วิจัยพบ สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได (ตอนที่ 2)
โดย ผูจัดการออนไลน 2 พฤศจิกายน 2550 13:37 น.

การสวดมนต
สิ่งสําคัญของการเริ่มปฏิบัติกรรมฐานคือการสวดมนต การสวดมนตมีผลดีตอสุขภาพ
โดยไมตองสงสัย การสวดมนตนอกจากจะใหประโยชนทางศาสนา คือ ทําใหจิตเปนสมาธิแลว
ยังเปนประโยชนตอสุขภาพ อยางมากมาย

ทําใหมีการผอนคลาย ทั้งทางกายและทางใจ

นอกจากนั้นยังสามารถใชบําบัดโรคไดดวย ในพระไตรปฎกมีกลาวไวหลายเรื่อง เชน เมื่อพระ
มหากัสสปเถระอาพาธ พระพุทธเจาเสด็จมาและทรงสวดโพชฌงค 7 พอทรงสวดจบ พระ
มหากัสสปก็หายอาพาธ (ปฐมคิลานสูตร สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) ในทํานองเดียว กัน พระ
โมคคัลลานหายอาพาธ ไดเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงโพชฌงค 7 ใหฟง (ทุติยคิลานสูตรสังยุตต

นิกาย มหาวารวรรค) แมแตพระพุทธเจาเองเมื่อทรงอาพาธ ทรงโปรดใหพระมหาจุนทะสวด
โพชฌงค 7 ถวาย เมื่อสวดจบพระพุทธองคทรงหายจากอาการประชวร (ตติยคิลานสูตร สัง
ยุตตนิกาย มหาวารวรรค)
นอกจากนั้น ในสมัยพุทธกาล อุบาสกยังนิยมนิมนตพระสงฆมาสวดมนตใหที่บานเมื่อ
เจ็บปวย เชน ธรรมิกอุบาสก เมื่อใกลจะถึงวาระสุดทายของชีวิต นิมนตพระสงฆมาสวดสติปฏ
ฐานสูตร (อรรถกถาธรรมบท)หรือในกรณีของมานทินคหบดี หรือทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เมื่อ
ไมสบายก็นิมนตพระสงฆมาสวดที่บาน เมื่อสวดมนตจบความเจ็บปวยหายไปได การสวดมนต
ใน กรณีเหลานี้ เปนการนําธรรมมาแสดง การไดฟงธรรม และไดพิจารณาขอธรรมตางๆ ดวย
ปญญาทําใหผูฟงมีความปติ โสมนัส ชุมชื่นเบิกบานใจ จิตใจมีพลัง มีผลใหความเจ็บปวยทาง
กายหายไปดวย ดังนั้น การสวดมนต จึงบําบัดโรคได โดยเฉพาะสําหรับผูมีความรูความเขาใจ
ขอธรรมที่สวดนั้นอยางดีและเคยปฏิบัติธรรมมากอน มีใจนอมไปทางธรรม และชอบสวดมนต
เปนประจํา
การสวดมนตที่ชาวพุทธคุนเคยกันคือการทําวัตรเชา-เย็น สวดมนตแผเมตตา สวดคาถา
พาหุงมหากาฯ และสวดพระปริตรธรรม มีการวิจัยในการแพทยปจจุบันจํานวนมากที่แสดงวา
การสวดมนตชวยใหเกิดความสุข ความพอใจในชีวิตที่เปนอยู เชนทําใหสุขภาพ จิตดี และชวย
แกไขปญหาชีวิตได (Mc Collough Me Prayer and Health : Conceptual Issues ,’ Journal
of psychology and Theology, 1995) ตัวอยางเชน นายแพทยลารี ดอสซี ไดวิเคราะห
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ ๑๐๐ เรื่อง และพบวาในงาน วิจัยตางๆ เหลานี้ การสวด
มนตมีผลตอการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช และการที่แผลหายเร็วขึ้น นอกจากนั้น ในงานวิจัย
หลายรายเราพบวา

การสวดมนตสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได

สมาคม

วิทยาศาสตรทางจิตแหงรัฐเทกซัสไดเจาะเลือด อาสาสมัคร 32 ราย เมื่อแยกเอาเม็ดเลือดแดง
ออกแลว ใสสารละลายที่จะทําใหเมล็ดเลือดแดงบวมและแตกนอยลง ผลคือ เม็ดเลือดแดงนั้น
แตกชาลง (Castleman M, Nature ‘s Cures)

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว เราอาจสรุปไดวา การสวดมนตในรูปแบบตางๆ ทําให
เราผอนคลายทั้งทางจิตใจและทางกาย ทําใหเรารูสึกสบายใจ สภาพจิตใจ เชนนี้มีผลกระทบ
ตอสุขภาพทางใจและทางกายมาก ดวยเหตุนี้จิตแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนไมนอย
จึงนําการสวดมนตมาใชในการบําบัดทางจิตรวมกับวิธีการ รักษาทางการแพทย (King E.,
Bushwick B, Beliefs and Attitudes of Hospital Inpatients about Faith Healing and
Prayer) การสํารวจของ นักวิจัยหลายกลุมพบวา คนอเมริกันนิยมสวดมนตกันมากกลาวคือ 70
% สวดมนตทุกวัน และ 44 % สวดมนตเพื่อการบําบัดโรค มีงานวิจัยจํานวนมากแสดงใหเห็น
วา การสวดมนตชวยใหผูปวยเปนโรครายแรงนอยลง เชน โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเครียด
และโรคซึมเศรา เปนตน แมแตผูปวย ที่เปนโรคมะเร็ง จะมีอัตราตายต่ํากวาประชากรทั่วไป
(Michello Ja, ‘Spiritual and Emotional Determinants of Health,’ Journal of health,1988)
นอกจากนั้น การสวดมนตเมื่อปฏิบัติรวมกับสมาธิยังสามารถลดปญหา การฆาตัวตายและการ
ใชยาเสพติดได (Ellison E.C., ‘Religious involvement and subjective well-begin,’ Journal
of Health Social Behaviors,1991)

การปฏิบัติสมาธิ
การสวดมนตทําใหจิตเปนสมาธิไดงาย ปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับสมาธิและสุขภาพ
มากกวา ๒๐๐ ราย งานวิจัยตางๆ เหลานี้ชี้ใหเห็นผลดีของสมาธิ (หรือการมีจิตใจสงบ จิตตั้ง
มั่นอยู ในอารมณหนึ่งอารมณใด) ตอการรักษาโรคทางกายอยางชัดเจน ดังนั้น แพทยจํานวน
ไมนอยในอเมริกาจึงนําสมาธิไปใชรักษาโรค ผูที่ศึกษาเรื่องนี้ไวมากคือ ดร.เฮอรเบอร เบนสัน
ศาสตราจารยทางอายุรศาสตรแหงโรงเรียนแพทย มหาวิทยาลัยฮารวาด ศาสตราจารย ผูนี้ได
ศึกษาเรื่องนี้มากวา 30 ป ศาสตราจารยเบนสัน เองเคยเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในอินเดีย
และทิเบต ในงานชวงแรก ศาสตราจารยเบนสันไดใหอาสาสมัครทําสมาธิ แลววัดความดัน
อัตราการเตนของหัวใจคลื่นสมองคลื่นหัวใจ เจาะเลือดดูกรดแลคติก พบวาคนที่จิตเปนสมาธิ

ความดันอัตราการหายใจลดลง หัวใจเตนชาลง คลื่นสมองชาและเปนระเบียบขึ้น การเผา
ผลาญอาหารในรางกายลดลง ความตึงตัวของกลามเนื้อลดลง
การคนพบของศาสตราจารยเบนสันครั้งนี้ ทําใหแพทยแผนปจจุบันยอมรับวา จิตใจและ
รางกายมีความ สัมพันธใกลชิดกันจริง พรอมทั้งเชื่อวา การทําสมาธิสามารถรักษาโรคได เพราะ
สมาธิทําใหจิตใจและรางกายผอนคลาย ไมเครียด ในเวลาที่เราเครียด ความดันจะสูงขึ้น การ
หายใจจะเร็วขึ้น ชีพจรเตนเร็วขึ้น กลามเนื้อ จะตึงตัวมากขึ้น อัตราการเผาผลาญสารอาหารใน
รางกาย มากขึ้น และรางกายใชออกซิเจนมากขึ้น ดวยเหตุนี้ ความเครียดจึงทําใหเกิดโรคตางๆ
ได การทําใหเกิดการผอนคลาย ทําใหโรคตางๆหายได งานวิจัยของศาสตราจารยเบนสันพบวา
ผูปวยมาพบแพทย 60-90 % เปนโรคเกี่ยวกับจิตใจมากกวารางกาย การทําใหเกิดการผอน
คลายดวยการทําสมาธิชวยใหโรคสวนใหญหายหรือดีขึ้นได (Benson Lt., et al Relaxation
Respone, Med Clin North AM, 1977) นอกจากนั้น การปฏิบัติสมาธิยังทําใหรางกายหลั่งสาร
บีตา แอนคอฟนด ซึ่งเปนสารประเภทฝนออกมาในสมอง มีผลทําใหผูปฏิบัติรูสึกสดชื่น อิ่มเอิบ
และสุขสบาย
นายแพทยโจน คาบัท-ซิน นักวิจัยทางการแพทยไดพบวา การทําสมาธิรวมกับการออก
กําลังกาย และการควบคุมอาหารในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ความดันลดลงมาก ผูปวยไม
ตองกินยา หรือในกรณีที่ผูปวยที่ใชยาลดความดันอยูแลว การใชยาจะลดลงมากทั้งชนิดและ
ขนาด งานวิจัยชิ้นหนึ่ง รายงานวา ในจํานวนอาสาสมัคร 23 ราย ที่มีคาไขมันโคเลสเตอรอลใน
เลือด 254มิลลิกรัม/เดซิลิตร สามารถลดลงได 30 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังการปฏิบัติได 11
เดือน โดยไมไดควบคุมเรื่องอาหาร งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบวา ความหนาของผนังเสน เลือด
หัวใจในผูปวยความดันโลหิตสูง 60 ราย ลดลง หลังจากฝกสมาธิราว 6-9 เดือน สําหรับผูปวยที่
มีอาการปวดเรื้อรัง อาการปวดลดลง เคลื่อนไหวไดมากขึ้น มีความเครียดและอาการซึมเศรา
นอยลง ผูปวยที่เปนโรคนอนไมหลับ 58 % นอนหลับดีขึ้น และหลังการปฏิบัติได 6 เดือน 91%
ใชยานอนหลับลดลงหรือหยุดยาได สวนสตรีที่มีอาการกอนประจําเดือนอาการลดลง 57% และ

ผูที่มีอาการรุนแรงอาการ จะทุเลาลง ผูปวยที่หัวใจเตนไมปกติ การเตนผิดปกติ ของหัวใจจะ
ลดลง สวนผูปวยปวดศีรษะแบบไมเกรน อาการปวดศีรษะ และความรุนแรงจะลดลง
งานวิจัยตางๆ เหลานี้ แสดงใหเห็นวา การทําสมาธิ

มีผลใหเกิดการผอนคลาย

ความเครียด สามารถรักษาโรคใหหายไดโดยไมตองใชยาหรือใชยานอ ยลง (Zamarra J, et al.,
Usefulness of the Transcendental Meditation Program in the Treatment of Patients
with Coronary Disease, AM J Cardinal, 1996) จิตที่เปนสมาธิเปนจิตที่มีพลัง สามารถ
นําไปใชประโยชนตางๆ ได ประโยชนในทาง พัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ คือทําใหเปนคน
มีสุขภาพจิตดี สงบ หนักแนน ใจเย็น ไมหงุดหงิด ไมฟุงซาน นุมนวล และมีความคิดในทาง
สรางสรรค ในทางสุขภาพ สมาธิทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไขเจ็บต างๆ ได

การปฏิบัติกรรมฐาน
สมาธิที่กลาวมา หมายถึงสิ่งที่ศาสนาพุทธเรียกวาสมถกรรมฐาน การทําสมาธิแบบนี้ไม
วาในขั้นตน (ขณิกสมาธิ) หรือขั้นกลาง (อุปจารสมาธิ) เพียงพอที่จะทํา ใหเรามีสุขภาพแข็งแรง
กําลังของสมาธิที่ทําไดสามารถ กดขมอารมณ หรือกิเลสตางๆ ใหระงับชั่วคราวได แตทําลาย
ไมได มีลักษณะเหมือนเปนหินทับหญา พอเอา หินออก หญาที่เฉาเมื่อไดรับน้ําฝนก็งอกขึ้นใหม
(จําลอง ดิษยวณิช, ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ, 2545)
การปฏิบัติอยางหนึ่งเรียกวา การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการ
ตรัสรูของพระพุทธเจา

มีเฉพาะในพุทธศาสนาเทานั้น ศาสนาอื่น มีแตคําสอนเรื่องสมาธิ

ประเภทแรกเทานั้น วิปสสนากรรมฐานเปนการฝกจิตใหเกิดปญญาเห็นสภาวธรรม ตางๆ เปน
ของไมเที่ยง เปนอนัตตา ทําใหเราเขาใจสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ทําใหถอดถอนความยึดติด
ในสิ่งทั้งปวง วาไมใชตัวเรา ของเรา เปนเหตุใหสามารถ

ขจัดกิเลสโดยเฉพาะกิเลสอยาง

ละเอียดหรืออนุสัยกิเลสไ ด วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่หลวงพอนํา มาสอนคือการเจริญ
สติปฏฐาน 4 ไดแก ใชสติกําหนด กาย เวทนา จิต และธรรม งานวิจัยทางวิทยาศาสตร

การแพทยไดพิสูจนใหเห็นแลววา แนวทางปฏิบัติแบบนี้ ชวยใหการบําบัดโรคไดทั้งทางกายและ
ทางใจ ชวยให จิตอยูกับเวลาปจจุบัน สามารถทิ้งความนึกคิด ทําใหรูสึกเบากายและใจ การ
หยุดความคิดชวยบําบัดโรคตางๆ ได เชน โรคย้ําคิดย้ําทํา โรคตื่นตระหนกกลัว โรควิตกกังวลวา
ตัวเองเปนโรคนั้นโรคนี้ โรคเครียด โรคกลัวอยูคนเดียวและโรคกลัวความมืด เปนตน
การรูจักคิดเปนสิ่งที่ดี แตการคิดมากเปนสิ่งไมดี

เพราะทําใหจิตใจและใบหนามี

ลักษณะเหมือน “ตนออสดที่ถูกตัดแลว” หมนหมองไมมีความสุข ดังนั้นเราจึงควรหยุดคิด (ใน
บางขณะ) จะไดมีความสุข การฝกวิปสสนากรรมฐานเปนการฝกการหยุดคิด โดยการใหจิตใจ
จับอยูที่ลมหายใจเขา-ออก หรือสวนตางๆ ของรางกาย นายแพทยโจน คาเบตซิน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดใชการฝกสติปฏฐาน 4 ในชีวิตประจําวันในการรักษาผูปวยที่เปนโรคเครียด
และโรค ทางกายอื่นๆ เชน

โรคถุงลมโปงพอง และไดจัดตั้งศูนย การเจริญสติทางแพทยที่

มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซต ที่ศูนยนี้โปรแกรมการรักษาของนายแพทยโจนใชเวลา 8 สัปดาห
โดยใหผูปวยมาหาสัปดาหละครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเรียนรูวิธีเจริญสติในชีวิตประจําวัน
และใหผูปวยกลับไปฝกทุกวันที่บานวันละ 45 นาที สัปดาหละ 6 วัน พรอมทั้งใหเทปคาสเสท
ไป 1 มวน เพื่อใหเปดฟงไปปฏิบัติไป นายแพทยผูนี้สอนคนไขครั้งละ 30 คน โดยใหนั่งลอมวง
เปนวงกลม เมื่อครบ 6 สัปดาหจะมีการปฏิบัติแบบเงียบ ไมใหพูดติดตอกัน 8 ชั่วโมง ใหผูปวย
เจริญสติในอิริยาบถตางๆ เชน ทานั่ง เดิน ยืน โดยใหตางคนตางทําไมมองไมสนใจคนอื่น
ในครั้งแรก นายแพทยโจนสอนการใชสติกําหนดรูสวนตางๆ ของรางกายใหชํานาญ โดย
ทําในทานอนหรือทานั่ง คนไขบางคนทําในขณะนั่งรถเข็น ตอไปสอนอานาปานสติ ใหทําสติให
ระลึกรูอยูที่ลมหายใจ หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ และเมื่อหูไดยินเสียงก็กําหนด รู
แลวปลอยวาง เวลาเกิดความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ก็กําหนดรู และเมื่อใจคิดก็กําหนดรูแลว
วางเฉย เขาสอนคนไขใหเจริญ สติในอิริยาบถตางๆ แตละขณะตลอดทั้งวัน เนนที่อิริยาบถยอย
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การกินอาหาร การยืนรอรถประจําทาง การเดินไปทํางาน ในชวง 2
ปแรกที่นายแพทยโจนสอนคนไขไป 1,155 คน พบวา อาการปวดจากโรคตางๆ ดีขึ้น 24 %

หลังจากการฝกครบ 8 สัปดาห อารมณเครียด โกรธ ซึมเศราลดลง 32 % ผูปวยรูสึกดีขึ้นมาก
และเมื่อติดตาม ตอไปอีก 4 ป พบวาอาการตางๆ ดีขึ้น 40-50 % โดยเฉพาะในผูปวยถุงลงโปง
พอง อันเกิดจากการสูบบุหรี่ จัดและ/หรือการหายใจเอาสารพิษเขาไป
ดังนั้น ในปจจุบัน นายแพทยโจน

จึงสอนการเจริญ สติเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม

กายภาพบําบัดสําหรับผูปวย โรคปอด นอกจากนั้นเขาไดศึกษาผูปวยโรค เรื้อนกวาง ซึ่งเปนโรค
ผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง รักษาดวย การฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต ตามผิวหนังทั่วตัวรวมกับการกิน
ยา โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งรักษาโดยการกินยารวมกับการฉายแสง อีกกลุม
หนึ่งไมใหกินยา แตใหฝกวิปสสนารวมกับการฉายแสง

นายแพทยผูนี้พบวาในกลุมที่ฝก

วิปสสนารอยโรคที่ผิวหนัง ยุบหายไปไดเร็วกวากลุมที่ไมไดฝกวิปสสนา (Danial Goleman,
Healing Emotions) ปจจุบันมีผูปวย ผานหลักสูตร 8 สัปดาหของนายแพทยโจนมากกวา
13,000 คน หลักสูตรที่นายแพทยผูนี้คิดคนขึ้นมาไดรับการยอมรับจากศูนยการแพทยกวา 240
แห ง ทั่ ว อเมริ ก า รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า เช น สแตนฟอร ด

และดุ ก ซ ด ว ย

(อานตอฉบับหนา)
(จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 84 พ.ย 50 โดยดร.พินิจ รัตนกุล ผอ. วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล)

