที,มากขึ�น ยิ,งเกิดความร้อนมากเกินยิ,งขึ�น สัญญาของชีวิตจึงยิ,งดูดนํ� ามา
ดบัร้อนที,มากเกินยิ,งขึ�น ทาํให้บวมมากขึ�น เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน แต่พอใชสิ้,งที,มีฤทธิl
ร้อนกลบัยุบบวม เพราะร้อนที,ใส่เขา้ไป สัญญาของชีวิตดูดไปดบัเยน็เกินที,เป็นตน้เหตุ สัญญาของ
ชีวติไม่ตอ้งสั,งใหร่้างกายผลิตร้อนมาทาํลายเยน็เกิน ร้อนที,ไดผ้ลิตขึ�นมาแลว้ และนํ� าที,ดูดมาดบัร้อน 
ก็จะถูกสัญญาของชีวิต ขับออกตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง  
เหงื,อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก บวมก็จะลดลงหายไป 

ผูว้ิจยัพบอาการบวมจากร้อนเยน็พนักนั กลไกจากร้อนเกินก็ทาํให้บวมได ้จากเยน็เกินก็ 
ตีกลบัเป็นร้อนทาํใหบ้วมได ้เมื,อใชร้้อนเยน็ผสมกนัแกแ้ลว้ รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบาย
แต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั สามารถยบุบวมได ้

สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการร้อนอื,น ๆ ไดทุ้กอาการ จึงเรียกว่า 
ร้อนหลอก 

ยงัมีตวัอยา่งของสภาพตีกลบัไปกลบัมา ไม่เป็นไปตามปกติ เช่น  
ดงัตวัอยา่ง ผูว้จิยัพบผูป่้วยมีพฤติกรรมร้อน รู้สึกร้อนตามร่างกาย กระทบอากาศร้อนแลว้

รู้สึกไม่สบาย เดินทางโดยสารยานยนตรู้์สึกไม่สบาย กระหายนํ� าบ่อย ดื,มนํ� าจะรู้สึกสดชื,น ถา้ไม่ดื,ม
จะรู้สึกคอแหง้กระหายนํ�า ทั�งหมดเป็นอาการร้อนเกิน แต่พอดื,มนํ� าก็จะปวดปัสสาวะทนัทีหรือปวด
ปัสสาวะในเวลาไม่นานนกั ปัสสาวะใสปริมาณมาก ปัสสาวะบ่อย เป็นอาการเด่นของเยน็เกิน กลไก
เกิดจากเมื,อร่างกายร้อนมาก สัญญาของชีวิตจะผลกัดนัพลงัร้อนออกมาที,นํ� า แลว้สัญญาของชีวิตก็
รีบผลกัดนันํ� าที,ร้อนนั�นออกจากร่างกาย เพื,อให้ชีวิตปลอดภยัจากร้อนเกิน ซึ, งถา้โดยทั,วไปเมื,อเกิด
ร้อนเกินสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าไวด้บัร้อนเกิน ทาํให้ปัสสาวะเขม้และปริมาณของปัสสาวะน้อย 
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ผูป่้วยท่านนี� กลบัมีสภาพอาการกลบักนัจากคนทั,วไป และผูป่้วยท่านนี� เมื,อถอนพิษร้อนต่อเนื,อง
สุขภาพก็ดีขึ�นเรื,อย ๆ เป็นลาํดบั 

อีกตวัอย่างของสภาพตีกลบัไปกลบัมา เช่น ผูที้,มีอาการทอ้งผูกสลบัทอ้งเสียเป็นประจาํ 
เป็นอาการหนึ, งที,มกัเสี,ยงต่อการตรวจพบว่า เป็นมะเร็งตบั สภาพดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ
ร้อนเกิน โดยสัญญาของชีวิตผูน้ั�นผลกัดนัพิษร้อนมากาํจดัหรือระบายที,ตบั สัญญาของชีวิตดูดนํ� า
จากลาํไส้ใหญ่มาดบัร้อนที,มากเกินทาํให้จึงทอ้งผูก และเมื,อชีวิตร้อนมาก ๆ ต่อเนื,องโดยไม่ไดรั้บ
การแกไ้ข สัญญาของชีวิตจะผลกัดนัสารหรือพลงังานร้อนไปที,นํ� าในร่างกาย แลว้ผลกัดนัออกจาก
ชีวติทางลาํไส้ใหญ่ทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย (ร้อนที,สุดตีกลบัเป็นเยน็) ร่างกายทาํงานตลอดเวลาโดย
หลกัวิทยาศาสตร์จะเกิดกรดและความร้อนขึ�น เมื,อขาดนํ� าชีวิตก็จะร้อน (เยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน) 
และเมื,อผูป่้วยไม่รู้ตน้เหตุก็จะใส่สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนในชีวิตตนเช่นเดิมเขา้ไปอีก สัญญาของชีวิตผูน้ั�น
ผลกัดนัพิษร้อนมากาํจดัหรือระบายที,ตบัอีก เมื,อร้อนมากสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าจากลาํไส้ใหญ่มา
ดบัร้อนที,มากเกินทาํให้จึงทอ้งผกู และเมื,อชีวิตร้อนมาก ๆ ต่อเนื,องโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข สัญญา
ของชีวิตจะผลกัดนัสารหรือพลงังานร้อนไปที,นํ� าในร่างกาย แล้วผลกัดนัออกจากชีวิตทาํให้เกิด
อาการทอ้งเสีย จึงเกิดทอ้งผกูทอ้งเสียสลบัไปมาเรื,อย ๆ จนสุดทา้ยก็พลงัชีวิตก็ผลิตเนื�อเยื,อใหม่เพิ,ม
มากขึ�นเรื,อย ๆ เพื,อใช้ผลิตพลงังานมาผลกัดนัพิษจาํนวนมากออกไปจึงเกิดเป็นเนื�องอกและมะเร็ง
ตบัในที,สุด 

 

ตัวอย่างกลไกการเกดิและการหายของโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ  
ตวัอยา่งกลไกการเกิดและการหายของโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตามหลกัการแพทย์

วิถีพุทธ เช่น เมื,อมีสิ,งที,เป็นพิษหรืออนัตรายจากสารหรือพลงังานที,ร้อนเยน็ไม่สมดุลมาสัมผสักบั
เซลลเ์นื�อเยื,อของร่างกาย จะทาํใหเ้กิดการผลิตพลงังานของเซลล์เนื�อเยื,อ เกิดสภาพเกร็งแข็งคา้งของ
กลา้มเนื�ออยา่งอตัโนมติั เพื,อหนีหรือขบัพิษหรืออนัตรายนั�นออก จึงทาํให้เกิดอาการตึงแข็งเจ็บปวด
มึนชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อนัเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ถา้กลไกดงักล่าวเกิดบริเวณ
ศีรษะก็จะเกิดอาการหนา้มืดวิงเวียน ถา้พิษหรืออนัตรายระคายเซลล์ผิวหนงัก็เกิดผื,นคนั ถา้พิษหรือ
อนัตรายทาํลายเซลล์ก็เกิดการเปื, อยพุพอง ถา้เป็นพิษร้อนเกินเผานํ� าให้แห้งก็เกิดอาการแห้งเกรียม
ไหม ้แต่ถา้ร่างกายส่งเลือดส่งนํ�าเหลืองไปกาํจดัพิษบริเวณนั�นก็จะบวมแดง ถา้ร่างกายผลิตพลงังาน
เพื,อต่อสู้พิษหรือขบัพิษก็เกิดอาการร้อนหรือเป็นไข ้(ยกเวน้สภาพที,ตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้งแกไ้ขให้
ถูกตน้เหตุ และถูกสภาพร้อนเยน็ที,เป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั) ถา้เป็นพิษเยน็เกินทาํร้ายก็เกิดการเยน็ชาซีด 
บริเวณนั�นมกัจะเหี,ยว เพราะร่างกายจะเคลื,อนนํ� าออกจากบริเวณนั�น เพื,อลดความเยน็ เหมือนสภาพ
ตอนเราแช่มือเทา้ในนํ� าเยน็นาน ๆ มือเทา้ก็จะเหี,ยวผิดปกติ (ยกเวน้สภาพที,ตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้ง
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แกไ้ขใหถู้กตน้เหตุ และถูกสภาพร้อนเยน็ที,เป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั) ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายสิ,งที,พิษ
ร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป สัญญาของชีวิตจะดูดสิ,งที,สมดุล
ร้อนเย็นไปเลี� ยง เปอรอกซิโซมของเซลล์เนื�อเยื,อและเลี� ยงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์เนื�อเยื,อ  
ทาํให้เปอรอกซิโซมมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และเซลล์เนื�อเยื,อต่าง ๆ จะมีสภาพปกติ ก็จะมี
กาํลงัมากขึ�นในการผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษดงักล่าวออกไปจากร่างกาย เมื,อพิษถูกกาํจดัออกจาก
ร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป พร้อมกบัการไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อก็
จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก และไม่มีพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลทาํลายร่างกาย จะทาํให้อาการปวดตึงแข็งมึนชา หนา้มืดวิงเวียน ผื,นคนั เปื, อยพุพอง บวม
แดงร้อนหรือไข้ หรืออาการเหี,ยวซีดเย็นชา ทุเลาหรือหายไป เมื,อปล่อยให้เกิดสภาพร้อนเย็น 
ไม่สมดุลนาน ๆ เซลลเ์นื�อเยื,อก็จะเสื,อมสภาพ ไม่สามารถทาํหนา้ที,ไดด้งัเดิม 

ถา้ร่างกายเกิดกลไกอตัโนมติัในการผลิตเซลล์เนื�อเยื,อใหม่ขึ�นมา เพื,อผลิตพลงังานในการ
ผลักดันพิษที,มีจาํนวนมากออกไป หรือแทนเนื�อเยื,อเดิมที,เสื, อมสภาพเสียหน้าที,ไป แต่พิษหรือ 
อนัตรายจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลยงัคงอยู ่เซลลเ์นื�อเยื,อใหม่ที,ผลิตขึ�นมานั�น ก็จะถูกทาํร้ายจากพิษ
หรืออนัตรายเดิมหรืออนัตรายที,มากกว่านั�น จึงเกิดสภาพเกร็งแข็งเสียหน้าที,เดิมแปะอยู่ตรงนั�น  
ถา้กลไกดงักล่าวเกิดขึ�นต่อเนื,องเรื,อย ๆ ก็จะสะสมเป็นเนื�องอกหรือมะเร็ง ประกอบกบัเม็ดเลือดขาว
ถูกพิษหรืออนัตรายดงักล่าวนั�นทาํร้ายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล พร้อม ๆ กบัเกิดสภาพเลือดลม
ไหลเวียนส่งอาหารและถ่ายเทของเสียไม่สะดวก เม็ดเลือดขาวก็จะเสื,อมสมรรถภาพไม่สามารถ
สลายเนื�องอกและมะเร็งได ้และเซลล์เนื�อเยื,อต่าง ๆ ก็อ่อนแอไม่สามารถผลิตพลงังานและไม่เกิด
รีเฟล็กซ์เพื,อขบัอนัตรายออกได ้เนื�องอกและมะเร็งก็จะขยายกระจายไปทั,ว เมื,อระบายพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวัเพราะไม่มีพิษจะตอ้ง
บีบออก ทาํให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก เซลล์ทุกเซลล์ก็แข็งแรง รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วย 
เพราะไดสิ้, งที,สมดุลร้อนเยน็มาสังเคราะห์ และไม่มีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลาย เมื,อเนื�อเยื,อของ 
เนื�องอกหรือมะเร็งที,ชีวิตผลิตขึ�นมาช่วยขบัพิษ ไม่ไดใ้ชข้บัพิษแลว้ เพราะไม่มีพิษจะตอ้งขบัออกแลว้ 
ชีวิตก็จะสลายเนื�องอกหรือมะเร็งทิ�ง จึงสั,งให้เม็ดเลือดขาวที,แข็งแรง เพราะไดพ้ลงัสมดุลร้อนเยน็ 
ไปโอบและหลั,งนํ� าย่อยหรือเอ็นไซม์มาสลายเซลล์เนื�องอกหรือมะเร็ง (กลไกฟาโกไซโตซีส) 
กลา้มเนื�อที,แขง็แรงก็จะเกิดกลไกรีเฟล็กซ์ เกร็งตวัขบัเซลล์เนื�องอกหรือมะเร็ง ที,สลายโดยเม็ดเลือด
ขาวออกจากร่างกายตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางหู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง ปัสสาวะ 
อุจจาระหรืออวยัวะระบายพิษตามปกติของร่างกาย ก็จะทาํให้เซลล์เนื�องอกหรือมะเร็งเล็กลงหรือ
หายไป  
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โรคภูมิคุม้กนัทาํร้ายตวัเอง (เอสแอลอี) เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลายเซลล์จน
เซลล์เกิดสภาพผิดปกติไปจากเดิม แต่ยงัไม่ถึงขั�นทาํให้เม็ดเลือดขาวเสื,อมสภาพ เม็ดเลือดขาวจึง
เขา้ใจผิดว่าเซลล์ที,ผิดรูปไปนั�นเป็นสิ, งแปลกปลอม เม็ดเลือดขาวจึงเขา้ไปทาํลาย จึงเกิดอาการ
ภูมิแพ ้ปวด และไม่สบายต่าง ๆ ดงันั�น ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบั
ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป เซลล์ของร่างกายก็จะอยูใ่นสภาพ
ปกติ เมด็เลือดขาวก็จะไม่ไปทาํลาย อาการของโรคเอสแอลอีก็จะทุเลาหรือหายไป 

การติดเชื�อโรค เมด็เลือดขาวนั�นมีหนา้ที,เขา้ไปโอบลอ้มสิ,งที,เป็นพิษ เชื�อโรค หรือเซลล์ที,
ผิดปกติ แล้วหลั,งเอนไซม์หรือนํ� าย่อยมาสลาย นักวิทยาศาสตร์เรียกกลไกดงักล่าวว่า ขบวนการ 
ฟาโกไซโตซีส ซึ, งขบวนการดงักล่าวจะเกิดพร้อม ๆ กนักบัการผลิตพลงังานของเซลล์เนื�อเยื,อมา
ผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออกจากร่างกาย (รีเฟล็กซ์) เมื,อมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล ขบวนการ
ดงักล่าวจะเสียหาย ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกาํจดัหรือตา้นทานเชื�อโรค ซึ, งมีอยู่ทั,วไปเป็นธรรมดา 
เชื�อโรคก็จะกินเซลล์ของร่างกายเราเป็นอาหาร จึงเกิดการติดเชื�อต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ถา้ระบายพิษ
ร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรง เพราะไม่ถูกพิษร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลาย เม็ดเลือดขาวที,แข็งแรงก็จะ
ทาํลายเชื�อโรคไดดี้ ทาํใหก้ารติดเชื�อทุเลาหรือหายไป 

การมีนํ� าตาลหรือโปรตีนหรือไขมนัในเลือดสูง เกิดจากส่วนที,ทาํหน้าที,สลายนํ� าตาลให้
เป็นพลงังาน ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของเซลล์ตบัอ่อน ซึ, งทาํหนา้ที,หลั,งฮอร์โมนอินซูลิน และส่วนที,
ทาํหน้าที,สลายสารอาหารให้เป็นพลงังาน ได้แก่ ไมโตคอนเดรียของเซลล์ทุกเซลล์เนื�อเยื,อของ
ร่างกาย เพราะไมโตคอนเดรียของเซลลเ์นื�อเยื,อนั�น ทาํหนา้ที,สลายคาร์โบไฮเดรท (ขา้ว แป้ง นํ� าตาล 
เผือก มนั) โปรตีน ไขมนัและกรดนิวคลีอิกให้เป็นพลงังาน ส่วนสําคญัดงักล่าวถูกภาวะร้อนเย็น 
ไม่สมดุลทาํลายสภาพเดิม จนเสียหน้าที,ในการสลายสารดงักล่าว จึงทาํให้สารดงักล่าวตกคา้งใน
เส้นเลือดหรือตกค้างตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากเกินปกติ ถ้าระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุล
ออกไปจากร่างกาย พร้อมกับใส่สิ, งที,สมดุลร้อนเย็นเขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป 
ส่วนประกอบของเซลล์เนื�อเยื,อก็จะแข็งแรงทาํหนา้ที,ไดต้ามปกติ เพราะไม่ถูกพิษร้อนหรือเยน็เกิน
ทาํลาย เซลล์สามารถสลายสารอาหารให้เป็นพลงังานได ้ภาวะคาร์โบไฮเดรท (ขา้ว แป้ง นํ� าตาล 
เผอืก มนั) โปรตีน ไขมนั กรดนิวคลีอิค ส่วนเกินสะสมในร่างกายก็จะลดลงหรือหายไป 

การเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล (ส่วนใหญ่เกิดจากพิษ
ร้อนเกิน รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั และเยน็เกิน ตามลาํดบั) โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมาก
ในอวยัวะระบบไหลเวียนเลือด ทาํให้หัวใจเกิดการบีบเกร็งตวัอย่างแรงโดยอตัโนมติั เพื,อขบัพิษ
ดังกล่าวออกไปจากร่างกาย จึงเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ� น ดังนั�นถ้าเรามีวิธีการระบายพิษ 
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ร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
กลา้มเนื�อหวัใจก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก ภาวะความดนัโลหิตสูงก็จะทุเลา
หรือหายไป 

ส่วนการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ,า เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล (สมัยก่อน
ประมาณ 30 ปียอ้นหลงั ส่วนใหญ่เกิดจากพิษเยน็เกิน แต่ปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนจนถึงขั�น
มีภาวะตีกลบัทาํให้เกิดความดนัโลหิตตํ,า รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั และเยน็เกินตามลาํดบั) 
โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมากในอวยัวะระบบไหลเวียนเลือด จนทาํลายสมรรถภาพในการบีบตวั
ของหวัใจ หรือหวัใจอ่อนแรงลง จึงเกิดภาวะความดนัโลหิตตํ,า ดงันั�นถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ, งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กล้ามเนื�อ
หัวใจไม่ถูกทาํร้ายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล หัวใจก็จะมีกาํลังบีบตวัแรงขึ� น ความดันโลหิตจึง
เพิ,มขึ�นสู่ภาวะปกติ  

การเป็นไตวาย เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล อาจเป็นพิษของสารหรือพลงังานที,มี
ฤทธิl ร้อนเกิน หรือร้อนเยน็พนักนั หรือเยน็เกินก็ได ้ตกคา้งอยูที่,บริเวณไต เมื,อพิษมีมากเกินจนทาํให ้
กลา้มเนื�อไตเกิดการเกร็งตวัคา้งและผลิตพลงังานมาดนัพิษออก ทาํให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก 
และเนื�อเยื,อของไตผดิโครงสร้างโครงรูป ผิดอุณหภูมิ ส่งผลให้ไตเสียหนา้ที, ไตเสื,อม ไตวาย ดงันั�น 
ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อไตก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออก 
ทาํใหเ้ลือดลมไหลเวยีนสะดวก พลงัชีวติจะดูดสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ไปดบัพิษที,ไตและ
หล่อเลี� ยงไต ไตก็จะฟื� นกลบัมาทาํงานได้ดีขึ�นจนเขา้สู่ปกติได้เป็นลาํดบั ตามประสิทธิภาพของ
สมดุลร้อนเยน็และพลงัชีวติ  

การเป็นหอบหืดหรือนอนกรน เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล คา้งอยู่ที,บริเวณปอด
และหลอดลม ทาํให้กลา้มเนื�อปอดและหลอดลมผลิตพลงังานและเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) เพื,อขบัพิษ  
ถา้พิษมีมากเกินจนไม่สามารถขบัออกไดห้มด กลา้มเนื�อปอดและหลอดลมจะเกิดการเกร็งตวัคา้ง  

ทาํใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก จึงเกิดอาการหอบหืดหรือนอนกรน เพราะร่างกายตอ้งการอากาศ
บริสุทธิl ที,มากและตอ้งการระบายอากาศเสียออกให้มาก ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อนเย็น 
ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อปอด
และหลอดลมก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออก ทาํให้เลือด
ลมไหลเวยีนสะดวก อาการหอบหืดหรือนอนกรนก็จะทุเลาหรือหายไป 

การเกิดนิ,วตามอวยัวะต่าง ๆ เช่น ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ เกิดจากภาวะ 
ร้อนเยน็ไม่สมดุลไดท้ั�ง 3 แบบ คือร้อนเกิน เยน็เกิน (ตีกลบัเป็นร้อน) หรือร้อนเยน็พนักนั (ตีกลบั
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เป็นร้อน) สัญญาของชีวติดูดนํ�าจากอวยัวะต่าง ๆ กลบัไปดบัร้อนที,มากเกินในอวยัวะที,ร้อนเกินของ
ร่างกาย ทาํให้ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ หรืออวยัวะบางส่วน มีนํ� าน้อยลง ทาํให้สารต่าง ๆ  
เกาะกลุ่มกนัเป็นกอ้นนิ,ว ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุล
ร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป ก็จะทาํให้นํ� าในร่างกายไม่ถูกดูดกลบัมาดบัร้อน
ที,มากเกินตามอวยัวะต่าง ๆ ทาํให้ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือบางอวยัวะที,ก่อนหน้านี� มีนํ� า
น้อยเกิน ก็จะมีนํ� ามากขึ�น และเมื,อร่างกายเย็นลงสัญญาของชีวิตก็จะเคลื,อนนํ� าออกจากร่างกาย 
ได้มาก นิ,วใหม่ก็จะไม่เกิด ส่วนนิ,วเก่าก็จะถูกพลงังานในร่างกายและพลังงานอื,น ๆ ที,มีอยู่ใน
ธรรมชาติเคลื,อนกระทบ รวมทั�งถูกนํ� าไหลผา่นเซาะนิ,ว ทาํให้นิ,วค่อย ๆ สลายเล็กลงไปเรื,อย ๆ และถูก
ขบัออกในที,สุด 

การเป็นหวดั มีนํ� ามูก เสลด ไอ จาม เกิดจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล ระคายบริเวณปอด 
หลอดลมหรือเยื,อบุจมูก ร่างกายก็จะส่งนํ� าไปดบัความระคาย จึงเกิดนํ� ามูกหรือเสลด ถา้กลา้มเนื�อ
ผลิตพลงังานมาผลกัดนัและกระตุกเกร็งตวัอยา่งแรง เพื,อขบันํ�ามูกเสลดหรือขบัพิษร้อนเยน็ ก็จะเกิด
อาการไอจาม ดงันั�นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป 
ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป ร่างกายก็ไม่ตอ้งส่งนํ� าไปดบัความระคาย นํ� ามูกหรือเสลดก็จะ
หายไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนักระตุกบีบเกร็งตวัขบัพิษออก 
อาการไอจามก็จะทุเลาหรือหายไป 

ไธรอยด์เป็นพิษ เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล จนทาํให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายตอ้ง
ผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษดงักล่าว พลงัชีวิตจึงสั,งให้ต่อมไธรอยด์หลั,งฮอร์โมน 
ไธรอยดอ์อกมามากเกินปกติ เพื,อกระตุน้ให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดขบวนการเผาผลาญอาหาร 
เพื,อผลิตพลงังานมาขบัพิษออกจากร่างกาย เมื,อเซลล์เผาผลาญอาหารมากเกินปกติ ก็จะยิ,งเกิดของ
เสียค้างในร่างกายมากกว่าปกติ ประกอบกับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั�นไม่ได้ถูกกาํจดัออก เซลล์
ร่างกายก็จะเสียพลงัในการขบัพิษและเสื,อมโทรมเร็วกว่าปกติ เป็นวงจรซํ� าอยู่อย่างนี�  ทาํให้เกิด
อาการไธรอยด์เป็นพิษ เช่น อ่อนเพลีย ใจสั,น ตกใจง่าย กินมากแต่ผอม เป็นตน้ ถา้พิษระบายออก
ทางตามาก ตาจะแห้งแสบหรือปวดตา ถ้าเซลล์เนื�อเยื,อของตาและรอบ ๆ ลูกตาผลิตพลงังานมา
ผลกัดนัและเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) ขบัพิษออกจากลูกตา ลูกตาจะถูกดนัออกมานอกเบา้ เป็นตน้ ดงันั�น
ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลเขา้ไป เมื,อไม่มีพิษ เซลล์ของร่างกายก็ไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษ
ดงักล่าว สัญญาของชีวติจะสั,งเซลลเ์นื�อเยื,อใหค้ลายการผลกัดนัและคลายการบีบตวั ลูกตาจึงกลบัมา
อยูใ่นสภาพปกติ สัญญาของชีวติจะสั,งให้ต่อมไธรอยด์ลดการหลั,งฮอร์โมนออกมามากเกิน ให้หลั,ง
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ออกมาพอดีตามปกติที,ชีวิตตอ้งการ (เมื,ออยู่ในสภาพที,สมดุลร้อนเย็น) โรคและอาการไธรอยด ์
เป็นพิษก็จะทุเลาหรือหายไป  

อาการเจบ็ป่วยอื,น ๆ ก็เกิดจากสาเหตุและกลไกทาํนองเดียวกนั 
 

วธีิวนิิจฉัยภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล 
จากกลไกของการเกิดอาการต่าง ๆ เมื,อมีภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล จะเห็นไดว้า่ บางครั� งก็จะ

ออกอาการตามอาการเด่น บางครั� งก็ออกอาการไม่ตรงตามอาการเด่น แต่อาการและภาวะร้อนเยน็
ไม่สมดุลสามารถจะตีกลบัไปกลบัมาได้ ทาํให้ผูที้,ไม่รู้สัจจะแทก้็ยากที,จะวินิจฉัยไดผู้ว้ิจยัพบว่า
แทจ้ริงแลว้ความเจ็บป่วยมีแค่ 3 ภาวะเท่านั�น คือ ร้อนเกิน เยน็เกิน และร้อนเยน็เกิดขึ�นพร้อมกนั 
(ร้อนเยน็พนักนั) ส่วนอาการเยน็หลอกหรือร้อนหลอกนั�น สาเหตุก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ,งใน 
3 ภาวะนั�นเอง 

การวินิจฉยัโดยอาการเด่นนั�น โดยเฉลี,ยจะถูกตอ้งประมาณร้อยละ 80 มีโอกาสพลาดได้
ประมาณร้อยละ 20 ส่วนการวินิจฉัยที,ไม่พลาดเลย คือ ใช้อาการหลัก เพราะใช้คาํตรัสของ
พระพุทธเจา้ ซึ, งเป็นจริงตลอดกาลไม่มีผูใ้ดลบลา้งได ้(อกาลิโก) สามารถพิสูจน์ได ้(เอหิปัสสิโก) 
คือการใช้หลกัในพระไตรปิฎก สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร,อนายุสสสูตร, กกจูปมสูตร, 
จูฬกมัมวิภงัคสูตร และทณัฑวรรคที,10 สังเคราะห์ร่วมกนั รายละเอียดที,พระพุทธเจา้ตรัสเกี,ยวกบั
สุขภาพไว ้ดงันี�  

“เป็นผูมี้อาพาธน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบดว้ยเตโชธาตุ อนัมีวิบาก เสมอกนั ไม่เย็นนัก  
ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ”  (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ 
การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มีโรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลให้สภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบ
ความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แขง็แรงนั�นเอง  

ประเด็นสมดุลร้อนเย็นนั�น สัมพนัธ์กับสิ, งที,พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาํให้เกิดสุข  
(ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 ลม 
(ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1  
เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อน
หนาวต่าง ๆ ดว้ยสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อน
เยน็ก็จะทาํใหเ้กิดทุกขเวทนา (เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดสุขเวทนา (แขง็แรง) 

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั�งกายใจนั�น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที,วา่ “สมยัหนึ,งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยูณ่พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั�นแล
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ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั� งนั�นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที,ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้นั,ง ณ ที,ควรส่วนขา้งหนึ, ง ครั� นแลว้ ไดก้ราบทูล
พระผูมี้พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก  
ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมี้พระภาค ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี,ยมท่านพระคิริมานนท์
ยงัที,อยู่เถิด พระเจา้ขา้ฯ พระผูมี้พระภาคตรัสว่าดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา  
10 ประการ แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที,อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนั เพราะ
ไดฟั้งสัญญา 10 ประการนั�น เป็นฐานะที,จะมีได ้สัญญา 10 ประการเป็นไฉนคือ อนิจจสัญญา 1 
อนตัตสัญญา 1 อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพ
โลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี� ว่า รูปไม่เที,ยง เวทนาไม่เที,ยง สัญญา 
ไม่เที,ยง สังขารทั�งหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงใน
อุปาทานขนัธ์ 5 เหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� วา่จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ,นเป็นอนตัตา ลิ�นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั�งหลายทั�งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกร
อานนท ์นี� เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี�นั,นแล เบื�องบนแต่พื�นเทา้ขึ�นไป เบื�องตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี� มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื�อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก มา้ม 
เนื�อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ 
มนัขน้ นํ�าตา เปลวมนั นํ�าลาย นํ�ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี�
ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว ่า กายนี� มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั�นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ�นในกายนี� คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ�น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื,องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื� อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
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โรคหิดเปื, อย โรคหิดดา้น โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ,าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี�ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งกามวิตกอนัเกิดขึ� นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ�นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี  
ซึ, งอกุศลธรรมทั�งหลายอนัชั,วชา้อนัเกิดขึ�นแลว้ ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่ปหานสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.
2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที,สาํรอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที,ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี� เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั�งมั,นถือมั,นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั,น
ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั�งปวง ดูกรอานนท์ นี� เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 
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“ดูกรอานนท ์อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยูใ่นป่าก็ดีอยู่ที,
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั,งคูบ้ลัลงัก์ตั�งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมื,อหายใจเขา้ยาวก็
รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื,อหายใจออกสั� นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั� นหรือเมื,อหายใจเขา้สั� นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั�น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั�งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั�งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�งจิตใหม้ั,นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�ง
จิตให้มั,นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี�
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี� แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที,อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี�   
เป็นฐานะที,จะมีไดฯ้ ลาํดบันั�นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี�  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที,อยู่ ครั� นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั� งนั�นแล อาพาธนั�นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี�  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั�น ก็แลอาพาธนั�นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั�นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสหลกัปฏิบติัที,เป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความ
สบายแก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ,งที,สบาย 3) บริโภคสิ,งที,ยอ่ยง่าย 4) เที,ยวในกาละอนัสมควร  
5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ใหอ้ายสุั�น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.22/125-126) 



298 

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตัวชี� วดัของการมีสุขภาพที,ดี 5 ข้อ ดังนี�  1) ความเจ็บป่วยน้อย  
2) ความลาํบากกายนอ้ย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยูผ่าสุก (ม.มู.12/265) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสเหตุแห่งการมีอายุยืน อายุสั�น มีโรคมาก มีโรคนอ้ย ดงันี�  “ดูกรมาณพ 
บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคน
เหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวิต … จะเป็นคน

มีอายุสั<น ... ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว 

เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีที, เบียดเบียน) ได ้ 
มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู่ ... จะเป็นคนมี 

อายุยนื ... บุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติ เบียดเบียนสัตว์ (ทาํให้
ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย)  
ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมี

โรคมาก . ..  ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู ้มีปรกติ  
ไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน  
ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชา
หรือวธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคน้อย ....” (ม.อุ.14/582 - 585)  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงการปฏิบติัเพื,อให้เกิดความผาสุกวา่ “ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื,อตน
ยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย)” (ข.ุข.ุ25/20) 

เมื,อใช้หลักการในพระไตรปิฎก สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร, อนายุสสสูตร,  
กกจูปมสูตร, จูฬกมัมวภิงัคสูตร และทณัฑวรรคที, 10 มาสังเคราะห์ร่วมกนั จะได้อาการหลัก ซึ�งเป็น

การวนิิจฉัยที�ถูกต้องไม่ผดิพลาดเลย คือ การใช้สิ�งต่าง ๆ มาปรับสมดุลร้อนเยน็ ทั<งด้านรูปธรรมและ

นามธรรม (สังคีติสูตร สิวกสูตร และอาพาธสูตร) ปรับไปสู่จุดที,ไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง คือไม่ทาํ
ใหต้วัเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย (จูฬกมัมวิภงัคสูตร 
และทณัฑวรรคที, 10) คือ ทาํให้มีสภาพ สุข สบาย (เจ็บป่วยน้อย ลําบากกายน้อย) เบากาย มีกําลัง 

(อนายสุสสูตร และกกจูปมสูตร) จะทาํให้โรคน้อยลงและอายุยนื  

ส่วนการใช้สิ�งต่าง ๆ ทั<งด้านรูปธรรมและนามธรรม มาทาํให้เกิดร้อนเย็นไม่สมดุล (สังคีติ
สูตร สิวกสูตรและอาพาธสูตร) ทาํให้ตวัเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน เดือดร้อน 
ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย เป็นการเบียดเบียน (จูฬกมัมวิภงัคสูตร และทณัฑวรรคที,10) คือทาํให้มี
สภาพ ไม่สุข ไม่สบาย (เจ็บป่วยมาก ลําบากกายมาก) หนักกาย ไม่มีกําลัง และอ่อนเพลีย (อนายุสส
สูตร และกกจูปมสูตร) จะทาํให้มีโรคมากและอายุสั<น 
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ดังนั<น ไม่ว่าผู้ใดจะมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ก็สามารถวินิจฉัยสภาพความเจ็บป่วยเป็น  

3 ภาวะ คือ 

อาการหลักของภาวะร้อนเกิน (อาการที�ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือ
สมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (อ่อนเพลียหนักตวั)  
เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ, งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลัง 
หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แกไ้ขด้วยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

อาการหลักของภาวะเย็นเกิน (อาการที�ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหารหรือ
สมุนไพรฤทธิl หรือสิ, งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลัง (หนักตวัอ่อนเพลีย)  
เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือ 
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เท่าที,รู้สึกสุข
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

อาการหลักของภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ<นพร้อมกัน (ร้อนเย็นพันกัน) (อาการที�

ถูกต้อง) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนอยา่งเดียว ก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) 
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) แต่เมื,อ
กระทบทั�งสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย 
มีกาํลงั แกไ้ขดว้ยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือ 
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

โดยสังเกตตนเองจากการกระทบอากาศร้อนหรือเย็น อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนหรือเยน็ หรือร้อนเยน็ผสมกนั อาจใช้นํ� าทดสอบก็ได ้(นํ� าธรรมดาหรือนํ� าเยน็มีฤทธิl เย็น 
นํ� าอุ่นไม่จดัมีฤทธิl ร้อนเย็นผสมกัน นํ� าอุ่นจัดมีฤทธิl ร้อน) โดยสัมผสัประมาณ 5-10 นาที หรือ
ยาวนานกว่านั�น แลว้สังเกตตนเองว่าเกิดความรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย 
มีกาํลงั หรือไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ถา้สบายเบากายมีกาํลงัหรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดง
ว่าสิ,งนั�นหรือสภาพนั�นทาํให้เกิดสมดุลร้อนเย็น จะช่วยให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง แข็งแรง และ 
อายยุนื ก็ควรอาศยัสิ,งนั�น ณ เวลานั�น แต่ถา้ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัแสดงวา่สิ,งนั�นหรือสภาพนั�น 
ไม่สมดุลร้อนเยน็จะทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากขึ�น อ่อนแอ และอายุสั� น ควรลดละเลิกสิ,งนั�น ณ 
เวลานั�น สาํหรับ ณ เวลาอื,น ที,สภาพชีวติเปลี,ยนไปจากเดิม อนัเกิดจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ที,เกิดในชีวิต
เราหรือที,เขา้มากระทบกบัชีวติเรา เช่น อากาศ (ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” พระพุทธเจา้ระบุชดัวา่
ฤดูมีผลต่อสุขภาพ เราสามารถดูอาการของชีวิตเราเมื,อกระทบฤดูหรือสภาพอากาศต่าง ๆ) กิจกรรม
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การงาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ เราก็ปรับเปลี,ยนสิ,งที,มาใช้ปรับสมดุลร้อนเย็นให้เรารู้สึก
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั  

การตรวจสอบวา่สิ,งนั�น ๆ เป็นประโยชน์ (ถูกกนั) หรือเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวิตของผู ้
นั�น ณ เวลานั�น สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการทดลองกาํลงั เมื,อผูน้ั�นสัมผสักบัสิ,งนั�น ๆ เช่น ให้ผูที้,
ต้องการทดสอบว่าสิ, งนั� นเป็นประโยชน์ (ถูกกัน) กับตนหรือไม่ สัมผ ัสกับสิ, งนั� น แล้วเอา
นิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,งชนกนัให้เป็นลกัษณะวงกลม หรือวงแหวน เกร็งให้แน่น (ภาพ
ที, 31) จากนั�นให้อีกคนหนึ,งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าว จากดา้นหนา้ของผูส้อด
นิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ แลว้ออกแรงดึงงา้งให้นิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี� แยกออกจากกนั คน
ที, เกร็งนิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกับคนที,ใช้นิ� วชี� ทั� งสองง้างออก จะต้องออกแรง
พอประมาณ ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง (ภาพที, 32) เปรียบเทียบกบัการ
ไม่สัมผสัสิ,งนั�น ณ เวลานั�น กรณีใดมีกาํลงัมากกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่สิ,งนั�นเป็นประโยชน์ 
(ถูกกนั) กบัชีวิตของผูน้ั�น ณ เวลานั�น ส่วนกรณีใดมีกาํลงัน้อยกว่าในการตา้นแรงงา้ง แสดงว่าสิ,ง
นั�นเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวติของผูน้ั�น ณ เวลานั�น  

 

 
ภาพที, 31  ผูที้,ตอ้งการทดสอบว่าสิ,งใด ๆ นั�นเป็นประโยชน์ (ถูกกนั) กบัตนหรือไม่ ให้สัมผสักบั 

สิ,งนั�น แลว้เอานิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,งชนกนัใหเ้ป็นลกัษณะวงกลม เกร็งใหแ้น่น  
ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 23 และ 28) 
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ภาพที, 32 ให้อีกคนหนึ, งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าวจากดา้นหน้าของผูส้อดนิ�ว

โคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ แลว้ออกแรงดึงง้างให้นิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� แยกออก 
จากกนั คนที,เกร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกบัคนที,ใช้นิ�วชี� ทั�งสองง้างออก 
จะตอ้งออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณใหเ้ท่าเดิมทุกครั� ง 

ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28) 
การตรวจสอบกรณีผูน้ั� นเป็นอัมพาตหรือไม่มีกําลังหรือไม่ต้องการเกร็งด้วยตนเอง  

ให้ผูน้ั�น สัมผสักบัสิ,งที,ตอ้งการทดสอบ แลว้ให้คนหนึ, งสัมผสักบัผูน้ั�นอาจสัมผสัโดยตรงหรือจบั
โลหะสัมผสัก็ได้ จากนั�นเอานิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ข้างใดขา้งหนึ, งชนกนัให้เป็นลักษณะวงกลม  
เกร็งให้แน่น แล้วให้อีกคนหนึ, งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าวจากดา้นหน้าของผู ้
สอดนิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ จากนั�นออกแรงดึงง้างให้นิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� แยกออก 
จากกนั คนที,เกร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลม กบัคนที,ใชนิ้�วชี� ทั�งสองงา้งออก จะตอ้งออก
แรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง เปรียบเทียบกบัการไม่สัมผสัสิ,งนั�น ณ 
เวลานั� น กรณีใดที,การเกร็งนิ�วเป็นวงกลมมีกําลังมากกว่าในต้านแรงง้าง แสดงว่าสิ, งนั� นเป็น
ประโยชน์ (ถูกกนั) กบัชีวิตของผูน้ั�น ณ เวลานั�น ส่วนกรณีใดที,การเกร็งนิ�วเป็นวงกลมมีกาํลงันอ้ย
กวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่สิ,งนั�นเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวติของผูน้ั�น ณ เวลานั�น 

การตรวจสอบวา่ผูใ้ดมีโรคหรือความไม่สมดุลของร่างกาย ณ อวยัวะใด ก็สามารทดสอบ
ดว้ยการให้คนหนึ,งสัมผสักบัผูน้ั�นอาจสัมผสัโดยตรงหรือจบัโลหะสัมผสัก็ได ้โดยสัมผสัผิวหนงัที,
ตรงตามอวยัวะที,ตอ้งการทดสอบ (สัมผสัผา่นผา้ได)้ จากนั�นเอานิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,ง
ชนกนัใหเ้ป็นลกัษณะวงกลม เกร็งให้แน่น แลว้ให้อีกคนหนึ,งสอดนิ�วชี�ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลม
ดงักล่าวจากดา้นหน้าของผูส้อดนิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ จากนั�นออกแรงดึงงา้งให้นิ�ว 
หวัแม่มือกบันิ�วชี� แยกออกจากกนั คนที,เกร็งนิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกบัคนที,ใชนิ้�วชี� ทั�ง
สองงา้งออก จะตอ้งออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง เมื,อเปรียบเทียบ
กบัการต้านแรงง้างในขณะที,ไม่สัมผสัจุดนั�น ๆ ณ เวลานั�น ผูเ้กร็งนิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ให้เป็น
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วงกลมสัมผสัจุดใดที,แรงเกร็งนิ�วมีกาํลงันอ้ยกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่อวยัวะภายในที,ตรงกบั
จุดนั�นมีโรคหรือความไม่สมดุล ณ เวลานั�น ส่วนผูเ้กร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมสัมผสั 
จุดใดที,การเกร็งนิ�วมีกาํลงัที,มากกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่อวยัวะภายในที,ตรงกบัจุดนั�นแข็งแรง
หรือมีความสมดุลดี ณ เวลานั�น 

 

 
ภาพที, 33 การตรวจสอบโรคหรือความไม่สมดุลของร่างกาย ดว้ยการให้คนหนึ,งสัมผสักบัผูที้,มีโรค 

หรือความไม่สมดุลของร่างกาย ณ อวยัวะใด โดยสัมผสัผิวหนังที,ตรงตามอวยัวะที,
ตอ้งการทดสอบโดยสัมผสัผา่นผา้ (เสื�อ) ของผูน้ั�น ๆ 

ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28) 
การทดสอบโดยใชแ้รงตา้นดว้ยเทคนิคอื,น ๆ ก็สามารถทดสอบกาํลงัไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น 

การยื,นแขนออกแลว้ออกแรงตา้นโดยให้อีกคนหนึ, งกดแขนลง หรือยืนแยกขาพอประมาณแลว้ให้
อีกหนึ,งคนดึงแขนลงขา้งตวั เพื,อทดสอบแรงตา้น เป็นตน้ 

ซึ, งผูว้ิจ ัยพบว่า ความรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลัง หรือ 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนักตวัที,มีผลมากที,สุดต่อสุขภาพ และตรวจวดัได้เร็วที,สุด คือ การมีกําลัง

หรือไม่มีกาํลงั และการเบาตัวหรือหนักตัว สอดคลอ้งกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วิมุติหรือความหลุด
พน้จากทุกข์ เป็นกาํลงั” (ที.ปา.11/50) เมื,อมีกาํลงัจะคานแรงดึงดูดของโลกได้ ทาํให้รู้สึกเบาตวั  
ถา้ชีวติไดรั้บสารหรือพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวติจะนาํไปสังเคราะห์เป็นพลงัของชีวิต
และดูดดึงมาสังเคราะห์เป็นรูปร่างที,ปกติแข็งแรง ชีวิตจึงมีกาํลงัและเบาตวั ตรงกนัขา้ม ถ้าชีวิต
ได้รับสารหรือพลังงานที,ไม่สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวิตจะผลักขบัสิ, งนั�นออกจากชีวิตหรือ
สังเคราะห์เป็นสภาพผดิปกติในร่างกาย เมื,อเสียพลงัในการขบัสิ,งนั�นออกจากชีวติ พลงัของชีวิตก็จะ
ลดลง เกิดอาการกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั หรืออาการไม่สบายต่าง ๆ เช่น ในขณะที,เป็นไข ้เป็น
สภาพที,ชีวิตมีพลังความร้อนที,มากเกิน ชีวิตจะผลักดันสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนออก มักจะเหม็นข้าว  
เหมน็กระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปมกัจะผะอืดผะอม กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั 
อาจอาเจียนหรือถ่ายออก เพราะขา้วเป็นคาร์โบไฮเดรทให้พลงังานความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน 
นอกจากไม่เป็นประโยชน์แลว้ ยงัเป็นโทษต่อร่างกาย ณ เวลานั�น ดงันั�นขณะเป็นไข ้สัญญาของชีวิต
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จึงผลกัดนัออกจากร่างกาย ตรงกนัขา้มเมื,อทาํให้ร่างกายเยน็ลงดว้ยวิธีใดก็ตาม ชีวิตมกัจะหอมขา้ว 
หอมกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปแลว้มีพลงั เบาตวั เพราะสัญญาของชีวิตจะสั,ง
ให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมาย่อยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ และพลงัสัญญาของชีวิตจะดูดดึงสิ,งที,สมดุล
ร้อนเยน็ไปเป็นพลงัของชีวติและกอร์ปก่อเป็นร่างกายที,เป็นปกติแขง็แรง 

ประเด็นที,พระพุทธเจา้ระบุชดัวา่ ฤดูมีผลต่อสุขภาพ ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” มีกรณี
ตัวอย่าง คือ ผู ้วิจ ัยและทีมงานรวม 12 คน ได้ไปทําค่ายสุขภาพแพทย์วิ ถีพุทธที,ประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณ 1 เดือน ในรัฐที,เป็นเมืองทะเลทราย ชีวิตจะรู้สึกทรมานไม่สบายอ่อนเพลีย
หนกัตวัจากสภาพอากาศกลางวนัที,ร้อนจดัและกลางคืนที,หนาวจดั (สองฤดูในวนัเดียวกนั) ผูว้ิจยั
และทีมงานมีอาการอ่อนเพลีย ริมฝีปากแตกผิวหนงัแตก บางท่านเลือดซิบตามรอยแตก มีเหตุปัจจยั
ให้ผูว้ิจยัมีสติรู้ว่า เราถูกเล่นงานจากทั�งร้อนและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั เพราะเรารู้สึกทรมาน 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวักบัทั�งสองสภาพอากาศ สําหรับร้อนเกินนั�นเราไดแ้กไ้ขแลว้ โดยใชสิ้,งที,
มีฤทธิl เยน็ ตั�งแต่อยู่ที,เมืองไทย ซึ, งส่วนใหญ่มีสภาพอากาศร้อน เมื,ออยู่ที,อเมริกาในช่วงกลางวนัที,
อากาศร้อนเราใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็เราก็สบาย แต่พอกลางคืนเราหนาวแทบตาย เพราะไม่ไดใ้ชร้้อนแก ้
เราทรมานไม่สบายกนัอยู ่1 สัปดาห์ พอรู้วา่เป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั ผูว้จิยัและทีมงานก็ปรับเพิ,มสิ,ง
ที,มีฤทธิl ร้อน เช่น ผกัผลไมที้,มีฤทธิl ร้อน เมล็ดธญัพืชที,มีโปรตีนฤทธิl ร้อน และเมล็ดธญัพืชที,มีไขมนั
ซึ, งมีฤทธิl ร้อนอยูแ่ลว้ ทั�งผูว้ิจยัและทีมงานอาการไม่สบายก็ทุเลาอยา่งมาก ภายใน 5-10 นาที เพราะ
ไดป้รับแกท้ั�งร้อนและเยน็ที,พนักนั ณ สภาพอากาศอยา่งนั�น นํ�าหนกัผูว้จิยัเพิ,มขึ�น 2.6 กิโลกรัม อยูที่,
อเมริกาได้อย่างสบายและมีพลงั (แต่ผูว้ิจยัและทีมงานตอ้งพาพี,น้องไทยที,อาศยัอยู่ในอเมริกาลด
โปรตีนและไขมนั เพราะเขากินสิ,งเหล่านั�นมากเกินไป พาเพิ,มผกัผลไมเ้พราะเขากินนอ้ยเกินไป เมื,อ
ปรับสมดุลร้อนเย็นถูกตอ้งแล้วส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพดีขึ�น) เมื,อกลบัมาถึงประเทศไทย ผูว้ิจยัก็มี
อาการบวมคนัปวดตึงตามเนื�อตวัเป็นอาการของภาวะร้อนเกิน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน สิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อน 2.6 กิโลกรัม ที,เพิ,มขึ�นเกิดสมดุลร้อนเยน็พอดีที,อเมริกา ซึ, งเป็นเมืองที,มีทั�งร้อนมากและ
เยน็มากในวนัเดียวกนันั�น ร้อนเกินสําหรับผูว้ิจยัในเมืองไทยซึ, งเป็นเมืองร้อน (ยกเวน้ช่วงอากาศ
หนาวบางช่วงบางวนัก็ตอ้งปรับให้อุ่นขึ�นเท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั) ผูว้ิจยัจึงทาํให้ชีวิต 
เย็นลงด้วยการลดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เพิ,มสิ, งที,มีฤทธิl เย็น เท่าที, รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั อาการ 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัดงักล่าวทุเลาและหายไปภายใน 3 วนั และปรับสมดุลร้อนเยน็ต่อเนื,อง 
ภายใน 2 สัปดาห์นํ�าหนกั 2.6 กิโลกรัมนั�นไดห้ายไป กลบัมามีนํ� าหนกัเท่าปกติในเมืองไทยก่อนไป
อเมริกา รู้สึกสดชื,นสุขสบายเบากายมีกาํลงั 

การเขา้หรือออกห้องแอร์ก็เช่นเดียวกนั ห้องแอร์ที,มีความเย็นมาก ก็คือ สภาพฤดูหรือ
อากาศเยน็ ดงันั�น เมื,ออยู่ในห้องแอร์ที,รู้สึกหนาวเยน็มาก เราก็ปรับสมดุลให้อุ่นขึ�นเท่าที,สุขสบาย
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เบากายมีกาํลงั เมื,อออกจากห้องแอร์มาสู่อากาศที,ร้อนกว่า ก็ปรับให้ร่างกายเยน็ลงเท่าที,รู้สึกสุข
สบายเบากายมีกาํลงั ซึ, งในชีวติจริงบางท่านตอ้งเขา้หรือออกห้องแอร์ หรือบางวนัอากาศแปรปรวน
มีหลายฤดู เช่น ร้อน ฝน (เยน็) หนาว (เยน็) ในวนัเดียวกนั เราตอ้งสังเกตตวัเองว่า เรามีความรู้สึก
ทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวักบัสภาพอากาศอยา่งไรบา้ง แลว้ปรับสมดุลร้อนเยน็ใชสิ้,ง
ต่าง ๆ มาปรับแกที้,มีฤทธิl ตรงกนัขา้มกบัที,เรารู้สึกทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ให้รู้สึก
สุขสบายเบากายมีกาํลงั เช่น เรารู้สึกทุกขท์รมานไม่สบายกบัอากาศร้อนอบอา้วก่อนฝนตก อีกสัก
พกัฝนก็ตก ถา้รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เช่น ใส่เสื�อแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํลงัขึ�น สักพกัรู้สึก
ร้อนไม่สบาย อ่อนเพลียหนกัตวั เมื,อถอดเสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกเยน็สบายเบากายมีกาํลงั อีกสักพกั
รู้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ใส่เสื� อแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํลงัขึ�น สักพกัรู้สึก
ร้อนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั เมื,อถอดเสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกเยน็สบายเบากายมีกาํลงั อีกสักพกั
รู้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัสลบัไปมาอยา่งนี� เรื,อย ๆ แสดงวา่เป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั วิธี
แกใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั ถา้รู้สึกหนาวจนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัอยา่งเดียว แสดง
วา่เป็นภาวะเยน็เกิน วิธีแกใ้ช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน แต่ถา้ยงัรู้สึกร้อนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัอยู ่เช่น 
ใส่เสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกร้อนอึดอดัไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั แสดงวา่เป็นภาวะร้อนเกิน วิธีแกใ้ช้
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เมื,อปรับสมดุลร้อนเยน็ ในสัดส่วนที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั จะทาํให้โรคภยัไข้
เจบ็ลดลง เราก็จะแขง็แรงอายยุนื   

จะเห็นไดว้า่ คน ๆ เดียวกนั ณ สถานที,ต่างกนั สภาพอากาศต่างกนั การปรับสมดุลร้อน
เย็นก็ต่างกนั จึงจะไดสุ้ขภาพที,แข็งแรง สิ,งต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเมื,อสมดุลร้อนเยน็ ณ 
เวลานั�น ๆ เท่านั�น เมื,อองค์ประกอบเหตุปัจจยัเปลี,ยนแปลงไป จนมีผลให้สภาพร้อนเยน็ในชีวิต
เปลี,ยนแปลงไป สิ, งที,เคยเป็นสมดุลร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่ไม่สมดุล 
ร้อนเยน็ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัใหม่ สิ,งนั�นก็จะเปลี,ยนจากประโยชน์เป็นโทษ สําหรับบาง
สิ,งที,เคยไม่สมดุลร้อนเยน็ เป็นโทษ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่สมดุลร้อนเยน็ ณ สภาพ
องค์ประกอบเหตุปัจจยัใหม่ สิ, งนั�นก็จะเปลี,ยนจากโทษเป็นประโยชน์ ดงัที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“โลกนี� พร่องอยูเ่ป็นนิตย”์ (ม.ม.13/450), “ทุกอยา่งไม่เที,ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลา” (สํ.สฬา.
18/304), “นิพพานเท่านั�นที,เที,ยง” (ขุ.จู.30/659) โดยปัจจยัหลกัจะแปรปรวนตามวิบากดีหรือร้ายใน
อดีตส่วนหนึ, งและปัจจุบันส่วนหนึ, งสังเคราะห์กัน (อภิ.ก.37/1698) ผูที้,ต้องการให้เกิดสภาพ
ประโยชน์สุขสูงสุด จึงตอ้งมีการปรับสมดุลร้อนเยน็ตลอดเวลาของชีวิต เพื,อให้ไดพ้ลงัชีวิตและ
ร่างกายที,แขง็แรงสูงสุดเท่าที,จะเป็นไปได ้จะไดน้าํพลงัชีวิตและร่างกายที,แข็งแรงนั�นไปบาํเพญ็บุญ
กุศลและทาํหน้าที,ที,ดีงามต่อไป หรือปรับสมดุลมิติอื,น ๆ ตลอดเวลาของชีวิต เพื,อให้เกิดสภาพที,
เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที,จะทาํได ้ 
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บางครั� งเมื,อปรับสมดุลร้อนเย็นไดดี้ ก็จะเกิดสภาพ สุขสบายเบากายมีกาํลงั พร้อมกนั  
แต่บางครั� งจะเกิดสภาพมีกาํลงัเบากาย แต่มีอาการไม่สบายบางอยา่งเกิดขึ�น ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตอ้งกงัวลใจ 
ให้ดีใจและสบายใจไดเ้ลย แสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง ชีวิตมีกาํลงัเขากาํลงัขบัพิษออก 
เมื,อพิษถูกระบายออกไดม้าก อาการไม่สบายก็จะทุเลาและหายไป แต่ถา้มีสภาพกาํลงัตก อ่อนเพลีย 
หนกัตวั พร้อมกบัเกิดอาการไม่สบาย เป็นอาการพิษกาํเริบ แสดงว่าปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่ถูกตอ้ง 
ให้ปรับไปสู่จุดที,มีกาํลงัเบากาย ต่อให้ไม่มีอาการไม่สบายแต่มีสภาพกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั 
แสดงว่าย ังปรับสมดุลร้อนเย็นไม่ถูกต้อง ให้ปรับไปสู่จุดที, มีกําลัง เพราะเป็นจุดที, ดีที, สุด  
เป็นประโยชน์ที,สุดต่อสุขภาพ ยกเวน้ อาการไม่สบายที,เกิดขึ�น ทาํให้ผูเ้จ็บป่วยนั�นรู้สึกทรมาน
เกินไปทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไป แมจ้ะมีกาํลงัและเบาตวั ซึ, งแสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง
ชีวติจึงมีพลงัผลกัดนัพิษ แต่ช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขดัไม่ทะลุทะลวง วิธีแกคื้อ ใชว้ิธีการ
ระบายพิษตามช่องทางต่าง ๆ ช่วยอีกแรง โดยเฉพาะช่องทางที,เกิดอาการไม่สบาย ถา้ยงัรู้สึกทรมาน
เกินไปทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไปอยู ่ใหล้ดฤทธิl ร้อนเยน็ (ถา้ใชร้้อนใหเ้อาเยน็ผสม ถา้ใชเ้ยน็ก็ให้ใช้
ร้อนผสม) หรือลดปริมาณของวิธีที,ใช้ปรับสมดุลนั�นลง ในขีดที,ทาํให้รู้สึกไม่ทรมานเกินไป หรือ
อาจใช้วิธีการของการแพทย์แผนต่าง ๆ ที, ถูกกัน คือเมื,อใช้แล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีกําลัง  
ช่วยเสริมในการระบายพิษ หรือกดหรือระงบัอาการไม่สบายให้น้อยลง หรือช่วยระงบัหรือแกไ้ข
ภาวะที,อาจเกิดอันตราย ณ ปัจจุบันนั� น เสริมอีกแรงหนึ, ง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู ้ป่วย  
เมื,อช่องทางระบายพิษทะลุทะลวงดีแลว้ จึงเพิ,มประสิทธิภาพของฤทธิl สมดุลร้อนเยน็ขึ�นไป เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือทนอาการไม่สบายไดใ้นขีดที,ทนไดโ้ดยไม่ยากไม่ลาํบากเกินไป 
แต่ถา้ช่องทางระบายพิษไม่ติดขดั ทะลุทะลวงดี เราสามารถใชส้มดุลร้อนเยน็ไดเ้ต็มศกัยภาพ เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงัสูงสุดเท่าที,เราจะทาํได ้  

ผูว้จิยัพบวา่ สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ตีกลบัไปกลบัมาพนักนัซบัซ้อน ยากต่อการวินิจฉยั 
และยากต่อการแกไ้ขนั�น เกิดจากวบิากกรรมร้ายเดิมในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ ร่วมกบักิเลส การกระทาํที,
ไม่ดี หรือผิดศีลในปัจจุบนั ส่วนผูที้,ทาํกุศลมาก ๆ พร้อมกบัลดกิเลสให้ไดม้าก ๆ หรือปฏิบติัศีลให้
ไดม้าก ๆ ตามฐานของตน (ไม่หยอ่นเกินไป ไม่ตึงเครียดเกินไป) อาการมกัตรงไปตรงมาตามอาการ
เด่น ง่ายต่อการวินิจฉัย และง่ายต่อการแก้ไข ซึ, งเป็นธรรมดาของชีวิตที,บางช่วงบางคราว อาจมี
วบิากร้ายออกฤทธิl สร้างผลใหห้ลงทางทาํให้วินิจฉยัไม่ออก หรือวินิจฉยัผิดหรือแกไ้ขผิด เพราะทุก
ชีวิตไม่เวน้แม้แต่พระพุทธเจ้าล้วนเคยพลาดทาํไม่ดีมาทั�งนั�น อาจในชาตินี� หรือในชาติก่อน ๆ  
(ข.ุอป.32/392) พอหมดวบิากร้ายชุดนั�นก็จะวนิิจฉยัไดถู้กตอ้ง และแกไ้ขไดถู้กตอ้ง 

เพราะโดยสัจจะที,แทแ้ลว้ กลไกที,ทาํใหเ้กิดอาการสมดุลร้อนเยน็หรือไม่สมดุลหรือสภาพ
ตีกลบัไปกลบัมาดงักล่าวทั�งหมด เกิดจากกลไกของสมดุลร้อนเยน็ดา้นรูปธรรมสังเคราะห์ร่วมกบั
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นามธรรมคือวบิากกรรมดีหรือร้ายในจิตวญิญาณ ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูป
ในมหาจกัรวาล ใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็น
เหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี�  “... วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป  
จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) ...” จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้พบว่า 
จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย 

แสดงวา่ จิตวญิญาณคือพลงังานที,ดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาล มาสร้าง
ทุกสิ,งทุกอย่างในชีวิตคน ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็นประธานของสิ,งทั�งปวง  
ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” 
(ข.ุข.ุ25/11) 

จิตวิญญาณ เป็นสิ, งที,ท ําให้เกิดสภาพหรืออาการต่าง ๆ ด้วยกลไกสมดุลร้อนเย็น
สังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมดีหรือร้าย ดงัที,พระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ประกอบด้วยเตโชธาตุอนัมีวิบาก เสมอกนัไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนกั เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความ
เพียรฯ”  (ที.ปา.11/293) จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจา้ พบว่า การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มี 
โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แข็งแรง
นั�นเอง สัมพนัธ์กบัสิ,งที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุทาํใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์
(ความเจบ็ป่วยหรือความเดือดร้อนเลวร้าย) หรืออทุกขมสุขเวทนา ใน ส.ํสฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์
หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 
ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม (วิบากกรรม) 1 เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน 
ส่วนดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่าง ๆ ดว้ย
สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต/พลงัวิบากกรรม (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อน
เยน็ก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดสุขเวทนา (แข็งแรง) 
“อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก” แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู่”  
(ม.อุ.14/257) สัมพนัธ์กับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั� งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม 
(การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้ว 
จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพ
ถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ซึ, งพระพุทธเจา้ยืนยนัว่าทุกสิ, งทุกอย่างในมหา
จกัรวาลทั�งนามและรูปล้วนสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (วิ.ม.4/1)  
ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั 

 

 



307 

 

บุญและบาป, กศุลและอกศุล, ความไม่กงัวลและความกงัวล มผีลต่อสุขภาพอย่างไร 
บุญกุศลและความไร้กงัวล จะทาํให้แข็งแรงอายุยืน บาปอกุศลและความกงัวล จะทาํให้

ความเสื,อมรุนแรงยิ,งขึ�นมีโรคมากและอายสุั�น ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ความสั,งสมบาป นาํทุกขม์า
ให้” (ขุ.ขุ.25/30), “ผูผ้ิดศีลย่อมตกนรก (เดือดเนื�อร้อนใจ)” (องฺ.สตฺตก.23/130), “การไม่ทาํบาป  
นาํสุขมาให้ (ขุ.ขุ.25/59), “ความสั,งสมบุญ นาํสุขมาให้” (ขุ.ขุ.25/30), “เมื,อจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติ
เป็นอนัหวงัได้, เมื,อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวงัได้” (ม.มู.12/64), “ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู ้
หมดกงัวล” (ส.ํส.15/122)  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภัย มีโรคมากและอายุสั� น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายยุนื ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี�   

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ... เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้ง
ความแพร่หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็
เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 80,000 ปี 
ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 40,000 ปี บุรุษคนหนึ,งขโมย
เอาทรัพย์ของคนอื,นไป เขาช่วยกันจับบุรุษนั� นได้แล้ว จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ษัตริย์ ซึ, งได้
มูรธาภิเษกพร้อมดว้ยกราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษผูนี้� ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไป ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เมื,อเขาพากนักราบทูลอยา่งนี�แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสคาํนี�กะบุรุษนั�นว่า พ่อบุรุษ ไดย้ินวา่เธอ
ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไปจริงหรือ บุรุษนั�นได้กราบทูล คาํเท็จทั�งรู้อยู่ว่า ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้า 
ขา้ฯ”  (ที.ปา.11/42) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความ
แพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจาก 
อายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 20,000 ปี บุรุษคนหนึ,งขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไป บุรุษอีกคนหนึ,ง 
จึงกราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ, งไดมู้รธาภิเษก เป็นการส่อเสียดว่า พระพุทธเจา้ขา้บุรุษชื,อนี�
ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไปฯ”  (ที.ปา.11/43) 
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“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจาก  
อายบุา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปีฯ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10,000 ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดีสัตวบ์างพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น สัตวพ์วกที,มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตวพ์วกที,มีวรรณะดี ถึงความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอื,นฯ”  (ที.ปา.11/44) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... ความขดัสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อความขดัสนถึงความ
แพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร
ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย 
แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายบุา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,
มีอาย ุ10,000 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 5,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 5,000 ปี ธรรม 
2 ประการคือผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายขุองสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายุ
บา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวกมี
อายุ 2,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื,ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั� นก็เสื, อมถอย  
แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายบุา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,
มีอายุ 2,500 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 1,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั� งหลายในเมื,อมนุษย์มีอายุ 1,000 ปี 
มิจฉาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อมิจฉาทิฏฐิถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็ 
เสื, อมถอย แม้วรรณะก็เสื, อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายุบ้าง เสื, อมถอยจากวรรณะบ้าง  
บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เมื,อธรรม 
3 ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวก
เขาเสื,อมถอยจากอายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอาย ุ
250 ปี บางพวกมีอาย ุ200 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ250 ปี ธรรมเหล่านี� คือ ความไม่
ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติั
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ไดถึ้งความแพร่หลายฯ ... ความขดั
สนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลาย เมื,อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อศสัตราถึงความ
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แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อปิสุณาวาจาถึง
ความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม 2 ประการคือ ผรุสวาจา และ สัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อธรรม 2 ประการถึง
ความแพร่หลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพร่หลาย มิจฉาทิฏฐิก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อมิจฉาทิฏฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม 3 ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อธรรม 3 ประการถึงความแพร่หลาย 
ธรรมเหล่านี� คือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบใน
สมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื,อธรรมเหล่านี� ถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็
เสื,อมถอย เมื,อสัตวเ์หล่านั�นเสื,อมถอยจากอายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอาย ุ
250 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 100 ปีฯ”  (ที.ปา.11/45) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย จกัมีสมยัที,มนุษยเ์หล่านี� มีบุตรอายุ 10 ปี ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10 ปี รสเหล่านี� คือ  
เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ�งนํ� าออ้ย และเกลือ จกัอนัตรธานไปสิ�น ดูกรภิกษุทั�งหลายในเมื,อมนุษย ์ 
มีอายุ 10 ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จกัอนัตรธานไปหมดสิ�น อกุศลกรรมบถ 10 จกัรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี แมแ้ต่ชื,อวา่กุศลก็จกัไม่มี และคนทาํกุศลจกัมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10 ปี เขาจกัไม่มีจิตคิดเคารพยาํเกรงว่านี,แม่ นี,น้า นี,พ่อ นี,อา นี,ป้า นี,ภรรยาของ
อาจารย์ หรือว่านี,ภรรยาของท่านที, เคารพทั� งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด  
เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขัจิ�งจอก ฉะนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
สัตวเ์หล่านั�นต่างก็จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ในกนั
และกนั มารดากบับุตรก็ดี บุตรกบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี,ชายกบันอ้งหญิงก็ดี 
นอ้งหญิงกบัพี,ชายก็ดี จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากนัอยา่งแรงกลา้ 
นายพรานเนื�อเห็นเนื�อเขา้เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อยา่งแรงกลา้
ฉนัใด ฉนันั�นเหมือนกนัฯ”  (ที.ปา.11/46) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี จกัมีสัตถนัตรกปัสิ�น 7 วนั มนุษยเ์หล่านั�นจกั
กลบัไดค้วามสาํคญักนัเองวา่เป็นเนื�อ ศสัตราทั�งหลายอนัคมจกัปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขา
จะฆ่ากนัเองด้วยศสัตราอนัคมนั�นโดยสําคญัว่า นี� เนื�อ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ครั� งนั�น สัตว์เหล่านั�น  
บางพวกมีความคิดอยา่งนี� ว่า พวกเราอยา่ฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อยา่ฆ่าเรา อยา่กระนั�นเลย เราควร
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เขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้ระหวา่งเกาะ หรือซอกเขา มีรากไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเลี�ยง
ชีวิตอยู่ เขาพากนัเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม ้ 
ในป่าเป็นอาหารเลี� ยงชีวิตอยูต่ลอด 7 วนั เมื,อล่วง 7 วนัไป เขาพากนัออกจากป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้
ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกนัและกนั จกัขบัร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที,ประชุมว่า 
สัตวผ์ูเ้จริญ เราพบเห็นกนัแลว้ ท่านยงัมีชีวิตอยูห่รือ ๆ ฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ลาํดบันั�น สัตวเ์หล่านั�น 
จกัมีความคิดอย่างนี� ว่า เราถึงความสิ�นญาติอย่างใหญ่เห็นปานนี�  เหตุเพราะสมาทานธรรมที,เป็น
อกุศล อยา่กระนั�นเลยเราควรทาํกุศล ควรทาํกุศลอะไร เราควรงดเวน้ปาณาติบาต ควรสมาทานกุศล
ธรรมนี�แลว้ประพฤติ เขาจกังดเวน้จากปาณาติบาตจกัสมาทานกุศลธรรมนี�  แลว้ประพฤติเพราะเหตุ
ที,สมาทานกุศลธรรม เขาจกัเจริญด้วยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื,อเขาเจริญด้วยอายุบา้ง 
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท์ั�งหลายที,มีอายุ 10 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 20 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ลาํดบันั�นสัตวเ์หล่านั�นจกัมีความคิดอยา่งนี� ว่า เราเจริญดว้ยอายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง 
เพราะเหตุที,สมาทานกุศลธรรม อยา่กระนั�นเลย เราควรทาํกุศลยิ,ง ๆ ขึ�นไป ควรทาํกุศลอะไร เราควร
งดเวน้จากอทินนาทาน ควรงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวน้จากปิสุณาวาจา ควรงดเวน้จาก 
ผรุสวาจา ควรงดเวน้จากสัมผปัปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฏฐิ ควรละ
ธรรม 3 ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อย่ากระนั�นเลย เราควรปฏิบติัชอบใน
มารดา ควรปฏิบติัชอบในบิดา ควรปฏิบติัชอบในสมณะ ควรปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี� แล้วประพฤติ เขาเหล่านั�นจกัปฏิบติั
ชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ประพฤติ 
อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล จกัสมาทานกุศลธรรมนี�แลว้ประพฤติ เพราะเหตุที,สมาทานกุศล
ธรรมเหล่านั�นเขาเหล่านั�นจกัเจริญดว้ยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื,อเขาเหล่านั�นเจริญดว้ย
อายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของคนผูมี้อายุ 20 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 40 ปี บุตรของคนผูมี้
อายุ 40 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 80 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 80 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 160 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ160 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 320 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 320 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 640 ปี 
บุตรของคนผูมี้อายุ 640 ปี จกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 2,000 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 2,000 ปี จกัมีอายุเจริญ
ขึ�นถึง 4,000 ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ4,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ�นถึง 8,000 ปี บุตรของคนมีอายุ 8,000 ปี 
จกัมีอายเุจริญขึ�นถึง 20,000 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 20,000 ปีจกัมีอายุเจริญขึ�นถึง 40,000 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ40,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ�นถึง 80,000 ปีฯ”  (ที.ปา.11/47) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจกัสมควรมี
สามีได ้ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ80,000 ปี จกัเกิดมีอาพาธ 3 อยา่ง คือ ความอยากกิน 1 
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48) 
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จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การเบียดเบียนตนเองและผูอื้,นดว้ยการปฏิบติัผิดศีลธรรม
มีผลทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั� น แต่เมื,อไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้,นดว้ยการปฏิบติั
ศีลธรรมให้มากยิ,งขึ�น ๆ มีผลทาํให้แข็งแรงอายุยืน เมื,อปฏิบติัศีลธรรมต่อเนื,องไดม้ากจะส่งผลถึง
ขั�นโรคต่าง ๆ ลดลงหายไปเหลือเพียง 3 โรค คือ ความอยากกิน ความไม่อยากกิน และความแก่  
(แก่ชา้) เท่านั�น 

“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี�  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูม้กัทาํชีวิตสัตว ์
ให้ตกล่วง เป็นคนเหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว ์
มีชีวติ … จะเป็นคนมีอายสุั�น ... ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
ละปาณาติบาตแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้
หรือวธีิที,เบียดเบียน) ได ้มีความละอาย ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละ
ภูตอยู่ ... จะเป็นคนมีอายุยืน ... บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติ 
เบียดเบียนสัตว ์(ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย 
บาดเจ็บ ลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือ
วธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคมาก ... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็
ตาม เป็นผูมี้ปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว ์(ไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกข์
ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา 
(อาวธุหรือวชิาหรือความรู้หรือวธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคนอ้ย ....” (ม.อุ.14/582 - 585), “ผูใ้ด
แสวงหาความสุขเพื,อตนย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือ 
สัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย)” (ข.ุข.ุ25/20) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อนภพก่อนกาํเนิดก่อน ละปาณาติบาต
แล้ว เวน้ขาดจากปาณาติบาตแล้ววางทัณฑะ วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุณาหวงั
ประโยชน์แก่สัตวท์ั�งปวงอยู่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั,งสมพอกพูนไพบูลย ์... เมื,อเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุ
ยืนดาํรงอยูน่าน อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที,เป็นมนุษยซึ์, งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลง
พระชนมชี์พในระหว่างได ้... เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จึงไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน 
ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีขา้ศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์  เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ 
ในโลก สามารถปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได”้ (ที.ปา.11/136) 

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกําเนิดก่อน เป็นผู ้
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั,งสมพอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ  ... 
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เมื,อเป็นพระพุทธเจา้ไดจึ้งรับผลขอ้นี�  คือ มีพระโรคาพาธนอ้ย มีความลาํบากนอ้ย สมบูรณ์ดว้ยพระ
เตโชธาตุ อนัยงัอาหาร ให้ยอ่ยดี ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (ที.ปา.
11/156) 

จะเห็นได้ว่า การไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย คือ การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือ 
สัตวอื์,น ไดรั้บความเดือดร้อน ทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย และทาํประโยชน์สุขให้กบั
ตนเอง ผองชนและหมู่สัตว ์ซึ, งดา้นนามธรรมก็คือการละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิl ผอ่ง
ใสไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ทาํใหเ้กิดสมดุลร้อนเยน็ เจบ็ป่วยนอ้ย แขง็แรง และอายยุนื 

ในอรรถกถาแปล เล่ม 76 หน้า 81 กล่าวถึงนิยาม 5 คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม  
กรรมนิยาม ธรรมนิยามนั� น จะสัง เคราะห์สัมพันธ์กัน เป็นเหตุแห่งทุกข์ตามลําดับด้วย
หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 เกิดเป็นกองทุกข์ทั�งมวล และเมื,อดบัเหตุแห่งทุกข์ก็จะทาํให ้
ทุกขด์บั ซึ, งก็คือความเป็นสุขนั�นเอง โดยชีวิตระดบัจิตนิยาม จะมีการกระทาํและผลของการกระทาํ 
(วิบากกรรม) ของแต่ละชีวิต คือ กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระทาํที,ส่งผลที,ดีที,สุดต่อตนเอง
และผูอื้,น คือ ธรรมนิยาม 

โดยหลกัวิทยาศาสตร์แลว้ เมื,อวตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็ก 
เมื,อพลงังานพลงังานคลื,นแม่เหล็กสังเคราะห์รวมกนัจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปลี,ยนหมุนวนไป
มาตราบชั,วกาลนาน ทุกสิ,งทุกอยา่งในมหาจกัรวาลลว้นคือพลงังานคลื,นแม่เหล็กทั�งสิ�น ดงัคาํกล่าว 
“วธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ, งไดก้ลายมาเป็นส่วนสําคญัของทฤษฎี
ควอนตมั (ทฤษฎีที,วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไร
อื,น นอกจากพลงังานรูปหนึ,งเท่านั�น แมก้ระทั,งวตัถุในสภาพสถิตยก์็มีพลงังานสะสมอยูใ่นมวลสาร
ของมนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังานได ้โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof. 
2000 : 50-51, 61-63) และคาํกล่าว “เนื,องจากสสารและพลงังานนั�น โดยเนื�อแทแ้ลว้เป็นสิ,งเดียวกนั 
เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที,แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ,งที,หยดุนิ,ง สามารถ
ผนัแปรตามการเปลี,ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เอง จึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่ 
แทที้,จริงแลว้ ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือพลงังานซับซ้อนที,มีการสั,นสะเทือนและ
แกว่งในอตัราที,แตกต่างกันไป เราจะพบว่า แท้ที,จริงแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็มีการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31) 

 ซึ, งตรงกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที,ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตวัตน (สํ.ข.17/84-86)  
จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาล ประกอบดว้ยพลงังานคลื,นแม่เหล็ก พฒันาจนเป็น
ชีวิตคน แสดงว่า ชีวิตคนเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต พระพุทธเจา้พบวา่ “ผลวิบากของกรรมที,
ทาํดีทาํชั,วแล้ว มีอยู่” (ม.อุ.14/257) “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปด้วย
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สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ดงันั�น  
จะเห็นไดว้่า เมื,อคนกระทาํสิ,งใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรือชั,วก็ตาม  
ก็จะสั,งสมเป็นวบิากกรรมดีหรือชั,วตามนั�น วบิากกรรมคือพลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้กบัแต่ละชีวิต 
ในภพชาตินี�  หรือภพชาติอื,นสืบ ๆ ไปเมื,อจิตวิญญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิตที,ไปได้
ไกล (ทูรังคมงั) (ที.สี.9/350) จึงสามารถดูดดึงชีวิตวตัถุหรือพลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดี
หรือร้ายสู่ชีวิต รวมทั�งดูดดึงสิ, งที,มีคุณสมบติัแบบเดียวกันเข้ามาหากัน เพราะทุกอย่างในมหา
จกัรวาล มีพลงังานคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูปตามกฎแห่งกรรมดีกรรมชั,วของชีวิตที,
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 

 สัมพนัธ์กบัพระพุทธเจา้ตรัสใน ม.อุ.14/580 สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั,งเรียบร้อยแลว้ 
ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาคดงันี�วา่ ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวก
มนุษย์ที,เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั� งหลายย่อมปรากฏมี 
อายุสั� น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดาน้อย มีศกัดามาก  
มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํ,า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ
อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษย์ ที,เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏความเลวและความ
ประณีตฯ 

ขอ้ 581 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรมาณพ สัตวท์ั�งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นที,พึ,งอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสัตวใ์ห้
เลวและประณีตไดฯ้  
 พระพุทธเจา้ตรัส ใน องฺ.เอกาทสก.24/88, 213 พยสนสูตร วา่ 
 [88] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ 
ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ,งขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิบหาย 
10 อยา่งเป็นไฉน คือ ภิกษุนั�นไม่บรรลุธรรมที,ยงัไม่บรรลุ 1 เสื,อมจากธรรมที,บรรลุแลว้ 1 สัทธรรม
ของภิกษุนั�นยอ่มไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจวา่ตนไดบ้รรลุในสัทธรรมทั�งหลาย 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ,ง 1 ยอ่มถูกโรคอยา่งหนกั 1 ถึงความ
เป็นบา้ มีจิตฟุ้งซ่าน 1 เป็นผูห้ลงใหลกระทาํกาละ 1 เมื,อตายไปยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ ภิกษุนั�นจะ 
ไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่งนี�  อยา่งใดอยา่งหนึ,งขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ  
 [213] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ 
ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที,ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ, ง  
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ความฉิบหาย 11 อยา่งเป็นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมที,ยงัไม่ไดบ้รรลุ 1 เสื,อมจากธรรมที,บรรลุแลว้ 1 
สัทธรรมของภิกษุนั�นย่อมไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจว่าได้บรรลุในสัทธรรม 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ,ง 1 บอกลาสิกขาเวยีนมาเพื,อหินภาพ 1 
ถูกตอ้งโรคอยา่งหนกั 1 ยอ่มถึงความเป็นบา้ คือ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 1 เป็นผูห้ลงใหลทาํกาละ 1 
เมื,อตายไป ย่อมเขา้ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อน
พรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที,ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความ 
ฉิบหาย 11 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ,งนี�ฯ  

สอดคลอ้งกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ฐานะ 5 ประการนี�  อนัสตรี บุรุษ 
คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ 5 ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ วา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้1 เรามีความ
เจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้1 เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตาย
ไปได ้1 เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั�งสิ�น 1 เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นที,พึ, ง จกัทาํกรรมใด ดีก็ตาม ชั,วก็ตาม  
เราจะเป็นผูรั้บผลของกรรมนั�น 1 ฯ (องฺ.สตฺตก.22/57) 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงพบว่า ทุกสิ, งทุกอย่างที,แต่ละคนรับอยู่ เกิดจากกรรม  
(การกระทาํทางกายวาจาใจ) ของคน ๆ นั�นทั�งหมด และผลของกรรมนั�น จะให้ผลในภพชาตินี�หรือ
ภพชาติอื,นสืบ ๆ ไป ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม  
(การกระทาํ) อันเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแล้วสะสมแล้ว จะสิ�นสุดไป  
โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือใน
ภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) 

ดังตวัอย่าง ข้อมูลที,พิสูจน์ว่า พลังวิบากกรรมดีหรือร้าย สามารถสร้างสิ, งดีหรือร้าย  
ให้ชีวิตผูน้ั�นไดจ้ริง คือ เมื,อจิตวิญญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิตที,ไปไดไ้กล (ทูรังคมงั) 
(ที.สี.9/350) ชีวิตคือ พลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งความรู้สึกนึกคิด เมื,อคิดหรือพูดหรือทาํ สิ,งดีหรือ
ร้าย ก็จะเกิดเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กดีหรือร้ายในชีวิต เพราะการคิดที,มีพลงัมาก ก็จะส่งผลถึงขั�น
พดูและทาํ ดงันั�น การพูดและทาํ จึงเป็นการคิดที,มีพลงัมากนั�นเอง พลงังานคลื,นแม่เหล็กดีหรือร้าย
ในชีวิตดงักล่าว จะมีคุณสมบติัที,พระพุทธเจา้เรียกว่า วิบากกรรม คือ พลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้
ชีวิต ซึ, งจะให้ผลในชาตินี� หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป เมื,อหมดฤทธิl ของการให้ผลนั�นแล้วก็จบดบัไป  
ซึ, งพลงังานคลื,นแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กไดฉ้นัใด พลงังานคลื,นแม่เหล็กดีร้ายในชีวิตก็สามารถ
ดูดวตัถุหรือพลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดีหรือร้าย มาให้ผูก้ระทาํสิ,งดีหรือร้ายนั�นไดฉ้นันั�น 
เพราะทุกอยา่งในมหาจกัรวาลมีพลงังานคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 
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เช่น เราเคยบาดเจ็บที,ใดที,หนึ, ง เราก็จะระมดัระวงัอย่างยิ,งไม่ให้อะไรมากระแทก แต่ก็
มกัจะมีสิ,งนั�นสิ,งนี�มากระแทก ณ จุดที,บาดเจบ็ซํ� าแลว้ซํ� าอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ แมว้นัใหม่หรือสถานที,ใหม่ 
ก็ยงัมกัจะมีสิ,งนั�นสิ,งนี�มากระแทก ณ จุดที,บาดเจบ็ซํ� าแลว้ซํ� าอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ ซึ, งนกัวิทยาศาสตร์
ยืนยนัวา่ วตัถุจะไม่เคลื,อนไหวถา้ไม่มีแรงมากระทาํ ดงันั�น สิ,งที,เคลื,อนเขา้มากระทบจุดที,บาดเจ็บ
ตอ้งมีพลงัอย่างใดอย่างหนึ, งดูดหรือผลกัสิ,งนั�น ให้มากระทบจุดที,บาดเจ็บนั�น ถา้เป็นพลงัผลกัมา
จากภายนอก ส่วนใหญ่จะต้องไม่โดนที,เดิมซํ� า ๆ เพราะเราเคลื,อนตลอด ทาํให้พลาดเป้าได้ง่าย  
จะพลาดมากกว่าโดน แต่ถ้าเป็นแรงดูดจากชีวิตเรา ก็จะโดนมากกว่าพลาด จึงมกัถูกที,เดิมซํ� า ๆ 
เหมือนแม่เหล็กในขณะที,กาํลงัดูดลูกเหล็กให้เคลื,อนเขา้มาหา ไม่วา่เราจะเคลื,อนแม่เหล็กไปอยูที่,ไหน 
ลูกเหล็กก็จะเคลื,อนไปหาแม่เหล็ก ในจุดที,แม่เหล็กอยู่ ณ ปัจจุบนันั�น ๆ ดงันั�น สิ,งที,เคลื,อนเขา้มา
กระทบจุดที,บาดเจบ็ของเรา จึงเกิดจากแรงดูดจากชีวติเรา ซึ, งก็คือพลงัแม่เหล็กของวิบากร้ายในชีวิต
เรานั�นเอง 

สาํหรับตวัอยา่งพลงัแม่เหล็กของวิบากดีในชีวิต เช่น มีอุบติัเหตุรถคว ํ,าหรือชนกนั รถบุบ
บู้บี�  เมื,อดูลักษณะแล้ว คนส่วนใหญ่จะบาดเจ็บล้มตาย แต่ก็จะมีบางคนที,ไม่ตาย อาจบาดเจ็บ
เล็กน้อย หรือไม่บาดเจ็บเลยก็มี มีกลไกเดียวเท่านั�นที,จะไม่บาดเจ็บล้มตาย คือต้องมีพลังงาน
บางอยา่งผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกาย และผลกัดนัร่างกายไม่ให้กระแทกเหล็ก พลงัดงักล่าว
ก็คือพลงัแม่เหล็กของวิบากดีในชีวิตของผูน้ั�น ที,สามารถดูดดึงพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัวาลหรือ 
ในตวัของผูน้ั�น มาตา้นกั�นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ให้กระแทกร่างกาย ทาํให้ผูน้ั�นไม่บาดเจ็บลม้ตาย 
เพราะในชีวิตคนนั�น มีพลงังานสัญญาที,สามารถดูดสารหรือพลงังานที,เป็นประโยชน์เข้าไปใน
ร่างกาย และผลกัดนัสารหรือพลงังานที,เป็นโทษเป็นอนัตรายออกจากร่างกายอยูแ่ลว้ ถา้มีพลงังาน
คลื,นแม่เหล็กของวบิากดีในชีวติของผูน้ั�นมาช่วยอีกแรงหนึ,ง ก็ทาํให้เกิดกลไกดูดดึงพลงังานต่างใน
มหาจกัวาลหรือในตวัของผูน้ั�น มาตา้นกั�นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกายได ้

พลงังานคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้าย เกิดจากการคิดพูดทาํของพลงัแม่เหล็กแห่งชีวิต  
ซึ, งพลังแม่เหล็กแห่งชีวิตนั�นเป็นพลังแห่งความรู้สึกนึกคิด พลังแม่เหล็กวิบากดีหรือร้าย จึงมี
คุณสมบติัมีฤทธิl และคิดได้ ว่าจะดูดหรือผลักหรือสังเคราะห์สิ, งดีหรือร้ายอะไรให้ชีวิตผูน้ั�น ๆ  
อยา่งยุติธรรมที,สุด ตามการกระทาํทางกายวาจาใจของผูน้ั�น ๆ วา่มีค่าหรือนํ� าหนกัแห่งความดีหรือ
ร้าย ว่ามากน้อยแค่ไหน พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้ายในอดีตส่วนหนึ, งจะรวมกบัในปัจจุบนั
ส่วนหนึ,ง ใหผ้ลในภพชาตินั�น หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) พลงัแม่เหล็กวบิากดี แทจ้ริง
ก็คือพลงัของ พระเจา้ ส่วนพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้าย แทจ้ริงก็คือพลงัของซาตาน 



316 

 

ซึ, งมีผลตั� งแต่ใจคิดแล้ว เช่น คิดวิตกกังวลเครียด แม้ไม่ได้บอกใคร การแพทย์แผน
ปัจจุบนัพบแลว้ว่า ทาํให้มีสารแอดดรีนาลีนและสารพิษต่าง ๆ เกิดขึ�นในร่างกาย ทาํให้เกิดความ
เจบ็ป่วยได ้สภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพดว้ยกลไกทางวทิยาศาสตร์ ดงัคาํกล่าว 

“ความเครียดที,เพิ,มขึ�นสูงในร่างกายจะทาํให้ภูมิตา้นทานไม่ดี เวลาคนเราเครียดจะเกิด
อะไรขึ� น ระบบประสาทในร่างกายจะส่งคาํสั,งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้สร้าง
ฮอร์โมนขึ�นมา 2 ตวั ตวัหนึ, ง คือ คอร์ติซอล (Cortisols) อีกตวัหนึ, ง คือ อะดรีนาลีน (Adrenalin) 
อะดรีนาลีน จะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้แรง ขณะเดียวกนัคอร์ติซอลจะทาํให้เซลล์อึดแลว้
เซลลจ์ะเหี,ยวลง คือ หมดเรี,ยวหมดแรง เพราะฉะนั�น เด็กที,ใกลส้อบจะป่วยง่าย เพราะวา่ร่างกายเมื,อ
เกิดความเครียด ภูมิตา้นทานจะลดลง แต่ในผูใ้หญ่จะเป็นความเครียดแบบเรื�อรัง เพราะฉะนั�น เมื,อมี
ความเครียดตลอด ภูมิตา้นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลตวันี�  ดงันั�น ถ้าเราสามารถลด
ความเครียดไดจ้ะเพิ,มภูมิตา้นทานใหร่้างกาย” (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล. 2551 : 24)  

“การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื,อต่อสู้ภาวะตึงเครียด ดงันี�  เพิ,มความดนัเลือด 
จากการทาํใหห้ลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หวัใจเตน้เร็วและแรง เพิ,มปริมาณเลือด
ไปที,กลา้มเนื�อที,กาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื�อลายที,ทาํให้หลอดเลือดขยายตวั (Beta two receptor และ
Cholinergic Sympathetic) เพิ,มอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทั,วร่างกาย จากผลรวมนี�ทาํให้
เราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ที,ควรจะเป็น เนื,องจากความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) 
จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ�น เรียก Sympathetic stress reaction 
และยงัช่วยเพิ,มการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกี,ยวกบัอารมณ์ (Emotional stress) เช่น ในขณะที,มี
ความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ reticular formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการ
กระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอยา่งรุนแรง เรียก Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก 
Fight or Flight reaction คือตดัสินใจวา่จะสู้หรือหนี” (ราตรี สุดทรวง และวีระชยั สิงหนิยม. 2550 : 
153) 

ส่วนใจที,คิดดี มีความสุข แมไ้ม่ไดบ้อกใคร การแพทยแ์ผนปัจจุบนัพบว่า จะมีสารเอน
โดรฟินเกิดขึ� นในร่างกาย ทาํให้แข็งแรงอายุยืน ดังคาํกล่าว “สารเอ็นโดฟิน (Endorphin) เป็น
สารเคมีจาํพวกเดียวกับฝิ, น (Opioid) ซึ, งผลิตขึ�นภายในร่างกาย โดยสมองส่วนไฮโปธาลามสั 
(Hypothalamus) และต่อมใตส้มอง (Pituitary gland) อนัเนื,องมาจากเป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ, น
จึงมีฤทธิl บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาํให้รู้สึกสุขสบาย หรืออีกนยัหนึ,ง สารเอ็นโดฟินก็
คือยาแกป้วดแบบธรรมชาติ เอน็โดฟิน มาจากคาํวา่ Endogenous Morphine ซึ, งหมายถึงสารมอร์ฟีน
ที,ถูกผลิตขึ�นภายในร่างกายโดยธรรมชาติซึ, งไม่ก่อผลเสียต่อร่างกาย เมื,ออยู่ในสภาวะที,สุขสบายมี
การกระตุน้ใหส้มองเกิดการหลั,งสารเอน็โดฟินขึ�น เมื,อสารเอ็นโดฟินส์ที,หลั,งออกมานี�  จะไปจบักบั
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ตวัรับ (Receptor) ชนิด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวมทาํให้เกิดการหลั,งของสารโดปามีน 
(Dopamine) มากขึ�น ซึ, งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่าง ๆ เช่น บรรเทาความเจ็บปวด เกี,ยวขอ้งกบั
สมดุลความหิว การนอนหลับ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกาย นอกจากนี�ยงัมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศ และที,สําคญัสารเอ็นโดฟินสามารถ
ส่งเสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยผลของการหวัเราะวา่ทาํให้เกิดการหลั,งสาร
เอ็นโดฟินในสมองมากขึ�น จะเกิดการกดการทาํงานของ Stress hormone หรือฮอร์โมนที,หลั,งเมื,อ
ร่างกายเผชิญกบัสภาวะที,เครียด เช่น Adrenaline มีผลทาํให้เนื�อเยื,อต่าง ๆ ผอ่นคลายมากขึ�น ทาํให้
อาการปวดบรรเทาลง และมีผลทาํให้หลอดเลือดขยายตวัไดดี้ขึ�น ทาํให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเขา้ไป
ฆ่าเชื�อโรคหรือสิ,งแปลกปลอมได้ดีขึ� น โอกาสเจ็บป่วยก็จะลดลง คือทาํให้สุขภาพแข็งแรงขึ� น
นั,นเอง ดงันั�น การที,มีกิจกรรมใดก็ตามที,ทาํให้เรารู้สึกเป็นสุข มีการหลั,งสารเอ็นโดฟิน ยอ่มมีส่วน
เสริมความแข็งแรงให้กบัร่างกายไดเ้สมอ ร่างกายกบัจิตใจมีความเชื,อมประสานกนัอยา่งแยกไม่ได ้
ในบางครั� งเวลาไม่สบายกาย จิตใจก็มกัหงุดหงิดหรือหดหู่ไปดว้ยหรือเวลาที,ไม่สบายใจ ร่างกายก็
พลอยเบื,ออาหาร นอนไม่หลบัไปดว้ย ดงันั�น เวลาที,คนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตาม
แพทยส์ั,งแลว้ การอยูใ่นสภาวะที,มีความสบายกาย และสบายใจ หรือมีความสุขใจ ก็มีผลดีต่ออาการ
เจบ็ป่วยทางร่างกาย” (หมอเด่น. 2552) 

พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้ายในชีวิตของผูน้ั�น จะคิดและสร้างสิ,งดีหรือร้าย โดยการ
ดูดหรือผลักสารหรือพลงังานที,มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วสังเคราะห์ (สร้าง) สิ, งดีหรือร้ายต่าง ๆ  
ใหชี้วติผูน้ั�นอยา่งเหมาะสมเอง ซึ, งโดยสัจจะแลว้จะไดรั้บผลดีหรือร้ายตามแบบที,กระทาํ หรือไดรั้บ
ผลดีหรือร้ายแบบอื,น ๆ ก็ได ้ 

ตัวอย่างพลงัคลื�นแม่เหลก็วบิากดีที�ให้ผล เช่น  
กรณีตวัอยา่ง เราให้ขา้วกบัใครหนึ,งคน ในวนัหนึ, งเราอาจจะไดข้า้วกลบัมาก็ได ้อาจได้

กลว้ย มะละกอ ส้ม หรือขนม กลบัคืนมาก็ได ้หรืออาจไดรั้บมิตรไมตรีหรือสิ,งอื,น ๆ กลบัมาก็ได ้ 
กรณีตวัอย่างต่อไป บางครั� งพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของผูน้ั�น ไม่เลือกคนที,ผูน้ั�นช่วย 

เหลือไวน้ั�นให้มาทาํดีตอบแทนผูน้ั�น แต่เลือกคนอื,นมาทาํดีตอบแทนผูน้ั�นก็ได ้เช่น เด็กหญิงวลัลี 
ลูกกตญั�ู ดูแลพ่อแม่ที,พิการ พ่อแม่ไม่ไดช่้วยวลัลีเพราะยงัพิการเหมือนเดิม แต่พลงัคลื,นแม่เหล็ก
แห่งวิบากดีของวลัลี เลือกดูดดึงคุณครูและชาวบ้านมาช่วยวลัลี หรือบางครั� งเราเดินทางแล้ว 
หลงทาง เราได้ไปถามคนที,เราไม่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน แล้วพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของเรา 
ก็เลือกใหเ้ขาช่วยบอกทางเรา (บางครั� งพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายของเราก็เลือกไม่ใหเ้ขาช่วยเรา)  
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กรณีตวัอย่างต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดี ยงัสามารถเหนี,ยวนาํในคนอื,นคิดหรือพูด
หรือทาํในสิ,งที,ดีกบัคนที,ทาํดีนั�นได ้เช่น เมื,อเราเห็นใครคนหนึ,งคนทาํดีดว้ยความจริงใจกบัผองชน 
พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดีนั�น จะเหนี,ยวนาํใหเ้ราอยากช่วยเหลือผูน้ั�น  

กรณีตวัอย่างต่อไป เมื,อพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของพระพุทธเจา้สมณโคดม อนัเกิด
จากในอดีตชาติ ท่านเคยเผาไฟดกัพระปัจเจกพุทธเจา้ในชาติที,ท่านเป็นพระพุทธเจา้ พลังคลื,น
แม่เหล็กวิบากร้ายนั� นเหนี,ยวนําให้พระเทวทัตชวนนายขมังธนู ผูฆ่้าคนตายมาก มุ่งจะมาฆ่า
พระพุทธเจา้ เมื,อนายขมงัธนู 16 คน มาพบพระพุทธเจา้ พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของพระพุทธเจา้
เหนี,ยวนาํใหน้ายขมงัธนูทั�ง 16 คนเปลี,ยนใจไม่ทาํร้ายพระพุทธเจา้ ตรงกนัขา้มกลบัมาฟังธรรมจาก
พระพุทธเจา้แลว้กลบัใจเป็นคนดี (ข.ุอป.32/392)  

กรณีตวัอยา่งต่อไป บางครั� งไม่มีใครช่วยผูท้าํความดีคนนั�นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีก็จะคิด
และสร้างสิ, งดีให้ผูท้าํความดีคนนั� นเอง ดังตวัอย่างที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะท่านหยุดการ
เบียดเบียนโดยประการทั�งปวง และทาํประโยชน์สุขให้กบัผองชนและหมู่สัตว ์ดว้ยพลงัแม่เหล็ก
วิบากดีนั�น ทาํให้ชีวิตท่านสมดุลร้อนเย็น เจ็บป่วยน้อยแข็งแรงอายุยืน (ที.ปา.11/136 และ 156) 
เพราะพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดี มีฤทธิl หรือหนา้ที,ในการคิดและสร้างสิ,งที,ดีให้ชีวิต สิ,งที,ดีอยา่งหนึ,ง
ของชีวติ คือ ผลกัเอาสารและพลงังานที,ทาํใหร้้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวิต พร้อมกบัดูดดึงเอาสาร
และพลงังานในมหาจกัวาลที,ทาํให้เกิดสมดุลร้อนเยน็เขา้มาในชีวิต ซึ, งจะทาํให้ชีวิตผูน้ั�นไดส้ภาพ
สมดุลร้อนเยน็เจบ็ป่วยนอ้ยแขง็แรงอายยุนื เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่ เมื,อผูใ้ดทาํดีลงไป จะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดี พลงัคลื,นแม่เหล็ก
วบิากดีดงักล่าวจะตีค่าความดีวา่มากนอ้ยแค่ไหน แลว้จะให้ผลดีแบบที,ผูน้ั�นทาํก็ได ้ให้ผลแบบอื,น ๆ
ก็ได ้พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดีในอดีตส่วนหนึ,ง รวมกบัในปัจจุบนัส่วนหนึ,ง จะคิดและสร้างสิ,งดีให้
ผูน้ั�น ณ เวลานั�น อย่างเหมาะสมและยุติธรรมที,สุดในส่วนที,ยงัไม่ให้ผลดี ก็จะให้ผลดีในช่วงเวลา
ต่อไปในชาตินั�นหรือในชาติอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)  

 

ตัวอย่างพลงัคลื�นแม่เหลก็วบิากร้ายที�ให้ผล เช่น  
กรณีตวัอยา่ง คนที,คดโกงผูอื้,น พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายจะเลือกให้ผูน้ั�นถูกโกงคืนก็ได ้

ถูกยึดทรัพยก์็ได ้ถูกจบัขงัคุกก็ได ้ถูกประณามหรือต่อตา้นดว้ยสารพดัวิธีจากผองชนก็ได ้กลุม้ใจ
มาก ๆ ก็ได ้เจบ็ป่วยก็ได ้ใหผ้ลเลวร้ายไดห้ลากหลายลกัษณะ 

กรณีตวัอยา่งต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย อาจเลือกคนอื,นหรือสิ,งอื,นมาคิดหรือพูด
หรือทาํไม่ดีกบัผูที้,กระทาํไม่ดีนั�นก็ได ้เช่น คนที,ฆ่าข่มขืนคน พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของเขา
อาจดูดดึงประชาชนมารุมทาํร้าย (ประชาทณัฑ)์ เขาก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเลือกผูที้,ถูกทาํร้ายมาทาํร้ายคืน  
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กรณีตวัอยา่งต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายจะเหนี,ยวนาํให้คนคิดหรือพูดหรือทาํสิ,งที,
ไม่ดีกบัคนที,ทาํไม่ดีนั�น ดงัที,พระพุทธเจา้กล่าวว่า “ในกาลก่อน เราเป็นเด็กเล่นอยู่ที,หนทางใหญ่ 
เห็นพระปัจเจกพุทธเจา้แลว้ ใส่ไฟ เผา (ดกั) ไวท้ั,วหนทาง ดว้ยวิบากกรรมนั�น ในภพหลงัสุดนี�  
พระเทวทตั จึงชกัชวนนายขมงัธนู ผูฆ่้าคนตายมาก เพื,อใหฆ่้าเรา” (ข.ุอป.32/392) 

กรณีตวัอย่างต่อไป การให้ผลของวิบากกรรมของพระเทวทตั ที,ทาํความชั,วมาก ๆ 
พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของพระเทวทตั ไม่เลือกดูดดึงใครมาทาํร้าย แต่เลือกแยกแผ่นดินออก 
ใหพ้ระเทวทตัถูกสูบ แลว้ดูดดึงใหดิ้นกลบฝัง เป็นตน้  

กรณีตวัอยา่งต่อไป เราพบขอ้มูลผูป่้วยที,ถูกผา่ตดัพบชิ�นเนื�อ กอ้นเนื�อหรือกอ้นวตัถุแข็ง ๆ 
ประหลาด ๆ ในร่างกาย ที,คุณหมอบอกวา่ไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่สิ,งนั�นคืออะไรหรือเป็นโรคอะไร
หรือเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ, งจากหลกัการในพระไตรปิฎกจูฬกมัมวิภงัคสูตร มหาจตัตารีสกสูตร 
สังคีติสูตร และสิวกสูตร อธิบายได้ว่า เป็นเพราะพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย มีฤทธิl หรือหน้าที,
ในการคิดและสร้างสิ,งที,ร้ายให้ชีวิต สิ,งที,ร้ายอยา่งหนึ,งของชีวิต คือ ผลกัเอาสารและพลงังานที,ทาํ
ให้เ กิดสมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต พร้อมกับดูดดึงเอาสารและพลังงานในร่างกาย หรือ
ในมหาจกัรวาล ทาํให้เกิดอาการของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลในร่างกาย ทาํให้เซลล์เนื�อเยื,อทาํงาน
ผิดปกติ ประกอบกบัสารและพลงังานดงักล่าว ก็จะถูกพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายสังเคราะห์เป็น 
ชิ�นเนื�อ ก้อนเนื�อหรือก้อนวตัถุแข็ง ๆ ประหลาด ๆ ในร่างกาย เป็นลกัษณะคล้ายกบัเมื,อเอาแท่ง
เหล็กไปวางตากแดดตากฝนไว ้สารและพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัวาล ก็จะเคลื,อนสังเคราะห์กนั
ดว้ยหลกัสมดุลร้อนเย็น (พลงังานร้อนและเย็นที,ต่างกนัจะเคลื,อนเข้าหากันและสังเคราะห์กนั) 
กลายเป็นสนิมเหล็ก ซึ, งก่อนหนา้นี� ไม่มีมาก่อน ดงันั�นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายในชีวิตของผูน้ั�น 
จึงสามารถสังเคราะห์สารและพลงังานให้เป็นชิ�นเนื�อ กอ้นเนื�อหรือกอ้นวตัถุแข็ง ๆ ประหลาด ๆ  
ในร่างกายดว้ยกลไกดงักล่าว ซึ, งจะทาํให้ชีวิตผูน้ั�นมีโรคมากและอายุสั�น เป็นตน้ ดงันั�น ในยุคที,มี
คนทาํชั,วมาก จึงมีโรคใหม่ ๆ ประหลาด ๆ เพิ,มขึ�นไดม้าก ทั�งโรคติดเชื�อและไม่ติดเชื�อ โดยกลไกทาง
วิทยาศาสตร์ของสมดุลร้อนเย็นที,สังเคราะห์เชื,อมโยงเป็นลาํดับ ในหลักนิยาม 5 ปฏิจจสมุปบาท  
สิวกสูตร สังคีติสูตร มหาจตัตารีสกสูตร และจูฬกมัมวภิงัคสูตร  

จะเห็นไดว้า่ เมื,อใครทาํชั,วร้ายลงไปจะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้าย ซึ, งพลงัคลื,น
แม่เหล็กวิบากร้ายดงักล่าว จะตีค่าว่าเลวร้ายมากนอ้ยแค่ไหน แลว้จะให้ผลร้ายแบบที,ผูน้ั�นทาํก็ได ้
ให้ผลแบบอื,น ๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม ณ เวลานั�น ๆ โดยพลงัแม่เหล็กวิบากร้ายในอดีตส่วน
หนึ, งและในปัจจุบนัส่วนหนึ, ง จะคิดและสร้างสิ, งร้ายให้ผูน้ั�น ณ เวลานั�น ๆ อย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรมที,สุด ในส่วนที,ยงัไม่ให้ผลร้าย ก็จะให้ผลร้ายในช่วงเวลาต่อมา ในชาตินั�นหรือชาติอื,น 
สืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) 
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พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวว้่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรม (ปัจจุบนั) เทียว หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) จะเห็นไดว้่า 
พระพุทธเจา้พบว่าทุกการกระทาํของผูใ้ด ผูน้ั�นจะได้รับผลนั�น นั,นคือผลทุกอย่างทุกเสี� ยววินาที
ที,ผูใ้ดไดรั้บ ลว้นเกิดจากการกระทาํของผูน้ั�นเท่านั�น การกระทาํดีหรือร้ายในชาติใด จะส่งผลดีร้าย
ในชาตินั�นส่วนหนึ, ง หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป ส่วนหนึ, งจนกว่าจะหมดฤทธิl ของพลงัคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีหรือร้ายนั�น ดงันั�นผลที,เกิดขึ�นแต่ละชีวิต ทุกเสี� ยววินาทีจึงเกิดจากการกระทาํในอดีต
ส่วนหนึ, ง สังเคราะห์รวมกบัการกระทาํในปัจจุบนัส่วนหนึ,ง    

ขอ้มูลที,ยืนยนัวา่ คาํตรัสของพระพุทธเจา้เป็นจริง คือ มีสิ,งดีบางอย่างที,ทาํในชาตินี�  แลว้
ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขาทาํดีตอบแทนเราในชาตินี�  และมีสิ,งดีบางอยา่งที,
ทาํในชาตินี�  แลว้ยงัไม่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขายงัไม่ทาํดีตอบแทนเราใน
ชาตินี�  เป็นตน้  

มีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี�  แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราซนตอนเป็นเด็ก บางครั� ง
ถูกผูป้กครองดุวา่ และมีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี�  แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราซนตอนเป็นเด็ก 
บางครั� งถูกผูป้กครองก็ไม่ดุวา่ เป็นตน้ 

มีสิ,งดีบางอยา่งที,ยงัไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เด็กเกิดใหม่ยงัไม่ไดท้าํดี
ทาํชั,ว แต่มีคนเลี�ยงมีคนใหที้,อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

มีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เด็กเกิดใหม่ยงัไม่ไดท้าํดี
ทาํชั,ว แต่ไม่มีคนเลี�ยง ไม่มีคนใหที้,อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

กรณีมีสิ,งดีบางอยา่งที,ยงัไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  และมีสิ,งไม่ดีบางอย่าง 
ที,ไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  จะเชื,อไดอ้ยา่งไรวา่เกิดจากการกระทาํในอดีตชาติ พ่อครู
สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต อธิบายว่า ถา้ไม่มีพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน แต่ละคน
ก็ตอ้งไดรั้บทุกอยา่งเท่ากนั เพราะทุนเริ,มตน้เท่ากนั แต่ดว้ยพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน
แตกต่างกนั แต่ละคนจึงตอ้งไดรั้บแต่ละอยา่งแตกต่างกนั  

กรณีมีสิ,งดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี� แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  และมีสิ,งไม่ดีบางอย่างที,ทาํใน
ชาตินี� แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  จะเชื,อไดอ้ยา่งไรวา่ส่วนดีหรือไม่ดีที,ยงัไม่ส่งผล จะส่งผลในช่วงเวลา
ต่อไปในชาตินี�  หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป จากคาํกล่าวของพ่อครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต ที,อธิบาย
วา่ ถา้ไม่มีพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน แต่ละคนก็ตอ้งไดรั้บทุกอยา่งเท่ากนั เพราะทุน
เริ,มตน้เท่ากนั แต่ดว้ยพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคนแตกต่างกนั แต่ละคนจึงตอ้งไดรั้บ
แต่ละอยา่งแตกต่างกนั แสดงวา่ มีพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวบิากดีหรือร้าย จากการกระทาํในอดีตชาติ
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ที,ยงัไม่ส่งผล แลว้มาส่งผลในชาติปัจจุบนั ดงันั�น พลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือร้าย จากการ
กระทาํในชาติปัจจุบนัที,ยงัไม่ส่งผล ก็ยอ่มจะส่งผลในชาติอื,นสืบ ๆ ไป 

ผูที้,ต้องการความมั,นใจมากขึ� นว่า การกระทาํทางกายหรือวาจาหรือใจที,ดีหรือไม่ดี 
จะส่งผลดีหรือร้ายใหก้บัผูน้ั�นจริง ในชาติที,ทาํนั�น หรือในชาติต่อไป หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไปสามารถ
พิสูจน์ไดเ้มื,อปฏิบติัดงันี�  

พระพุทธเจา้ตรัสถึงความรู้ความเห็นความเขา้ใจ ที,ทาํให้ปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข์ได ้คือ 
มีความรู้ความเห็นความเข้าใจชัดเจนว่า “... ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุกต 
ทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก) ...” (ม.อุ.14/257) การจะเข้าใจเรื, องกรรมและวิบากกรรม 
อยา่งแจ่มแจง้รวดเร็ว คือ คิดหรือพูดหรือทาํสิ,งที,ดีหรือไม่ดีแลว้ จะมีพลงังานพิเศษที,สร้างผลดีหรือ
ร้ายไดอ้ย่างรวดเร็วนั�น จะตอ้งปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศล คือการปฏิบติัศีลสมาธิปัญญา อนัเป็นองค์รวม
หนึ, งเดียวในวิถีชีวิตปกติ ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั�นมิได้มีสอง” (ขุ.ขุ.
29/549) และ “... ดูกรอานนท์ ศีลที,เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ 
อวิปปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผลมีความปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์ ความปราโมทยมี์ปีติเป็นผลมีปีติ
เป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ 
สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะ (รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็น
จริงว่า กรรมดีหรือกรรมไม่ดีให้ผลอย่างไร กรรมอย่างไรเป็นไปเพื,อสั,งสมกิเลส กรรมอย่างไร
เป็นไปเพื,อลดกิเลส) เป็นผลมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทสัสนะมีนิพพิทา
วิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผลมีวิมุตติ
ญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์ศีลที,เป็นกุศลย่อมถึงอรหตัผลโดยลาํดบั
ดว้ยประการ ดงันี�แลฯ (องฺ.ทสก.24/1) 

พระพุทธเจา้ได้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน 
กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็น
อย่างไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที,มีโทษเป็นอย่างไร กรรมส่วนที,ไม่มีโทษเป็น
อย่างไร กรรมที,ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมที,ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่
พึงเป็นไปเพื,อไม่เป็นประโยชน์ เพื,อทุกขต์ลอดกาลนาน อนึ,ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไป
เพื,อเป็นประโยชน์ เพื,อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์เบื�องหนา้แต่ตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั�นอนัตนทาํ สั,งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ  ครั� นจุติจากสวรรค์นั�นแลว้มาสู่
ความเป็นอยา่งนี�  ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ, งมหาปุริสลกัษณะนี�  คือมีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุม
และละเอียดธุลีละอองมิติดพระกายได ้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั�น ถา้อยูค่รองเรือนจะได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เมื,อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื,อเป็นพระราชาจะได้รับผลขอ้นี� คือ 
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มีปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ดผูห้นึ, งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค ์
ถ้าพระมหาบุรุษนั�นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บ
ผลข้อนี� คือ มีพระปรีชามาก มีพระปรีชากว้างขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว 
มีพระปรีชาเฉียบแหลม มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ, งมีปัญญาเสมอ 
หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์...” (ที.ปา.11/146) 

การปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศลนั�น เป็นการปฏิบติัสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจ
ให้บริสุทธิl ผ่องใส อย่างถูกตอ้งถูกตรง โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียดในการปฏิบติัสู่ความเป็น
พุทธะในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  จะทาํให้เกิดพลงัชีวิตที,มีคุณสมบติัพิเศษต่างจากคนทั,วไป 
คือ พลงัชีวิตชนิดพิเศษดงักล่าว จะทาํให้คลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือร้ายของผูที้,ปฏิบติัได้นั�น 
สร้างผลจากการคิดหรือพูดหรือทาํในทุกขณะปัจจุบนัอยา่งรวดเร็วให้ผูป้ฏิบติันั�นไดรั้บรู้ ไม่วา่จะ
ทาํในสิ,งที,ดีหรือไม่ดี แมแ้ค่คิดยงัไม่ไดพู้ดหรือไม่ไดท้าํทางกาย ก็จะส่งผลดีหรือร้ายบางส่วน 
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ,ง เช่น ความรู้สึกสุขทุกขใ์นจิต ความรู้สึกสุขทุกขใ์นกาย ความเจริญหรือ
เสื,อมของปัญญาในการแก้ปัญหาหรือพฒันา ความเคารพนับถือเชื,อถือจากคนอื,นที,มีต่อตนหรือ
เกิดผลตรงกนัขา้ม เกิดสิ, งดีหรือไม่ดีแง่เชิงอื,น ๆ เป็นตน้ ซึ, งส่วนใหญ่จะส่งผลภายใน 1-3 วนั 
ญาณปัญญาพิเศษดงักล่าว จะทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดอ้ย่างรวดเร็วว่า ทาํดีหรือไม่ดี
อะไรทาํให้เกิดผลอย่างไร จึงทาํให้มั,นใจว่า การกระทาํไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจที,ดี
หรือไม่ดีนั�น จะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือไม่ดี ที,จะสร้างผลที,ดีหรือไม่ดีให้กบั
ชีวิตอย่างแน่นอนในชาติที,กระทาํนั�น หรือชาติต่อไป หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป ส่วนผูที้,ไม่ได้ฝึกฝน
อยา่งถูกตอ้งถูกตรงสู่ความพน้ทุกขต์ามที,พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ผลจากการกระทาํทางกายวาจาและใจ 
มกัจะเกิดขึ� นช้า ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงได้ช้า ว่าทาํดีหรือไม่ดีอะไรทาํให้เกิดผลดี
หรือไม่ดีอยา่งไร 

ทุกเสี� ยววินาทีของชีวิต วิบากกรรมดีหรือร้ายในอดีตส่วนหนึ,งจะรวมกบัในปัจจุบนัส่วนหนึ, ง 
สร้างผลให้กบัแต่ละชีวิต (อภิ.ก.37/1698) จะสังเคราะห์ร่วมกบัภาวะร้อนเย็นในชีวิตตลอดเวลา 
(ส.ํสฬา.18/427-429) เป็นพลงังานที,สร้างความแข็งแรงหรือความเจ็บป่วยให้ชีวิต รวมถึงสร้างสิ,งดี
หรือสิ,งร้ายต่าง ๆ ให้กบัชีวิต เมื,อหมดฤทธิl ของการให้ผลก็จบดบัไป ดงัที,พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึง
สาเหตุทาํให้เกิดสุข (ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 
เสมหะ (นํ�า) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 
1 ผลของกรรม 1 เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้่า การปรับสมดุลร้อน
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เยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหรือหนาวต่าง ๆ ดว้ยสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนหรือเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และ
จิต (นามธรรมคือผลของกรรมดีกรรมชั,ว กรรมดีทาํใหเ้กิดสุขเวทนา กรรมชั,วทาํให้เกิดทุกขเวทนา)  
ถา้ไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถ้าสมดุลร้อนเย็นก็จะทาํให้เกิดสุข
เวทนา (แขง็แรง) 

จะเห็นไดว้า่ กลไกก็คือ สัญญาของชีวิตจะทาํหนา้ที,เป็นปกติคือผลกัดนัเอาพลงังานหรือ
สารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี�ยง
ชีวิต วิบากกรรมของบุญกุศลนั�นจะเป็นพลงังานที,ช่วยผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุล
ร้อนเยน็ออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี� ยงชีวิตอีกแรงหนึ, ง 
ส่วนวบิากกรรมร้ายนั�น จะเป็นพลงังานที,ดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็เขา้มาทาํร้าย
ชีวติ และผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ   

ดงันั�น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวตัถุ สังเคราะห์กับวิบากกรรมร้ายจากการทาํบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การทาํให้ตนเองหรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน 
ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ทาํให้
มีโรคต่าง ๆ มากมายหลากหลายชนิด (แมจ้ะใส่สิ,งที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนั ปริมาณเท่ากนั
เขา้ไปในชีวติคนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบายหรือโรคต่างกนั เพราะวิบากกรรมต่างกนั) ทาํให้
อายสุั�นและเกิดสิ,งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวติ ส่วนการทาํความสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์กบัวิบากกรรมดี
จากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกข์ทรมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บหรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้อาการไม่สบายต่าง ๆ 
ลดนอ้ยลง ทาํใหมี้โรคลดนอ้ยลง อายยุนืและเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

 

หลักอกาลิโก (เป็นจริงตลอดกาล) ปัจจัตตัง (ต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้เอง) เอหิปัสสิโก 

(สามารถพสูิจน์ได้) เพื�อมนุษยชาติ กบัความประหยดัเรียบง่ายในการปฏบัิติ  

(จัตตาริสูตร) 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ด ้เป็นสุขในที,ทั�งปวง” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. 25/59), 

“ละทุกข์ทั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. 25/33) จะเห็นได้ว่า ความสุขตามหลกั
ของพระพุทธเจา้ เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ได้ ทุกข์กจ็ะดับ สุขกจ็ะเกดิขึ<น 

สัมพนัธ์กบัหลกัการแพทยแ์ผนจีนที,ระบุวา่ “โรคเดียวกนัใชว้ิธีต่างกนั โรคต่างกนัใชว้ิธี
เดียวกนั” โรคมกัมีอาการสลบัซบัซอ้น โรคชนิดเดียวกนัเนื,องจากพยาธิสภาพและการดาํเนินของโรค
ต่างกนั อาการที,ปรากฏจึงแตกต่างกนั ฉะนั�น การรักษาจึงตอ้งกาํหนดให้ถูกตอ้ง เรียกวา่ “รักษาโรค
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เดียวกนัใชว้ิธีต่างกนั” โรคที,ต่างกนัถา้มีสาเหตุและการดาํเนินของโรคของเหมือนกนั ใชว้ิธีรักษา
เดียวกนัได ้เรียกว่า “ใชว้ิธีเดียวกนัรักษาโรคต่างกนั” (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, 
โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) 

เช่น กรณีที, 1 ผูป่้วยทั�งสามคน ความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน สามคนนี�ตอ้งรักษา
เหมือนกนั เพราะสาเหตุเดียวกนั เรียกวา่โรคเดียวกนัรักษาเหมือนกนั  

กรณีที, 2 ผูป่้วยคนแรก ความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน คนที,สองความดนัโลหิตสูง
จากภาวะเยน็เกิน (ตีกลบัเป็นร้อน) ส่วนผูป่้วยคนที,สามความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเยน็พนักนั 
สามคนนี�ตอ้งรักษาต่างกนั เพราะสาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคเดียวกนัรักษาต่างกนั 

กรณีที, 3 ผูป่้วยคนแรกความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน ส่วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะร้อนเกิน ส่วนผูป่้วยคนที,สามมะเร็งจากภาวะร้อนเกิน สามคนนี�ตอ้งรักษาเหมือนกนั เพราะ
สาเหตุเหมือนกนั เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษาเหมือนกนั 

กรณีที, 4 ผูป่้วยคนแรกความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน ส่วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะเยน็เกิน ส่วนผูป่้วยคนที,สามมะเร็งจากภาวะร้อนเยน็พนักนั สามคนตอ้งรักษาต่างกนั เพราะ
สาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษาต่างกนั 

การรักษาโรคจึงต้องรักษาที�ต้นเหตุ คือ ลดละเลิกพฤติกรรมที�ทําให้รู้สึกไม่สบายหรือเป็นโรค

เป็นหลัก โดยทําร่วมกับการปรับสมดุลร้อนเย็นทั<งด้านรูปธรรมและนามธรรม ณ สภาพปัจจุบัน

ของชีวิต ถ้ายงัไม่ทุเลาหรือไม่มั,นใจว่าจะสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ก็สามารถใชร่้วมกบัวธีิการของการแพทยแ์ผนต่าง ๆ ได ้โดยใชห้ลกัลางเนื�อชอบลางยา คือ แต่ละคน
แต่ละช่วงเวลาอาจถูกกบัแต่ละอย่างเหมือนกนัหรือไม่เหมือนกนัก็ได้ โดยสังเกตที,พลงัชีวิต คือ 
ความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงว่าถูกกนั ถา้อาการตรงกนัขา้ม 
คือ ไม่สุขไม่สบายหรือทุกขท์รมาน หนกัตวั ไม่มีกาํลงัหรืออ่อนเพลีย แสดงวา่ไม่ถูกกนั 

 

มติรสหาย สังคมและสิ�งแวดล้อมมผีลต่อสุขภาวะ 
นอกจากสมดุลร้อนเยน็กายใจแลว้ มิตรสหายสังคมและสิ,งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาวะ 

ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสความดีความเจริญอนัสูงสุด 38 ประการได้แก่ “คบคนพาล (อเสวนา จ พา
ลานงั) คบหาบณัฑิต (บณัฑิตานญัจ เสวนา) บูชาบุคคลที,ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานงั) อยูใ่นที,อนั
สมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ) ...” (ข.ุข.ุ25/318) 

“ความเป็นผูม้ีมิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย์ (ความพน้ทุกข์)” 
ใน ส.ํส.15/381-384 
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“สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที,มีความเห็นถูกตอ้ง) ธัมมญั�ู (เป็นผูรู้้
ธรรม) อตัถญั�ู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญั�ู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญั�ู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญั�ู 
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญ�ู (เป็นผูรู้้หมู่คนและสิ,งรอบตวั) ปุคคลปโรปรัญ�ู (เป็นผูรู้้บุคคล)” 
(องฺ.สตฺตก.23/65) 

“สัปปายะ คือสิ,งที,เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที,อยูซึ่, งเหมาะควร) 
โคจรสัปปายะ (ที,ไปซึ,งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที,เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที,เหมาะควรเกี,ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที,เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที,เหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที,เหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368) 

“อสัปปายะ คือสิ,งที,ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ที,อยูซึ่, ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที,ไปซึ,งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที,ไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที,ไม่เหมาะควรเกี,ยวข้อง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที,ไม่เหมาะควร) 
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที,ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที,ไม่เหมาะควร)”  
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368) 
 

สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกดิโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ  
ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ สาเหตุหลกัที,ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย เกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ  

ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุลดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การไม่บาํเพ็ญบุญกุศล  
4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที,ไม่ดี 
การอยูใ่นสังคมสิ,งแวดลอ้มไม่ดี 

สาเหตุความเจ็บป่วย 9 ข้อย่อย  
1) อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ ความเร่งรัด ความเร่งร้อน ความกลวั 

ความวิตกกงัวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาท 
ความโลภ โกรธ หลง ยดึเกิน เอาแต่ใจตวัเอง เป็นตน้  

2) อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบดว้ย 6 สาเหตุหลกัดงันี�  
- พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทั�งในพืชและสัตว ์ทั�งจากขบวนการผลิตและการปรุง

เป็นอาหาร  
- พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนื�อสัตวม์ากเกินไป  
- พิษจากอาหารปรุงรสจดัเกินไป  



326 

 

- พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิดและสัดส่วนของอาหารแต่ละ
ชนิดที,สมดุลแลว้ การไม่รู้เทคนิคการปรุงและการรับประทานที,สมดุล ก็จะทาํให้เกิด
โรคภยัไขเ้จบ็ได ้

- พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการยอ่ย สันดาปและเผาผลาญอาหาร 
- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอยา่งผาสุก และไม่รู้วิธีปฏิบติั

ในการลดละลา้งความอยากในจิตต่ออาหารที,เป็นพิษ อยา่งถูกตรง 
3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที,ไม่ถูกตอ้งคือ 

การกายบริหารที,ไม่ไดคุ้ณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่  
- ความแขง็แรงของกลา้มเนื�อ กระดูกและเส้นเอน็  
- ความยดืหยุน่ของกลา้มเนื�อและเส้นเอน็  
- การเขา้ที,เขา้ทางของกลา้มเนื�อ กระดูกและเส้นเอน็  
- การไม่ออกกาํลงักายหรือไม่ทาํการกายบริหารเลย ก็ยิ,งทาํให้ไม่ไดป้ระโยชน์จาก

ทั�งสองอยา่งเลย 
4) พิษจากมลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึ�น เช่น มิตรสหายที,ไม่ดี อุณหภูมิบรรยากาศโลก

ที,ร้อนขึ�น ควนัพิษ และสารพิษต่าง ๆ ในสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้  
5) พิษจากการสัมผสัเครื,องยนต ์เครื,องไฟฟ้า เครื,องอิเลคทรอนิคมากเกินความสมดุล  
6) ไม่พึ, งตน ดว้ยวิธีที,ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษ

ออกจากร่างกาย  
7) การเพียรการพกัที,ไม่พอดี 
8) บาปหรืออกุศลกรรม  
9) การบูรณาการองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงั 

ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คือ  
- ไม่สามารถลดปัญหาสุขภาพดว้ยการแกที้,ตน้เหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแกที้,ปลายเหตุ  
- มีค่าใชจ่้ายที,สูง  
- คนพึ,งตนเองไดน้อ้ยลง ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง 

จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาวเิคราะห์สังเคราะห์ เป็นวิธีแกปั้ญหาโดยปรับสมดุลด้วย

สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ดังที�พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ใน ขุ.ขุ. 25/281 “ดูกรภิกษุทั<งหลาย 

ปัจจัยน้อย หาได้ ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี< 4  อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั< งหลาย บรรดา

จีวรผ้าบังสุกุล (เครื�องนุ่งห่ม) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คําข้าว (อาหาร) ที�ได้ด้วย

ปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ (ที�อยู่อาศัย) น้อย หาได้ง่ายและ
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ไม่มีโทษ บรรดาเภสัช (ยา) มูตรเน่า (ปัสสาวะ) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั<งหลาย 

เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ�ง ของภิกษุซึ�งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที�น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 

ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ (ผู้สามารถดับทุกข์ดับบาปได้) ความคับแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มีแก่

ภิกษุผู้สันโดษ ด้วยปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ 

ทิศของเธอ ชื�อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผู้สันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี�ยวเอาไว้ได้ ซึ�งธรรม

อันสมควรแก่ธรรม เครื�องความเป็นสมณะที�พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ” 

จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้พบวา่ การใช้ปัจจัยสี�  (อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศัย ยารักษาโรค)

ที�ประหยัด เรียบง่าย และไม่มีโทษ เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์ เพราะ

ธรรมชาติที�อยู่ใกล้ตัวเรา เวลาเอาวัตถุ (ดินนํ<าลม) หรือพลังงาน (คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียง) 

มาสังเคราะห์เป็นวตัถุชนิดต่าง ๆ หรือสังเคราะห์เป็นชีวติ เช่น สังเคราะห์เป็นชีวิตพืช ก็ใช้วัตถุหรือ

พลังงานที�มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที�เราเอามาสังเคราะห์เป็นชีวิตเรา จึงเข้ากับเนื<อเยื�อเราได้ดีที�สุด 

ทาํให้เราแข็งแรงได้ดีที�สุด 

การใช้สิ�งที�ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในตัว ในจัตตาริสูตรนั<นสัมพันธ์กับ 

วิ.ม. 5/25-44 ดังนี< 
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท 
[25] โดยสมยันั�นแล พระผูม้ีพระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่ ณ พระเชตวนัอารามของ

อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี ครั� งนั�นภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารท 
ถูกตอ้งแล้ว ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออกเพราะอาพาธนั�น พวกเธอ
จึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็น พระผูมี้พระภาค 
ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�นซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดีมีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวั
สะพรั,งดว้ยเอน็ ครั�นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสั,งถามวา่ ดูกรอานนทท์าํไมหนอเดี�ยวนี�
ภิกษุทั�งหลายจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็น 
ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารท
ถูกตอ้งแล้ว ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอ
จึงซูบผอมเศร้าหมองมีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอน็ 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5ในกาล 
ครั� งนั�น พระผูมี้พระภาคประทบัในที,สงดัทรงหลีกเร้นอยู่ได ้ มีพระปริวิตกแห่งพระทยั

เกิดขึ�นอยา่งนี� วา่ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแลว้ก็พุ่งออกเพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณ 
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุ
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ทั�งหลาย ซึ, งเป็นเภสัชอยู่ในตวั และเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจ 
แก่สัตวโลกและจะไม่พึงปรากฏเป็นอาหารหยาบ ทีนั�นพระองคไ์ดมี้พระปริวิตกสืบต่อไปวา่เภสัช 5 นี� แล
คือ เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ�ง นํ� าออ้ย เป็นเภสัชอยู่ในตวัและเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 นี�
แก่ภิกษุทั�งหลาย ให้รับประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ครั� นเวลาสายณัห์พระองคเ์สด็จออกจาก 
ที,หลีกเร้น ทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้รับสั,งกะภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราไปในที,สงดัหลีกเร้นอยู ่ณ ตาํบลนี�  ไดมี้ความปริวติกแห่งจิตเกิดขึ�น
อยา่งนี�วา่ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธ ซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก 
แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�นพวกเธอจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี 
มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุทั�งหลาย 
ซึ, งเป็นเภสัชอยูใ่นตวัและเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก 
และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรานั�นไดมี้ความปริวติกสืบต่อไปวา่เภสัช 5 นี� แล 
คือ เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ� ง นํ� าอ้อย เป็นเภสัชอยู่ในตวัและเขาสมมติว่าเป็นเภสัชทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลกและไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผฉิะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 นี�  
แก่ภิกษุทั�งหลายให้รับประเคนในกาลแล้วบริโภคในกาล ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้บริโภคในกาล 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5 นอกกาล 
[26] ก็โดยสมยันั�นแลภิกษุทั�งหลายรับประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้ บริโภคในกาล

โภชนาหารของพวกเธอ ชนิดธรรมดา ชนิดเลวไม่ย่อย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที,ดี พวกเธอ 
อนัอาพาธซึ,งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความเบื,อภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั�น 
ยิ,งเป็นผูซู้บผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็นมากขึ�น 
พระผูมี้พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�น ซึ, งซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอน็มากขึ�น ครั� นแลว้ จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสั,งถามวา่ 
ดูกรอานนท ์ทาํไมหนอ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายยิ,งซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ 
มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็นมากขึ�น? ท่านพระอานนทก์ราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลาย
รับประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้บริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว
ไม่ยอ่ย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที,ดี พวกเธออนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความ
เบื,อภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั�น ยิ,งเป็นผูซู้บผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี 
มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็นมากขึ�นลาํดบันั�น พระผูม้ีพระภาคทรงทาํธรรมีกถา
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ในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้ตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายมารับสั,งว่า ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหรั้บประเคนเภสัช 5 นั�น แลว้บริโภคไดท้ั�งในกาลทั�งนอกกาล 

พระพุทธานุญาตนํ�ามนัเปลว 
[27] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธ มีความตอ้งการดว้ยนํ� ามนัเปลวเป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตนํ�ามนัเปลวเป็นเภสัช คือ นํ� ามนัเปลวหมี นํ� ามนัเปลวปลา นํ� ามนัเปลวปลาฉลาม
นํ�ามนัเปลวหมู นํ�ามนัเปลวลา ที,รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล บริโภคอยา่งนํ�ามนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะพึง
บริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 3 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวใน
วิกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 2 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 
1 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะพึงบริโภค
นํ�ามนัเปลวนั�น ไม่ตอ้งอาบติั 

พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 
[28] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการด้วยรากไมเ้ป็นเภสัช 

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตรากไมที้,เป็นเภสัช คือ ขมิ�น ขิง ว่านนํ�า ว่านเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู  
ก็หรือมูลเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยว ที,ไม่สําเร็จประโยชน์
แก่ของควรบริโภค ในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านั�นแลว้ เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ 
ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตเครื,องบดยา 
สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความต้องการด้วยรากไม้ที,เป็นเภสัชชนิดละเอียด 

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตตวัหินบด ลูกหินบด 

พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 
[29] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการด้วยนํ� าฝาดเป็นเภสัช 

จึงกราบทูลเรื, องแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาดที,เป็นเภสัช คือ นํ� าฝาดสะเดาะ นํ� าฝาดมูกมนั นํ� าฝาดกระดอมหรือขี�กา 
นํ� าฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก นํ� าฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี 
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคใน
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ของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านั�นแลว้ เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงให้บริโภค
ได ้เมื,อเหตุไม่มีภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช 
[30] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการดว้ยใบไมเ้ภสัช จึงกราบทูล

เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเรา
อนุญาตใบไมที้,เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมนั ใบกระดอมหรือขี�กา ใบกะเพรา หรือแมงลกั 
ใบฝ้าย ก็หรือปัณณเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนปัณณเภสัชเหล่านั�นแลว้ 
เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
[31] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการดว้ยผลไมเ้ป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตผลไมที้,เป็นเภสัช คือ ลูกพิลงักาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่ง
โกฐ ก็หรือผลเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว 
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านั�นแล้ว 
เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 
[32] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการดว้ยยางไมเ้ป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตยางไมที้,เป็นเภสัช คือ ยางอนัไหลออกจากตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคี,ยวจากกา้นและใบแห่ง
ตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคี,ยวจากใบแห่งตน้หิงคุ หรือเจือของอื,นดว้ย ยางอนัไหลออกจากยอดไมต้กะ 
ยางอนัไหลออกจากใบแห่งตน้ตกะ ยางอนัเขาเคี,ยวจากใบหรือไหลออกจากกา้นแห่งตน้ตกะ กาํยาน
ก็หรือชตุเภสัชชนิดอื,นใดบรรดามีที,ไม่สาํเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว ที,ไม่สําเร็จ
ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัชเหล่านั�น แล้วเก็บไวไ้ด้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
[33] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการดว้ยเกลือเป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตเกลือที,เป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดาํ เกลือสินเธาว ์เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือโลณ
เภสัชชนิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี� ยวในของควรเคี� ยว ที,ไม่สําเร็จ
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ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านั�น แลว้เก็บไวไ้ดจ้น
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตจุณเภสัช 
[34] โดยสมยันั�นแล ท่านพระเวลฏัฐสีสะ อุปัชฌายข์องท่านพระอานนทอ์าพาธ เป็นโรค

ฝีดาษหรืออีสุกอีใส ผา้นุ่งผา้ห่มกรังอยู่ที,ตวัเพราะนํ� าเหลืองของโรคนั�น ภิกษุทั�งหลายเอานํ� าชุบ ๆ 
ผา้เหล่านั�นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะไดท้อดพระ เนตร
เห็นภิกษุพวกนั�นกาํลงัเอานํ�าชุบ ๆ ผา้นั�นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา  

ครั� นแลว้เสด็จพระพุทธดาํเนินเขา้ไปทางภิกษุเหล่านั�น ไดต้รัสถามวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย
ภิกษุรูปนี� อาพาธโรคอะไร? ภิกษุทั�งหลายกราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ ท่านรูปนี� อาพาธโรคฝีดาษ
หรืออีสุกอีใส ผา้กรังอยูที่,ตวัเพราะนํ�าเหลือง พวกขา้พระพุทธเจา้เอานํ� าชุบ ๆ ผา้เหล่านั�นแลว้ค่อย ๆ
ดึงออกมา ครั� งนั�นพระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรก
เกิดนั�นแลว้ รับสั,งกะภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผงสาํหรับภิกษุผูเ้ป็นฝี
ก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกลิ,นตวัแรงก็ดี เราอนุญาตโคมยั ดินเหนียว 
กากนํ�ายอ้ม สาํหรับภิกษุไม่อาพาธ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตครก สาก 

พระพุทธานุญาตเครื,องกรอง 
[35] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความต้องการด้วยยาผงที,กรองแล้ว 

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตวตัถุเครื,องกรองยาผง ภิกษุอาพาธมีความตอ้งการดว้ยยาผงที,ละเอียด พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตผา้กรองยา 

พระพุทธานุญาตเนื�อดิบและเลือดสด 
[36] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งอาพาธเพราะผีเขา้พระอาจารยพ์ระอุปัชฌายะช่วยกนั

รักษาเธอก็ไม่สามารถแกไ้ขใหห้ายโรคได ้เธอเดินไปที,เขียงแล่หมู แลว้เคี�ยวกินเนื�อดิบ ดื,มกินเลือดสด 
อาพาธเพราะผีเขา้ของเธอนั�น หายดงัปลิดทิ�ง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตเนื�อดิบเลือดสด 
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเีขา้ 

พระพุทธานุญาตยาตา 
[37] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นโรคนยัน์ตา ภิกษุทั�งหลายจูงเธอไปให ้

ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้ง พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะไดท้อดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนั�นกาํลงัจูงภิกษุรูปนั�น ไปให้ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้ง จึงเสด็จพระพุทธดาํเนิน
เขา้ไปทางภิกษุพวกนั�นแล้ว  ได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุรูปนี� อาพาธเป็นอะไร? ภิกษุ
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ทั�งหลายกราบทูลว่าท่านรูปนี� อาพาธเป็นโรคนยัน์ตา พวกขา้พระพุทธเจา้คอยจูงท่านรูปนี� ไปให ้
ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้งพระพุทธเจา้ขา้ ลาํดบันั�นพระผูม้ีพระภาคทรงทาํธรรมีกถา 
ในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แล้วรับสั,งกะภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตยาตา คือยาตาที,ปรุงดว้ยเครื,องปรุงหลายอย่าง ยาตาที,ทาํดว้ยเครื,องปรุงต่าง ๆ 
ยาตาที,เกิดในกระแสนํ�า  เป็นตน้หรดาลกลีบทองเขม่าไฟ พวกภิกษุอาพาธมีความตอ้งการด้วย
เครื,องยาที,จะบดผสมกบัยาตา จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตไมจ้นัทร์ กฤษณา กะลมัพกั ใบเฉียง แห้วหมู  
สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวใ้นโอบา้งในขนับา้ง ผงหญา้บา้งฝุ่ นบา้งปลิวลง 
จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตกลกัยาตา 

สมยัต่อมาพระฉพัพคัคียใ์ชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที,ทาํ
ดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลกัยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตกลกัยาตาที,ทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยไมอ้อ้ ทาํดว้ยไมไ้ผ ่ ทาํดว้ยยาง  
ทาํดว้ยผลไม ้ ทาํดว้ยโลหะ ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ สมยัต่อมากลกัยาตาไม่มีฝาปิด ผงหญา้บา้งฝุ่ นบา้ง
ปลิวตกลง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตฝาปิด ฝาปิดยงัตกได ้พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ผูกดา้ยแลว้พนักบักลกัยาตา กลกัยาตาแตก พระผูมี้  
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหถ้กัดว้ยดา้ย  

สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายป้ายยาตาดว้ยนิ�วมือ นยัน์ตาชํ� า จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตไมป้้ายยาตา
สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชไ้มป้้ายตาชนิดต่าง ๆ คือที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ที,ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลาย
จึงเพง่โทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใชไ้มป้้าย
ยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใชต้อ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตไมป้้ายยาตาที,ทาํดว้ยกระดูก 
ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมาไมป้้ายยาตาตกลงที,พื�นเปื� อน ภิกษุทั�งหลายกราบ
ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตภาชนะ
สําหรับเก็บไมป้้ายยาตา สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายบริหารกลกัยาตาบา้ง ไมป้้ายยาตาบา้งดว้ยมือ  
จึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
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ทั�งหลาย เราอนุญาตถุงกลกัยาตา หูถุงสาํหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตเชือกผูกเป็น
สายสะพาย 

พระพุทธานุญาตนํ�ามนั 
[38] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�น

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต
นํ�ามนัทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตการนตัถุ์นํ� ามนัที,นตัถุ์ไหลออก 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสาํหรับนตัถุ ์ 

สมยัต่อมา พระฉัพพคัคียใ์ช้กล้องสําหรับนัตถุ์ชนิดต่าง ๆ คือ ทาํด้วยทองคาํบ้าง  
ชนิดที,ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กล้องสําหรับนัตถุ์ชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ที,ทาํดว้ยกระดูก ... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ท่านพระปิลินทวจัฉะ
นตัถุ์ไม่เท่ากนั ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตกล้องสําหรับนัตถุ์ประกอบด้วยหลอดคู่ 
โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้สูดควนั ภิกษุทั�งหลายจุดเกลียวผา้แลว้
สูดควนันั�นนั,นแหละคอแสบร้อน จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตกลอ้งสูดควนั  

สมยัต่อมาฉัพพคัคียใ์ช้กล้องสูดควนัชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที, 
ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตกลอ้งสูดควนัที,ทาํดว้ยกระดูก .... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมากลอ้งสูดควนัไม่มีฝาปิด 
ตวัสัตวเ์ขา้ไปได ้ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่
ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตฝาปิด สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายบริหารกลอ้งสูดควนั
ดว้ยมือ จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตถุงกลอ้งสูดควนั กลอ้งสูดควนัเหล่านั�นอยูร่่วมกนัย่อมกระทบกนัได้
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ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตถุงคู่หูสําหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทั�งหลาย จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต 
เชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระปิลินทวจัฉเถระอาพาธเป็นโรคลม 
[39] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทยป์รึกษาตกลง

กนัอยา่งนี� วา่ ตอ้งหุงนํ� ามนัถวาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� ามนัที,หุง ในนํ� ามนัที,หุงนั�นแลแพทย์
ตอ้งเจือนํ� าเมาด้วย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้เจือนํ� าเมาลงในนํ� ามนัที,หุง สมยัต่อมา
พระฉพัพคัคียหุ์งนํ� ามนัเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด ดื,มนํ� ามนันั�นแลว้เมา ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูล
เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุ 
ไม่พึงดื,มนํ� ามนัที,เจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดื,มพึงปรับอาบติัตามธรรม ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตใหดื้,มนํ�ามนัเจือนํ�าเมาชนิดที,เขาหุงไม่ปรากฏสีกลิ,นและรสของนํ� าเมา สมยัต่อมานํ� ามนัที,
พวกภิกษุหุงเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั� งนั�นภิกษุทั�งหลายไดมี้ความปริวิตกวา่จะพึงปฏิบติั
ในนํ� ามนัที,เจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาดอย่างไรหนอ? แล้วกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูม้ีพระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหต้ั�งเอาไวเ้ป็นยาทา 

สมยัต่อมาท่านพระปิลินทวจัฉะหุงนํ� ามนัไวม้าก ภาชนะสําหรับบรรจุนํ� ามนัไม่มี ภิกษุ
ทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตลกัจั,น 3 ชนิด คือ ลกัจั,นทาํดว้ยโลหะ 1 ลกัจั,นทาํดว้ยไม ้1 ลกัจั,นดว้ย
ผลไม ้ 1 สมยัต่อมาท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวยัวะ ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูล
เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตการเขา้กระโจม โรคลมยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตการรมใบไมต่้าง ๆ 
โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าที,ตม้เดือดดว้ยใบไมต่้างชนิด โรคลม 
ยงัไม่หายพระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตอ่างนํ�า 

อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ้ 
[40] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมเสียดยอกตามขอ้ ภิกษุ

ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
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ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอ้ยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายกราบ
ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย
เราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออกแลว้กรอกดว้ยเขา 

อาพาธเทา้แตก 
[41] ก็โดยสมยันั�นแล เทา้ของท่านปิลินทวจัฉะแตก ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต 
ยาทาเทา้ โรคยงัไม่หาย ภิกษุนวกะทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหป้รุงนํ�ามนัทาเทา้ 

อาพาธเป็นโรคฝี 
[42] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นโรคฝี ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
การผ่าตดั ภิกษุนั�นตอ้งการนํ� าฝาด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาด ภิกษุนั�นตอ้งการงาที,
บดแลว้ ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตงาที,บดแลว้ ภิกษุนั�นตอ้งการยาพอก ภิกษุทั�งหลายกราบทูล
เรื, องนั�นแด่พระผูม้ีพระภาค พระผูม้ีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตยาพอก ภิกษุนั�นตอ้งการผา้พนัแผล ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตผา้พนัแผล แผลคนั 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ชะดว้ยนํ� าแป้งเมล็ดพนัธ์ุผกักาด แผลชื�นหรือเป็นฝ้า ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตให้รมควนั เนื�องอกยื,นออกมา ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้ 
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ตดัดว้ย
กอ้นเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ�ามนัทาแผล นํ�ามนัไหลเยิ�ม ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตผา้เก่าสาํหรับซบันํ�ามนัและการรักษาบาดแผลทุกชนิด 

พระพุทธานุญาตยามหาวกิฏั 4 อยา่ง 
[43] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งถูกงูกดั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น แด่พระผูมี้ 
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พระภาค พระผูม้ีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกฏั 
4 อยา่ง คือ คูถ มูตร เถา้ ดิน ต่อมาภิกษุทั�งหลายคิดสงสัยวา่ ยามหาวิกฏัไม่ตอ้งรับประเคนหรือ 
ตอ้งรับประเคน จึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหภิ้กษุรับประเคนในเมื,อมีกปัปิยการก เมื,อกปัปิยการกไม่มี 
ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได ้ สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งดื,มยาพิษเขา้ไป ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแด่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต
ให้ดื,มนํ� าเจือคูถ ต่อมาภิกษุทั�งหลายคิดสงสัยว่า นํ� าเจือคูถนั�นจะไม่ตอ้งรับประเคนหรือตอ้งรับ
ประเคน จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตคูถที,ภิกษุหยิบไวต้อนกาํลงัถ่ายนั,นแหละเป็นอนัประเคนแลว้ ไม่ตอ้ง
รับประเคนอีก 

ภิกษุอาพาธดว้ยโรคต่าง ๆ 
[44] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
ให้ดื,มนํ� าที,เขาละลายจากดินรอยไถซึ, งติดผาล สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นพรรดึก ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหดื้,มนํ�าด่างอามิส สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ,งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ดื,มยาผลสมอดองนํ� ามูตรโค สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็น 
โรคผวิหนงั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ทาํการลูบไล้ด้วยของหอม สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, ง
มีกายกอปรดว้ยโทษมาก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ดื,มยาประจุถ่าย ภิกษุนั�นมีความตอ้งการ
นํ� าขา้วใส ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าขา้วใส มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ไม่ขน้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ไม่ขน้ มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ขน้นิดหน่อย 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ขน้นิดหน่อย มีความตอ้งการดว้ยนํ� าเนื�อตม้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ�าเนื�อตม้” 
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การใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายและไม่มีโทษในจัตตาริสูตรและเภสัชชขันธกะ ดังกล่าว

สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที�เน้นการพึ�งตนด้วยสิ�งที�ประหยัดเรียบง่าย ได้แก่ “เราเลย
บอกว่า ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ, ารวยเรามีพอสมควร 
พออยูไ่ด ้แต่ไม่เป็นประเทศที,กา้วหน้าอย่างมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหนา้อยา่งมาก ก็จะมี
แต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั� น ที, เ ป็นประเทศที, มี อุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง  
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหาร แบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอยา่งมีสามคัคีนี,แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยูไ่ดต้ลอดไป คนที,ทาํงานตามวชิาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมื,อพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั�น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ตอ้งเปิดหน้าแรกใหม่ 
เปิดหนา้แรกก็เริ,มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช ้ตาํราแบบ “คนจน” ใชค้วามอะลุ่มอล่วยกนั
ตาํรานั�นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรื,อย ๆ ” (พระราชดาํรัส วนัที, 8 สิงหาคม 2534)  

“อนันี� ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื,อปีที,แล้ว ตอนที,พูด
พอเพียง แปลในใจ แลว้ก็ไดพู้ดออกมาดว้ย วา่จะแปลเป็น Self-sufficiency (พึ,งตนเอง) ถึงไดบ้อก
วา่พอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี�กวา้งกวา่ Self-sufficiency คือ Self-sufficiency 
ผลิตอะไร มีพอที,จะใช ้ไม่ตอ้งไปขอซื�อคนอื,น อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึ,งตนเอง)” (พระราชดาํรัส วนัที, 
4 ธนัวาคม 2541) 

โดยธรรมชาติของชีวิต คนจะมีสัญญาของชีวิตที,ดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็
เข้าไปหล่อเลี� ยงชีวิต ผลักดันสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวิต ถ้าเปิดช่อง
ระบายพิษใหโ้ปร่งโล่งในทางใดทางหนึ,งหรือหลายทาง เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผิวหนงั เหงื,อไคล 
ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก เป็นตน้ สัญญาของชีวิตก็จะฝากสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล
ที,กระจายอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางต่าง ๆ ดงักล่าว เช่น 
เราปวดปัสสาวะอุจจาระ อาการไม่สบายไม่ได้เกิดที,ทอ้งที,เดียว แต่จะเกิดอาการไม่สบายทั,วตวั 
เพราะพิษทั,วตวัระบายออกไม่ได ้สัญญาของชีวิตจึงสังขาร (สร้าง) ความรู้สึกไม่สบาย ณ จุดที,มีพิษ
ร้อนเย็นไม่สมดุล ซึ, งคั,งคา้งอยู่ทั,วร่างกาย แต่พอเราไปปัสสาวะอุจจาระออก ก็เกิดอาการสบาย
ทั�งตวั เพราะสัญญาของชีวติฝากสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,กระจายอยูต่ามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางดงักล่าว การเปิดช่องทางระบายพิษในช่องทางอื,น ๆ
ก็จะเกิดกลไกและความรู้สึกสบายมากขึ� นเช่นเดียวกัน โดยช่องทางระบายพิษดังกล่าวนั� น 
เป็นช่องทางเดียวกบัที,สัญญาของชีวติที,ดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไปหล่อเลี�ยงชีวิต 
ซึ, งชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไปหล่อเลี�ยงชีวิต หรือจะผลกัดนัพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลออกจากชีวิต ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ�นอยู่กบั พลงัวิบากดีหรือร้ายของผูน้ั�น ๆ  
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ดว้ยวธีิที,ประหยดัเรียบง่ายที,สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที,มกัถูกกบัคนส่วนใหญ่ทั,วไป ในการเปิด
ช่องทางไหลเวยีนของเลือดลมรวมทั�งสารและพลงังานต่าง ๆ ให้เขา้หรือออกจากร่างกายตามสภาพ
ที,ชีวิตต้องการ ที,การแพทยว์ิถีพุทธได้คน้พบ ก็คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ 9 ข้อ  

(ยา 9 เม็ด) ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ โดยปรับสมดุลไปสู่จุดที�รู้สึก สุขสบายเบากายมีกําลัง และ

ปรับกลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้นั<น ณ สิ�งแวดล้อมปัจจุบันนั<น ๆ แต่ละคนอาจเลือกทาํ
เพียงข้อใดข้อหนึ, งหรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อใดที,ทาํแล้วรู้สึก 
สุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบาย แต่เบากายมีกาํลงั แสดงว่าเหมาะสมกบัผูน้ั�น ณ เวลานั�น 
ควรทาํต่อไป ส่วนขอ้ใดที,ทาํแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตวัอ่อนเพลีย แสดงว่าไม่เหมาะสม 
กบัผูน้ั�น ณ เวลานั�น ควรงดเสีย ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
กลไกการทาํให้สุขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญา

ของชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี�ยง
ชีวติ ทาํใหชี้วติมีพลงัมากขึ�น จากการที,สารและพลงัของสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี�ยงชีวิต 
และจากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดบัไดแ้ลว้ เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถ
ผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยู่ออกจากร่างกายไดดี้ยิ,งขึ�น ทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง 
แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน ดื,มนํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็หรือคลอโรฟิลลส์ดจากธรรมชาติ  
วธีิทาํ ใชส้มุนไพรฤทธิl เยน็ เช่น ใบยา่นางเขียว 5-20ใบ ใบเตย 1-3ใบ บวับก ครึ, ง-1 กาํมือ 

หญา้ปักกิ,ง 1-5 ตน้ ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ, ง-1 กาํมือ ผกับุง้ ครึ, ง-1 กาํมือ ใบเสลดพงัพอน 
ครึ, ง-1 กาํมือ หยวกกลว้ย ครึ, ง-1 คืบ และวา่นกาบหอย 3-5 ใบ เป็นตน้ จะใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึ,งหรือ
หลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรือขยี�หรือปั,น ผสมกับนํ� าเปล่า 1-3 แก้ว กรองผ่าน
กระชอน เอานํ� าที,ไดม้าดื,ม ครั� งละประมาณ ครึ, ง-1 แกว้ วนัละ 1-3 ครั� ง ก่อนอาหารหรือตอนทอ้งวา่ง
หรือดื,มแทนนํ� าตอนที,รู้สึกกระหายนํ� า ปริมาณการดื,มและความเขม้ขน้ของสมุนไพรอาจมากหรือ
นอ้ยกวา่นี�ก็ได ้ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั กรณีมีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 
ใหก้ดนํ�าร้อนใส่นํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็ หรือนาํไปตม้ให้เดือดก่อนดื,ม หรืออาจนาํสมุนไพรฤทธิl ร้อน
มาผสมก่อนดื,มก็ได ้เช่น นาํนํ� าตม้ขมิ�น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม 
เป็นตน้ กรณีมีภาวะเย็นเกิน ดื,มสมุนไพรฤทธิl ร้อน ปริมาณสมุนไพรฤทธิl ร้อนที,เหมาะสมเฉลี,ย
ประมาณ 1-3 ขอ้นิ�วมือ อาจปรับปริมาณมากหรือน้อยกว่านี� ได ้ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั
ของแต่ละคน  
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2. การกวัซาหรือขูดซาหรือขูดพษิหรือขูดลมเพื�อระบายพษิทางผวิหนัง 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือเมื,อใชว้สัดุขอบเรียบที,ไม่มีคมขดูที,ผิวหนงั โดยลงนํ� าหนกั

แรงเท่าที,รู้สึกสบาย การขดูคือการเสียดสี ซึ, งการเสียดสีนั�น โดยหลกัวิทยาศาสตร์จะทาํให้เกิดความร้อน 
เมื,อเกิดความร้อนขึ�นสัญญาของชีวติจะสั,งใหเ้ส้นเลือดขยายตวัเพื,อเพิ,มพื�นที,ในการระบายความร้อน 
สัญญาของชีวิตจะสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุลออกจากร่างกายได ้ทาํให้สัญญาของชีวิต
สั,งให้กล้ามเนื�อคลายตวั เพราะไม่มีพิษที,ตอ้งบีบออก เมื,อเส้นเลือดขยายและกล้ามเนื�อคลายตวั 
ทาํใหช่้องทางระบายพิษสะดวกยิ,งขึ�น สัญญาของชีวติก็จะสามารถผลกัดนัพิษที,อยูใ่ตส้ภาพดงักล่าว
ออกจากร่างกายได้ กลา้มเนื�อก็จะคลายตวัเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทบั ทาํให้สัญญาของ
ชีวิตผลักดันพิษออกได้สะดวกยิ,งขึ� นกว่าเดิม เกิดกลไกและสภาพดังกล่าวลึกลงไปเรื, อย ๆ  
ในร่างกาย สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที,ยงัตกค้างในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย 
มาระบายออก กลา้มเนื�อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็จะคลายตวั เลือดลม สารและพลงังานต่าง ๆ  
ก็จะไหลเวียนสะดวก ทาํให้สัญญาของชีวิตดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ทั�งที,อยูน่อกตวั
และในตวัมาหล่อเลี�ยงชีวติไดอ้ยา่งสะดวก ประกอบกบัการขดูจะทาํให้เลือดเคลื,อนไปที,ผิวหนงั ซึ, ง
ทาํให้สัญญาของชีวิตสามารถผลกัดนัสารและพลงังานที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวิตได ้
ดูดสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ที,อยู่นอกร่างกายมาหล่อเลี� ยงเลือดได้ จึง
กลายเป็นเลือดที,มีคุณภาพดี สัญญาของชีวิตก็จะดูดดึงเลือดที,มีคุณภาพดีดังกล่าวไปเลี� ยงชีวิต  
กลไกดงักล่าวทั�งหมดอนัเกิดจากการกวัซาขูดพิษขดูลม จึงทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง แข็งแรง 
และอายยุนื 

วธีิกวัซา กรณีที,มีภาวะร้อนเกินใชน้ํ� ามนักวัซาฤทธิl เยน็ นํ� าสมุนไพรฤทธิl เยน็หรือนํ� าเปล่า 
อยา่งใดอยา่งหนึ,งทาบนผิวหนงัก่อนขูดซา ในบริเวณที,รู้สึกไม่สบายหรือบริเวณที,ใช้งานมากหรือ
บริเวณที,ถอนพิษจากร่างกายไดดี้ เช่น บริเวณหลงั แขน ขา เป็นตน้ จุดที,ห้ามขดูคือ จุดที,เป็นแผล ฝี 
หนอง สิว จุดที,ขูดแลว้รู้สึกไม่สบาย อวยัวะเนื�อเยื,ออ่อนนิ,ม เช่น นยัยต์า อวยัวะเพศ เป็นตน้ ถา้มี
ภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิl ร้อน ถ้าภาวะทั�งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ� นพร้อมกัน ใช้
สมุนไพรทั�งร้อนและเยน็ผสมกนัทาก่อนขูดซา (การขูดซา แมไ้ม่มีสมุนไพรใด ๆ ทา ก็สามารถ
ขูดซาไดเ้ลย โดยที,ไม่ตอ้งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษได)้ ใชอุ้ปกรณ์เรียบง่าย เช่น ชอ้น ชาม เหรียญ ไม้
หรือวสัดุขอบเรียบต่าง ๆ ขูดไดท้ั�งที,ผิวหนงัตรง ๆ หรือจะขดูผา่นเสื�อผา้ก็ได ้ลงนํ� าหนกัแรงเท่าที,
รู้สึกสุขสบาย ขูดจุดละประมาณ 10-50 ครั� ง อาจขูดมากหรือน้อยกว่านี� ก็ได้ เท่าที,รู้สึกสุขสบาย 
เบากายมีกาํลงั 
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3. การสวนล้างพษิออกจากลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์) 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือใส่นํ�าเขา้ไปที,ลาํไส้ใหญ่ ชีวิตจะไดน้ํ� าส่วนเกิน สัญญาของ

ชีวิตก็จะดนันํ� านั�นออกทางลาํไส้ใหญ่พร้อมกบัอุจจาระที,ตกคา้ง (ถา้มีอุจจาระตกคา้ง) เมื,อสัญญา
ของชีวติรู้วา่จะมีนํ� าถูกดนัออกทางลาํไส้ใหญ่ สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ยงัตก 
คา้งในจุดต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออกที,ลาํไส้ใหญ่ พิษจะถูกขบัออกมาพร้อมกบันํ� าและ
อุจจาระที,ตกค้าง (ถ้ามีอุจจาระตกคา้ง) เราจึงมกัรู้สึกเบาสบายทั�งตวั ไม่ใช่รู้สึกเบาสบาย  ณ ที,
บริเวณทอ้งอยา่งเดียว เพราะเป็นกลไกที,กระตุน้ใหส้ัญญาฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งในจุด
ต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออกที,ลาํไส้ใหญ่ (ถา้ไม่มีอุจจาระตกคา้ง ก็จะมีสารและพลงังานที,เป็น
พิษและนํ�าที,ใส่เขา้ไปถูกขบัออกมา โดยไม่มีเนื�ออุจจาระ และถา้ชีวิตตอ้งการนํ� า สารและพลงังานที,
ใส่เขา้ไปทางลาํไส้ใหญ่เพื,อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวิตก็ดูดผา่น
ทางลาํไส้ใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เมื,อขบัถ่ายออกก็จะมีปริมาณนํ� าน้อยกว่าที,ใส่เข้าไป) ยิ,งถ้าใส่
สมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว 
ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�นจากการที,สารและพลงัของ
สมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และจากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดบัไดแ้ลว้ เมื,อ
ชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุล ที,ยงัตกคา้งอยูอ่อก
จากร่างกายไดด้ียิ,งขึ�น กลไกทั�งหมดอนัเกิดจากการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรร้อนเย็นที,
สมดุลร้อนเยน็ ก็จะทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิทาํ เลือกสมุนไพรที,เหมาะสม คือ เมื,อใชท้าํดีท็อกซ์แลว้รู้สึกสดชื,นโปร่งโล่งเบาสบาย 
ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย นาํสมุนไพรตม้ในนํ� าเปล่า เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมนํ� า
ธรรมดาใหอุ่้น หรือใชใ้บสมุนไพรสด ขยี�กบันํ�าเปล่า กรองผา่นกระชอน นาํนํ� าที,ได ้ไปใส่ขวดหรือ
ถุง ที,เป็นชุดสวนลา้งลาํไส้ โดยทั,วไปใชน้ํ� าสมุนไพร 500-1,500 ซี.ซี. เปิดนํ� าให้วิ,งตามสายเพื,อไล่
อากาศออกจากสาย แลว้ขนัให้แน่นไว ้จากนั�นนาํเจลหรือวาสลีนหรือนํ� ามนัพืชหรือวา่นหางจระเข้
ทาที,ปลายสายสวน ประมาณ 1 เซนติเมตร เพื,อหล่อลื,น หรืออาจใช้ปลายสายสวนจุ่มในนํ� าก็ได ้
ต่อจากนั�น ค่อย ๆ สอดปลายสายสวนเขา้ไปที,รูทวารหนกั สอดให้ลึกเขา้ไป ประมาณเท่านิ�วมือเรา 
(ประมาณ 3-5 นิ�วฟุต) ยกหรือแขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยนํ� า
สมุนไพรให้ไหลเขา้ไปในลาํไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณนํ� าเท่าที,ร่างกายเรารู้สึกทนไดโ้ดยไม่ยาก
ไม่ลาํบากเกินไป แลว้ใชม้ือนวดคลึงที,ทอ้ง กลั�นไวป้ระมาณ 10-20 นาที หรืออาจไม่ถึงก็ได ้คือ
เมื,อทนไดย้ากลาํบากก็ไประบายถ่ายออก สําหรับผูป่้วยที,อาการหนกั อาจทาํดีท็อกซ์วนัละ 1-2 ครั� ง
อาจมากหรือน้อยกว่า ตามสภาพของร่างกาย คือ ทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย ส่วนคนทั,วไป ทาํดีท็อกซ์
เฉลี,ย สัปดาห์ละ 1-3 ครั� ง หรือตามสภาพร่างกาย คือ ทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย  
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4. การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที�ไม่สบายในนํ<าสมุนไพร 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือกรณีของการแช่ดว้ยนํ� าอุ่น พลงังานความร้อนจากนํ� าอุ่นจะ

ทาํให้เส้นเลือดขยายตวักลา้มเนื�อคลายตวั กลไกการการขบัพิษและดูดดึงสารและพลงังานที,เป็น
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ� นเช่นเดียวกับการกัวซา ขูดพิษ ขูดลม แต่ถ้าแช่อุ่นนานเกินพอดี พลังงาน 
ความร้อนจะเขา้ไปในร่างกายในปริมาณที,มากเกินไป สัญญาของชีวิตก็จะใช้พลงัขบัความร้อน 
ที,มากเกินนั�นออก ทาํให้อ่อนเพลีย หนา้มืด วิงเวียน หรือเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได ้เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพ จึงตอ้งแช่ในระยะเวลาที,พอดี โดยเฉลี,ย แช่ประมาณ 3 นาที พกั 1 นาที ทาํ 3 รอบ อาจใช้
เวลาน้อยหรือมากกว่านั�นก็ได้ เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือจุดที,เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อชีวติ กรณีไม่ถูกกบันํ�าอุ่น คือเมื,อสัมผสันํ� าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย แต่ถูกกบัการแช่ดว้ยนํ� าธรรมดา
หรือนํ�าเยน็มาก ก็ใชห้ลกัแช่ในระยะเวลาที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือจุดที,เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อชีวติ ยิ,งถา้เราแช่ดว้ยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังาน
ของสมุนไพรดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�น
จากการที,สารและพลงัของสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และจากการที,ไม่ตอ้งเสีย
พลงัขบัพิษที,ดบัได้แล้ว เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเย็นที, 
ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิ,งขึ�น กลไกทั�งหมดอนัเกิดจากแช่มือเทา้หรือส่วนที,
ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ ก็จะทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิl เย็น ประมาณ ครึ, ง-1 กาํมือ จะใช้สมุนไพร
อยา่งใดอยา่งหนึ,งหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้ตม้กบันํ�า 1-3 ขนั (ประมาณ 1-3 ลิตร) เดือด ประมาณ 
5-10 นาที แลว้ผสมนํ�าธรรมดาใหอุ่้นแค่พอรู้สึกสบาย จากนั�นแช่มือแช่เทา้ แค่พอท่วมขอ้มือขอ้เทา้
ประมาณ 3 นาที แลว้ยกขึ�นจากนํ� าอุ่น 1 นาที ทาํซํ� าจนครบ 3 รอบ ถา้ใช้นํ� าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย 
ให้ใช้นํ� าธรรมดาหรือนํ� าเย็น อาจใช้นํ� าเปล่าหรือผสมสมุนไพรสด สําหรับคนเจ็บป่วยทาํวนัละ
ประมาณ 1-3 ครั� ง สาํหรับคนแขง็แรงทั,วไป ทาํเฉลี,ยสัปดาห์ละ 1-3 ครั� ง หรือทาํเมื,อรู้สึกไม่สบาย  

กรณีที,มีภาวะเยน็เกิน ใหใ้ชส้มุนไพรฤทธิl ร้อน แช่มือแช่เทา้ไดน้านเท่าที,รู้สึกสบาย กรณี
ที,มีทั�งร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั ใช้สมุนไพรฤทธิl เยน็ตม้ หรืออาจใช้สมุนไพรทั�งร้อน
และเยน็ผสมกนัก็ได ้ 

5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
วิธีการดงักล่าว เป็นการทาํให้ร่างกายไดส้ัมผสักบัสมุนไพรดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งกลไกที,

ทาํให้สุขภาพดี ก็เช่นเดียวกบัการแช่มือเทา้หรือส่วนที,ไม่สบายดว้ยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ทาํ
เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือ จุดที,เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ  

 



342 

 

6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกต้อง 
คือ การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วในขนาดที,รู้สึกกระปรี� กระเปร่าที,สุดต่อเนื,องกนั เท่าที,เริ,ม

รู้สึกทนไดย้ากไดล้าํบากเกินแลว้ผอ่นลง ทาํควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ การดดักลา้มเนื�อเส้นเอ็น
ให้ยืดหยุ่น และดัดให้กล้ามเนื�อกระดูกเส้นเอ็นเขา้ที,ตามสภาพปกติ โดยทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย 
เบากายมีกาํลงั  

การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื,องกันนั� น เป็นการกระตุ้นเซลล์เนื�อเยื,อของร่างกาย 
ทุกส่วนทาํงาน การทาํงานของเซลล์เนื�อเยื,อโดยหลกัวิทยาศาสตร์จะเกิดความร้อนขึ�น สัญญาของ
ชีวิตจะสั,งให้เส้นเลือดทั,วร่างกายขยายตวัเพื,อเพิ,มพื�นที,การระบายความร้อน สัญญาของชีวิตก็จะ
สามารถผลกัดนัเอาสารและพลงังานที,เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ดียิ,งขึ�น และ
สามารถดูดดึงเอาสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั�งในและนอกตวัมาเลี�ยงร่างกาย
ไดดี้ยิ,งขึ�น ทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

แต่การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื,องกนัอย่างเดียวนั�นจะมีผลเสียแทรกซ้อน คือ ทาํให้
กลา้มเนื�อเส้นเอ็นบางส่วนเกร็งคา้ง ทาํให้กระดูกกลา้มเนื�อเส้นเอ็นบางส่วนบิดเบี�ยวผิดรูป กดทบั
เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลงังานต่าง ๆ ไหลเวียนไม่สะดวก ทาํให้เกิด
โรคภยัไขเจบ็ เพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงทาํควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ โยคะ ดดัตวั 
กายบริหาร เพราะวิธีการกดจุดลมปราณนั�นจะทาํให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ, งจุดลมปราณนั�น 
เป็นบริเวณที,สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั�งในและนอกตวั
มาเลี� ยงชีวิตมากที,สุด และผลกัดนัเอาพลงังานพิษที,ไม่สมดุลร้อนเย ็นออกจากชีวิตมากที,สุด 
ซึ, งเส้นลมปราณหลกันั�นจะอยู่ที,ขา้งกระดูก ขา้งเส้นเอ็น ขา้งเส้นประสาท และร่องกล้ามเนื�อ 
ส่วนการโยคะ ดดัตวั กายบริหาร จะทาํใหก้ลา้มเนื�อเส้นเอ็นยืดหยุน่ ทาํให้กระดูกกลา้มเนื�อเส้นเอ็น
เข้าที,เข้าทางตามสภาพปกติไม่กดทบัเส้นเลือด เส้นประสาท เส้นลมปราณ เลือดลม สารและ
พลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนสะดวก สัญญาของชีวิตก็จะดูดดึงสิ, งที,เป็นประโยชน์ไปเลี� ยงชีวิตได้
สะดวก และขบัสิ,งที,เป็นพิษเป็นโทษออกจากชีวติไดส้ะดวก ทาํใหโ้รคภยัไขเ้จ็บลดนอ้ยลง แข็งแรง 
และอายยุนื 

7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานอาหารที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของ

ชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานของอาหารดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต 
ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�น จากการที,สารและพลงัของอาหารที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และ
จากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดับได้แล้ว เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ� น สัญญาของชีวิตจึงสามารถ
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ผลกัดนัพิษร้อนเย็นที,ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ,งขึ�น ทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บ
ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิปฏิบัติคือ 
ควรรับประทานอาหารไร้สารพิษดีที,สุด หรือลดพิษจากเคมีให้ไดม้ากที,สุดดว้ยวิธีต่าง ๆ 

การแพทยว์ถีิพุทธใชก้ารลดพิษจากเคมี ดว้ยนํ� าซาวขา้ว หรือถ่าน 1-5 กอ้น ขนาดครึ, ง-1 กาํมือ หรือ
เกลือ 1-3 ชอ้นแกง ผสมกบันํ� าซาวขา้วหรือนํ� าเปล่า 5-10 ลิตร แช่พืชผกัผลไมห้รือธญัพืชประมาณ 
10-20 นาทีขึ�นไป 

ลดหรืองดเนื�อสัตวห์รือผลิตภณัฑ์จากเนื�อสัตวใ์ห้ไดม้ากที,สุดเท่าที,จะทาํได ้ใช้โปรตีน
จากถั,วแทน (สําหรับผู ้ที,ย ังไม่สามารถงดเนื� อสัตว์ได้ ควรลดหรืองดเนื� อสัตว์ใหญ่ หันมา
รับประทานสัตวเ์ล็กแทน จนเหลือรับประทานปลา และไข่ เป็นลาํดบั) เพิ,มการรับประทานผกั 
ผลไมที้,ไม่หวานจดั  

ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป สําหรับองค์ประกอบของสภาพร่างกาย อากาศ สังคม และ
สิ,งแวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม ในปัจจุบนั ควรปรุงรสอยู่ในระดบัประมาณ 10-30% ของ 
ที,เคยปรุงโดยทั,วไป คือ รับประทานเกลือประมาณ 1 ชอ้นชาต่อคนต่อวนั, นํ� าตาล ไม่เกิน 5 ชอ้นชา
ต่อคนต่อวนั, พริก (พริกชี� ฟ้า) ไม่เกิน 1-3 เม็ดต่อคนต่อวนั และนํ� ามนัพืช 1-4 ช้อนชาต่อคนต่อ
สัปดาห์ โดยสามารถปรับลดหรือเพิ,มตามสภาพร่างกาย ณ เวลานั�น เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั ใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลกัดีที,สุด ถา้ตอ้งการใส่เครื,องปรุงอื,น ๆ เช่น ซีอิ�ว เตา้เจี� ยว กะปิ 
นํ�าปลา ปลาร้า เป็นตน้ ควรใส่เพียงเล็กนอ้ย 

กรณีชีวิตมีภาวะร้อนเกินและอากาศร้อน ควรใช้ไฟกลาง ๆ นานแค่พอสุก ไม่ควรอุ่น 
ซํ� าแล้วซํ� าอีก ในการปรุงอาหารหรือหุงตม้ขา้วหรือถั,ว ส่วนกรณีชีวิตมีภาวะเย็นเกินและอากาศ
หนาวเยน็ ควรใช้ไฟแรง ตั�งไฟนาน อุ่นซํ� าแลว้ซํ� าอีกได ้ในการปรุงอาหารหรือหุงตม้ขา้วหรือถั,ว 
เพราะความแรงของไฟมีผลต่อคุณสมบติัของอาหาร ใช้ไฟแรงมากขึ�น อาหารก็มีฤทธิl ร้อนมาก
ขึ�นไปตามลาํดบั ควรปรับใช้ความแรงของไฟในสัดส่วนที,ผูรั้บประทานรู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั การใช้ฟืนหรือถ่านในการปรุงอาหาร จะทาํให้อาหารอยู่ในสภาพที,ชีวิตสามารถนาํไปใช้
สังเคราะห์เป็นพลงัชีวิตไดสู้งสุด รองลงมาคือแก๊ส รองลงมาคือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า 
เครื,องปิ� งยา่งไฟฟ้า แยที่,สุดคือไมโครเวฟหรือเครื,องมือที,มีพลงัคลื,นแม่เหล็กที,แรงเกิน เพราะมีคลื,น
แม่เหล็กที,แรงเกินทาํใหอ้าหารอยูใ่นสภาพที,เป็นพิษต่อพลงัชีวติ จึงไม่ควรใชห้รืออาจใชเ้มื,อมีความ
จาํเป็นในบางครั� ง 

ฝึกรับประทานอาหารตามลาํดบั กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหาร
ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�  
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ลาํดบัที, 1 ดื,มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น นํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็ต่าง ๆ เป็นตน้ 
ลาํดบัที, 2 รับประทานผลไมฤ้ทธิl เย็น เช่น กล้วยนํ� าวา้ แกว้มงักร กระทอ้น สับปะรด 

ส้มโอ ชมพู่ มงัคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม 
พุทรา เป็นตน้ ควรงดหรือลดผลไมฤ้ทธิl ร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ลิ�นจี, เงาะ ลาํไย 
มะไฟ มะเฟือง มะปราง มะตูม กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝรั,ง 
นอ้ยหน่า กระทกรก (เสาวรส) ละมุด ระกาํ (ร้อนเล็กน้อย) มะละกอสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) มะขาม
หวานสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) ผลไมทุ้กชนิดที,ผา่นความร้อน เช่น การอบ นึ, ง ปิ� ง ยา่ง ตม้ หรือตากแห้ง 
เป็นตน้  

ลาํดบัที, 3 รับประทานผกัฤทธิl เยน็สด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค)์ ผกับุง้ แตงกวา กวางตุง้ 
ผกักาดขาว ผกักาดหอม (สลดั) ถั,วงอก สายบวั บวับก มะเขือ ฮวา่นง็อก ทูน (ตูน) ใบมะยม เป็นตน้
ควรงดหรือลดผกัฤทธิl ร้อน ไดแ้ก่ ผกัรสเผด็ กลิ,นฉุน เครื,องเทศทุกชนิด เช่น พริก ขิง ตะไคร้ ข่า 
(ข่าแก่ร้อนมาก) พริกไทย (ร้อนมาก) กุย้ช่าย (ผกัแป้น ร้อนมาก) ขมิ�น โหระพา เป็นตน้ และ 
พืชที,ไม่มีรสเผด็แต่มีฤทธิl ร้อน เช่น ชะอม คะนา้ กะหลํ,าปลี แครอท บีทรูท ถั,วฝักยาว ถั,วพู สะตอ 
ลูกเนียง ลูกตาํลึง กระเฉด กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี แปะตาํปึง (ร้อนเล็กน้อย) ผกักาดเขียวปลี  
ใบยอ ผกัโขม ใบปอ ผกัแขยง ยอดเสาวรส ฟักทองแก่ หน่อไม ้เมด็บวั สาหร่าย ไข่นํ�า รากบวั เป็นตน้  

ลาํดบัที, 4 รับประทานขา้วจา้วพร้อมกบัขา้ว โดยรับประทานขา้วกลอ้งหรือขา้วซ้อมมือ
เป็นปกติก็ยิ,งดี ควรงดหรือลดคาร์โบไฮเดรทที,มีฤทธิl ร้อนมาก เช่น ขา้วเหนียว ข้าวแดง ขา้วดาํ  
(ขา้วกํ,า ขา้วนิล) ขา้วอาร์ซี ขา้วสาลี ขา้วบาเลย ์เผือก มนั กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทที,มี 
ฤทธิl ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจดั ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหมี,กึ, งสําเร็จรูป 
ขนมจีน (ขา้วปุ้น) เป็นตน้ กบัขา้ว ควรใชผ้กัฤทธิl เยน็เป็นหลกัในการปรุง ไดแ้ก่ ผกัฤทธิl เยน็ที,กล่าวมา
ขา้งตน้ รวมถึงผกัฤทธิl เย็นอื,น ๆ เช่น บวบ ใบหรือยอดตาํลึง ผกัปลงั ผกัหวานป่า ผกัหวานบา้น  
กา้นตรง ฟัก แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกลว้ย ปลีกลว้ย กา้นกลว้ย กลว้ยดิบ ยอดฟักขา้ว ยอดฟักแมว้ 
กระหลํ,าดอก บร็อคโคลี, หัวไชเทา้ (ผกักาดหัว) ฟักทองอ่อน ยอดหรือดอกฟักทอง ยอดขุนศึก 
(อีสึก) มงักรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝักยอด ดอกแค ขา้วโพด ขนุนดิบ มะรุม เป็นตน้  

ลาํดบัที, 5 รับประทานโปรตีนฤทธิl เยน็ ไดแ้ก่ ตม้ถั,วหรือธัญพืชฤทธิl เยน็เป็นหลกั เช่น 
ถั,วขาว ถั,วเขียว ถั,วเหลือง ถั,วลนัเตา ถั,วโชเล่ยข์าว ลูกเดือย หรือเห็ดฤทธิl เยน็ (บางวนั) เช่น เห็ดฟาง 
เห็ดนางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นตน้ แต่ละวนัควรทานโปรตีนฤทธิl เย็น
หมุนเวียนชนิดไปเรื,อย ๆ ควรงดหรือลดการรับประทานโปรตีนฤทธิl ร้อน เช่น เนื�อ นม ไข่ ถั,วลิสง 
ถั,วแดง ถั,วดาํ ถั,วทุกชนิดที,เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค 
เห็ดขม เห็ดผึ� ง  เป็นต้น รวมถึงโปรตีนทั� งพืชและสัตว์ที, เอามาหมักดอง ควรงดหรือลด 
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การรับประทานอาหารที,มีไขมนัสูง เช่น นํ�ามนัพืช นํ�ามนัสัตว ์รําขา้ว จมูกขา้ว งา กะทิ เนื�อมะพร้าว 
เมล็ดทานตะวนั เมล็ดฟักทอง เมล็ดอลัมอลล ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็นตน้  

กรณีที,มีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั ก็ใชท้ั�งฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัเท่าที,
รู้สึกสุขสบาย กรณีที,มีภาวะเยน็เกิน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ แลว้เพิ,มสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน ในสัดส่วน
ปริมาณที,เมื,อรับประทานแล้วรู้สึกว่าสุขสบายเบากายและมีกาํลงัที,สุด ตามแต่สภาพร่างกาย
ของคน ๆ นั�น ณ เวลานั�น ๆ ควรเคี�ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานในปริมาณที,พอดีอิ,ม
สบายเบากายมีกาํลงัเตม็ที,สุด และกลืนลงคอใหไ้ด ้คือฝึกรับประทานอาหารสุขภาพใหรู้้สึกวา่มีรสดี
อร่อยกวา่อาหารที,เป็นพิษใหไ้ด ้(ผูว้จิยัไดน้าํเสนอเทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพให้รู้สึกรสดี
อร่อยมีความสุข ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี� ) 

ถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลังงานที,ไม่สมดุลร้อนเย็น พลังสัญญาของชีวิตจะพยายาม 
ผลกัออก และไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อย จึงเกิดอาการทอ้งอืด ไม่สบาย ไม่เบากาย      
ไม่มีกําลัง อ่อนเพลีย หนักตัว ตรงกันข้ามถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลังงานที,สมดุลร้อนเย็น 
พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ แลว้ดูดไปเป็นพลงั
ของชีวติ ทาํใหท้อ้งไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั  

สาเหตุที,รับประทานสมุนไพรฤทธิl เยน็ หรือผลไม ้หรือผกัก่อนอาหารอื,น เพราะมีฤทธิl เยน็ 
จะทาํให้เกิดสมดุลร้อนเย็นกับพลังงานในร่างกาย เนื,องจากร่างกายคนทาํงานตลอดเวลา 
จะมีพลังร้อน เมื,อสมดุลร้อนเยน็ พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,
สมดุลร้อนเย็นและดูดไปเป็นพลงัของชีวิต ทาํให้อาหารไม่ตกคา้งอยู่ในกระเพาะอาหาร ไม่เป็น
ภาระของกระเพาะอาหารในการใช้พลงัแบกรับนํ� าหนักของอาหาร ทอ้งไม่อืด เกิดสภาพสบาย 
เบากายมีกาํลงั และทาํให้ร่างกายเยน็ลง จากนั�นเมื,อรับประทานขา้วพร้อมกบัขา้ว ธัญพืช โปรตีน 
ไขมนั ซึ, งมีฤทธิl ร้อน จะเกิดสมดุลร้อนเย็นกบัพลงังานในร่างกาย พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้
เนื� อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น และดูดไปเป็นพลังของชีวิต ทาํให้อาหาร 
ไม่ตกคา้งอยูใ่นกระเพาะอาหาร ไม่เป็นภาระของกระเพาะอาหารในการใชพ้ลงัแบกรับนํ� าหนกัของ
อาหาร ทอ้งไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั ร่างกายแขง็แรง  

ตรงกนัขา้ม ถา้รับประทานขา้วพร้อมกบัขา้ว ธัญพืช โปรตีน ไขมนั ซึ, งมีฤทธิl ร้อน ก่อน
สมุนไพรฤทธิl เย็น หรือผลไม ้หรือผกั จะทาํให้ไม่สมดุลกบัภาวะร้อนอนัเกิดจากการทาํงานของ
ร่างกายตลอดเวลา คือยิ,งเพิ,มความร้อนเข้าไปอีก พลงัสัญญาของชีวิตจะพยายามผลกัออกและ 
ไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อย จึงเกิดอาการท้องอืด ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกาํลัง 
อ่อนเพลีย หนักตัว ยิ,งคนที,มีภาวะร้อนเกินแต่ไม่รับประทานสมุนไพรฤทธิl เย็น หรือผลไม ้ 
หรือผกัเลย หรือรับประทานน้อยกว่าสมดุล ยิ,งทาํให้เกิดปัญหาดงักล่าวมากขึ�น การรับประทาน 
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สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ให้ถูกลาํดบัและถูกสัดส่วนที,สมดุลกบัสภาพร่างกายของแต่ละคน จึงเป็นสิ,ง
สาํคญัอยา่งยิ,งที,จะทาํใหเ้กิดสุขภาพที,ดี 

8. ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี และสร้างสังคม

สิ�งแวดล้อมที�ดี 
กลไกในการทาํให้สุขภาพดีคือ สัญญาของชีวิตจะทาํหน้าที,เป็นปกติ คือ ผลกัดันเอา

พลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็
เข้ามาหล่อเลี� ยงชีวิต วิบากกรรมของบุญกุศลเป็นพลังงานที,ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรือสาร 
ที,ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี� ยง
ชีวิตอีกแรงหนึ, ง ส่วนวิบากกรรมร้ายเป็นพลงังานที,ดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็
เขา้มาทาํร้ายชีวติ และผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ   

ดงันั�น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวตัถุ สังเคราะห์กับวิบากกรรมร้ายจากการทาํบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย
บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ทาํให้มีโรคต่าง ๆ 
มากมายหลากหลายชนิด (แมจ้ะใส่สิ,งที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนั ปริมาณเท่ากนัเขา้ไปในชีวิต
คนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบายหรือโรคต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) อันเป็นเหตุ 
ทาํใหอ้ายสุั�น และเกิดสิ,งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวิต ส่วนการทาํความสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์กบัวิบาก
กรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ทาํใหต้นเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งก็คือการละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล 
เพิ,มพูนใจไร้กงัวล (หยุดชั,ว ทาํดี ทาํจิตใจให้ผ่องใส) นั�นเองเป็นการสร้างวิบากกรรมดี ที,ส่งผลให้
อาการไม่สบายและโรคต่าง ๆ ลดนอ้ยลง อายยุนืและเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

การปฏิบติัจิตใจที,ผ่องใส ตอ้งปฏิบติัไปสู่ความไม่หว ั,นไหว ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น 
สํ.สฬา. 18/120 ว่า “พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ความหวั,นไหว เป็นโรค ความ
หวั,นไหวเป็นฝี ความหวั,นไหวเป็นลูกศร ดูกรภิกษุทั� งหลาย เพราะเหตุนั� นแล ตถาคตเป็น 
ผูไ้ม่มีความหวั,นไหว ปราศจากลูกศรอยู่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เพราะเหตุนั�นแล ถา้แมภิ้กษุพึงหวงัว่า 
เราพึงเป็นผูไ้ม่มีความหวั,นไหวปราศจากลูกศรอยู่ ภิกษุไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุ ไม่พึงสําคญัในจกัษุ  
ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุ ไม่พึงสําคญัว่าจกัษุของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งรูปทั�งหลาย ไม่พึงสําคญัในรูป
ทั�งหลาย ไม่พึงสําคัญแต่รูปทั� งหลาย ไม่พึงสําคญัว่า รูปทั� งหลายของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุ
วญิญาณ ไม่พึงสาํคญัในจกัษุวิญญาณ ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุวิญญาณ ไม่พึงสําคญัวา่จกัษุวิญญาณของเรา 
ไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัในจกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัว่า
จกัษุสัมผสัของเรา ไม่พึงสาํคญัซึ, งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
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สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัว่าสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งโสตะ ... ไม่พึงสําคญัซึ, งฆานะ ... ไม่พึงสําคญัซึ, งกาย ... ไม่พึง
สําคญัซึ, งใจ ไม่พึงสําคญัในใจ ไม่พึงสําคญัแต่ใจ ไม่พึงสําคญัวา่ใจของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งธรรมารมณ์
ทั�งหลาย ... ไม่พึงสําคญัซึ, งมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคญัในมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคญัแต่มโนวิญญาณ 
ไม่พึงสําคญัว่า มโนวิญญาณของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งมโนสัมผสั ไม่พึงสําคญัในมโนสัมผสั ไม่พึง
สําคญัแต่มโนสัมผสั ไม่พึงสําคญัว่ามโนสัมผสัของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัว่าสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนาที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยัของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งสิ,งทั�งปวง ไม่พึงสําคญั 
ในสิ,งทั�งปวง ไม่พึงสาํคญัแต่สิ,งทั�งปวง ไม่พึงสาํคญัวา่ สิ,งทั�งปวงของเราเธอนั�นเมื,อไม่สําคญัอยา่งนี�   
ก็ไม่ถือมั,นอะไร ๆ ในโลก เมื,อไม่ถือมั,น ก็ไม่สะดุ้งย่อมดบัเฉพาะตนทีเดียว ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ�นแล้ว 
พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจที,ควรทาํทาํเสร็จแลว้ กิจอื,นเพื,อความเป็นอยา่งนี� มิไดมี้ฯ”   

วธีิปฏิบัติคือ 
โดยการเรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคการลดละเลิกการติดในสิ,งที,เป็นพิษ และการเขา้ถึงสิ,งที,เป็น

ประโยชน์ดว้ยจิตที,เป็นสุขตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เทคนิคการทําใจให้หายโรคเร็วตามหลักการ

แพทย์วิถีพุทธ คือ ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล (สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
ภาคผนวก ฏ. เทคนิคทาํใจให้หายโรคเร็ว โดย ใจเพชร กลา้จน) และการปฏิบติัเทคนิคการทําดี 

อย่างมีสุขตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ คือ รู้ว่าอะไรดีที�สุด ปรารถนาให้เกิดสิ�งที�ดีที�สุด ลงมือทําให้ดี

ที�สุด ยินดีเมื�อได้ทําให้ดีที�สุดแล้ว ไม่ติดไม่ยึดมั�นถือมั�นในสิ�งที�ดีที�สุด นั�นแหละคือสิ� งที�ดีที�สุด 
รวมทั�งการพึ�งตนในการสร้างและอาศัยมิตรดี สังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดี เพื�อเป็นพลังเสริมหนุน 

ในการปฏิบัติ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา พรหมวิหาร 4 เหตุแห่งการมีโรคน้อยและอายุยืน คือ 
การไม่เบียดเบียน (จูฬกัมมวิภังคสูตร) เหตุแห่งการอายุยืน 7 เหตุแห่งวิมุติ 5 สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 จรณะ 15 โสฬสญาณ 
(วปัิสสนาญาณ) 16 มงคล 38 และความเป็นผูมี้มิตรสหายดีสังคมและสิ,งแวดลอ้มดีเป็นพรหมจรรย ์
(ความพ้นทุกข์) ทั� งสิ�น (สํ.ส.15/381-384, ขุ.ขุ.25/318, วิ.อ.2/368, องฺ.สตฺตก.23/65) เป็นต้น 
(รายละเอียดในการปฏิบติัผูว้จิยัไดน้าํเสนอไวใ้นบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี� ) 
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ชีวิตระดับจิตนิยาม ก็คือ สัตว์และคน จะมีการกระทาํและผลของการกระทาํ (วิบาก
กรรม) ของแต่ละชีวิต คือ กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระทาํที,ส่งผลที,ดีที,สุดต่อตนเองและ
ผูอื้,น คือ ธรรมนิยาม โดยอวิชชาจะสังเคราะห์สัมพนัธ์กนัเป็นเหตุแห่งทุกข์ตามลาํดบัด้วย
หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 เกิดเป็นกองทุกข์ทั�งมวล และเมื,อดบัเหตุแห่งทุกขใ์นหมู่มิตรดี
สหายดีสังคมสิ,งแวดลอ้มดี ก็จะทาํใหเ้กิดวชิชาและทุกขด์บัซึ, งก็คือความเป็นสุขนั�นเอง 

โดยหลกัวิทยาศาสตร์แลว้เมื,อวตัถุทุกอยา่งแตกสลาย จะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็ก 
เมื,อพลังงานคลื,นแม่เหล็กสังเคราะห์รวมกันจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปลี,ยนหมุนวนไปมา 
ตราบชั,วกาลนาน ซึ, งตรงกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ทุกอยา่งไม่เที,ยงเป็นทุกขไ์ม่มีตวัตน (สํ.ข.17/84-86) 
จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาลประกอบดว้ย พลงังานคลื,นแม่เหล็ก พฒันาจนเป็น
ชีวิตคน แสดงว่าชีวิตคนเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต พระพุทธเจา้พบว่า “ผลวิบากของกรรม 
ที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู่” (ม.อุ.14/257) “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ภพนี� ) หรือในภพถัดไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ดังนั�น 
จะเห็นไดว้า่ เมื,อคนกระทาํสิ,งใดทางกายวาจาและใจ (กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม) ดีหรือชั,ว
ก็ตาม ก็จะสั,งสมเป็นวิบากกรรมดีหรือชั,วตามนั�น วิบากกรรม คือพลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้กบั 
แต่ละชีวติ ในภพชาตินี�  หรือภพชาติอื,นสืบ ๆ ไป เมื,อจิตวญิญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต
ที,ไปได้ไกล (ทูรังคมงั) ไม่มีที,สิ�นสุด (อนันตัง) (ที.สี.9/350) จึงสามารถดูดดึงชีวิต สาร หรือ
พลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดีหรือร้ายสู่ชีวิต รวมทั�งดูดดึงสิ, งที,มีคุณสมบติัแบบเดียวกนั 
เข้ามาหากนั เพราะทุกอย่างในมหาจกัรวาลมีพลังคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูป 
ของกฎแห่งกรรมดีกรรมชั,วของชีวติ 

โดยมีการเกิดที,สําคญั 4 มิติ ในมิติที, 1 เกิดมามีชีวิตดว้ยกลไกสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ด้
ดว้ยสมดุลร้อนเยน็ ซึ, งผูว้จิยัไดน้าํเสนอรายละเอียดในบทที, 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  สําหรับการเกิด
มิติที, 2 กามสุขขลัลิกะ มิติที, 3 อตัตกิลมถะ และมิติที, 4 โลกุตตระ นั�น ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียด
ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  ซึ, งผูว้ิจยัพบวา่ การปฏิบติัเทคนิคที, 8 อยา่งถูกตอ้งถูกตรง จนเกิด
สภาพพุทธะหรือโลกุตตระนั�น จะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการลดโรคภยัไขเ้จ็บและความเดือดร้อน
ทั�งปวง ส่งผลสูงสุดต่อการสร้างสุขภาพที,ดีและประโยชน์สุขดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชีวติ 

9. รู้เพยีรรู้พกัให้พอดี 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่พัก (เราเพียร) เราไม่เพียร (เราพัก) เราข้ามโอฆะได้แล้ว  

(เราพ้นทุกข์ได้แล้ว)” (สํ.ส.15/2 ขา้มโอฆะ) คือ การพากเพียรทาํหน้าที,กิจกรรมการงานที,เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ นั�น ทาํตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที,ทาํได ้อย่างเต็มที,ในขนาดที,ให้หนกัเหนื,อย 
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แต่อย่าให้ป่วย อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (จะทาํให้ชีวิตแข็งแกร่งที,สุด) แล้วพกัผ่อนให้พอดี 
สุขสบายเบากายมีกาํลงั ไม่วา่จะเป็นการเพียรหรือการพกันั�น ควรทาํในขนาดที,ไม่มากหรือนอ้ยเกิน
จนทรมานตวัเองเกินไป จะทาํให้เลือดลมสารและพลงังานต่าง ๆ ไหลเวียนดี ไดพ้ลงัคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีดว้ย โรคภยัไขเ้จ็บลดนอ้ยลง แข็งแรง และอายุยืน (ยกเวน้ เมื,อมีสถานการณ์บีบบงัคบัให้มี
ความจาํเป็นต้องพากเพียรหนักมากเกิน หรือพกัมากเกิน เป็นบางคราว ถ้าคุ้มกับประโยชน์ 
ที,จะเกิดขึ�นก็ยอมให้เกิดความเจ็บป่วยได้ แล้วค่อยมาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสุขภาพในภายหลัง 
ถือวา่เป็นวคัซีนที,สร้างภูมิตา้นทานหรือความแข็งแกร่งให้กบัชีวิต ซึ, งสามารถกระทาํไดใ้นบางครั� ง
บางคราว ไม่ใช่กระทาํเป็นประจาํ) 

 

บทสรุป 
มนุษยชาติทั,วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ,มมากขึ�น 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
ความเจบ็ป่วยเพิ,มมากขึ�น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองนอ้ยลง 
การบริหารจดัการองคค์วามรู้และการดาํเนินการที,มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน 
ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที,ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ,งไปกวา่นั�นกลบัทวีความรุนแรงยิ,งขึ�น ๆ ผูว้ิจยั
จึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ�น เพื,อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว และ
วิเคราะห์สังเคราะห์องคค์วามรู้ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธ
ศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์
สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพ
บุญนิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม 

พบว่า สาเหตุหลกัที,ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 
5 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวตัถุ 2) ทําบาป หรืออกุศลกรรม 
3) การไม่บาํเพ็ญบุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 
5) การคบมิตรที,ไม่ดี การอยูใ่นสังคมและสิ,งแวดลอ้มไม่ดี  

แบ่งเป็นสาเหตุความเจบ็ป่วย 9 ขอ้ยอ่ย 1) อารมณ์เป็นพิษ 2) อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล 
3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที,ไม่ถูกตอ้ง 4) พิษจากมลพิษ
ต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึ�น 5) พิษจากการสัมผสัเครื,องยนต์ เครื,องไฟฟ้า หรือเครื,องอิเล็กทรอนิกส์ 
มากเกินความสมดุล 6) ไม่พึ,งตน ดว้ยวิธีที,ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือ
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ระบายพิษออกจากร่างกาย 7) การเพียรการพกัที,ไม่พอดี 8) บาปหรืออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ 
องคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  

เกิดความเจบ็ป่วยหรือกลุ่มอาการร้อนเยน็ไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดงันี�  1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน 3) กลุ่มอาการของภาวะร่างกาย 
ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกาย 
ร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,
มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)  

ซึ, งแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ 
ดงันี�  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซาหรือขดูพิษหรือขดูลม 
(การขดูระบายพิษทางผวิหนงั) 3) การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที,ถูกสมดุลร้อนเยน็ 
(ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที,ไม่สบายในนํ� าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 
5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย  
6) การออกกาํลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที,ถูกต้อง 7) การรับประทานอาหาร 
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดี และสร้างสังคมสิ,งแวดลอ้มที,ดี 9) รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

โดยเทคนิค (ยาเม็ด) ที, 6-9 เป็นเทคนิคหลกัที,มีผลต่อสุขภาพมากที,สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบติัให้ได้ดีที,สุดเท่าที,จะทาํได้ ส่วนเทคนิค (ยาเม็ด) ขอ้ 1-5 นั�น เป็นสิ,งที,ช่วยเสริมในการปรับ
สมดุลร้อนเยน็ไดเ้ป็นอย่างดี ให้เลือกปฏิบติัในขอ้ที,รู้สึก สุขสบายเบากายมีกาํลงั ในปริมาณหรือ
จํานวนครั� งเท่าที, รู้สึกสบาย ข้อใดที,ท ําแล้ว รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลัง ก็ไม่ต้องทํา 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า การใช้สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ เป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดับทุกข์ (จตัตาริสูตร) เมื,อใช้เทคนิคทั�ง 9 ขอ้ ตามหลกัการใชสิ้,งที,ประหยดั หาไดง่้าย และ 
ไม่มีโทษ ที,พระพุทธเจ้าทรงยืนยนัเป็นสิ, งที,มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์ เป็นวิธีหลัก 
ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยที,ยงัทุกขท์รมานทนไดย้ากทนไดล้าํบากอยู ่
หรือไม่แน่ใจวา่จะสามารถปรับสมดุลร้อนเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนชีวิตสามารถกาํจดัโรคได ้
ก็ให้ใช้ธรรมะตามที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัพเพธัมมานาลงัอภินิเวสายะ” แปลว่า “สิ, งทั�งหลาย 
ทั�งปวงไม่ควรยึดมั,นถือมั,น” (สํ.สฬา.18/96) แสดงให้เห็นวา่ สิ,งใดที,เขา้ไปยึดมั,นถือมั,นจะไม่ทุกข์
เป็นไม่มี สภาพดงักล่าวนั�นจึงไม่ควรยึดมั,นถือมั,นที,จะใชเ้ฉพาะเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) อยา่งเดียว
เท่านั�น ก็ควรพิจารณาหาวธีิการในการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆ เสริมเติมเตม็ ซึ, งการใชว้ิธีในการดูแล
สุขภาพแผนต่าง ๆ เสริมเติมเต็มนั�น ใช้หลักลางเนื�อชอบลางยา คือ เลือกใช้วิธีที,ทาํแล้วรู้สึก 
สุขสบายเบากายมีกําลัง หรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลัง ถ้าใช้แล้วไม่สบายหนักตัวกําลังตก
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อ่อนเพลียก็ให้หยุดทาํ หรือท่านที,ได้ใช้วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตามแผนต่าง ๆ มาแล้ว 
แต่ยงัมีอาการเจบ็ป่วยอยู ่ก็สามารถศึกษาทดลองใชเ้ทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ 
(ยา 9 เมด็) ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธเสริมเติมเต็มหรือทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชีวิต
ผูน้ั� น ๆ ได้ สําหรับท่านที,ประเมินสถานการณ์ความเจ็บป่วยที,เ ป็นอยู ่ว ่าวิธีการต่าง ๆ นั�น 
ไม่สามารถแกปั้ญหาสุขภาพดงักล่าวได ้ซํ� ายงัเสี,ยงต่อความทุกข์ทรมานจากวิธีการใด ๆ ดงักล่าวแลว้ 
ตอ้งการวางร่างวางขนัธ์ด้วยวิธีเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ซึ, งสามารถติดตามรายละเอียด ได้ใน
ภาคผนวก ฐ “การวางร่าง  วางขนัธ์” โดย ใจเพชร กลา้จน 

การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการดูแลสุขภาพที,เหมาะกบัคนทั,วไปทุกฐานะ ทุกอาชีพ ทุกชนชาติ 
ที,ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนการดูแลสุขภาพและเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะที,มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดูแลสุขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ,งแวดลอ้มที,ดี   
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