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	 วารสารโพธิยาลัย	ฉบบัประจ�าเดอืนกันยายน
นี้	 เป็นฉบับ	‘สุขภาวะแนวพุทธ’	ซึ่งกินความลึก
ซึ้งกว่าค�าว่า	สุขภาพ	ที่คนทั่วไปเข้าใจ
	 ในทุกวัฒนธรรม	 ทุกชนเผ่า	 ก็จะมีแนวการ
รักษาสุขภาพในแบบของตน	 การแพทย์แผนไทย	
การแพทย์แผนจีน	 การแพทย์แบบอายุรเวทของ
อินเดีย	 การแพทย์แผนตะวันตก	 และอีกหลาย 
ชนเผ่า	 ในหลายอารยธรรม	แนวการดูแลสุขภาพ	
หรือรักษาโรคก็จะแตกต่างกันไป	
	 ตวัอย่างทีเ่หน็ชัดคอื	การแพทย์แผนตะวันตก	
มีความเชื่อเรื่องเชื้อโรค	 การจะขจัดโรคก็ต้องฆ่า
เชื้อโรค	 เมื่อร่างกายเกิดโรค	 ก็ใช้ยารักษาโรคนั้น 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาฆ่าเชื้อ	เมื่ออวัยวะใดท�างาน
บกพร่อง	เสียหาย	ก็จะท�าการผ่าตัด	ตัวอย่างเช่น	
ไส้ติ่งอักเสบ	ก็ผ่าตัดไส้ติ่งออกไป		
	 ส่วนการแพทย์แผนตะวันออก	เช่ือเรือ่งความ
สมดุลของพลังร้อน	เย็น	อย่างที่คนจีนเรียก	หยิน	
หยาง	การรักษาต้องรักษาแบบองค์รวม	คือรักษา
สมดุลของร่างกาย	 และอวัยวะทุกส่วนมีความ
สมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั	จะไม่รกัษาเฉพาะที	่เฉพาะจดุ
	 ในคัมภีร ์พระไตรปิฎก	 ได้แทรกค�าสอน 
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ	 ค�าที่ปรากฏคือค�าว่า	
สุขภาวะ	ซึ่งที่จริง	สุขภาวะ	กับสุขภาพ	ก็คือค�า
เดียวกันในทางภาษา	 เพราะ	 ตัวอักษร	 ว	 แผลง
เป็นตัวอักษร	 พ	 ได้	 โดยคงความหมายเดียวกัน	
แต่ในภาษาไทย	และความเข้าใจของคนไทย	ค�าว่า	
สขุภาพ	กบั	สขุภาวะ	แตกต่างกนั	สขุภาพ	หมายถงึ	
ความสุขทางกาย	 คือความไม่มีโรค	 ส่วนสุขภาวะ	
มีความหมายกว้างกว่า	คือ	ความสุขทางกาย	และ
ทางใจ	รวมทั้งทางสังคม	และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	
	 ในความเป็นจริง	สุขภาพ	กับ	สุขภาวะ	ตามที่
คนทั่วไปเข้าใจนั้น	เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ได้	ทั้งสอง

มีความสัมพันธ์กันชนิดที่แยกไม่ได้	 หากร่างกาย
ป่วย	 แล้วใจป่วยด้วย	 การรักษาโรคย่อมเป็นไป
ด้วยความยากล�าบาก	 จนบางครั้ง	 เป็นไปไม่ได	้
สุขภาพกายที่ดี	 ต้องมีสุขภาพจิตที่ดี	 ควบคู่กันไป	
และไปๆ	 มาๆ	 สุขภาพจิตส�าคัญกว่าสุขภาพกาย	
หากมีสุขภาพจิตที่ดี	 ย่อมจะพิจารณาการป่วยไข้
ที่เกิดขึ้นกับตน	 เป็นเร่ืองสภาวะทางธรรมชาติที่
ท�าให้ร่างกายของเราเป็นทุกข์	 แต่ใจของเราจะไม่
เป็นทุกข์	เราจะอยู่กับความป่วยไข้นั้นด้วยปัญญา	
พิจารณาระลึกรู้ด้วยสติปัญญา	ว่านี่คือ	ความจริง
ของชีวิต	มนุษย์ทุกคนเกิดมา	ย่อมต้องเผชิญ	กับ
ความเจ็บ	ความแก่	และความตาย	และเราจะอยู่
กับความจริงนี้ด้วยใจมั่นคง	ไม่หวั่นไหว	
	 ดังนั้น	 เรื่องเด่นประจ�าฉบับนี้	 คือเรื่อง	สุข- 
ภาวะแนวพทุธ	ซึง่จะให้ภาพทีช่ดัเจนของค�ากล่าว
ข้างต้น	 เป็นบทความที่อ่านสนุกและให้ความรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวคิดทางการ
แพทย์ของวัฒนธรรมตะวันตก	และวัฒนธรรมพทุธ	
โดยอ้างองิหลกัฐานจากพระไตรปิฎก	ทีอ่่านแล้วจะ
อดยิ้มไม่ได้ด้วยความชื่นมื่นหัวใจ
			 นอกจากนี	้บทความอกีเรือ่งหนึง่ท่ีจะชวนอ่าน 
คอื	น�า้มตูร – ยากลางวดัพระพทุธองค์ มีประโยชน์ 
จริงหรือ ? ซึ่งได้เปิดเผยข้อสงสัยที่หลายคนยังไม่
เคยได้ค�าตอบเกี่ยวกับน�้ามูตรเน่า	มูตรสด	ซึ่งก็คือ	
น�า้ปัสสาวะ	นัน่เอง	ว่าสามารถรกัษาโรคได้จริงหรอื	
ในปัจจุบัน	มีกลุ่มคนที่เชื่อว่า	น�้ามูตร	มีฤทธิ์รักษา
โรคได้จริงๆ	 และการดื่มน�้ามูตรนี้ได้แพร่หลายไป
อย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 พวกที่นิยม
การรักษาสุขภาพแบบธรรมชาติบ�าบัด	 ซึ่งก็มีข้อ
ถกเถียงกันไม่จบสิ้นว่า	 มันถูกต้อง	 สมควรจะดื่ม 
หรือไม่	เพราะอะไร	อย่างไรก็ตามเรื่องการดื่มน�้า- 
มูตรนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎก	 และมีค�าตรัสของ
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ประธานที่ปรึกษา
พระครูธรรมธรสุมนต์	นนฺทิโก

อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอ�านวยการ

พระมหาประนอม	ธมฺมาลงฺกาโร
บรรณาธิการบริหาร
พนิตา		อังจันทรเพ็ญ

panitaang@gmail.com
รองบรรณาธิการ

ทพญ.	อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์
Acharak7153@gmail.com

ประสานงาน
พระครูประคุณสรกิจ	

(พระมหาการุณย์	กุสลนนฺโท)
pk.krun21@gmail.com

กองบรรณาธิการ
คณะสงฆ์วัดจากแดง
ส�านักงาน	:	วัดจากแดง
๑๖	หมู่	๖	ถ.เพชรหึงษ์	

ซ.เพชรหึงษ์	๑๐	
ต.ทรงคนอง	อ.พระประแดง	
จ.สมุทรปราการ	๑๐๑๓๐
โทรศัพท์.	๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
พิมพ์ครั้งที่	๑	:	ตุลาคม	๒๕๖๐	

จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	
ปก

พระพุทธรูปปางนาคปรก
วัดป่าบุญล้อม	จ.อุบลราชธานี

ภาพปก
อาทิตย์	สาระกุล

เครดิตภาพ
มหาบ้านนอก,	Cagino	bhikkhu,

เขมา	เขมะ
ศิลปกรรม

สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
โดยคุณพัชรพิมล	ยังประภากร	
ประธานกรรมการสินค้าแบรนด์	

‘สุวิมล’
จัดพิมพ์โดย

สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
โทร.	๐๒	๙๐๓	๘๒๕๗-๙

a	เทศน์พระมาลัย	-	เทศน์มหาชาติ..................๓
a	ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม	ตอนจบ..............๙
a	สุขภาวะแนวพทุธ.........................................๑๔ 
a	กวกีนัยา	:	หายห่วง	ห้วงหวิ.........................๒๗ 
a	ท�าอย่างไร	จะทกุข์น้อย	แก่ช้า	อายยุนื........๒๘ 
a	พุทธวิธีรักษาสุขภาพ...........................๓๓ 
a	น�้ามูตร-ยากลางวัดพระพุทธองค์	มีประโยชน์
	 จรงิหรอื	?......................................................๓๗ 
a	เนือ่งมาจาก	-	คณุป่วยเพราะคณุบาป.........๔๖ 
a	การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์....................๔๘
a	พระเขี้ยวแก้ว	ตอน	๒	................................๕๐

 วารสารโพธิยาลัยจัดพิมพ์ด ้วยปัจจัย
บริจาคของท่านผู ้มีจิตศรัทธา	 โดยเลือกใช  ้
กระดาษถนอมสายตาเพื่อรักษาสุขภาพของ 
ผู้อ่าน	 เปี่ยมด้วยคุณค่าทางปัญญาที่คัดสรร 
เพื่อแจกเป็นธรรมทานและบริจาคไปตามห้อง
สมดุ	หากท่านอ่านจบแล้ว	ต้องการแบ่งปันธรรม
ทาน	 โปรดส่งต่อให้ท่านอื่นท่ีเห็นคุณค่า	 หรือ
มอบให้	สถาบัน	ห้องสมุด	วัด	หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
ปัญญากว้างขวางต่อไป

หากท ่านผู ้อ ่านมีความประสงค ์จะติดต ่อ 
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย	 หรือ 
ต้องการแสดงความเหน็	ตชิม	หรอืค�าแนะน�าใดๆ 
กรณุาตดิต่อได้ทีอ่เีมลล์	pk.krun21@gmail.com 
(พระครูประคุณสรกิจ	 หรือพระมหาการุณย	์ 
กุสลนนฺโท)

ท่านสามารถติดตามอ่านวารสารโพธิยาลัย 
ทุกฉบับย้อนหลังได้ทาง เว็บไซต์วัดจากแดง 
www.watchakdaeng.com, เว็บไซต์ชมรม 
กัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com, 
Line Official  id : @kanlayanatam และ 
Facebook Page : Kanlayanatam

สารบัญ

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมจัดพิมพ์วารสารฉบับนี้
		๑.	ชมรมกัลยาณธรรม
		๒.	คุณจิรวรรณ	ศิริจิตร	และครอบครัว
		๓.	คุณสุวพร	หทัยสุทธิธรรม	และครอบครัว
		๔.	คณุพ่อวชัระ	-	คณุแม่ทองสขุ	โลทารกัษ์พงศ์

พระพุทธเจ้าว่า	 ให้ภิกษุฉันน�้า
มูตรเป็นยารักษาโรคบางโรค	
หากสงสัยลองอ่านบทความ
เรื่องนี้	ที่ท่านผู้เขียนได้ค้นคว้า
ท้ังจากพระไตรปิฎกและงาน
วิจัยทางการแพทย์มาน�าเสนอ
ไว้ให้แล้ว
			 	 เนื่องจากเนื้อหาแน่น
ด้วยสาระและคุณภาพ	 เราจึง
จ�าเป็นต้องขยายหน้าหนังสือ
ให้เพิ่มจากเดิมอีก	 ๘	 หน้า	
เป็นของขวัญแก่ผู้อ่านของเรา 
ทุกท่าน	 และเรายังมีการแจก
หนงัสอืฟรใีห้แก่ผูส้นใจจะร่วม 
สนุกกับโพธิยาลัย	 อ่านกติกา
ได้ที่หน้า	๓๒			
			 เดือนหน้า	จะเป็นเดือนที่
มีการถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ	 พระบาทสมเด็จพระปร- 
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรี- 
นฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	
บรมนาถบพิตร	 ผู ้ทรงเป ็น
ที่รักยิ่งของพสกนิกรคนไทย
ทั้งประเทศ	 ก็จะเป็นอีกวาระ
หนึ่ง	 ที่เราจะจัดท�าวารสาร
ของเรา	 เพ่ือเป็นที่ระลึก	 เป็น
อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีที่
มีต่อ	พ่อหลวง	 ที่จะทรงสถิต
ในดวงใจคนไทยนิรันดร	ขอได้
โปรดติดตาม
 
	 	 	 คณะผู้จัดท�า
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วิสัชนาธรรม  
พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา :	กราบเรียนถามเรื่องงานเทศน์พระ
มาลัยและเทศน์มหาชาติ	 ที่วัดจากแดงเพิ่งจัด
ผ่านมา	(เสาร์ที่	๑๖	-	อาทิตย์ที่	๑๗	กันยายน)	
นับเป็นประเพณีที่ถ ่ายทอดมาในทางพุทธ
ศาสนา	 ขอทราบที่มาว่า	 พระมาลัยเป็นใคร	
ท่านมีความส�าคญัอย่างไร	การเทศน์พระมาลัย
มีที่มาแต่เดิมจากที่ไหน	

วิสัชนา :	พระมาลัยเป็นพระเถระชาวศรีลังกา	
หมู่บ้านกัมโพชะ	 บางทีการเรียกช่ือพระเถระ
ตรงๆ	 โบราณถือว่าไม่เคารพ	 มักจะเรียกช่ือ
หมู่บ้านที่ท่านอาศัย	 จึงเรียกพระมาลัย	 ท่าน
มาจากมาลยชนบท	 เป็นพระเถระท่ีได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์	มีฌานอภิญญา	สามารถเหาะ
เหินเดินอากาศ	 ไปสวรรค์ไปนรกได้	 ในสมัย
พทุธกาลกม็พีระมหาโมคคลัลานะชอบเหาะขึน้
ไปบนสวรรค์	ไปสัมภาษณ์เทวดา	บางครั้งก็ลง
ไปนรก	ถามสารทกุข์สุขดบิจากในนรก	ต่อมามี
พระมาลยั	เป็นพระเถระยคุหลงัพทุธกาล	เกดิที่

ประเทศศรีลังกา	มีฌานอภิญญาเหาะเหินเดิน
อากาศได้	ท่านก็ท�าแบบเดยีวกับท่านพระมหา-
โมคคัลลานะ	 ช่วยให้สัตว์โลกได้รู้จักบาปบุญ
คณุโทษ	ขึน้ไปบนสวรรค์ไปสมัภาษณ์เทวดาว่า
ท�าบญุอะไรมา	ถงึได้เกดิเป็นเทวดา	เทวดากไ็ด้
กราบเรียนท่าน	แล้วท่านก็กลับมาเมืองมนุษย์	
บอกให้ประชาชนท�าบุญอย่างนี้	 จะได้เกิดเป็น
เทวดาอย่างน้ี	ประชาชนได้ทราบข่าวกเ็ล่ือมใส 

เทศน์พระมาลัย - เทศน์มหาชาติ  
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แล้วท่านกล็งไปเมอืงนรกไปโปรดสตัว์นรก	นรก
ทีก่�าลังร้อนระอกุบ็รรเทาลง		สตัว์นรกเหน็ท่าน 
แล้วถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหน	ท่านกต็อบ
ว่าอาตมาคือพระมาลัย	 มาจากเมืองมนุษย์	
สัตว์นรกก็ฝากให้ช่วยไปบอกญาติของข้าพเจ้า
ชื่อนี้ๆ	 ว่าข้าพเจ้าท�าบาปท�ากรรมอย่างนี้	 จึง
ได้ลงนรกอย่างนี้	 ขอให้ช่วยบอกให้ญาติชื่อนี้
ของข้าพเจ้า	 ช่วยท�าบุญท�ากุศลและช่วยอุทิศ 
ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ด้วย	ท่านก็รับปากสัตว์
นรก	สัตว์นรกกย็กมอืทว่มหวั	จะเหน็ภาพตอน
ที่ท่านถือตาลปัตรและเหาะลงไปยังนรก	 เห็น
สัตว์นรก	ยกมือท่วมหัว	สาธุ
	 ก่อนจะลงไปถึงขุมนรก	 ท่านก็ไปเยี่ยม
ยมบาล	 สนทนากับยมบาลพอสมควรแล้ว	 จึง
ไปเยี่ยมสัตว์นรก	 แล้วน�าเอาข่าวทั้งหมดกลับ
มาเมืองมนษุย์	บอกให้มนษุย์ได้รับทราบ	มนษุย์
ทั้งหลายก็รีบท�าบุญท�ากุศล	 อุทิศส่วนบุญ 
ส่วนกุศล	แล้วก็บอกข่าวแก่ท่าน	ท่านก็น�าเอา
ข่าวบุญนั้นลงไปบอกให้สัตว์นรกได้รับทราบ	
ให้ร่วมอนุโมทนาบุญ	 สัตว์นรกก็พ้นทุกข์อย่าง
ถาวร	ไม่ต้องทรมานในนรกอีก
	 พระมาลยัเกดิขึน้ในศรลีงักา	เมือ่ประมาณ 
พ.ศ.	๙๐๐	พุทธศาสนามาจากศรีลังกา	เรื่องนี้ 
มีการน�ามาจากศรีลังกา	 ภายหลังจากนั้น 
ประมาณปี	พ.ศ	๑๒๐๐	กว่า	ท่านพระเถระชาว
เชียงใหม ่ชื่อพระพุทธวิลาส	ได้น�าเอาประวัติ
พระมาลัยมาขยายความ	น�ามาประติดประต่อ
เรือ่งพระสตูรนัน้พระสตูรนี	้ตัง้ชือ่ว่าฎกีามาลยั-
เทวสตูร	พอท่านเขยีนเสรจ็แล้ว	ประชาชนทีไ่ด้ 
ฟังเรื่องน้ีต่างก็เกิดศรัทธาปสาทะเป็นอย่างยิ่ง 
เข้าใจเรื่องจักรวาล	 สวรรค์	 นรก	 เข้าใจเรื่อง 
กฎแห่งกรรมอย่างชัดเจน	 จากนั้นเป็นต้นมาก็
มีการน�าเรื่องพระมาลัยมาเทศน์กัน	 เนื่องจาก 

คนนิยมมาก	 ตอนแรกเป็นบาลี	 ต่อมาก็มี
การแปล	 และหลังจากนั้นก็มีการท�าส�านวน
ภาษาไพเราะ	มีพระมาลัยค�าหลวง	พระมาลัย
กาพย์	 โคลง	 กลอน	 และต่างๆ	 อีกมากมาย 
และวัดต่างๆ	 ในประเทศไทยก็มีศิลปินเขียน 
ภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องนี้ด้วย

ปุจฉา :	 การฟังเทศน์พระมาลัย	 	 มีอานิสงส์
อย่างไรบ้าง

วิสัชนา :	 ท�าให้เข้าใจเรื่องภพภูมิ	 โดยเฉพาะ
อบายภูมิ	นรกมีกี่ขุม	ขุมใหญ่กี่ขุม	ขุมเล็กกี่ขุม 
ทั้งสวรรค์	ทั้งนรก	ทั้งมนุษย์	ท่านไปทั้ง	๓	โลก 
องค์แรกที่เปิดให้มนุษย์	นรก	สวรรค์	เห็นกันนี้ 
ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	วันออกพรรษา 
ในพรรษาที่	 ๗	 พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปบน 
สวรรค์โปรดพุทธมารดา	 พอวันออกพรรษาก็ 
เสด็จลงจากสวรรค์มาเมืองมนุษย์	 ที่เมือง 
สังกัสสนคร	 ภาษาบาลีใช้ค�าว่า	 เทโวโรหณะ 
คือลงจากสวรรค์	 แต่มีค�าอธิบายว่า	 วันนั้น
พระพุทธองค์เปิดโลก	 ท�าให้มนุษย์	 เทวดา	
และสัตว์นรก	 มองเห็นกันหมด	 มนุษย์ก็มอง
เห็นการเนรมิตบันไดเงิน	 บันไดทอง	 บันได
แก้ว	 ให้พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์	 เทวดาก็
มองเห็นมนุษย์	 มองเห็นสัตว์นรก	 สัตว์นรกก็
มองเหน็มนุษย์	มองเหน็เทวดา	วนันัน้สตัว์นรก 
มองเห็นมนุษย์	 มองเห็นเทวดาแล้ว	 ก็ตั้งใจว่า	
ถ้าข้าพเจ้าพ้นกรรมจากนรก	 แล้วมาเกิดเป็น
มนุษย์	จะให้ทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนา	เพื่อ
ได้มีโอกาสเกิดเป็นเทวดา	ในวันนั้นมนุษย์เห็น
สัตว์นรกที่ทรมาน	ก็กลัวบาปกรรม	เห็นเทวดา
งดงามก็เกิดศรัทธา	อยากท�าบุญกุศลบ้าง
	 ฉะนั้น	 วันออกพรรษาจึงเรียกว่าวันพระ-
พุทธเจ้าเปิดโลกด้วยพุทธานุภาพ	 เปิด	 ๓	 มิต	ิ
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มนุษย์	 เทวดา	 สัตว์นรก	 เห็นกันหมดด้วยตา
ธรรมดา	 เฉพาะพรรษาที่	 ๗	 วันออกพรรษา	
แต่หลังจากน้ันไม่มีใครเปิดให้เห็นได้	 มีแต่ 
พระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปบนสวรรค์	แล้วลง
มาโลกมนุษย์ก็น�าข่าวมาบอก	 พระมาลัยท่าน
ก็ท�าเหมือนกับพระมหาโมคคัลลานะ	 การฟัง
เทศน์พระมาลัยจึงมีอานิสงส์คือ	 ๑	 ไม่กล้า
ท�าบาป	๒	 เลือกท�าแต่บุญ	 ให้ทาน	 รักษาศีล	
เจรญิภาวนามากขึน้	๓	เข้าใจเรือ่งภพภมูมิากข้ึน

ปุจฉา :	 มาถึงเรื่องทศชาติชาดก	 ซึ่งเป็นที่มา
ของเทศน์มหาชาติ	 อยากให้พระอาจารย์เล่า
คร่าวๆ	 เกี่ยวกับประเพณีการเทศน์มหาชาติ	
ท�าไมครั้งนี้จึงจัดเทศน์พระมาลัยกับเทศน์
มหาชาติเฉพาะเรื่องพระเวสสันดร	 ท�าไมจึงไม่
จัดเทศน์ทศชาติให้ครบทั้งหมด

วิสัชนา :	 ทศชาติคือชาติใหญ่ๆ	 ที่พระองค์
บ�าเพญ็บารมี	๑๐	เรยีกว่าทศชาต	ิทีว่ดัจากแดง
เคยจัดเทศน์ทศชาติมาบ่อยครัง้แล้ว	ส่วนครัง้นี้ 
ที่จัดอย่างนี้	 ก็เนื่องจากว่า	ฎีกามาลัยเทวสูตร 
ตอนทีพ่ระมาลยัเข้าไปเฝ้าพระศรอีริยเมตไตรย 
ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์	 ท่านมาไหว้ 
พระจุฬามณีเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารี- 
รกิธาตุของพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั	พระมาลยั 
ก็รอพบอยู่ตรงน้ัน	 เมื่อได้สนทนากันแล้ว	 จึง 
ทูลถามว่าควรท�าบุญอันใด	 จึงจะได้เกิดทันใน 
พระศาสนาของพระองค์	พระศรีอริยเมตไตรย 
ก็ตอบพระมาลัยว่า	 หากกุลบุตรใดอยาก 
จะเกิดทนัในศาสนาของพระศรอีรยิเมตไตรย 

จงตัง้ใจให้ทาน รักษาศลี เจรญิภาวนา แล้วฟัง 
พระเวสสันดรชาดกให้จบภายในวันเดียว 
โดยท�าการบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆ	 อย่างละพัน 
บูชาแล้ว	 ให้ต้ังใจสมาทานศีล	 แล้วฟังชาดกนี ้
ให้จบภายในวันเดียว	 พระเวสสันดรชาดกคือ
การบ�าเพ็ญบารมีพระชาติสุดท้าย	 ที่จริงแล้ว 
บารมีทั้ง	 ๑๐	 มีทานบารมี	 ศีลบารมี	 จนถึง 
อุเบกขาบารมี	 แต่เราไปเน้นเฉพาะทานบารมี 
อย่างเดียว	ความจรงิน้ันถ้ามแีต่ทานบารมอีย่าง 
เดียว	 แล้วหวังจะไปเกิดทันยุคพระศรีอาริย ์
ก็ไปยาก	แต่ก็ต้องเริ่มจากทานบารมี	
	 พระมาลัยได้ฟังอย่างนี้	ท่านกลับมาเมือง 
มนุษย์ก็บอกญาติโยมตามน้ัน	 คนก็นิยมฟัง 
เทศน์มหาชาติ	 เรื่องพระเวสสันดรชาดก	 ทั้งที่ 
ทศชาตนิีม้พีระชาตใิหญ่อยู	่	๑๐		ชาต	ิแต่ไม่นยิม
ในการฟังเทศน์อืน่ๆ	มแีต่นยิมฟังเทศน์พระเวส- 
สนัดร		น้ีคอืตามทีพ่ระศรอีริยเมตไตรยโพธิสตัว์ 
ได้บอกพระมาลัยมา

ปุจฉา :	 เกี่ยวกับพระเวสสันดร	 สมัยปัจจุบัน 
มีคนยุคใหม่ที่มองพระเวสสันดรในแง่ลบ	 โดย
เฉพาะในเรือ่งบรจิาคลกู	เมยี	โดยเอามาตรฐาน
ในปัจจุบันไปจับ	 วิจารณ์ว่าท่านมีสิทธิอะไรไป 
ให้ลกูให้เมยี	โดยมองว่าลกูเมยีกเ็ป็นบคุคล	หาใช่ 
กรรมสทิธ์ิของพ่อหรอืสามไีม่	ท่านพระอาจารย์
จะตอบปัญหานี้อย่างไร	

วิสัชนา :	 ตรงนี้เนื่องมาจากการเทศน์เรื่อง 
พระเวสสันดรไม่มีชี้แจงบารมีให้ชัดเจน	บารม ี
มี	 ๑๐	อย่าง	ทานบารมี	 ศีลบารมี	 เนกขัมมะ
บารมี	 วิริยะบารมี	 ขันติบารมี	 สัจจะบารมี	
อธิษฐานบารมี	 เมตตาบารมี	 ปัญญาบารมี	
อุเบกขาบารมี	และมี	๓	ระดับ	ถ้าบริจาควัตถุ
สิ่งของภายนอกออกไป	 ก็เป็นทานบารมี	 ถ้า



๒๘
6

บริจาคอวัยวะร่างกาย	 เลือดเนื้อในร่างกายก็
เป็นทานอปุบารมี		ถ้าบริจาคได้แม้กระทัง่ชีวิต
เป็นทานปรมตัถบารม	ี	บารมมี	ี๓	ระดบั บารมี
แปลว่า	 การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น,	 การ 
กระท�าทีป่ระเสริฐ,	การกระท�าของผูป้ระเสรฐิ, 
การตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนและ 
การกระท�าที่จะส่งให้ผู ้กระท�าได้ถึงฝั ่งพระ- 
นิพพาน

 การบ�าเพ็ญบารมีโดยเฉพาะในชาติที่เป็น 
สเุมธดาบส		ท่านได้นอนเอากายทอดเป็นสะพาน 
ถวายแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ถ้าต้อง 
การบรรลุก็จะได้บรรลุวันนั้นแต่ท่านไม่ต้อง 
การบรรล	ุต้องการทีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระสัมมา- 
สัมพทุธเจ้า	จงึบ�าเพญ็บารมีต่อ	วันนัน้ท่านได้รับ 
พยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า 
จากนี้เป็นต้นไป	 อีก	 ๔	 อสงไขยแสนมหากัป 
สุเมธดาบสท่านนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้า	พระนามว่า	สมณโคดม	และในวนัที ่
ได้รับพยากรณ์มีที่มาว่า	 ท่านทราบข่าวจาก 
ชาวบ้านว่า	 พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ 
เสด็จพร้อมกับพระสงฆ์	 ๑	 หมื่นรูปมาสู่เมือง	 
มีชาวบ้านช่วยกันท�าทางเสด็จ	ฤๅษีสุเมธดาบส
ไปเห็นจึงขอมีส่วนร่วม	ชาวบ้านก็แบ่งพื้นที่ให้	
แต่ฤๅษีไม่มีจอบ	ไม่มีเสียม	ไม่มีอุปกรณ์เหมือน
ชาวบ้านจึงท�าไม่ทัน	จนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้า
เสด็จมา	 ท่านจึงเอาอาสนะที่เป็นหนังวางบน
คลองน�้า	 ตัวเองก็เอากายทอดนอนบนคลอง	
ให้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวก	๑	หมื่นรูป
ได้เหยยีบกายตัวเองแทนสะพาน		ต้องการทอด
เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าเสด็จข้ามคลองไป
	 ในขณะที่ก�าลังท�าอย่างนั้นอยู่	 ก็มีโยมผู้ 
หญงิคนหนึง่เอาดอกบวัไปถวาย	๘	ดอก	สเุมธ- 
ดาบสก็บอกว่าให้ถือไปห่างๆ	 ฉันจะท�าบุญ 

กับพระพุทธเจ้า	 อุบาสิกาท่านนั้นจึงขอร่วม 
บ�าเพ็ญบารมี	 สุเมธดาบสก็บอกว่าถ้าจะร่วม
บ�าเพ็ญบารมีจริงๆ	ถึงเวลาที่จะต้องถูกบริจาค
ออกไปเป็นทานอปุบารม	ีเธอจะเตม็ใจยอมสละ
ตนไหม	เธอตอบว่ากล้า	บ�าเพญ็บารมน้ีีมันต้อง 
มกีารเสยีสละ		ทานบารม	ี	อปุบารม	ี	ปรมตัถบารมี 
พระโพธิสัตว์ก็อธิบายบารมีทั้ง	 ๓	 ระดับให้
อุบาสิกาท่านน้ันได้ทราบ	 อุบาสิกาท่านน้ันก็
บอกว่า	 ถ้าจ�าเป็นต้องถูกบริจาคเพ่ือให้บารมี
เต็มก็เต็มใจที่จะถูกบริจาคออกไป	เพื่อให้ทาน
อุปบารมีเต็ม
	 น้ีคือชาติน้ันได้บอกตรงๆ	 ว่าจะยอมถูก
บรจิาคออกไป		เพือ่ทานอปุบารม	ี	มหาปรจิาคะ 
คือการบริจาคที่ยิ่งใหญ่	 บริจาคบุตร	 บริจาค
ภรรยา	บรจิาคอวัยวะ	บรจิาคของทีรั่กทีช่อบใจ 
ที่สุดบริจาคราชสมบัติ	๕	อย่างด้วยกัน	ฉะนั้น 
ใน		๕		อย่างนีก้ม็	ีบตุร	ภรรยา	และอวยัวะร่างกาย 
ในการบรจิาค		๕		อย่างนี	้การบรจิาคบตุรภรรยา 
ก็อยู่ในการบริจาคยิ่งใหญ่	 แม้ไม่ใช่ชีวิตตนเอง 
แต่เป็นชีวิตผู ้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	 เป็น 
มหาปรจิาคะ	พระโพธสิตัว์ได้ท�าสญัญาใจกันไว้ 
ตั้งแต่วันท่ีเปิดโอกาสให้ร่วมสร้างบารมี	 ถ้าถูก 
บริจาคออกไปเธอจะเต็มใจ	 กล่าวไว้ชัดเจนว่า 
พอใจเต็มใจเพื่อท�าบารมีให้เต็ม	 ฉะนั้น	 ถ้าเรา 
ทราบตั้งแต่เรื่องในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็น 
การบ�าเพ็ญอุปบารมีก็จะเข้าใจพระเวสสันดร
	 เมื่อทราบเหตุผลจากตรงนี้	 เราจะไม่เกิด
อคติกับพระโพธิสัตว์เลย	 แต่ปัจจุบันน้ีที่เกิด 
อคติ	 ก็เพราะเราไม่รู้จักค�าว่าบารมี	 ไม่รู้จักวิธี
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การบ�าเพญ็บารมแีละไม่รู้จกัพทุธศาสนา	ไม่รู้จกั 
การเสียสละ	 เพราะไม่คิดว่าเราจะให้ใครได้
ขนาดนี้	 เราจะเสียสละได้ขนาดนี้	 เราคิดไม่ถึง
หรอก	 เพราะว่าเราไม่เคยท�า	 ปกติเราท�าแค่
ทานบารมี	 ทานอุปบารมีเราไม่ค่อยท�า	 ทาน
ปรมัตถบารมี	 มีการบริจาคชีวิตเป็นทานยิ่งไม่
กล้าท�า	 ถ้าเราเข้าใจทานบารมี	 ๓	 ระดับ	 เรา
จะไม่เกิดอคติกับพระโพธิสัตว์เลยแม้แต่น้อย 
แต่เพราะความไม่รู้จึงเกิดอคติ	

ปุจฉา :	 การฟังเทศน์มหาชาติ	 มีอานิสงส์
อย่างไร	

วิสัชนา :	 อันดับแรกคือบ่งบอกถึงความเพียร 
ทีย่ิง่ใหญ่	การจะท�างานเทศน์มหาชาตใิห้ส�าเรจ็
ภายในวนัเดยีวนี	้ต้องอาศยัความเพยีรพยายาม
มาก	ต้องท�ากศุลมาอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้หมดม	ี๑๓	
กัณฑ์	 ก่อนจะฟังต้องมีการเตรียมการ	 ฉะนั้น	
วิริยะต้องมีพอ	 ศรัทธาต้องมีพอ	 จะหาพระ
ที่ไหนมาเทศน์ให้จบภายในวันเดียว	 ก็ต้องใช้
ปัญญา	ต้องวางแผนการบริหารอย่างดี	ถือว่า
การเทศน์มหาชาติครั้งหนึ่ง	ถ้าลงมือจัดเองจะ
เห็นชดัเจนมากๆ	ปกตวัิดจากแดงเมือ่จดัเทศน์
มหาชาต	ิจะเตรยีมการล่วงหน้าเป็นปี	ญาตโิยม
ที่จองไว้ก็เตรียมฉัตร	 ท�าธง	 ช่วยกันท�าตั้งแต่ 
ต้นปี	 แต่ถ้ามีเตรียมด่วนๆ	 ใช้เวลาแค่	 ๓	 -	 ๔	 
เดือนนี้ก็ถือว่าเร็วมาก
	 ตอนแรกปีนีว่้าจะไม่เทศน์	พอดมีญีาตโิยม
มศีรทัธาอยากให้จดั	อาตมากบ็อกว่า	๓	-	๔	เดอืน 
ท�าไม่ทันหรอก	 ต้องหาหลายๆ	 ทีมมาช่วยกัน 
ถ้าทันก็จัด	 เจ้าภาพก็จึงหาทีมนั้นหาทีมนี ้
ช่วยกนัหาช่วยกนัท�า	เตรยีมอปุกรณ์หลายอย่าง 
เตรยีมมาหลายเดอืน	มี	๔	-	๕	ทมีมาช่วยกนัท�า 
มีอุปสรรคบ้าง		สุดท้ายก็จัดไปได้ส�าเร็จ	ของที่ 

เตรียมจัดเทศน์มหาชาติปีน้ี	 มีทั้งนกยูง	 ช้าง 
พญานาค	และอะไรต่างๆ	ตามกฎเกณฑ์	ในเรือ่ง 
ของพระเวสสันดรชาดก	 ก็จัดหามาทั้งหมด	
เฉพาะจัดสถานที่	จัดอุปกรณ์นี้	เจ้าภาพก็หมด
ไปล้านกว่าบาท	มเีจ้าภาพรายใหญ่ๆ	มาช่วยกัน 
ก็เรียบร้อยไป	ได้จัดเทศน์	๒	วันตามที่บอก

ปุจฉา :	 การจัดงานครั้งนี้	 มีด�าริจัดเทศน์สอง
อย่างพร้อมกัน	ด้วยจุดประสงค์ใดเจ้าค่ะ	

วิสัชนา :	 ตอนแรกอาตมาก็อยากจะเทศน์
พระมาลัย	 แต่โดยมากคนไทยอยากฟังเทศน์
มหาชาติ	 อาตมาก็บอกว่าเทศน์มหาชาติเป็น
ตอนต่อ	 แต่ถ้าไม่ทราบที่มาที่ไป	 แค่เทศน์
มหาชาตอิย่างเดยีว	อย่าเทศน์เลย		ถ้าได้ฟังเรือ่ง 
พระมาลยัด้วย	การเทศน์มหาชาตจิะชดัเจนขึน้ 
อาตมาบอกว่าถ้าอย่างน้ัน	 นอกจากเทศน์
มหาชาติแล้ว	 ควรเทศน์พระมาลัยก่อนอีก	 ๑	
วัน	เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของการเทศน์มหาชาติว่า 
มีที่มาจากไหน	มาอย่างไร
	 ทีส่�าคญักค็อืในยคุสโุขทัย		เขาจะนยิมเทศน์ 
พระมาลัยพอสมควร	จนถึงเชียงใหม่	ตอนหลัง
มาในยุครัตนโกสินทร์	 เราก็มาเทศน์มหาชาติ 
เสียโดยมาก	 พระมาลัยนี้ไม่ค่อยได้เทศน์แล้ว	
สมัยก่อนๆ	 นี้	 ยังมีสวดพระมาลัยในงานศพ 
ในงานแต่ง	มสี�านวนมาลยัค�าหลวง	แต่งานแต่ง 
ตอนนี้ไม่นิยมเอาไปสวดแล้ว	 ที่ยังสวดอยู่ก็
ในงานศพ	 แต่คนจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะใช้เสียง
เอ้ือนมาก	 และใช้ภาษาและส�านวนท่ีเก่า	 ถ้า
มีการเทศน์ให้ชัดเจนขึ้นคงจะมีคนเข้าใจว่า 
ท�าไมพระมาลัยถึงพูดเรื่องนรก	 เรื่องสวรรค์	
ทางวัดจากแดงจึงใช้ส�านวนเทศน์ง่ายๆ	 ใช้
ภาษาปัจจุบัน	 ท�าให้ญาติโยมเข้าใจได้ว่าพระ-
มาลัยเป็นใคร	มาจากไหน	
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ปุจฉา :	 เทศน์พระมาลัยอย่างเดียว	 ใช้เวลา 
ทั้งวัน	เนื้อหาคร่าวๆ	เป็นอย่างไรเจ้าค่ะ

วิสัชนา :	 เราจะเทศน์เป็นภาษาไทยทั้งหมด 
เลย	 เทศน์จะแบ่งเป็น	 ๔	 ภาค	 คือ	 ๑	 ภาค
ท่องนรก	๒	ภาคท่องแดนมนุษย์	๓	ภาคท่อง
สวรรค์	 ๔	 ภาคท่องแดนศาสนาพระศรีอาริย	์
ตอนที่ท่านลงนรกขุมไหน	ท่านก็จะเล่า	ตอนที่ 
ท่านกลบัมาเมืองมนษุย์	ไปท�าบญุท�ากศุลอะไร
ก็ตามก็จะเล่า	 ท่านขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเจอ
เหตุการณ์อะไรบ้างบนสวรรค์ก็จะน�ามาเล่า	
ฉะนั้น	นรกมีกี่ตอน	มนุษย์มีกี่ตอน	สวรรค์มีกี่
ตอน	ก็เอามาจัดเทศน์พระมาลัย

ปุจฉา :	มีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง	ในการจัด
งานใหญ่ครั้งนี้

วิสัชนา :	 อุปสรรคคือ	 มีความคิดเห็นคนละ 
อย่างกัน	 เจ้าภาพขอจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ	
หมดเท่าไหร่ก็ได้		แต่ทมีผูจ้ดัคดิว่า		อะไรน่าจะ 
ประหยัดได้ก็ควรจะประหยัด	 คนลงมือท�า 
ตอนแรกๆ	ก็ท�าแบบประหยัดไปก่อน	สุดท้าย 
เจ้าภาพบอกไม่ต้องท�าแบบประหยัดหรอก 
จัดงานเต็มที่เลย	 สุดท้ายจึงเป็นแบบอลังการ 
ทั้งคนท�างานและเจ ้าภาพก็มีจุดประสงค์
เหมือนกันที่อยากจะให้คนเข้าใจธรรมะ	 ส่วน
หนึ่งเพื่อให้คนมาท�าบุญ	แล้วได้ปัจจัยมาบ�ารุง 
พระพุทธศาสนา	 นั้นก็คือสิ่งที่ทั้งสองฝ่าย 
ปรารถนาดีต่อส่วนรวมตรงกัน

ปุจฉา :	 สุดท้าย	 สรุปว่า	 ฟังเทศน์พระมาลัย	 
เทศน์มหาชาติแล้ว	เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง	

วิสัชนา :	 ฟังเทศน์พระมาลัย	 จะได้รู้จักนรก
ขุมต่างๆ	ได้รู้ว่าก่อนจะตายไปเจอยมบาลแล้ว
จะตอบปัญหาอย่างไร	เตรียมตวัจะตายแล้วท�า
อย่างไร	ถ้าไม่อยากลงนรกให้รีบท�าทาน	รักษา

ศลี	เจรญิภาวนา	รูภ้พภูมหิลงัจากทีเ่ราตายแล้ว
ว่าจะไปไหน	 เห็นตัวอย่างชัดเจน	 ได้ฟังเทศน ์
พระมาลยั		ได้ฟังพระเวสสนัดรแล้ว		สิง่แรกงดเว้น 
จากบาปและความชั่ว	 หันมาท�าความดีสุคติ 
ก็จะเป็นทีห่วัง	สงูสดุคอืบรรลมุรรคผล	นิพพาน 
ฉะนั้น	 การเทศน์ทั้งสองแบบ	 ก็เพื่อจะให้ 
ญาติโยมได้เข้าใจธรรมะ	 เห็นบาปบุญคุณโทษ
แบบง่ายๆ	ในช่วงระยะเวลาแค่	๒	วัน	

ปุจฉา :	ทางวัดมีโครงการที่จะจัดเทศน์อีกเมื่อ
ไหร่	จะได้บอกญาติโยมให้เตรียมพร้อมเจ้าค่ะ

วิสัชนา :	ช่วงปลายปีเดือนธันวาคม	ญาติโยม
ที่เรียนธรรมะ	อยากจะเอาพระสูตรอย่างเดียว	
ไม่เอาชาดก	เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล	
คือธรรมบท	 เรื่องธรรมบทที่สามเณรท่านได้
สอบเปรียญธรรม	๑	 ถึงเปรียญธรรม	๖	 ก็คือ
พระเณรท่านใช้เวลา	๖	ปีในการเรียน	แต่โยม
ไม่ทราบเลยว่า	ท่านได้เป็นมหาเพราะการเรยีน
ธรรมบทน้ีแหละ	 แต่ธรรมบทน้ีญาติโยมไม่รู้
จักเลยว่ามันคืออะไร	 เรียนแล้วท�าไมจึงได้เป็น 
มหาเปรยีญ	ท�าไมจงึแปลบาลอีอก	ถ้าอย่างน้ัน
ก็จัดเทศน์ธรรมบทเพื่อญาติโยมจะได้รับรู้ว่า
พระเณรเรยีนอะไร	และสิง่ท่ีท่านเรยีนจะเอามา 
เป็นประโยชน์กับญาติโยมได้อย่างไร
	 อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคาถาธรรมบท	 มี
คาถาธรรมบทอธิบายและมีเรื่องประกอบจาก
ธรรมบท	 คือเรื่องที่เกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล 
นั้นเอง	 นั้นก็จะเป็นการเทศน์อีกรูปแบบหนึ่ง	
ถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาร่วม	 ให้รอฟังข่าว	
จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
	 ส่วนเทศน์มหาชาติน้ีไม่จ�ากัด	 แล้วแต่ 
เจ้าภาพจะจองมา	หากจัดสรรเวลาได้	ก็จะจัด
เทศน์ให้	เจริญพร	
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปรารภธรรม

  รู้ไทย เข้าใจฝรั่ง ให้เต็มตามธรรม 
สำานักปฏิบัติธรรมที่สมนาม

	 การปฏิบัติธรรมในระดับจิตปัญญา	 หรือ
สมถวิปัสสนา	ก็คือการที่ฝรั่งตื่นนิยมสมาธิ	
	 ฝรั่งนั้น	 เมื่อแรกสนใจสมาธิ	 ไม่มีค�าของ
ตัวที่จะเรียก	 ก็หาค�าเทียบพอให้เห็นเป็นเค้า
อย่างคลุมๆ	ว่า	meditation	ซึ่งก็ใช้กันไปพอรู้ 
ต่อมา	 หาค�าสื่อกันไปๆ	 ก็ว่าค�าใกล้ที่สุดคือ	
concentration	แต่ก็ไม่แนบเนียนสนิทใจ	ใน
ทีส่ดุจงึใช้ทบัศพัท์ว่า	“samadhi”		ไปเลย	อย่าง 
ทีว่่าแล้ว	แต่ค�าคลุมๆ	มวัๆ	ทีเ่ป็นของเขาเองว่า 
meditation	ก็ยังใช้อยู่	 โดยเฉพาะส�าหรับคน
ทั่วไปในวงนอก
	 ทีนี้	 นานต่อมา	 เมื่อได้เรียนรู้มากขึ้นว่า	
ที่แท้นั้นมีการแยกอีก	 คือ	 สมาธินั้นเป็นสมถะ	
แปลว่า	ความสงบ	ซึ่งแปลได้ว่า	 tranquillity	

เป็นการปฏิบัติกับจิต	 และยังมีการปฏิบัติอีก
อย่างหน่ึงเหนือข้ึนไป	 โดยใช้สมาธิน่ันแหละ
เป็นฐาน	 เป็นการปฏิบัติทางปัญญา	 เรียกว่า
วิปัสสนา	เขาก็หาค�าเทียบให้ว่า	insight
	 ทีนี้	 ทั้งสมาธิ	 ที่เป็นสมถะ	 และวิปัสสนา 
สองอย่างนี้เป็นการพัฒนา	เรียกว่า	“ภาวนา” 
จึงแยกเป็นสมถภาวนา	 กับ	 วิปัสสนาภาวนา 
ฝรั่งก็ต้องหาค�าที่จะแปลภาวนา	 ก็ได้ค�าว่า 
development	 ก็เลยมีสมถภาวนา/tran- 
quillity	development	กับวิปัสสนาภาวนา/
insight	development
	 แต่	development	น้ัน	แม้จะเป็นค�าแปล 
ตรงศัพท์	 ก็ไม่ค่อยได้ความรู ้สึก	 คนทั่วไป
วงนอกจึงยังชอบใช้ค�าเก่าที่กว้างๆ	คลุมๆ	แม้

*พูดแก่ญาติโยม	ซึ่งไปเยี่ยมที่	ร.พ.	ศิริราช	วันที่	๒๖	เม.ย.	๒๕๖๐	(เพิ่มเติมให้ชัดขึ้น)	คือคุณหมอกฤษณา	คุณพงษ์สวัสดิ์	คุณฉวีวรรณ	
คุณแป๋ว	มีพระเกตุญาโณ	ร่วมปฏิสันถาร		ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ	ชื่อ	“ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม คือฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย”   

จบ
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จะมัวๆ	 แต่ส่ือถึงความรู้สึกได้สะดวกหน่อย	 
ก็เอา	meditation	มาใช้เป็นภาวนาอีก
	 ตามทีว่่านี	้ภาวนา	๒	กจ็งึเป็น	สมถภาวนา/ 
tranquillity	meditation	กบัวปัิสสนาภาวนา/
insight	meditation	 เป็นอันว่า	 ไปๆ	 มาๆ	
ส�าหรับฝรั่งทั่วไปในวงนอก	 ไม่ว่าจะเป็นสมาธ	ิ
หรือสมถะ	 หรือวิปัสสนา	 ก็เรียกคลุมๆ	 มัวๆ 
ว่า	meditation	ทั้งนั้น
	 ทีนี้	 เมื่อมองอย่างคนสมัยใหม่ที่มาใน
แนวทางอย่างฝรัง่	กค็วรจะเข้าใจฝรัง่กันหน่อย 
	 ก่อนพดูถงึฝรัง่	ขอย�า้ทวนความหมายของ
การปฏิบัติธรรมอีกทีหนึ่งว่า	การปฏิบัติธรรม 
ก็คือการน�าธรรมมาใช้ เอาธรรมมาปฏิบัติ 
ในการด�าเนินชีวิต  ในการท�ากิจหน้าที่ให้ถูก 
ต้อง  เกดิผลดี เป็นประโยชน์สมความมุ่งหมาย 
ที่แท้ ต้ังแต่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี	 เป็นลูกที่ด ี
เป ็นครูที่ดี	 ข ้าราชการที่ดี	 ผู ้ปกครองที่ด	ี 
เป็นพระที่ดี	เณรที่ดี
	 ธรรมทีจ่ะปฏิบตัิ	กจ็�าแนกใหเ้ห็นง่าย	เชน่
ให้ชาวบ้านปฏบิตั	ิทาน	ศลี	ภาวนา	ให้พระสงฆ์
ปฏิบัติ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เป็นต้น
	 ธรรมเดียวกันนั่นแหละ	 มีวิธีแยกหรือ
จ�าแนกอีกแบบหนึ่งซึ่งเหมาะที่จะพูดในที่นี	้
คือ	แยกตาม	“อัตถะ”	(เรียกง่ายๆ	ว่า	“อัตถ์”)	
คือจุดหมายหรือประโยชน์ท่ีชีวิตพึงได้พึงถึง 
๒	ระดับ	คือ
	 ๑.	ทฏิฐธมัมกิตัถ์ ประโยชน์ปัจจบุนัทนัตา	
ประโยชน์ในชีวิตนี้	หรือจุดหมายที่ตาเห็น	คือ	
สขุภาพ	ทรพัย์	ยศ	เกยีรติ	ไมตรี	ชีวิตครอบครวั	
ที่ดีงาม	พรั่งพร้อม	เป็นประโยชน์	มีความสุข
	 ๒.	 สัมปรายิกัตถ์	 ประโยชน์เบื้องหน้า	
ประโยชน์เลยชีวิตนี้ไป	หรือจุดหมายสูงล�้าเลย
ตาเห็น	คุณค่าทางจิตใจ	ทางปัญญา	ความสุข

ในจิตใจ	 สวรรค์	 จนถึงจิตเป็นอิสระ	 หลุดพ้น 
นิพพาน
 (ตรงนี้จะข้ามไป ไม่ต้องอ่านก็ได้ : อัตถะ 
คอื ประโยชน์ หรือจุดหมายของชวิีตน้ี บ่อยคร้ัง
แยกเป็น ๓ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถ์ สัมปรายิกัตถ ์
และปรมัตถ์ แต่ในพุทธพจน์ พระพุทธเจ้าตรัส
เพยีง ๒ โดยทรงรวมปรมตัถ์ไว้ในสมัปรายกิตัถ์ 
คงเพ่ือความสะดวก เหน็ง่าย ชดัเจนแก่ชาวบ้าน
หรอืคนทัว่ไป ทีม่องเรือ่งของตัว ได้แก่ทฏิฐธมั- 
มิกัตถ์ แล้วนอกน้ันก็เป็นเรื่องที่เลยพ้นไป 
ปรมัตถ์ก็ต่อสุดท้ายในสัมปรายิกัตถ์ ดังที่ตรัส
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุว่า เป็นสัมปรายิกะ, 
ข.ุอิต.ิ๒๕/๒๒๒/๒๕๘; พระสารบีตุรแยกอัตถะ
นั้นให้เห็นชัดเป็น ๓ ระดับ ในคัมภีร์นิทเทส, 
เช่น ขุ.ม.๒๙/๒๙๒/๒๐๕; ๓๒๐/๒๑๗; ขุ.จู.
๓๐/๖๗๓/๓๓๓)
	 ทีนี้	 ในยุคที่ฝรั่งหันมาตื่นนิยมสมาธิกัน
นั้น	 อเมริกาได้มีความเจริญทางวัตถุอย่างมาก 
ถึงกับเรียกตัวเองว่าเป็นสังคมมั่งคั่งพรั่งพร้อม 
(affluent	society,	ค�านีเ้กดิในปี	1958/๒๕๐๑)	
พูดตามหลักอัตถะเมื่อกี้	 ก็คือเขาถือว่าเขาได้ลุ
ถึงทิฏฐธัมมิกัตถ์ส�าเร็จไปแล้ว	 เขาจึงไม่ได้คิด
หาธรรมอะไรในระดับนั้น
	 ในทางตรงข้าม	 คนอเมริกันภูมิใจด้วยซ�้า	
เขาภมูใิจนักหนาว่าสงัคมของเขามนัีกประดษิฐ์
นักผลิตที่เก่งกาจ	 และคนของเขาก็ขยันหมั่น
เพยีรมาก	ท�าให้อเมริกาเจรญิก้าวหน้าทางวตัถุ
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ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ	 คือได้ทิฏฐธัมมิกัตถ์เป็น
อย่างดีแล้ว	 เพราะเขามี	 work	 ethic	 ที่ยอด
เย่ียม	 นี่ก็คือเขาถือว่าเขามีและเขาได้ปฏิบัติ
ธรรมในระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์อย่างดีเลิศอยู่แล้ว	
ดีมาแล้ว	 เขาจึงไม่มองหาธรรมในระดับทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถ์ที่อ่ืนไหนอีก	 แต่ที่เขาขาดก็คือธรรม 
ที่สูงเลยขึ้นไปเป็นสัมปรายิกัตถ์ต่างหาก
	 ปัญหาหนักของเขาอยู ่ที่ว ่า	 ทั้งท่ีมั่งคั่ง
พรั่งพร้อมเต็มที่แล้ว	แต่ชีวิตก็ไม่มีความสุข	ใจ 
แสนจะทกุข์		ฝรัง่บรรยายสภาพสงัคมและปัญหา 
จติใจของผูค้น	ในช่วงต้น	เขามักพดูถงึ	anxiety	
(ความหวัน่หวาดกระวนกระวาย)		จากนัน้		stress 
(ความเครียด)	ก็เด่นขึ้นมา	และค�าอื่นที่ส�าคัญ 
ก็เช่น	depression	(ความหดหู่ซึมเศร้า)
	 ที่ว่านั้นคือสภาพจิตใจของฝรั่ง	 เฉพาะ
อย่างยิ่ง	 คนอเมริกันเวลานั้น	 แล้วพวกคนรุ่น
ใหม่สวนกระแสยุคแรกซ่ึงเบื่อหน่ายสังคม
ของเขาว่า	 purposeless/ไม่มีจุดหมาย	 และ	
joyless/ไร้ความสุข	 ก็ผละหนี	 ปฏิเสธสังคม
ของตัว	 พากันแสวงหาทางออกต่างๆ	 ซึ่งก็ท�า 
ให้สังคมยิ่งมีปัญหาซ้อนข้ึนมา	 ทางหนึ่งก็คือ 
สารเสพติด	ตัวเด่นในยุคแรกๆ	ก็คือ	 LSD	ซึ่ง
อเมริกาต้องออกกฎหมายมาคุมในปี	 1965/ 
๒๕๐๘	 ตามมาด้วยตัวอื่นๆ	 รวมทั้งกัญชา 
แล้วก็ปล่อยตัว	 ละทิ้งระเบียบแบบแผนของ
สงัคม		แม้แต่เสือ้ผ้าการแต่งตัว		แล้วกม็ัว่ทางเพศ 
แล้วทางส�าคญัก็คอืมาพบ	“สมาธ”ิ	ของศาสนา
จากตะวันออก	เริ่มตั้งแต่	Zen
	 ฝรั่งซึ่งชีวิตเครียด	ใจเร่าร้อน	กลุ้ม	กังวล	
มาเจอสมาธ	ิได้ปราโมทย์	(ช่ืนบาน)	ปีต	ิ(อ่ิมใจ)	
ปัสสัทธิ	(ผ่อนคลาย)	สุข	(โล่งสบายฉ�่าใจ)	และ
สมาธิ	(สงบแน่ว)	ก็เท่ากับได้ตัวแก้ปัญหา	ตรง
ข้ามกับทุกข์	 ก็ติดใจ	 ส�านักและขบวนการ

ศาสนาตะวันออก	ก็เข้าอเมริกา	และเติบโตกัน
ใหญ่	พวกดารา	บ้างก็มาเป็นลูกศิษย์โยคี	มีคุรุ	
คือครู	(“guru”	กลายเป็นค�าฝรั่งที่โก้ขึ้นมาค�า
หนึ่ง	 คนไทยพยายามพูดตามเสียงฝรั่ง	 กลาย
เป็น	“กรู”ู)	พวก	the	Beatles	ทีโ่ด่งดงัสะท้าน
โลกเวลาน้ัน	 ก็มาเป็นลูกศิษย์ของมหาฤๅษี 
มเหษโยคร่ีวมขบวนการ	TM	(Transcendental	
Meditation)	 บางคนก็ถึงกับไปเข้าปฏิบัติที่
ส�านักในอินเดยี	ท�าให้ผูค้นเมอืงฝรัง่ยิง่ตืน่สมาธิ	
พองใจกับ	meditation	กันนักหนา
	 เอาละ	 เล่ามามากแล้ว	 พอให้เห็นชัดว่า	
สังคมฝรั่ง	 มีอเมริกันเป็นผู้น�า	 ที่เขาต่ืนสมาธิ	
เฟ่ือง	meditation	กันน้ัน	เขาขาดและเทีย่วหา 
แล้วก็มาปฏิบัติธรรมระดับสัมปรายิกัตถ์	 ส่วน
ธรรมระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์	 เขาถือว่าเขาท�าเขา
ถึงอย่างดีเต็มที่แล้ว
	 เมื่อได้ฟังเรื่องของสังคมตะวันตกช่วงที่
เก่ียวข้องกับเรื่องนี้อย่างน้ี	คนไทยก็ต้องมอง
ดูอย่างรู้เท่าทัน โดยที่ว่าท้ังเข้าใจเขาแล้วก็
ต้องมองดูตัวเองให้เห็นชัดด้วย
	 บอกแล้วว่า	 เมื่อเข้ายุคสมัยใหม่	 คนไทย 
หันไปตื่นนิยมหรือถึงกับคลั่งไคล้ความเจริญ
และวัฒนธรรมตะวันตก	 พร ้อมกับละทิ้ง 
หันหลังให้	 บางทีก็ถึงกับดูถูกสถาบันต่างๆ 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยของตนเอง
	 สภาพน้ีออกไปหรือลงไปถึงคนถิ่นชาว
บ้านในชนบททั่วไปหมด	 คนกรุงคนเมืองตื่น
เมอืงนอก	คนบ้านนอกก็ต่ืนตามคนเมอืงคนกรงุ	
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบกันมาเสื่อมหายไป	 ที่
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เหลืออยู่	 ก็เป็นเพียงรูปแบบหรือสักว่าเป็นพิธ	ี
แล้วก็เพี้ยน	 บางทีถึงกับประโยชน์หาย	 กลาย
เป็นโทษ	 ชาวถ่ินชาวบ้านห่างเหินธรรมเป็น
อยู่เลี้ยงดูครอบครัวประกอบอาชีพโดยไม่รู้จัก
คิหิปฏิบัติหรือฆราวาสธรรม	ศีล	๕	ว่าแค่ปาก	
สังคหวัตถุ	๔	ไม่ต้องพูดถึง
	 ประเพณีบวชเรียนที่อย่างน้อยในเวลา	๓	 
เดือน	 ช่วยเตรียมหนุ่มไทยให้เป็นคนสุก	 มี 
วฒุภิาวะ		พร้อมทีจ่ะรับผิดชอบชีวติ		ต้ังครอบครัว 
และเข้าสูส่งัคม	นอกจากหดเวลา	ลดจ�านวนคน 
หรอืแทบหายไปแล้ว	กเ็หลอืแค่พอเป็นพธิ	ีแถม 
ใช้จ่ายเงินทองเพื่อเอาหน้าตา	 หมดสาระใน 
การศกึษา	เป็นความเสือ่มทีต้่องถอืว่าเป็นความ
สูญเสียเนื้อตัวของพระพุทธศาสนาอย่างแทบ
จะหมดไปจากสังคมไทย	 ในขณะที่สังคมไทย
นัน้กย็งัล้าหลงั	ยากจนลง	เศรษฐกจิ	การศกึษา	
สาธารณสขุ	ทกุอย่างโทรมทราม	ชนบทซึง่เป็น
ส่วนใหญ่ของประเทศอ่อนเปลีย้	ของดข้ีางนอก
ทีตั่วไม่มี	กร็บัเอามาแทบไม่ได้	ของดทีีม่ข้ีางใน	
ก็ร่วงโรยหล่นหาย	หมดไปๆ
	 รวมความอย่างท่ีว่าแล้ว	 เมืองฝรั่งถือตัว
ว่าทิฏฐธัมมิกัตถ์ของเขามีพร้อมเต็มที่	 เขาได้
ปฏิบัติธรรมของเขาดีอยู่แล้ว	 แต่ยังขาดสัม-
ปรายกัิตถ์	เขาจงึตืน่หาการปฏบิตัธิรรม	บ�าเพญ็
สมาธิ	เจริญจิตตภาวนา	ปัญญาภาวนา	จะเอา	
meditation
 แต่ฝ่ายสังคมเมืองไทยนี้	 ขาดแคลนทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถ์นักหนาและคนก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจไม ่
สนใจ	ห่างเหินออกไปจากการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ทิฏฐธัมมิกัตถ์นั้น	 ตั้งแต่ในบ้านในครอบครัว	
อ้างว้างไปทั่ว	พอจะให้คนปฏิบัติธรรมกัน	 เรา
ก็มุ่งไปหาสัมปรายิกัตถ์	 จัดเพิ่มขยายกันใหญ	่
ธรรมระดับทิฏฐธัมมิกัตถ์ก็นอนรอต่อไป

	 ฝรั่งที่ภูมิใจกับ	 work	 ethic	 ของเขาว่า
ท�าให้ได้ทิฏฐธัมมิกัตถ์น�าลิ่วนั้น	 ก็ลืมมองว่า
ได้โทษได้ทุกข์มาด้วย	 ตัวอยู่กับ	 “Pursuit	 of	 
Happiness”	 ก็ได้แต่ไล่หาความสุข	 ไม่ถึง	
American	Dream	สักที	อย่างที่กลุ้มที่เครียด
กันนักหนา	จนมาหาสมาธินั่นแหละ
	 ทีน้ี	 ทั้งฝรั่งก็ไม่รู ้จัก	 ทั้งไทยก็ไม่มองดู	
work	ethic	ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนไว้	ซ่ึงจะให้
ได้ทิฏฐธัมมิกัตถ์	ที่มีสัมปรายิกัตถ์ประกบแถม
ไว้	 ให้มีปัญญาท่ีรู้จักจัดรู้จักใช้ทิฏฐธัมมิกัตถ์
อย่างถูกต้อง	 เป็นธรรม	 เป็นประโยชน์แท้จริง	
โดยมีจิตใจที่มีสุขเป็นอิสระ	 ไม่เป็นชาวบ้านที่
เอียงดิ่งไปข้างเดียว	 ได้แค่ทิฏฐธัมมิกัตถ์ที่พ่วง
ด้วยโทษด้วยทุกข์	 หรือมัวหาแต่สัมปรายิกัตถ์
แล้วติดเพลินอยู่กับความสุขในสมาธิเป็นต้น	
จนจะกลายเป็นประมาทไปเสีย
 ที่พูดว่าจะไปปฏิบัติธรรม หรือว่าจะไป
เข้าปฏิบัติ ท่ีส�านักปฏิบัติธรรมนั้นนี้ ที่นั่น 
ทีน่ี ่นัน่กด็ ีควรอนโุมทนา เหมอืนคนในวงงาน 
กจิการต่างๆ ไปเข้าค่าย ได้ย�า้ทวนหรอืฝึกฝน
พัฒนาต่อเติมเสริม ให้ชินช�านาญอยู ่ตัว 
เข้าเป็นเนื้อตัวของชีวิตที่เป็นจริงต่อไป
 แต่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแค่ในเวลาไปเข้า
ส�านักเข้าค่ายอย่างนั้นเท่านั้น ต้องสืบต่อให้
เป็นไปในชีวิตที่เป็นอยู่เป็นจริงได้ตลอดเวลา
	 แล้วที่ส�าคัญ	 วัดไหนมีชื่อว่าเป็นส�านัก
ปฏิบัติธรรม	 ก็ท�าให้ครบให้เต็มที่เต็มความ
หมายไปเลย	นอกจากจัดการฝึกปฏิบัติแก่ผู้มา
เข้าคอร์สแล้ว	ก็เป็นศูนย์กลางเร่งเร้าส่งเสรมิให้
ชาวบ้านชาวถิ่น	 ได้ปฏิบัติธรรมในระดับทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถ์	พร้อม	หรือคู่ไปด้วย
	 โดยเฉพาะในยคุทีบ้่านแตกครอบครวัแยก	
พ่อแม่ห่างเหินไป	ไม่ได้ดูแลอบรมลูก	ไม่ว่าจะ
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เพราะไปหางานท�าอาชีพในเมืองหรือด้วยเหตุ
ใดก็ตาม	หรือมีแต่ตายายเลี้ยงหลาน	ก็ต้องให้
วัดพุ่งเป้าเข้าให้ถึงเด็กถึงเยาวชน	ช่วยฟื้นบ้าน
พยุงครอบครัวไว้	หาทางให้เด็กถึงกันกับวัด	ได้
เล่าเรียน	มีการฝึกอบรม	จะด้วยบวชเณรภาค
ฤดูร้อน	 ฤดูไหน	 หรือด้วยวิธีใด	 ก็ให้เป็นงาน
เป้าหมายที่มุ่งท�าให้ได้
	 เฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยฟื้นการบวชเรียน
ของท้องถิ่น	 ให้เหล่ากุลบุตรที่เข้ามาถึงข้างใน	
ได้มีการเรียนการฝึกการศึกษาอย่างจริงจัง	 ที่
จะให้เขาได้เป็นทดิ	ทีเ่ป็น	“ฑติ”	คอืเป็นบณัฑติ
เป็นคนมีคณุค่า	ทีผู่ค้นนบัถอืได้	เป็นคนสกุ	เป็น
ผู้ใหญ่	เป็นหลักให้แก่ครอบครัว	แก่ชุมชน	แก่
สังคม	ได้อย่างมั่นใจ
 นีค่อืประโยชน์ทีส่งัคมไทยก�าลงัเรียกร้อง
ต้องการอย่างยิง่จากการปฏิบัตธิรรม ในบดัน้ี

	 ถ้าให้ดี	 ส�านักปฏิบัติธรรมท่ีวัด	 ข้างในก็
จัดให้ผู้มาเข้าส�านัก	ได้ปฏิบัติธรรมขั้นสัมปรา- 
ยกิตัถ์	ทีล่งลกึเลอล�า้เข้มข้น	และในเวลาเดยีวกัน 
ก็เหมือนเป็นศูนย์กลางออกไปหนุนน�าส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติธรรม	 ซึ่งเน้นขั้นทิฏฐธัมมิกัตถ์	
ที่บ้าน	ที่ท�างาน	ที่โรงเรียน	ในชุมชน	ในท้องไร่
ท้องนา	ฯลฯ	ให้ทั่วถิ่นไทยเป็นถิ่นธรรม
	 พระที่วัด	ต้องช่วยพ่อแม่	ช่วยปู่ย่าตายาย	
ช่วยคุณครู	 ให้ได้เคียงข้างเยาวชน	 ให้พากัน
เกิดความรักบ้าน	รักโรงเรียน	ช่วยกันฟื้นถิ่นให ้
น่าภูมิใจ	ให้ชาวถิ่นเคารพตนเองได้
	 ผู ้มาปฏิบัติธรรมระดับสัมปรายิกัตถ์ใน
ส�านักน้ัน	ซึง่มากท่านเป็นผูส้�าเรจ็ทฏิฐธัมมกัิตถ์
มาอย่างดีแล้ว	 ก็สามารถเป็นก�าลังหนุนให้วัด
ท�างานแผ่ธรรมเข้าถึงชุมชน	ช่วยฟื้นถิ่นด้วย
	 เมื่องานด�าเนินไป	ส�านักปฏิบัติธรรมนี้	ซึ่ง
ทัง้น�าผูม้าเข้าส�านัก	และพาชาวถิน่ชาวบ้าน	ให้
ปฏิบัติธรรม	 ก็เป็นอันได้ให้มีการปฏิบัติธรรม
ทั่วตลอดทั้งทิฏฐธัมมิกัตถ์และสัมปรายิกัตถ	์
(รวมไปถงึปรมัตถ์ดังทีว่่า)	ก็จะเป็นส�านักปฏิบติั
ธรรมที่สมนามอย่างสมบูรณ์
	 ในยามที่ประเทศชาติก�าลังขาดแคลนมี
ความต้องการอยู่นี้ส�านักปฏิบัติธรรมที่จริงแท้
สมบูรณ์	ก็จะมาช่วยท�าหน้าที่ฟื้นธรรม	ฟื้นถิ่น 
ฟ้ืนไทย	ท�าเมอืงไทย	ให้เป็นเมอืงธรรม	เมอืงทอง 
อย่างทีเ่คยหวงัมานาน	แล้วกแ็ผ่ขยายธรรมออก 
ไปให้กว้างไกลตามที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า	
จงปฏิบัติ	จงจาริกไป	เพื่อประโยชน์	เพื่อความ
สุขแก่ชนจ�านวนมาก	 เพื่อเก้ือการุณย์แก่ชาว
โลก	โดยนัยนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ของส�านัก
ปฏิบัติธรรมที่สมนามนั้น	 สมตามจุดหมายที่
เป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนา
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สุขภาวะ
แ น ว พุ ท ธ

	 เมื่อเดือนที่ผ ่านมา	 มีคณะนักศึกษา
ปรญิญาโท	Healthcare	MBA	จากมหาวทิยาลยั	
Florida	International	University	USA	ได้
เดินทางมาขอดูงานทางด้านการสาธารณสุข
ในประเทศทางแถบอาเซียนโดยทางคณะได้
เลือกมาดูงานในประเทศอินโดนีเซีย	 สิงคโปร	์
และมาจบลงที่เมืองไทย	 ก่อนท่ีจะน�าความรู้
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดูแลประกัน
สุขภาพในประเทศของตน	 น่าแปลกที่คณะนี้
เมือ่ไปเมอืงอืน่ทีไ่ม่ใช่เมืองพทุธกไ็ม่ได้ใส่ใจทีจ่ะ
ศกึษาศาสนาในประเทศนัน้ๆ	แต่เมือ่มาถงึเมอืง
ไทย	กลบัขอร้องเป็นการเฉพาะให้เมอืงไทยเรา
ในฐานะที่เป็นเมืองพุทธ	 อธิบายเรื่องสุขภาพ 
ในมุมมองของพุทธให้พวกเขาฟัง	
	 เมื่อพูดถึงค�าว่า	 สุขภาพ	 ส่วนใหญ่มัก
จะเข้าใจว่า	 หมายถึงสุขภาพร่างกาย	 แต่แท้ที่
จริงแล้ว	 ภาวะความสุขนั้นไม่ได้มีเฉพาะทาง
ร่างกายเท่านั้น	 แต่ยังมีมิติอื่นของความสุขที่
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าความสุขทางร่างกายเลย	
เช่น	ความสขุทีเ่กดิจากธรรมชาตแิวดล้อมทีน่่า
รื่นรมย์	ความสุขทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและกับสรรพสัตว์
ท้ังหลายที่เอื้อเฟื ้อเกื้อกูลกัน	 ความสุขสงบ
ทางจิตใจที่มั่นคงและมีคุณภาพ	และ	ความสุข
ทางปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นไป
ของสรรพสิ่งตามความเป็นจริง	 และเพื่อจะให้

ครอบคลมุความสขุในด้านต่างๆ	เหล่านี	้แทนที่
จะใช้ค�าว่า	 สุขภาพ	 จึงขอกลับไปใช้ค�าเดิมใน
ภาษาบาลีว่า	สุขภาวะ	แทน
 สุขภาวะ	หรือ	Well - Being	นี้	ในภาษา
อังกฤษเองก็มีที่มาของศัพท์ที่น่าสนใจ	 คือค�า
ว่า		well	และ	ค�าว่า	wish	ต่างก็มีรากศัพท์มา 
จากค�าเดียวกัน	 ค�าว่า	well	 นั้นเป็นค�าขยาย
กิริยา	แปลว่า	ดี	สบาย	ส่วนค�าว่า	wish	ถ้าเป็น 
ค�ากิริยา	 แปลว่า	 ปรารถนา	 ถ้าเป็นค�านาม	
แปลว่า	 พร	 ตัวอย่างเช่น	 เวลาใครป่วย	 คน
ไปเยี่ยมไข้	 มักจะใช้ว่า	wishing	 you	well 
ปรารถนาให้เธอหายดี	เป็นต้น
	 สองค�าน้ีมีรากศพัท์มาจากธาตุตวัเดยีวกัน	
คือ	วร	ธาตุ	ในภาษาไทยนั้นตัว	ว	กับตัว	พ	นี้
แผลงไปมาได้	ดังนั้นค�าว่า	วร	นี้	ก็แผลงมาเป็น
ค�าว่า	พร	 นั่นเองและเป็นศัพท์เดียวกับค�าว่า	
พระ	ในภาษาไทยเราด้วย	ซึ่งเรามักแปลกันว่า
ผู้ประเสริฐ		นั่นเอง	ดังนั้น	พระจึงเป็นตัวแทน
ของผู้ที่มี	พร	หรือ	well	being		ในระดับที่สูง

ปัญญาภิวัฒน์ ธีรปัญโญ
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ทีส่ดุ	เพราะมีการพฒันาความสขุครบทัง้สีด้่าน
อย่างสมดุลคือ	ด้านกาย	ด้านศีล	ด้านจิต	และ
ด้านปัญญา	 เป็นบุคคลในอุดมคติแห่งชุมชน
ของอริยะ

ที่มาทางประวัติศาสตร์
	 สมัยบวชใหม่ๆ	ได้เคยอ่านบทความทีห้่อง
สมุดวัดป่านานาชาติ	 ทางฝ่ายตะวันตกเขาก็มี
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเช่ือมโยงกันของ
การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของ
ชาวตะวนัตกและชาวตะวันออกด้วย	เขาได้พบ
ว่า	มีบนัทกึประมาณศตวรรษที	่๒	หรอื	๓	ก่อน 
คริสตศักราช	 (ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจ้า
อโศกมหาราช	 ที่ได้ส่งธรรมทูตจากอินเดีย	 ๙	
สายไปเผยแผ่พุทธศาสนาสายเถรวาท)	 เขียน
ไว้ว่า	มกีลุม่คนทีโ่กนศรีษะ	ห่มผ้าคลุม	เดินทาง
มาทางเรือเป็นหมู่คณะ	มาสู่เมือง	Alexandria	
แล้วก็มาจัดต้ังชุมชนคล้ายๆ	 กับที่เราเรียก
ว่า	 “วัด”	 ในปัจจุบัน	 มีก�าแพงล้อม	 ถือศีล
พรหมจรรย์	มีการอยู่กันอย่างเป็นชุมชนที่เอื้อ
ต่อการพฒันาคณุภาพของกายและใจ	ซึง่น่าจะ
ได้มีการถ่ายทอดรูปแบบนี้ออกไปสู่ชุมชนในที่
นั้นด้วย	 คาดว่าอาจจะเป็นต้นแบบของสมณ-
เพศหรอืนกับวชในศาสนาอืน่ๆ	ทางตะวนัตกใน
เวลาต่อมาด้วย	(เพราะรปูแบบนกับวชนัน้	ไม่ได้
มีมาแต่เดิมในศาสนาทางแถบตะวันตก)
	 แม้แต่ค�าว่า	Therapeutic เอง	ซึง่แปลว่า 
การเยียวยารักษานั้น	ก็ไม่สามารถหารากศัพท์ 
ทางตะวนัตกได้ว่ามาจากศพัท์ใดกนัแน่	สดุท้าย 
ก็พบว่าค�านี้มีที่มาจากภาษากรีก	 ว่า	 Thera- 
peutikos	(Th	-	e	-	r	-	a	-	p	-	u	-	t	-	i	-	k	-	o	-	s)	 
ซึ่งก็ตันแค่นั้น	 แต่ถ้าลองปริวัตรมาเป็นอักษร 
ไทยจะได้ว่า	ถ	-	เ	-	ร	-	ะ	-	ป	-		ุ	-	ต	-			ิ		-		ก	-	โ	-	ส	 

หรือเถระปุติโกนั่นเอง	 ซึ่งภาษาบาลีแปลว่า	
“เกี่ยวกับเถรปุตต”	 จึงเป็นไปได้ไหม	ที่ค�าว่า 
therapeutic	นี	้จะเป็นค�าทีใ่ช้เรียกวธิกีารรกัษา 
ของกลุ่มพวกเถรวาทที่ไปเผยแผ่ศาสนาพุทธ
อยูใ่นทีน่ัน้ในช่วงเวลาน้ัน	ทีเ่รยีกตนว่าเป็นบตุร 
ของพระเถระ	นั่นเอง	ส่วนวิธี	เถระปุตต	นั้นจะ
เป็นอย่างไรก็น่าสนใจ	ตามหลักฐานการขุดค้น 
ก็พบว่ามีโครงสร้างของห้องอบสมุนไพร	 ห้อง 
เรียน	 ห้องสวดมนต์อยู่ในนั้นด้วย	 คงเป็นการ
รกัษาเยยีวยาทีม่กีารบรูณาการคอืรกัษาทัง้กาย
และใจไปพร้อมกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
	 มาดูทางทวีปอเมริกากันบ้าง	ในกลุ่มพวก
ชนเผ่าอินเดียนแดง	 จะมี	 Medicine	 Man	
(หมอสมุนไพร)	 ที่เรียกกันว่า	 “Shaman”	
ประจ�าเผ่า	ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า	ค�านี้น่าจะมี
ที่มาจากค�าว่า	Shamana	หรือ	สมณะ	นั่นเอง	
(ภาษาสันสกฤตใช้	ศมณะ)	ซึ่งการออกเสียง	ศ	
คล้ายเสยีง	ช	มาก	เช่น	ศ	ิ-	วะ	จะออกคล้ายกบั	 
ชิ	-	วะ	มาก	ค�าว่า	ศมณะ	คงจะออกเสียง	เป็น	
ชา	-	มะ	-	นะ	(sha	-	ma	-	na)	แล้วกร่อนเสียง	
อะ	(a)	ข้างหลงัหายไป	เหลอืเป็นเสยีง	ชา	-	แมน	 
(sha-man)	Shaman	น้ีจะท�าหน้าทีด่แูลรกัษา
ผูเ้จ็บป่วย	และมญีาณหยัง่รูอ้นาคตในบางเรือ่ง
ด้วย	ท�าหน้าที่เป็นเหมือนผู้น�าทางจิตวิญญาณ
ของหมูบ้่าน	มกีระบวนการฝึกเป็น	Shaman	ที่
จะต้องไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายเดือน
ในป่าลึก	ก่อนจะกลับมาท�าหน้าที่นี้ในหมู่บ้าน
ได้	ก็คงจะคล้ายกับหน้าทีข่องพระกรรมฐาน	ใน
บ้านเรานั่นเองที่ต้องออกไปอยู่ป่าเพื่อท�าฌาน
ก่อนจะกลบัมาสอนชาวบ้านให้เคารพนับถือได้	
	 แม้แต่ค�าที่หลงเหลือมาถึงทุกวันน้ี	 ก็มี
ร่องรอยของการใช้ธรรมะในการรักษา	 การให้ 
การศึกษา	 ไปจนถึงการให้ความบันเทิงทาง 
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ธรรมะให้คนได้น้อมเข้ามาเข้าใจธรรมะในตัว
ของตนเอง	เพือ่ให้เกดิสขุภาวะแบบบรูณาการ	
เช่น	ค�าว่า	comedy	&	tragedy	อาจมาจาก
ค�าว่า	คามคติ	 &	 ธัมมคติ	 ตามล�าดับ	 หรือที่
บ้านเราเรียกว่าคนนี้เก่งทั้ง	 คดีโลก	 และ	คดี
ธรรม	เป็นต้น	หรือค�าว่า	drama	ปัจจุบันแปล
ว่า	 ละคร	 แต่รูปศัพท์คล้ายกันมากกับค�าว่า	
dharma	(ธรรมะ)	ในภาษาสันสกฤต	ละครแต่
ก่อนน่าจะใช้ในการสื่อธรรมะที่ส�าคัญไม่น้อย
เลย	 โดยเฉพาะต่อชาวบ้าน	 การแสดงละคร
(drama)	ก็เหมือนการแสดงธรรม	 (dharma)	
ท�าให้คนได้น้อมน�าสภาวะธรรมบนเวทีแสดง
มาย้อนดูสภาวธรรมแบบเดียวกันที่เกิดขึ้น 
(และดับไป)	 ในใจของตนได้ผ่านการดู	 ดังนั้น
ถ้าเป็น	 drama	 ที่ตรงตามความมุ่งหมายเดิม
ก็คงไม่ใช่	 drama	 น�้าเน่า	 แต่เป็น	 dharma	
drama	ที่แท้จริง	ส่วนค�าว่า	ลิเก	ที่เราใช้กันอยู่	
ที่น�ามาจากอินเดีย	(เห็นได้จากธรรมเนียมการ	
“ออกแขก”	ก่อนเล่น)	ก็มีการสันนิษฐานว่ามา
จากค�าว่า	ดิเกีย	ซึ่งเพี้ยนมาจาก	ทีฆนิกาย	อีก
ต่อหนึง่	ซึง่ทีฆนกิายนัน้	เป็นชือ่ของหมวดพระ- 
สูตรที่มีขนาดยาว	 อาจมีเรื่องราวเล่าประกอบ 
	แล้วมีการน�ามาดดัแปลงสอนให้แก่ชาวบ้านจน
เป็นที่นิยมกันในอินเดีย	ในสมัยหนึ่ง	(ชาวพุทธ
เราแบ่งนกิายไม่ใช่เพือ่มาทะเลาะกนั	แต่เพราะ
พระพุทธพจน์มีจ�านวนมากจึงต้องแบ่งทีมกัน	
ใครความจ�าดี	ทรงจ�าเรือ่งยาวๆ	ได้กไ็ปร่วมกนั 
สาธยายทีฆนิกาย	 ขนาดกลางก็มัชฌิมนิกาย 
ถ้าชอบแบ่งธรรมะตามหัวข้อก็อังคุตตรนิกาย	
หรอืชอบแบ่งตามหมวดหมู	่เช่นหมวดเกีย่วกับ
เทวดา	 หมวดเกี่ยวกับพราหมณ์เป็นต้น	 ก็ไป 
สาธยายสังยุตตนิกายกัน	 ที่เหลือก็รวบรวม 
เป็นขทุทกนกิาย		ช่วยกนัทรงจ�ารกัษาพระพทุธ- 

พจน์ไว้ให้บริสุทธิ์	 เพื่อสืบมาถึงรุ่นเราได้อย่าง
สมบูรณ์)
	 แม ้แต ่ค�าว ่า	 philosophy	 ก็มีการ
สันนิษฐานว่าอาจจะมาจาก	 vilas	 +	 bodhi	
(วิลาส	+	โพธิ)	เมือ่น�าค�ามาซ้อนกัน	ก็จะมาเป็น	
วิลาโสพธ	ิแล้วมาเป็น	ฟิโลโซฟี	่ในที่สุด	วิชานี้
จงึอาจมทีีม่าของการพยายามเข้าถงึหลกัธรรม
ทางพทุธในสงัคมทีไ่ม่มอีรยิสงฆ์อันเป็นตัวอย่าง
ของวถิชีวีติทีป่ระเสรฐิให้ด	ูจึงเหลอืเป็นแค่วชิา
ชั้นสูงของนักคิด	กลายเป็นทฤษฎี	ปรัชญา	ไป 
ที่ดูจะเหินห่างจากชีวิตประจ�าวันของผู้คน	 ใน
ชุมชนที่ไม่มีพระอริยเจ้า	 แต่ส�าหรับ	 ชุมชน
อริยะแล้ว	วิลาสโพธิมิใช่ปรัชญา	แต่คือวิถีชีวิต 
ที่ด�ารงอยู่ได้จริง	 มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อ
พฒันาสขุภาวะอย่างเป็นระบบ	สามารถจับต้อง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม		

พุทธทรรศน์ กับ นัก therapy
	 ปัจจุบันน้ีมีนัก	 therapy	 ในโลกตะวัน-
ตกผู้สนใจการเยียวยาและการบ�าบัดทุกข์ของ
ผู้คน	 ได้หันมาให้ความสนใจต่อศาสนาพุทธ
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กันมาก	 ได้มีการน�าเอาสติ	 (mindfulness) 
ไปใช้ในทุกวงการ	 ต้ังแต่วงการการศึกษา	
เตรยีมเด็กให้รูจ้กัอารมณ์ของตนเอง	โดยมกีาร
นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนเป็นต้น	ในวงการต�ารวจ
เพ่ือลดความตึงเครยีดในการท�างาน	และวงการ
รักษาพยาบาล	ที่พบว่า	การท�าสมาธิ	และการ
สวดมนต์นั้นสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย	และท�าให้ร่างกายฟ้ืนจากโรคได้เรว็ขึน้		
แม้แต่ในคุกที่พบว่าการท�าสมาธิท�าให้นักโทษ
รู้สึกส�านึกผิดชอบชั่วดีได้	 และเป็นหนึ่งในไม่กี่
วิธีที่ลดอัตราการกลับมาติดคุกอีกอย่างได้ผล
	 และเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า	 ใน
กระบวนการเรยีนรู้ของมนษุย์นัน้	ไม่แปลกเลย
ทีจ่ะมีการหยบิยมืเทคโนโลย	ีและสญัลกัษณ์กัน
ไปมาระหว่างชาวตะวันตกกับตะวันออก	 แม้
การแปลความหมายอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง	
ตามบรบิทของเวลาและบรบิททางสงัคม	แต่เรา
กส็ามารถปะตดิปะต่อเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ได้	
ผ่านทางศพัท์และสัญลักษณ์ทีย่งัคงทิง้ร่องรอย
เอาไว้	 ต่อไปจะขอน�าเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ ์
ทางสุขภาวะท่ีเราใช้กันอยู่	 มาร่วมกันศึกษา 
โดยจะขอน�าเสนอข้อสันนษิฐานทีอ่าจจะเชื่อม
โยงระบบสัญลักษณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน	 เพื่อให้
เราได้เข้าใจนัยของสัญลักษณ์ท่ีเราใช้กันอยู่ทุก
วันนี้ให้มากขึ้น	 อาจจะถือว่าเป็นการท�าความ
เข้าใจกับมันในมุมมองใหม่	 หรืออาจจะเป็น
ความเข้าใจแต่เดิมที่สูญหายไปกับกาลเวลา	 ?	
คงไม่มีใครสามารถบอกลงไปให้แน่ชัดได้	 แต่
ความเข้าใจสัญลักษณ์นี้ก็จะท�าให้เรามีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น	 อาจจะท�าให้เราเข้าใจทิศทาง	 และ
ท่าทีที่เราควรมีต่อสุขภาวะได้ดีขึ้น	 สุขภาวะที่
เราก�าลังจะช่วยกันจัดตั้งให้มี	 ให้เป็นขึ้น	 เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก	มาเริ่มกันเลย

ที่มาทางสัญลักษณ์ของสุขภาวะ
	 เคยสงสัยไหมว่า	 "งู"	 หรือ	 อสรพิษ	 น้ัน
เป็นสัตว์ร้ายที่มีพิษถึงตาย	 ท�าไมจึงน�ามาใช้
เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์	 ของสถาบัน
หลายแห่ง	 เช่น	คณะแพทยศาสตร์	 กระทรวง
สาธารณสุข	 และแม้แต่องค์การอนามัยโลก	 ?	
ขอตอบว่า	 ในแง่หนึ่ง	 งูน้ันยังแฝงความหมาย
ของการลอกคราบ	การเกิดใหม่	และชวิีตอมตะ
ด้วย	เพราะสิง่น้ันจะเป็นยาหรือเป็นพษิก็ขึน้อยู่
กบัการใช้		(จงึเรยีกคูก่นัตลอดมาว่า	“ยา	-	พษิ”)	 
เช่น	 เซรุ ่มก็ท�าขึ้นมาจากพิษน่ันแหละ	 แต่ 
สามารถเอามาใช้รักษาพิษได้	เมื่อใช้ให้ถูกวิธี
	 ถ้าสังเกตให้ดีๆ	 จะพบว่า	 งูมีทั้งแบบงู	 ๒	
ตัวพันไม้คทา	 และแบบมีงู	 ๑	 ตัวพันไม้คทา	
ซ่ึงต่างก็มีต้นก�าเนิดมาจากต�านานเทพเจ้า
กรีกโบราณด้วยกันทั้งคู่	 ต่างกันเพียงมาจาก
คนละต�านานเท่านั้น	 ไม้คทาท่ีมีงูพัน	 ๒	 ตัว	
เรียกว่า	ไม้คทาคาดูเซียส (Caduceus)	ส่วน
ไม้คทาที่มีงูพัน	 ๑	 ตัว	 เรียกว่า	 ไม้คทาแอส 
คูลาปิอุส (The Staff of Aesculapius)
 
ประวัติไม้คทาคาดูเซียส
	 เดิมทีไม้คทาน้ีเป็นเพียงไม้คทามีปีกของ
เทพ	"เฮอร์เมส	Hermes"	หรือรู้จักกันในนาม
เทพแห่งการสื่อสารและการพูด	 วันหนึ่งขณะ
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ที่เทพเฮอร์เมสลงมาเยี่ยมโลกมนุษย์ก็ได้พบงู
สองตัวก�าลังต่อสู้กัน	 พระองค์จึงเอาไม้เท้าทิ่ม
ระหว่างกลางเพื่อยุติการวิวาท	 เจ้างูท้ังสอง
จึงหยุดการต่อสู้และเล้ือยข้ึนมาบนไม้เท้าโดย
หันหัวเข้าหากัน	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม้คทา
คาดูเซียสจึงมีงูพันอยู ่สองตัวและกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของความเป็นกลาง	การทตู	การเจรจา 
และสันติภาพ	 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์
แต่อย่างใด	แต่ในประวตัศิาสตร์ช่วงหลายร้อยปี 
ทีผ่่านมา	ผูพ้มิพ์หนงัสือต�าราแพทย์ในสมยัก่อน
เกิดสับสนระหว่างไม้คทาสองอย่างนี้	

	 อีกทั้งกรมการแพทย์ทหารบกของสหรัฐ- 
อเมริกาได้น�ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการ 
แพทย์ในอเมริกาท�าให้มีผู้ใช้ตามมามากมาย 
จึงท�าให้ไม้คทาของคาดูเซียสมกีารใช้แพร่หลาย 
อยู่ในปัจจุบัน						

ประวัติแอสคูลาปิอุส
	 แอสคูลาปิอุสเป็นลูกของเทพอพอลโล		
(เทพสุริยะ	 หรือเทพเจ้าแห่งสัจจะและความ
ซือ่ตรง)	กบัโครอนนสิ	(Coronis)	ธดิาแห่งแคว้น 
เธสสะลี	หลังมีสัมพันธ์รักกับเทพอพอลโล่แล้ว
นางกลับเป็นหญิงหลายใจแอบไปคบชู้กับชาย
อื่น	 จึงถูกเทพอาร์ทีมิส	 Artemis	 ซึ่งเป็นเทพี
แห่งการล่าสตัว์สงัหาร	ขณะทีร่่างของนางก�าลงั 
ถูกเผาไฟ	 เทพอพอลโล่ได้น�าเด็กออกจากท้อง
นางแล้วน�าไปฝากกับไครอน	(Chiron)	ซึ่งเป็น 
Centaur	ให้เลีย้งดแูละประสทิธิป์ระสาทวชิาให้ 
ไครอนนีเ้ป็นอาจารย์ผูป้ราดเปรือ่ง	เชีย่วชาญใน 
วิชาการต่างๆ	 มีวิชาดนตรี	 เภสัช	 และวิชาธนู
ศลิป์	เป็นต้น	เป็นทีน่บัถอืของชาวกรีกโบราณว่า 
เป็นผู้สอนมนุษย์ให้รู้จักใช้พืชสมุนไพรท�ายา 
ความสามารถในการบ�าบัดโรคของแอสคูลา- 
ปิอุสนั้นเก่งกาจยิ่งกว่าอาจารย์ของเขามาก	
ด้วยว่าสามารถบ�าบัดโรคและความป่วยไข้ได้

เทพเมอร์คิวรี่ หรือ เฮอร์เมส  
เทพแห่งการสื่อสารและการพูด

ตราสัญลักษณ์กรมแพทย์ทหารบก
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ทกุชนดิ	สามารถรกัษาแม้กระทัง่คนตายให้ฟ้ืน
คนืชวีติได้	การทีง่มูาเกีย่วข้องกบัแอสคลูาปิอสุ	
มีเรื่องเล่าว่า	 ขณะที่เขาก�าลังรักษาผู้เจ็บป่วย 
ในสถานบ�าบดัโรคของเขา	กม็งีตูวัหนึง่เลือ้ยเข้า
มาและกัดท�าร้ายผูป่้วย	เขาจงึตดัสนิใจใช้ไม้เท้า 
ทุบฆ่ามันจนตาย	และรักษาผู้ถูกมันกัดจนหาย
ด	ีจากนัน้เขากไ็ด้ใช้สมุนไพรชุบชีวิตเจ้างตัูวนัน้ 
ขึ้นมา	 เจ้างูตัวนั้นส�านึกในบุญคุณจึงเลื้อยขึ้น
มาพนัไม้เท้าของเขาและยอมเป็นผู้รับใช้ในการ
รักษาโรคของแอสคูลาปิอุส	ภาพไม้คทาที่มี 
งูพันหนึ่งตัวจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของการ
แพทย์และการรักษาตั้งแต่นั้นมา	ก่อนจะเริ่ม
การเรียนวิชาแพทย์นั้น	นักศึกษาแพทย์ทุกคน
ต้องปฏญิาณ	Hippocratic	Oath	เพือ่แสดงถงึ
จริยธรรมอันแน่วแน่ของตน	 ในปฏิญาณฉบับ
ดั้งเดิมนั้นก็มีการอ้างถึงแอสคูลาปิอุสอยู่ด้วย
 เห็นได้ว่าสัญลักษณ์ของวิชาชีพแพทย ์
ที่ถูกต้องจริงๆ แล้วควรเป็นงูตัวเดียว คือ 
The Staff of Aesculapius นั่นเอง
	 ตามคติของกรีก	แพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับการ 
รักษาผู้ป่วย	 จะได้ช่ือว่า	 Therapeutae	 of	
Aesculapius	ค�าว่า	Therapeutae	กไ็ด้อธิบาย 
ไปแล้วว่าอาจจะหมายถงึ	เถระปุตต ทีน่่าสนใจ
คอืเมือ่ถอดค�าว่า	Aesculapius	ออกมาแล้วจะ

ได้	ค�าว่า	Aes	อีส	+	cul	จูฬ	ซึ่ง	อีส	ก็คือ	อิสี	
หรือ	ฤๅษี	นั่นเอง	แปลว่า	ผู้แสวงหาคุณ	 เป็น
ไวพจน์ของพระอรหันต์ก็ได้	ส่วน	จูฬ	แปลว่า	
น้อย	เมือ่เอามารวมกัน	Aesculapius	ก็แปลว่า	
ฤๅษีน้อย	หรือ	พระอรหันต์น้อย	นั่นเอง
	 ทีนี้ลองมาดูต�านานของพระอรหันต์น้อย
ทางฝ่ายเราดูบ้าง

ประวัติท่านพระทัพพมัลลบุตร
	 ตามปกตคินเราเกดิมาจากเชิงกราน	บคุคล 
พิเศษที่เกิดมาจากเชิงตะกอนคงมีไม่ก่ีคนบน 
โลกนี้	 การเกิดที่แปลกประหลาดนี้นอกจาก 
จะเป็นประวัติของเด็กชาย	 Aesculapius	 ใน 
ต�านานกรีกที่เล่ามาแล้ว	 ก็ยังมาพ้องกันกับ
ประวัติของสามเณรสองรูปอีกด้วย	 รูปแรกคือ	
สามเณรสังกิจจะ	ซึ่งขณะที่ร่างของมารดาถูก 
เผาอยู่บนเชิงตะกอนน้ัน	 สัปเหร่อเห็นศพไม่
ไหม้ดีจึงเอาขอเก่ียวไปถูกครรภ์แตกออก	 เด็ก
ก็หลุดออกมาพร้อมกับรอยขอเกี่ยวที่หน้าด้วย	
จึงได้ชือ่ว่า	“สงักิจจะ”	ซึง่แปลว่า	ขอเก่ียว	เด็ก
ชายสงักจิจะมรีอยแผลเป็นทีห่น้า	เตบิโตขึน้ได้
บวชและบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งอภิญญา
ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร	มีความสามารถเข้าฌาน
ได้อย่างคล่องแคล่ว	ครั้งหนึี่งถูกโจรห้าร้อยจับ
ไปบูชายัญ	 แต่หัวหน้าโจรใช้ดาบฟันอย่างไรก็
ไม่เข้า	 จึงเกิดศรัทธาต่อสามเณร	 สุดท้ายโจร
ทัง้หมดก็ออกบวชตาม	เมือ่ได้ฟังพระคาถาจาก
พระศาสดาว่า	“ผู้ใดมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี	แต่ไม่มี
ศีล	 จิตไม่ตั้งม่ัน	 ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล
และจิตตั้งมั่นยังประเสริฐกว่า”	 โจรก็ได้บรรลุ
เป็นพระอรหันต์กันทั้งหมด
	 ส่วนสามเณรอีกรูปคือ	 สามเณรทัพพะ 
เพราะเหตทุีเ่ป็นบตุรเจ้ามลัละ	จงึเรยีกว่า	ทพัพ- Medical logo
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มลัลบุตร ทีม่าของช่ือท่านกน่็าสนใจ	ในขณะที ่
พระมารดาของท่านตั้งครรภ์	 ใกล้จะคลอด 
ได้สวรรคตเสียก่อน	 พระประยูรญาติจึงได้น�า 
พระศพไปเผาบนเชิงตะกอน	 เมื่อไฟก�าลังเผา 
ไหม้สรีระพระนางอยู่นั้น	 ท้องก็ได้แตกออก 
ทารกในครรภ์ได้ตกลงบนกองไม้ใกล้ๆ	 เชิง 
ตะกอนโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ	 เลย	 พวก 
เจ้าหน้าทีไ่ด้อุ้มทารกนัน้มามอบให้พระอยัยกิา	
(ยาย)	 อาศัยเหตุการณ์นั้นจึงตั้งช่ือท่านว่า	
“ทัพพะ”	ซึ่งแปลว่า	ไม	้(เพราะเกิดบนกองไม้ 
เชิงตะกอน)	พออายุ	๗	ปี	พระอัยยิกาได้พาไป 
เฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรม	 ทัพพราชกุมาร 
ได้ทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาค	 เกิด
ศรัทธาเลือ่มใส	น้อมพระทัยไปในการออกบวช	
พระอัยยกิาก็อนโุมทนา	ท่านได้ตจปัญจกกรรม- 
ฐานจากพระอุปัชฌาย์	ในขณะที่ถูกโกนผมอยู่ 
นั้น	 ได้พิจารณา	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	 และหนัง 
โดยล�าดับ	 โกนผมเสร็จก็ได้บรรลุอรหัตตผล 
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา	๔	และอภิญญา	๖	พอด ี
ท่านปรารถนาจะใช้ชีวิตในสมณเพศให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด	 กิจส่วนตัวก็ได้ท�าเสร็จสิ้น 
แล้ว	จงึปวารณาขอเป็นผู้จดัการเรือ่งเสนาสนะ

และแจกภัตรแก่สงฆ์	 พระบรมศาสดาทรง
พระด�าริว่า ทัพพสามเณรนี้ยังเล็ก	แต่ต้องรับ 
ภาระหน้าที่อันใหญ่เหมือนดังเช่นภิกษุที่มี 
พรรษามาก	 จึงโปรดให้ท่านอุปสมบทในเวลา 
ทีม่อีายไุด้	๗	ขวบเท่านัน้	นบัเป็นสามเณร		๑		ใน		
๓			รปูทีป่รากฏในพระบาลว่ีาได้รบัการอปุสมบท 
ให้เป็นพระภิกษุตั้งแต่อายุได้เพียง	 ๗	 ขวบ 
(อีก		๒	รูป	คือ	สุมนสามเณร ซึ่งพระพุทธองค ์
โปรดประทานการบวชด้วยวิธี	 ทายัชชอุป- 
สัมปทา หลังจากที่ท่านแสดงฤทธ์ิสยบพญา- 
นาคราชที่รักษาสระอโนดาต	 และโสปาก- 
สามเณร ซึ่งได้อุปสมบทด้วยวิธี	ปัญหาพยา- 
กรณอปุสมัปทา	หลงัจากทีท่่านสามารถทลูแก้ 
ปัญหาที่พระพุทธองค์ตรัสถามท่านเน่ืองด้วย
อสุภะ	๑๐)
	 พระทพัพะท่านได้ปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ	ด้วย
ความเรยีบร้อย	สขุมุ	รอบคอบ	และฉลาดในวธิี
การ	เช่น	ท่านจัดแจงเสนาสนะส�าหรับหมู่ภิกษุ
ผู้เสมอกันด้วยคุณ	 รวมไว้เป็นพวกๆ	 คือภิกษุ
เหล่าใดทรงพระสูตร	 ท่านก็จัดแจงเสนาสนะ
รวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งเดียวกัน	 เพื่อให้พวก
ท่านได้ซักซ้อมพระสูตรกัน	 ภิกษุเหล่าใดทรง
พระวนิยั	ท่านกจ็ดัแจงเสนาสนะไว้ในทีเ่ดยีวกนั	
ด้วยประสงค์ว่าพวกท่านจักวินิจฉัยพระวินัย
กัน	 ภิกษุเหล่าใดเป็นพระธรรมกถึก	 ท่านก็
จัดแจงเสนาสนะไว้ในที่เดียวกัน	 ด้วยประสงค์
ว่า	พวกท่านจักสนทนาธรรมกัน	ภิกษุเหล่าใด
ได้ฌาน	ท่านก็จัดแจงเสนาสนะไว้แห่งเดียวกัน	
ด้วยประสงค์ว่า	พวกท่านจักไม่รบกวนกัน	ภิกษุ
เหล่าใดชอบกล่าวดิรัจฉานกถา	 ชอบบ�ารุง
ร่างกายมาก	 ท่านก็จัดแจงเสนาสนะรวมภิกษุ
เหล่านั้นไว้แห่งเดียวกัน	 ด้วยประสงค์ว่า	 ท่าน
เหล่าน้ีจักอยู ่ด้วยความยินดี	 ท่านได้ปฏิบัติ
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หน้าที่โดยไม่ค�านึงถึงกาลเวลา	 ภิกษุมากลาง
วัน	 ท่านก็จัดแจงให้ในเวลากลางวัน	 ถ้ามา 
กลางคืนท่านก็จัดแจงให้ในเวลากลางคืน	ภิกษุ
มาองค์เดียวท่านก็เป็นผู้พาไปด้วยตนเอง	 ถ้า
มาหลายองค์ท่านก็พาไปด้วยฤทธ์ิ	 โดยเนรมิต
ร่างเหมือนอย่างท่าน	ให้มจี�านวนเท่าพระภิกษุ
ทีม่า	ร่างเนรมติแต่ละร่างนัน้กจ็ะพาภกิษแุต่ละ
รูปไปยังที่พัก	แม้ภิกษุเหล่าใดมาในเวลาค�่าคืน
ท่านก็เข้าเตโชกสิณบันดาลให้มีแสงสว่างออก
มาจากปลายนิ้ว	 แล้วจัดแจงเสนาสนะส�าหรับ
ภกิษเุหล่านัน้	ด้วยแสงสว่างนัน้เอง	กติติศพัท์ที่
ท่านเป็นผูจ้ดัแจงเสนาสนะอย่างนัน้	ได้ปรากฏ
กระฉ่อนไปทั่วทุกสารทิศ	 ภิกษุบางพวกย่อม
แกล้งมาแม้เวลาค�า่	ด้วยอยากดอูทิธิปาฏิหารย์ิ
ของท่านพระทัพพมัลลบุตร	 ดังนี้ก็มี	 	 ท่าน
ได้รับการชมเชยจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็น
เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ
	 ในวันหนึ่ง	เศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอัน
มากแก่นางปุณณาทาสี	 นางได้จุดประทีปใน
กลางคืน	ซ้อมข้าวเปลือกอยู่	มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ	
จึงได้ไปยืนรับลมอยู่	 ณ	 ภายนอก	 ในสมัยนั้น	
พระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อ
ภกิษทุัง้หลาย	ท่านได้นริมติร่างเพือ่เดนิน�าภกิษุ
ทั้งหลายข้างหน้าๆ	 และท�านิ้วมือของท่านให้
สว่าง	เพือ่แสดงทางแก่ภิกษทุัง้หลายผู้ฟังธรรม
แล้วไปสู่เสนาสนะของตนๆ	 นางปุณณาเห็น 
ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขา	ด้วยแสงสว่าง
น้ัน	 จึงคิดว่า	 “เรานั้น	 เพราะถูกทุกข์ของตัว
เบียดเบียน	จงึนอนไม่หลบัในเวลานี	้	แต่เพราะ
เหตุไร	 ท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นจึงยังไม่
หลับ	 ?”	 แล้วก็คิดเอาเองว่า	 “ความไม่สบาย
คงมีแก่ภิกษุบางรูป	 หรืออุปัทวเหตุเพราะงู 
คงเกิดมีในที่นั้นเป็นแน่”

	 ในตอนเช้าตรู่	 นางท�าขนมห่อไว้ในที่ชาย
พก	คดิว่า	“จกักนิทีท่างไปสูท่่าน�า้”	แล้วถอืหม้อ 
เดินบ่ายหน้าไปยังท่าน�้า	 ในวันนั้นพระศาสดา
เสดจ็ด�าเนนิไปทางนัน้เหมอืนกนั	เพือ่บณิฑบาต	
นางเห็นพระศาสดาแล้วคิดว่า	“ในวันอื่นๆ	ถึง
เมื่อเราพบพระศาสดา	 ไทยธรรมของเราก็ไม่มี	
เมื่อไทยธรรมมี	 เราก็ไม่พบพระศาสดา	ก็บัดนี้	
ไทยธรรมของเราก็มี	 ทั้งพระศาสดาก็ปรากฏ
เฉพาะหน้า	 ถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่า	 “ทาน
ของเราเศร้าหมองหรือประณีต	 แล้วพึงรับไซร้	
เราพึงถวายขนมนี้”	ดังนี้แล้ว	จึงวางหม้อไว้	ณ	
ส่วนข้างหน่ึง	ถวายบงัคมพระศาสดาแล้วกราบ 
ทูลว่า	 “ขอพระองค์จงทรงรับทานอันเศร้า
หมองนี้	 ท�าการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิด	
พระเจ้าข้า”	พระศาสดาทอดพระเนตรดูพระ-
อานนท์แล้ว	 ทรงน้อมบาตรที่พระอานนท์น�า
ออกถวายเพื่อรับขนม	นางปุณณาวางขนมนั้น
ลงในบาตรของพระศาสดา	 แล้วถวายบังคม
ด้วยเบญจางคประดิษฐ์	กราบทูลว่า	“ขอธรรม
ที่พระองค์ทรงเห็นแล้วน่ันแหละ	 จงส�าเร็จ
แก่หม่อมฉันเถิด	 พระเจ้าข้า”	 พระศาสดาได้ 
ทรงกระท�าอนุโมทนาว่า	 “จงส�าเร็จอย่างนั้น” 
นางปุณณาก็คิดว่า	 “พระศาสดาทรงท�าการ
สงเคราะห์แก่เราด้วยการรับขนมก็จริง	 ถึง
กระนั้น	 พระองค์ก็คงไม่เสวยขนมนั้น	 คง
ประทานให้แก่กาหรอืสนัุขข้างหน้า	เสดจ็ไปยงั
พระราชมณเฑียรของพระราชาหรือเรือนของ
มหาอ�ามาตย์	 แล้วจักเสวยโภชนะอันประณีต
แน่แท้”	 พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของ
นางแล้ว	จงึทอดพระเนตรดูพระอานนท์	แสดง
อาการทีจ่ะประทบัน่ัง	พระเถระจึงได้ปลูาดจีวร 
ถวายพระศาสดาได้ประทับน่ังท�าภัตกิจ	 ณ	 
ภายนอกพระนครนั่นเอง	 เทพยดาในห้วง 
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จกัรวาลทัง้สิน้น�าโอชารสอนัสมควรแก่เทพยดา 
และมนุษย์ทั้งหลายใส่ลงในขนมนั้น	 ส่วน
นางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่	 ในเวลาเสร็จภัตกิจ 
พระเถระได้ถวายน�้า	พระศาสดาทรงท�าภัตกิจ 
เสร็จแล้ว	 ตรัสเรียกนางปุณณามา	 ตรัสว่า	 
“ปุณณา	 เพราะเหตุไร	 เจ้าจึงดูหมิ่นสาวก 
ทั้งหลายของเรา	 ?”	 นางปุณณา	 “หม่อมฉัน 
มิได้ดูหมิ่นพระเจ้าข้า”	 พระศาสดา	 “เมื่อ 
เป็นเช่นนั้น	 เจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเรา 
แล้ว	 คิดอย่างไร	 ?	 ”	นางปุณณา	 “หม่อมฉัน
คิดเท่านี้ว่า	 เรานอนไม่หลับ	 ก็เพราะทุกข์ที่
เกิดขึ้นแก่กายเรา	ท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่หลับ	
เพราะอะไรกัน	ความไม่สบายจักมีแก่ภิกษุบาง
รูป	 หรืออุปัทวันตรายเพราะงูคงเกิดมีเป็นแน	่
พระเจ้าข้า”	 พระศาสดาทรงสดับค�าของนาง
ปุณณานั้นแล้ว	จึงตรัสว่า	“ปุณณา	เจ้าไม่หลับ	
เพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อน	ส่วนสาวก
ทั้งหลายของเราไม่หลับ	 เพราะความเป็นผู ้
ประกอบเนืองๆ	ซึ่งธรรมเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อ”	
ดังนี้แล้ว	ตรัสพระคาถานี้ว่า	:

	 “อาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อ	 มี
ปกติตามศึกษาทั้งกลางวัน	 กลางคืน	 น้อมไป
แล้วสู่พระนิพพาน	ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้”
	 ในกาลจบเทศนา	 นางปุณณายืนอยู่ตาม
เดมิน่ันเอง	ด�ารงอยูใ่นโสดาปัตตผิลแล้ว	เทศนา
ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว
	 พระทัพพมัลลบุตรท�าหน ้าที่ จัดแจง
เสนาสนะและภัตรอย่างซื่อสัตย์	 เที่ยงตรง	จน
เป็นเหตใุห้ถกูใส่ร้ายป้ายส	ีจากภกิษพุวกทีอ่จิฉา
ท่าน	ท่านก็ได้พสิจูน์ตนเองด้วยใจทีบ่รสิทุธ์ิและ
ด้วยผลงานทีท่�าจนภกิษุทีอิ่จฉาท่านต้องแพ้ภยั
ตนเองไปในที่สุด	 (ดูรายละเอียดในพระวินัย
เร่ืองอาบัติสังฆาทิเสสว่าด้วยเรื่องการโจทก์
อาบัติปาราชิกโดยไม่มีมูล)	 ในช่วงสุดท้ายของ
ชีวิต	 เมื่อท่านได้พิจารณาอายุสังขารของตน
ที่ก�าลังจะหมดลง	 จึงได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลลา 
พระผู้มีพระภาคเจ้า	ได้กระท�าประทักษิณรอบ 
พระพุทธองค์แล้ว	 เหาะขึ้นไปสู่เวหาส	 นั่งขัด 
สมาธิเข้าเตโชสมาบัติ	 ออกจากสมาบัติแล้ว 
ปรินิพพาน	 เม่ือท่านปรินิพพาน	 สรีระถูกไฟ 
เผาไหม้อยู่	แต่เถ้าและเขม่าไม่ปรากฏ	เหมือน
เนยใสหรือน�้ามันที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่	ไม่ปรากฏ
เถ้าหรือเขม่า	ฉะนั้น	ฯ
	 สรุปชีวิตของทัพพะ หรือ	“ไม้”	ที่เกิดมา
บนเชงิตะกอน	แต่ด้วยบารมทีีบ่�าเพญ็มา	ท�าให้
ได้บรรลธุรรมสงูสดุตัง้แต่	๗	ขวบ	ใช้ชวิีตทีเ่หลอื
รับภาระดูแลช่วยจัดแจงเสนาสนะและภัตร 
ให้กับสงฆ์	มีประทีปที่นิ้วมือน้อยๆ	ส่องน�าทาง
เพื่อนพรหมจรรย์	 เพื่อการด�ารงชีวิตอยู่ด้วย
ความไม่ประมาท	 ต่ืนอยู่ในเวลาที่คนอ่ืนหลับ	
ท�าให้นางทาสีที่เห็นไฟฉายจากน้ิวน้อยๆ	 เดิน
น�าทางพระภิกษุอ่ืนขึ้นเขาเกิดความเข้าใจผิด	
คิดว่าพวกท่านถูกงูกัด	 จนพระพุทธองค์ต้อง

   สทา ชาครมานาน�  
  อโหรตฺตานุสิกฺขิน�
   นิพฺพาน� อธิมุตฺตาน�
  อตฺถ� คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ
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มาปรบัความเข้าใจผิดนัน้	ท่านได้ท�าหน้าทีเ่พือ่
สงฆ์อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม	 แม้ถูกใส่ร้ายก็ไม่
หวาดหวัน่	จนสดุท้ายท่านกไ็ด้ละสงัขารไปด้วย
เตโชสมาบตั	ิไม่มีอะไรเหลืออยูอ่กีนอกจากเป็น
ต�านานให้พวกเราได้ใช้เป็นแบบอย่างของผู้ม ี
สขุภาวะครบทกุด้าน	สขุภาวะทางปัญญาด้วย 
อรหตัตผล สขุภาวะทางจติใจด้วยฌานสมาบตั ิ
และท่านยังมีความสุขในการช่วยกิจของคณะ
สงฆ์แจกจ่ายอาหารและที่อยู ่ที่เป็นปัจจัยสี ่
พื้นฐานเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางร่างกาย	 และ
สุขภาวะทางสังคมอีกด้วย	 ดังนั้นสัญลักษณ์ 
งูพันไม้	ถ้าจะสื่อให้ครอบคลุมสุขภาวะทุกด้าน	
ชีวประวัติของท่านทัพพะก็น่าสนใจอย่างยิ่ง	
แล้วยังสามารถอธิบายการมีคบเพลิงบนปลาย
ไม้	 (ซึ่งอาจหมายถึงการเกิดบนเชิงตะกอนที่
กลบัตาลปัตรกบัคนทัว่ไป หรอืหมายถงึไฟฉาย
บนนิว้ของท่านขณะทีท่�าหน้าท่ีเพ่ือสงฆ์ และยงั
หมายถงึเตโชสมาบัติทีท่่านเข้าก่อนนพิพานดับ
ขนัธ์ไม่เหลอือะไรไว้ ได้อกีด้วย)	นบัว่าท่านเป็น	
Aesculapius	ฤๅษีน้อย	ที่แสดงถึงสุขภาวะได้
อย่างดีเยี่ยม

งูพันไม้คทา จะหมายถึงธรรมะอะไรได้บ้าง ?
	 ถ้าสังเกตดูให้ดี	 จะพบว่า	 งูพันคทา	 สาม
รอบครึ่ง	มันมีความหมายอะไร	?
	 สมัยแรกๆ	 หลังพระพุทธปรินิพพานมี
ธรรมเนียมการแสดงเหตุการณ์ในพุทธประวัติ 
จะไม่มีการแสดงภาพของพระพุทธเจ้า	 เพราะ 
รู ้กันดีว่าพระองค์ท่าน	 สื่อถึงสภาวธรรมที ่
ลึกซึ้ง	 ไม่สามารถจ�ากัดอยู่แค่รูปารมณ์ได้	 ถ้า 
แสดงออกเป็นรูป	 จะท�าให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ 
ว่าพระองค์ท่านคือรูปกาย	 ทั้งๆ	 ที่พระองค ์
ท่านได้ตรัสไว้เองว่า	 “ผู ้ใดเห็นธรรม	 ผู ้นั้น 

เห็นเรา”	 ดังนั้น	 จึงมีการแสดงแต่เพียงบริบท 
รอบๆ		ส่วนทีค่วรจะเป็นพระวรกายของพระองค์ 
จะเว้นว่างไว้	เพือ่ให้ทราบว่า		เป็นช่วงเหตกุารณ์ 
ใด	 เช่น	 ถ้าแสดงการประสูติ ก็จะเป็นใต้ต้น 
สาละ	 มีดอกบัวรองรับ	 ๗	 ดอก	 ถ้าแสดงการ 
ตรัสรู้ก็เป็นภาพต้นโพธิ์	 ถ้าแสดงเหตุการณ ์
ปฐมเทศนา ก็เป็นภาพธรรมจักรและสวนกวาง 
ถ้าเป็นการแสดงการปรินิพพานก็เป็นเพียง
แท่นวางอยู่ระหว่างต้นรังคู่
 

	 ทีน้ี	 ถ้าต้องการแสดง	สุขภาวะ บ้างล่ะ 
จะต้องใช้สญัลกัษณ์อะไร	?	มาดใูนพระไตรปิฎก 
มจุจลนิทสตูร	(ว่าด้วยพญานาคมจุจลนิท์)	หมวด
ของอุทาน	มกีล่าวไว้ว่า	:	ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่าง
น้ี	 สมัยหน่ึง	 พระผู้มีพระภาค	 เมื่อแรกตรัสรู	้ 
ประทับอยู่		ณ	ควงต้นมุจจลินท์	ใกล้ฝั่งแม่น�้า
เนรัญชรา	 เขตต�าบลอุรุเวลา	สมัยนั้น	พระผู้ม ี
พระภาคประทับน่ังโดยบัลลังก์เดียว	 เสวย 
วิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา	๗	วัน	สมัยนั้น	ได้บังเกิด 
เมฆใหญ่ขึ้นในสมัยมิใช่ฤดูกาล	 เป็นฝนเจือลม 
หนาวตกพร�าตลอด	๗	วนั		ล�าดบัน้ัน		พญานาค
มุจจลินท์ได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบ 
พระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนด	 ๗	
รอบ	 แผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเศียร

รูปแสดงเทวดามาเฝ้าพระพุทธองค์
แสดงแทนด้วยแท่นและต้นโพธิ์
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ด้วยหวังว่า	ความหนาว	ความร้อน	สัมผัสจาก
เหลือบ	ยุง	 ลม	แดด	สัตว์เลื้อยคลาน	อย่าได้
เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค	ครั้นล่วงไป	๗	วัน 
พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้น	 พญา- 
นาคมุจจลินท์รู้ว่าฝนหาย	 ปลอดเมฆแล้ว	 จึง 
คลายขนดออกจากพระวรกายของพระผู้มี 
พระภาค	 จ�าแลงร่างของตนเป็นมาณพ	 ยืน
ประนมมือถวายอภิวาทอยู่	ณ	เบื้องพระพักตร์
ของพระผูมี้พระภาค	ล�าดบันัน้		พระผูมี้พระภาค 
ทรงทราบเนือ้ความนัน้แล้ว		จงึทรงเปล่งอทุาน
นี้		ในเวลานั้นว่า
 
  “สุโข วิเวโก ตุฏฐฺสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต.
อพฺยาปชฺช� สุข� โลเก ปาณภูเตสุ ส�ยโม.
สุขา วิราคตา โลเก กามาน� สมติกฺกโม.
อสฺมิมานสฺส โย วินโย เอต� เว ปรม� สุข”นฺติ
 วิเวก	เป็นความสุขของผู้สันโดษ	ผู้มีธรรม
ปรากฏแล้ว	ผู้เห็นอยู่
 ความไม่เบียดเบียน คือความส�ารวมใน
สัตว์ทั้งหลาย	เป็นสุขในโลก	
 ความเป็นผูป้ราศจากราคะ คอืความล่วง
กามทั้งหลายได้	เป็นสุขในโลก	
 การก�าจัดอัสมิมานะเสียได้	 เป็นสุข 
อย่างยิ่ง

ในอุทานนี้	พูดถึงสุข	รวม	๔	ครั้งด้วยกัน	
๑.	 วิเวกสุข	ของผู้สันโดษ	มีอริยสัจสี่ปรากฏ
๒.	 อัพยาปัชชสุข	จากเมตตา	และ	ปาณภูเต
สุส�ยมสุข	จากกรุณา
๓.	 เนกขัมมสุข	 ก้าวล่วงกามราคะ	 คือ	 ถึง 
อนาคามิผล
๔.	 อรหัตตผลสุข	เป็นความสุขสูงสุด	เพราะ
ไม่มตีวัตน	(อสัมมิานะ)	มาเวยีนว่ายตายเกิดใน
วัฏฏทุกข์อีกต่อไป
	 จะสังเกตเห็นว่า	 งูจะพันพระพุทธเจ้าอยู่ 
๗	 รอบเสมอ	 (ยุคหลังๆ เพ่ือความงดงามทาง 
ศิลปะ นิยมท�าเป็นวง ๓ รอบครึ่งแทน และน�า 
มาไว้ที่ฐาน เพื่อให้เห็นองค์พระได้เด่นชัดขึ้น 
แต่ก็สื่อถึงสิ่งเดียวกัน)	 ถ้าไม่แสดงรูปพระ- 
พุทธเจ้าตามจารีตเดิม	 สื่อสัญลักษณ์ของสุข
ภาวะนีก้ค็อืงพูนัทีว่่าง	(ประทปีปัญญา)	น่ันเอง

คนป่วยในสมัยก่อน เขานิยมสวดบทอะไร 
ให้ฟัง ?
	 ในเวลามีคนป่วย	บ้านเราจะมีธรรมเนียม
สวดโพชฌงค์ให้ผูป่้วยฟัง	ตามคติทีว่่าพระพทุธ-
องค์เอง	พระมหากสัสปะและพระมหาโมคคลั-
ลานะ	 ได้สดับค�าแสดงโพชฌงค์แล้วหายจาก
อาพาธ	เรียกกันมาว่า	สามภาณ	ค�าว่า	ภาณ	นี ้
มาจาก	 ภาณวาระ	 แปลว่า	 สวดหน่ึงพัก	
(ชื่อ	 “วัดสามภาณ”	 ก็ได้ชื่อมาจาก	 การสวด
โพชฌงค์สามภาณวาระนี้	)	ซึ่งใช้เวลาสวดนาน
พอสมควร	มาภายหลังพระโบราณาจารย์จึงใช้
วิธีประพันธ์คาถาประมวลเรื่องสรุปความรวม
ไว้เป็นปริตรเดียวกัน	 เรียกว่า	 โพชฌังคปริตร 
แม้จะมิใช่เป็นบาลีภาษิตจากพระไตรปิฎก
โดยตรง	 แต่ก็อมความไว้ได้หมดจึงเป็นที่นิยม
กันในยุคหลัง	 เพื่อใช้ในการสวดป้องกันภัย
อันตรายต่างๆ		
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 โพชฌงค ์ ๗	 (ธรรมที่ เป ็นองค ์แห ่ง
การตรัสรู ้)	 มีดังนี้	 ๑.	 สติ (ความระลึกได้ 
ส�านึกพร้อมอยู่	 ใจอยู่กับกิจ	 จิตอยู่กับเรื่อง) 
๒.	ธัมมวิจยะ	(ความเฟ้นธรรม,	ความสอดส่อง 
สืบค้นธรรม)	 ๓.	 วิริยะ	 (ความเพียร)	 ๔.	ปีติ 
(ความอ่ิมใจ)	 ๕.	ปัสสัทธิ	 (ความผ่อนคลาย 
สงบเย็นกายใจ)	 ๖.	 สมาธิ	 (ความมีใจต้ังม่ัน 
จิตแน่วแน่ในอารมณ์)	๗.	อุเบกขา	(ความมีใจ 
เป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริง)
	 แต่ละข้อถ้าเรียกเต็มจะมี	 สัมโพชฌงค์	 
ต่อท้าย	เช่น	สติสัมโพชฌงค์	เป็นต้น.

แล้วโพชฌงค์กบังูมันเก่ียวพนักันได้อย่างไร ? 
	 ในภาษาบาลีนั้น	เวลา	สระ	โอ	หรือ	เอ	มี	
ตัวสะกดนั้น	เขาจะไม่ทอดเสียงยาวแบบภาษา
ไทย	คือ	ไม่ออกเสียงเป็น	“โ	-	พ	-	ด	ชัง	คะ”		
หรือ	“เ-ม-ต	ตา”	แต่จะออกเสียงหนักและสั้น
เหมือน	“โพ๊ด	-	ชัง	-	คะ”	หรือ	“เม็ด	-	ตา”	
มากกว่า
	 ทีนี้จะเห็นได้ว่า	ถ้าออกเสียงแบบเจ้าของ
ภาษา	ค�าว่า	โพชฺฌงฺค	(โพช	-	ฌัง	-	คะ)	จะมี
การออกเสยีงคล้ายกนักบัค�าว่า	ภชุงคฺ	(ภ	ุ-	ชงั	-	 
คะ)	มาก	เรียกว่าพ้องเสียงก็ว่าได้
	 ค�าว่า	 ภุชงฺค	 นั้น	 แปลว่า	 นาค	 หรือ	 งู 
ตั้งวิเคราะห์ได้ว่า	
	 ภุชงฺค	ภุชตีติ	ภุโช,	ภุเชน	คจฺฉตีติ	ภุชงฺโค	
ผู้ไปด้วยขนด	(ภุช	บทหน้า	คมุ	ธาตุ	ในการไป	
กฺวิ	ปัจจัย	ลบ	ม	ที่สุด	ธาตุ	และ	กฺวิ	ลงนิคคหิต	
อาคม)
 ภุช	 ธาตุมีได้หลายความหมาย	 คือ	ภุช- 
ปาลเน	ในการรกัษา	อชโฺฌหรเณ	ในการกลนืกนิ 
โกฏิลเฺล	ในการขด	จะเห็นว่า	ภุชงฺค	ทีแ่ปลว่า	งู	
หรือ	นาค	ออกมาจาก	ภุช	ธาตุในอรรถการขด 

แต่	ภุช	ธาตุก็มีอรรถของการรักษาด้วย	ซึ่งถ้า
ใช้	 ภุช	 ในอรรถน้ีก็จะมาพ้องความหมายกับ
โพชฌงค์	 ซึ่งมีอรรถของการรักษาเยียวยาได้
ด้วย		(ตวัอย่างเช่น ค�าว่า คามโภชก หรอื นายบ้าน 
นั้น ก็มาจาก ภุช ธาตุ เหมือนกัน ถ้าแปลว่า 
กินบ้าน จะไม่ได้ความ หรือได้ความก็คงไม่ด ี
มีนายบ้านที่ไหน ที่กินบ้านกินเมือง ค�านี้จึงให้
แปลว่า รักษาบ้าน จะได้ความดีกว่า)

“งูพันไม้คบเพลิง” สัญลักษณ์แห่งสุขภาวะ
ที่สูงสุด
	 สรุปสัญลักษณ์งูพันไม้	 ถ้ามองแบบพุทธ 
ก็จะเห็นร่างกาย	ที่เหมือนกับ	“ไม้”		ที่ลุกไหม้	 
“ให้ทุกข์”	 อยู่ตลอดเวลา	 งูเหมือนกับงูพิษ 
ที่เตือนใจไม่ให้ประมาท	ให้ตื่นอยู่เสมอ	และให ้
ระลึกถึงสุขภาวะทั้งสี่ด้านของพระทัพพมัลล- 
บตุรทีเ่ป็นแรงผลกัดนัให้ท่านได้อาสาท�าหน้าที่

โพชฌงค์ ๗ รอบ มรรค ๘
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	 พวกเรายังประมาทอยู่หรือเปล่า	 พระผู้มี 
พระภาคเจ้าตรัสเตือนหนุ่มสาวคู่หน่ึงที่ก�าลัง 
หลงระเริงอยู่ในกามคุณ	ในวันมงคลสมรส	แม้
มานิมนต์พระไปให้พร	แต่ก็หาได้สนใจพระหรือ
พรไม่	พระพทุธองค์จึงทรงแสดงฤทธ์ิท�าให้หญงิ
สาวหายไปจากสายตาของชายหนุม่	ขณะทีช่าย
หนุ่มมองหาหญิงสาวคู่รักของตนที่หายไปอยู่
นั่นเอง	 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ไว้
ในสุขวรรค	ธรรมบทว่า

  “นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ  นตฺถิ โทสสโม กลิ
  นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา  นตฺถิ สนฺติปร� สุข�”ติ

ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ
ไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วย	(การบริหาร)	ขันธ์
ไม่มีสุขใดเสมอด้วยสันติ	(ในพระนิพพาน)
 
	 แล้วพวกเราล่ะ	เห็น	“ไม้ที่ก�าลังไหม้ไฟ” 
กันบ้างหรือยัง	?	พร้อมหรือยังส�าหรับสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์แนวตามพุทธ	?

อย่างเต็มที่โดยไม่หว่ันไหวกับโลกธรรม	 แล้วก็ 
จากไปอย่างไม่มีทุกข์อะไรเหลืออยู่อีก	 หรือ
อีกนัยหนึ่ง	 งู	 (ภุชงค์)	 ที่พัน	 ๗	 รอบ	 ส่ือ
แทน	 โพชฌงค์	 ๗	 องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้	 ๗	
ประการ	ส่วน	ไม้คทาคบเพลิงตรงกลาง	สื่อถึง	
โพธิ	หรือ	แสงสว่างแห่งญาณปัญญา	ญาณนั้น 
รู้อะไร	?	ก็รู้ว่า	ร่างกายเรานี้ก็คือไม้ที่ติดไฟลุก 
อยูเ่สมอ	ไฟอะไร	?	ก	็ไฟราคะ	ไฟโทสะ	ไฟโมหะ 
ไฟเกิด	 ไฟแก่	 ไฟเจ็บ	 ไฟตาย	 ไฟแห่งความ 
โศกเศร้า	ปริเทวะ	ทุกข์	และโทมนัส	เมื่อรู้ด้วย
แสงแห่งปัญญาที่โพชฌงค์น�ามา	 ก็ท�าให้เห็น
ทางแห่งนิโรธ	คือการดับไฟทุกข์กองนี้ลงได้	
	 การเข้าใจสัญลักษณ์	 งูพันไม้คบเพลิง
อย่างนี้ก็จะสื่อถึงสุขภาวะได้อย่างบูรณาการ	
รอบด้าน	 เตือนให้เราไม่ประมาท	 เพราะสุข 
ทางกายนั้นเป็นเพียงด้านเดียว	 หากไม่รีบ
ขวนขวายหาสุขด้านที่เหลือมาประกอบ	 ท�า
โพชฌงค์ทั้ง	 ๗	 ให้ครบแล้ว	 ก็จะไม่ได้เข้าถึง 
สุขภาวะท่ีสมบูรณ์อันเป็นสิทธิโดยชอบธรรม 
ที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงได้ในชีวิตที่เกิดมานี ้

Buddhism & Healthcare ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ๑๔ กค. ๒๕๖๐ (ที่กล่าวถึงตอนต้นบทความ)
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กวีกันยา

หวังห้วงห่วงหอห้อง    หาหญิง
หวนโหยหากหายยิ่ง    ห่วงหา
หาบหีบหอบห�า*วิ่ง    หทัยแห้ง
หันเห็นหนห่วงห้า*    หดห้วง เหือดหวาน

      * ห�า ภาษาอีสานแปลว่าลูกชาย

* ห่วงห้า คือ อุปาทานขันธ์ ๕

ห้วงหิว :

หายห่วง ห้วงหวิ

ปปัญจา

  หายห่วง :
ความหิว ความห่วง

หิว คือ ตัณหา หวังแต่ยังไม่ได้   ย่อมเป็นทุกข์
ห่วง คือ อุปาทาน ได้แล้วยึดไว้ เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นไป ย่อมเป็นทุกข์ยิ่งกว่า

 
ส่วนการหายหิว แม้จะเป็นสุข ก็อยู่ไม่นาน เดี๋ยวก็หิวอีก 

แต่การหายห่วงนั้น เป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะได้ทิ้งที่ตั้งของทุกข์
(จึงมีแต่ค�าว่า หมดห่วง ไม่มีค�าว่า หมดหิว)

 
   ‘ความหิว เป็นทุกข์อย่างยิ่ง’      แต่ห่วงแท้จริง เป็นทุกข์ยิ่งกว่า
   หิวตาย ยังได้หลับตา   แต่ตายห่วงหา ตายตาไม่หลับ เอย ฯ

ห้วงสงสาร
(ยังหวานไหม ?)
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วศิน อินทสระ
ปัญญารัตนะ 

  มนุชสฺส สทา สติมโต  
  บุคคลมีสติทุกเมื่อ
  มตฺต� ชานโต ลทฺธโภชเน  
  รู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้ว
  ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา   
  ผู้เช่นนั้นย่อมมีทุกขเวทนาน้อย
  สณิก� ชีรติ อายุ ปาลย�   
  แก่ช้า อายุยืน 
         (จากพระไตรปิฎก เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๖๖)

	 ความมีทุกข์น้อย	แก่ช้า	และอายุยืน		เป็น
ทีต้่องการของคนทกุคน	แต่ความปรารถนาของ
คนเราจะส�าเรจ็ก็ต่อเมือ่ประกอบเหตใุห้สมควร
กัน	 เหตุที่จะท�าให้มีทุกข์น้อย	 แก่ช้าและอายุ
ยืนนั้น	พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อย่างน้อย	๒	
ประการ	คือ		๑.	มีสติทุกเมื่อ		๒.	รู้จักประมาณ
ในอาหารที่ได้แล้ว
	 ๑.	มีสติทุกเมื่อ
	 ฟังแต่เพียงเท่าน้ี	 ดูจะเป็นหลักเล็กน้อย 
เหลือเกิน	แต่ความจริงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย	เป็น 
เรื่องส�าคัญยิ่งใหญ่ทีเดียว

จึงจะทุกข์น้อย
แก่ช้า อายุยืนท�ำอย่ำงไร
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	 สติเป็นธรรมมอีปุการะมาก	ในการท�า	พดู	
คิด	มีคนเป็นอันมากที่ไม่หมั่นเจริญสติ	ท�า	พูด	
คิด	 อย่างไม่มีสติ	 คือขาดความระมัดระวัง	 จึง
เป็นเหตุให้ท�าผิด	พูดผิด	คิดผิด	จะเริ่มต้นจาก
ความคิดผิดก่อน	แล้วจึงท�าผิดหรือพูดผิด		เมื่อ
ผดิพลาดแล้วก็ได้รบัความทุกข์		จากการตเิตยีน
ของผูอ้ืน่บ้าง	จากความส�านกึผดิของตนเองบ้าง	
เมือ่จติมีทกุข์		อาการแห่งผูม้ทีกุข์กป็รากฏออก
มาทางสรีระ	 เช่น	สีหน้าเศร้าหมอง	ดวงตาไม่
แจ่มใส		ต�าหนตินเอง		ลงโทษตวัเอง		ก�าลังกาย		
ก�าลังใจถดถอยลง	ท�าให้แก่เร็วและอายุสั้น
	 ส่วนผู้ท่ีมีสติ	 ระมัดระวังในการคิด	 การ
ท�าและการพูด	ย่อมท�าให้คิดถูก	พูดถูก	ท�าถูก	
ความรู้สกึตนว่า	“ถกูต้องแล้ว”	นัน้เป็นก�าลังใจ		
ท�าให้ม่ันใจ	สหีน้าและแววตาสดใสร่าเรงิ	เช่ือมัน่ 
ในตนเอง	มีความสุข	แก่ช้าและอายุยืน
	 ไม่เพียงเท่านั้น	 สติ	 ยังหมายถึงความไม่
ประมาท	 อันความไม่ประมาทนั้นเป็นธรรม
ส�าคัญยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในหลักค�าสอนของ
พระพทุธเจ้า	ถึงกบัตรสัว่า	พระธรรมท่ีเป็นกศุล
ทั้งหลายรวมลงในความไม่ประมาท มีความ
ไม่ประมาทเป็นมูล และมีความไม่ประมาท
เป็นเลิศ	(อปฺปมาทมูลกา	อปฺปมาทสโมสรณา 
อปฺปมาโท	เตส�	อคฺคมกฺขายติ)	เหมือนรอยเท้า
สัตว์บกทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้าง	 เพราะ
รอยเท้าช้างใหญ่ที่สุด

						เมื่อจวนจะปรินิพพาน	พระศาสดาก็ตรัส
เป็นพระปัจฉิมโอวาท	 ให้ภิกษุทั้งหลาย	 (รวม
ทั้งคฤหัสถ์ด้วย)	 เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท	
แสดงว่า	ทรงเหน็ความส�าคญัย่ิงใหญ่ของความ 
ไม่ประมาทเป็นอย่างมาก	ทรงสอนพุทธบริษัท 
ให ้มีสติ	 ไม ่ประมาทในการละกายทุจริต	
ประพฤตกิายสจุรติ		ในการละวจีทจุรติ		ประพฤติ
วจีสุจริต	 ในการละมโนทุจริต	 ประพฤติมโน
สจุรติ	ในการละความเหน็ผดิ	ท�าความเหน็ให้ถูก 
	 รวมความว่า	 ไม่ประมาทในการละทุจริต		
ประพฤติอยู่ในสุจริต	 คนที่ประพฤติทุจริตอยู่
เสมอนั้น	 ย่อมน�าอันตรายจากภายนอกมาสู่
ตนเอง	 จากพวกทุจริตด้วยกันบ้าง	 จากเจ้า
หน้าทีบ้่านเมอืงผูร้กัษาความเป็นธรรมในสงัคม
บ้าง	 และชื่อว่า	 ก่อศัตรูภายใน	 ข้าศึกภายใน
ขึ้นในตนเอง	ตนของตนนั่นแหละเป็นศัตรูของ
ตนเอง	 ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเอง	
สานิ	กมมฺานิ	นยนฺติ	ทคุคฺตึ	กรรมของตนเอง	น�า
ไปสูค่วามตกต�า่ล�าบาก	ท�าให้มทีกุข์	แก่เร็วและ
อายุสั้น	 เพราะถูกฆ่า	 ถูกเบียดเบียนตอบบ้าง	
เพราะความส�านึกในบาปแผดเผาเอาบ้าง	ทัง้น้ี
ก็เพราะตนประมาท	ขาดสตยิบัยัง้	ประพฤตอิยู่
ในทุจริต	ขึ้นชื่อว่ากรรมชั่ว	จะให้ผลเป็นสุขนั้น
ไม่มี	ผู้ท�าบาป	ประกอบตนไว้ด้วยบาป	แม้จะ
พูดว่ารักตน	ก็หาชื่อว่ารักตนไม่	เพราะกระท�า
สิ่งอันจะน�าภัยพิบัติมาสู่ตนเหมือนศัตรูท�าให้
แก่กัน	 ก็ตนนั่นแหละตั้งตนเป็นศัตรูกับตนเอง
ก่อน	 แล้วจึงเปิดโอกาสให้ศัตรูภายนอกและ
ความทุกข์ต่างๆ	หลั่งไหลเข้ามา
						ส่วนผูม้สีตยิบัยัง้	ไม่ประมาท	รูจั้กคดิ	ตัง้ตน 
อยู่ในสุจริต	 สม�่าเสมอ	 แม้จะต้องทุกข์ยาก
ล�าบากบ้างในเบื้องต้นเพื่อรักษาตนไว้ในสุจริต
เพื่อรักษาความดีก็ต้องอดทนเหมือนชาวนา	



๒๘
30

ชาวสวนปลูกพืชผักของตน	 เมื่อพืชผักหรือ 
พันธุ์ไม้ให้ผล	ย่อมได้รับผลอันชื่นใจ	ต้นไม้บาง
พนัธุใ์ห้ผลยัง่ยนืเป็นเวลา	๔๐	-	๕๐	ปี	โดยทีเ่รา 
ปลูกทีเดียว	 ระหว่างที่ยังไม่ให้ผลก็ให้ร่มเงา	
ให้ความชุ่มเย็นแก่ร่างกายและสายตา	 คนท�า 
ความดีรู้สึกตนว่าได้ท�าความดี	 ท�าสิ่งที่ถูกต้อง	
ย่อมชุ่มชื่นใจอยู่เสมอ	 แม้ผลดีที่ตนหวังจะยัง
ไม่ปรากฏก็ยังมีหวังอย่างมั่นใจ	 ส่วนคนท�าช่ัว 
ตัง้ตนอยูใ่นทจุริต	แม้ผลแห่งทจุรติยงัไม่ปรากฏ
ก็อดหวั่นใจมิได้	เพราะเหตุนี้	พระบรมศาสดา
จึงตรัสว่า
	 “อกต�		ทุกฺกฏ�	เสยฺโย	ปจฺฉา	ตปฺปติ	ทุกฺกฏ�
กตญฺจ	สุกต�		เสยฺโย	ย�		กตฺวา	นานุตปฺปติ”
	 	 	 	 	 	แปลว่า	“อย่าท�าความชั่วดีกว่า	 เพราะ
ความชั่วตามแผดเผาภายหลังได้	ท�าความดี	ดี
กว่า	เพราะท�าแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง”
						เพียงแต่คิดจะท�าความดี	ก็ท�าให้ใจเป็นสุข
แล้ว	 และเป็นผลดีต่อสุขภาพกายสุขภาพจิต
อย่างน่าพศิวง	แม้เพยีงเราเหน็คนอืน่ท�าด	ีและ
ท�าใจให้อนโุมทนาอย่างรูสึ้กประทบัใจในความ
ดีของเขา	 อยากจะเอาอย่างบ้าง	 ก็ท�าให้ภูมิ
ต้านทานโรคในตัวเราสงูขึน้กว่าปกตแิล้ว	ถ้าเรา 
ได้ลงมือท�าความดีเอง	 รู้สึกชุ่มช่ืนใจในกุศลที่
ได้ท�า	จะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจเพียงใด 
การหมั่นท�าความดีจึงเป็นวิธีหนึ่งในการชนะ
ทุกข์และสร้างสุข	ท�าให้แก่ช้าและอายุยืน
						“ผู้ปรารถนาอายุ	ความไม่มีโรค	ผิวพรรณ
ดี	 สวรรค์	 การเกิดในตระกูลสูง	 และสิ่งอันน่า
พอใจอ่ืนๆ	 อีกอันโอฬาร	 พึงบ�าเพ็ญความไม่
ประมาท	 บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่
ประมาทในการท�าความด	ี(บญุญกริยิา)	บณัฑติ
ผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้ง	๒	ไว้ได้	คือ	
ประโยชน์ในปัจจุบนัและประโยชน์ภายหน้า”*

						“เพราะฉะนั้นแล	มหาบพิตร	พระองค์พึง 
ส�าเหนียกว่า	จักเป็นผู้มีกัลยาณมิตร	กัลยาณ- 
สหาย	กัลยาณชนเป็นที่คบหา	และจะต้องทรง
ด�าเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อหนึ่งอยู ่	 คือ
ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย	 เมื่อ 
ทรงไม่ประมาทอยู่เช่นนี้	 ชนทั้งหลายทุกหมู ่
เหล่าผู้อาศัยพระองค์อยู่ก็จะไม่ประมาท	 เป็น 
อันพระองค์ได้คุ ้มครองรักษาพระองค์เอง 
ได้คุ ้มครองรักษาฝ่ายในและบริวารทั้งปวง 
แม้เรือนครัว	 ยุ ้งฉาง	 ก็เป็นอันได้คุ ้มครอง 
รักษาด้วย”
	 พระผู้มีพระภาค	 ทรงชักชวนพุทธบริษัท 
ให้สร้างความไม่ประมาท	คือการรักษาจิตด้วย 
สติ	 ด้วยตนเอง	 มีสติ	 ไม่ประมาทในฐานะ 
ทั้ง	๔	คือ
       (*พระพุทธพจน์ พระไตรปิฎก เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๘๐)

					๑.	ระวังจิตมิให้ก�าหนัดในอารมณ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความก�าหนัด
					๒.	ระวังจิตมิให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความขัดเคือง
					๓.	ระวังจิตมิให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้ง
แห่งความหลง
				๔.	ระวังจิตมิให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่
ตั้งแห่งความมัวเมา
	 เมือ่มสีิง่ยัว่ยวนให้ก�าหนดั	ขดัเคอืง	ลุม่หลง 
และมัวเมา	 มนุษย์เราส่วนมากก็อดไม่ได้ที่จะ
ก�าหนัดเป็นต้น	 ไปตามสิ่งยั่วยวนนั้น	 แล้วตก
เป็นทาสของมนั	เมือ่ตกเป็นทาสของสิง่ใด	กต้็อง 
อยู่ใต้อ�านาจของสิ่งนั้น	 ไม่เป็นอิสระแก่ตัว	จ�า
ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งนั้นๆ	สลัดออกไม่ได้
					บางคนเป็นทาสของความรัก	เมื่อไม่ได้ตาม
ปรารถนาก็เบียดเบียนตนเองบ้าง	 เบียดเบียน
ผู้อื่นบ้าง	เมื่อได้สมรักก็ต้องทุกข์	ด้วยการห่วง	
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หวง	กงัวล	น้อยใจไปต่างๆ	เกีย่วกบับคุคล		และ
สิ่งอันเป็นที่รัก	ไม่สงบสุขลงได้
	 บางคนเป็นทาสของความโกรธ	 เกลียด	
พยาบาท		รษิยา		ท�าให้จิตร้อนรน		กระวนกระวาย	
เหมือนเอาไฟมาสุมไว้ในอก	 โกรธ	 เกลียด	
พยาบาท	รษิยาเขา	แต่ใจเรามันถูกเผาเอง	ถ้าคน 
ที่เราโกรธ	 เกลียด	 ไม่รับรู้	 หรือรู้แต่ไม่รับเอา
ความโกรธ	เกลยีดของเราไปใส่ใจเขา	เรากเ็ดือด
ร้อนอยู่คนเดียว	 ท�าร้ายตัวเองแท้ๆ	 ถ้าสนอง
กิเลส	ตัวโกรธของตนให้ไปท�าร้ายผู้อื่น	เช่นฆ่า
เขาตาย	 ตัวเองต้องไปติดคุก	 ต้องทนทุกข์อัน
ยาวนานเพียงใด
							บางคนหลงใหลในอบายมุข	เป็นทาสของ
อบายมุข	เช่น	การพนัน	เป็นต้น	ถอนตนออก
มาไม่ได้	 ผลาญเวลา	 ผลาญทรัพย์สิน	 ผลาญ
สุขภาพอนามัยของตน	 ท�าลายความไว้วางใจ
ของผู้อื่น	 สร้างความผิดหวังแก่ลูกเมีย	 พ่อแม่
ญาติพี่น้อง	 เป็นที่ดูหม่ินของเพื่อนฝูง	 บริวาร	
เพราะตนสร้างสิ่งนั้นขึ้นเอง
	 เมื่อได้หลงใหลในส่ิงใดแล้ว	 ก็มักมัวเมา
ในสิ่งนั้นเหมือนติดสุรา	หลงใหลในรสชาติของ
มัน	 มัวเมาในการที่มันท�าให้เพลินสนุกสนาน	
ไม่ค�านึงถึงพิษอันซ่อนอยู่ของมัน	อันตรายของ
มันซึ่งดักอยู่ข้างหน้า	 สิ่งเสพติดทั้งหลายมักมี
อ�านาจยัว่ยวนอยูใ่นตวั	คนจงึตดิมนั	เหมอืนกบั
ดกัทีผู่ดั้กเอาเหยือ่ล่อไว้	เหมอืนเบด็ทีพ่รานเบด็
เกี่ยวเหยื่อเอาไว้	ลองนึกดูเถิด	การได้กินเหยื่อ
เล็กน้อย	 กับการต้องติดกับหรือติดเบ็ดนั้นมัน
คุ้มกันหรือ
							การที่ต้องประสบทุกข์ทรมานเช่นนั้น	ก็
เพราะไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาตน	ปล่อยใจให ้
ตกเป็นทาสของความรกั		ความชงั		ความหลงใหล 
มัวเมา	ไม่ตระหนักรู้ถึงโทษของมัน

	 พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่า	 เมื่อจะ
รกัษาตนก็ให้มสีติเป็นเครือ่งรกัษา	เมือ่จะรกัษา
ผูอ่ื้นก็ให้มสีตเิป็นเครือ่งรักษาเช่นกัน	แต่ในการ
รักษาผู้อื่นนั้น	ให้มี	ขันติ	อวิหิงสา	(ความไม่คิด
เบียดเบียน)	และเมตตากรุณา	ช่วยด้วย
	 ตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้	 จะเห็นว่า	 สติ	
หรือความไม่ประมาท	 แม้เพียงข้อเดียวก็ไม่ใช่
เรื่องเล็กน้อย	 ถ้าปฏิบัติตามได้อย่างต่อเน่ือง
สม�า่เสมอแล้ว	จะท�าให้เป็นคนมทุีกข์น้อย	แก่ช้า 
และอายุยืนได้จริง	 ถ้าไม่มีกรรมอื่นในอดีตมา
ตัดรอน	 เราควรมีสติคุ้มครองรักษากาย	 วาจา	
ใจอยู ่เสมอ	 เพื่ออยู ่เป็นสุขในปัจจุบันและ
อนาคต	สติมา	สุขเมธติ	ผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุข
						๒.	รู้จักประมาณในอาหาร
	 เป็นความจรงิทีว่่า	สตัว์ทัง้หลายด�ารงชวีติ 
อยูไ่ด้เพราะอาหาร	(สพเฺพ	สตตฺา	อาหารฏฺฐิตกิา) 
แต่อาหารเป็นสิง่ทีม่คุีณและโทษ	มคีณุ	เมือ่เป็น 
อาหารที่มีประโยชน์และกินแต่พอประมาณ 
มีโทษ	 เมื่อเป็นอาหารที่มีโทษ	 และกินเกิน
ประมาณ	หรือน้อยเกินไป	ความพอดใีนอาหาร
เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการมาก
	 ความรู้จักประมาณในอาหาร	เป็นข้อหนึ่ง
ในธรรม	๓	ข้อ	ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ใน
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ฐานเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด	 (อปัณณกปฏิปทา)	
คือ	เป็นเรื่องถูกต้องถ่องแท้
	 ๑.	อินทรียสังวร	ส�ารวมระวัง	ตา	หู	จมูก	
ลิ้น	กาย	ใจ
	 ๒.	โภชเน มัตตัญญุตา	 รู้จักประมาณใน
อาหาร
	 ๓.	ชาคริยานุโยค	ประกอบความเพยีรให้
พอดี		ไม่หาความสุขจากการหลับนอน
	 	 	 	ถือหลักง่ายๆ	อีกอย่างหนึ่งว่า	กินเมื่อหิว	
ถ้าไม่รูส้กึหิวไม่ต้องกนิกไ็ด้	แต่นีห่มายถงึว่าเรา
อยู่อย่างอสิระ	เช่นอยูก่บับ้านซึง่มอีาหารพร้อม
อยูแ่ล้ว	จะกินเม่ือไรกไ็ด้	แต่ถ้าต้องเข้าโรงเรยีน	
เดินทางไกล	 อยู่ในที่ท�างาน	 ไปแสดงปาฐกถา	
เข้าประชุม	 ซึ่งเราไม่มีอิสระที่จะกินได้เมื่อหิว
ก็ควรกินตามเวลาแม้ยังไม่ค่อยหิว	เมื่อถึงเวลา
แล้วก็ควรกนิอาหารเบาๆ	ไว้บ้าง	ป้องกนัไว้ก่อน	

(ที่มา	 :	 ตัดตอนจากบทความชื่อนี้	 จากหนังสือ	 ความ
เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต)

ชั่วโมงนี้ยังไม่หิว	ชั่วโมงหน้าอาจหิว		อีกชั่วโมง
ต่อมาหวิจนตาลาย		มอืสัน่	ท�าอะไรไม่ถกู	สมอง
ไม่ท�างาน	เพราะสมองขาดกลโูคสคอืน�า้ตาลใน
เลือดต�่ามาก	 เรื่องอย่างนี้ไม่ควรประมาท	โดย
เฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุ	(๔๐	-	๕๐	ไปแล้ว)	คน
ไทยเราขี้อายและถือธรรมเนียมเก่ียวกับเรื่อง
อาหารการกนิอยูด้่วยจะล�าบาก	อาจถงึเป็นลม
หมดสติโดยไม่จ�าเป็น
						เมือ่เราอยูอ่ย่างอิสระ	ถอืหลกั	“กินเมือ่หวิ”	
ไม่ใช่	 กินเพราะอยาก	และกินแต่พอประมาณ	
ร่างกายได้รับอาหารแต่พอดีๆ	 อยู่เสมอ	 ก็จะ
กระปรี้กระเปร่า	 ท�างานได้ดี	 มีทุกขเวทนา 
น้อย	มีความสุขพอสมควร		ก็ท�าให้แก่ช้า	และ
อายุยืน	

	 หนังสือเล่มดังกล่าวข้างต้น	 เป็นการรวบรวมบทความชื่อ 
เดียวกันของท่านวิเทศทัยย์	ซึ่งตีพิมพ์เป็นตอนๆ	ในวารสารโพธิยาลัย 
ครั้นเมื่อจบเรื่องแล้ว	 ได้มีเจ้าภาพจัดพิมพ์เป็นเล่มพ็อคเก็ตบุ๊คปกสี่สี 
สวยงาม	 และได้แบ่งปันมาที่วารสารโพธิยาลัยจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อแจก 
แก่ผู้สนใจ	 โดยมีกติกาง่ายๆ ดังน้ี ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็น 
ที่มีต่อวารสารโพธิยาลัย สั้นยาวไม่จ�ากัด	 คณะผู้จัดท�าจะได้น�า 
ความคิดเหล่านั้น	 มาปรับปรุงคุณภาพของวารสารต่อไป	 ส่งความคิดเห็นของท่าน	 มาที	่ 
ทพญ.	 อัจฉรา	 กลิ่นสุวรรณ์	 email	 address	 ที่ 	 acharak7153@gmail.com 
หรือ	เขียนเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์มาที่	ชมรมกัลยาณธรรม	เลขที่	๑๐๐	ถนนประโคนชัย 
ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ๑๐๒๗๐	 วงเล็บมุมซองว ่า 
(วารสารโพธิยาลัย)	 หนังสือมีจ�านวนจ�ากัด	 กรุณาส่งด่วน	 ก่อนหนังสือจะหมด	 โปรดแจ้ง 
	ชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน	ส�าหรับส่งหนังสือมาด้วย

พระมาลยัเถระ 
เปน็ใคร ? มาจากไหน ?

แจก
หนังสือ
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ปุญฺญว�โส

ชวนรู้

พุทธวิธี
รักษาสุขภาพ

	 ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีทั้งทางร่างกายและ
จติใจ	สาเหตอุาจเกิดจาก	อตุ ุอาหาร จติ กรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือรวมๆ	กัน	อุต	ุเช่น	โรค
ภูมิแพ้	หลอดลมอักเสบ	มะเร็งปอด		จากการ
สูดดมควันจากธูปเทียนบ่อยๆ		ที่ตามวัดหลาย
แห่งชอบจุดกัน	อาหาร	เช่น	กินหวานมันมาก
จนอ้วน		เบาหวาน		ไขมันสูง	จิต	เช่น	เสียใจ
มากจนเครียด	ประสาท		บ้า	กรรม	เช่น	เกิดมา
พกิาร	หูหนวก	ตาบอด	แขนขากดุ		ปัญญาอ่อน
	 การท�าตามค�าสอนพุทธธรรมสามารถ
ป้องกนัรกัษาโรคได้ตรงตามเหตปัุจจยัได้หลาย
โรค	การปฏบิตัติามค�าสอนกค็อืการกนิยา	(ธรรม 
โอสถ)	 เพื่อป้องกัน	 เหมือนฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิ 
คุ้มกันหรือตัดทอนสาเหตุ	และรักษาบางโรคที่
เกิดขึ้นแล้วได้	
      ธรรมโอสถชุดแรกที่พระพุทธองค์มอบให้	
คือสอนเรื่องลดละอบายมุข ๖	และเบญจศีล
เบญจธรรม	ให้เป็นพืน้ฐานส�าหรบัทกุคน	เรามา 

ดูกันว่า	 แต่ละข้อมีประโยชน์ในแง่การป้องกัน
รักษาโรคอะไรได้บ้าง
 อบายมุขข้อที่ ๑ งดเสพของมึนเมา ตรง
กับศีลข้อท่ี ๕ :	 ป้องกันการเสียทรัพย์	 เกิด
โรค	 ยากจน	 -	 อัตคัดขาดแคลน,	 ป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทอันเน่ืองจากความมึนเมา	 ขาด
สติ	 ซึ่งจะน�าไปสู่การบาดเจ็บจากการตีรันฟัน
แทงอาจถึงชีวิต,	 งดบุหรี่	ท�าให้ไม่ต้องเป็นโรค
ปากเหม็น	 สกปรก	 โรคแพ้อากาศ	กล่องเสียง	
-	 หลอดลมอักเสบ	 โรคถุงลมโป่งพอง	 หอบ
หืด	ต้อกระจก	จอตาเสื่อม,	มะเร็งหลายระบบ
ต้ังแต่ช่องปาก	 ระบบทางเดินหายใจ,	 ทาง
เดินอาหาร,	 ทางเดินปัสสาวะ	 และมะเร็งเม็ด
เลือด	เป็นต้น,	โรคกระเพาะอาหาร	เส้นเลือด
ตีบน�าไปสู่โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ	 โรคเส้นเลือด
สมองตีบ	 -	 แตก	 โรคความดันสูง	 โรคแก่เร็ว	
เป็นต้น	แถมยงัเผือ่แผ่โรคไปยงัคนใกล้เคยีงด้วย 
(secondhand smoke),		เลิกสุรา	ท�าให้ไม่
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ต้องเป็นโรคกระเพาะอาหาร	 ตับอักเสบ	 ตับ
แข็ง	 ตับอ่อนอักเสบ	 โรคเมาตลอดวัน	 โรค
พิษสุราเรื้อรัง	 โรคเก๊าท์	 เบาหวาน	 โรคมะเร็ง
หลายระบบ	 โรคหัวใจ	 โรคประสาท	 กังวล	
หวาดระแวง	ซึมเศร้า	โรคสมองประสาทเสื่อม	
เป็นต้น	 ยาเสพติดของมึนเมา	 ล้วนท�าให้สติ
ปัญญาเสื่อมถอย	 บางอย่างท�าให้เกิดสมอง
เสื่อมถาวร	เกิดประสาทหลอน	เกิดโรคจิตได้

ตื่นท�างานสาย	ประสิทธิภาพงานเสีย	 สุขภาพ 
โทรม	 หรือเอาแต่เล่นเกมคอมจนเสียสุขภาพ 
เคยมีข่าวติดเล่นเกมเพลินจนไม่กินไม่นอน 
ถึงตาย	 แทนที่จะใช้เวลาศึกษาหาความรู ้ 
พัฒนาตนให้มีคุณภาพ	 ให้มีความสุขที่มีสาระ 
แท้จริงมากขึ้น	 กลับใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับ 
การละเล่นในรูปแบบต่างๆ	 เกิดโรคโมหะ 
ลุ ่มหลงประมาทมัวเมาในความเป็นหนุ ่ม 
เป็นสาว	 ในความไม่มีโรค	 	 ในชีวิตจึงปล่อย 
โอกาสในการสร้างคุณงามความดีให้ผ่านไป 
และไม่ได้แบ่งเวลามาออกก�าลังกายจริงๆ	
 อบายมุขข้อที่ ๔ เล่นการพนัน :	เกิดโรค
ติดการพนัน	 ไม่เป็นอันท�ามาหากินโดยสุจริต	
หวังเสี่ยงโชคลมๆ	 แล้งๆ	 โรคเครียด	 กลุ้มเมื่อ
แพ้เสียทรัพย์	 น�าสู่การทุจริตคดโกงคอรัปชั่น
ในอาชีพการงานและการลักขโมย	 เป็นโรคหิว	
ไม่อิ่ม	ไม่พอ	หรือโรคเปรตทางจิตวิญญาณ
 อบายมุขข้อท่ี ๕ คบคนชั่วเป็นมิตร : 
ชักจูงให้เป็นนักเลงการพนัน	 นักเลงเจ้าชู	้
นักเลงสุรา	 ของมึนเมาเสพติด	 นักเลงหัวไม้ 
หาโรค	ท�าความบาดเจ็บใส่ตนและผู้อื่น	ชักจูง
ให้คดโกง	ลักทรัพย์	ต่างน�าสู่โรคต่างๆ	 	
 อบายมุขข้อท่ี ๖ เกยีจคร้านการท�างาน : 
โรคขี้เกียจ	 ใครๆ	 ก็รังเกียจ	 อาจท�าให้เกิดโรค
ยากจน	กล้ามเนื้อลีบ	ร่างกายอ่อนแอ	หรือถ้า 
มีอันจะกิน	 ก็กินๆ	 นอนๆ	 ท�าให้เหน่ือยง่าย 
เกดิโรคอ้วน	โรคการเผาผลาญผดิปรกต	ิ(Meta- 
bolic	Syndrome)	ตามมา
 ขาดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๑	 ชอบ
เบียดเบียนผู้อื่น	-	ฆ่าสัตว์	ขาดเมตตา	จิตใจไม่
สดชืน่	หน้าตาไม่เบกิบาน	ก่อศตัร	ู	ชอบเพ่งโทษ 
ผู้อื่น	เกิดโรคหวาดระแวงง่าย	การกินเนื้อสัตว์
ที่เกิดจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน	 ท�าให้เกิด

     อบายมุขข้อที่ ๒ เที่ยวกลางคืน :	ท�าให้
เสียทรัพย์	 เป็นปากทางแห่งการเสพบุหรี่สุรา
และประพฤติผิดในกาม	 ซึ่งเป็นการละเมิดศีล
ข้อ	๓	น�าไปสู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลาย
ชนิด	 เช่น	 หนองใน	 ท่อปัสสาวะอักเสบ	 ช่อง
คลอดอักเสบ	 ซิฟิลิส	 เอดส์	 	 ไวรัสตับอักเสบ	
เริม	หูดหงอนไก่	พยาธิ	 เป็นต้น	ท�าให้เกิดโรค
หวาดระแวงกันในครอบครวัจนครอบครวัแตก
ร้าวได้	โรคซึมเศร้า	ลูกๆ	เป็นเด็กมีปัญหา	อาจ
ถึงขั้นเผาบ้าน	ฆ่าผู้อื่น	ฆ่าตนเอง	
 อบายมุขข้อที่ ๓ เที่ยวดูการละเล่น : 
ตรงกับศีลข้อ	 ๗	 ในศีล	 ๘	 เว้นจากการดู 
การละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศล	 ท�าให้เสีย 
เวลา	 ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น	 เต้นแร้งเต้นกา 
ที่ไหนไปในที่นั่น	 สมัยนี้ก็เช่น	 ดูฟุตบอลทาง 
ที วีทั้ งคื น 	 จนอดหลับอดนอน	 ตาโหล 
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โรคมากมายที่มากับเนื้อสัตว์	 เช่น	พยาธิ	 และ
แบคทีเรีย	 โคเลสเตอรอลสูง	 อ้วน	 เก๊าท์	 โรค
หัวใจและหลอดเลือด	โรคไข้หวัดนก	โรควัวบ้า 
หรือโรคเนื้อสมองพรุน	 	 โรคทางเดินอาหาร 
และระบบขับถ่าย	 ความเสี่ยงทางมะเร็งหลาย 
ชนิด	เบาหวาน	โรคไต	โรคตับ	โรคปอด	สูงขึ้น	
เป็นต้น	(ข้อมลูจาก	Mortality from different 
causes associated with meat, heme 
iron, nitrates, and nitrites in the 
NIH-AARP Diet and Health Study: 
British Medical Journal 2017; vol.357)	
เพราะสัตว์ก่อนตายมีความเครียดเจ็บปวด
ทรมานทุรนทุรายกลัวสุดขีด	 มีจิตอาฆาต
พยาบาทสูง	 มีการหลั่งสารพิษในเลือดสูงมาก 
อะดรนีาลนิ	(adrenalin)	คอร์ทซิอล	(cortisol) 
สารเหล่านี้จะตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ทานเข้าไป	
ชาวอเมริกันและยุโรปจ�านวนมากจึงลดละ
เลิกเนื้อสัตว์	 หันมากินพืชผักผลไม้มากข้ึน	
(plant-based diet)	 เพราะปัญหาสุขภาพ	
และเกิดจากความสงสารเมตตาถึงขั้นกรุณา
เพราะเห็นความเชือ่มโยงของการกนิกบัการฆ่า 
การเบียดเบียน
      ขาดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๒	ชอบลัก
ของผูอ่ื้น	ไม่รูจั้กพอ	บางคนแม้มทีรพัย์มากกย็งั

ชอบทุจริตลักของผู้อื่น	เพราะความขาดแคลน
ทางจิตใจหรือป่วยทางใจ	 ความอยากได้ที่ไม่
สามารถระงับได้เมื่อมีโอกาส	 เป็นโรคทางจิต
วิญญาณ
     ขาดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๓	เกิดโรค
ทางเพศสัมพันธ์	บางคนติดกามมาก	ขาดไม่ได้
จนเข้าขั้นโรคจิต	หรือวิปริตทางเพศ	เช่น	เสพ
กามในเพศเดียวกัน	เสพกามในสตัว์	ในศพ	หรอื
ต้องก่ออาชญากรรม	เช่น	ข่มขืน	เป็นต้น
 ขาดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๔	 โกหก
จนเคยตัว	เคยชิน	จนคนไม่เชื่อถือ	จนตนเป็น
โรคหลงลืม	สับสน		จ�าไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้าง	
รับปากอะไรไปบ้าง
 ขาดเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๕	 ขาด
สตสิมัปชญัญะ	เกิดโรคจากอุบตัเิหตไุด้ง่าย	เมา
แล้วขบั	ก่อภยัต่อผูอ่ื้น	มนึเมา	เพีย้น	บ้า	โรคจิต
โรคประสาท	โรคสมอง	ประสาทเสื่อม
	 ฉะนั้นแล ้ว	 โรคทางกายและทางจิต
วิญญาณหลายๆ	โรค	เราสามารถป้องกันรักษา
ได้	 ด้วยการปฏิบัติศีลธรรมขั้นพื้นฐาน	 ถ้า
เราปฏิบัติสูงขึ้นให้สมดุล	 เหมาะควร	 ถูกต้อง
แก่ธรรม	 ก็จะยิ่งป้องกันรักษาโรคได้มากขึ้น	
เช่น	 อานิสงส์ของโภชเน มตฺตญฺญุตา	 ความ
รู้ประมาณในการบริโภค	หรือ	 เอกาสนโภชน� 
การกินมื้อเดียว	 ๕	 ข้อ	 มีความเจ็บป่วยน้อย 
(อปฺปาพาธต�)	ล�าบากกายน้อย	(อปฺปาตงฺกต�)	
เบากายเบาใจ	 (ลหุฏฺฐาน�)	 มีก�าลัง	 (พล�)	
อยู่อย่างผาสุก	 (ผาสุวิหาร�)	 (ม.มู.๑๒ / ๒๖๕  

“กกจูปมสูตร”)	 ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่าง 
พระเจ้าปเสนทิโกศลสามารถรักษาโรคอ้วน 
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มาได้แล้ว	 ปัจจุบันการแพทย์แผนใหม่มีการ 
ทดลองหลายอย่างที่พบว่า	 การกินน้อยมี 
ประโยชน์และชีวิตยืนยาวกว่าการกินมาก 
เม่ือไม่นานนี้มีข่าวฮือฮาที่แพทย์ญี่ปุ่นยังหนุ่ม 
สุขภาพแข็งแรงทั้งที่อายุมาก	 เพราะกินมื้อ
เดยีว	มกีารอธบิายกลไกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 ฉะนั้น	 แม้แค่ศีลข้อ วิกาลโภชนา 
ก็ป้องกันรักษาได้หลายโรคแล้ว	 เหล่านี้แค่
อานิสงส์ทางด้านสุขภาพในชาตินี้ เท ่านั้น
และเน้นด้านกายภาพเป็นส�าคัญ	 ยังไม่พูดถึง 
อานิสงส์ลึกๆ	ทางจิตวิญญาณและในชาติหน้า	
การปฏิบัติศีลและธรรมมีข้อดีหลายอย่างที่เรา 
อาจมองข้ามไป	 จึงไม่ควรรีรอลังเลที่จะศึกษา
และปฏิบัติ
[(ข้อมูลต่อไปนี้มาจากหนังสือ “ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี” 
แปลจากภาษาญี่ปุ ่น ซึ่งผู ้เขียนคือนายแพทย์โยะชิ- 
โนะริ นะงุโม)

 หมอค้นพบวธิกีารลดน�า้หนกัด้วยการทาน
เพียงวันละมื้อ เขาเล่าว่ามนุษย์ในอดีตไม่ได้มี
กินอุดมสมบูรณ์คือกินสามมื้อเหมือนปัจจุบัน
นี้ ในอดีตเราได้กินวันละมื้อก็บุญแล้ว ดังน้ัน 
ร่างกายเราจึงมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง เมื่อเราหิว

ไม่มีกินเราจะมียีนที่ช่ือ เซอร์ทูอิน (Sirtuin) 
ออกมาซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอต่างๆ ภายใน
ร่างกาย ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็จะผลิต 
Growth Hormone ออกมา ซึ่ง Hormone 
น้ีท�าให้เรากลับเป็นหนุ่มสาวมากขึ้น ซ่ึงเป็น 
กระบวนการเพื่อการอยู่รอด....
 จากการทดลองกับสัตว์หลายชนิดพบว่า 
เมื่อลดปริมาณอาหารลง ๔๐% จะท�าให้ 
อายุยืนขึ้น ๑.๕ เท่า ทว่ายีนนี้จะมีประสิทธิ- 
ภาพก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขบางประการ น่ันคือ 
“ความหิว” ตราบใดที่ท้องไม่ร้องจ๊อกเพราะ 
หิว ยีนนี้ก็จะไม่ท�างานดังนั้นการกินอาหาร 
ทั้งที่ยังไม่หิวจึงหมายถึงการมีของดีอยู่กับตัว
แต่ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ มาท�าให้ท้องร้อง
จ๊อกด้วยการกินอาหารวันละมื้อดีกว่า แล้ว
ยีนเซอร์ทูอินนี้จะช่วยสแกนยีนในร่างกาย
อย่างรวดเร็ว  พร้อมทั้งค่อยๆ ฟื ้นฟูส่วน
ที่ เสียหาย กล ่าวกันว ่าความแก่ชราและ 
โรคมะเร็งก็มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของ 
ยีน ดังนั้นเราสามารถท�าให้กลับเป็นหนุ่มสาว
และป้องกันโรคมะเร็งด้วยการกินอาหารวัน
ละมื้อ ยิ่งไปกว่าน้ัน เมื่อหิวแล้วอาหารยัง 
ตกไม่ถึงท้อง ร่างกายจะน�าไขมันที่สะสมไว้ 
ในช่องท้องมาเปลี่ยนเป็นสารอาหาร ท�าให ้
หน้าท้องแบนราบ]
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ปุราณเวชฺโช
ชวนคิด

  มีประโยชน์จริงหรือ ? 
นำ้ามูตร - ยากลางวัดพระพุทธองค์ 

	 ในพระไตรปิฎก	กล่าวถงึนิสสัย ๔ อนัเป็น
เครื่องอาศัยของบรรพชิต	หรือ	สิ่งที่บรรพชิต
พึงปฏิบัติเพื่อการยังชีพ	ว่า	๑.	เที่ยวบิณฑบาต
เป็นวัตร		๒.	นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร			๓.	อยู่
โคนไม้เป็นวัตร			๔.	ฉันยาดองด้วยน�้ามูตรเน่า
เป็นวัตร	ซึ่งก็คือปัจจัย	๔	มี	อาหาร	เครื่องนุ่ง
ห่ม	ที่อยู่อาศัย	ยารักษาโรค	นั่นเอง	สมัยก่อน	
๒,๕๐๐	กว่าปีนั้น	คงหายาป้องกันรักษาโรคได้
ไม่ง่ายนัก	 และมักใช้ยาสมุนไพรรักษาป้องกัน	
พระพุทธองค์ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ		เห็น
ว่า	ปัสสาวะเป็นอะไรที่หาง่าย	ไม่ต้องใช้เงินซื้อ	
ผลิตเองได้ตลอดเวลา	 และเห็นถึงประโยชน์
ในแง่รักษาและป้องกันโรคได้หลายโรค	 อีกทั้ง
เป็นการฝึกพระให้ลดเลิกละอุปาทานในส่ิงที่
น่ารังเกียจส�าหรับสามัญชนทั่วไป	 เป็นการฝึก
วางใจตั้งจิตอุเบกขาในผัสสะในเวทนาเม่ือฉัน
น�้าปัสสาวะ	 จึงได้บัญญัติเป็น	 ๑	 ในนิสสัย	 ๔	
ขึ้น	 เสมือนยากลางบ้านหรือยาครอบจักรวาล	

ในยุคน้ันไม่น่าจะมคีวามสงสยัอะไร	เพราะสิง่น้ี 
เขาใช้เป็นยามานานก่อนสมัยพุทธกาลแล้ว	
และมใีนหลายชนชาต	ิแต่ในยคุปัจจบุนั	คนมทีัง้ 
ความรังเกียจ	 มีทั้งความสงสัยว่าของเสียน้ี 
จะเป็นยาได้อย่างไร	 ดังนั้น	 เราจึงมาดูกันตาม 
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์	 และการวิจัยทาง 
การแพทย์ว่า	 ในน�้าปัสสาวะ	 มีอะไรกันบ้าง 
ในปัจจุบัน	 ถ้าเปิดอินเตอร์เนต	 จะพบข้อมูล 
เก่ียวกับปัสสาวะบ�าบัดอยู่มากมาย	 โดยจัด 
อยู่ในศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกว่า	“การแพทย์
ทางเลือก”	(alternative	medicine)

ส่วนประกอบของน�้าปัสสาวะ
	 ปกตปัิสสาวะเป็นกรดอ่อนๆ	จะมสีีเหลอืง 
อ่อนๆ	 ไปจนถึงขาวใส	 ถ้าปริมาณปัสสาวะ
น้อย	ปัสสาวะก็จะข้นและมีสารในนั้นมากกว่า	
ปัสสาวะใส	 ขึ้นกับอาหารที่รับประทานและ
สุขภาพของคนน้ัน	 มีกลิ่นเหมือนแอมโมเนีย	
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การทดสอบความเป็นกรด - ด่าง ของน�้าปัสสาวะ

อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ท�าให้มีกลิ่นได	้
ปัสสาวะของคนปกติจะมีรสเค็มๆ	ถ้าปัสสาวะ
เข้มมากอาจมรีสขมนดิๆ	ซึง่สิง่ทีเ่รารบัประทาน
เข้าไปยังมีผลต่อสีและรสของปัสสาวะด้วย	 ใน
คนที่เป็นโรคดีซ่าน	ปัสสาวะจะมีสีเหลืองขมิ้น
กระทั่งเป็นสีน�้าตาล	 คนที่เป็นโรคไตหรือโรค
ทางเดินปัสสาวะก็อาจขุ่น	หรือเป็นสีแดง	ถ้ามี
เม็ดเลือดแดงออกมากับปัสสาวะด้วย
	 จากการวิจัยของ	ดร.ฟารอน	 นักชีวเคมี	
พบสารต่างๆ	ในปัสสาวะ	๙๕%	เป็นน�้า	๒.๕%	
เป็น	 urea	 และ	 ๒.๕%	 เป็นสารอื่นๆ	 เป็น
ส่วนผสมของเกลือแร่	 ฮอร์โมน	 เอ็นไซม์	 และ
ภูมิคุ้มกัน	
	 ซึ่งแยกตามส่วนประกอบดังนี้ 	 ในน�้า
ปัสสาวะ	100	cc.	มี	Urea	nitrogen	682	ม.ก., 
Urea	1,459		ม.ก.,	Creatinine	nitrogen	36	 
ม.ก.,	 Creatinine	 97.20	 ม.ก.,	 Uric	 acid	
nitrogen	12.30	ม.ก.,	Uric	acid	36.90	ม.ก.,	
Amino	 nitrogen	 9.70	 ม.ก.,	 Ammonia	
nitrogen	 57	 ม.ก.,	 Sodium	 212	 ม.ก.,	
Potassium	137	ม.ก.,	Calcium	19.50	ม.ก.,	
Magnesium	 11.30	 ม.ก.,	 Chloride	 314	
ม.ก.,	 Total	 sulphate	 91	ม.ก.,	 Inorganic	
sulphate	83	ม.ก.,	 Inorganic	phosphate	
127	ม.ก.

	 ที่น่าสนใจคือในปัสสาวะมีสารอื่นๆ	ได้แก่	
เอนไซม์	 :	 Amylase	 (diastase),	 Lactic	
dehydrogenase	 (LDH),	Leucine	amino-
peptidase	 (LAP)	 และ	 Urokinase	 (ใช้
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตัน
เฉียบพลัน)	ฮอร์โมน	:	Catecholamines,	17	
–	 Catecholamine,	 Hydroxy	 –	 steroids,	
Erythropoietin,	 Adenylate	 cyclase,	
Prostaglandins,	 Growth	 hormones,	
ฮอร์โมนเพศ,	อินซูลิน	ฯลฯ	(แต่นักวิจัยเชื่อว่า
ยังมีสารที่เรายังไม่รู้จักอีกมากในน�้าปัสสาวะ)

การรักษาโรค
 ดร.อลัเบร์ิต เซนต์ กอีอร์ก ีนกัวทิยาศาสตร์
รางวัลโนเบล	 ทดลองใช้สาร	Methylglyoxal	 
ซึ่งพบในปัสสาวะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและได้
ผลเป็นที่น่าพอใจในหลายราย	สารต่างๆ	เหล่า
นี้แม้จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่
ในรูปแบบที่มีศักยภาพสูง	 เมื่อดื่มเข้าไปจะซึม
ผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็วและเกิดผล
ต่อร่างกาย
	 งานวิจัยชิ้นใหญ่ของ	นพ.ธรรมาธิกรี รัฐ-
มหาราษฎร์	ประเทศอนิเดยีได้ทดลองให้ผูป่้วย
จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	 ดื่มน�้าปัสสาวะของตนเอง
และติดตามผลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด	 ได้
ข้อสรุปดังนี้
	 ๑.	เมื่อดื่มน�้าปัสสาวะแล้วช่วยให้ร่างกาย
สร้างเมด็เลอืดแดงมากขึน้	และอัตราเผาผลาญ
ในร่างกายสูงขึ้น
	 ๒.	 การดื่มน�้าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกาย
สร้างเมด็เลอืดแดงมากขึน้ในผูป่้วยทกุราย	และ 
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขี้นด้วย	 เขา
เชื่อว่าข้อสรุป	๒	ประการนี้ส�าคัญมาก	ช่วยให้
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เกิดการบ�าบัดรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยได้
หลายกรณี	ด้วยกลไกของเอนไซม์	ฮอร์โมนและ
เกลือแร่	และช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นอีกด้วย
	 จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาว 
Australia	 ๒	 คน	พบว่า	 เมื่อดื่มปัสสาวะจะ
ท�าให้มีสมาธิ	จิตใจสดชื่น	แจ่มใส	อารมณ์ดีขึ้น	
เพราะในปัสสาวะมีฮอร์โมน	 ช่ือ	Melatonin	
ซึ่งพบในปัสสาวะตอนเช้า
	 ในงานวิจัยค้นพบว่าปัสสาวะของแต่ละ
คนจะมีผลต่อการท�างานในร่างกายของแต่ละ
คน	 โดยจะท�าหน้าที่เป็นวัคซีนธรรมชาติ	 เป็น
ตัวต่อต้านแบคทีเรียและไวรัส	 ต่อต้านสาร
ก่อมะเร็ง	 ท�าให้เกิดความสมดุลกับฮอร์โมน
และช่วยเรื่องภูมิแพ้	 (ปัสสาวะท�าหน้าที่เป็น	
natural	vaccine,	antibacterial,	antiviral,	
anti-cancer	 agents,	 hormone	balance,	
allergy	relievers)
 “การศึกษาการใช้น�้ามูตรบ�าบัดของ
เครือข่ายชาวอโศก”	 จะบอกถึงการท�าวิจัย
กบักลุม่ตวัอย่าง	ซึง่เป็นชุมชนชาวอโศกทีมี่การ
ใช้น�้าปัสสาวะบ�าบัด	จ�านวน	๒๐๔	คน	โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองกับชาว
ชุมชนอโศก
	 ผลสรุปของงานวิจัยช้ินนี้พบว่า	 กลุ ่ม
ตัวอย่าง	จ�านวน	๒๐๔	ราย	อายุเฉลี่ย	๕๑.๓	ป ี

พสิยั	๑๘	-	๘๗	ปี	เป็นหญงิ	๖๑.๓%	การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา	 ๔๒.๖%,	 มัธยมศึกษา	
๒๑.๑%,	โดยที่	๖๘.๘%	อาศัยอยู่ในเขตเมือง/ 
เทศบาล	ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นนักปฏิบัติ 
ธรรม	๔๐.๗%	รบัจ้าง	๑๔.๗%	และข้าราชการ 
บ�านาญ	๑๐.๓%
	 ส�าหรับแหล่งข้อมูลความรู้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบข้อมูลเร่ืองปัสสาวะบ�าบัดมาจากพระ	
๔๖%	จากญาตธิรรม	๔๐%	จากการอ่านหนงัสอื	
๓๖%	 และจากพระไตรปิฎก	 ๒๙%	 ส�าหรับ 
วิธีการใช	้ใช้ดื่ม	๙๖%	(โดยเฉลี่ยดื่มครั้งละ	๑	
แก้ว	๑	ครัง้/วัน)	ใช้ทา	๒๘%	ใช้หยอดตา	๓๒%	
ใช้สระผม	๑๙%	ใช้อาบ	๑๒%
	 ส่วนสาเหตุหลกัท่ีจูงใจให้ใช้น�า้มูตรบ�าบดั	
๕๘%	ตอบว่าท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
๓๘%	ตอบว่ามีผู้แนะน�าให้ใช้	และ	๒๙%	คิด
ว่าไม่มีผลข้างเคียง	 ระยะเวลาที่ใชเ้ฉลี่ย	 ๖.๒	
ปี	โดยที่	๕๒%	ใช้ปัสสาวะบ�าบัดเพื่อรักษาโรค	
๔๐%	ใช้เพือ่ให้มสีขุภาพด	ีแขง็แรง	และ	๓๑%	
ใช้เพื่อป้องกันโรค	ผลข้างเคียงและอาการไม ่
พงึประสงค์หลงัใช้น�า้มตูรบ�าบดั	พบว่า	ส่วนใหญ่ 
๘๕%	ไม่มีอาการ	๑๐%	มีอาการ	คือ	ท้องเสีย	
๕	ราย	(๒.๕%)	ไข้	อ่อนล้า	คัน	อย่างละ	๒	ราย	
(๑%)	ส่วนใหญ่ของผู้ใช้	๘๗% ตอบว่าได้ผล
จากการใช้น�้าปัสสาวะบ�าบัด และ ๘๔% ได้
แนะน�าให้ผู้อื่นใช้ด้วย

วิธีการใช้ปัสสาวะบ�าบัด มี ๒ แบบ คือ
๑. แบบใช้ภายใน
 ดื่ม	 ดื่มปัสสาวะตอนเช้า	 ช่วงกลางของ
ปัสสาวะ		 โดยเริ่มต้นจาก	๕	-	๑๐	หยดก่อน 
แล้วค่อยๆ	 เพิ่มจนถึง	 ๑	 แก้ว	 ประมาณ 
๑๐๐	cc.	มีประโยชน์ในการรักษาโรคทั่วไป
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 ล้างพิษ	ดื่มปัสสาวะตลอดทั้งวัน	(ยกเว้น
ตอนเย็น)	 และดื่มน�้าสะอาดด้วย	 เป็นการล้าง
พิษออกจากร่างกาย	โดยท�าให้เลือดสะอาดขึ้น	
พิษจะถูกก�าจัดออกจากร่างกายทางอุจจาระ	
ทางเหงื่อ	และทางลมหายใจ
 กลั้วคอ	เมื่อมีอาการเจ็บคอ	ปวดฟัน	และ
เมื่อมีอาการไอ	เป็นหวัด
 สวนทวาร	 (Detoxification)	 โดยการ
สวนปัสสาวะเข้าไปในทวาร	เพื่อล้างล�าไส้และ
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 หยอด
หู,	ตา	เมื่อมีอาการหูและตาอักเสบ	โดยการใช้
ปัสสาวะผสมกบัน�า้สุกทีส่ะอาดหยอดหูและตา
 สูดเข้าจมูก	สูดเอาปัสสาวะสดๆ	ตอนเช้า
เข้าจมูกทั้งสองข้าง	เพื่อล้างโพรงจมูก	ส�าหรับ
คนที่เป็นไซนัส	 เป็นหวัด	 ภูมิแพ้	 (น�้ามูกไหล 
เป็นประจ�า)
๒.	แบบใช้ภายนอก
 ทาและนวดผวิหนงั	โดยการนวดร่างกาย
ทั้งหมดหรือบางส่วน	ทิ้งไว้ประมาณ	๑	ชั่วโมง	
แล้วล้างออก	 จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หรือ
ผิวหนังที่โดนแดดเผา
 ล้างเท ้า	 กรณีมีปัญหาที่ ผิวหนังและ 
เล็บเท้า
 สระผม	 ช่วยท�าให้ผมสะอาด	 นุ่มสลวย	
และท�าให้ผมดกขึ้น

	 ปัสสาวะสามารถรักษาอาการปวดหลัง	
รักษาแผลไฟไหม้	 ภูมิแพ้	 หอบหืด	 ไมเกรน	
มะเร็ง	 ผิวหนังผื่นแพ้	 กามโรค	 ปวดตามข้อ 
โรคเก๊าท์	 ท้องผูก	 มาลาเรีย	 หวัด	 ตับอักเสบ	
ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง	ความดันโลหิตสูง	ฯลฯ

การประเมินผล
	 ๑.	ด้านความปลอดภัย (Safety)	 นัก
วิจัยเชื่อว ่าป ัสสาวะโดยธรรมชาติเป ็นน�้า
สะอาดปราศจากเชือ้	และมสีารประกอบพเิศษ
มากมายที่มีประโยชน์ทางการแพทย์	 ไม่เคยมี
รายงานว่าคนดืม่น�า้ปัสสาวะแล้วตาย	และการ
ดื่มน�้าปัสสาวะพบว่าไม่มีผลข้างเคียง	
	 ๒.	ด้านประสิทธิผล (Efficacy)	โรคที่ได้
ผลดีจากปัสสาวะบ�าบัด
	 -	โรคหอบหืดและภูมิแพ้
	 -	ท้องผูกเรื้อรัง	ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ
	 -	พวกบิดเรื้อรังจากเชื้ออมีบา
	 -	โรคมะเรง็บางรายซ่ึงขึน้กับระยะของโรค
	 -	 โรคทั่วไป	 เช่น	 โรคผิวหนัง,	 โรคหวัด,	 
ไอเรื้อรัง,	 หลอดลมอักเสบ,	 ไข้จากเชื้อไวรัส	
และแบคทีเรีย
	 ๓.	 ด้านความสมประโยชน์ (Cost 
effectiveness)	 จากการศึกษาทางวิชาการ 
พบว่าปัสสาวะบ�าบัดให้ประโยชน์แก่ผู ้รับ 
การบ�าบดัซึง่ไม่มผีลเสยี	และไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ 
การใช้ประโยชน์ในประเทศต่างๆ	ประวัติของ 
ปัสสาวะมีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ	 ซึ่งมีชาว 
กรกีบางคนใช้ปัสสาวะเพือ่บ�าบดัรกัษานางแบบ 
โดยเฉพาะแพทย์อังกฤษชือ่	วลิเล่ียม แซลมอน 
ได้พิมพ์ต�าราแพทย์ในปี	 ศ.ศ.1695	 เรื่อง	 
Salmon’s English Physician	ระบถุงึการใช้ 
ปัสสาวะ	 เพื่อรักษาแผลและรักษาอาการป่วย 
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อย่างอื่นๆ	 อีกมากมาย	 และเป็นเวลาหลาย 
ร้อยปีมาแล้ว	 ที่ชาวยิปซีในยุโรป	 ทราบถึง 
คณุสมบตัขิองปัสสาวะในการรกัษาโรค	และยงั 
มโียคแีละพระลามะในธิเบตต่างก็มีอายยุนืยาว	
เพราะดื่มปัสสาวะของตัวเอง
 จอห์น ดับบลิว อาร์มสตรอง	 เป็นชาว
องักฤษซึง่เป็นผูห้นึง่ทีส่นบัสนนุปัสสาวะบ�าบดั	
เขาเขียนหนังสือเรื่อง	The Water of Life : 
A Treatise On Urine Therapy หรือ	น�้า
แห่งชีวิต	ในหนังสือนี้บันทึกรายละเอียดเกี่ยว
กับประวัติผู ้ป่วยด้วยโรคต่างๆ	 เช่น	 มะเร็ง 
เบาหวาน	 วัณโรค	 โรคเก่ียวกับลิ้นหัวใจ 
โรคไบรท์	 (อารมณ์วิปริตรุนแรง)	 มีปัญหาที ่
กระเพาะป ัสสาวะ	 มาลาเรีย	 ไข ้ 	 แผล	
แผลไฟลวก	 โรคเกี่ยวกับหลอดลม	 และ 
โรคอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งรักษาให้หายได้ด้วย
การอดอาหารหลังดื่มปัสสาวะ	ระหว่างการอด 
อาหารนั้น	 การดื่มปัสสาวะจะช่วยเสริมสร้าง
และปรับสภาพอวัยวะที่ส�าคัญต่างๆ	 รวมทั้ง
ล�าไส้	 ปัสสาวะบ�าบัดใช้รักษาทุกโรคด้วยวิธ ี
การอย่างเดียวกันหมด

	 หลกัฐานในเอนไซโคลพเีดยีของเยอรมนั 
(Johann	Heinrich	Zedler’s	Grossen	Vollst	
Indigen	Universallexikon,	 ค.ศ.1747)	 ซึ่ง
บอกว่าในน�้าปัสสาวะของทั้งคนและสัตว์มีสาร
ที่มีประโยชน์หลายชนิด	 ปัสสาวะของคนมีผล
เสรมิสร้างความแข็งแรงและรกัษาโรค	ปัจจบุนั
มหีนังสอืทีเ่ขยีนและตีพมิพ์ในเยอรมนั	ซ่ึงเขยีน
โดย	นักบ�าบัดบ้าง	แพทย์บ้าง	ที่กล่าวถึงข้อดี
ของปัสสาวะบ�าบัด
 การแพทย์ตะวันออกหลายชาติใช้น�้า
ปัสสาวะเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาโรค	 การ
แพทย์แผนจีนเชื่อว่าน�้าปัสสาวะของเด็กทารก
เป็นยาบ�ารุงอย่างดีส�าหรับคนผอมแห้งแรง
น้อย	 เป็นตาลขโมย	 การแพทย์แผนไทยใช้น�้า
ปัสสาวะเป็นกระสายยาดองเภสัชสมุนไพร
หลายชนิด	 อินเดียนิยมการดื่มน�้าปัสสาวะทั้ง
ส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค	 ซ่ึงวิชาโยคะมี
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกระบวนการ
หนึ่งเรียกว่า	อมาโรลิ	 ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ
อนัละเอยีดรอบคอบ	เพือ่ล้างพษิ	เป็นการรกัษา
โรคและเสริมสขุภาพได้อีกด้วย	มกัจะท�าร่วมไป
กับการอดเพื่อสุขภาพ	ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นมี	
น.พ.เรียวอิจิ นากาโอะ	 เป็นบุคคลส�าคัญใน
การริเริ่มเผยแพร่ให้คนดื่มปัสสาวะในประเทศ
ญี่ปุ่น	 ผลงานที่ส�าคัญคือช่วยชุบชีวิตของคน
ป่วยที่ก�าลังตกอยู่ในความทุกข์และสิ้นหวัง	ได้
พ้นทุกข์	พบความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินในการ
รักษา	เหล่านี้คือตัวอย่างการใช้ปัสสาวะบ�าบัด
	 อดตีนายกรฐัมนตรอิีนเดยี	โมราจ ิดาซาย 
กับนาราช นเรนทร์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ	ดืม่น�า้ปัสสาวะเป็นประจ�า	
เพื่อบ�ารุงสุขภาพมานาน	ส่งผลให้สุขภาพดีมา
จนตลอดอายขุยั,	โมราจิ	ดาซาย	เม่ืออาย	ุ๙๐	ปี 
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ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยใดๆ	 แม้แต่โรคหวัด	
ก�าลังกายดี	 สมองปกติ	 ไม่หลงลืม	 กระทั่ง
จนถึงอนิจกรรมเมื่ออายุ	๙๙	ปี	 	อีกทั้ง	ยังได้
แนะน�าให้ประชาชนดื่มตาม,	ในปีพ.ศ.	๒๕๒๐ 
โมราจิ	ดาซาย	อายุได้	๘๑	ปี	ได้ประกาศตนใน
ที่สาธารณะว่า	ท่านดื่มน�้าปัสสาวะทุกวัน	แทบ
ทุกเวลา	 รวมทั้งบรรดาญาติพี่น้องของท่าน
ปฏิบัติตัวตาม	 อีกทั้งยังได้สนับสนุนขบวนการ
รณรงค์ดืม่น�า้ปัสสาวะรกัษาโรค	เพือ่ให้สุขภาพ
แข็งแรงอีกด้วย	ทั่วโลกจึงยกท่านเป็นตัวอย่าง	
และถือว่าท่านเป็นบิดาแห่งวงการปัสสาวะ
บ�าบัดในยุคโลกาภิวัตน์

ความเห็นของแพทย์ไทย
 a	นพ.วีรสิงห์ เมืองมั่น 	หน่วยยูโรวิทยา	
ภาควิชาศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
การด่ืมน�า้ปัสสาวะน้ันมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ไหมคะ ?
	 การด่ืมน�า้ปัสสาวะมีประโยชน์ต่อร่างกาย
เป็นความจริงส่วนหนึ่ง	 จริงในแง่ที่ว่า	 เราได้
ส่วนที่ร่างกายจะน�ากลับเอาไปใช้ได้	เช่น	พวก
เกลือแร่	 แร่ธาตุ	 หรือในเวลาเพลีย	 เราด่ืมน�้า
ปัสสาวะเข้าไป	เราก็จะได้เกลือแร่พวกนี้เข้าไป
ช่วยให้หายเพลียได้	 นอกจากนี้ยังมีฮอร์โมน
ต่างๆ	 ที่ร่างกายขับออกมา	 พวกสเตียรอยด	์
ฮอร์โมนเพศ	ฮอร์โมนกระตุ้นร่างกาย	กระตุ้น
การท�างานของเซลล์ต่างๆ	 เช่น	 อะดรีนาลิน 
ที่ท�าให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า	 หรือฮอร์โมน
ของคนที่หมดประจ�าเดือนแล้ว	 เวลากินเข้าไป
ก็จะกระตุ้นรังไข่	ปัจจุบันเขาน�ามาสกัดเป็นยา	
เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการมีลูกได้	 ซึ่งมี
การใช้กันอยู่		ส�าหรับข้อเสียก็มีบ้าง	ขึ้นอยู่กับ
ว่าเรามีโรคอะไรหรอืเปล่า	ถ้าเป็นโรคเก๊าท์กข็บั

กรดยริูกออกมากับปัสสาวะในปรมิาณทีเ่ข้มข้น	
ซึ่งหากเข้มข้นมากมันก็จะตกผลึก	 อาจจะเกิด
เป็นน่ิวได้	และในกรณทีีร่่างกายติดเชือ้	เชือ้ก็จะ
ปนออกมากับปัสสาวะ	อันนี้เป็นข้อเสีย	ถ้าเรา
ดื่มเข้าไป	 เราก็จะได้เชื้อเข้าไป	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ไม่ต้องการ	 เพราะร่างกายต้องการจะขับถ่าย
ออกไปแล้ว	 เพราะฉะนั้นการจะบริโภคพวกนี้
เราก็ต้องเลือกดู	 ต�ารายาไทยเขาจะบอกว่าให้
ดื่มน�้าปัสสาวะของเด็ก	เพราะเด็กยังไม่มีโรค
อาจารย์คดิอย่างไรคะ กบัการด่ืมน�า้ปัสสาวะ ? 
 คนทัว่ไปมักคดิว่าปัสสาวะเป็นของเสยี	ซึง่
เราจะต้องขับถ่ายออกไป	 จึงเกิดความรังเกียจ
ไม่กล้าด่ืม	 ซึ่งบางทีส่วนเสียมันก็มี	 ส่วนดีมัน
ก็มี	 เป็นยาก็ได้	 เป็นปุ๋ยก็ได้	 สัตว์บางอย่างกิน
ปัสสาวะของคน		เพราะมนัยงัมสีารอาหารทีย่่อย 
ยังไม่หมด	กินเข้าไปก็เป็นอาหารได้	

ถ้ามีคนมาขอค�าแนะน�าในเร่ืองการด่ืมน�้า
ปัสสาวะ ในฐานะที่อาจารย์เป็นแพทย์ด้าน
นี้จะแนะน�าอย่างไรคะ ?
					ผมคงจะบอกเขาได้ในแง่ที่ว่า	การท�างาน
ของไตเป็นอย่างไร	 สิ่งที่ออกมาในปัสสาวะนั้น
เราหวังอะไรได้บ้าง	 มีส่วนดีส่วนเสียอะไรบ้าง	
ถ้าหากเขาจะดืม่จรงิๆ	แล้ว	ผมคงห้ามเขาไม่ได้	
ผมเชื่อว่าถ้าสุขภาพเขาดี	ปัสสาวะมันก็ดี	 ไม่มี
อันตรายอะไร	จะได้ประโยชน์แค่ไหน	ขึน้อยูกั่บ
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ว่าตัวเขาสามารถเอาไปใช้ได้แค่ไหน	เพราะมัน
เป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้ว
เคยมีคนใช้ผ้าอ้อมชุบน�้าปัสสาวะเด็ก เช็ด
ลิ้นที่เป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อราแล้วหายได้ 
กรณีนี้เป็นไปได้ไหมคะ ?
 ยูเรียในปัสสาวะเป็นยาลดไข้ด้วย	 แล้วก็
มีฤทธิ์เป็นตัวแอนต้ีเซบติกต้านเช้ือแบคทีเรีย
ด้วย	เช่น	ที่น�ามาสกัดเป็นยาทาแก้โรคผิวหนัง
บางชนิด	
สารอนิเตอร์เฟรอนถกูวเิคราะห์ว่ามอียูใ่นน�า้
ปัสสาวะ และสามารถรกัษาโรคเอดส์ได้ เรือ่ง
นี้จริงเท็จแค่ไหนคะ ?
 ในปัสสาวะมีฮอร์โมนหลายอย่าง	อนิเตอร์ 
เฟรอนก็มี	เป็นส่วนทีเ่ป็นภมูคิุม้กนัของร่างกาย	
มันก็มีในปัสสาวะ	แต่มีในปริมาณมากน้อยแค่
ไหน	 แล้วจะช่วยรักษาโรคเอดส์ได้ไหม	 มันก็
เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไป
 
 a	นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล	แพทย์ที่ม ี
ความรู้การแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทาง 
เลือก	 ผู ้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพธรรมชาติบ�าบัด 
“บัลวี”	 กล่าวถึงเรื่องปัสสาวะบ�าบัดว่า	 ใน
ความเป็นจรงิปัสสาวะนอกจากมีสารยเูรีย	ยงัมี 
อินซูลินซึ่งช่วยรักษาเบาหวาน	 อินเตอร์เฟอ- 
รอนซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน	 รวมทั้งยูโร- 
ไคเนสที่ใช้ในการผ่าตัดส�าหรับผู้ที่มีเส้นเลือด
หัวใจหรือเส้นเลือดสมองตีบตัน	 เพราะช่วย
ละลายลิม่เลอืด	ซึง่มีบรษิทัยารายใหญ่ของโลก
ท�าเครื่องมือท่ีสามารถสกัดสารนี้จากปัสสาวะ	
แล้วน�าเครื่องมือนี้ไปติดตั้งที่ส้วมสาธารณะ
ในอเมริกา	 โดยคนอเมริกันไม่รู้ว่าตนเองก�าลัง
เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตยา	 จนบริษัทน�าไป
ผลิตเป็นยาวางขายทั่วโลก	 ดังนั้น	 ใครที่รอด

จากการผ่าตดัดงักล่าวหลงัปี	ค.ศ.1947	เท่ากับ
ว่า	 ได้รับน�้าปัสสาวะของคนอเมริกันเข้าไปใน
ร่างกายโดยไม่รู้ตัว	 	 นอกจากนี้	 ยังมีฮอร์โมน
ต่างๆ	 ในปัสสาวะที่ถูกน�าไปสกัดเป็นยา	 เช่น	
บริษัทของอิตาลีที่สกัดปัสสาวะของผู ้หญิง
โปรตุเกสและอาร์เจนติน่ามาผลิตเป็นฮอร์โมน
เสริมที่ชื่อ	 Premarin	 ส�าหรับผู้หญิงที่เข้าสู ่
วัยทอง	การใช้ปัสสาวะมีอยู่แล้ว	แต่กลับมีการ
ต่อต้านกันมากส�าหรับคนท่ีไม่รู้	 ซึ่งน่ีคือความ
จริงทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงัธรุกิจ	….	การบ�าบดัด้วย
ปัสสาวะ	 โดยหลักการเหมือนกับการฉีดเซรุ่ม 
ซึ่งได้มาจากการน�าพิษไปฉีดที่ม้าทีละน้อย	
ท�าให้ม้าสร้างสารทีใ่ช้รกัษาตวัเองขึน้มา	ดงัน้ัน	
จึงเหมือนกับ	“น้อยรักษามาก”	 เหมือนการ
บอกเหตุกับร่างกาย	เพือ่ท�าให้ร่างกายสร้างสาร
ขึ้นมารักษาตนเอง	 เหมือนกับเป็นการกระตุ้น
กลไกต่างๆ	ในร่างกายให้ปรบัสมดลุด้วยตนเอง
 
 a	นพ.เฉก ธนะสริ ิ 	ผูก่้อตัง้มลูนิธกิารแพทย์ 
ไทยเดิมและชมรมอยู ่	 ๑๐๐	 ปี	 ชีวีเป็นสุข 
กล่าวถึงเรื่องน้ีว่า	 ถ้าเชื่อก็ไม่เสียหายอะไร	
เพราะบางคนเชื่อว่าดื่มปัสสาวะแล้วดีก็ไม่เห็น
เสียหายอะไร	 หรือถ้าท�าให้อาการของโรคที่ 
เป็นดีขึ้น	ก็ดื่มได้	ไม่เสียหาย
 
 a	นพ.เทวญั ธานรีตัน์	ผูอ้�านวยการส�านกั
การแพทย์ทางเลอืก	กรมพฒันาการแพทย์แผน
ไทย	 และการแพทย์ทางเลือก	 ให้ความเห็น
เก่ียวกับความเป็นจริงของการดื่มปัสสาวะ
บ�าบดั	พร้อมข้อมลูรองรบัจาก	“ส�านกังานคณะ
กรรมการอาหารและยา”	ว่า	การน�าปัสสาวะมา
ใช้บ�าบัดมีมานานแล้ว	และอยู่ในพระวินัยด้วย	
โดยศาสตร์น้ีได้ถกูแนะน�าให้ใช้มายาวนานกว่า 
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๒,๕๐๐	 ปีแล้ว	 และเกือบทุกประเทศในฟาก 
ตะวันออกก็มีการดื่มปัสสาวะ	 โดยจากการ 
วจิยัของส�านกังานการแพทย์ทางเลือกจากกลุม่
ตัวอย่าง	 ๒๐๐	 กว่าคนเมื่อ	 ๑๐	 กว่าปีก่อนก็ 
พบการดื่มน�าปัสสาวะมีความปลอดภัย	เพราะ
ยังไม่มีหลักฐานตัวใดที่แสดงให้เห็นว่าการดื่ม
น�้าปัสสาวะเป็นอันตราย	 นอกจากนี้	 ชมรม 
ผู้ดื่มน�้าปัสสาวะก็มีการแวะเข้ามาให้ข้อมูล 
ยืนยันถึงการรักษาโรคได้จริงกับส�านักฯ	ด้วย
	 เราเก็บข้อมูลจากคน	๒๐๐	คน	เขาก็บอก 
ว่าได้ผลดี	 มีสุขภาพดี	 ยังไม่มีใครที่บอกว่า 
ดื่มแล้วเป็นอันตราย	 การจะด่ืมน�้าปัสสาวะ 
หรอืไม่ดืม่	เรามองว่าเป็นสทิธขิองทกุคน	เป็นสิง่ 
ที่ประชาชนเขาเลือกเองว่าจะใช้หรือไม่	 ในมุม 
ของแพทย์แผนปัจจุบันก็มองว่าเสี่ยง	 แต่ใน 
แพทย์ทางเลอืกกบ็อกว่าดี		เป็นการดูแลสุขภาพ	 
แต่การที่ปัสสาวะของตนเองจะสะอาดหรือไม ่
สะอาดอยู่ที่การกินอาหารของแต่ละคนด้วย	
แม้ว่าคนๆ	 นั้นจะเป็นโรคก็ตาม	 แต่ปัสสาวะ
ที่น�ามาดื่มไม่ใช่ออกมา	 ๑	 ลิตร	 ก็ดื่ม	 ๑	 ลิตร 
แต่เขาจะมีสัดส่วนที่บอกให้ดื่ม	 ถ้าเราดื่ม 
ปัสสาวะของตัวเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร 
แต่ถ้าไปดื่มของคนอื่นก็น่าจะมีปัญหา	ส�าหรับ
ประโยชน์ของการด่ืมน�้าปัสสาวะ	 คือ	 ไม่ส้ิน
เปลือง	และดีต่อสุขภาพ	ตามที่ได้เก็บข้อมูลมา
 
 a	หมอเขียว หรือ ใจเพชร กล้าจน		จบ 
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร ์สุขภาพ	 บริหาร 
สาธารณสขุภาพจากมสธ.,	นกัวิชาการสาธารณ- 
สขุ	กลุม่งานเวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลอ�านาจ- 
เจริญ,	 นักบ�าบัดสุขภาพทางเลือก	 และครูฝึก 
แพทย์แผนไทย	 สถาบันบุญนิยม	 และหัวหน้า 
ฐานงานสุขภาพบุญนิยม	ศึกษาและอบรมด้าน 

การแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซีย 
และจนีไต้หวนั,		ปรญิญาโท	สาขาพฒันบรูณา- 
การศาสตร์	(เศรษฐกิจพอเพียง)	มหาวิทยาลัย
อบุลราชธาน	ี	เจ้าต�ารบัดืม่ปัสสาวะรักษาโรคร้าย 
ผสมผสานการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอ 
เพยีงตามวถิพีทุธ		หวงัควบคมุ	-	ป้องกนั	-	บ�าบดั 
-	 บรรเทาโรค	 และฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย 
เรื้อรัง	ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	ความเจ็บป่วย 
กับการดูแลสุขภาพ	 แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย  ์
เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน	 ตามแนวเศรษฐกิจพอ 
เพียง	 สวนป่านาบุญ	 อ�าเภอดอนตาล	 จังหวัด
มุกดาหาร	ปรากฏว่าประสบความส�าเร็จอย่าง
สูง	 ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธ ี
ของหมอเขียวได้หายเป็นปรกติจ�านวนมาก
	 จากการทดลองของจิตอาสาไม่ต�่ากว่า	
๑๐๐	 คน	 เราเก็บข้อมูลว่า	 ถ้าไม่สบาย	 ใช้น�้า
ปัสสาวะแล้วดีข้ึน	 และจิตอาสาได้ไปแนะให้
คนอื่นใช้น�้าปัสสาวะด้วย	โดยรวมแล้วปัจจุบัน
สามารถช่วยคนได้หลกั	๑,๐๐๐	คนแล้ว	ซึง่โรค
เหล่าน้ัน	อาการทเุลาลง	เพราะน�า้ปัสสาวะเพิม่
ประสิทธิภาพการรักษาโรค	 ใช้น�้าปัสสาวะลด
ความร้ายแรงของโรคลงได้ประมาณหนึ่ง	 อาทิ	
อาการเต็มร้อย	อาจจะลดลงเหลือ	๕๐	-	๔๐%	
แต่ต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วย	เช่น	การฝึกจิตให้เป็น
กุศล	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 หรือการด่ืมน�้า 
สมุนไพร	 การดีท็อกซ์	 การใช้น�้าปัสสาวะกับ 
โรคร้ายๆ		มสีถติกิารหายจากโรคร้ายๆ		ประมาณ	 
๓	–	๔	พันคน
	 มพีระสงฆ์สายวดัป่าหลายรูปทีฉ่นัน�า้มตูร 
เน่า	 (น�้าปัสสาวะ)	 เป็นประจ�าเพื่อสุขภาพที่ด ี
เช่น	พระอาจารย์สิงห์ทน	นราสโภ	วัดวรเชษฐ์ 
(ป่าแก้ว)	 จ.พระนครศรีอยุธยา,	 หลวงพ่อชา 
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แนะน�าหนังสืออ่านเพิ่มเติม
 ๑.	นิดดา	หงษ์วิวัฒน์	“ยาพระพุทธเจ้า	น�้าปัสสาวะเป็นยารักษาโรค”	(ส�านักพิมพ์แสงแดด)	
	 ๒.	 จุฑา	 ลิ้มสุวัฒน์	 นักวิชาการสาธารณสุข	 ส�านักการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 “การรวบรวม 
องค์ความรู้	เรือ่ง	ปัสสาวะบ�าบดั”	ตามลิงก์นี	้http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view 
=category&id=49&Itemid=136
	 ๓.	บรรจบ	ชุณหสวัสดิกุล		“วิทยาศาสตร์ว่าด้วยน�้าปัสสาวะบ�าบัดโรค”	(ส�านักพิมพ์รวมทรรศน์)
	 ๔.	บัวใต้น�้า	“ดื่มปัสสาวะรักษาโรค”	(ส�านักพิมพ์สติ)
	 ๕.	จุลดิน	“น�้าฉี่ดีจริงหรือ	?”	เล่ม	๑,	๒	(ธรรมทัศน์สมาคม)
	 ๖.	 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์	 (๓๖๐	 องศา)	mgronline	 ๒๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 “คนดังพิสูจน์ชัดกินฉ่ี 
พิชิตสารพัดโรค”

สุภัทโท,	 หลวงปู ่โง ่น	 โสรโย,	 หลวงพ่อยา 
เกสโร	และพระสงฆ์กลุ่มสันติอโศก	ฯลฯ
	 นอกจากนี้หลายคนอาจยังไม่รู ้ว ่าการ 
แพทย์ปัสสาวะบ�าบัดนั้น	 ไม่ใช่เป็นเพียงความ 
เช่ืองมงายอยู่ในประเทศไทยหรือในภูมิภาค
เอเชียแล้ว	 เพราะปัจจุบันมีการตื่นตัวในระดับ 
สากลอย่างมาก	 ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ทีม่งีานวจิยัอย่างมากมาย		หลายประเทศทัว่โลก 
ที่ใช้น�้าปัสสาวะเป็นยารักษาโรค	 ได้รวมตัว 
ผูส้นใจมีทัง้คนในวงการแพทย์	นกัวทิยาศาสตร์	
บุคคลทั่วไป	จัดการประชุมระดับโลกทุก	๓	ป ี
ว่าด้วยการใช้น�้าปัสสาวะเป็นยารักษาโรคถึง 
๗	 ครั้งแล้วคือ	 การประชุม	 World	 Con- 
ference	 on	 Urine	 Therapy	 ครั้งแรก	
ที่อินเดีย	 เ ม่ือ	 ค.ศ.1996,	 ครั้ งที่ 	 ๒	 ที่
เยอรมัน,	 ครั้งที่	 ๔	 ที่ญี่ปุ ่นและเกาหลีเป็น
เจ้าภาพร่วม,	 ครั้งที่	 ๖	 ที่อเมริกา,	 ครั้งที่	 ๗ 
ทีล่อนดอน			ค.ศ.	2016			ซึง่เนือ้หาหลักการประชุม 
พบว่า	 การที่บอกว่าปัสสาวะเป็นของสกปรก
ควรจะเข้าใจใหม่	 เพราะไตมีหน้าท่ีปรับสมดุล
ร่างกายเท่านั้น	 เช่น	 ถ้าดื่มน�้ามากจะมีการขับ
ออกมาเพื่อทิ้งไป	 ถ้ากินโปรตีนมากร่างกาย
จะย่อยเนื้อสัตว์ออกมาเป็นยูเรีย	 แต่ไม่ได้
หมายความว่าเป็นของสกปรก	แต่เป็นการปรบั
สมดุลของร่างกาย	 มีทั้งนักวิทยาศาสตร์และ

แพทย์เข้าร่วมประชมุ	แลกเปลีย่นประสบการณ์
การรักษา	 และงานวิจัย	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า	
ศาสตร์โบราณที่เกือบถูกลืมเลือนไปได้กลับ
มาเป็นที่สนใจของวงการสุขภาพระดับโลกอีก 
ครั้งหนึ่ง	
	 โดยสรุปคือ	 ในน�้าป ัสสาวะมีสารที่มี
ประโยชน์หลายอย่าง	 และมีสารพิษที่ร่างกาย 
ขับทิ้งโดยผ่านการกรองที่ไต	 แต่มีในปริมาณ
น้อยมาก	เมือ่เราดืม่น�า้ปัสสาวะเข้าไปสูร่่างกาย	
จึงกระตุ้นร่างกายต่ืนตัวขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกัน		
(cellular	immunity,	humoral	immunity)	
เป็นหลักการท่ีทางการแพทย์สมัยใหม่และ 
แพทย์ทางเลือกพยายามศึกษาเพื่อน�ามาใช ้
เยยีวยารกัษา	และป้องกนัโรคต่างๆ		ทีเ่รยีกกนัว่า 
“เซรุ่ม”	“พิษต้านพิษ”	“วัคซีน”	และ	“โฮมิ- 
โอพาธี”	 (Homeopathy)	 ถ้าจะดื่ม	 ควรดื่ม
ปัสสาวะช่วงกลาง	 (midstream	 urine)	 คือ 
ถ่ายปัสสาวะตอนต้นทิ้งเพ่ือล้างท่อปัสสาวะ 
ก่อน	แล้วรองเก็บเฉพาะช่วงกลาง	 เพราะเป็น 
ปัสสาวะที่ไม่ปนเปื ้อนมากที่สุด	 คนทั่วไป 
ปัสสาวะช่วงกลางน้ีจะสะอาดท่ีสดุ	ไม่มเีช้ือโรค 
เพาะเชื้อไม่ขึ้น	ส่วนตอนปลายก็ฉี่ทิ้ง	ถ้าจะดื่ม 
สักครั้งใน	๑	วัน	ก็น่าจะเป็นปัสสาวะครั้งแรก
หลังต่ืนนอน	 ผู้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือมี
เลือดปนควรงดดื่มจนกว่าจะรักษาหายแล้ว
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	 หนังสือ	คุณป่วยเพราะคุณบาป เล่มนี้	เขียน
โดย	 อาจารย์บุญมี เมธางกูร	 อาจารย์สอนพระ
อภธิรรมชื่อดงัเมื่อประมาณสี่ห้าสิบปีก่อน	นอกจาก
จะสอนแล้วอาจารย์ยังเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม	
แต่ละเล่มล้วนแทรกความรู้ตามแนวพระอภิธรรม
ไว้อย่างแยบคาย	รวมถึง	คุณป่วยเพราะคุณบาป	ซึ่ง
เป็นหนังสือขนาด	A5	หนา	๔๐	หน้า	ตีพิมพ์หลาย
ครัง้	ปัจจบุนัเป็นหนงัสอืหายากแล้ว	หากต้องการจะ
อ่านจริงๆ	จะสามารถหาได้ตามห้องสมุดใหญ่ๆ	ที่มี
ตู้หนังสือธรรมะ	
	 ครัง้แรกทีเ่หน็หนงัสอืเล่มนี	้รูส้กึสะดดุใจกบัชือ่
หนังสือ	ที่ฟังดูรุนแรง	แบบที่เรียกว่า	 ‘ฟันธง’	 ไม่มี
ประนีประนอม	 หรือปลอบประโลมใจ	 หากผู้ป่วย
ได้เห็นหนังสือนี้	 อาจจะรู้สึกช็อค	 จนท�าอะไรไม่ถูก	
เพราะไม่เคยจะรูต้วัมาก่อนว่าท�าบาปอะไรไว้เมือ่ใด	
จึงได้มาป่วย	
	 ปุถุชนทุกคนต้องพบกับการเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย
ด้วยกันหมดทั้งสิ้น	 ไม่มีใครหนีพ้นได้เลย	 ปุถุชนจะ
หนีจากการเกิด	แก่	 เจ็บ	ตาย	 ได้	 ต่อเมื่อก้าวเข้าสู่
ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์เท่านั้น	 จึง
จะหยุดวัฏสงสารอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ส�าเร็จ
	 เนื่องจากมนุษย์ต้องเดินทางยาวนาน	ชนิดนับ
ไม่ได้	 แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง	 ท่านก็ได้ตรัสบอกว่า	
ท่านบ�าเพ็ญเพียรบารมีมายาวนาน	 สี่อสงไขยกับ
อีกแสนกัป	อสงไขยหนึ่งยาวนานแค่ไหน	ก็ต้องเปิด

ดพูจนานกุรมพทุธศาสน์	ฉบบัประมวลศพัท์	ของเจ้า
ประคุณ	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)
ดู	เวลานานเท่าใด	จึงจะเรียกว่าหนึ่งอสงไขย
	 คนจ�านวนมากไม่เคยรู้เลยว่า	 เราเกิดมาท�าไม	
เรามีชีวิตไปเพ่ืออะไร	 และเนื่องจากความไม่รู้หรือ
อวิชชานี้เอง	 ท�าให้มนุษย์หลงวนเวียนอยู่ในกิเลส
ตัณหา	 เกิดเป็นอนุสัยพอกพูนต่อเนื่องกันไปทุกภพ
ทุกชาติ	 ไม่มีความตระหนักรู้เร่ืองกฎแห่งกรรม	ผล
ของกรรม	จึงได้สร้างกรรมต่างๆ	 ไปอย่างไร้ทิศทาง	
หากกรรมท่ีสร้างเป็นอกุศลกรรมบถ	 ชีวิตของเขาก็
จะพัวพันกับอกุศลท่ีเขาสร้างขึ้น	 โดยท่ีเขาเองก็ไม่
อาจเข้าใจว่า	ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น
	 ท�าไมคนเราเกิดมามีความแตกต่างกัน	บางคน 
เกิดมาแล้วมีแรงกุศลกรรมส่ง	 ท�าให้ชีวิตของเขา 
ราบรื่น	 หน้าตาผิวพรรณดี	 สติปัญญาเฉลียวฉลาด	
และมีสุขภาพดี	 โรคาพาธน้อย	 หรือไม่มี	 ครั้นถึง
เวลาหมดลมหายใจ	ก็ไปอย่างสบาย	ไม่มีความทุกข์
ทรมาน	 ไม่มีความเจ็บปวด	 เสียดแทงใจและจิต
วิญญาณ
	 ในขณะท่ีบางคนเกิดมาล�าบากยากเข็ญ	 เป็น
คนพิการ	เป็นคนสติปัญญาทึบ	เป็นคนป่วยด้วยโรค
นั้นโรคนี้	บางทีรักษาไม่ได้	โดยไม่รู้เหตุผล	ว่าท�าไม	
บางคนอายุส้ัน	 เกิดมาไม่นานก็ตาย	 ฯลฯ	 เหล่านี้
เป็นเพราะอะไร	 หากไม่ใช่เพราะบาปอกุศลที่ติดตัว
มาจากชาติปางก่อน

พุทธสาวิกา
เรื่องชุดพุทธบริษัท

คุณป่วย
สืบเนื่องจากหนังสือ

เพราะ

คุณบาป
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	 แม้แต่ในพระไตรปิฎกเอง	 ก็ได้พูดถึงบุพกรรม
ของบคุคลในพระไตรปิฎกไว้อย่างมากมาย	ตวัอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดเจนเรื่องหนึ่งคือเร่ืองพระจักขุบาล	 ชาต ิ
ก่อน	พระจักขบุาลเป็นหมอตา	ได้รกัษาหญงิคนหนึง่ 
ให้หายจากโรคตา	แต่หญงิผูน้ัน้ไม่ได้ท�าตามค�าสญัญา 
ทีว่่าจะมารบัใช้	หมอตาคนนัน้จงึหลอกหยอดตาด้วย 
ยาพิษ	ท�าให้หญิงผู้นั้นตาบอดสนิท		ไม่อาจกลับมา 
เห็นได้อีกเลย	 เมื่อเกิดมาในชาติใหม่	 ท่านมีเหตุที่ 
ท�าให้ต้องตาบอด	จากผลกรรมที่ท�าไว้ในอดีตชาติ
	 อีกตัวอย่างที่เด่นชัดมาก	 คือพระมหาโมคคัล-
ลานะ	ซึ่งเป็นพระพุทธสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธ
องค์	เป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มาก	สามารถปราบ
เดียรถีย์นอกลัทธิที่มีฤทธ์ิทั้งหลายได้	 พระมหา- 
โมคคัลลานะสามารถปราบได้หมดสิ้น	แต่เนื่องจาก
ท่านมีบุพกรรมที่เคยทุบตีพ่อแม่จนตาย	ท�าให้ท่าน
หนีกรรมน้ีไม่พ้น	แม้ว่าจะเป็นพระอรหนัต์แล้ว	และ
มีฤทธิ์มากแค่ไหน	ท่านจึงต้องยอมให้เขาทุบตี	แล้ว
เข้านิพพานไปเพราะโดนท�าร้ายนั้นเอง	
	 เพราะฉะนั้น	 เร่ืองกรรม	 ไม่ใช่เร่ืองเล็กน้อย	
หากอ่านหนังสือ	คณุป่วยเพราะคณุบาป	จะเข้าใจได้
ดีว่า	ประพฤติผิดในกุศลกรรมบถ	โดยการท�าอกุศล
กรรมบถ	 แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต	 โดยเริ่มจาก
ศีล	๕	เบญจศีล	ศีลพื้นฐานที่ชาวพุทธควรมี	แค่ห้า
ข้อ	แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะรักษาได้	ทั้งๆ	ที่
ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะท�า	 แล้วปล่อยชีวิตให้วน
เวียนอยู่ในอกุศลตลอดทั้งชีวิต	
	 หากเราเป็นพุทธศาสนิกชน	 ต้องเช่ือในค�าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า	พระศาสดาของเราอย่างไม่มี
ข้อสงสัย	ท่านได้แนะน�าไว้แล้วว่า	อุบาสก	อุบาสิกา	
ควรรักษาศีลห้า	 แม้เมื่อเราไปท�าบุญท่ีวัด	 ก็ต้องมี
การอาราธนาศีลก่อนเสมอ	พอเสร็จกิจออกจากวัด	
ศีลที่อาราธนามาไว้กับตัว	 ก็ค่อยๆ	 มลายหายไป 
ทีละข้อ	จนแทบไม่เหลือศีลอะไรอยู่กับตนอีก

	 เป็นความประมาทอย่างยิ่ง	 ท่ีจะปล่อยตนให้
ปราศจากศีล	ซึ่งเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตที่ประเสริฐ
ท่ีสุดแล้ว	 หากรักษาศีลไว้มั่นคง	 ศีลนั้นย่อมรักษา
ชีวิตเราให้อยู่ในสิริมงคลอันยั่งยืน	ที่ไม่อาจหาซื้อได้
ด้วยเงินทอง	หรืออามสิอ่ืนใด	ต้องสร้างและรักษาไว้
ด้วยตนเองเท่านั้น	
	 หากต้องการมีชวีติทีส่งบเยน็ตามครรลองคลอง
ธรรม	 ก็ต้องรักษาศีล	 แล้วคอยดูว่าศีลจะรักษาเรา
ไหม	 หากเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 มีแต่ความเมตตา
ปราณี	 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น	 หัวใจของเรามีแต่ความ
เมตตาท่ีแผ่ไปสู่สรรพสัตว์	 ท่ีเป็นเพ่ือนร่วมเกิดแก่
เจ็บตาย	 หากมีเมตตาครองใจเช่นนี้	 ความทุกข์
ทรมานจากความป่วยไข้	จะน้อยลงมาก	หรือถึงขั้น
หมดไป	เพราะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนั่นเอง
	 หากต้องการศึกษารายละเอียดในเรื่องการ
รกัษาศลีได้อานสิงส์อะไร	ควรอ่าน	คณุป่วยเพราะคณุ 
บาป	แล้วจะชัดเจนแก่ใจ	และไม่กล้าท�าบาปอีกเลย
	 แม้ในขณะนี้ยังไม่ป่วย	 ก็สมควรอย่างยิ่งท่ีจะ
เตรียมตัว	 สร้างบุญบารมีไว้คุ้มครองตน	 รักษาศีล	
เจริญภาวนา	 จนเกิดปัญญา	 เห็นทุกส่ิงตามความ
เป็นจริง	มีจิตใจมั่นคง	ไม่หวั่นไหว	มีสติสัมปชัญญะ
อันสมบูรณ์พร้อม	 จากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	 เรา
ก็จะไม่ทุกข์ทนทุรนทุรายกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญ	
แม้ว่าส่ิงนั้นคือโรคร้ายใดๆ	 เพราะเรามีกุศลกรรม
ท่ีเราส่ังสมไว้เป็นท่ีรองรับและเกื้อหนุน	 แม้จะเจ็บ
ป่วยถึงตาย	ก็มีสุคติเป็นที่หมาย	และแม้ต้องเกิดใน
ชาติต่อไป	ก็ไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัว	เพราะเรามี 
อริยทรัพย์ติดตามมาด้วย	 เพื่อท่ีจะหนุนน�าให้เรา
สร้างสมบุญกุศลต่อไป	 จนกว่าจะถึงปลายทาง	 คือ	
การจบสิ้นสังสารวัฏ	หรือการได้พบกับพระนิพพาน	
เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาของเรา
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หนอนหนังสือ ผู้สมบูรณ์พูนสุข

 ชวนอ่านหนังสือ

		 โลกทุกวันนี้	 การแพทย์เจริญก้าวหน้าไปไกล
มาก	 แม้แต่การเปลี่ยนอวัยวะส�าคัญ	 เช่น	 หัวใจ	 ก็
เป็นเรื่องที่ท�าได้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ	ที่มีทีมแพทย์
ที่มีประสบการณ์	และมีเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย	
	 ผู ้ เขียนยังจ�าได้ดีว ่า	 นายแพทย์คนแรกที่
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจส�าเร็จ	คือ	นายแพทย์	คริสเตียน 
เบอร์นาร์ด	 และเทคโนโลยีการเปลี่ยนหัวใจก็ได้ 
ถกูเผยแพร่ไปท่ัวโลก	และได้ช่วยชวีติผูป่้วยโรคหวัใจ 
มาแล้วมากมาย
		 เมื่อไม่นานมานี้ 	 เกิดมีเทคโนโลยีใหม่คือ	
การโคลนนิ่ง	 (Cloning)	 หรือการสร้างสิ่งมีชีวิต 
จากเนื้อเยื่อของส่ิงมีชีวิตนั้นซึ่งจะท�าให้สิ่งมีชีวิต 
ที่ได้จากการโคลนนิ่ง	 จะมีความเหมือนต้นแบบ	
ราวกบัเป็นสิง่เดียวกัน	แล้วแต่ประเภทของสิง่มชีวิีต 
และส่วนของเน้ือเยื่อ	 โดยไม่ต้องผสมพันธุ ์แบบ
ธรรมชาต	ิแต่รายละเอยีดในการท�านัน้	คงไม่สามารถ
เล่าได้ในท่ีน้ี	 เพราะผู้เขียนไม่ใช่แพทย์	 ปรากฏว่า
ท�าได้ส�าเร็จ	 สัตว์ตัวแรกท่ีเกิดจากการโคลนนิ่งเป็น
แกะเพศเมีย	 ได้รับการตั้งชื่อว่า	 ดอลลี	 (Dolly)	
หลังจากนั้น	ก็มีผู้น�าเทคโนโลยีโคลนนิ่งไปใช้ทั่วโลก	
แม้แต่ในประเทศจีน	ก็ใช้วิธีนี้กับการเพาะพันธุ์สัตว์
ในฟาร์มบางแห่ง
		 ที่น่ากลัวก็คือ	 ว่ากันว่าโลกอนาคต	 มนุษย์
สามารถเปลี่ยนร่างของตนเองได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่

ยาวนานต่อไป	 เกินกว่าอายุขัยที่ควรจะเป็น	 ด้วย
การผ่าตัดเปล่ียนร่างกายใหม่	 คงไว้แต่สมอง	 ศูนย์
รวมการรับรู้ถึงความมีชีวิตของคน	
		 อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้	 เช ่น	 การฆ่า 
แกงกันเพื่อจะเอาอวัยวะมาใช้	 การขโมยอวัยวะ 
ในโรงพยาบาล	หรือแม้แต่การขายอวัยวะของตวัเอง
เพือ่เงนิ	เช่น	การขายไตข้างหนึง่	เป็นต้น	สิง่เหล่านีฟั้ง
ดูสยองขวัญ	แต่เกิดขึ้นจริงและเป็นหัวข้อที่ถกเถียง 
กันมาก	ว่ามันถูกต้องเหมาะควรหรือไม่
		 หนังสือ	 “การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์” 
เป็นการรวบรวมค�าบรรยายของ	 สมเด็จพระพุทธ-
โฆษาจารย์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	หนังสือนี้ตีพิมพ์เมื่อท่าน 
ยังด�ารงสมณศักดิ์ที่	พระพรหมคุณาภรณ์
		 สมเดจ็ฯ	นัน้มธีรรมชาตเิป็นคนขีโ้รค	ท่านป่วย 
มาตัง้แต่เป็นเดก็ทารก	และป่วยเรือ่ยมา	จนถงึขนาด
โยมพ่อให้ท่านบวชเณร	ตัง้แต่อาย	ุ๑๒	ปี	ท่านด�าเนนิ
ชีวิตอยู ่ในผ้าเหลืองตลอดมา	 และป่วยตลอดมา 
เช่นกัน	เคยป่วยหนักถึงขั้นเป็นวัณโรคในวัยรุ่น	อายุ
ยังไม่ครบบวชด้วยซ�้า	 ท่านฟันฝ่าโรคภัย	 ศึกษาเล่า
เรียนอย่างตั้งใจ	 จนจบเปรียญเก้าประโยคตั้งแต่
เป็นสามเณร	 จบวิชาครู	 จบปริญญาตรีจากมหา- 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสงฆ์
		 ด้วยเหตุที่ท่านป่วยมาตลอด	 แทบไม่มีช่วง
ใดท่ีไม่ป่วยเลย	 แต่ท่านก็ครองชีวิตในสมณเพศ 

การแพทย์ยุคใหม่ ใน พุทธทัศน์
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อย่างงดงาม	ทุ่มเทให้กับการเรียน	การงาน	มีความ 
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด	 ได้รับเชิญให้ไปสอนในมหา-
วทิยาลยัฮาร์วาร์ด	มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี	เป็นต้น 
	 จากการท่ีท่านมีโรคาพาธมาเบียดเบียนตลอด
มา	 ท่านจึงไม่รู้สึกแปลกแยกกับความเจ็บป่วย	 จน
อาจเรยีกได้ว่า	มีความคุน้ชนิกับโรค	ท่านเคยบอกว่า	
ป่วยมากๆ	นี่	หากคิดให้ดี	ก็นับว่ามีข้อดีเหมือนกัน	
คือได้รู้จักโรคต่างๆ	 ที่คนอื่นอาจไม่มีประสบการณ	์
ท่านได้ศึกษาต�าราแพทย์ต่างๆ	ด้วยตนเองจนกระทัง่
สามารถคยุกบัแพทย์ทีรั่กษาท่านได้อย่างเข้าใจกันดี	
แทบไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความ
		 ต่อมา	 มีคณะแพทย์และญาติโยม	 มาขอให้
ท่านบรรยายเรื่องเก่ียวกับการแพทย์ในแง่มุมทาง
พระพุทธศาสนา	 ท่านได้รับการขอเช่นนี้บ่อยคร้ัง
มาก	 ท�าให้ท่านต้องค้นคว้าหลักธรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยว
เน่ืองในเรือ่งเหล่านีม้าแสดงธรรมบรรยาย	หรอืแสดง
ปาฐกถาธรรม	หลายครั้งหลายหน	 ไม่น่าเชื่อเลยว่า	
เมื่อน�ามารวมพิมพ์เป็นหนังสือขนาด	๑๖	 หน้ายก
พเิศษ	หรอืขนาด	A5	หนาถงึ	๖๑๒	หน้า	พมิพ์มาแล้ว
ประมาณ	๖	ครั้ง	แต่ละครั้งที่เป็นการพิมพ์ใหม่	จะม ี
การเพ่ิมเติมเน้ือหาตอนใหม่เข้าไปด้วย	 เพื่อให้ครบ
สมบูรณ์ที่สุด	เพราะฉะนั้น	ใครมีฉบับการพิมพ์ครั้ง
แรกๆ	ควรหาฉบบัล่าสดุมาอ่านด้วย	เพราะนอกจาก
จะมีเพ่ิมแล้ว	 อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้
ทนัสมัยเข้ากบัสถานการณ์ล่าสดุทีเ่กิดขึน้ในขณะนัน้	
		 ในหนังสือเล่มนี้	 รวบรวมเนื้อหาที่เก่ียวกับทั้ง
แพทย์	ทั้งคนไข้	ทั้งบุคลากรทางการแพทย์	ว่าควร
ปฏิบัติอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย	 ผู้
ป่วยควรท�าใจอย่างไร		ทมีบคุลากรรักษาคนป่วยควร 
ท�าตัวอย่างไร	ควรใช้หลักธรรมอะไร
		 ที่น่าสนใจยิ่งคือ	 ค�าถามเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางการแพทย์ต่างๆ	 เช่น	การท�าแท้ง	ว่าในศาสนา
พุทธเห็นอย่างไร	การท�าการุณยฆาต	หรือ	ที่ภาษา

อังกฤษเรียก	Mercy	 Killing	 ท�าได้หรือไม่	 ควรท�า 
หรือไม่ควรท�า	 และปัญหาอื่นๆ	 ที่น ่าสนใจอีก
มากมาย	 ปัญหาจ�านวนมากยากที่จะตอบ	 แต่ท่าน
ผู้ตอบสามารถตอบได้กระจ่าง	 ชนิดหายสงสัยกัน
ไปเลยทีเดียว	
		 หนังสือประกอบด้วย	 ๕	 ภาค	 ได้แก่	 ภาคท่ี	
๑	คนไข้	ป่วยแต่กาย	ใจเป็นสุข	ภาค	๒	คนไข้หวัง	
สังคมไหว้	(รักษาใจ	ยามรักษาคนไข้,	ยุคโลกาภิวัตน์ 
บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้)	 ภาค	๓	
การแพทย์	ทีพ่ึง่ทกุยคุสมยั	(องค์รวมพืน้ฐานของการ
แพทย์)	ภาค	๔	ปัญหาทางการแพทย์	โลกยิ่งเจริญ 
คนยิ่งเผชิญ	 (กรรมกับโรคพันธุกรรม	 ในทัศนะ
พระพทุธศาสนา,	ถาม	-	ตอบ	เทคโนโลยทีางการแพทย์ 
สมัยใหม่	 กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา)	 ภาค	 ๕	
อารยภัยตัวอย่าง	อารยธรรมต้องมีค�าตอบ	(ธรรมะ
ชนะเอดส์)
		 ด้วยเหตุนี้	 หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส�าหรับทุก
คน	ไม่ว่าคุณจะป่วย	หรือไม่ป่วย	คุณเป็นคนไข้	หรือ
คุณเป็นหมอ	 เพราะทุกชีวิตมีธรรมชาติคือการแก	่
และเจ็บ	 อย่างไรเราก็หนีความเจ็บไข้ไม่พ้น	 ตอนนี้
เราอาจยังไม่ป่วย	 แต่ญาติเรา	 เพื่อนหรือคนที่เรา
รักเคารพนับถืออาจจะป่วย	 เราจะได้มีหนทางท่ีจะ
ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจ	ที่เป็นโรคร้ายแรงกว่า 
โรคทางกายเสียอีก
		 เนื้อหาท้ังหมดในหนังสือเล่มนี้	 ได้แสดงถึง
ภมูปัิญญาทีแ่ตกฉานและสุขมุลุ่มลึก	ในการวเิคราะห์	
สังเคราะห์	แจกแจงรายละเอยีด	ทีลึ่กซ้ึง	ในเรือ่งชวีติ	
และการเจ็บไข้	ซ่ึงกคื็อแก่นแท้ความจริงท่ีมนษุย์ต้อง
พบเจออย่างไม่อาจหลีกหนีไปได้เลย	 เพราะฉะนั้น	
จึงควรเรียนรู้และท�าความเข้าใจกับสัจธรรมนี้	 เพ่ือ
เผชิญกับมันด้วยปัญญาและความรู้เท่าทัน	 ซึ่งก็คือ
ธรรมะนั่นเอง	และธรรมะย่อมเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของ
มนุษย์	อย่างไม่มีที่พึ่งใดเหนือกว่า
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วิเทศทัยย์
มองเทศ - มองไทย

พระเขี้ยวแก้ว มานครศรีธรรมราช?    
๒

	 เรื่องราวจากบทก่อนก�าลังเข้มข้น	 มาถึง
ตรงนี้มีประโยคแทรกมาจากเอฟซีว่า	เรื่องราว 
ของพระเข้ียวแก้วเมืองนครศรีธรรมราชไม่ 
เห็นพาดพิงถึงเลย	 ค�าตอบคือเรื่องมันเกิดขึ้น 
เป็นพันปีจะให้สรุปม้วนลงภายในสองสาม 
บรรทัดได้อย่างไร	 ต้องค่อยล�าดับเรื่องราว 
ให้เป็นขั้นตอน	 ติดตามไปเรื่อยๆ	 ก็จะถึงตอน
นครศรีธรรมราชเอง	 ปัญหาคือพอถึงตอนนั้น 
จะยอมรับกันได้หรือไม่		
	 อย่าช้าให้เสยีเวลาเรามาว่ากนัต่อ	พระเจ้า
คุหาสิวะนั้น	 ครั้นทรงทราบว่า	 พระเจ้าจิตต- 
ยานะยกทัพมา	คงจะล่วงรู้ว่ามาดีมากกว่าร้าย 
จึงเปิดประตูเมืองต้อนรับ	 พร้อมตระเตรียม 
ส�ารับกับข้าวจัดเลี้ยงเป็นอย่างดี	 พร้อมเชิญ 
เข้าไปสักการะพระเขี้ยวแก้วภายในวิหารด้วย 
เรียกได้ว่าเปิดเมืองให้พิสูจน์อย่างไม่มีการปิด 
บังอ�าพราง	 ความสงสัยจะได้หายไป	 ภาษา 
ชาวบ้านคือวัดใจกันเลย

	 ตรงน้ีคัมภีร์ได้บรรยายวิหารเอาไว้อย่าง
น่าสนใจว่า	“ตัวสถูปเป็นแก้วมณี ตกแต่งด้วย 
จนัทน์เหลอืง ซุม้ประตูกส็วยงามอลงัการ ดอกไม้ 
ซ้อนกันด้วยลวดลายประดับด้วยแก้วประพาฬ 
มลีายเครอืเถาท่ีประดับด้วยแก้วมกุดาห้อยย้อย 
ลง หน้าต่างก็แกะสลกัเป็นลวดลายประดบัด้วย
แก้วอินทนิล กระดิ่งก็ท�าด้วยแก้วมณี มีดอกไม ้
สีทองประดับตรงมุม ตัวเรือนพระธาตุก็สูง 
ตระหง่าน ส่วนหลังคาก็แล้วด้วยแก้วไพฑูรย ์
มลีวดลาย เป็นรปูมงักร ดดูจุดงักระเช้าทีรุ่ง่เรอืง 
ด้วยแก้วมณี”
	 ผูเ้ขยีนเห็นว่าภาพดงักล่าวน่าจะเกิดขึน้ใน
สมัยอาณาจักรโปโฬนนารุวะ	 ตรงกับสมัยของ
ผู้แต่งคัมภีร์น้ันเอง	 เพราะหลักฐานเหล่าอื่น
ล้วนบอกว่า	สมยัพระเจ้าปรากรมพาหมุหาราช
น้ัน	วดัพระเขีย้วแก้วประดบัตกแต่งงดงามด้วย
อัญมณีอันล�้าค่าหลากหลายสี	 เหมือนสวรรค์
บนพื้นพิภพ
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	 ย้อนกลับมาหาพระเจ้าจิตตยานะ	 ครั้น
ตรวจสอบสิ้นกระบวนความแล้วได้ทูลแจ้งให้
พระเจ้าคุหาสิวะทราบถึงพระบรมราชโองการ
ของพระเจ้าปัณฑุราช	 ผู้เป็นราชาธิราชเหนือ
ชมพูทวีป	คราวนั้นได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไป
ยังเมืองปาตลีบุตร	 เพ่ือมอบถวายแด่พระเจ้า
ปัณฑุราช
	 เนื้อเรื่องตอนนี้มากมายด้วยการแสดง
ปาฏิหาริย์ของพระเข้ียวแก้ว	 ทั้งปราบปราม
พวกชีเปลือยจนพ่ายแพ้	 และสร้างศรัทธาให้
เกิดแก่พระเจ้าปัณฑุราช	 จนพระองค์โปรดให้
ท�าพธิแีห่แหนรอบเมอืงหลวง	พร้อมสร้างวหิาร
ประดษิฐานพระเขีย้วแก้วอย่างยิง่ใหญ่ตระการ
ตา	 ว่ากันว่าพระองค์โปรดให้ประกอบพิธีบูชา
มิได้ขาด	 พระเจ้าปัณฑุราชนั้นทรงพระราช
ศรทัธาต่อพระเขีย้วแก้วยิง่นกั	ถงึกบัมอบถวาย
ราชสมบัติตลอดชมพูทวีปแก่พระเข้ียวแก้ว 
เลยทีเดียว
 
การมอบถวายราชสมบัติแก่พระเขี้ยวแก้วดู
เหมือนว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่สมัยนั้น 
	 ผู้เขียนเชื่อว่ากิริยาดังกล่าว	 น่าจะหมาย
ถงึการยอยกพระพทุธศาสนามากกว่าอย่างอืน่	
โดยลดบทบาทศาสนาอื่นลง	 แล้วชูพระพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาหลัก	 นโยบายเช่นนี้เคยมี
กษัตริย์ทรงด�าเนินตนเป็นแบบอย่างหลาย
พระองค์	นบัแต่พระเจ้าพมิพสิาร	พระเจ้าปเสน- 
ทิโกศล	พระเจ้าอชาตศัตรู	หรือแม้แต่พระเจ้า
อโศกมหาราช
	 ย้อนมาพูดถึงพระเจ้าคุหาสิวะบ้าง	 ครั้น
พระเจ้าปัณฑุราชหันมาศรัทธาพระเขี้ยวแก้ว
แล้ว	ได้โปรดให้ประทานต�าแหน่งเสมอพระองค์	
แสดงให้เห็นว่าพระองค์ให้เกียรตพิระเจ้าคหุา- 

สิวะอย่างสูง	 อาจให้เกียรติในฐานะผู้นับถือ 
พระพทุธศาสนาเหมอืนกัน	หรอือาจเป็นเพราะ 
ปรารถนาให้เมืองปาตลีบุตรรุ่งเรืองด้วยพระ- 
พุทธศาสนา	 โดยอาศัยพระสงฆ์จากแคว้น 
กาลิงคะให้มาช่วยสนับสนุนสงเคราะห์ก็เป็น 
ได้	 เพราะความรุ่งเรืองของพระเขี้ยวแก้วย่อม 
หมายถงึความแพร่หลายของพระศาสนาน้ันเอง 
ประเดน็นีช้ีไ้ด้อย่างเดยีวคอืพระสงฆ์แห่งแคว้น 
กาลงิคะโด่งดงัแพร่หลายกว่าพระสงฆ์แห่งเมอืง
ปาตลีบุตรเป็นแน่	 มิเช่นนั้นคงไม่ได้รับเกียรต ิ
อันสูงส่งจากพระเจ้าปัณฑุราช	 ด้วยเหตุนั้น	 
วัฒนธรรมท้ังสองอาณาจักรน่าจะมีการถ่าย 
โอนนับแต่นั้นมา
	 ไม่นาน	กษัตริย์พระองค์หนึ่งนามว่าพระ- 
เจ้าขีรธาระ	ทราบกิตติศัพท์ของพระเขี้ยวแก้ว
ปรารถนาครอบครอง	แต่หาเลศยกทพัมาแย่งชงิ 
ราชบัลลังก์พระเจ้าปัณฑุราช	 แต่ก็พ่ายแพ ้
สิน้พระชนม์ในสนามรบ	ตรงน้ีอาจตคีวามได้ว่า 
การร่วมมือกันระหว่างพระเจ้าปัณฑุราชกับ
พระเจ้าคุหาสิวะ	 น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความ

รูปปั้นเจ้าชายทันตกุมารและเจ้าหญิงเหมมาลา
หน้าวัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี
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หวาดระแวงของกษัตริย์ผู้มีบุญบารมีเท่าเทียม
กัน	 การที่พระเจ้าขีรธาระยกทัพเข้าโจมตีแต่
แรก	น่าจะเป็นยุทธวิธีตัดไฟแต่ตัดลม

ตรงนี้วิเคราะห์ตามเหตุปัจจัย ผิดถูกอย่างไร
ให้โทษต�ารา
	 ครั้นสิ้นสงครามคราวนั้น	 พระเจ้าปัณฑุ-
ราชได้มีพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าคุหา- 
สิวะอัญเชิญพระเข้ียวแก้วกลับแคว้นกาลิงคะ	
การตัดสินพระทัยครั้งนี้	 เห็นจะเป็นเพราะ
พระเจ ้าคุหาสิวะเสนอตัวออกรบร ่วมกับ
กองทัพของพระเจ้าขีรธาระเป็นแน่	 พระบรม
ราชานุญาตคราวนี้น่าจะเป็นเพราะความดี
ความชอบคราวนั้นก็เป็นได้	

การอัญเชิญพระเขีย้วแก้วกลับภมูลิ�าเนาท�าให้
ช่ือเสียงของพระเจ้าคุหาสิวะโด่งดังไปไกล 
 ต่อมาทันตกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของ
กษัตริย์แห่งนครอุชเชนี	 ได้เดินทางมาสักการะ
บูชาพระเข้ียวแก้ว	 คาดเดาเอาว่าน่าจะมีสกุล
ชาติเสมอกันหรือเป็นทิฐิสามัญญตา	 พระเจ้า
คุหาสิวะจึงพระราชทานพระนางเหมมาลาผู้
เป็นพระราชธิดาให้เป็นมเหสี	 พร้อมแต่งตั้งให้
ด�ารงต�าแหน่งช้ันสงูเพือ่สบืทอดราชสมบตัต่ิอไป 

ตรงนีเ้ป็นประเด็นส�าคัญ หากผ่านเลยไปเกรง
ว่าจะเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ไม่ติด 
	 เหตุที่ทันตกุมารเดินทางมาแคว้นกาลิง-
คะนั้น	 อาจเป็นเพราะศรัทธาพระเข้ียวแก้วดัง
อธิบายในคัมภีร์ก็เป็นได้	 แต่ผู้เขียนเชื่อว่าน่า
จะเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีทางการเมือง
มากกว่าอย่างอื่น	 อย่าลืมว่าหลังอาณาจักร 
โมริยะของพระเจ้าอโศกมหาราชล่มสลายแล้ว	
อาณาจักรน้อยใหญ่ต่างแยกตัวเป็นอิสระ	บาง
อาณาจักรสามารถบกุรกุยึดครองอาณาจักรอืน่	
อาณาจักรขนาดเล็กจะอยู่รอดต้องร่วมมือกัน
ต่อสู้	 สัมพันธไมตรีดังกล่าวไม่พ้นการอภิเษก
สมรสเกี่ยวดองกัน
	 ทันตกุมารอาจมิใช่ชื่อเดิมก็เป็นได้น่าจะ
เปลีย่นภายหลงั	และการทีพ่ระเจ้าคหุาสวิะยก
พระราชธิดาให้และแต่งตั้งในต�าแหน่งชั้นสูงก็
เป็นนัยบอกให้รู้ว่ามีความไว้วางใจมากเพียงไร
	 ต่อมาไม่นานพระราชนัดดาของพระเจ้า- 
ขีรธาระ	 ซึ่งได้สวรรคตคราวสงครามระหว่าง
เมอืงปาตลบีตุร	ได้เคลือ่นพลเข้าตเีมอืงชายแดน 
ด่านหน้าของแคว้นกาลิงคะ	 และเคลื่อนพล 
เข้าใกล้ประชิดติดพระนครเมืองหลวง	 คัมภีร ์
ระบุว่าเหตุที่พระองค์ยกทัพเข้าโจมตีแคว้น 
กาลิงคะครั้งนี้	 ประสงค์อัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว 
ไปสกัการะบชูา	ในพระราชสาส์นส่งถึงพระเจ้า-
คหุาสวิะน้ันระบวุ่า	“จะมอบพระทนัตธาตหุรอื
จะท�าสงคราม”	
	 หากมองสาระในคมัภร์ีแสดงว่าพระทนัต-
ธาตุเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญบารมี	 หากใคร
สามารถครอบครองย่อมเป็นทีย่กย่องสรรเสรญิ
ของหมูเ่จ้าปกครองทัง้หลาย	ดงักรณขีองทนัต-
กมุารแห่งอชุเชนยีงัเสยีสละตนด้วยการเดนิทาง
มาดูแลรักษา

พิธีบูชาพระเขี้ยวแก้ว หน้าวิหารพระเขี้ยวแก้ว 
เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา
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	 แต่ผู้เขียนเช่ืออีกประเด็นหนึ่งคือเป็นการ
ล้างแค้นพระเจ้าคุหาสิวะ	 เพราะสมัยสงคราม
คราวเมืองปาตลีบุตรนั้น	 ผู้สังหารพระเจ้าขีร-
ธาระคงมิใช่ใครอื่นนอกจากพระเจ้าคุหาสิวะ	
การท�าสงครามคราวน้ีประสงค์จะแก้แค้นแทน
พระอยักาเป็นแน่	แต่การอ้างเรือ่งพระทันตธาตุ
น่าจะเป็นอุบาย	เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องดังกล่าว
	 พอมาถึงตรงนี้	 ชวนให้เกิดปัญหาตามมา
คือ	 พระเจ้าปัณฑุราชหายไปไหน	 เมื่อแคว้น 
กาลิงคะอันเป็นสามันตราชของพระองค์ถูก
บุกรุกโจมตี	 เหตุใดพระองค์ไม่ทรงยกทัพมา
ช่วยเหลือ	 ล�าพังเมืองประเทศราชน้อยใหญ่ก็
เห็นว่าเป็นก�าลังพลมหาศาล	 แต่พระองค์กลับ
เมินเฉยไม่เหลยีวแล	ปล่อยให้พระเจ้าคหุาสวิะ
ท�าสงครามต่อต้านอริราชศัตรูเพียงล�าพัง

ตรงนี้มี ๒ ประเด็นชวนตีความ
	 หนึง่นัน้พระองค์คงจะสวรรคตล่วงแล้ว	จงึ
เป็นช่องให้พระราชนัดดาของพระเจ้าขีรธาระ
กล้ายกพลเข้าโจมตแีคว้นกาลงิคะ	และขณะนัน้ 
อาณาจกัรน้อยใหญ่น่าจะประกาศตนเป็นอสิระ	
อีกทั้งผู้สืบราชย์แทนพระองค์ยังไม่เข้มแข็งพอ
	 อีกหนึ่งนั้น	 ผู ้แต ่งคัมภีร ์อาจจะเป ิด
ประเด็นสร้างเรื่องให้เห็นว่าเพราะแคว้น 
กาลิงคะถูกรุกราน	 ย่อมเป็นภยันตรายต่อ
พระเขี้ยวแก้ว	 จึงเป็นเหตุให้มีการอัญเชิญหนี 
ราชภัยมาอาศัยประทับอยู ่เกาะลังกาอย่าง
ถาวร	จวบจนปัจจุบันก็เป็นได้
 
ปัญหาจงึเกดิข้ึนว่า พระเจ้าคหุาสิวะทรงรูจั้ก
คุ้นเคยเกาะลังกาได้อย่างไร
 พออ่านคัมภีร ์ทาฐาวังสะก็พบค�าตอบ	
ดังความว่า	 “บนดินแดนแห่งเกาะลังกานั้น	

พระบรมสารีริกธาตุได้ประดิษฐานอยู ่ก่อน
แล้ว	 พระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองม่ันคง	 มีพระ
อรหันต์ผู้ทรงอภิญญาเหาะมาพ�านักพักอาศัย
เป็นจ�านวนมากเหลอืคณานบัและพระเจ้ามหา- 
เสนะผู้เป็นสหายแห่งเราได้ส่งราชทูตมาบูชา
พระเขี้ยวแก้วหลายครั้งหลายครา”
	 สันนิษฐานว ่าสมัย น้ันเกาะลังกากับ
อาณาจักรกาลงิคะน่าจะเจรญิสมัพนัธไมตรกัีน
เป็นแน่	การเป็นมิตรดังกล่าวหมายถึงการแลก
เปลี่ยนพระสงฆ์ทรงปราชญ์ด้วย	 สอดคล้อง
กับหลักฐานว่าสมัยอาณาจักรอนุราธปุระตอน
ปลายจนถึงอาณาจักรโปโฬนนารุวะตอนต้น	
มพีระสงฆ์นักปราชญ์หรอืแม้แต่ราชวงศ์กาลงิ-
คะหนีภยัสงครามมาอาศยัพระบรมโพธิสมภาร
กษัตริย์ลังกาเป็นระยะ	 จนต่อมากลายเป็น
สถาบันหลักสามารถขึ้นครองราชย์เหนือเกาะ
ลังกา	เป็นเวลาเกินศตวรรษ
	 เห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เองพระองค์จึง
เห็นว่า	 เกาะลังกานั้นแลสามารถปกปักรักษา
พระเขี้ยวแก้วอย่างปลอดภัย	 เพราะมีความ
แข็งแกร่งด้านก�าลังทหารหาญ	อีกทั้งกษัตริย์ก็
ศรัทธามัน่คงต่อพระศาสนาของพระศาสดาเจ้า
	 คมัภร์ีบรรยายไว้ว่าตลอดการเดนิทางของ 
สามภีรรยามปีาฏหิารย์ิเกิดขึน้หลายอย่าง	ทัง้น้ี 
น่าจะเป็นเพราะการส�าแดงปาฏหิารย์ิของพระ 
ทันตธาตุหนึ่ง	และผู้คนตลอดทั้งสัตว์น้อยใหญ่ 
ผู้มีฤทธ์ิตามรายทางต่างศรัทธาพระเขี้ยวแก้ว 
หน่ึง	 ดังตัวอย่างเช่น	 พญานาคได้กลืนกล่อง 
พระเขี้ยวแก้วเอาไว้	 ร้อนถึงพระอรหันต์ผู้ทรง 
อภิญญาต้องส�าแดงฤทธิ์เป็นพญาครุฑเข้า 
ก�าราบ
	 ครั้นเจ้าชายทันตกุมารและพระนางเหม
มาลาอัญเชิญพระเข้ียวแก้วถึงเกาะลังกาแล้ว	
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ได้เข้าพ�านักที่บ้านพราหมณ์ปุโรหิตคนหนึ่ง	
สันนิษฐานน่าจะเป็นนายบ้านชาวทมิฬฮินดู
ผู้อยู่อาศัยตามชายฝั่งทะเล	 เพราะคัมภีร์ระบุ
ว่าสองสามีภรรยาได้แจ้งเหตุท่ีพวกตนเดิน
ทางมาเกาะลังกา	 แล้วแสดงพระเขี้ยวแก้วแก่
พราหมณ์ปุโรหิตน้ัน	 แต่พราหมณ์ท่านนี้แสดง
การบูชาเท่านั้น	 หาได้แจ้งเรื่องราวส่งต่อให้
บ้านเมืองรับทราบไม่	 ส่วนพราหมณ์อนุญาต
ให้สองสามีภรรยาพักที่บ้านตนนั้น	ก็เพราะทั้ง
สองคนปลอมตัวเป็นพราหมณ์สันยาสี	 เห็นจะ
เป็นเพราะเหตุนี้แล	 พราหมณ์ปุโรหิตจึงไม่ได้
ให้ความอนุเคราะห์เท่าที่ควร
	 ครั้นสองสามีภรรยาเดินทางใกล้ถึงอนุ-
ราธปุระเมืองหลวง	 ได้ทราบข่าวการสวรรคต
ของพระเจ้ามหาเสนะ	 ความหวังแทบมลาย
สิน้	“พากนับ่นเพ้อร�าพนัประหนึง่คนบ้าเสียสติ	
ถูกความเศร้าโศกเข้าครอบง�า	 มีลักษณาการ
เหมอืนทศิานทุศิมดืมดิอนัธการ”	แต่ครัน้ทราบ
ว่าพระเจ้าสิริเมฆวัณณะผู้เป็นกษัตริย์พระองค์
ใหม่	 “ทรงศรัทธามั่นคงในบวรพระพุทธ
ศาสนา”	 จึงพากันคลายความเศร้าโศกเข้าไป
หาพระเถระผู้ใหญ่แห่งส�านักเมฆคิริมหาวิหาร 
แล้วเล่าเร่ืองราวทัง้สิน้ทัง้ปวงถวายแก่พระมหา- 
เถระสิ้น
	 ตรงนี้เห็นว่าควรวิเคราะห์ส�านักเมฆคิริ-
มหาวิหารกันก่อน	 หากเข้าใจส�านักแห่งนี้ก็
สามารถสอบทานเรื่องราวของพระเขี้ยวแก้ว
ได้ตลอดสิ้น
	 ส�านักเมฆคิริมหาวิหารนั้น	 ไม่สามารถ
สืบค้นได้ว่าอยู่แห่งหนใด	 ไม่มีในสารบบวัดแม้
จะสืบค้นตามคัมภีร์น้อยใหญ่ก็ตาม	 ไม่ทราบ
ว่าผู้แต่งคัมภีร์ประสงค์จะปิดซ่อนอะไรไว้หรือ
ไม่	 โดยไม่กล้าเปิดเผยให้เห็นว่าส�านักแห่งนี้

อยู่แห่งหนต�าบลใด	 อันเนื่องมาจากผู้แต่งเป็น
พระสงฆ์สังกัดส�านักมหาวิหาร	ความเกรงกลัว
ต่อการผิดธรรมเนียม	 จึงเอ่ยได้เพียงนามพอ 
เป็นนัยเท่านั้น
	 หากวเิคราะห์ตามหลกัฐาน	ส�านักเมฆคริ-ิ
มหาวิหารนัน้หาใช่ทีอ่ื่นใด	นอกจากส�านักอภัย-
คิรีวิหารผู้ฝักใฝ่ค�าสอนมหายานนั่นเอง	เพราะ
หลักฐานตามคัมภีร์อ้างว่า	 “พระเจ้าสิริเมฆ- 
วัณณะพร้อมข้าราชบริพารได้เสด็จไปรับพระ
เขี้ยวแก้วทางทิศเหนือเมืองอนุราธปุระ”	 ซึ่ง
อารามวิหารที่อยู่ด้านทิศน้ันก็คือส�านักอภัย- 
คิรีวิหารนั่นเอง
	 ไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดผู้แต่งคัมภีร์จึง
ไม่กล้าระบุชื่อให้ชัดเจนลงไป	 เพียงแต่ทิ้งนัย
ให้คนรุ่นหลังตีความกันเอง	 แต่ท่านก็ทิ้งหลัก
ฐานให้อ้างในบรรทัดเดียวกัน	 จึงสามารถสรุป
ได้แน่นอนว่าเป็นส�านักอภัยคิรีวิหารนั่นเอง
	 มาถึงตรงนี้	ท่านทั้งหลายคงงุนงงสงสัยว่า
เหตใุดผูเ้ขียนจึงต้องการชีน้�าให้ผูอ่้านเหน็ความ
ส�าคญัของส�านักอภัยคิรวิีหาร	แต่ละตอนท่ีผ่าน
มาก็ปูทางเพื่อให้เห็นบทบาทและความส�าคัญ
ของส�านักแห่งนี้	 เสมือนหนึ่งยัดเยียดให้ผู้อ่าน
คล้อยตามเรื่องราวที่ผู้เขียนพรรณนา
	 สารภาพกันตรงน้ีเลยว่า	ต้องการเรยีกร้อง
ความเป็นธรรมให้แก่ส�านักอภัยคริวิีหาร	เพราะ
การท่ีพวกท่านพากันรักษาคุ้มครองพระเขี้ยว
แก้วหลายศตวรรษ	ก่อนที่จะเปลี่ยนมือมาเป็น
ของส�านักมหาวิหารน้ัน	 ล้วนแลกมาด้วยคม
หอกคมดาบ	 เพราะสมัยหลังถูกบีบบังคับจาก
กษัตรย์ิหลายครัง้ให้หนัมานับถือประพฤตติาม
ส�านักมหาวหิาร	บางครัง้ถงึกับประหารชวีติก็มี	
พระเถระรปูใดไม่พอใจก็หนีไปอาศยัอาณาจักร
เหล่าอื่น	ดังเช่นพระพุทธค�าเพียรเดินทางหลบ
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หนีมาอยู่เมืองนครศรีธรรมราช	 จนได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นราชครูท�าหน้าที่แนะน�ากษัตริย์	
	 ส�าหรับพระมหาเถระที่เจ้าชายทันตกุมาร
และพระนางเหมมาลาเข้าไปปรึกษาหารือนั้น	
คัมภีร์บอกว่าเป็นที่เคารพรักของพระเจ้าสิริ-
เมฆวัณณะยิ่งนั้น	 เมื่อพระเถระทราบเช่นนั้น 
“เกิดปีติยินดีประหนึ่งเสพอมตรส”	ได้อัญเชิญ
พระเขีย้วแก้วไปไว้ในกฏิุตน	จากนัน้มอบหมาย 
ให้สานศุษิย์ดแูลสองสามภีรรยาอย่าให้บกพร่อง 
ส่วนตัวท่าน	เร่งเข้าเฝ้ากษัตริย์ในเพลาบัดนั้น	
	 น่าแปลกคือแทนที่พระเถระจะประกาศ
แก่หมู่สงฆ์	 เพื่อให้ทราบถึงการเข้ามาของพระ
เขีย้วแก้ว	กลบัให้อญัเชิญไปประดิษฐานภายใน
กุฎีแห่งตน	 เสมือนต้องการให้เป็นความลับ	
นอกจากนั้นยังเร่งเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อเพ็ดทูล
อีกด้วย	 หรือว่าภายในส�านักอภัยคิรีวิหารเอง
ก็มีคนชอบและชังในตัวท่าน	 หากแพร่งพราย
ออกไปเกรงจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี	 หรือ
ว่าเม่ือเป็นของส�าคัญเช่นนี้ก็เร่งเข้าเฝ้าเพ็ดทูล
เพื่อความปลอดภัย
	 พระเจ้าสิริเมฆวัณณะนั้น	 ครั้นทรงทราบ
ข่าวแล้วเห็นจะปีติยินดีโลดโผนนัก	 เพราะ	
“ทรงสลบสิน้พระสตสิมปฤด”ี	คร้ันทรงฟ้ืนแล้ว 
ได้ปรึกษาหารือกับพระมหาเถระผู้รอบรู ้ใน
พระไตรปิฎก	 จากนั้นได้อัญเชิญพระทันตธาตุ
ด้วยพระเศยีรประทับบนราชยาน	แห่พระเขีย้ว
แก้วเข้าไปยังอนุราธปุระเมืองหลวง	แล้วโปรด
ให้สร้างหอภายในพระราชวังประดิษฐานพระ
เขี้ยวแก้ว
	 ตอนนี้ข่าวคราวของพระเขี้ยวแก้วแพร่
กระจายไปไกล	มชีาวบ้านเดนิทางมาจากทศิา- 
นุทิศ	 เพื่อกราบไหว้สักการะ	 ครั้นไม่สามารถ 
เห็นต่างพากันเปล่งเสียงอื้ออึง	 เพื่อแก้ปัญหา 

พระเจ้าสริเิมฆวัณณะจึงปรกึษาคณะสงฆ์หาวิธี
แก้ไข	พระสงฆ์มมีตว่ิายามวสนัตฤดเูหน็ควรให้
มีการแห่แหนพระเขี้ยวแก้วรอบพระนครเมือง
หลวงเพ่ือให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสักการะบูชา 
ด้วยเหตุนั้นจึงกลายเป็นประเพณีนับแต่นั้น
มาถึงปัจจุบัน	 พิธีแห่เรียกเป็นภาษาสิงหลว่า 
แอศะละเปราแหร่า	หรอืการแห่เดือนกรกฎาคม 
(บางครั้งเคลื่อนเป็นสิงหาคม)	 เดิมทีน้ันการ
แห่แหนคงไม่อลังการมากมาย	 ต่อมาภายหลัง
น่าจะมีการพัฒนาหลายครั้งหลายครากว่าจะ 
กลายมาเป็นประเพณีส�าคัญดังเราเห็นใน 
ปัจจุบัน
 ส�าหรับพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วสมัยอนุราธ- 
ปุระน้ัน	 มีการบันทึกโดยภิกษุชาวจีนนามว่า 
ฟาเหียน	 ซึ่งได้เห็นพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วแล้ว
บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ความว่า	“กษัตรย์ิ
โปรดให้ท�ารูปภาพร่างกายแบบต่างๆ	แสดงไว้
ตามริมถนนทั้งสองข้าง	๕๐๐	รูป	ซึ่งเป็นภาพ 
ที่มีปรากฏมาในต�านานของพระโพธิสัตว	์
รูปภาพทั้งหมดเหล่านี้ระบายด้วยสีอย่างสดใส	
และส�าเร็จพร้อมไปด้วยความงดงาม	 ซ่ึงแลดู
เป็นประดุจสิ่งมีชีวิตอยู่”

โสมาวดีเจดีย์ เขตโปโฬนนารุวะ เชื่อว่าเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอีกองค์หนึ่ง
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ภาพเหล่านีเ้กดิขึน้ภายหลังพระเข้ียวแก้วเดนิ
ทางมาเกาะลังกาได้สองศตวรรษ
 มีประโยคแทรกขึ้นมาว่า	 สมัยหนึ่งคณะ
สงฆ์กบักษตัรย์ิเหน็แย้งกนั	เรือ่งสถานทีส่�าหรบั
ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว	 เรื่องเล่าว่าการแก้
ปัญหาสมัยนั้นไม่ได้ยุ ่งยากซับซ้อนเหมือน
ปัจจุบัน	 ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันให้ผู้
พิพากษาล�าบากตัดสิน	 “ด้วยการประดิษฐาน
บนราชรถอนัเทยีมด้วยม้าสขีาว”	แล้วอธษิฐาน
ตามแต่พระเขี้ยวแก้วปรารถนาจะประดิษฐาน
ที่แห่งใด	 ปรากฏว่าราชรถวิ่งเข้าไปภายใน
พระราชวัง	 พระเจ้าแผ่นดินจึงโปรดให้สร้าง
วหิารอย่างสวยสดงดงาม	อลงัการด้วยลวดลาย
วิจิตรตระการตา
	 ประเด็นหน่ึงซึ่งลืมพูดถึงคือ	 พระเจ้า
สิริเมฆวัณณะแห่งเกาะลังกานั้นทรงเลื่อมใส
ศรัทธาพระเขี้ยวแก้วยิ่งนัก	ถึงขนาดถวายพระ
ราชบัลลังก์แก่พระเขี้ยวแก้วเลยทีเดียว	
	 ตรงนี้ตีความได้หลายอย่าง	 บางครั้งการ
ถวายราชบัลลังก์อาจหมายถึงการถวายความ
อปุถมัภ์ก็เป็นได้	หรอือกีนยัหนึง่พระองค์พร้อม
พสกนกิรทกุหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกนัศรทัธาต่อ
พระเขี้ยวแก้วทั้งสิ้นทั้งปวงก็เป็นได้	 ตรงนี้อาจ
ตีความได้ว่าผู้คนทุกหมู่เหล่าต่างศรัทธามั่นคง
ในพระพุทธศาสนา	 พร้อมถวายการอุปถัมภ์
เป็นอย่างดี
	 สมัยต ่อมา	 พระเขี้ยวแก ้วกลายเป ็น
สญัลกัษณ์ของความเป็นกษตัรย์ิ	หมายความว่า
ผูใ้ดเป็นผูค้รอบครองพระเขีย้วแก้ว	ผูน้ัน้ย่อมได้
รบัการยอมรับจากคนทกุหมู่เหล่าโดยนติินยัว่า
เป็นกษัตริย์แห่งเกาะลังกาอย่างถูกต้อง	 เรียก
ว่า	“อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ”	และคตินิยม
แบบนี้ก็มีการสืบทอดยาวนานจนถึงราชวงศ์

สุดท้าย	ก่อนที่เกาะลังกาจะตกเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ
	 นอกจากน้ัน	 คติความเชื่อพระเขี้ยวแก้ว
ยังเปลี่ยนรูปมาเป็นเทพเจ้าผู้ประทานฝน	เหตุ
เพราะชาวสงิหลอพยพโยกย้ายเมอืงหลวงบ่อย	
และส่วนใหญ่โยกย้ายมาอยูบ่ริเวณร้อนชืน้	การ
ต้องการฝนเพื่อท�าการเกษตรจึงมีความส�าคัญ	
ผู้ทรงมหิทธานุภาพบนเกาะลังกาย่อมไม่มีใคร
เกินพระเขี้ยวแก้ว	 จึงกลายเป็นเทพประทาน
ฝนโดยสมมต	ิและพธิขีอฝน	ย่อมเป็นพระราช- 
ภารธุระอย่างหลีกเลี่ยงมิได้	

ค�าถามคือเรื่องราวของทันตกุมารและนาง
เหมมาลาหายไปไหน 
	 คัมภีร์ระบุแต่เพียงว่ากษัตริย์ศรีลังกาได้
พระราชทานทรัพย์สมบัติจ�านวนมาก	 พร้อม
ถวายฐานันดรอันเหมาะสมแก่ท้ังสองพระองค์	
ตรงนี้ตีความว่าทั้งสองพระองค์น่าจะพ�านัก
อาศัยที่เกาะลังกานั้นเอง	 โดยความอุปถัมภ์
ของกษัตริย์ลังกา	 เหตุเพราะอาณาจักรกาลิง-
คะบ้านเกิดตกเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์อื่นแล้ว	
หากเป็นเช่นน้ัน	 ทั้งสองพระองค์น่าจะมีส่วน
ชักชวนชาวกาลิงคะอีกหลายกลุ่ม	 ให้อพยพ 
โยกย้ายมาอยูบ่นเกาะลงักา	จนแตกหน่อกลาย
เป็นผู้ทรงอิทธิพลสมัยต่อมา	 ครั้นล่วงเข้าสู ่
อาณาจักรโปโฬนนารวุะได้กลายมาเป็นกษัตรย์ิ
ของชาวลังกาหลายพระองค์	(คราวหน้ามาพูด
ถึงพระเขี้ยวแก้วในนครศรีธรรมราช)

พระพุทธรูปศิลา บริเวณวัดพระเขี้ยวแก้ว 
เมืองเก่าโปโฬนนารุวะ
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 สุขภาพ		นั้นหรือ		คือความสุข

ไม่มีทุกข์		ทางกาย		ไร้ทุกขจ์ิต
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โรคโลภะ		ด้วยทาน		เจือจานสิน

โรคโทสะ 	ด้วยเมตตา  การุณยจ์ินต์

โมหะสิ้น		ด้วยภาวนา		ปัญญาญาณ

	 คือธรรม  โอสถ		รดดวงจิต

ราดล้างพิษ		ปลิดปลง		ส่งปหาน

เหล่าโรคา		พยาธิ		อริมาร

จิตสะอ้าน		วิญญาณสะอาด		ปราศทุกข์ภัย		๛

ปุญฺญวํโส



v	วิสัชนาธรรม :
	 เทศน์พระมาลัย	-	เทศน์มหาชาติ
v	ปรารภธรรม :
	 ส�านักปฏิบัติธรรมที่สมนาม	(จบ)
v	ปัญญาภิวัฒน์	:
	 สุขภาวะแนวพุทธ
v	กวีกันยา	:	ห้วงหิว	-	หายห่วง
v	ปัญญารัตนะ	:	ท�าอย่างไร
	 จึงจะทุกข์น้อย	แก่ช้า	อายุยืน

v	ชวนรู้	:
	 พุทธวิธีรักษาสุขภาพ
v	ชวนคิด	:	น�้ามูตร	-	ยากลางวัด
	 ของพระพุทธองค์		มีประโยชน์จริงหรือ	?
v	 เรื่องชุดพุทธบริษัท	:		สืบเนื่องจาก
	 หนังสือ	“คุณป่วยเพราะคุณบาป”
v	ชวนอ่านหนังสือ	:
	 การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์
v	มองเทศ	-	มองไทย	:
	 พระเขี้ยวแก้ว	มานครศรีธรรมราช	?	(๒)


