
สมปุบาท

เพราะม ีอวชิชา เป็นปัจจัย จงึม ีสังขาร (การรวม, ปรงุ, สังเคราะห)์

เพราะม ีสังขาร เป็นปัจจัย จงึม ีวญิญาณ (ธาตรุู)้

เพราะม ีวญิญาณ เป็นปัจจัย จงึม ีนามรปู (ตัวรู ้และตัวถกูรู)้

เพราะม ีนามรปู เป็นปัจจัย จงึม ีสฬายตนะ ( ๖ อยา่ง)

เพราะม ีสฬายตนะ เป็นปัจจัย จงึม ีผัสสะ (กระทบสัมผัส)

เพราะม ีผัสสะ เป็นปัจจัย จงึม ีเวทนา (ความรูส้กึ)

เพราะม ีเวทนา เป็นปัจจัย จงึม ีตัณหา (ความอยาก)

เพราะม ีตัณหา เป็นปัจจัย จงึม ีอปุาทาน (ความ )

เพราะม ีอปุาทาน เป็นปัจจัย จงึม ีภพ ( )

เพราะม ีภพ เป็นปัจจัย จงึม ีชาติ (การเกดิ)

เพราะมี ชาติ เป็นปัจจัย จงึมี ชรา (ความแก่)

ชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสภะ (เศรา้โศก) ปรเิวทะ ( ) ทกุข์ (สภาพทนไดย้าก) โทมนัส (เสยีใจ) อปุายาสะ
(คับแคน้ใจ)

“ ”

นยิาม ๕

๑. อตุนุยิาม
๒. พชีนยิาม (อา่นวา่ พ-ีชะ-น-ิยาม)
๓. จตินยิาม (อา่นวา่ จดิ-ตะ-น-ิยาม)
๔. กรรมนยิาม (อา่นวา่ กํา-มะ-น-ิยาม)
๕. ธรรมนยิาม (อา่นวา่ ทํา-มะ-น-ิยาม)

นยิาม ๕ ปฎจิจสมปุบาท

น

๑ ตัว ไปรวมกับไฮโดรเจน ๒ (H2O)

และเนบลูา กําลังสังเคราะหก์ันอยู่ จนสดุทา้ยก็เย็นลง เกดิเป็นพชื เป็นสัตว ์พชื-สัตว ์มาจากไหน...?
เกดิเป็นพชีนยิาม (อา่นวา่ พ-ีชะ-น-ิยาม) แลว้จงึเกดิเป็นจตินยิาม



าร

-

รอ้น-เย็น เกดิการสังเคราะห ์รวม ผสม ผสาน เป็นธาตใุหม่

รอ้น-เย็น เกดิการแยกสลาย เชน่ ไฟไหม ้ผสุลาย รอ้น-เย็น กระแทกกันอยา่งแรงก็แตกสลาย กลายเป็น พลังงาน

-เย็น

...“จดุกําเนดิของ มหาจกัรวาล”

อตุนุยิาม ฟ ความ

หนิ เป็นพชื เป็นสัตว ์ลว้นแลว้แตถ่อืกําเนดิมาจากความสมดลุรอ้น-

พชีนยิาม (อา่นวา่ พ-ีชะ-น-ิยาม) ทกุวนิาที
มคีณุสมบัตใิหม ่ สังเคราะหก์ันไป-มา กลายเป็น พชื สังเคราะหก์ันไป-มาอาศัยระยะเวลานับลา้นๆปี จนกลายเป็น จตินยิาม
กลายเป็นสัตว์

จตินยิาม สสาร และพลังงาน สังเคราะหก์ันไป-มา กลายเป็นพลัง
เป็น “จติวญิญาณ” ๗ อยา่งคอื

๑. ทรัุงคมัง- ไปไดไ้กล
๒. เอกจรัง (อา่นวา่ เอ-กะ-จะ-รัง) ไปแตผู่เ้ดยีว
๓. อสรรัีง- ไมม่รีปูรา่ง
๔. คหูาสยัง-
๕. อนทิัสสนัง- มองไมเ่ห็น
๖. อนันตัง-
๗. สัพพโตปภัง-

งสรา้งและทําลาย วถิชีวีติของคนจงึมี
กอ้นของ

กรรมนยิาม

กรรมนยิาม

“กรรม” “รหัส”
“เกดิ” และ “การหายของโรค”

“สังขารจงึมวีญิญาณ”

วญิญาณ คอื ธาตรุู ้และตัวถกูรู ้เป็นพลังอยูใ่นจติวญิญาณ

ตวัรู ้ คอื จติ

-รอ้น-ออ่น-แข็ง- -หวาน-มัน-เค็ม
คอื “รปู” โดยมนีาม (ตัวรู)้ ๖ คอื ตา-ห-ูจมกู- น-กาย-



ธรรมนยิาม คอื หลักการ “กรรม”

ณ

-เย็น เย็นเกนิก็ตาย รอ้นเกนิก็ตาย รอ้นมากๆก็ป่วยและตายได ้ เป็น
มากๆก็ป่วยและตายได ้

นมคีณุสมบตั ิ ๓ ประการ คอื

๑. รปู
๒. สญัญา
๓. สงัขาร คอื การปรงุแตง่ การรวม การสังเคราะห์

“สัญญา”
“ไมใ่ช”่ สําหรับเขาออกไปดว้ยเชน่กัน เชน่ ในเวลากลางวัน พชืไม่

ตอ้งการออกซเิจน เขาก็จะคายธาตอุอกซเิจนออกมา ดดูเอาคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปใช ้สว่นในเวลากลางคนื พชืจะตอ้งการ
ออกซเิจน ก็จะดดูเอาออกซเิจนไปใชแ้ละคายกา๊ซคารบ์อนไดอ ตในระดับพชื

“รหัส” จะทําใหเ้ราเขา้ใจ
การรักษาโรค และการดแูลร่างกายใหส้ขุภาพดี

พชืจะเกดิและตาย เกดิ- เขาจะสังเคราะหก์ับธรรมชาตแิละ

-มาจนกลายเป็นสัตว ์มี

-เย็น สังเคราะหก์ันไป-มาอยา่ง

๒ ลักษณะ คอื ขนัธ์
๕

๑. รปู
๒. เวทนา คอื ความรูส้กึนกึคดิ
๓. สญัญา คอื ความจําไดห้มายรู ้
๔. สงัขาร คอื การปรงุแตง่ การร่วม การสังเคราะห์
๕. วญิญาณ คอื ธาตรุู ้

หลักธรรมนยิม (ทํา-มะ-น-ิยม) จนสามารถกา้วไปสู่

การพฒันาชวีติและจติวญิญาณมี ๒ มติ ิคอื

๑ คอื ชวีติมสีมดลุรอ้น-เย็น จงึจะสขุภาพดี

๒

๑ สขุภาพรา่งกายแข็งแรงสมบรูณด์ว้ยสมดลุรอ้น-เย็น

๕ ในสภาพ
๒ ลักษณะคอื เวทนา และวญิญาณ และยังมกีลไก

ตอ้งการ ดดู-ผลักไดโ้ดยอัตโนมัต ิภายใตก้ารทํางานของระบบประสาทอัตโนมัตไิขสันหลัง

อเย็นจัด ก็จะหดมอืหนี



ไขสันหลัง
.

อ
โรค สลาย

คนป่วยไดอ้ยา่งไร..?

ชวีติเกดิมาแตส่มดลุรอ้น- -
ตอ้งการก็จะดันออกดว้ยปฏกิริยิารเีฟล็กซโ์ดยประสาทอัตโนมัตไิขสันหลัง จะเกดิรเีฟล็กซเ์กร็งตัว หนพีษิหรอืขับเอาพษิออก ใน

วญิญาณ

..ตงึ..แข็ง ปวด..ชา..เพลยี..
ณ.

ซลล ์ณ.

..?

สมมตุวิา่ เรากนิอาหารเขา้ไป ๑o สว่น มี ๑ ๙
หรอืไมถ่กูกับรา่งกาย ณ. ก็จะใชไ้ดพ้ลังจาก ๑

ขบัพษิ

ไซเคลิจงึเต็มไปดว้ย กรด ดา่ง

“โครงสรา้งของเซลล”์

กลไกการเกดิโรค..

“โครงสรา้งของเซลล”์ .จุดไหน
ณ.

“กรรม” . โรคเขา้ไดห้มด

สว่น “เม็ดเลอืดขาว”
-เย็นไมส่มดลุ

กลไกการหายจากโรค

ายตัว เลอืดลมก็ไหลเวยีนได ้

๑ ชวีติมสีมดลุรอ้น-เย็น จงึจะสขุภาพดี

๒ ข์



เพราะม ีอวชิชา (ความไมรู่)้ เป็นปัจจัย จงึม ีสังขาร (การปรงุแตง่, สังเคราะห)์

เพราะม ีสังขาร (การปรงุแตง่) เป็นปัจจัย จงึม ีวญิญาณ (ธาตรุู)้

เพราะม ีวญิญาณ เป็นปัจจัย จงึม ีนามรปู (ตัวรู ้และตัวถกูรู)้

เพราะม ีนามรปู เป็นปัจจัย จงึม ีสฬายตนะ ( ๖ อยา่ง)

เพราะม ีสฬายตนะ เป็นปัจจัย จงึม ีผัสสะ (กระทบสัมผัส)

เพราะม ีผัสสะ เป็นปัจจัย จงึม ีเวทนา (ความรูส้กึ)

เพราะม ีเวทนา เป็นปัจจัย จงึม ีตัณหา (ความอยาก)

เพราะม ีตัณหา เป็นปัจจัย จงึม ีอปุาทาน ( )

เพราะม ีอปุาทาน เป็นปัจจัย จงึม ีภพ ( )

เพราะม ีภพ เป็นปัจจัย จงึม ีชาติ (การเกดิ)

เพราะม ีชาต ิเป็นปัจจัย จงึม ีชรา (ความแก่)

มรณะ (ความตาย) โสภะ (เศรา้โศก) ปรเิวทะ ( ) ทกุข์ (ทนไดย้าก) โทมนัส (เสยีใจ) อปุายาสะ (คับแคน้ใจ)

๒

๒

พระพทุธเจา้ตรัสลักษณะของจติวญิญาณ ๗ ประการ

๑. ทรัุงคมัง ไปไดไ้กล
๒. เอกจรัง ไปแตผู่เ้ดยีว
๓. อสรรัีง ไมม่รีปูรา่ง
๔. คหูาสยัง-
๕. อนทิัสสนัง- มองไมเ่ห็น
๖. อนันตัง-
๗. สัพพโตปภัง-

“ฌาน” รูส้กึอยา่งไร เขากอบกอ่และ
สัมพันธก์ันอยา่งไร

ตวญิญาณ มโนปุพพัง คมารัมมา มโน

๒ ดา้น ตอ้งเป็นสุขและมสีมรรถนะ (พลัง)

สว่นความรูส้กึทุ

ชวีติจรงิๆจงึคอืจติวญิญาณ และความรูส้กึ

มสีฬายตนะ จงึม ีผัสสะ

รอ้น-เย็น สมดลุ = สบาย

รอ้น-เย็น ไมส่มดลุ = ไมส่บาย



ความรูส้กึ สขุ-ทกุข์ (เวทนา)

เวทนา จะสรา้งสขุ-ทกุข์ (สขุ-ชอบ, ทกุข-์ไมช่อบ)



เกดิความชอบ-

ความอยากได ้ (ตัณหา) (ความอยาก) ยดึ
( ) ( ) จงึยดึตดิ

ชาติ (การเกดิ) (ความแก่) และตาย (มรณะ) โสภะ (เศรา้โศก) ปรเิวทะ
( รําพัน) ทกุข์ (ไมส่บาย) โทมนัส (เสยีใจ) อปุายาสะ (คับแคน้ใจ)

(กัลป์ปาว
สาร)

รากเหงา้ของปญัหา คอื กามสุขขลัลกิะ (สขุลวง-อสัสาทะ)

สขุลวง-อสัสาทะ เปรยีบเสมอืน..

พยบัแดด..หยวกกลว้ย.. มายากล

กาม..สุขนอ้ย ทกุขม์าก

อายตนะ ๖ ๖ อยา่ง เกดิเป็น สฬายตนะ

นาม- “อวัยวะ”

นาม-

จติวญิญาณ จะเป็นตัวสรา้งสฬายตนะ คอือวัยวะตา่งๆตามปัญญาตรัสรูข้องพระพทุธเจา้ เป็นตัวตงึเอาความรอ้น-
เย็นเขา้มาสังเคราะห์

หนาวต่างกัน

- -

เวลาหนาว ชวีติอยากไดอุ้น่ ถา้ไดอุ้น่ก็สขุ ไมไ่ดอุ้น่ก็ทกุข ์หรอืตาย

เวลาไขล้ด จะหอมขา้ว หอมกระเทยีม เพราะชวีติตอ้งการ

หนา้หนาว จะกนิขา้วไดม้าก เพราะตอ้งการใชพ้ลังงานสูค้วามหนาว

หนา้รอ้น จะกนิขา้วไดน้อ้ย กนิผักไดม้าก เพราะตอ้งใชพ้ลังเย็นสูก้ับความรอ้น

จะเห็นไดว้า่ -เย็น ยังมอีทิธพิลสงูสําหรับชวีติ
ตลอดเวลา



๒ “อวชิชา” “สมปุบาท” เพราะม ีอวชิชา เป็นปจัจยั จงึม ีสงัขาร
ฯลฯ

ชวีติตอ้งการสมดลุทางจติวญิญาณ เชน่เดยีวกับร่างกาย ถา้ใสค่วามไมส่มดลุเขา้ไปทางจติวญิญาณมากๆ ก็จะเป็น

“อวชิชา”
น่าเป็น น่าอรอ่ย ชวีติเสาะแสวงหาใหไ้ดม้าสมอยาก แลว้ก็เสพสมใจ..เป็นสขุ ถา้ไมส่มใจ..เป็นทกุข ์พลังอวชิชาคอื กเิลส เกดิ

สมปุบาท โทมนัส อปุายาสะ

ตัวเอง

“การกระทํา” “กรรม” การกระทําทกุอยา่งยอ่มมผีล

แมเ้พยีงแค่ “การคดิ” ก็ยังสง่ผล “ผลกรรม” = “วบิากกรรม”

กรรมมี ๒ ลกัษณะ

 กรรมดี คอื กศุลกรรม ( )
 ( )

พลังของ “กรรม” แตพ่ลังของ “กรรม” “จติ
วญิญาณ” ขา้มภพ ขา้มชาตกิันทเีดยีว เป็น “วบิากกรรม” “สง่ผล” “จติวญิญาณ”

“กรรม”

-เย็น

“กรรม” .จุดใด ไมใ่ชแ่ค่ “รอ้น-เย็น”

“สมัมา” คอื “ถกูตอ้ง ถกูตรง สูก่ารพน้ทกุข”์

“สมัมาทฐิ”ิ

“วบิากกรรม”

“การคดิ”
สดุ เรยีกวา่ “กรรมสําเร็จสมบรูณ์ดว้ย ๓” คอืกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เรยีกวา่ “กรรมเป็นอันทํา” ตอ้งรอรับผลวบิากกรรม
อยา่งแน่นอน

-ด ี ทําด-ี - เป็นสมบัตอิยูใ่นจติ
วญิญาณของเรา

หล็กไฟฟ้าไปไดไ้กล พลังด-ี

 กรรมโยนิ = กรรมเป็นแดนเกดิ
 กรรมพนัธุ = กรรมเป็นเผา่พันธุ์
 กรรมปฏสิรโณ =

แตค่นสว่นใหญจ่ะไมช่ดัเจน

ทําดี อาจไดด้ ีตอบแทน แบบไหนก็ได ้



“ธรรมจดัสรร” ธรรมะ (ธรรมนยิาม) จัดสรรให ้
เป็นไปตาม กรรม สมบตัขิองเรา

“ปญัญา” ..
รักษาโรค..โรคภัยไขเ้จ็บจะลดนอ้ยลง

พลงัความ ก็นยัเดยีวกนั

..เขาดา่คนื หรอือาจจะตบคนื หรอืฆา่คนื หรอืลกูหลานของเขา มา
ฆา่คนืก็เป็นได ้ ตัวอย่างเชน่ “พระเทวทตั” ถกูแผน่ดนิหรอืธรณีสบู ก็เพราะแรงแหง่ “วบิากบาป” พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทา่นก็
ยังไดรั้บ “วบิากบาป”

“ปวดหลัง”

“ปวดหัว”

“ปวดบดิทอ้งเสยี” เพราะเคยเป็นหมอ ถา่ยทอ้งใหผู้ป่้วยเขาเสยีชวีติ ฯลฯ

-

มาก อวชิชาครอบงําสัตวโ์ลก  จงึจะปรากฏผล “วบิากบาป” สง่ผลอยา่งมาก

แตถ่า้คนทําดมีากๆๆๆ  ทําสมดลุรอ้น- ๓ อาการคอื  พลังอยากกนิ
ไมอ่ยากกนิ และแก่

ถา้พลัง ๒ -เย็น

“กรรมวบิาก” สังเคราะหก์ันแลว้

“ด”ี

“ ”

แลว้แตว่า่ “วบิากบญุ” กับ “วบิากบาป” เขาจะสังเคราะหหั์กลา้งกันแบบไหน

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุ จะทอ้แท ้
เพราะไมเ่ขา้วา่  เขาจะกักไวใ้หเ้ราชดใช.้.ยาวนาน

สนามแมเ่หล็กแหง่ความดี จ ไป

ถา้อยากเห็นผลดี
ทําดแีลว้  ไดรั้บ.. ..

หมดไป ทําความ ไมต่อ้งนอ้ยใจ ไมต่อ้งเสยีใจ ไมต่อ้งทกุขใ์จ
ทําแตด่ี

กศุลธรรม..สามารถยงัอกศุลธรรม..ใหเ้บาบางลงได้

ความสะสมบาป..นําทกุขม์าให้

ความสะสมบญุ..นําสขุมาให้

ทคุตเิป็นอนัหวงัได้

สคุตเิป็นอนัหวงัได้

ตอ้งทําความดมีากๆ

งมคีวามทกุข์
หมดพลัง..ตายจอ้ย



“ความยนิดใีนธรรม”

ข

“วบิากกรรมหนัก”

ถา้ทกุขเ์กนิทนก็จะเลกิทํา แมแ้คค่ดิก็ทกุข ์หรอืแคค่ดิก็ทําใหเ้ป็นโรคได ้ถา้เกนิทน จะเลกิทํา ถา้ถงึขดี เกนิทน แคค่ดิก็ทรมาน
แสดงวา่ ทําดมีากๆแคค่ดิก็เป็นสขุ

ฟังสัจจะชดัๆก็เลกิกลุม้ใจ ทกุขใ์จได ้

๑. “คนด”ี “ไมด่”ี จะไดรั้บผล “ไมด่เีร็ว”
๒. “ ” “ไมด่”ี จะไดรั้บผล “ไมด่ชีา้” (= ..ชา้)

เหตเุพราะ คนดจีะมี “สนามแมเ่หล็กแหง่ความด”ี เตอืนให ้
สํานกึ..

“ผลวบิากกรรม..มจีรงิ” “กําลังโชครา้ย” ก็คอืเรา “กําลังโชค
ด”ี

บเรา ชงิใหอ้ภัย
(อภยั) อโหสกิรรมจรงิ

พลงักศุล+พลงัสมดลุรอ้น-เย็น =

กลไกการหายจากโรค

(กาย-จติ) -เย็น รว่มกับพลังกศุล คณุงามความดี

เซลลโ์ดย DNA RNA

เซลลม์ะเร็ง พษิตา่งๆสลายดว้ยขบวนการ ฟาโตไซโตซสี ร

รว่มกับสมดลุรอ้น-

ตนเองได ้

ประหยัดสดุ ประโยชนส์งู



ประสทิธภิาพสงู

..

และทรงคณุคา่สงูสดุ

นยิาม ๕ กบั สมปุบาท กบัการเกดิและการหายของโรค

ก็ลว้น

 มะเร็ง-

ไมไ่ด ้ แตเ่ม็ดเลื

แตก่ารแพทยว์ถิธีรรม ก็ไดพ้สิจูน ์ และยนืยันใหเ้ห็นจรงิตามหลักการรักษาวา่ โรคทกุโรคสามารถหายได ้

ดว้ยยา ๙ เม็ด หรอืหลักปฏบัิติ ๙ ขอ้ และผูป้ฏบัิตติามหลักการอยา่งเครง่ครัด ก็สามารถรักษาโรคมะเร็งใหห้ายไดนั้บ

รอ้ยนับพันคนเลยทเีดยีว

กลไกการหายของโรคมะเร็ง ตามหลกัการของแพทยว์ถิธีรรม

ซบัพษิ-ลา้งพษิรอ้นตามหลักการยา ๙ (เชน่ ถอืศลี ปฏบัิตธิรรม) พลัง

เซลลม์ะเร็งได ้

ไซโตซสี ขับออกในลักษณะตา่งๆ ระบบต่างๆ

ถกูทําลาย เซลลม์ะเร็งถู

 โรคเบาหวาน

มารถ

แกปั้ญหาโรคเบาหวานได ้นับวันผูค้นก็นั

“การเกร็งบบีเอาพษิออก” ตอ้งใช ้

มนการเกร็งบบีพษิออก

น “ตับออ่น”

มี



-

เบาหวานหายอยา่งไร..?

ดว้ยวธิถีอนพษิ รับสมดลุรอ้น-เย็น ตามหลักยา ๙ เลอืดลมไหลเวยีนได ้

ภายใน ๕ วัน อยา่งน่าอัศจรรย์ โรคเบาหวานจงึหายได ้

หายขาดได ้ โดยการปรับสมดลุรอ้น-เย็น ดว้ยยา ๙ เม็ด หรอืหลักปฏบัิติ ๙

หายจากผั

 ความดนัโลหติสงู

เหตเุพราะรา่งกายมพีษิมาก รอ้น-

ความดันสงู ถา้กนิยาอย่างเดยีว โดยไมป่รับสมดลุรอ้น-เย็นพฤตกิรรม ยาก็ไปกดหัวใจอยา่บบีตัวแรง หัวใจก็ไมบ่บีตัวแรง

นๆ สดุทา้ย เสน้เลอืดในสมองก็แตกตาย

ไตวาย

ความดันสงู มักจะพว่งมากับเบาหวาน หัวใจ และไตวาย

แกไ้ขดว้ยวธิปีรับสมดลุรอ้น-



ปรับสมดลุรอ้น-

แ

 ไทรอยดเ์ป็นพษิ

กระตุน้กระบวนการเม็ตตาโบลกิ

ออกมามาก ไทรอยดจ์งึเป็นพษิ

แกไ้ขดว้ยวธิกีาร ปรับสมดลุรอ้น-เย็น ตามหลักแพทยว์ถิธีรรม ดว้ยหลักปฏบัิติ ๙ ขอ้ ใชเ้วลาถอนพษิ ๓ เดอืนก็หาย

โรคทกุโรคมาจากสาเหตเุดยีวกัน คอื รอ้น-เย็น ไมส่ -

หายตามๆกันไป

 หอบหดื นอนกรน

หอบ หดื เกดิจากรา่งกายมพีษิมาก ไมส่มดลุรอ้น-เย็น จติวญิญาณจ

ออก ก็เกร็งคา้ง ทําใหห้ายใจไมส่ะดวก ก็กลายเป็นหอบหดื

แกไ้ขดว้ยวธิกีาร ปรับสมดลุรอ้น- ลอดลมคลายตัวไมห่ดเกร็งคา้ง ของดเีขา้ได ้ เลอืดลมไหลเวยีนสะดวก

อาการหอบหดืก็หาย



รา่งกายดันพษิออกทางผวิหนัง ระคาย-

ปรับสมดลุรอ้น-

(ยา ๙ เม็ด)

 ปวด บวม แดง รอ้น

ความรอ้น รอ้นมากก็บวมมาก จงึเกดิอาการ ทอ้งมานบวม

แกไ้ขดว้ยวธิกีาร ปรับสมดลุรอ้น-เย็น ถอนพษิรอ้นออก ระบายพษิออกตามหลัก ๙ ขอ้ ของแพทยว์ถิธีรรม ทําใหร้่างกาย

เย็นลง ทอ้งมานก็จะยบุลงเอง

 มะเร็งเม็ดเลอืดขาว

โครงสรา้งของเซลลจ์งึผดิปกต ิผดิรปู

ผดิรา่ง แมแ้ตเ่ซลลเ์ม็ดเลอืดแดงก็ผดิรปู ในสถานกา

เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงก็ผดิรปูผดิรา่ง เสยีโครงสรา้งเพราะถกูเผา เม็ดเลอืดขาวจงึเขา้ทําลายเซลลเ์ม็ดเลอืดแดงดว้ย เพราะสัญญา

คมะเร็งเม็ดเลอืด (SLE) เม็ดเลอืดขาวทําลาย

ตัวเอง



แกไ้ขดว้ยวธิกีารเดยีวกันคอื ปรับสมดลุรอ้น-เย็น

-ซอ่ม ใหร้า่งกายกลับเขา้สูส่ภาวะปกตแิข็งแรง สขุภาพดแีลว้ “จติวญิญาณ”

รา่งกายผลติเม็ดเลอืดขาวนอ้ยลงในสภาพปกต ิหยดุการทําลายตัวเอง เพราะไมม่พีษิใหทํ้าลาย

“เม็ดเลอืดขาว”

เขาทําลายเราไมไ่ด ้เพราะเรามี “เม็ดเลอืดขาว”

เลอืดขาวออ่นแอ จะเป็นโรคไดท้กุโรค แตถ่า้เม็ดเลอืดขาวแข็งแรง ก็จะหายจากทกุโรค

-เย็น จงึหายไปเหมอืนๆกัน เพยีงเพราะเหตกุารปรับ

สมดลุรา่งกายดว้ยวธิเีดยีวกันคอื ลา้งพษิ ปับสมดลุดว้ยหลักการ ๙ ขอ้ (ยา ๙ เม็ด)

ถธีรรม

แตจ่ะปรับสมดลุรา่งกายให ้

สมดลุทางจติวญิญาณ คอื จิ

สมปุบาท

-สมาธ-ิ

๑. หลักไตรสกิขา ศลี-สมธ-ิปัญญา

๒. มรรคมอีงค์ ๘

๓. หลักธรรมโพธปัิกขยิธรรม ๓๗

ชวีติ..

..การแพทยว์ถิธีรรม..

..

..เห็นแสงสวา่งลายอโุมงค ์ทา่มกลางความมดืมดิ

ประหยัด..เรยีบง่าย..ทกุคนทําเองได ้

..

..

ผาสกุ..สงบ..รม่เย็น

“ ..คอื..ตัวคณุเอง”

โรคหายไดอ้ยา่งไร..?



จติวญิญาณ

หลกัปฏบิตัยิา ๙ เม็ด

วธิกีาร “ถอนพษิ”

๑

๒ กัวซา ขดูพษิออกทางผวิหนัง

๓ ดทีอ๊กซ ์สวนลา้งลําไลใ้หญ่

๔

๕ หยอด ประคบ อบ อาบ พอกทา ดว้ยสมนุไพรฤท

๖

๗ การรับประทานอาหารปรับสมดลุ

๘ ใชธ้รรมะทําใจใหส้บาย

๙ รูพั้ก รูเ้พยีร เพยีร-พักใหพ้อดี

จะเห็นไดว้า่ วธิกีารปรับสมดลุยา ๙

๑-๗ ๑ และขอ้ ๘-๙ ๒


