วิจัยพบ สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได (ตอนที่ 1)
โดย ผูจัดการออนไลน3 ตุลาคม 2550 13:45 น.
ความเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งของการมีชีวิตอยูในโลกและ เปนทุกขอยางหนึ่งที่คนทุกคนตองพบทาง
กายและทางใจมากบางนอยบาง การที่จะไมใหรางกายเจ็บปวยเลยนั้นเปนสิ่งเปนไป ไมไดแนนอน เพราะ
เปนธรรมชาติของรางกายที่อวัยวะตางๆ จะเสื่อมลงและถูกคุกคามดวยโรค โอกาสที่รางกายจะเจ็บปวยนั้น
มีอยูเสมอในทุกชวงของชีวิต โดยเฉพาะในวัยเด็กที่อวัยวะแตละสวนยังทําหนาที่ได ไมเต็มที่ และในวัยชรา
ที่อวัยวะเสื่อมลงทุกที พุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อชวยเหลือมนุษยใหพนทุกขและพบสุข คําสอนและพิธีกรรม
ตางๆ มีไวเพื่อวัตถุประสงคนี้ ถึงแมวาโรคภัยไขเจ็บเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได พุทธศาสนาก็ถือวา การไมมโี รค
เปนลาภอันประเสริฐ

เพราะจะทําใหเราสามารถปฏิบัติธรรมใหไดรับประโยชนเต็มที่ตามคําสอน

ในศาสนา ดวยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมุงสอนวิธีปฏิบัติที่จะทําใหมีสุขภาพดีทั้งกายและทางใจ วิธีสําคัญที่
พุทธศาสนาใชปองกันและรักษาโรคคือ การสวดมนต การ ปฏิบัติสมาธิและวิปสสนา วิธีเหลานี้
นอกจากจะเปนประโยชนแกสุขภาพแลว ยังนําไปสูความสุขสูงสุดทาง ศาสนาไดดวย
การสวดมนต ปฏิบัติสมาธิและวิปสสนาเปนสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนรูจัก และปฏิบัติเปนสวนมาก มาก
นอย ตามวาสนา วิปสสนาหรือที่เรียกกันทั่วไปวากรรมฐาน เปนจุดเดนที่สุดของพุทธศาสนาและเปนสิ่ง
สําคัญที่ดึงดูดคนตางศาสนาใหหันเขาหาพุทธศาสนา เพราะกรรมฐานใหประโยชนแกผูปฏิบัติทั้งทางโลก
และทางธรรม ในทางโลกประโยชนของกรรมฐานที่สนใจกันมากในบรรดาชาวตางประเทศเปนเรื่องของ
สุขภาพมาก กวาอยางอื่น สวนประโยชนทางธรรมหรือทางศาสนาไดรับความสนใจนอยกวา ยิ่งมีผูนํา

กรรมฐานไปประยุกตใชบําบัดโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชนโรคความ เครียดและความดันโลหิตสูงเปนผลสําเร็จ
มากเทาไร ยิ่งทําใหประโยชนของกรรมฐานทางดานสุขภาพเปนที่ กลาวถึงกันมากขึ้น
หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชนทางดานนี้ ของกรรมฐานมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ในสังคม
ตะวันตก ในเวลานี้

ชาวตะวันตกที่ไมเคยไดยินคําวากรรมฐานหรือเมดิเตชั่ น (Meditation)

ใน

ภาษาอังกฤษแทบจะไมมีเลย สวนในประเทศไทยนั้นผูสนใจกรรมฐานมีจํานวนมากกวาในตะวันตกโดยไม
ตองสงสัย แตงานวิจัยทางวิทยาศาสตรในเรื่องความสัมพันธระหวางสุขภาพและกรรมฐานยังมีอยูนอย มี
จํานวนไมเพียงพอ ที่จะนํามาสนับสนุนความเชื่อวากรรมฐานรักษาโรคได
ในหนังสือชุด กฎแกงกรรม ที่พระธรรมสิงหบุราจารย หรือหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน
จังหวัดสิงหบุรี พิมพเผยแพรทุกป ผูปฏิบัติกรรมฐานหลายคนไดเขียนเลาเกี่ยวกับผลงานข องกรรมฐานที่มี
ตอสุขภาพของตน ผูเลาคงเลาดวยความจริงใจตามการสังเกตของตน แตเรื่องที่พูดที่เลาใหฟงนี้ยังไมมีการ
ทดสอบความจริง จึงไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะใชยืนยันความเชื่อดังกลาวได ดวยเหตุนี้ในการกลาวถึง
ประโยชนในดานสุขภาพ เราจึงจําเปนตองอางอิงเอกสารงานวิจัยของแพทยชาวตะ วันตกเปนสําคัญ

ความสัมพันธระหวางสภาพจิตใจและโรคภัยไขเจ็บ
กอนที่จะวิเคราะหประโยชนของกรรมฐานที่งานวิจัยตางๆชี้ใหเห็น เราควรจะทราบกอนวา การมี
สุขภาพดีไมไดหมายถึงการมีรางกายแข็งแรงไมมี โรค ภัยไขเจ็บเทานั้น แตหมายรวมถึงการมี
จิตใจดีงามควบคูไปดวย

พุทธศาสนามองดูสุขภาพในลักษณะนี้ เพราะถือวารางกายและจิตใจมี

ความสัมพันธใกลชิดกัน มากจนแทบจะแยกออกจากกันไมได การแพทยแผนปจจุบันยอมรับทัศนะที่กลาว
มานี้และชี้ใหเห็นวา จิตใจมีความสําคัญตอการเกิดโรคและการหายของโรค โรคทางกายหลายโรค เชน
ปวดศีรษะจากความเครียด โรคกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด โรคหัวใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เปนผล
มาจากสภาพของจิตใจที่ผิดปกติเปนสวนมาก
การวิจัยทางการแพทยพิสูจนใหเห็นแลววา

สภาพของจิตใจมีอิทธิพลตอระบบภูมิคุมกันของ

รางกายท ี่เปนปอมปราการธรรมชาติ สําหรับปองกันการโจมตีของสิ่งแปลกปลอมจากนอกรางกาย เชน
แบคทีเรีย ไวรัส เซลลมะเร็ง เพราะสภาพของจิตใจมีความสัมพันธกับระบบประสารทอัตโนมัติที่ทําให
เกิดผลตางๆ ตอรางกายตามมา จิตใจไมปกติ เชน มีความเครียด หรือความโกรธ จะไปกระตุนระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ทําใหรางกายหลั่งสารเคมีทางปลายประสาทที่เชื่อมตอ จากเซลลของภูมิคุมกันในไข
กระดูก มีผลใหภูมิคุมกันของเราลดลง ทําใหเราติดเชื้อหรือเปนมะเร็งไดงาย ในทางตรงกันขามจิตใจที่ปกติ
ปราศจากอารมณที่เปนพิษ เปนภัย เชน ความรัก ความเมตตา จะทําใหภูมิคุมกันดีขึ้น (Danial Goleman ,
Emotional Intelligence) การคนพบความเกี่ยวของระหวางสภาพจิตใจและการ เปลี่ยนแปลงในรางกายที่
มีผลตอระบบคุมกัน ทําใหแพทยหันมาสนใจคนควาหาวิธีบําบัดรักษาโรคภัย ไขเจ็บในรูปแบบใหม โดยไม
ตองใชยาแตโดยการสราง เสริมปจจัยตางๆ ใหรางกายมีภูมิตานทานดีขึ้น ใหรางกายคอยๆรักษาตัวเอง
(Andrew Weil , Spontaneous Healing)
วิธีการรักษาแบบนี้ เปนทางเลือกใหมของการแพทย เรียกกันวาวิธีการรักษาตามธรรมชาติ แพทย
ทั้งในประเทศและตางประเทศที่นิยมการรักษาดวยวิธีนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

สําหรับในประเทศไทย

นายแพทย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และคณะ รวมทั้งศาสตราจารย ดร. สาทิส อินทรคําแหง และชุมนุมชีว
จิต เปนผูบุกเบิก แนะนําวิธีการบําบัดนี้มาเผยแพร โดยเนนการรับประทานอาหารธรรมชาติที่มีกากใย (เชน
ขาวกลองหรือ ขาวซอมมือ ผักผลไม) การขจัดพิษออกจากรางกาย(เชนดวยวิธีอดอาหารหรือสวน ทวาร)
การออกกําลังกาย (เชน การรํากระบอง การเตนแอโรบิค) การฝกหายใจ และการปฏิบัติสมาธิ

(หรือ

สมถวิปสสนา) เปนสําคัญ
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลังกาย การพักผอน อาหาร สภาพสิ่งแวดลอม
และสภาพจิตใจ ประโยชนของการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ (เชน รับประทานผักและ
ผลไมมาก เนื้อสัตวนอย และงดอาหารปรุงแตงที่มีสารเคมีเจือปน) การออกกําลังกาย (เชน การวิ่ง การเดิน
การฝกไทเกก จี้กง โยคะ) การพักผอนใหเพียงพอและการ อยูในสิ่งแวดลอมที่ปราศจากมลภาวะที่มีตอ
สุขภาพทาง กายและทางใจเปนที่รูกันทั่วไป แตในเรื่องของสภาพจิตใจที่มีผลนั้นยังมีผูรูนอย การศึกษาใน
การแพทยสมัยใหมพบวา ถาหากเรามีความคิดในทางที่ดี (เชน ไมคิดมุงรายผูใดหรือไมคิดเรื่องที่
ทําใหเปนทุกข) และมีอารมณที่ดีงาม (หรือที่เรียกกันในวงวิชาการวา อารมณในทางบวก) เชน มี
ความเมตตากรุณา และความเอื้ออาทร ภูมิตานทานจะดีขึ้น)
ดร. เดวิท แมคคลีแลนด แหงมหาวิทยาลัยฮารวาด ไดทดลองดวยการแบงอาสาสมัครออกเปน
2 กลุม กลุมหนึ่งใหดูภาพยนตรเกี่ยวกับแมชีเทเรซาในศาสนา คริสตที่กําลังดูแลคนยากจนในเมืองกัลกัต
ตาในประเทศอินเดีย ดวยจิตใจที่เปยมไปดวยความเมตตากรุณา อีก กลุมหนึ่งใหดูภาพยนตรเกี่ยวกับ
ความโหดรายของทหาร นาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สังหารชาวยิวไมนอยกวา 5 ลานคน

ผลปรากฏวาอาสาสมัครกลุมหนึ่งมีความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจคนยากจนมากขึ้น
และกลุมที่สอง มีความโกรธ เมื่อเจาะเลือดดูปรากฏวาอาสาสมัครใน กลุมแรกมีเซลลภูมิ
ตานทานชนิดที่เรียกวา ที-เซล (ซึ่งมีหนาที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมในรางกาย) เพิ่มขึ้น ในชวงสั้นๆ
และเมื่อใหอาสาสมัครแผเมตตา (หรือที่เรียกวาเมตตาภาวนา) ตอไปอีก 1 ชั่วโมง พบวาที-เซล
เพิ่มอยูนาน แสดงใหเห็นวาอารมณที่ดีมีผลตอสุขภาพโดยตรง ทําใหภูมิตานทานแข็งแกรงขึ้น
(Danial Goleman , Healing Emotions)
จิตใจที่แจมใสเบิกบานมีความสุขมีผลตอการเพิ่ม ที-เซล เชนเดียวกัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ฮารวาด พบวา เมื่อใหอาสาสมัครดูภาพยนตรตลกสนุกสนานแลวเจาะเลือดดูพบวา เซลลภูมิตานทานทีเซลเพิ่มขึ้น (Danial Goleman , Emotional Intelligence) ในทํานองเดียวกันการศึกษาผูปวยที่เปน
มะเร็งเตานมจํานวน 36 คน พบวา 7 ปผานไป ผูปวยเสียชีวิตไปเพียง 24 ราย เมื่อตรวจสภาพ
จิตใจของพวกที่เหลืออยู ปรากฏวาเปนคนที่มีจิตใจแจมใสมีความสุข (Danial Goleman , Healing
Emotions) นอกจากนั้น การศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวาดเหมือนกันชี้ใหเห็นวากลุม คนที่มีอารมณใน
ทางบวกที่กลาวมาเปนคนมีทัศนคติที่ดีตอโลกและชีวิต ไมคอยมีปญหาสุขภาพหรือเปนโรครายแรงเชน
มะเร็ง งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ชี้ใหเห็นเพิ่มเติมวาคนที่มีทัศนคติดังกลาวสวนมากแลว จะไมมี
อาการแทรกซอนหลังผาตัดและฟนตัวไดดีกวา คนที่มองโลกในแงราย (Danial Goleman , Healing
Emotions)
สําหรับผลของการมีอารมณในทางลบหรืออารมณ ที่เปนพิษเปนภัย เชน
อารมณโกรธหรือเกลียดนั้น ดร. จอหน แบรฟูด แหงมหาวิทยาลัยนอรทคารโล
ไรนา ไดศึกษาผูปวยที่มีแนวโนมวาจะเปนโรคหัวใจรุนแรง โดยทดสอบ
สภาพจิตใจเพื่อดูวาผูปวยเปนคนมีโทสะมากนอยเพียงใด และเมื่อพิจารณา
ดูความตีบแคบของ เสนเลือดหัวใจเปรียบเทียบกันแลวปรากฏวา ผูปวยที่มี
อารมณโกรธมาก จะมีเสนเลือดตีบมากกวาคนที่ใจเย็น (Danial Goleman , Healing Emotions)
ดร. เรดฟอรด วิลเลี่ยม อาจารยแพทยแหงมหา-วิทยาลัยดุกซในรัฐนอรทคาโลไรนา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดติดตามนักศึกษาแพทยที่มีอารมณโกรธเรื้อรัง พบวา กลุมที่มีอารมณโกรธนอย และไม
ยาว นานเสียชีวิตไป 3 คน ในจํานวน 136 คน สวนกลุม คนที่มีความโกรธเรื้อรัง ตายไป 16 คน
ปจจัยที่ทําใหคนเหลานี้ตายกอนอายุ 50 ป คือการเปนคนเจาโทสะ (Danial Goleman , Healing
Emotions)

ในทํานองเดียวกัน การศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮารวาด พบวาความโกรธเปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหผูปวยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแนนหนาอกกอนมาโรงพยาบาล 2 ชั่วโมง นอกจากนั้น การศึกษา
คนไขโรคหัวใจของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา คือมหาวิทยาลัยเยลและสแตนฟอรด
พบวา เมื่อติดตาม ผูปวยที่มีอาการทางหัวใจครั้งแรกไป 10 ป ปรากฏวา ผูปวยที่เปนคนโกรธงาย
จะมีอัตราการตายสูงกวากลุม ผูไมโกรธงายถึง 3 เทา (Danial Goleman , Healing Emotions) และ
ผูปวยที่ไดรับการชวยเหลือใหจิตใจมีอารมณดีงามแทนอารมณในทางลบจะมีอัตราการตายลดลง 2 เทา
ของผูปวยที่ไดรับชวยเหลือใหปรับเปลี่ยนอารมณ
นอกจากอารมณโกรธแลว อารมณที่เปนอันตรายตอสุขภาพทางใจและทางกายอีกอยางหนึ่ง คือ
อารมณวิตกกังวล อีมิลกู เภสัชกรชาวฝรั่งเศสพบในการวิจัยวา คนที่มีโรคทางกาย เชน วัณโรค ผูปวยที่
กําลังเสีย เลือด ผูปวยที่มีอาการทองผูก จะมีอาการของโรคเลว ลง ถาหากผูนั้นมีความวิตกังวลแตเรื่อง
โรคภัยไขเจ็บของตน ความวิตกกังวลมักทําใหเกิดความเครียดที่ เปนอันตรายแกสุขภาพและเปนสาเหตุ
ของโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งโรคมะเร็ง
น.พ.บรูช แมคอีแวน จิตแพทยของมหาวิทยาลัยเยล ไดศึกษางานวิจัยทางการแพทยเกี่ยวกับ
ผลกระทบของความ เครียดตอสุขภาพ พบวา ความเครียดทําใหภูมิตานทานของรางกายลดต่ําลงเปน
เหตุใหเซลลมะเร็งแพรหลายไดเร็วขึ้น และทําใหรางกายติดเชื้อไวรัสได เร็วขึ้น นอกจากนัน้ ยังทํา
ใหไขมันอุดตันในเสนเลือด ที่หัวใจ เปนเหตุใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยง ทําให
โรคเบาหวานกําเริบและอาการของโรคหอบหืดเลวลง เกิดอาการลําไสอักเสบ ความเครียดที่เกิด
ติดตอกันนานๆ มีสวนทําใหเซลลสมองเสื่อมลง ซึ่งสงผลใหความจําเสื่อมลงไปดวย (Bruce
Mcevan , Eliot Stellor , Stress and the Individual of Internal Medicine , 1993)
จิตแพทย เซลดอน โคเฮน แหงมหาวิทยาลัยคารเนกี เมลลอน ทํางาน
รวมกับหนวยวิจัยเกี่ยวกับไขหวัดของเมืองเซฟฟลดประเทศอังกฤษ พบวา ผูปวย ที่
ไดรับเชื้อหวัด ไมไดเปนไขหวัดทุกคน ถาหากมีภูมิตานทานดี คนที่มีความเครียด
นอยจะติดหวัดได 27 % เมื่อไดรับเชื้อหวัดจะติดหวัดทันที ในขณะที่ผูมีความ เครียด
มาก จะติดหวัดเปน 47 % นอกจากนั้น นายแพทย ผูนี้ไดทดลองดวยการใหคูสมรส
จําดนวนหนึ่งจดบันทึกไวติดตอกัน 3 เดือน ปรากฏวาคูสมรสที่มีเรื่องทะเลาะเบาะ

แวงกันบอยๆ ราว 3-4 วัน เมื่อไดรับเชื้อหวัดจะติดหวัดทันที เพราะภูมิตานทานต่ํามาก เนื่องจากมี
ความเครียดสูง
นอกจากนั้น จิตแพทยผูนี้ยังพบวาในกรณีผูปวยที่มักเปนเริมที่ริมฝปากหรืออวัยวะเพศ เริมมักจะ
เกิด ขึ้นอีกในเวลามีความเครียด โดยวัดระดับแอนตี้บอดี (หรือสารภูมิตานทาน ที่เม็ดเลือดขาวสรางขึ้นมา
เพื่อตอตานเชื้อไวรัสหรือสารเคมีที่เขาสูรางกาย) ในเลือด ซึ่งแสดงใหเห็นภูมิตานทานโรคตอเชื้อไวรัสเริม
และนายแพทยโคเฮน ยังพบวา นักศึกษาแพทยหญิงที่เพิ่ง หยาใหมๆ หรือผูที่ดูแลผูปวยโรคสมองเสือ่ ม (อัล
ไซ-เมอร) มักจะมีเริมขึ้นบอยๆ เพราะมีความเครียดสูง (Sheldon Cohen, et al , ‘Psychological stress
and susceptibility to common cold ,’ The new England Journal of Medicine , 1991)
การทดลองตางๆ ชี้ใหเห็นความจริงของคําสอนใน พุทธศาสนาที่วา สาเหตุสําคัญของโรค
คือกิเลสในใจเรา ซึ่งไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวาโรคเสน
เลือดหัวใจตีบ เปนผลมาจากการเปนคนมีความโลภ และความโกรธ เชน ความโลภทําใหรับประทาน
อาหารไขมันมากเพราะติดใจในรสอรอย ทําใหเกิดความอยากที่ยับยั้งไมได ในทํานอง เดียวกัน ความโกรธ
หรือความเกลียด มีผลรายตอสุขภาพเชนเดียวกับความเครียด ที่ทําใหเกิดโรคตางๆ โดยเหตุที่สภาพจิตใจมี
ความสัมพันธกับการเกิดโรคตาง ๆ ทั้งทางกายและทางใจ ดังนั้นความผอนคลายทั้งทางกายและใจ จึงเปน
วิธีสําคัญที่จะชวยปองกันและรักษาโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน โรคจิตประสาท หอบหืด
รวมทั้งโรครายตางๆ เชน มะเร็ง วิธีการผอนคลายที่แพทยแผนปจจุบันใหความ สนใจมากเปนพิเศษ
คือ นําการปฏิบัติในพุทธศาสนา มาใชในการบําบัดโรค มีการสวดมนต การแผเมตตา และการ
ปฏิบัติสมาธิวิปสสนากรรมฐานเปนสําคัญ
(อานตอฉบับหนา)
(จากหนังสือธรรมลีลา
มหาวิทยาลัยมหิดล)
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