วิจัยพบ สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได (ตอนจบ)
โดย ผูจัดการออนไลน

แพทยอกี คนหนึ่งที่นาํ วิชาเจริญสติไปใชไดผลคือ น.พ. อี เลียตเดทเชอร นายแพทยผูนี้พบวา
การใหผปู ว ยเจริญสติในอิริยาบถตางๆในชีวิตประจําวัน จะชวยปองกันโรคทัง้ ประเภทเรื้อรัง
และเฉียบพลัน ชวยรักษาโรคที่เปนอยูได และสงเสริมใหรางกายและจิตใจ ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Elliot Dacher, Intentional Healing, 1996) นายแพทยอีกทานหนึ่งคือ นายแพทยคา
แบด ชิน เจ ไดศึกษาคนไขที่มีอาการปวดเรื้อรัง ซึ่งไมตอบสนองตอการรักษาตามแนวแพทยแผนปจุ
บัน อาการปวดในผูปวยเหลานี้มีปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล ปวดศีรษะ ปวดบริเวณใบหนา เจ็บ
หนาอกจากโรคหัวใจและปวดทอง โดยใหฝกการเจริญสติ 10 สัปดาห พบวา 50-60 % ผูปวยมีอาการ
ปวดลดลงและมีความทุกข เนื่องจากการปวดลดลงดวย ในขณะเดียวกันใชยาแกปวดลดลง (KobatZinn J, et al, The Clinical Use of Mindfulness Meditation for the Self-regulations of Chronic
Pain, J Behav, Med, 1985)
น.พ. เคนเน็ต เอส แคฟเพ็น ศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดกลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
จํานวน 77 ราย โดยใหผูปวยเจริญสติปฏฐาน 4 เปนเวลา 10 สัปดาห พบวา 50% มีอาการดีขนึ้ ปาน
กลาง และดีขนึ้ มาก (Kenneth H. Kaplan, et al., The Impact of a Meditation-Base Stress
Reduction Program on Fibromyalgia General Hospital Psychiatry,1993) นายแพทยชแุ นล
ชาพปโร และคณะพบวา การใหนกั ศึกษาแพทยเจริญสติสามารถลดความเครียดและความ

ซึมเศราลงได และในขณะเดียวกันทําใหนักศึกษามีความเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากขึน้ ดวย (Shunal
Shapiro, et al., Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on Medical and Pre-Medical,
Students J. of Beha, 1998)
ซี.เอ็น. อเล็กซานเดอรและคณะ ไดศึกษาผูปว ยสูง อายุ 73 ราย อายุเฉลี่ย 80 ป โดยให
กลุมหนึ่งฝกสมาธิ กลุมที่สองฝกการเจริญสติ กลุมที่สามไมใหทําอะไร พบวากลุมที่ฝก สมาธิและที่
ฝกการเจริญสติจะมีความสดชื่นราเริง สุขภาพจิตและรางกายแข็งแรงดี มีความผอน คลาย
ความดันโลหิตดีกวากลุมที่ไมไดฝก และเมื่อติดตามไป 3 ป พบวา กลุมที่ฝก สมาธิมีชวี ิตอยู 100 %
กลุมที่ฝก การเจริญสติมีชีวิตอยู 87.5 % สวนกลุม ทีไ่ มไดฝกอะไรเลยนัน้ มีชีวิตอยู 64 % (C.N.
Alexander, et al., Transcendental Meditation, Mindfulness,and Longevity : An Experimental
Study with Elderly, J of Personality and Social Psyclology, 1989)
การปฏิบัติธรรมและการรักษาโรค
เราอาจสรุปไดวา งานวิจยั ในเรื่องการสวดมนต การปฏิบัติสมาธิวิปสสนากรรมฐาน มีอยูจาํ นวน
มากเพียงพอ ที่แสดงใหเห็นวา การปฏิบตั ิธรรมดวยการสวดมนต การแผเมตตาและการปฏิบัติ
สมาธิวปิ สสนากรรมฐาน สามารถรักษาโรคไดหลายโรค เพราะจิตใจและรางกาย มี
ความสัมพันธใกลชิดมากจนแทบแยกออกจากกันไมได บทสวดมนตตา งๆ ทีห่ ลวงพอแนะนํา
เชน สวดอิตปิ โส เทาอายุ หรือสวดคาถาพาหุงฯ มหาการุณิโกฯ ลวนเปนประโยชนแกสขุ ภาพ
ทั้งนัน้ ทําใหจิตใจแจม ใสและมีพลัง สวนการแผเมตตา หรือเมตตาภาวนานั้น สามารถชวย
ใหเกิดการผอนคลายไดมาก เพราะการแผ เมตตาเปนการสรางอารมณออ นโยนตรงขามกับ
โทสะหรือความโกรธ ถาทําบอยๆ จะทําใหใจเย็นจิตเปนสมาธิไดงายและมีพลัง การแผ
เมตตาที่เกิดจากสมาธิมพ
ี ลังมากจนไมนา เชื่อ เชน กระแสเมตตาของพระพุทธเจาที่สามารถ
หยุดชางนาฬาคีรที ี่ดุรา ยไดทนั ที
สวนการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน มีคุณคาตอสุขภาพมากเชนกัน ที่สําคัญคือทําใหหายเครียดได
ความเครียดมีผลเสียตอรางกายมากทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคความจําเสื่อม และโรคมะเร็ง เปนตน นอกจากนัน้ การที่
หลวงพอสอนเราใหยึดถือพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งและใหนกึ ถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ ไมใหหลงงมงายใน
ไสยศาสตรนนั้ ก็เปนวิธีสําคัญอีกวิธหี นึ่งในการบําบัดโรค เปนการใชจินตนาการ รักษาโรค แพทย
สมัยใหมจํานวนมากเริ่มนําวิธีนมี้ าใชในการบําบัดโรคใหผูปวย งานวิจัยทางการแพทยพบวา การฝก
คิดจินตนาการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกาย อุณหภูมิของรางกาย การใช
ออกซิเจนในเนื้อเยื่อตางๆ การไหลเวียนโลหิต ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ปฏิกิรยิ าของ
มานตา การหลั่งน้ําลาย การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ระดับน้ําตาลในเลือด คลื่นสมองและสารเคมี

และฮอรโมนตางๆ ในรางกาย (Jordan C.S. devinyton K.T., Psychological Correlates of Eidetic
Imagery and Induced Antiety Journal of Mental Ima- gery, 1579)
ดังนั้น แพทยจึงนําวิธกี ารสรางภาพในจิตมาใชในการบําบัดโรคตางๆ เชนโรคหัวใจ โรค
เสนเลือดตีบ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ หอบหืด โรคเครียด โรคนอนไมหลับ เปนตน นอกจากนัน้ ยัง
นํามาใชชวยใหภูมิคุมกัน ของผูปวยดีขนึ้ ทําใหผูปว ยที่เขารับการผาตัด ดมยาสลบ ทําฟน ลดความ
เจ็บปวด และฟนตัวเร็วขึ้น นอกจากนัน้ ยังใชสําหรับสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง ความภาคภูมใิ จใน
ตัวเองใหเกิดขึ้นและแกพฤติกรรมไมดีตางๆ เชน การกินยา สูบบุหรี่ และใชในการสรางเสริมสุขภาพให
ดีอยูเสมอ
ในพุทธศาสนาการใชความคิดจินตนาการมีแทรกอยูในวิธปี ฏิบัตธิ รรมทีช่ ว ยใหจิต
เปนสมาธิ เชนสอนวา ในขณะทีก่ ําลังสวดมนตหรือฟงธรรม เราควรสราง จินตนาการวาเรา
กําลังอยูตอพระพักตรของพระพุทธเจาเสียงที่เราไดยนิ ไดฟง นัน้ เปนเสียงของพระพุทธเจา
พระธรรมทีฟ
่ งอยูก็เปนธรรมที่พระพุทธเจากําลังสอนเราโดยตรง
แลวคิดตอไปวาธรรมที่
สอนเรานัน้ ไมเกินวิสัยสําหรับเรา ถาเกินวิสัยแลวพระพุทธเจาจะไมสอน เรา การมีจนิ ตภาพ
เชนนีท้ ําใหจติ ใจชืน่ บานที่เรียกวาธรรมปติเกิดขึน้ ในใจ
เราจึงอาจกลาวไดวา การใชความนึกคิดจินตนาการ ที่แพทยสมัยใหมแนะนําก็คอื การมี
อนุสติ 10 ประการนัน่ เอง คือ พุทธานุสติ (การระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา) ธัมมานุสติ (การ
ระลึกถึงคุณของพระธรรม) สังฆานุสติ (การระลึกถึงคุณของพระสงฆ) จาคานุสติ(การระลึกถึงการ
บริจาคของตนที่ไดทําไปแลว) เทวตานุสติ (การระลึกถึงธรรมที่ทาํ ใหเปนเทวดา) มรณานุสติ (การ
ระลึกถึงความตาย) กายคตาสติ (การระลึกถึงรางกายใหเห็นวาเปนของไมงาม) อานาปานสติ (การ
กําหนดลมหายใจเขาออก) และอุปสมานุสติ (การระลึกถึงพระนิพพานอันเปนที่สงบระงับแหงทุกขทั้ง
ปวง) การมีอนุสติทั้ง 10 ประการนี้ หรือแมแตมแี คอนุสติ 3 อยาง คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และ
สังฆานุสติ สามารถ ทําใหจิตใจผอนคลายเปนสมาธิในระดับตางๆ ไดเชน เดียวกับการเพงกสิณ
เนรูห อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย สมัยที่อนิ เดียไดรับเอกราชจากอังกฤษใหมๆ เคยเขียนเลาไววา
ครั้งหนึง่ ในระหวางที่ตอสูเพื่อเอกราชของอินเดีย ไดถูกอังกฤษ จับขังในคุก ในขณะทีจ่ ิตใจ
หดหู เครียดและหมนหมอง นัน้ ไดมองเห็นพระพุทธรูปองคเล็กที่ติดตัวอยู ทําใหรูสึกแจมใส
และหายทุกข
เพราะพระพุทธรูปเตือนใหระลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจาที่มตี อศัตรู
ทั้งหลาย เชนทีก่ ลาวไวในบทสวดพาหุงมหากา ทําใหจิตใจแชมชืน่ และมีพลังที่จะตอสูเพื่อเอกราช
ของประเทศชาติตอไป
จึงเห็นไดวาการปฏิบัติธรรมดวยวิธกี ารตางๆ ทีห่ ลวงพอไดเมตตาสั่งสอนนัน้ เปนประโยชนแก
สุขภาพ มากมาย ทําใหมีสขุ ภาพดี มีภูมิตานทานโรคสูง และชวย ใหหายจากโรคเร็วขึ้น นอกจากนัน้

ยังทําใหมีจิตใจดีงาม มีความเห็นแกตัว ความโลภ โกรธ หลง และความยึดถือ มัน่ นอยลง เกิดปญญา
มองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปน จริง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย สามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดวยจิตสงบ ดวยเหตุนี้ โปรแกรมสุขภาพของแพทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จึง มีเรื่อง
การสวดมนต การแผเมตตา และการปฏิบัติสมาธิ วิปสสนากรรมฐานอยูดวย
การกลาววา การสวดมนต การแผเมตตา และการปฏิบตั ิสมาธิกรรมฐาน สามารถรักษาโรค
ไดนนั้ มิไดหมาย ความวาโรคทุกโรครักษาไดดวยวิธีดังกลาว หรือผูปฏิบัติจะไมตองเจ็บปวยเลย ความ
เจ็บปวยเปนลักษณะหนึ่งของชีวิตในสังสารวัฏที่หลีกเลี่ยงไมได
นักปฏิบัติเมื่อเจ็บปวยก็ตองไปหา
แพทย โรคบางโรคตองรักษาดวยยา หรือการผาตัดจึงจะหายขาดได สมาธิวิปสสนากรรมฐาน ใหผลดี
ในการรักษาโรคเรื้อรัง(เชน โรคภูมิแพ โรคหอบ หืด) และโรคทางกายที่มีพื้นฐานมาจากสภาพจิตใจ แต
มีโรคจิตบางประเภทที่สมาธิวิปสสนากรรมฐานรักษาไมได เชน โรคหลงผิด โรคประสาทหลอนและโรค
พหุบุคลิกที่มบี ุคลิกลักษณะหลายอยางในคนคนเดียวกัน(จําลอง ดิษยวณิช, ความเครียด ความวิตก
กังวล และสุขภาพ, 2545)
สําหรับโรคเครียดนั้น ถาหากเปนมากจนควบคุมตัวเองไมได สมาธิวปิ สสนากรรมฐานก็รักษา
ไมไดเชนกัน หลวงพอไดเตือนเสมอวา ผูที่มีความเครียดมาก ไมควร ปฏิบัติสมาธิวปิ สสนา
กรรมฐานเปนอันขาด เพราะอาจทําใหอาการรุนแรงขึ้นได แตควรไปผอนคลายดวยวิธีการ
ตางๆ กอน เชน การหายใจเขายาวและลึกแบบ ธรรมชาติ การออกกําลังกายหรือใชยาใน
กรณีทมี่ ีความ จําเปน เมื่อจิตใจผอนคลายจนถึงระดับที่ควบคุมตัวเอง ไดแลว จึงควรปฏิบัติ
สมาธิวปิ สสนากรรมฐาน ในงานวิจยั ตางๆ ที่กลาวมา ความเครียดที่พูดถึง หมายถึง ความเครียด
ธรรมดา ที่ไมรนุ แรงมากจนพูดไมรูเรื่อง
การปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานใหประโยชนแกตัวเรา ทั้งทางศาสนาและในดานสุขภาพ
ประโยชนประการหลัง เปนสิ่งที่มองเห็นไดงายและใชเวลาไมนานมาก แตประโยชนทางศาสนาเปนสิ่ง
ที่มองเห็นไดยากกวา เพราะเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคนแต ละคนเอง คือเปลี่ยน
จากจิตใจที่เปนปุถุชนหนาทึบดวย กิเลสตัณหามาเปนจิตใจที่สงบและใสสวางดวยแสงของ ปญญา
หรือที่พุทธศาสนาเรียกวาเปนจิตของอารยบุคคลระดับตางๆ คือ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ
อรหันต เปาหมายที่สําคัญทีส่ ุดของการปฏิบัติคือการบรรลุพระนิพพาน
อยางไรก็ตาม ไมวาเราจะปฏิบัติเพื่อประโยชนทาง การพัฒนาจิตใจใหเปนจิตใจของอารย
บุคคลดังกลาวหรือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ เราตองรูวิธีปฏิบัติที่ถูกตองและสม่ําเสมอจึงจะไดผล เราตอง
อาศัยครูอาจารยหรือ ผูรูชวยแนะนําและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติแตละขั้นตอน จึงจะ
กาวหนาไปได ครูอาจารยเปน กัลยาณมิตรที่ผูปฏิบัติจะขาดไมได ไมวา จะปฏิบตั ิเพื่อประโยชนทาง

ศาสนาหรือเพื่อสุขภาพ ดวยเหตุนี้ จึงนับไดวา พระอาจารยสอนกรรมฐานทั้งหลาย เชน พระธรรม
สิงหบุราจารย วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี และพระ ธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร มีบญ
ุ คุณใหญหลวง แก
เรา เปนกัลยาณมิตรที่แทจริงแกทุกคน นอกจากจะชวยเหลือเรื่องการสอนใหเราเขาใจธรรมและวิธี
ปฏิบัติที่ถูกตองแลว พระอาจารยเหลานีย้ ังชวยเหลือใหกําลังใจ พลังจิตแบงปนบุญกุศลที่มีอยูใหเรา
ดวย
เมื่อสมาธิวิปสสนากรรมฐานเปนประโยชนเชนนี้ เราจึงควรสนใจและปฏิบัติอยางจริงจัง การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจใหเปนพุทธจิตอาจเปนสิ่งที่ยากสําหรับเรา แตการปฏิบัติเพื่อสุขภาพเปนสิ่งที่
ทําไดงายกวาและเห็น ผลไดไมนาน และในขณะเดียวกันเปนบันไดไปสูเปาหมายทางศาสนาดวย การ
มีสุขภาพไมดี เปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิบัติทางศาสนาที่เห็นไดงายคือ ทําใหเราเสียเวลาและเงิน
ทองในการรักษาตัว ไมสามารถปฏิบัติธรรม หรือทําบุญสรางกุศลใหแกตัวเองไดเต็มที่ การมีสุขภาพดี
ทั้งทางกายและทางใจเปนสิง่ สําคัญที่ชวยใหเราเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางของชีวิตศาสนาไดงาย
ขึ้น สุขภาพ เปนสิ่งที่ทกุ คนตองการสรางใหเกิดขึ้นแกตวั เองดวยการกระทําของตนเอง เราตองไมลืมคํา
กลาวของพระพุทธองคที่วา “อโรคยปรมา ลาภา” (ความไมมีโรคเปน ลาภอันประเสริฐ) สุขภาพดีเปน
สิ่งดีที่สุดของชีวิต เราจะมีสุขภาพดีได ก็ตองมีความอุตสาหะตองใชความพากเพียรพยายามสม่ําเสมอ
ทําใหตัวเองมีสุขภาพดีและรักษาสุขภาพดีใหอยูกับเราจนตลอดอายุขัย
เราโชคดีมากที่เปนพุทธศาสนิกชน เพราะศาสนาพุทธมีทั้งคําสอนและวิธปี ฏิบัตทิ จี่ ะทํา
ใหเรามีสุขภาพดี และหลุดพนจากความทุกขทงั้ ปวง ศาสนาพุทธเปนเสมือนเพชรเม็ดงามที่
ติดตัวเราอยู เราไมตองไปแสวงหาเพชรที่ไหนอีกแลว สิ่งที่ควรทําเวลานี้คอื ใชเพชรเม็ดนี้ ให
เปนประโยชนแกชีวิต กอนทีจ่ ะสายเกินไป
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