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บทนา
ข้อมูลจากแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระบุสถานการณ์
ความเจ็บป่ วยของประชากรไทย ดังนี้ สาเหตุการตาย จากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่างๆ
ของประชากรไทย ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ‟ ๒๕๕๒ โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบว่า อีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๒) อุบตั ิเหตุจราจร มะเร็ งตับ และหลอดเลือดสมอง เป็ นสาเหตุการตายที่พบสู งสุ ดในผู้
ชายไทย ในขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ งตับ เป็ นสาเหตุการตายที่พบสู งสุ ดในผูห้ ญิงไทย
จะเห็นได้วา่ โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ ง และเบาหวาน เป็ นปั ญหาสาคัญที่
ทาให้คนไทยเสี ยชีวติ เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์การเจ็บป่ วยของคนไทย ที่มีแนวโน้มการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคเรื้ อรังที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้นมาตลอดใน ๒ ทศวรรษที่ผา่ นมา
โรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่ (
Emerging infectious diseases : EID) มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงมาก
ขึ้น และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุ ขภาพของประชาชนทัว่ โลกอย่างมหาศาล...
โรคที่เกิดจาการประกอบอาชีพ สิ่ งแวดล้อมและปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆ ปั ญหามลพิษและ
สิ่ งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนเพิ่มสู งขึ้น... ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ‟ ๒๕๕๒ มีรายงาน
ผูป้ ่ วยด้วยโรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมีกาจัดศัตรู พืชและ
สัตว์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจานวนผูป้ ่ วยด้วยโรคจากเหตุ
ปั จจัยทางกายภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม เช่น ความร้อน ความเย็น การสัน่ สะเทือน
เสี ยง แสงสว่าง กัมมันตรังสี เป็ นต้น ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ความรุ นแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังจากวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็ นผลมา
จากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวตั น์ ระบบทุนนิยมที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา ทางด้านวัตถุ เกิดความ
เสื่ อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การดาเนินธุ รกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิด
ค่านิยมวัฒนธรรม วิถีชีวติ ที่ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล ขาดการใส่ ใจดูแลควบคุมป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงที่
ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย มีภยั คุกคามสุ ขภาพ และไม่เอื้อต่อการสร้าง
สุ ขภาพที่ดี
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมเสี่ ยงที่สาคัญจากการบริ โภคหวานมันเค็มมาก บริ โภคผักและ
ผลไม้นอ้ ย สู บบุหรี่ ดื่มสุ รา ขาดการออกกาลังกาย เกิดความเครี ยดและไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้
เหมาะสม ทาให้มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิ ตสู ง ภาวะเมตตาบอลิกซิ นโดรม ซึ่ งเป็ นปั จจัย
เสี่ ยงหลักที่สาคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังที่สามารถป้ องกันได้หรื อโรควิถีชีวติ ที่ทวีความรุ นแรงแพร่ ระบาด
ไปทัว่ โลก ซึ่ งประเทศไทยก็กาลังเผชิญกับปั ญหาที่วกิ ฤติเช่นกัน
จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบคนไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๑ ‟ ๒๕๕๒ มีความชุก
ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน (BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ ๒๕ กก./ตร.ม.) ร้อยละ ๓๔ .๗ (๑๗.๖ ล้านคน) อ้วน
ลงพุง (รอบเอว มากกว่าหรื อเท่ากับ ๙๐ ซม. ในชาย และมากกว่าหรื อเท่ากับ ๘๐ ซม.ในหญิง) ร้อยละ ๓๒.๑
(๑๖.๒ ล้านคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ ๖ .๙ โรคความดันโลหิตสู ง ร้อยละ ๒๑ .๔ และภาวะ
ไขมันในเลือดสู ง ร้อยละ ๑๙ .๔ เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคมะเร็ ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู งเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘ ‟ ๒๕๕๑ เพิ่มขึ้น ๑.๒ ‟ ๑.๖ เท่า เป็ น ๕๐๕, ๖๘๔,
๒๕๗, ๘๔๘ และ ๑,๑๔๙ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ หากไม่สามารถสกัดกั้นหรื อหยุดยั้งปั ญหาได้ จะทา
ให้เกิดการเจ็บป่ วย มีภาวะแทรก ซ้อนพิการ และเสี ยชีวติ ก่อนวัยอันควร ส่ งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุ ขภาพและการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จึงจาเป็ นต้องรวมพลังของทั้งสังคมในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ด้วยการเพิ่มวิถีชีวติ ที่พอเพียงจากการบริ โภคที่เหมาะสม การออกกาลังกายที่เพียงพอ
และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุ ขภาพพอเพียง ในการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหาทางด้านสุ ขภาพและผลกระทบจากโรควิถีชีวติ และนาไปสู่ การสร้างสุ ขภาพดีวถิ ีชีวติ ไทยได้
อย่างจริ งจังและยัง่ ยืน (คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ ‟ ๒๕๕๙)
องค์การอนามัยโลกรายงานข้อเท็จจริ งที่สอบทานแล้วเมื่อตุลาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับโรค
เบาหวานว่ามีผปู ้ ่ วยด้วยโรคเบาหวานทัว่ โลกจานวน ๓๔๗ ล้านคน ในปี ๒๕๔๗ มีผเู้ สี ยชีวติ ประมาณ ๓.๔
ล้านคน จากผลของระดับน้ าตาลในเลือดที่สูง ซึ่ งเป็ นตัวเลขใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ในปี ๒๕๕๓
องค์การอนามัยโลกคาดว่าโรคเบาหวานจะเป็ นสาเหตุการตายลาดับที่เจ็ดในปี ๒๕๗๓ (องค์การอนามัยโลก,
๒๕๕๖) ในรายงานข้อเท็จจริ งที่ปรับข้อมูลเป็ นปัจจุบนั เมื่อมีนาคม ๒๕๕๖ ขององค์การอนามัยโลก
รายงานว่า ในปี ๒๕๕๑ มีผเู ้ สี ยชีวติ จากกลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ ( CVDs) จานวน ๑๗.๓ ล้านคน โดย
ส่ วนใหญ่เกิดจากโรคหัวใจ และโรคสมองขาดเลือด และคาดว่าจะเพิ่มเป็ น ๒๓ .๓ ล้านคนในปี ๒๕๗๓
กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจส่ วนใหญ่สามารถป้ องกันได้ โดยระบุปัจจัยเสี่ ยง เช่น การสู บบุหรี่ การ
บริ โภคที่ไม่ดีต่อสุ ขภาพและโรคอ้วน พฤติกรรมการไม่ออกกาลังกาย ความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน และ
ไขมันสู ง (องค์การอนามัยโลก, ๒๕๕๖)
จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า มนุษยชาติทวั่ โลกประสบกับสภาวะปั ญหาสุ ขภาพ ๓
ประการหลัก ได้แก่ ๑ . ปริ มาณผูป้ ่ วย ชนิดและความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ๒ .
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาความเจ็บป่ วยเพิม่ มากขึ้น ๓ . ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลแก้ไขปั ญหา
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สุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ยุค ปั จจุบนั คนทัว่ โลกรวมถึงคนไทยส่ วนใหญ่ มีวถิ ีชีวติ
ที่เคร่ งเครี ยด วิตกกังวล เร่ งรี บ เร่ งร้อน อาหารการกินส่ วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีและไม่สมดุล
ไม่ออกกาลังกายหรื อออกกาลังกายไม่ถูกต้อง สัมผัสสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ เช่น ภาวะ
โลกร้อน อากาศเป็ นพิษ น้ าเป็ นพิษ ดินเป็ นพิษ เป็ นต้น และสัมผัสกับเครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า เครื่ องอิเลค
โทรนิค เกินความสมดุล เป็ นต้น ซึ่ งการบริ หารจัดการองค์ความรู ้และการดาเนินการที่มีอยูใ่ นระบบปกติน้ นั
ช่วยลดปั ญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ยงั มีปัญหาสุ ขภาพอีกมากมายที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้
ผูเ้ ขียนจึงได้วจิ ยั และพัฒนา
“การแพทย์วถิ ีธรรม” ซึ่งหมายถึง การแพทย์ที่นาเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทั้ง ๔ แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบ้าน รวมกับ
หลัก ๘ อ. เพื่อสุ ขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม คือ อิทธิ บาทสี่ อารมณ์ อาหาร ออกกาลังกาย อากาศ เอนกาย
เอาพิษภัยออก และอาชีพที่เหมาะสม มาบริ หารจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลัก
ธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั
เน้น
การแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพที่ตน้ เหตุโดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่
เรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวติ ได้
และมีความยัง่ ยืน โดยเน้ นการผ่ าตัดโรคภัยโดยใช้ สมดุลร้ อน-เย็นกายใจเป็ นยุทธศาสตร์ หลัก ซึ่งเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของมนุษยชาติ
ผูเ้ ขียนได้พฒั นาการแพทย์วถิ ีธรรมมา ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๗) ตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว ผูเ้ ขียนและเครื อข่ายแพทย์วถิ ีธรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้ใช้การแพทย์วถิ ีธรรมช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ไม่ต่ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน (เป็ นการช่วยเหลือโดยตรงจากผูเ้ ขียนหรื อจิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ) เผยแพร่ หนังสื อความรู ้ดา้ นการแพทย์วถิ ีธรรมไม่ต่ากว่าล้านเล่ม มีผสู ้ นใจเข้าไปติดตามข้อมูล
ทางอินเทอร์ เนตไม่ต่ากว่า ๑๐ ล้านครั้ง ซึ่ งเครื อข่ายแพทย์วถิ ีธรรมได้มีการประชุมสัมมนาแลกเลี่ยนข้อมูล
ในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ และการดาเนินงานของเครื อข่ายเป็ นระยะๆ
ผูเ้ ขียนและเครื อข่ายแพทย์วถิ ีธรรมได้ขอ้ สรุ ปว่า “ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลของแต่ละชีวติ
สามารถทาให้เกิดโรคได้ทุกโรค (ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ) เกิดอาการไม่สบายได้ทุกอาการ เมื่อปรับให้
เกิดสมดุลร้อนเย็นในชีวติ สามารถทาให้โรคทุกโรค (ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ) อาการไม่สบายทุกอาการ
ลดลงหรื อหายไปได้”
แต่ก็ไม่ได้หมายความทุกท่านจะประสบความสาเร็ จในการปรับสมดุลร้อนเย็น บางท่านก็
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ บางท่านได้ปฏิบตั ิแต่ก็ไม่ถูกต้อง บางท่านก็เป็ นผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายอาการหนักมากเกิน
กว่าที่จะแก้ไขได้ (ถ้าเลือกใช้วธิ ี น้ ี ก็จะเป็ นการปรับสมดุลร้อนเย็นให้ลดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่ างกาย
และจิตใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก่อนที่จะวางร่ างวางขันธ์) บางท่านก็มีวบิ ากกรรมทาให้มีเหตุการณ์
ต่างๆ มาขัดขวางไม่ให้ปฏิบตั ิได้สาเร็ จ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕

แม้ผทู ้ ี่มาเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิแนวแพทย์วถิ ีธรรมจะไม่ได้ประสบความสาเร็ จทุกท่านก็ตาม แต่
อย่างน้อยข้อมูลจากงานวิจยั ของผูเ้ ขียนและข้อมูลจากเครื อข่ายแพทย์วถิ ีธรรม พบว่า คนส่ วนใหญ่ที่มาที่มา
เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิแนวแพทย์วถิ ีธรรมมีสุขภาพที่ดีข้ ึน ผูท้ ี่มาเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิแนวแพทย์วถิ ีธรรมในการดูแล
สุ ขภาพในค่ายสุ ขภาพหลักสู ตร ๗ วัน ทุกโรค (ทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ) ทุกอาการเจ็บป่ วย ค่าเฉลี่ย
โดยรวม ๘๐ % อาการเจ็บป่ วยจะลดน้อยลง ภายใน ๕ วัน และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ความ
ดันโลหิ ตที่สูงเกิน น้ าตาลในเลือดที่สูงเกิน ไขมันคลอเรสเตอรอล/ไตรกลีเซอไรด์/ไขมันเลว (แอลดีแอล) ที่
สู งเกินปกติ ค่าการทางานของตับ (เอสจีพีที, เอสจีโอที) ที่สูงเกินปกติ และค่าสารเคมีตกค้างในเลือดที่มาก
เกินปกติ ค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่า ๘๐ % ค่าที่สูงเกินเกินปกติดงั กล่าวจะลดลงภายใน ๕ วัน
ผูเ้ ขียนขอเรี ยนเชิญท่านที่สนใจศึกษา “การผ่ าตัดโรคภัยโดยใช้ สมดุลร้ อนเย็น” ติดตาม
รายละเอียดได้ในหนังสื อเล่มนี้ครับ

ในมหาจักรวาลนีไ้ ม่ มอี ะไรทีไ่ ม่ สัมพันธ์ กนั
สิ่ งที่จะทาให้เราเข้าใจการดูแลแก้ไขสุ ขภาพได้อย่างแจ่มแจ้งนั้น เราต้องเรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ของ “นาม”/ปราณ/จิตวิญญาณ/คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวติ ที่มองไม่เห็น กับ “รู ป”/เหตุการณ์/สิ่ งที่
เป็ นวัตถุแท่งก้อนที่มองเห็น เป็ นการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เล็กละเอียดถึงขั้นมองไม่เห็นที่สัมพันธ์กบั สิ่ งที่มองเห็น
และเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่มองเห็นสัมพันธ์กบั สิ่ งที่มองไม่เห็น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัม
มานัง ผลัง วิปาโก” แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที่ทาดีทาชัว่ แล้ว มีอยู”่ (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๔ “มหาจัตตารี
สกสู ตร” ข้อ ๒๕๗) สัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม (การ
กระทาทางกายวาจาใจ) อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที่บุคคลทาแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป โดย
มิได้เสวยผล (รับผล) แต่กรรม(การกระทา) นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ
ไป” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘ ) ซึ่ งพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกสิ่ งทุกอย่างในมหาจักวาลทั้งนามและ
รู ปล้วนสัมพันธ์กนั หมดตามหลักปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๔ “มหาขันธกะ” ข้อ ๑)
ไม่มีอะไรที่ไม่สัมพันธ์กนั
สอดคล้องกับที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ ( Einstien, ๑๙๐๕) กล่าวว่า “...ถ้าทฤษฎีสัมพันธภาพ
ของผมได้รับการพิสูจน์วา่ ถูกต้อง เยอรมันจะบอกว่าผมเป็ นชาวเยอรมันส่ วนฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็ น
ประชากรโลก แต่ถา้ มันเป็ นทฤษฎีที่ผดิ ฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็ นชาวเยอรมัน ส่ วนเยอรมันจะบอกว่าผมเป็ น
ชาวยิว”
สอดคล้องกับที่นกั ฟิ สิ กส์ยนื ยันว่า เมื่อวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานคลื่น
แม่เหล็กทั้งหมด และพลังงานคลื่นแม่เหล็กเมื่อมารวมกันก็จะเป็ นวัตถุ
จะเห็นได้วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่มีอะไรที่ไม่สัมพันธ์กนั
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๖

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ของนามรู ปในมหาจักรวาล ในอรรถกถาแปล เล่ม ๗๖
หน้า ๘๑ นิยาม ๕ อย่าง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม
และใน
“หลักปฎิจจสมุป-บาท(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื่องกันเป็ นไป
ตามลาดับ) ดังนี้ เพราะอวิชชา (ความไม่รู้ของอุตุ คือ วัตถุและพลังงานที่ไม่มีชีวติ จึงเคลื่อนสังเคราะห์กนั
ด้วยกฎของสมดุลร้อนเย็น พัฒนาจนเป็ นชีวติ ของพืชสัตว์และคน เมื่อเป็ นคนได้เกิดความหลงความไม่รู้
อย่างแจ่มแจ้งว่ากิเลสสุ ขลวงและความยึดมัน่ ถือมัน่ จะนาทุกข์มหาศาลทั้งปวงมาให้) เป็ นปัจจัย (เหตุ) จึงมี
สังขาร (การปรุ งแต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์ ) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลังงานแห่งความรู ้สึกนึกคิด)
วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู้และตัวถูกรู้ ) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื่ อติดต่อ ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ) สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ่ งที่มาสัมผัสหรื อกระทบ) ผัสสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุ ข ทุกข์ เฉยๆ )
เวทนา จึงมี ตัณหา (ความอยาก อยากเอาสิ่ งสุ ขเข้ามา อยากเอาสิ่ งทุกข์ออกไป) ตัณหา จึงมี อุปาทาน (ความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าร่ างกาย ความสุ ข ความทุกข์เป็ นตัวเราของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพที่อาศัยอยู)่ ภพ จึงมี
ชาติ (การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื่ อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริ เทวะ (คร่ า
ครวญราพันห่วงหาอาลัยอาวรณ์ ) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสี ยใจ) อุปายาส (ความลาบากคับแค้นใจ) กอง
ทุกข์ท้ งั มวลนั้นย่อมเกิด ด้วยประการฉะนี้” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๔ “มหาขันธกะ” ข้อ ๑) ละเหตุทุกข์ได้เป็ น
สุ ขในที่ท้ งั ปวง (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๕๙), ละทุกข์ท้ งั ปวงได้ เป็ นความสุ ข (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕
ข้อ ๓๓ ), ความเป็ นผูม้ ีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดีเป็ นพรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) ทั้งสิ้ น
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๕)

ทาไมต้ องสมดุลร้ อนเย็น
เป็ นที่น่าสะดุดใจ ว่าทาไมปราชญ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่และการแพทย์หลักแผนต่างๆในโลก จึงมีองค์
ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับสมดุลร้อนเย็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปราชญ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่เป็ นผูม้ ีปัญญารู ้โลกอย่างแจ่มแจ้งโดยไม่มีใครเทียมเท่า (อนุตตระ) คา
ตรัสทุกคาเป็ นจริ งตลอดกาล (อกาลิโก) คือพระพุทธเจ้า ได้ตรัสว่า
“เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย
ประกอบด้วยเตโชธาตุอนั มีวบิ าก เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ”
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อ ๒๙๓) จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับสมดุลร้อน -เย็น จะทาให้มีโรค
น้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียร ซึ่ งก็คือร่ างกายที่แข็งแรงนั้นเอง
สัมพันธ์กบั สิ่ งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาให้เกิดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่ วย
หรื อความเดือดร้อน) หรื อ อทุก-ขมสุ ขเวทนา ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๘ สิ วกสู ตรข้อ ๔๒๗-๔๒๙ “สุ ข ทุกข์
หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื่ องดี (ไฟ)๑ เสมหะ(น้ า)๑ ลม(ลม)๑ ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน)๑ ฤดู ๑
รักษาตัวไม่สม่าเสมอ ๑ ถูกทาร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ เป็ นที่ ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน้ าลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๗

การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ด้วยสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนเย็น ทั้งด้านวัตถุ (รู ปธรรม)
และจิต(นามธรรม) ถ้าไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้
เกิดสุ ขเวทนา (แข็งแรง)
สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาวะแบบขั้วตรงกันข้าม การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักแพทย์
ทางเลือก คือ ถ้าหยิน -หยาง เกิดผิดปกติข้ ึนไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ง จะทาให้ฝ่ายหนึ่งเพิ่มหรื อขณะที่อีกฝ่ าย
หนึ่งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น
(โครงการพัฒนา
เทคนิคการทายาสมุนไพร, โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา ,
๒๕๔๑: ๑๖๓-๑๗๖) สอดคล้องกับการปรับสมดุลดิน (เย็น) น้ า (เย็น) ลม (เย็น) ไฟ (ร้อน) ตามหลักการ
แพทย์แผนไทย “การแพทย์แผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบาบัดโรคด้วยแนวคิดพื้นฐานเรื่ องธาตุ
ทั้ง ๔ คือ ดิน น้ า ลม และไฟ ที่ประกอบกันขึ้นเป็ นร่ างกายของคน การเสี ยสมดุลของธาตุท้ งั ๔ จากอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการเกิด
โรค” (เฉลิมพล เกิดมณี , ๒๕๔๗ : ๒)
สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิ กส์เคมีชีวะที่พบว่า อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสสารและพลังงานทั้งของสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ ดังนี้เนื่องจากโครงสร้างระดับสองระดับ
สาม และระดับสี่ ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวที่สาคัญ ๓ ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก
และพันธะไอออนิก ดังนั้นปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพันธะเหล่านี้ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างโมเลกุล และในที่สุดทาให้โครงรู ปเปลี่ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที่สาคัญเหล่านั้น ได้แก่ ความเป็ น
กรดด่าง ปริ มาณเกลือแร่ ในน้ า และอุณหภูมิ ปั จจัยทั้ง ๓ ชนิดที่กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ป
ของชีวโมเลกุล ซึ่ งเท่ากับว่ามีผลต่อหน้าที่และการทางานของชีวโมเลกุลเหล่านั้น ถ้าปั จจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงทาให้โครงรู ปและโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทางานในหน้าที่ของตนเองไม่ได้
เราเรี ยกสภาพนี้วา่ สภาพเสี ยธรรมชาติ (denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที่ทางานได้ เราเรี ยกว่า
สภาพธรรมชาติ (native state) สรุ ปแล้วคือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่างๆ ซึ่ งทา
ให้มีโครงรู ปจานวนจากัดและโดยทัว่ ไปมีโครงรู ปจาเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมีโครงสร้างไร้รูป
มีโครงรู ปไม่แน่นอนทางานตามหน้าที่ไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์, ๒๕๓๕ : ๓๘-๔๑)
จะเห็นได้วา่ สมดุลร้อน-เย็นเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อสุ ขภาพ

ชีวติ เกิดมาและสั มพันธ์ กบั สมดุลร้ อนเย็นได้ อย่ างไร
ตามหลักนิยาม ๕ (อรรถกถาแปล เล่ม ๗๖ หน้า ๘๑) ปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๔ “มหาขันธกะ” ข้อ ๑) นามรู ปจะสัมพันธ์กนั ๔ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ คือ การเกิดมามีชีวติ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๘

ที่สัมพันธ์กบั สมดุลร้อนเย็น มิติที่ ๒ การเกิดของกามสุ ขขัลลิกะ มิติที่ ๓ การเกิดของอัตตกิลมถะ และมิติที่
๔ การเกิดของโลกุตระ
ความสัมพันธ์ของนามรู ป มิติที่ ๑ คือ การสังเคราะห์ดว้ ยกฎสมดุลร้อนเย็นพัฒนาจนเป็ น
พลังงาน วัตถุ พืช สัตว์ที่หลากหลาย และพัฒนาต่อเนื่องจนเป็ นคน สิ่ งดังกล่าวนั้นล้วนดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุล
ร้อนเย็น
จากการตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้าดังกล่าว จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่หมุนวนสัมพันธ์กนั ในมหา
จักรวาลเริ่ มต้นจากอุตุนิยาม คือ วัตถุและพลังงาน เช่น ดินน้ าลมไฟ พลังงานความร้อนเย็น แม่เหล็ก ไฟฟ้ า
แสง สี เสี ยง คลื่น เป็ นต้น เคลื่อนผสมผสานสังเคราะห์กนั ตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ พลังงานร้อนเย็นเคลื่อน
ผสมผสานสังเคราะห์กนั เป็ นธาตุใหม่ เช่น เอาน้ าร้อนกับน้ าเย็นผสมกัน พลังงานความร้อนและเย็นจะ
เคลื่อนเข้าหากันและสังขารคือการปรุ งแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนั เป็ นน้ าอุ่น ด้วยพลังงานและวัตถุต่างๆ
ในมหาจักรวาลมีพลังงานไม่เท่ากันจึงเคลื่อนสังขารคือการปรุ งแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนั ด้วยหลักสมดุล
ร้อนเย็น กลายเป็ นพลังงานและวัตถุที่หลากหลายซึ่ งมีคุณสมบัติใหม่
พลังความร้อนและเย็นจะเคลื่อนเข้าหากันผสมผสานกันเพื่อทาความสมดุลกันอยูอ่ ย่างนี้
ตราบชัว่ กาลนาน ดังนั้น เมื่อธรรมชาติของธาตุต่างๆในอากาศซึ่ งมีพลังงานไม่เท่ากัน (ร้อนเย็นไม่เท่ากัน)
เคลื่อนเข้าหากันก็จะเกิดลม, ถ้าเคลื่อนเอาไฮโดรเจน ๒ ตัวไปรวมกับออกซิ เจน ๑ ตัว ก็จะกลายเป็ นธาตุใหม่
คือ น้ า (H2O) เช่น เรานัง่ อยูใ่ นรถยนต์ขณะอากาศหนาวเย็นมากจึงปิ ดแอร์ รถ อีกสักพักจะเกิดฝ้ าไอน้ าที่
กระจก กลไกเช่นเดียวกับน้ าที่อยูใ่ นขวดแก้วก่อนแช่ตเู ้ ย็นจะยังไม่เย็น แต่พอแช่ตเู ้ ย็นพลังความเย็นของ
ตูเ้ ย็นจะทะลุแก้วเข้าไปถึงน้ าจึงทาให้น้ าเย็นลง เมื่อพลังงานเย็นที่อยูน่ อกรถทะลุผา่ นกระจกเข้ามาในรถ ก็จะ
ทาให้อากาศในรถส่ วนที่อยูใ่ กล้กระจกเย็นลง อากาศในรถใกล้กระจกที่เย็นลงและอากาศร้อนในรถส่ วนที่
อยูห่ ่างกระจกเข้าไปจะเคลื่อนเข้าหากัน นาเอาไฮโดรเจน ๒ ตัวไปรวมกับออกซิ เจน ๑ ตัว เกิดเป็ นฝ้ าไอน้ า
ขึ้น, ถ้าเคลื่อนเอาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี ยม แคลเซี ยม และธาตุต่างๆ มารวมกัน ก็จะเป็ นปุ๋ ยดิน
หิ น รวมทั้งการเกิดของสนิมเหล็กและวัตถุอื่นๆที่หลากหลายในโลก ก็กลไกนัยยะเดียวกัน
จากกลไกของธรรมชาติที่พลังงานร้อน-เย็นเคลื่อนผสมผสานกันดังกล่าวนั้น จะพัฒนาเป็ น
พีชนิยาม คือ สิ่ งมีชีวติ ระดับพืช เช่น ในขวดที่มีน้ าบรรจุปิดฝาอย่างดีหล่นอยูข่ า้ งทางหลายเดือน จะมีการ
สังขารคือการปรุ งแต่งผสมผสานสังเคราะห์ระหว่างน้ ากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าแสงสี เสี ยงในมหาจักรวาล
พัฒนาเป็ นสิ่ งมีชีวติ ระดับพืช เรี ยกว่าตะไคร่ ข้ ึนมาตามธรรมชาติ โดยไม่มีใครเอาพันธุ์ตะไคร่ ไปใส่ ยิง่ อยู่
นอกขวดการรวมตัวกันของวัตถุและพลังงานที่หลากหลายก็ยงิ่ มาก จึงสังเคราะห์พฒั นาเป็ นพืชที่หลากหลาย
ชนิดในโลก
อุตุนิยามกับพีชนิยามจะสังขารสังเคราะห์กนั พัฒนาต่อเป็ นจิตนิยาม คือ สิ่ งมีชีวติ ระดับ
สัตว์ ตั้งแต่สัตว์ช้ นั ต่าพัฒนาขึ้นไปเป็ นลาดับจนเป็ นสัตว์ช้ นั สู งคือคน เช่น ในขวดน้ าที่มีตะไคร่ ที่ปิดฝาสนิท
นานเข้าก็จะมีตวั เล็กขยับได้ซ่ ึ งก็คือชีวติ ของสัตว์ช้ นั ต่าที่ไม่ได้มีใครเอาพันธุ์ไปใส่ แต่เกิดจากการสังขาร
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๙

สังเคราะห์ของพีชนิยามคือตะไคร่ กบั น้ าและพลังงานอุตุนิยามต่างๆ ในมหาจักรวาล เมื่ออยูน่ อกขวดการ
สังขารสังเคราะห์จึงเกิดการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามและอุตุนิยามในมหาจักรวาลที่หลากหลาย จึง
พัฒนาเป็ นจิตนิยามคือสัตว์ที่หลากหลายชนิด แล้วพัฒนาเป็ นสัตว์ช้ นั สู งขึ้นไปเป็ นลาดับ พัฒนาจนเป็ นคน
ซึ่งเป็ นพลังงานสัตว์ที่มีพฒั นาการสู งสุ ด
พลังงาน วัตถุ พืช สัตว์ และคน จึงเกิดมาจากสมดุลร้อนเย็น และดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุลร้อน
เย็น ดังที่ คาตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๑ “สังคีติสูตร” ข้อที่ ๒๙๓ กล่าวถึงที่ต้ งั แห่งความเพียร ๕ อย่าง
หนึ่งใน ๕ ข้อนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็ นผูม้ ีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนใน
ร่ างกาย) อันมีวบิ าก (ผล) เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร”
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า การปรับสมดุล ร้อน-เย็น จะทาให้มีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย
ส่ งผลให้มีสภาพร่ างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียร ซึ่ งก็คือร่ างกายที่แข็งแรงนั้นเอง ซึ่ งเป็ นนามคือ
สัญญา (พลังงานจาได้หมายรู้) และการสังขารสังเคราะห์แห่งสมดุลร้อนเย็น ดังนั้นเมื่อได้สิ่งที่สมดุลร้อน
เย็นมาสังขารสังเคราะห์จึงเกิดเป็ นรู ปที่คงทนแข็งแรง

จิตวิญญาณคือตัวสร้ างร่ างกาย
พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ของนามรู ปในมหาจักรวาล ใน “หลัก ปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื่องกันเป็ นไปตามลาดับ ) ดังนี้
“...วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู้และตัวถูกรู้ ) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื่ อติดต่อ ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ)...” จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า จิตวิญญาณคือตัวสร้างร่ างกาย
สิ่ งที่ยนื ยันว่า ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสข้างต้นเป็ นจริ งคือ คนเป็ นๆ มีชีวติ /มีจิตวิญญาณ
เวลามีบาดแผล จิตวิญญาณจะดูดดึงดินน้ าลมไฟ/วัตถุและพลังงานมาสร้างก่อเป็ นร่ างกาย แม้ไม่ได้ทายาหรื อ
ไม่ได้เย็บแผล ก็ทาให้เกิดเนื้อเยือ่ เชื่อมต่อบาดแผลได้ แต่คนตายนั้นไม่มีชีวติ /ไม่มีจิตวิญญาณ แม้ขณะตาย
ใหม่ๆร่ างกายจะยังมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับคนเป็ น แต่เวลามีบาดแผล บาดแผลจะไม่เชื่อมต่อกัน ไม่วา่
จะทายาอย่างดีหรื อเย็บแผลอย่างดีก็ตาม มีแต่จะเปื่ อยพังทลายไปเรื่ อยๆ จะเห็นว่า คนเป็ นก็มีร่างกาย คนตาย
ใหม่ๆ ก็มีร่างกายที่มีส่วนประกอบเหมือนคนเป็ น ดังนั้นคนเป็ นจึงต่างจากคนตายตรงที่ คนเป็ นนั้นมีจิต
วิญญาณร่ างกายสามารถเจริ ญเชื่อมต่อกันได้ แต่คนตายนั้นไม่มีจิตวิญญาณ ร่ างกายไม่เจริ ญไม่เชื่อมต่อกัน
คนเป็ นมีจิตวิญญาณเนื้อเยือ่ อวัยวะของร่ างกายจะทางาน ส่ วนคนตายไม่มีจิตวิญญาณ
เนื้อเยือ่ อวัยวะของร่ างกายจะไม่ทางาน จะเห็นว่า จิตวิญญาณเป็ นสิ่ งที่ทาให้เนื้อเยือ่ อวัยวะของร่ างกาย
ทางาน
สารพิษใดๆที่วา่ เป็ นพิษก่อโรคร้ายแรง พอเอาไปใส่ คนตายคนตายก็ไม่เป็ นโรค แต่พอเอา
ไปใส่ คนเป็ นคนเป็ นก็จะเป็ นโรค แสดงว่า จิตวิญญาณเป็ นสิ่ งที่ดึงเอาสารพิษมาก่อโรคในชีวติ คน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๐

คนเป็ นมีจิตวิญญาณร่ างกายมีความแข็งแรงหรื อมีโรคเยอะแยะไปหมด แต่พอตายไปไม่มี
จิตวิญญาณไม่มีความแข็งแรงไม่มีโรค (โรคทุกโรคหายหมด) แสดงว่าจิตวิญญาณเป็ นตัวสร้างความแข็งแรง
หรื อสร้างโรค ซึ่ งจะสร้างด้วยเหตุปัจจัยอะไรนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ต่อไป
แสดงว่า จิตวิญญาณคือพลังงานที่ดึงดูดวัตถุและพลังงานในโลกในมหาจักรวาลมาสร้าง
ทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ คน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง ใจเป็ นใหญ่
ใจประเสริ ฐที่สุด ทุกสิ่ งสาเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม
๒๕ “คาถาธรรมบท” ข้อ ๑๑)

ภาวะร้ อนเย็นไม่ สมดุลทาให้ โรคเกิดได้ อย่ างไร
จิตวิญญาณได้สร้างประสาทอัตโนมัติไขสันหลังขึ้นมาเพื่อสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็ งตัว
(รี เฟล็กซ์) หนีพิษหรื อบีบเอาพิษออกจากร่ างกาย ดังที่นกั วิทยาศาสตร์ ได้พบว่า Flexor (withdrawal) reflex
เป็ นรี เฟล็กซ์ ที่เกิดเมื่อมีตวั กระตุน้ อันตรายมากระตุน้ ที่ผวิ กาย ทาให้เกิดรี เฟล็กซ์ ถอยส่ วนของร่ างกายหนี
ออกจากตัวกระตุน้ อันตรายนั้น เรี ยก withdrawal reflex...
การรับรู้ความรู้สึกปวด ( pain) เป็ นกลวิธีเตือนร่ างกายว่ามีอนั ตรายมาถึงและถือว่าเป็ น
กลวิธีป้องกันร่ างกายที่สาคัญอย่างหนึ่ง ตัวกระตุน้ ให้เกิดความเจ็บปวดเรี ยกว่า nociceptive stimuli ซึ่งอาจ
เป็ นการกระตุน้ เชิงกล ความร้อน หรื อสารเคมีก็ได้ การรับรู ้ความเจ็บปวดต้องอาศัย sensory receptor ที่เป็ น
naked nerve ending ซึ่ งอาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า nociceptor ก็ได้... เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวมากเกินไปจากการ
ออกกาลังกายเกินขนาด หรื อกล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ เรี ยกว่า muscle pain เชื่อ
ว่าเกิดจากมีการคัง่ ของสารเคมีที่เรี ยกว่า “ P factor” ซึ่งอาจเป็ น K ประจุบวก เป็ นสาเหตุให้เกิดอาการ
เจ็บปวดได้ อาการเจ็บปวดจะทาให้เกิดการเกร็ ง (spasm) ของกล้ามเนื้อ มีผลให้กล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยง
มากยิง่ ขึ้น ทาให้รู้สึกปวดมากขึ้นไปอีก... (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย , ๒๕๕๒ : ๘๘๒
- ๘๘๔)
โมเลกุลต่างๆ ที่พบในสิ่ งมีชีวติ เรี ยกว่า ชีวโมเลกุล (biomolecule) โมเลกุลเหล่านี้ มีสมบัติ
พิเศษประการหนึ่ง คือ ทางานตามหน้าที่ได้ จากการศึกษาถึงหน้าที่ของชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ พบว่าโมเลกุล
ประเภทโปรตีนมีหน้าที่กว้างขวางมาก กล่าวคือ
๑. มีหน้าที่ เร่ งปฏิ กิริยาต่ างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่ งมีชีวติ โมเลกุลที่ทาหน้าที่น้ ีเรี ยกว่า เอนไซม์
เช่น น้ าย่อยในกระเพาะมีตวั เร่ งย่อยอาหารในโมเลกุลใหญ่ให้เป็ นโมเลกุลเล็ก เป็ นต้น
๒. ทาหน้าที่ ขนส่ งสารต่ างๆ เช่น ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) รับส่ งออกซิ เจนจากปอดไป
เลี้ยงเซลล์ต่างๆ ทัว่ ร่ างกาย เป็ นต้น
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๑

๓. ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น โปรตีนในกล้ามเนื้อ เมื่อหดตัวมีผลให้เกิดการ
เคลื่อนไหว
๔. ทาหน้าที่ เป็ นโครงสร้ าง เช่น โปรตีนในผิวหนังเป็ นแผ่น หุ ม้ ห่อร่ างกาย
๕. ทาหน้าที่ เป็ นภูมิค้ ุมกัน ในร่ างกายของสัตว์ช้ นั สู ง จะมีโปรตีนที่เรี ยกว่าแอนติบอดี
(antibody) ทาหน้าที่ทาลายสิ่ งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ ร่างกาย เช่น เชื้อโรคที่เข้าสู่ ร่างกาย
๖. ทาหน้าที่ รั บข่ าวสารและถ่ ายทอดเป็ นกระแสประสาท เช่น โปรตีนในจอภาพของ
ดวงตา มีความสามารถในการรับแสงและเปลี่ยนแปลงให้เป็ นกระแสประสาทส่ งไปยังสมอง ทาให้ตาเรามี
ความ สามารถในการมองเห็นได้
โปรตีนยังมีหน้าที่อีกจานวนมาก... ชีวโมเลกุลประเภทอื่นมีหน้าที่จาเพาะเหมือนกัน เช่น
DNA ทาหน้าที่เป็ นสารพันธุกรรม RNA ทาหน้าที่ถ่ายทอดรหัสพันธุ กรรมให้เป็ นโปรตีน คาร์ โบไฮเดรท
และไขมันทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างของเยือ่ เซลล์และผนังเซลล์ เป็ นต้น
...ข้อที่น่าสังเกตในที่น้ ีคือชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ ทางานได้ตามหน้าที่เหมือน
เครื่ องจักรกลต่างๆ ความสามารถในการทางานได้โดยมีหน้าที่จาเพาะอย่าง
จึงเป็ นสมบัติสาคัญของชีว
โมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆ ที่ทาให้ชีวโมเลกุลต่างๆ มีคุณสมบัติที่สาคัญ
ประการนี้ และได้พบว่าความสามารถในการทางานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้น เนื่องมาจากลักษณะโครงสร้าง
(structure) และโครงรู ป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์, ๒๕๓๕ : ๒๕)
จะเห็นได้วา่ การกระตุน้ ด้วยเชิงกล สารเคมี หรื อร้อนเย็นที่ไม่สมดุล ทาให้เกิดปฏิกิริยา
กล้ามเนื้อเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) หนีพิษหรื อบีบเอาพิษออกจากร่ างกาย ถ้ามีพิษมากเกินจนร่ างกายขับพิษออกไม่
ทัน จะเป็ นกลไกที่ทาให้เกิดโรค คือ เมื่อมีตน้ เหตุอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นที่เป็ นที่เป็ นพิษ/อันตราย/
ระคาย/ไม่สบายในร่ างกาย เช่น เมื่อร่ างกายกระทบอันตรายจากภาวะร้อนหรื อเย็นเกิน ตามหลักวิทยาศาสตร์
ก็จะเกิดการทาลายโครงสร้างและโครงรู ปของเซลล์ เซลล์ก็จะทาหน้าที่ผดิ ปกติจากเดิม อาจทาหน้าที่มากไป
หรื อน้อยไปหรื อทาหน้าที่ผดิ เพี้ยนไปจากปกติ ประกอบกับประสาทไขสันหลังอัตโนมัติกระตุน้ ให้เกิดการ
เกร็ งตัวของกล้ามเนื้อ(รี เฟล็กซ์)เพื่อหนีพิษหรื อขับพิษ การเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อจะยิง่ รุ นแรงมากขึ้น ตาม
ความรุ นแรงของพิษ/อันตราย/สิ่ งระคาย/สิ่ งไม่สบายนั้นๆ ถ้าพิษมากเกินจนไม่สามารถขับออกได้หมด จะ
เกิดการเกร็ งตัวค้าง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก สารอาหารและพลังงานที่เป็ นประโยชน์ไหลเวียนเข้าเซลล์
ไม่ได้ ของเสี ยไหลเวียนออกจากเซลล์ไม่ได้ ทาให้เซลล์เสื่ อม
ประกอบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่ งทาหน้าที่ในกลไกฟาโกไซโตซี ส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ ง เนื้องอก เซลล์ที่ผดิ ปกติ เชื้อโรคและพิษต่างๆ แล้วหลัง่ เอนไซม์/น้ าย่อยต่างๆมาสลาย แล้วขับออก
จากร่ างกายเซลล์ โดยกลไกรี เฟล็กซ์ของเซลล์ ซึ่ งทาให้เราไม่เจ็บป่ วย เมื่อเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่างๆถูก
ทาลายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลหรื อถูกทาลายด้วยพิษอื่นๆ ทาให้โครงสร้างและโครงรู ปของเซลล์เสี ย
เซลล์ก็จะเสี ยหน้าที่ ไม่สามารถกาจัดพิษต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พิษต่างๆก็จะสะสมค้างอยูใ่ นร่ างกาย
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๒

ทาให้เซลล์เสื่ อมและตายก่อนเวลาอันควร การทางานของอวัยวะต่างๆ ก็เสื่ อม จึงทาให้เกิดโรคได้ทุกโรค
หรื อเกิดอาการเจ็บป่ วยได้ทุกอาการหรื อเกิดความเสื่ อมได้ทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่ างกาย จุดใดที่อ่อนแอ
และมีพิษมากก็จะเกิดอาการก่อน แล้วค่อยลุกลามไปจุดอื่นๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข

ภาวะสมดุลร้ อนเย็นทาให้ โรคหายได้ อย่ างไร
ถ้าเรามีวธิ ี การระบายสิ่ งที่เป็ นพิษร้อนหรื อเย็นเกินนั้นออก พร้อมกับการไม่เพิ่มพิษร้อน
หรื อเย็นเกินนั้นเข้าไป เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่างๆ ก็จะมีโครงสร้างและโครงรู ปตามปกติ ทาหน้าที่ได้
ตามปกติ อย่างมีกาลังและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในการสลายพิษ ตามกลไกฟาโกไซโตซี สและเกร็ งตัวขับพิษ
ต่างๆ ออกไปจากร่ างกาย เมื่อพิษถูกกาจัดออกจากร่ างกายจนทุเลาเบาบางลงหรื อหมดไป พร้อมกับการ
ไม่เพิ่มพิษเข้าไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก
สารอาหารและพลังงานที่เป็ นประโยชน์สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้และของเสี ยระบายออกจากเซลล์ได้
ยิง่ ถ้าทาพร้อมกับการละบาป บาเพ็ญบุญและเพิ่มพูนใจไร้กงั วล ก็จะช่วยทาให้โรคและอาการเจ็บป่ วยต่างๆ
ทุเลาหรื อหายไป ส่ งเสริ มให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาวะที่ดียงิ่ ขึ้น

อาการร้ อนเย็นไม่ สมดุลเป็ นอย่ างไร แก้อย่ างไร
กลุ่มอาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ วถิ ีธรรม ๕ กลุ่มอาการ
๑ กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้ อนเกิน
๒ กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายเย็นเกิน
๓ กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้ อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน
๔ กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายร้ อนหรือร้ อนเย็นพันกันเกินตีกลับ
เป็ นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)
๕ กลุ่มอาการของภาวะร่ ายกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกาย เย็นหรือร้ อนเย็นพันกันเกินตีกลับ
เป็ นอาการร้ อนเกิน (ร้ อนหลอก)
ž
ž ๑. อาการของภาวะร้ อนเกิน ( ยุคนี้ ๘๐ % มักจะร้ อนเกิน )
อาการหลัก (อาการทีถ่ ูกต้ อง) เมื่อกระทบอากาศร้อน อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์
ร้อนแล้วรู ้สึกไม่สบาย เมื่อกระทบอากาศเย็น อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นแล้วรู ้สึกสบาย อาการ
เด่ น (อาการทีม่ ักเป็ นในลาดับแรกแต่ อาจเป็ นสภาพอืน่ ได้ ) ปากคอแห้ ง กระหายนา้ ดื่มนา้ แล้ วรู้ สึกสดชื่ น
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๓

ปวด บวม แดง ร้ อน ตึง แข็ง มึน ชา แผลพุพอง ผืน่ คัน ปัสสาวะเข้ มปริมาณน้ อย อุจจาระแข็ง กาลังตก
อ่อนเพลีย หนักตัว ชีพจรเต้ นแรง เส้ นเลือดขยายตัว
แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์เย็น
ž ๒. อาการของภาวะเย็นเกิน (ยุคนี้ ๕ % มักจะเย็นเกิน)
อาการหลัก (อาการทีถ่ ูกต้ อง) เมื่อกระทบอากาศเย็น อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์
เย็นแล้วรู ้สึกไม่สบาย เมื่อกระทบอากาศร้อน อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนแล้วรู ้สึกสบาย อาการ
เด่ น (อาการทีม่ ักเป็ นในลาดับแรกแต่ อาจเป็ นสภาพอืน่ ได้ ) ปากคอชุ่ ม ไม่ กระหายนา้ รสของนา้ จืดผิดปกติ
ปวด เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หัวตือ้ มือเย็น เท้าเย็น หนาวสั่ น ปัสสาวะใสปริมาณมาก
อุจจาระเหลว กาลังตก อ่ อนเพลีย หนักตัว ชี พจรเต้ นเบา เส้ นเลือดหดตัว
แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์ร้อน
๓. อาการภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน้ พร้ อมกัน(ร้ อนเย็นพันกัน)
๑๕ % ของคนยุคนี้ มักจะมีท้ งั ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน
อาการหลัก
(อาการทีถ่ ูกต้ อง) กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นอย่างเดียวก็รู้สึก
ไม่สบาย แต่เมื่อกระทบทั้งสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนและสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย เช่น อยูใ่ นร่ มหรื อที่
อากาศเย็นแล้วรู ้สึกหนาว อยากตากแดดหรื ออยากอยูใ่ นที่อากาศร้อน พอตากแดดหรื ออยูใ่ นที่อากาศร้อน
แล้วรู ้สึกสบาย สักพักรู ้สึกร้อนไม่สบายตัว อยากเข้าร่ มหรื ออยากอยูใ่ นที่อากาศเย็น พอเข้าร่ มหรื ออยูใ่ นที่
อากาศเย็นก็สบายดี สักพักเกิดอาการหนาวไม่สบาย อยากตากแดดหรื ออยากอยูใ่ นที่อากาศร้อน สลับไปมา
แบบนี้เรื่ อยๆ แสดงว่าชีวติ ต้องการทั้งพลังร้อนและเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกัน แสดงว่าเป็ นอาการ
ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน หรื อกินอาหารหรื อสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย
กินอาหารหรื อสมุนไพรฤทธิ์ เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่กินอาหารหรื อสมุนไพรทั้งฤทธิ์ ร้อนและเย็น
ผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย แสดงว่าชีวติ ต้องการสารและพลังงานทั้งร้อนและเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกัน
แสดงว่าเป็ นอาการภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน
อาการเด่ น (อาการทีม่ ักเป็ นในลาดับแรกแต่ อาจเป็ นสภาพอืน่ ได้ ) ไข้สูง(เป็ นร้อน) แต่
หนาวสัน่ (เป็ นเย็น) ปวดศีรษะ(เป็ นร้อน)ร่ วมกับท้องอืด(เป็ นเย็น) ตัวร้อน(เป็ นร้อน)ร่ วมกับมือเท้าเย็น(เป็ น
เย็น) เป็ นต้น
แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์ร้อนและเย็นผสมกัน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๔

๔. สาเหตุร้อนหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการเย็น (เย็นหลอก)
เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนแก้ อาการจะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นกลับรู ้สึกสบาย
ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสม
กัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
๕. สาเหตุเย็นหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการร้ อน (ร้ อนหลอก)
เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นแก้ อาการจะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนกลับรู ้สึก
สบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อน
เย็นผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน

กลไกการเกิดอาการร้ อนเย็นไม่ สมดุลเป็ นอย่ างไร
เมื่ออุตุนิยาม คือ วัตถุและพลังงาน ที่พลังร้อนเย็นไม่เท่ากัน เคลื่อนสังเคราะห์กนั (สังขาร)
ด้วยหลักสมดุลร้อนเย็นพัฒนาจนพีชนิยาม คือ พืช ซึ่งจะมีขนั ธ์ ๓ (รู ป สัญญา สังขาร) จะเห็นได้วา่ พืชเกิด
มาจากสมดุลร้อนเย็นและอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุลร้อนเย็น พืชจะมีสัญญา คือ พลังจาได้หมายรู ้วา่ จะดูดเอาพลังงาน
หรื อสารอะไรไปเลี้ยงตัวเองด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น แล้วสังเคราะห์(สังขาร) เป็ นรู ปร่ างและหน้าที่ของพืช
และผลักพลังงานและสารที่ไม่ตอ้ งการออกด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น
เช่น ชาวสวนยางพาราจะกรี ดยางก่อนรุ่ งเช้าอากาศเย็นจะได้น้ ายางเยอะ เพราะพืชเกิดมา
จากสมดุลร้อนเย็นและอยูไ่ ด้ดว้ ยสมดุลร้อนเย็น เย็นเกินชีวติ พืชก็อยูไ่ ม่ได้ สัญญาของพืชจึงขับสิ่ งที่มีฤทธิ์
เย็นซึ่ งก็คือน้ าออกจากต้นพืช เมื่อกรี ดยางในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้น้ ายางมาก แต่ถา้ กรี ดยางในช่วงกลางวัน
อากาศร้อนจะได้น้ ายางน้อยหรื อไม่ได้น้ ายาง เพราะร้อนเกินชีวติ พืชก็อยูไ่ ม่ได้ สัญญาของพืชจึงดูดน้ าเข้ามา
ไว้เพื่อดับร้อน ไม่ปล่อยน้ าออกมา การกรี ดยางในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้น้ ายางน้อยหรื อไม่ได้น้ ายาง
ซึ่งเมื่อพัฒนามาเป็ นสัตว์/คน จะได้สัญญาของสมดุลร้อนเย็นดังกล่าวมาด้วย เป็ นผลให้เกิด
อาการต่างๆขึ้นในสัตว์/คน เมื่อกระทบกับพลังงานหรื อสารที่มีพลังงานร้อนเย็นแตกต่างกันไป
เป็ นคน/สัตว์ จะมีขนั ธ์ ๕ (รู ป-ร่ างกาย, เวทนา-พลังรู้สึกสุ ข/ทุกข์/เฉยๆ, สัญญา-พลังจาได้
หมายรู ้ รวมทั้งดูดดึงพลังงานหรื อสารที่ชีวติ ต้องการเข้าไปในชีวติ และผลักพลังงานหรื อสารที่ชีวติ ไม่
ต้องการออกจากชีวติ , สังขาร-พลังปรุ งแต่ง/สังเคราะห์/สร้าง, วิญญาณ-พลังรู้)
อาการต่างๆเกิดจากจิตวิญญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ) เป็ นตัวสร้างขึ้นมาตาม
กลไกสมดุลร้อนเย็น ถ้าไม่มีจิตวิญญาณจะไม่มีอาการไม่มีความรู ้สึกต่างๆ

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๑๕

เมื่อสัญญา (พลังจาได้หมายรู้) ของชีวติ รับรู ้สภาพร้อนเย็นไม่สมดุลก็จะสังขาร (ปรุ งแต่ง/
สังเคราะห์/สร้าง) ความรู ้สึกที่ไม่สบายต่างๆขึ้นมา อาจเกิดอาการที่ไม่สบายหนึ่งอาการหรื อหลายอาการก็ได้
รวมลงเป็ นทุกขเวทนา (ความรู้สึกทุกข์) โดยมีวญ
ิ ญาณรับรู ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาราง ตัวอย่ างอาการเด่ นของภาวะร้ อนเย็นไม่ สมดุล (อาการทีม่ ักเป็ นในลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ ) และกลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดยการกระทาของจิตวิญญาณ (เวทนา, สั ญญา,
สั งขาร, วิญญาณ)

อาการเด่ นของ
ภาวะร้ อนเกิน
(อาการทีม่ กั เป็ นใน
ลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ )
ปากคอแห้ง

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

สัญญาของชีวติ (พลังจาได้หมายรู ้

อาการเด่ นของภาวะ
เย็นเกิน (อาการที่
มักเป็ นในลาดับแรก
แต่ อาจเป็ นสภาพ
อืน่ ได้ )
ปากคอชุ่ม

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

สัญญาของชีวติ (พลังจาได้หมายรู ้

๑๖
กระหายน้ า ดื่มน้ า
แล้วรู ้สึกสดชื่น

รวมทั้งดูดดึงพลังงานหรื อสารที่ชีวติ
ไม่กระหายน้ า
ต้องการเข้าไปในชีวติ และผลัก
รสของน้ าจืด
พลังงานหรื อสารที่ชีวติ ไม่ตอ้ งการ
ผิดปกติ
ออกจากชีวติ ) จะสังขาร(สร้าง) เวทนา
(ความรู ้สึก) ดังกล่าว ซึ่งรับรู ้อาการที่
เกิดขึ้นด้วยวิญญาณ(พลังรู ้) เพื่อให้
สัญญาของชีวติ ดูดดึงเอาน้ าซึ่งมีฤทธิ์
เย็นเข้าไปดับพลังร้อนที่มากเกินให้อยู่
ในขีดที่พอดี

ปวด บวม แดง
ร้อน

-ปวด เกิดจากสัญญาจะสังขาร
ปวด เหี่ ยว ซีด เย็น
ความรู ้สึกปวดขึ้นมาเมื่อมีภาวะร้อน
เกิน รวมเป็ นทุกขเวทนาให้วญ
ิ ญาณ
รับรู ้เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้ร้อนเกิน
เช่น ชีวติ ที่ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก จะ
รู ้สึกปวด แต่เมื่อเอาว่านหางจระเข้
น้ าแข็ง หรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์เย็นมาใส่
อาการปวดก็จะลดลงหรื อหายไป หรื อ
ชีวติ มีกรดยูริก/กรดแลกติกมากเกิน
ซึ่งมีฤทธิ์ร้อนก็จะรู ้สึกปวด เมื่อกิน
อาหารหรื อสมุนไพรฤทธิ์เย็น พอกทา
ด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรื อทาให้เย็น
ลงด้วยวิธีการต่างๆ อาการปวดจาก
กรดดังกล่าวก็จะลดลงหรื อหายไป
เพราะพลังร้อนที่มากเกินถูกทาลาย
ด้วยเย็น เมื่อชีวติ สมดุลร้อนเย็นอาการ
ปวดจะหายไป สัญญาจะสังขาร
ความรู ้สึกสบายขึ้นมาแทน
-บวม เกิดจากสัญญาของชีวติ จะดูดน้ า
ซึ่งมีฤทธิ์เย็นไปดับร้อน จึงเกิดอาการ
บวมขึ้น เช่น ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
แมลงสัตว์กดั ต่อย มีกรด มีความร้อน
ตามร่ างกายที่มากเกิน ก็มกั จะเกิด
อาการบวม
-แดงร้อน เมื่อสัมผัสอากาศร้อน หรื อ

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

รวมทั้งดูดดึงพลังงานหรื อสารที่ชีวติ
ต้องการเข้าไปในชีวติ และผลัก
พลังงานหรื อสารที่ชีวติ ไม่ตอ้ งการ
ออกจากชีวติ ) จะสังขาร(สร้าง)
เวทนา(ความรู ้สึก) ดังกล่าว ซึ่งรับรู ้
อาการที่เกิดขึ้นด้วยวิญญาณ(พลังรู ้)
เพื่อให้สญ
ั ญาของชีวติ ต่ อต้ านการรับ
น้ าซึ่งมีฤทธิ์เย็นเข้าไปในร่ างกาย
เพื่อให้ร่างกายซึ่งขณะนั้นมีพลังเย็น
มากเกินอยูแ่ ล้วไม่ให้เย็นไปกว่าเดิม
-ปวด เกิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู ้สึกปวดขึ้นมาเมื่อมีภาวะเย็น
เกิน รวมเป็ นทุกขเวทนาให้วญ
ิ ญาณ
รับรู ้เพื่อจะได้แก้ไขไม่ให้เย็นเกิน
เช่น ชีวติ ที่ถูกน้ าแข็งหรื ออากาศเย็น
มากๆนานๆจะรู ้สึกปวด แต่พอผิงไฟ
แช่น้ าอุ่น หรื อทาให้อุ่นขึ้นด้วยวิธีการ
ต่างๆ อาการปวดก็จะลดลงหรื อ
หายไป เพราะพลังเย็นที่มากเกินถูก
ทาลายด้วยร้อน เมื่อชีวติ สมดุลร้อน
เย็นอาการปวดจะหายไป สัญญาจะ
สังขารความรู ้สึกสบายขึ้นมาแทน
-เหี่ ยว เกิดจากสัญญาผลักดันเอาน้ า
ซึ่งมีฤทธิ์เย็นออกไปจากร่ างกายที่มี
ชีวติ บริ เวณที่เย็นเกิน เช่น เอามือไป
แช่น้ านานๆ มือก็จะเหี่ ยว ไปอาบน้ าก็
มักปวดปั สสาวะ อยูใ่ นห้องแอร์เย็นๆ
หรื ออากาศหนาวเย็นก็มกั ปั สสาวะ
บ่อย กินอาหารหรื อสมุนไพรฤทธิ์
เย็นก็มกั ปั สสาวะบ่อย

-ซีดเย็น เมื่อสัมผัสอากาศเย็น หรื อสิ่ ง
ที่มีฤทธิ์เย็น สัญญาจะสัง่ ประสาท

๑๗

อาการเด่ นของ
ภาวะร้ อนเกิน
(อาการทีม่ กั เป็ นใน
ลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ )

ตึง แข็ง มึน ชา

แผลพุพอง ผื่น คัน

ทางานหนักๆ เกิดความร้อนใน
ร่ างกาย สัญญาจะสัง่ ประสาท
อัตโนมัติให้สงั่ ให้
กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

เส้นเลือดขยายตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้
สัญญาดันความร้อนออกได้ ธาตุ
อาหารเข้าไปที่เนื้อเยือ่ ได้ ผลิตเป็ น
พลังงานได้ จึงเกิดความร้อน สัญญา
จะใช้พลังงานดังกล่าวดันน้ าเลือดซึ่ง
จะซับความร้อนไว้ ดันพลังร้อนออก
จากจากร่ างกายทางเส้นเลือด จึงเกิด
สภาพอาการแดงร้อน
สัญญาของชีวติ สัง่ ให้ระบบประสาท
อัตโนมัติไขสันหลังสัง่ ให้กล้ามเนื้อ
เกร็ งตัวบีบเอาพิษภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการตึงแข็ง
ปวดมึนชา
-พลังร้อนเกินจะเผาให้เนื้อเยือ่ เสื่ อม
เปื่ อยเป็ นแผล สัญญาของชีวติ จะดูด
น้ ามาดับร้อนที่มากเกิน จึงเกิดเป็ น
แผลพุพองเป็ นถุงน้ า
-ผื่นคัน เกิดจากสัญญาของชีวติ ดัน
พลังงานหรื อสารที่ร้อนเกินออกมา
ระบายทางผิวหนัง แต่ดว้ ยพิษร้อนเกิน
ที่มีปริ มาณมาก ไม่สามารถระบาย
ออกได้ทนั จึงคัง่ ค้างที่ผิวหนัง สัญญา
ของชีวติ จึงสังขาร(สร้าง) ความรู ้สึก
คัน ด้วยการสัง่ ให้ร่างกายผลิตสารฮิส
ตามีน เป็ นสารที่ทาให้รู้สึกคัน(หมอ
แผนปั จจุบนั จึงให้ยาแอนตี้(ต่อต้าน)
ฮิสตามีน กดฮิสตามีนกลับคืนไปก็ไม่

อัตโนมัติให้สงั่ ให้เส้นเลือดหดตัว
เพื่อ
อาการเด่ นของภาวะ กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
เย็นเกิน (อาการที่
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
มักเป็ นในลาดับแรก (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
แต่ อาจเป็ นสภาพ
อืน่ ได้ )
ลดพื้นที่ในการระบายความร้อน เก็บ
ความร้อนที่มีไว้สูค้ วามเย็น เลือดลมก็
จะไหลเวียนไม่สะดวก ธาตุอาหารไม่
เข้าไปที่เนื้อเยือ่ จึงไม่เกิดการผลิต
พลังงาน ทาให้เกิดสภาพอาการซีด
เย็น

ตึง แข็ง มึน ชา

ท้องอืด หัวตื้อ
มือเย็น เท้าเย็น
หนาวสัน่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

สัญญาของชีวติ สัง่ ให้ระบบประสาท
อัตโนมัติไขสันหลังสัง่ ให้กล้ามเนื้อ
เกร็ งตัวบีบเอาพิษภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการตึงแข็ง
ปวดมึนชา
-เมื่อมีภาวะเย็นเกิน เช่น เมื่ออากาศ
เย็นมากๆ สัมผัสสิ่ งที่มีฤทธิ์เย็นมากๆ
สัญญาของชีวติ จะสัง่ ระบบประสาท
อัตโนมัติให้เส้นเลือดหดตัว เพื่อลด
พื้นที่ในการระบายความร้อน เพื่อเก็บ
ความร้อนไว้สูค้ วามเย็น เมื่อเส้นเลือด
หดตัวมากเกินในกระเพาะอาหาร/
ลาไส้ เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
ย่อยไม่ได้ก็เกิดอาการท้องอืด เส้น
เลือดบริ เวณหัวหดตัวมากเกิน เลือด
ลมไหลเวียนไม่สะดวกก็เกิดอาการ
หัวตื้อ เส้นเลือดบริ เวณมือเท้าหรื อทัว่
ตัวหดตัวมากเกิน เลือดลมไหลเวียน
ไม่สะดวก ก็เกิดอาการมือเย็นเท้าเย็น

๑๘

อาการเด่ นของ
ภาวะร้ อนเกิน
(อาการทีม่ กั เป็ นใน
ลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ )

คัน แต่พิษร้อนเกินก็ยงั ทาลายอยู่
เหมือนเดิม หมดฤทธิ์ยาก็ออกอาการ
ใหม่ หรื อผูน้ ้ นั ใส่พิษร้อนเกินที่เป็ น
ต้นเหตุไปมากๆ ยาเคมีก็กดฮิสตามีน
ไม่ได้ ทาให้อาการคันไม่หายไปหรื อ
เป็ นหนักยิง่ ขึ้น) สัญญาของชีวติ สร้าง
ความรู ้สึกคันเพื่อให้เกา การเกาเป็ น
การเสี ยดสี การเสี ยดสี ทาให้เกิดความ
ร้อน เมื่อเกิดความร้อนสัญญาจะสัง่ ให้
เส้นเลือดขยายตัว เพื่อเพิม่ พื้นที่ในการ
ระบายความร้อน (จะสังเกตได้เมื่อ
อากาศร้อนหรื อเราทางาน
กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย อาการเด่ นของภาวะ
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
เย็นเกิน (อาการที่
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
มักเป็ นในลาดับแรก
แต่ อาจเป็ นสภาพ
อืน่ ได้ )
หนักๆ เส้นเลือดจะขยายตัว)
เมื่อเส้นเลือดขยายตัวสัญญาก็จะ
สามารถผลักดันเอาสารหรื อพลังงาน
ร้อนเกินออกจากร่ างกายทางผิวหนัง
ได้ อาการคันก็จะลดลง (ยกเว้นพิษ
ร้อนมากเกิน ระบายออกได้นอ้ ย เหลือ
ค้างมาก ก็จะยังคันเหมือนเดิม) ถ้าใช้
สิ่ งที่มีฤทธิ์เย็นด้วยวิธีการต่างๆที่ถูก
กัน ดับหรื อถอนพิษร้อนเกินออกได้
สัญญาของชีวติ จะกดฮีสตามินกลับไป
อาการคันก็จะหายไป เพราะไม่ตอ้ งใช้
ฮีสตามีนเป็ นกลไกระบายพิษของชีวติ
เนื่องจากไม่มีพิษร้อนเกินแล้ว
-ผื่นแดง ก็เกิดจากสัญญาของชีวติ ดูด
น้ ามาดับพิษร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือดแดง
มาซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ที่เสื่ อมจากพิษ
ร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือดขาวมาสลายพิษ
เมื่อร่ างกายเย็นลง เพราะ สามารถดับ

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

หรื อหนาวสัน่ ตามเนื้อตัว
-เมื่อลดหรื องดสิ่ งที่มีฤทธิ์เย็น ใส่สิ่ง
ที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไป จนเกิดสมดุลร้อน
เย็น เส้นเลือดจะขยายตัวอย่างพอดี
เลือดลมก็ไหลเวียนสะดวก เมื่อย่อย
ได้ดีอาการท้องอืดก็หายไป เลือดลม
ไหลเวียนขึ้นหัวได้อาการหัวตื้อก็
หายไป เลือดลมไหลเวียนตามมือเท้า
หรื อทัว่ ตัวได้ อาการอาการมือเย็นเท้า
เย็นหนาวสัน่ ก็หายไป

กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

๑๙

อาการเด่ นของ
ภาวะร้ อนเกิน
(อาการทีม่ กั เป็ นใน
ลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ )

หรื อถอนพิษร้อนเกิน ด้วยวิธีการต่างๆ
ที่ถูกกัน ก็ไม่ตอ้ งใช้น้ า เม็ดเลือดแดง
เม็ดเลือดขาวอีกต่อไป สัญญาของชีวติ
ก็ดนั กลับไปใช้ประโยชน์ที่อื่นของ
ร่ างกาย ทาให้อาการผื่นแดงหายไป
-ถ้าปล่อยให้พิษร้อนเกินมีมากขึ้นไป
เรื่ อยๆ ผิวหนังก็จะถูกทาลายได้มาก
สลับกับการสร้างเนื้อเยือ่ ใหม่ข้ ึนมา
แทนสลับไปสลับมา เรี ยกว่าโรค
สะเก็ดเงิน ถ้าผิวหนังถูกพิษร้อนเกิน
เผาจนดาไหม้และกล้ามเนื้อเกร็ งตัว
บีบพิษร้อนเกินนั้นออก แล้วบีบ บีบ
รัดไปเรื่ อยจนตาย เรี ยกว่าโรคหนัง
แข็ง แต่ถา้ ระบายพิษร้อนเกินออกไป
ได้ แล้วใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป
กล้ามเนื้อจะคลายตัว เพราะไม่มีพิษ
ร้อนที่ตอ้ งบีบออก เลือดลมจะ
ไหลเวียนสะดวก ชีวติ ดูดสารและ
พลังงานที่สมดุลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่ างกายได้ เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรง
ก็สามารถสลายเนื้อเยือ่ ที่เสื่ อมมากเกิน
ได้ และสัญญาของชีวติ ก็
กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย อาการเด่ นของภาวะ กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
เย็นเกิน (อาการที่
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
มักเป็ นในลาดับแรก (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)
แต่ อาจเป็ นสภาพ
อืน่ ได้ )
ดูดสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็น
ไปซ่อม/สร้างเนื้อเยือ่ ได้ อาการหรื อ
โรคดังกล่าวก็หายได้
-เมื่อมีพิษร้อนเกินเม็ดเลือดขาวก็จะ
อ่อนแอ (ซึ่งเม็ดเลือดขาวนั้นที่มีหน้าที่
สลาย/ทาลายเชื้อโรค) เมื่อเม็ดเลือด
ขาวอ่อนแอก็ไม่สามารถทาลายเชื้อ
โรคได้ ทาให้ติดเชื้อที่ผิวหนังหรื อ

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๐

ปั สสาวะมีสีเข้ม
และปั สสาวะมี
ปริ มาณน้อย

ท้องผูก อุจจาระ
แข็ง เหนียว เหม็น
กลิ่นปั สสาวะ-กลิ่น
ปาก-กลิ่นตัวเหม็นเหนียวเหนอะหนะ
ตามเนื้อตัว

อาการเด่ นของ
ภาวะร้ อนเกิน
(อาการทีม่ กั เป็ นใน

อวัยวะต่างๆได้ เมื่อระบายพิษร้อนเกิน
ออกได้ ร่ างกายสมดุลร้อนเย็น เม็ด
เลือดขาวก็จะแข็งแรง สามารถสลาย/
ทาลายเชื้อโรคได้ โรคติดเชื้อก็หายไป
เมื่อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของชีวติ จะ ปั สสาวะมีสีใสและ
ขับเอาสารที่สามารถผลิตเป็ นพลังร้อน ปั สสาวะมีปริ มาณ
ได้ออกมา จึงเป็ นสารที่มีสีเข้มใน
มาก
ปั สสาวะ และจะดูดน้ าไว้ดบั ร้อน
ที่มากเกิน ปล่อยน้ าออกมาน้อย
ปั สสาวะจึงมีปริ มาณน้อยและมีสีเข้ม

-เมื่อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของชีวติ
จะดูดน้ าไว้ดบั ร้อนที่มากเกินนั้น จึง
ดูดจากลาไส้ใหญ่กลับคืนไป (โดย
หลักวิทยาศาสตร์ ชีวติ จะดูดน้ าและ
เกลือแร่ ทางลาไส้ใหญ่กลับคืนไปใช้
ในร่ างกาย) ทาให้น้ าในลาไส้ใหญ่
น้อยลง เมื่อน้ าน้อยอุจจาระจึงเคลื่อน
ได้ยาก ทาให้เกิดอาการท้องผูก(ไม่
ถ่ายหรื อถ่ายยาก) น้ าที่นอ้ ยก็ทาให้
อุจจาระแข็ง/เหนียว
-ส่วนอุจจาระเหม็นเกิดจาก เมื่อมี
ภาวะร้อนเชื้อโรคจะขยายตัวเร็ ว
เช่นเดียวกับเมื่อสภาพอากาศร้อนอบ
อ้าว อาหารจะบูดง่าย เพราะเชื้อโรคก็
เกิดมาจากกลไกสมดุลร้อนเย็น อยูไ่ ด้
ด้วยสมดุลร้อนเย็น ถ้าร้อนมากเชื้อ
โรคจะกลัวตายจึงเร่ งขยายตัว ด้วยการ
เร่ งกินอาหาร แล้วขับถ่ายออกมาเป็ น
ของเสี ย/พิษ มีสภาพบูดเน่าเหม็น
ดังนั้น
กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
(เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

ท้องเสี ย อุจจาระ
เหลว

อาการเด่ นของภาวะ กลไกในการสร้ างสมดุลร้ อนเย็น โดย
เย็นเกิน (อาการที่
การกระทาของจิตวิญญาณของผู้น้นั
มักเป็ นในลาดับแรก (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ)

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เมื่อมีภาวะเย็นเกิน สัญญาของชีวติ จะ
ดูดเอาสารที่สามารถผลิตเป็ นพลัง
ร้อนได้ไว้ผลิตเป็ นพลังร้อน เพื่อ
ทาลายเย็นที่มากเกิน ไม่ปล่อยสาร
ดังกล่าวออกมา ปั สสาวะจึงมีสีใส
และเพื่อไม่ให้ชีวติ เย็นเกินจะขับน้ า
ซึ่งมีฤทธิ์เย็นออกมามาก ปั สสาวะจึง
มีปริ มาณมากและมีสีใส
-เมื่อมีภาวะเย็นเกิน สัญญาของชีวติ
จะขับน้ าออกทุกทาง รวมทั้งทาง
อุจจาระ จึงทาให้เกิดท้องเสี ย อุจาระ
เหลว
-อุจจาระที่ดีอนั เกิดจากการกินอาหาร
ที่สมดุลร้อนเย็น จะไม่แข็งไม่เหลว
จะนิ่มและเป็ นลาเหมือนข้าวหลาม
กลิ่นไม่เหม็น กลิ่นอย่างมากก็เหมือน
ผักดอง และจะลอยน้ า เพราะการกิน
อาหารที่สมดุลร้อนเย็น สัญญาของ
ชีวติ จะดูดธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงชีวติ
ได้มาก เหลือแค่กากอาหาร ทาให้
อุจจาระเบา จึงลอยน้ า ส่วนการกิน
อาหารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น สัญญา
ของชีวติ จะดูดธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยง
ชีวติ ได้นอ้ ย ทาให้อุจจาระเหลือธาตุ
อาหารมากจึงหนักและจมน้ า

๒๑
ลาดับแรกแต่ อาจ
เป็ นสภาพอืน่ ได้ )
เมื่อมีภาวะร้อนเกิน เชื้อโรคในลาไส้
จึงเร่ งกินธาตุอาหารในอุจจาระ แล้ว
ขับถ่ายออกมาเป็ นของเสี ย/พิษ มี
สภาพบูดเน่าเหม็น อุจจาระจึงเหม็น
จากนั้นสัญญาของชีวติ จะดันพิษออก
ทุกทาง ทาให้กลิ่นปั สสาวะ-กลิ่นปากกลิ่นตัวเหม็น และที่เหนียว
เหนอะหนะตามเนื้อตัว ก็เพราะสัญญา
ของชีวติ จะดูดน้ าไว้ดบั ร้อน แต่ดนั พิษ
ร้อนออกไปเกิดสภาพพิษเข้มข้นที่ถูก
ขับออกทางผิวหนังนั้นมีน้ าน้อย จึง
เหนียวเหนอะหนะตามเนื้อตัว เมื่อดับ
หรื อถอนพิษร้อนออกไป จนเกิด
สภาพสมดุลร้อนเย็น อาการทั้งหมด
ดังกล่าวก็จะหายไป
กาลังตก อ่อนเพลีย เมื่อเกิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล สัญญา
หนักตัว
ของชีวติ จะเสี ยพลังในการดับขับภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป จึงเกิด
อาการกาลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว
(ไม่มีพลังต้านแรงดึงดูดของโลก)
ชีพจรเต้นแรง เส้น สัญญาของชีวติ จะสัง่ ระบบประสาท
เลือดขยายตัว
อัตโนมัติให้เส้นเลือดขยายตัว เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการระบายร้อนที่มากเกิน และ
ผลิตพลังงานดันร้อนที่มากเกินนั้น
ออกไป จึงเกิดสภาพเส้นเลือดขยายตัว
ชีพจรเต้นแรง

แต่ อาจเป็ นสภาพ
อืน่ ได้ )

กาลังตก อ่อนเพลีย
หนักตัว

ชีพจรเต้นเบา เส้น
เลือดหดตัว

เมื่อเกิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล
สัญญาของชีวติ จะเสี ยพลังในการดับ
ขับภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป จึง
เกิดอาการกาลังตก อ่อนเพลีย หนัก
ตัว(ไม่มีพลังต้านแรงดึงดูดของโลก)
สัญญาของชีวติ จะสัง่ ระบบประสาท
อัตโนมัติให้เส้นเลือดหดตัว เพื่อลด
พื้นที่ในการระบายร้อน เก็บพลังร้อน
ไว้ทาลายเย็นที่มากเกิน เมื่อเส้นเลือด
หดตัวธาตุอาหารจะเข้าไปที่เนื้อเยือ่
ได้นอ้ ย ผลิตเป็ นพลังงานได้นอ้ ย จึง
เกิดสภาพเส้นเลือดหดตัว ชีพจรเต้น
เบา

ในส่ วนกลไกของภาวะร้ อนเย็นเกิดขึน้ พร้ อมกัน ก็เกิดจากชี วติ มีต้นเหตุของทั้งร้ อนและ
เย็นทีม่ ากเกินในเวลาเดียวกัน จึงเกิดอาการพร้ อมกัน

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๒

การแพทย์ แผนจีนได้ ระบุเอาไว้ ว่า เมื่อใดก็ตามที่สภาวะหนึ่งสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วทาให้การ
เกิดและการสลายของ หยิน(เย็น) - หยาง(ร้อน) ผิดปกติ หยิน-หยางจะเสี ยสมดุล เป็ นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ขึ้น และในสภาวะเจ็บไข้น้ นั ย่อมมีการเกิดและการสลายของหยิน-หยางเข้ามาเกี่ยวข้อง หากหยางมีปริ มาณ
มากเกินไป จะทาให้หยินอ่อนกาลังลง และในทานองกลับกัน ถ้า หยินมากเกินไป ก็จะเป็ นอุปสรรคขวางกั้น
หยาง
ในเงื่อนไขทีแ่ น่ นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่ น หยางทีม่ ากเกินไปสามารถ
แปรเป็ นหยินได้ หรือหยินทีม่ ากเกินไปสามารถแปรเป็ นหยางได้
สภาพเช่นนี้พบได้บ่อยในทางปฏิบตั ิ เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้อนมากเกินไปอย่าง
เฉี ยบพลัน เช่น (ปอดอักเสบจากการติดเชื้อตามทัศนะแพทย์ตะวันตก) ทาให้มีอาการไข้สูง หงุดหงิด หน้า
แดง เหงื่อออกมาก ปากแห้ง คอแห้ง กระหายน้ า ไอมีเสมหะปนเลือด ท้องผูก เบาขัดและสี เข้ม เป็ นต้น
ภาวะของพิษไข้และความร้อนสู งในร่ างกาย เป็ นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกินปกติ
จนเกิดอาการตัวเย็น (อุณหภูมิของร่ างกายลดลง) อย่างกะทันหันได้ มีอาการกระสับกระส่ าย หน้าขาวซี ด
แขนขาเย็น หายใจขัด ชีพจรเต้นเบา อาการดังกล่าวนี้เป็ นอาการของความเย็นมากเกินไป นัน่ คือ ร่ างกาย
เปลี่ยนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่ สภาพหยิน (เย็น)
เมื่อร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงขึ้นนี้แล้ว หากได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องสามารถ
กลับคืนสู่ ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึ้น หน้าไม่ซีด ชีพจรเต้นแรงขึ้น สภาพหยางของร่ างกายค่อยๆ
กลับคืนสู่ สมดุล นี่คือตัวอย่างที่สภาพร่ างกายเปลี่ยนจากหยินเป็ นหยาง
ความสมดุลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่ างกายมนุษย์ไม่ตายตัวแน่นอน แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่สมดุลของมันถูกทาลายหรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูน้ ้ นั จะมีอาการป่ วย
หากไม่สามารถแก้ไขสมดุลนั้นให้กลับสู่ สภาวะปกติได้ ในที่สุดก็จะตาย ดังนั้นจึงต้องรักษาสมดุลหยินหยางในร่ างกายให้ปกติ ขณะเดียวกันต้องปรับสมดุลร่ างกายกับสิ่ งแวดล้อมด้วย
สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่ างกายของคนทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในอยูใ่ นภาวะสมดุลคงที่
ถ้าหยิน-หยางเกิดผิดปกติข้ ึนไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ง จะทาให้ฝ่ายหนึ่งเพิ่มหรื อขณะที่อีกฝ่ าย
หนึ่งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น
สภาพหยางมากเกินในที่น้ ี หมายถึง การที่ร่างกายของคนสนองตอบอย่างแรงต่อโรคภัยไข้
เจ็บ ทาให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข้ ปากแห้ง คอแห้ง กระหายน้ า ท้องผูก เบาขัดและสี เข้ม ลิ้นแดง ชีพจรเต้น
เร็ ว

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๓

สภาพหยินมากเกิน หมายถึง สภาพที่ร่างกายบางส่ วนอ่อนแอลงกว่าปกติ ทาให้เกิดอาการ
เย็น เช่น มือท้าเย็น ตัวเย็น หนาวสั่น ไม่กระหายน้ า ลิ้นขาวซี ด
การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ให้ยาเย็น ถ้าโรคเกิดจากสภาพ หยินมาก
เกิน (เย็น) ก็ให้ยาร้อนหรื อยาขับเย็น เพื่อปรับหยิน-หยางให้เข้าสู่ สภาวะสมดุล (โครงการพัฒนาเทคนิคการ
ทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา, ๒๕๔๑
: ๑ – ๑๒)
สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิ กส์เคมีชีวะที่พบว่า อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสสารและพลังงานทั้งของสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ ดังนี้เนื่องจากโครงสร้างระดับสองระดับ
สาม และระดับสี่ ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี่ยวที่สาคัญ ๓ ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก
และพันธะไอออนิก ดังนั้นปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพันธะเหล่านี้ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างโมเลกุล และในที่สุดทาให้โครงรู ปเปลี่ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที่สาคัญเหล่านั้น ได้แก่ ความเป็ น
กรดด่าง ปริ มาณเกลือแร่ ในน้ า และอุณหภูมิ ปั จจัยทั้ง ๓ ชนิดที่กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ป
ของชีวโมเลกุล ซึ่ งเท่ากับว่ามีผลต่อหน้าที่และการทางานของชีวโมเลกุลเหล่านั้น ถ้าปั จจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงทาให้โครงรู ปและโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทางานในหน้าที่ของตนเองไม่ได้
เราเรี ยกสภาพนี้วา่ สภาพเสี ยธรรมชาติ (denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที่ทางานได้ เราเรี ยกว่า
สภาพธรรมชาติ (native state) สรุ ปแล้วคือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่างๆ ซึ่ งทา
ให้มีโครงรู ปจานวนจากัดและโดยทัว่ ไปมีโครงรู ปจาเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมีโครงสร้างไร้รูป
มีโครงรู ปไม่แน่นอนทางานตามหน้าที่ไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. ๒๕๓๕ : ๓๘-๔๑)
...ข้อที่น่าสังเกตในที่น้ ีคือชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ ทางานได้ตามหน้าที่เหมือน
เครื่ องจักรกลต่างๆ ความสามารถในการทางาน ได้โดยมีหน้าที่จาเพาะอย่างจึงเป็ นสมบัติสาคัญของชีว
โมเลกุล นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆ ที่ทาให้ชีวโมเลกุลต่างๆ มีคุณสมบัติที่สาคัญ
ประการนี้ และได้พบว่าความสามารถในการทางานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้น เนื่องมาจากลักษณะโครงสร้าง
(structure) และโครงรู ป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุ โขวงศ์, ๒๕๓๕ : ๒๕)
จะเห็นได้วา่ การแพทย์แผนจีน และนักวิทยาศาสตร์ พบว่า เย็นที่สุดสามารถตีกลับเป็ น
ร้อน และร้อนที่สุดสามารถตีกลับเป็ นเย็นได้ เช่น เนื้อเยือ่ ที่มีภาวะร้อนมากๆก็จะเสี ยโครงสร้างโครงรู ป เมื่อ
เสี ยโครงสร้างโครงรู ปก็จะเสี ยหน้าที่ เมื่อเสี ยหน้าที่ถึงขั้นไม่ทาหน้าที่ ก็ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ เป็ น
สภาพร้อนตีกลับเป็ นเย็น เมื่อเย็นถึงที่สุดชีวติ ก็ตอ้ งการพลังร้อน สัญญาของชีวติ จะสัง่ ให้เนื้อเยือ่ ผลิต
พลังงาน เมื่อเนื้อเยือ่ ผลิตพลังงานก็เป็ นสภาพเย็นที่สุดตีกลับเป็ นร้อน หรื อโดยปกติเมื่อมีภาวะร้อนเส้นเลือด
จะขยายตัว แต่เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่ง สัญญาของชีวติ จะสั่งให้ระบบประสาทอัตโนมัติสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็ งตัว
บีบเอาพาร้อนเกินออก กล้ามเนื้อจึงกดทับเส้นเลือดเส้นประสาท ทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ รวมทั้งเมื่อ
ร้อนมากเนื้อเยือ่ ก็ไม่ทางาน เป็ นสภาพร้อนที่สุดตีกลับเป็ นเย็น
เมื่อเย็นถึงที่สุดชีวติ ก็ตอ้ งการพลังร้อน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๔

สัญญาของชีวติ จะสั่งให้เนื้อเยือ่ ผลิตพลังงาน เมื่อเนื้อเยือ่ ผลิตพลังงานก็เป็ นสภาพเย็นที่สุดตีกลับเป็ นร้อน
เป็ นต้น
สอดคล้องกับผูเ้ ขียนได้วจิ ยั พบว่า
สาเหตุร้อนหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการเย็น (เย็นหลอก)
เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนแก้ อาการจะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นกลับรู ้สึกสบาย
ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น เพราะต้นเหตุเกิดจากร้อน ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสม
กัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
ตัวอย่างเช่น อาการท้องอืด โดยทัว่ ไปเป็ นภาวะเย็นเกิน เกิดจากเมื่อเย็นมากเกินจนทาให้
เส้นเลือดในกระเพาะอาหารลาไส้หดตัวเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกและเนื้อเยือ่ ไม่ทางาน ทาให้ยอ่ ยไม่ได้
เกิดอาการท้องอืดขึ้น เมื่อใส่ สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อน เส้นเลือดขยายตัว เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกและเนื้อเยือ่
กลับมาทางาน ย่อยได้ อาการท้องอืดก็จะหายไป
แต่ถา้ เป็ นท้องอืดที่เกิดจากร้อน มีกลไก คือ โดยปกติเมื่อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตัว
แต่เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่ง สัญญาของชีวติ จะสั่งให้ระบบประสาทอัตโนมัติสั่งให้กล้ามเนื้อเกร็ งตัวบีบเอาพาร้อน
เกินออก กล้ามเนื้อจึงกดทับเส้นเลือดเส้นประสาท ทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ รวมทั้งเมื่อร้อนมาก
เนื้อเยือ่ ก็ไม่ทางาน ทาให้ยอ่ ยไม่ได้ จึงเกิดอาการท้องอืดขึ้น เป็ นสภาพร้อนที่สุดตีกลับเป็ นเย็น ถ้าแก้ดว้ ย
การใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนแก้ กล้ามเนื้อก็จะยิง่ เกร็ งตัวบีบพิษร้อนออกแรงกว่าเดิมและเนื้อเยือ่ ก็จะยิง่ ไม่ทางาน
อาการท้องอืดก็จะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น กลับรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น เพราะ
ต้นเหตุเกิดจากร้อน กลไกก็คือ เย็นที่ใส่ เข้าไปจะดับพิษร้อนที่กาลังทาร้ายชีวติ อยู่ ทาให้กล้ามเนื้อคลายตัว
และเนื้อเยือ่ กลับมาทางาน เพราะไม่มีพิษร้อนทาร้ายชีวติ แล้ว จึงย่อยได้ อาการท้องอืดก็จะหายไป
สาหรับท้องอืดที่เกิดจากร้อนเย็นพันกัน กลไกเกิดจากกล้ามเนื้อเกร็ งตัวบีบเอาพิษร้อนเย็น
พันกันออก กล้ามเนื้อจึงกดทับเส้นเลือดเส้นประสาท ทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ รวมทั้งเมื่อร้อนเย็น
ที่มากเกินพันกันเนื้อเยือ่ ก็ไม่ทางาน ทาให้ยอ่ ยไม่ได้ จึงเกิดอาการท้องอืดขึ้น เป็ นสภาพร้อนเย็นพันกันที่สุด
ตีกลับเป็ นเย็น เมื่อใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อน
เย็นพันกัน กลไกก็คือ เมื่อใส่ ร้อนเย็นผสมกัน จุดที่ร้อนสัญญาของชีวติ จะดูดเย็นไปแก้ จุดที่เย็นสัญญาของ
ชีวติ จะดูดร้อนไปแก้ เมื่อเกิดสภาพสมดุลร้อนเย็นกล้ามเนื้อจะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบพิษของร้อนเย็นพัน
กันออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก ประกอบกับเนื้อเยือ่ กลับมาทางานตามปกติ เพราะไม่มีพิษร้อนเย็น
พันกันทาร้ายชีวติ แล้ว จึงย่อยได้ อาการท้องอืดก็จะหายไป
สาเหตุร้อนหรื อร้อนเย็นพันกันสามารถตีกลับเป็ นอาการเย็นอื่นๆได้ทุกอาการ จึงเรี ยกว่า
เย็นหลอก

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๕

สาเหตุเย็นหรือร้ อนเย็นพันกันตีกลับเป็ นอาการร้ อน (ร้ อนหลอก)
เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นแก้ อาการจะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนกลับรู ้สึกสบาย
ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น ถ้าใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสม
กัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
เช่น ตัวอย่างที่ ๑ ตากแดดแล้วเป็ นไข้น้ นั เป็ นร้อนที่เกิดจากร้อน กินสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็น ดับ
หรื อถอนพิษร้อนด้วยวิธีการต่างๆก็จะหายไข้
ส่ วนการไปตากฝนแล้วเป็ นไข้ เกิดจากเมื่อเย็นถึงขีดหนึ่งชีวติ จะอยูไ่ ม่ได้ สัญญาของชีวติ
จะสั่งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาลายเย็นที่มากเกิน แต่เมื่อผลิตพลังร้อนมากเกินไปก็จะเป็ นไข้ เป็ น
สภาพเย็นที่สุดตีกลับเป็ นร้อน เมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นแก้ อาการจะยิง่ แย่ไปกว่าเดิม เพราะต้นเหตุเดิมก็คือฝน
ซึ่ งเย็นอยูแ่ ล้ว ชีวติ ยิง่ ผลิตความร้อนมากยิง่ ขึ้นเพื่อมาทาลายเย็นที่มากขึ้น อาการไข้ก็ยงิ่ สู งขึ้น แต่พอใช้สิ่งที่
มีฤทธิ์ ร้อนกลับรู ้สึกสบายไข้ลดลง เพราะร้อนที่ใส่ เข้าไป ไปทาลายเย็นเกินที่เป็ นต้นเหตุ ชีวติ จึงไม่ตอ้ งผลิต
ความร้อนมาทาลายเย็นเกิน ไข้จึงไม่เพิ่ม ส่ วนความร้อนที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้ว ก็จะถูกสัญญาของชีวติ ขับออก
ทางปั สสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง เหงื่อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก ไข้ก็จะลดลงหายไป ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์
ร้อน เพราะต้นเหตุเกิดจากเย็น เป็ นสภาพเดียวกันกับเมื่ออากาศหนาว เราไม่อยากอาบน้ าเย็นธรรมดา ยิง่ ไม่
อาบน้ าเย็นธรรมดาก็ยงิ่ หนาว เพราะชีวติ ใช้ความร้อนที่มีอยูท่ าลายความเย็น จนความร้อนที่ใช้ไปนั้น
หมดแล้ว เราจึงยิง่ รู ้สึกหนาว แต่เมื่อฝื นไปอาบน้ าเย็นธรรมดา กลับรู ้สึกรู ้สึกอุ่น เพราะเมื่อเย็นถึงขีดหนึ่ง
ชีวติ อยูไ่ ม่ได้ สัญญาของชีวติ จะสั่งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาลายเย็นที่มากเกิน เราจึงรู ้สึกอุ่นขึ้น แต่ถา้
ชีวติ ผลิตความร้อนมากไปก็จะไข้ข้ ึน
สาหรับไข้ที่เกิดจากร้อนเย็นพันกัน รู ้สึกไม่สบายจากทั้งแดดและฝน แล้วเป็ นไข้ร้อนๆ
หนาวๆ หรื อเป็ นไข้ดว้ ยสาเหตุใดก็ตามแล้วรู ้สึกร้อนๆหนาวๆ พอใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย ก็ให้
ใช้ร้อนเย็นผสมกัน แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากสภาพร้อนเย็นพันกัน จุดที่ร้อนสัญญาของชีวติ จะดูดเย็นไปแก้
จุดที่เย็นสัญญาของชีวติ จะดูดร้อนไปแก้ เมื่อสมดุลร้อนเย็นอาการไข้ก็จะหายไป
ตัวอย่างที่ ๒ ผูป้ ่ วยมาพบผูเ้ ขียนด้วยอาการบวมคัน เมื่อซักประวัติแล้วเป็ นภาวะร้อนเกิน
กลไกเกิดจากเมื่อร้อนมากเกินสัญญาของชีวติ ดูดน้ ามาดับร้อนที่มากเกินจึงบวม และสร้างฮีสตามีนขึ้นมาจึง
รู ้สึกคันเพื่อให้เกาซึ่ งเป็ นการเสี ยดสี ให้เกิดความร้อนสัญญาของชีวติ จะได้สั่งให้เส้นเลือดขยายตัว สัญญา
ของชีวติ จะได้ดนั เอาสารและพลังงานที่เป็ นพิษออกไปทางผิวหนังได้ ผูเ้ ขียนแนะนาให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ อาการบวมคันก็หายไป เพราะไม่มีพิษร้อนเกินทาร้ายชีวติ แล้ว สัญญาของชีวติ ไม่ตอ้ ง
ใช้น้ าดับร้อนเกินแล้ว จึงดันน้ าออกไป อาการบวมก็หายไป ไม่ตอ้ งผลิตฮีสตามีนมาระบายพิษร้อนเกินแล้ว
สัญญาของชีวติ ก็ดนั ฮีสตามีนกลับไป จึงไม่คนั
พอผูป้ ่ วยใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นนานเข้าจนเย็นเกิน ก็ยงั ทาเย็นต่อไปเรื่ อยๆ ประมาณสองเดือน
ผูป้ ่ วยให้ขอ้ มูลว่ากลับมาบวมอีก ยิง่ ใช้เย็นยิง่ บวม แต่พอใช้ร้อนกลับยุบบวม กลไกการบวมครั้งหลังนี้ เกิด
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๖

จากเมื่อเย็นเกินมากๆสัญญาของชีวติ สั่งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาลายความเย็น แต่ผลิตความร้อนมาก
เกินไป จะเป็ นอันตรายต่อชีวติ สัญญาของชีวติ จึงดูดน้ ามาดับร้อน ทาให้บวมขึ้นมาอีกครั้ง ยิง่ ใช้เย็นก็ยงิ่
บวม เพราะสัญญาของชีวติ ยิง่ สั่งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาลายความเย็นที่มากขึ้น ยิง่ เกิดความร้อนมาก
เกินยิง่ ขึ้น สัญญาของชีวติ จึงยิง่ ดูดน้ ามาดับร้อนมากขึ้น ทาให้บวมมากขึ้น เป็ นสภาพเย็นที่สุดตีกลับเป็ นร้อน
แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนกลับยุบบวม เพราะ ร้อนไปดับเย็นที่เป็ นต้นเหตุ สัญญาของชีวติ ไม่ตอ้ งสั่งให้
ร่ างกายผลิตร้อนมาทาลายเย็นเกิน ร้อนที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้ว และน้ าที่ดูดมาดับร้อน ก็จะถูกสัญญาของชีวติ
ขับออกทางปั สสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง เหงื่อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก บวมก็จะลดลงหายไป
ผูเ้ ขียนพบอาการบวมจากร้อนเย็นพันกัน ก็กลไกจากร้อนเกินก็ทาให้บวมได้ จากเย็นเกินก็
ตีกลับเป็ นร้อนทาให้บวมได้ เมื่อใช้ร้อนเย็นผสมกันแก้แล้วรู ้สึกสบาย ก็ยบุ บวมได้ ก็ให้ใช้ร้อนเย็นผสมกัน
แสดงว่าต้นเหตุเกิดจากร้อนเย็นพันกัน
สาเหตุเย็นหรื อร้อนเย็นพันกันสามารถตีกลับเป็ นอาการร้อนอื่นๆได้ทุกอาการ จึงเรี ยกว่า
ร้อนหลอก
ยังมีตวั อย่างของสภาพตีกลับไปกลับมา ไม่เป็ นไปตามปกติ เช่น
ดังตัวอย่าง ผูเ้ ขียนพบผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมร้อน รู ้สึกร้อนตามร่ างกาย กระทบอากาศร้อนแล้ว
รู ้สึกไม่สบาย เดินทางโดยสารยานยนต์รู้สึกไม่สบาย กระหายน้ าบ่อย ดื่มน้ าจะรู ้สึกสดชื่น ถ้าไม่ดื่มจะรู ้สึก
คอแห้งกระหายน้ า ทั้งหมดเป็ นอาการร้อนเกิน แต่พอดื่มน้ าก็จะปวดปั สสาวะทันทีหรื อปวดปั สสาวะในไม่
นานนัก ปั สสาวะใสปริ มาณมาก ปั สสาวะบ่อย เป็ นอาการเย็นเกิน กลไกเกิดจากเมื่อร่ างกายร้อนมาก สัญญา
ของชีวติ จะดันพลังร้อนออกมาที่น้ า แล้วสัญญาก็รีบดันน้ าที่ร้อนนั้นออกจากร่ างกาย เพื่อให้ชีวติ ปลอดภัย
จากร้อนเกิน ซึ่ งถ้าร้อนเกินปกติทวั่ ไปชีวติ จะดูดน้ าไว้ดบั ร้อนเกิน ทาให้ปัสสาวะเข้มและปริ มาณของ
ปั สสาวะน้อย ผูป้ ่ วยท่านนี้กลับมีสภาพอาการกลับกันจากปกติของคนทัว่ ไป และผูป้ ่ วยท่านนี้เมื่อถอนพิษ
ร้อนต่อเนื่องสุ ขภาพก็ดีข้ ึนเรื่ อยๆเป็ นลาดับ
อีกตัวอย่างของสภาพตีกลับไปกลับมา เช่น ผูท้ ี่มีอาการท้องผูกสลับท้องเสี ยเป็ นประจา
เป็ นอาการหนึ่งที่มกั เสี่ ยงต่อการตรวจพบว่า เป็ นมะเร็ งตับ สภาพดังกล่าวส่ วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนเกิน
โดยสัญญาของชีวติ ผูน้ ้ นั ดันพิษร้อนมากาจัดหรื อระบายที่ตบั สัญญาของชีวติ ดูดน้ าจากลาไส้ใหญ่มาดับร้อน
ทาให้จึงท้องผูก และเมื่อชีวติ ร้อนมากๆต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการแก้ไข สัญญาของชีวติ จะดันสารหรื อ
พลังงานร้อนไปที่น้ าในร่ างกาย แล้วดันออกจากชีวติ ทาให้เกิดอาการท้องเสี ย (ร้อนที่สุดตีกลับเป็ นเย็น)
ร่ างกายทางานตลอดเวลาโดยหลักวิทยาศาสตร์ จะเกิดกรดและความร้อนขึ้น เมื่อขาดน้ าชีวติ ก็จะร้อน (เย็น
ที่สุดตีกลับเป็ นร้อน) และเมื่อผูป้ ่ วยไม่รู้ตน้ เหตุก็จะใส่ สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนในชีวติ ตนเช่นเดิมเข้าไปอีก สัญญา
ของชีวติ ผูน้ ้ นั ดันพิษร้อนมากาจัดหรื อระบายที่ตบั อีก เมื่อร้อนมากสัญญาของชีวติ ดูดน้ าจากลาไส้ใหญ่มาดับ
ร้อนทาให้จึงท้องผูก และเมื่อชีวติ ร้อนมากๆต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการแก้ไข สัญญาของชีวติ จะดันสารหรื อ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๗

พลังงานร้อนไปที่น้ าในร่ างกาย แล้วดันออกจากชีวติ ทาให้เกิดอาการท้องเสี ย จึงเกิดท้องผูกท้องเสี ยสลับไป
มาเรื่ อยๆ จนสุ ดท้ายก็เป็ นมะเร็ งตับ เป็ นต้น

ตัวอย่ าง กลไกการเกิดและการหายของโรค/อาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ วถิ ีธรรม
ตัวอย่างกลไกการเกิดและการหายของโรคหรื ออาการไม่สบายต่างๆ ตามหลักแพทย์วถิ ี
ธรรม เช่น เมื่อมีสิ่งที่เป็ นพิษ/อันตรายจากสิ่ งที่ร้อนเย็นไม่สมดุลมาสัมผัสกับเนื้อเยือ่ ของร่ างกาย จะทาให้
เกิดการเกร็ งแข็งค้างของกล้ามเนื้ออย่างอัตโนมัติเพื่อหนีหรื อขับพิษ/อันตรายนั้นออก จึงทาให้เกิดอาการตึง
แข็งเจ็บปวดมึนชาตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย อันเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ถ้ากลไกดังกล่าวเกิดบริ เวณ
ศีรษะก็จะเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียน ถ้าพิษ/อันตรายระคายเซลล์ผวิ หนังก็เกิด ผืน่ คัน ถ้าพิษ/อันตรายทาลาย
เซลล์ก็เกิดการเปื่ อยพุพอง
ถ้าเป็ นพิษร้อนเกินเผาน้ าให้แห้งก็เกิดอาการแห้งเกรี ยมไหม้ แต่ถา้ ร่ างกายส่ งเลือดส่ ง
น้ าเหลืองไปกาจัดพิษบริ เวณนั้นก็จะบวมแดง ถ้าร่ างกายผลิตพลังงานเพื่อต่อสู ้พิษหรื อขับพิษก็เกิดอาการ
ร้อนหรื อเป็ นไข้ (ยกเว้นสภาพที่ตีกลับไปกลับมาก็ตอ้ งให้ถูกต้นเหตุ)
ถ้าเป็ นพิษเย็นเกินทาร้ายก็เกิดการเย็นชาซี ด บริ เวณนั้นมักจะเหี่ ยว เพราะร่ างกายจะเคลื่อน
น้ าออกจากบริ เวณนั้นเพื่อลดความเย็น เหมือนสภาพตอนเราแช่มือเท้าในน้ าเย็นนานๆ มือเท้าก็จะเหี่ ยว
ผิดปกติ (ยกเว้นสภาพที่ตีกลับไปกลับมาก็ตอ้ งให้ถูกต้นเหตุ)
ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบายสิ่ งที่พิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกับการใส่ สิ่งที่สมดุล
ร้อนเย็นเข้าไป สัญญาของชีวติ จะดูดสิ่ งที่สมดุลร้อนเย็นไปเลี้ยงเปอรอกซิ โซมของเซลล์เนื้อเยือ่ และเลี้ยง
ส่ วน ประกอบต่างๆของเซลล์เนื้อเยือ่ ทาให้เปอรอกซิ โซมมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และเซลล์เนื้อเยือ่
ต่างๆจะมีสภาพตามปกติก็จะมีกาลังมากขึ้นในการเกร็ งตัวขับพิษดังกล่าวออกไปจากร่ างกาย เมื่อพิษถูก
กาจัดออกจากร่ างกายจนทุเลาเบาบางลงหรื อหมดไป พร้อมกับการไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป
กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกและไม่มีพิษร้อน
เย็นไม่สมดุลทาลายร่ างกาย จะทาให้อาการปวดตึงแข็งมึนชา หน้ามืดวิงเวียน ผืน่ คัน เปื่ อยพุพอง, บวมแดง
ร้อนหรื อไข้ หรื ออาการเหี่ยวซีดเย็นชา ทุเลาหรื อหายไป
เมื่อปล่อยให้เกิดสภาพร้อนเย็นไม่สมดุลนานๆ เซลล์เนื้อเยือ่ ก็จะเสื่ อมสภาพ ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้ดงั เดิม
ถ้าร่ างกายเกิดกลไกอัตโนมัติในการผลิตเซลล์เนื้อเยือ่ ใหม่ ข้ ึนมาแทนเนื้อเยือ่ เดิมที่
เสื่ อมสภาพเสี ยหน้าที่ไป แต่พิษ/ อันตรายจากภาวะ ร้อนเย็นไม่สมดุลยังคงอยู่ เซลล์เนื้อเยือ่ ใหม่ที่ผลิต ขึ้นมา
นั้นก็จะถูกทาร้ายจากพิษ/อันตรายเดิมนั้น จึงเกิดสภาพเกร็ งแข็งเสี ยหน้าที่เดิมแปะอยูต่ รงนั้น ถ้ากลไก
ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่ อยๆ ก็จะสะสมเป็ นเนื้องอก และมะเร็ ง ประกอบกับเม็ดเลือดขาวถูกพิษ/อันตราย
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๘

ดังกล่าวนั้นทาร้ายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล พร้อมๆกับเกิดสภาพเลือดลม ไหลเวียนส่ ง อาหารและถ่ายเทของ
เสี ยไม่สะดวก เม็ดเลือดขาวก็จะเสื่ อมสมรรถภาพไม่สามารถสลายเนื้องอกและมะเร็ งได้ และเซลล์เนื้อเยือ่
ต่างๆ ก็อ่อนแอไม่สามารถเกิดรี เฟล็กซ์เพื่อขับอันตรายออกได้ เนื้องอกและมะเร็ งก็จะขยายกระจายไปทัว่
เมื่อระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป พร้อมกับการใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว
เพราะไม่มีพิษจะต้องบีบออก ทาให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก เซลล์ทุกเซลล์ก็แข็งแรง รวมถึงเซลล์เม็ดเลือด
ขาวด้วย เพราะได้สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นมาสังเคราะห์ และไม่มีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลทาลาย จึงสามารถโอบ
และหลัง่ น้ าย่อย/เอ็นไซม์มาสลายเซลล์มะเร็ งได้(กลไกฟาโกไซโตซีส) กล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะเกิดกลไก
รี เฟล็กซ์เกร็ งตัวขับเซลล์มะเร็ งที่สลายโดยเม็ดเลือดขาวออกจากร่ างกาย ทางหู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง
ปั สสาวะ อุจจาระหรื ออวัยวะระบายพิษตามปกติของร่ างกาย ก็จะทาให้เซลล์มะเร็ งทุเลาเบาบางหรื อหายไป
โรคภูมิคุม้ กันทาร้ายตัวเอง (เอสแอลอี) เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลทาลายเซลล์จนเซลล์
เกิดสภาพผิดปกติไปจากเดิม แต่ยงั ไม่ถึงขั้นทาให้เม็ดเลือดขาวเสื่ อมสภาพ เม็ดเลือดขาวจึงเข้าใจผิดว่าเซลล์
ที่ผดิ รู ปไปนั้นเป็ นสิ่ งแปลกปลอม เม็ดเลือดขาวจึงเข้าไปทาลาย จึงเกิดอาการภูมิแพ้ ปวด และไม่สบายต่างๆ
ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกับการใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อน
เย็นไม่สมดุลเข้าไป เซลล์ของร่ างกายก็จะอยูใ่ นสภาพปกติ เม็ดเลือดขาวก็จะไม่ไปทาลาย อาการของโรคเอ
สแอลอีก็จะทุเลาหรื อหายไป
เม็ดเลือดขาวนั้นมีหน้าที่เข้าไปโอบล้อมสิ่ งที่เป็ นพิษ/เชื้อโรค/เซลล์ที่ผดิ ปกติแล้วหลัง่
เอนไซม์/น้ าย่อยมาสลาย นักวิทยาศาสตร์ เรี ยกกลไกดังกล่าวว่า ขบวนการฟาโกไซโตซี ส ซึ่ งขบวนการ
ดังกล่าวจะเกิดพร้อมๆกัน กับรี เฟล็กซ์เพื่อขับพิษออกจากร่ างกาย เมื่อขบวนการดังกล่าวเสี ยหาย จะส่ งผลให้
ร่ างกายไม่สามารถกาจัดหรื อต้านทานเชื้อโรคซึ่ งมีอยูท่ วั่ ไปเป็ นธรรมดา เชื้อโรคก็จะกินเซลล์ของร่ างกายเรา
เป็ นอาหาร จึงเกิดการติดเชื้อต่างๆ ในร่ างกาย แต่ถา้ ระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป พร้อมกับการใส่ สิ่ง
ที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรง เพราะไม่ถูกพิษร้อนเย็นไม่
สมดุลทาลาย เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงก็จะทาลายเชื้อโรคได้ดี ทาให้การติดเชื้อทุเลาหรื อหายไป
การมีน้ าตาลหรื อโปรตีนหรื อไขมันในเลือดสู ง ก็เกิดจากส่ วนที่ทาหน้าที่สลายน้ าตาลให้
เป็ นพลังงาน ได้แก่ ส่ วนประกอบของเซลล์ตบั อ่อน ซึ่ งทาหน้าที่หลัง่ ฮอร์ โมนอินซูลิน และส่ วนที่ทาหน้าที่
สลายสารอาหารให้เป็ นพลังงาน ได้แก่ ไมโตคอนเดรี ยเซลล์ทุกเซลล์เนื้อเยือ่ ของร่ างกาย เพราะไมโตคอนเด
รี ยของเซลล์เนื้อเยือ่ นั้น ทาหน้าที่สลายคาร์ โบไฮเดรท โปรตีน ไขมันและกรดนิวคลีอิกให้เป็ นพลังงาน ส่ วน
สาคัญดังกล่าวถูกภาวะร้อนหรื อเย็นเกินทาลายสภาพเดิม จนเสี ยหน้าที่ในการสลายสารดังกล่าว จึงทาให้สาร
ดังกล่าวตกค้างในเส้นเลือดหรื อตกค้างตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกายมากเกินปกติ ถ้าระบายพิษร้อนเย็นไม่
สมดุลออกไปจากร่ างกาย พร้อมกับการใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป
ส่ วนประกอบของเซลล์เนื้อเยือ่ ก็จะแข็งแรงทาหน้าที่ได้ตามปกติ เพราะไม่ถูกพิษร้อนหรื อเย็นเกินทาลาย
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๒๙

เซลล์สามารถสลายสารอาหารให้เป็ นพลังงานได้ ภาวะคาร์โบไฮเดรท(น้ าตาล) โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค
ส่ วนเกินสะสมในร่ างกายก็จะลดลงหรื อหายไป
การเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู ง ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล (ส่ วนใหญ่เกิดจากพิษ
ร้อนเกิน รองลงมาเกิดจากร้อนเย็นพันกัน แต่เย็นเกินจนถึงขั้นมีภาวะตีกลับ ก็ทาให้เกิดความดันโลหิ ตสู ง
ได้) โดยเฉพาะถ้าพิษดังกล่าวมีมากในอวัยวะระบบไหลเวียนเลือด ทาให้หวั ใจเกิดการบีบเกร็ งตัวอย่างแรง
โดยอัตโนมัติ เพื่อขับพิษดังกล่าวออกไปจากร่ างกาย จึงเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู งขึ้น ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การ
ระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก พร้อมกับการใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป
กล้ามเนื้อหัวใจก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก ภาวะความดันโลหิ ตสู งก็จะทุเลาหรื อ
หายไป
ส่ วนการเกิดภาวะความดันโลหิ ตต่า ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล (สมัยก่อน
ประมาณ ๓๐ ปี ย้อนหลังส่ วนใหญ่เกิดจากพิษเย็นเกิน แต่ปัจจุบนั ส่ วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนจนถึงขั้นมีภาวะตี
กลับก็ทาให้เกิดความดันโลหิ ตต่าได้ รองลงมาเกิดจากร้อนเย็นพันกัน) โดยเฉพาะถ้าพิษดังกล่าวมีมากใน
อวัยวะระบบไหลเวียนเลือด จนทาลายสมรรถภาพในการบีบตัวของหัวใจ /หัวใจอ่อนแรงลง จึงเกิดภาวะ
ความดันโลหิ ตต่า ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก การใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่
เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป กล้ามเนื้อหัวใจไม่ถูกทาร้ายจากพิษร้อนหรื อเย็นเกิน หัวใจก็จะมีกาลังบีบตัว
แรงขึ้น ความดันโลหิ ตจึงเพิ่มขึ้นสู่ ภาวะปกติ
การเป็ นหอบหื ดหรื อนอนกรน ก็เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ค้างอยูท่ ี่บริ เวณปอด
และหลอดลม ทาให้กล้ามเนื้อปอดและหลอดลมเกิดเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) เพื่อขับพิษ ถ้าพิษมีมากเกินที่จะขับ
ออกได้หมด จะเกิดการเกร็ งตัวค้าง ทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก จึงเกิดอาการหอบหื ดนอนกรน เพราะ
ร่ างกายต้องการอากาศบริ สุทธิ์ ที่มากและต้องการระบายอากาศเสี ยออกให้มาก ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบาย
พิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก การใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป กล้ามเนื้อปอด
และหลอดลมก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งเกร็ งตัวขับพิษออก ทาให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก อาการหอบหื ด
หรื อนอนกรนก็จะทุเลาหรื อหายไป
การเกิดนิ่วตามอวัยวะต่างๆ เช่น ถุงน้ าดี ไต กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น ปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
เกิดจากภาวะร้อนเกิน สัญญาของชีวติ ดูดน้ ากลับไปดับร้อนที่มากเกินในร่ างกาย ในอวัยวะต่างๆ เช่น ถุงน้ าดี
ไต กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น จึงมีน้ าน้อยลง ทาให้สารต่างๆ เกาะกลุ่มกันเป็ นก้อนนิ่ว ถ้าเราใส่ สิ่งที่มีฤทธิ์
เย็นและระบายพิษร้อนออก พร้อมกับไม่ใส่ สิ่งที่มีพิษร้อนเพิ่ม ก็จะทาให้น้ าในร่ างกายไม่ถูกดูดกลับมาดับ
ร้อนที่มากเกิน ในอวัยวะต่างๆ เช่น ถุงน้ าดี ไต กระเพาะปั สสาวะ เป็ นต้น จึงมีน้ ามากขึ้น และเมื่อเย็นลง
สัญญาของชีวติ ก็จะเคลื่อนน้ าออกจากร่ างกายได้มาก นิ่วใหม่ก็จะไม่เกิด ส่ วนนิ่วเก่าก็จะถูกน้ าไหลผ่านเซาะ
นิ่ว และนิ่วจะถูกพลังงานอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติเคลื่อนกระทบ นิ่วจะสลายให้เล็กลงไปเรื่ อยๆ และถูกขับ
ออกในที่สุด (ยกเว้นสภาพที่ตีกลับไปกลับมาก็ตอ้ งให้ถูกต้นเหตุ)
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๐

การเป็ นหวัด มีน้ ามูก เสลด ไอ จาม ก็เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล ระคายบริ เวณปอด
หลอดลมหรื อเยือ่ บุจมูก ร่ างกายก็จะส่ งน้ าไปดับความระคาย จึงเกิดน้ ามูกหรื อเสลด ถ้ากล้ามเนื้อเกร็ งตัว
อย่างแรงเพื่อขับน้ ามูกเสลดหรื อขับพิษร้อนเย็น ก็จะเกิดอาการไอจาม ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อน
เย็นไม่สมดุลนั้นออก การใส่ สิ่งที่สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิม่ พิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป ร่ างกายก็ไม่ตอ้ งส่ งน้ า
ไปดับความระคาย น้ ามูกหรื อเสลดก็จะหายไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งบีบเกร็ งตัวขับพิษออก
อาการไอจามก็จะทุเลาหรื อหายไป
ไธรอยด์เป็ นพิษ ก็เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล จนทาให้เซลล์ต่างๆ ของร่ างกายเสี ยพลัง
ในการขับพิษดังกล่าว ร่ างกายจึงต้องการพลังงาน เป็ นเหตุให้ระบบประสาทอัตโนมัติสั่งการให้ต่อมไธ
รอยด์หลัง่ ฮอร์ โมนไธรอยด์ออกมามากเกินปกติ เพื่อกระตุน้ ให้เซลล์ต่างๆ ของร่ างกาย เกิดขบวนการเผา
ผลาญอาหารเพื่อเพิ่มพลังงาน เมื่อเซลล์เผาผลาญอาหารมากเกินปกติ ก็ยงิ่ เกิดของเสี ยค้างในร่ างกาย
ประกอบกับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นไม่ได้ถูกกาจัดออก เซลล์ก็จะเสื่ อมและเสี ยพลังในการขับพิษ เป็ นวงจร
ซ้ าอยูอ่ ย่างนี้ ทาให้เกิดอาการไธรอยด์เป็ นพิษ เช่น อ่อนเพลีย ใจสั่น ตกใจง่าย กินมากแต่ผอม
ถ้าพิษระบายออกทางตามาก ตาจะแห้งแสบ ถ้าเกิดการเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) ขับพิษออก ลูก
ตาจะถูกดันออกมานอกเบ้า เป็ นต้น ดังนั้นถ้าเรามีวธิ ี การระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั้นออก การใส่ สิ่งที่
สมดุลร้อนเย็น ไม่เพิ่มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไปเซลล์ของร่ างกายก็จะมีพลังเต็ม เพราะไม่เสี ยพลังในการ
ขับพิษ สัญญาของชีวติ จะสัง่ เซลล์เนื้อเยือ่ ให้คลายการบีบตัว เพราะไม่มีพิษต้องบีบออกกลับมาอยูใ่ นสภาพ
ปกติ ทางานตามปกติ สัญญาของชีวติ จะสั่งให้ต่อมไธรอยด์ลดการหลัง่ ฮอร์ โมนออกมามากเกิน ให้หลัง่
ออกมาพอดีตามปกติที่สมดุลร้อนเย็น โรคและอาการไธรอยด์เป็ นพิษก็จะทุเลาหรื อหายไป
อาการเจ็บป่ วยอื่นๆ ก็เกิดจากสาเหตุและกลไกทานองเดียวกัน
วิธีวนิ ิจฉัยภาวะร้ อนเย็นไม่ สมดุล
จากกลไกของการเกิดอาการและตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่ บางครั้งอาการก็
ตรงไปตรงมา บางครั้งก็ไม่ตรงไปตรงมา แต่สามารถจะตีกลับไปกลับมาได้ ผูท้ ี่ไม่รู้สัจจะแท้ก็ยากที่จะ
วินิจฉัยได้
แท้จริ งแล้วความเจ็บป่ วยมีแค่ ๓ ภาวะเท่านั้น คือ ร้อนเกิน เย็นเกิน และร้อนเย็นเกิดขึ้น
พร้อมกัน (ร้อนเย็นพันกัน) ส่ วนอาการเย็นหลอกหรื อร้อนหลอกนั้น สาเหตุก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
ใน ๓ ภาวะนั้นเอง
การวินิจฉัยโดยอาการเด่นนั้น โดยเฉลี่ยจะถูกต้องประมาณร้อยละ ๘๐ มีโอกาสพลาดได้
ประมาณร้อยละ ๒๐ ส่ วนการวินิจฉัยที่ไม่พลาดเลย เพราะคาตรัสของพระพุทธเจ้านั้นเป็ นจริ งตลอดกาลไม่
มีผใู้ ดลบล้างได้ (อกาลิโก) สามารถพิสูจน์ได้ (เอหิปัสสิ โก) คือการใช้หลักในพระไตรปิ ฎก อนายุสสสู ตร,
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๑

กกจูปมสู ตร, จูฬกัมมวิภงั คสู ตร, ทัณฑวรรคที่ ๑๐, สังคีติสูตร และสิ วกสู ตร สังเคราะห์ร่วมกัน รายละเอียด
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสุ ขภาพไว้ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิที่เป็ นต้นเหตุให้อายุยนื ๗ ประการ ได้แก่ ๑) เป็ นผูท้ าความสบายแก่ตนเอง
๒) รู ้จกั ประมาณในสิ่ งที่สบาย ๓) บริ โภคสิ่ งที่ยอ่ ยง่าย ๔) เที่ยวในกาละอันสมควร ๕) ประพฤติเพียงดัง
พรหม (เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) ๖) เป็ นผูม้ ีศีล ๗) มีมิตรดีงาม สาหรับเหตุให้อายุส้ นั ก็ตรงกันข้าม
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๒ “อนายุสสสู ตร” ข้อ ๑๒๕-๑๒๖)
ตัวชี้วดั ของการมีสุขภาพที่ดี ๕ ข้อ ดังนี้ ๑) ความเจ็บป่ วยน้อย ๒) ความลาบากกายน้อย
๓) เบากาย ๔) มีกาลัง ๕) เป็ นอยูผ่ าสุ ก (พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๒ “กกจูปมสู ตร” ข้อ ๒๖๕)
เหตุแห่งการมีอายุยนื อายุส้ นั มีโรคมาก มีโรคน้อย “ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะ
เป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มักทาชี วติ สั ตว์ ให้ ตกล่ วง เป็ นคนเหี้ ยมโหด มีมือเปื้ อนเลือดหมกมุ่นในการ
ประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวติ …จะเป็ นคนมีอายุส้ ั น... ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนี้
จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา
(อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีที่เบียดเบียน) ได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ ยความเกื้อกูลในสรรพ
สัตว์และภูตอยู.่ ..จะเป็ นคนมีอายุยนื ... บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ
เบียดเบียนสั ตว์ (ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้ม
ตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีการต่างๆ) ...จะเป็ นคนมีโรค
มาก... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ ไม่ เบียดเบียนสั ตว์
(ไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยฝ่ า
มือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีการต่างๆ) ...
จะเป็ นคนมีโรคน้ อย....”
(พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๔ “จูฬกัมมวิภงั คสู ตร” ข้อ ๕๘๒ - ๕๘๕)
“ผูใ้ ดแสวงหาความสุ ขเพื่อตนย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ งั หลาย (การไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น
หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ “ทัณฑ
วรรคที่ ๑๐” ข้อ ๒๐)
“เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วยเตโชธาตุอนั มีวบิ าก เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่
ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” (พระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๑๑ “สังคีติสูตร” ข้อ๒๙๓) จะเห็นได้วา่
พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับสมดุลร้อน -เย็น จะทาให้มีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมที่
จะประกอบความเพียร ซึ่ งก็คือร่ างกายที่แข็งแรงนั้นเอง
สัมพันธ์กบั สิ่ งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาให้เกิดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์)
ทุกข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดือดร้อน) หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๘ “สิ วกสู ตร” ข้อ
๔๒๗-๔๒๙ “สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื่ องดี (ไฟ)๑ เสมหะ(น้ า)๑ ลม(ลม)๑ ดี เสมหะ ลม
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๒

รวมกัน(ดิน)๑ ฤดู ๑ รักษาตัวไม่สม่าเสมอ ๑ ถูกทาร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ เป็ นที่ ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน้ าลม
คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ด้วยสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนเย็น ทั้ง
ด้านวัตถุ(รู ปธรรม) และจิต(นามธรรม) ถ้าไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดทุกขเวทนา(เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุล
ร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดสุ ขเวทนา(แข็งแรง)
เมื่อใช้หลักการในพระไตรปิ ฎก อนายุสสสู ตร, กกจูปมสู ตร, จูฬกัมมวิภงั คสู ตร, ทัณฑ
วรรคที่ ๑๐, สังคีติสูตร และสิ วกสู ตร สังเคราะห์ร่วมกัน จะได้ อาการหลัก ซึ่งเป็ นการวินิจฉัยทีถ่ ูกต้ องไม่
ผิดพลาดเลย คือ การใช้ สิ่งต่ างๆมาปรับสมดุลร้ อนเย็นทั้งด้ านรู ปธรรมและนามธรรม (สังคีติสูตร และสิ วก
สู ตร) ปรับไปสู่ จุดที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ งั ปวง คือไม่ทาให้ตวั เอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น เกิดสภาพทุกข์ ทรมาน
ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย (จูฬกัมมวิภงั คสู ตร และ ทัณฑวรรคที่ ๑๐) คือทาให้มีสภาพ สุ ข สบาย (เจ็บป่ วย
น้ อย ลาบากกายน้ อย) เบากาย มีกาลัง (อนายุสสสู ตร และกกจูปมสู ตร) จะทาให้ โรคน้ อยลงและอายุยนื
ส่ วนการใช้ สิ่งต่ างๆทั้งด้ านรู ปธรรมและนามธรรม มาทาให้ เกิดร้ อนเย็นไม่ สมดุล (สังคีติ
สู ตร และสิ วกสู ตร) ทาให้ตวั เอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น เกิดสภาพทุกข์ ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้ม
ตาย เป็ นการเบียดเบียน (จูฬกัมมวิภงั คสู ตร และ ทัณฑวรรคที่ ๑๐) คือทาให้มีสภาพ ไม่ สุข ไม่ สบาย
(เจ็บป่ วยมาก ลาบากกายมาก) หนักกาย ไม่ มีกาลัง/ อ่อนเพลีย (อนายุสสสู ตร และกกจูปมสู ตร) จะทาให้ มี
โรคมากและอายุส้ ั น
ดังนั้น ไม่ ว่าผู้ใดจะมีอาการเจ็บป่ วยใดๆ ก็สามารถวินิจฉัยสภาพความเจ็บป่ วยเป็ น ๓ ภาวะ
คือ
อาการหลักของภาวะร้ อนเกิน (อาการทีถ่ ูกต้ อง) คือ เมื่อกระทบอากาศร้อน อาหารหรื อ
สมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนแล้วรู ้สึกไม่สบาย เมื่อกระทบอากาศเย็น อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์
เย็นแล้วรู้สึกสบาย แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์เย็น
อาการหลักของภาวะเย็นเกิน (อาการทีถ่ ูกต้ อง) คือ เมื่อกระทบอากาศเย็น อาหารหรื อ
สมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นแล้วรู ้สึกไม่สบาย เมื่อกระทบอากาศร้อน อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์
ร้อนแล้วรู้สึกสบาย แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์ร้อน
อาการหลักของภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน้ พร้ อมกัน (อาการทีถ่ ูกต้ อง) คือ เมื่อ
กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่เมื่อ
กระทบทั้งสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนร้อนและสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกันแล้วรู ้สึกสบาย แก้ไขด้ วยการใช้ สิ่งทีม่ ีฤทธิ์
ร้ อนและเย็นผสมกัน
โดยสังเกตตนเองจากการกระทบอากาศร้อนหรื อเย็น อาหารหรื อสมุนไพรหรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์
ร้อนหรื อเย็น หรื อร้อนเย็นผสมกัน อาจใช้น้ าทดสอบก็ได้ (น้ าธรรมดาหรื อน้ าเย็นมีฤทธิ์ เย็น น้ าอุ่นไม่จดั มี
ฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกัน น้ าอุ่นจัดมีฤทธิ์ ร้อน) โดยสัมผัสประมาณ ๕-๑๐ นาที หรื อยาวนานกว่านั้น แล้วสังเกต
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๓

ตนเองว่าเกิดความรู ้สึกสบายหรื อไม่สบาย ถ้าสบายแสดงว่าสิ่ งนั้น/สภาพนั้นจะช่วยทาให้โรคภัยไข้เจ็บลด
น้อยลง แข็งแรง และอายุยนื ก็ควรอาศัยสิ่ งนั้น ณ เวลานั้น ถ้าไม่สบายแสดงว่าสิ่ งนั้น/สภาพนั้นจะช่วยทาให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น อ่อนแอ และอายุส้ นั ควรลดละเลิกสิ่ งนั้น ณ เวลานั้น สาหรับ ณ เวลาอื่น ที่สภาพ
ชีวติ เปลี่ยนไปจากเดิม อันเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดในชีวติ เราหรื อที่เข้ามากระทบกับชีวติ เรา เช่น อากาศ
(ในพระไตรปิ ฎก “สิ วกสู ตร” พระพุทธเจ้าระบุชดั ว่าฤดูมีผลต่อสุ ขภาพ เราสามารถดูอาการของชีวติ เราเมื่อ
กระทบฤดู/สภาพอากาศต่างๆ) กิจกรรมการงาน หรื อเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นต้น เราก็ปรับเปลี่ยนสิ่ งที่มาใช้
ปรับสมดุลร้อนเย็นให้เรารู้สึกสบาย
ซึ่ งผูเ้ ขียนพบว่า ความสบายหรื อไม่สบายที่มีผลมากที่สุดต่อสุ ขภาพ และตรวจวัดได้เร็ ว
ที่สุด คือ การมีกาลังหรือไม่ มีกาลัง และการเบาตัวหรือหนักตัว สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “วิมุติ/
ความหลุดพ้นจากทุกข์ เป็ นกาลัง” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๕๐) เมื่อมีกาลังจะคาน แรงดึงดูดของโลกได้
ทาให้รู้สึกเบาตัว ถ้าชีวติ ได้รับวัตถุหรื อพลังงานที่สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวติ จะดูดดึงมาสังเคราะห์เป็ น
รู ปร่ างที่ปกติแข็งแรงและนาไปสังเคราะห์เป็ นพลังของชีวติ ชีวติ จึงมีกาลังและเบาตัว ตรงกันข้าม ถ้าชีวติ
ได้รับวัตถุหรื อพลังงานที่ไม่สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวติ จะผลักขับสิ่ งนั้นออกจากชีวติ หรื อสังเคราะห์
เป็ นสภาพผิดปกติในร่ างกาย เมื่อเสี ยพลังในการขับสิ่ งนั้นออกจากชีวติ พลังของชีวติ ก็จะลดลง เกิดอาการ
กาลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว หรื ออาการไม่สบายต่างๆ เช่น ในขณะที่เป็ นไข้ เป็ นสภาพที่ชีวติ มีพลังความ
ร้อนที่มากเกิน ชีวติ จะดันสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนออก มักจะเหม็นข้าว เหม็นกระเทียม หรื อสิ่ งอื่นๆที่มีฤทธิ์ ร้อน กิน
เข้าไปมักจะผะอืดผะอม กาลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว อาจอาเจียนหรื อถ่ายออก เพราะข้าวเป็ นคาร์ โบไฮเดรท
ให้พลังงานความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิ์ ร้อน นอกจากไม่ เป็ นประโยชน์แล้ว ยังเป็ นโทษต่อร่ างกาย ณ เวลา
นั้น ขณะเป็ นไข้ สัญญาของชีวติ จึงดันออกจากร่ างกาย ตรงกันข้ามเมื่อทาให้ร่างกายเย็นลงด้วยวิธีใดก็ตาม
ชีวติ มักจะหอมข้าว หอมกระเทียม หรื อสิ่ งอื่นๆที่มีฤทธิ์ ร้อน กินเข้าไปแล้วมีพลัง เบาตัว เพราะสัญญาของ
ชีวติ ดูดดึงสิ่ งที่สมดุลร้อนเย็นไปเลี้ยงชีวติ เป็ นประโยชน์ต่อชีวติ
ประเด็นที่พระพุทธเจ้าระบุชดั ว่าฤดูมีผลต่อสุ ขภาพ ในพระไตรปิ ฎก “สิ วกสู ตร” มีกรณี
ตัวอย่าง คือ ผูเ้ ขียนและทีมงาน รวมประมาณสิ บกว่าท่าน ได้ไปทาค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีธรรมที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาประมาณ ๑ เดือน ในรัฐที่เป็ นเมืองทะเลทราย ชีวติ จะรู ้สึกทรมานไม่สบายจากสภาพอากาศ
กลางวันที่ร้อนจัดและกลางคืนที่หนาวจัด(สองฤดูในวันเดียวกัน) ผูเ้ ขียนและทีมงานมีอาการอ่อนเพลีย ริ ม
ฝี ปากแตกผิวหนังแตกบางท่านเลือดซิ บตามรอยแตก มีเหตุปัจจัยให้ผเู ้ ขียนมีสติรู้วา่ เราถูกเล่นงานจากทั้ง
ร้อนและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะเรารู ้สึกทรมานไม่สบายกับทั้งสองสภาพอากาศ สาหรับร้อนเกินนั้น
เราได้แก้ไขแล้ว โดยใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น ตั้งแต่อยูท่ ี่เมืองไทยซึ่ งส่ วนใหญ่มีสภาพอากาศร้อน เมื่ออยูท่ ี่อเมริ กา
ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนเราใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็นเราก็สบาย แต่พอกลางคืนเราหนาวแทบตายเพราะไม่ได้ใช้
ร้อนแก้ เราทรมานไม่สบายกันอยูป่ ระมาณ ๑ สัปดาห์ พอรู ้วา่ เป็ นภาวะร้อนเย็นพันกัน ผูเ้ ขียนและทีมงานก็
ปรับเพิ่มสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน เช่น ผักผลไม้ที่มีฤทธิ์ ร้อน เมล็ดธัญพืชที่มีโปรตีนฤทธิ์ ร้อน และเมล็ดธัญพืชที่มี
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๔

ไขมันซึ่ งมีฤทธิ์ ร้อนอยูแ่ ล้ว ทั้งผูเ้ ขียนและทีมงานอาการไม่สบายก็ทุเลาอย่างมาก ภายใน ๕-๑๐ นาที เพราะ
ได้ปรับแก้ท้ งั ร้อนและเย็นที่พนั กัน ณ สภาพอากาศอย่างนั้น น้ าหนักผูเ้ ขียนเพิ่มขึ้น ๒.๖ กิโลกรัม อยูท่ ี่
อเมริ กาได้อย่างสบายและมีพลัง (แต่ผเู ้ ขียนและทีมงานต้องพาพี่นอ้ งไทยที่อาศัยอยูใ่ นอเมริ กาลดโปรตีน
และไขมัน เพราะเขากินสิ่ งเหล่านั้นมากเกินไป พาเพิม่ ผักผลไม้เพราะเขากินน้อยเกินไป เมื่อปรับสมดุลร้อน
เย็นถูกต้องแล้วส่ วนใหญ่ก็มีสุขภาพดีข้ ึน) เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ผูเ้ ขียนก็มีอาการบวมคันปวดตึงตาม
เนื้อตัวเป็ นอาการของภาวะร้อนเกิน เพราะเมืองไทยเป็ นเมืองร้อน สิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน ๒.๖ กิโลกรัม ที่เพิ่มขึ้น
เกิดสมดุลร้อนเย็นพอดีที่อเมริ กาซึ่ งเป็ นเมืองที่มีท้ งั ร้อนมากและเย็นมากในวันเดียวกันนั้น ร้อนเกินสาหรับ
ผูเ้ ขียนในเมืองไทยซึ่งเป็ นเมืองร้อน (ยกเว้นช่วงอากาศหนาวบางช่วงบางวันก็ตอ้ งปรับให้อุ่นขึ้นเท่าที่รู้สึก
สุ ขสบายเบากายมีกาลัง) ผูเ้ ขียนจึงทาให้ชีวติ เย็นลงด้วยการลดสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน เพิม่ สิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็น เท่าที่รู้สึก
สุ ขสบายเบากายมีกาลัง อาการไม่สบายดังกล่าวทุเลาและหายไปภายใน ๓ วัน น้ าหนัก ๒.๖ กิโลกรัม
หายไป กลับมามีน้ าหนักเท่าปกติในเมืองไทยก่อนไปอเมริ กา รู ้สึกสดชื่นสุ ขสบายเบากายมีกาลัง
การเข้า/ออกห้องแอร์ ก็เช่นเดียวกัน ห้องแอร์ ที่มีความเย็นมาก ก็คือ สภาพฤดูหรื ออากาศ
เย็น ดังนั้นเมื่ออยูใ่ นห้องแอร์ ที่รู้สึกหนาวเย็นมาก เราก็ปรับสมดุลให้อุ่นขึ้นเท่าที่สุขสบายเบากายมีกาลัง เมื่อ
ออกจากห้องแอร์ มาสู่ อากาศที่ร้อนกว่า ก็ปรับให้เย็นลงเท่าที่รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง ซึ่ งในชีวติ จริ งบาง
ท่านต้องเข้า/ออกห้องแอร์ หรื อบางวันอากาศแปรปรวนมีหลายฤดู เช่น ร้อน ฝน(เย็น) หนาว(เย็น) ในวัน
เดียวกัน เราต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีความรู ้สึกทุกข์ทรมานไม่สบายกับสภาพอากาศอย่างไรบ้าง แล้วปรับ
สมดุลร้อนเย็นใช้สิ่งต่างๆมาปรับแก้ที่มีฤทธิ์ ตรงกันข้ามกับที่เรารู ้สึกทุกข์ทรมานไม่สบาย ให้รู้สึกสุ ขสบาย
เบากายมีกาลัง เช่น เรารู ้สึกทุกข์ทรมานไม่สบายกับอากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตก อีกสักพักฝนก็ตก ถ้ารู ้สึก
ร้อนๆหนาวๆ เช่น ใส่ เสื้ อแขนยาวรู ้สึกอุ่นสบายขึ้น สักพักรู ้สึกร้อนไม่สบายตัว เมื่อถอดเสื้ อแขนยาวแล้ว
รู ้สึกเย็นสบาย อีกสักพักรู ้สึกหนาวไม่สบาย ใส่ เสื้ อแขนยาวรู ้สึกอุ่นสบายขึ้น สักพักรู ้สึกร้อนไม่สบายตัว
เมื่อถอดเสื้ อแขนยาวแล้วรู ้สึกเย็นสบาย อีกสักพักรู ้สึกหนาวไม่สบาย สลับไปมาอย่างนี้เรื่ อยๆ แสดงว่าเป็ น
ภาวะร้อนเย็นพันกัน วิธีแก้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนและเย็นผสมกัน ถ้ารู ้สึกหนาวจนไม่สบายตัวอย่างเดียว แสดง
ว่าเป็ นภาวะเย็นเกิน วิธีแก้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อน แต่ถา้ ยังรู ้สึกร้อนไม่สบายตัวอยู่ เช่น ใส่ เสื้ อแขนยาวแล้วรู ้สึก
ร้อนอึดอัดไม่สบายตัว แสดงว่าเป็ นภาวะร้อนเกิน วิธีแก้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ เย็น เมื่อปรับสมดุลร้อนเย็น ใน
สัดส่ วนที่รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง จะทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดลง เราก็จะแข็งแรงอายุยนื
จะเห็นได้วา่ คนๆ เดียวกัน ณ สถานที่ต่างกัน สภาพอากาศต่างกัน การปรับสมดุลร้อนเย็นก็
ต่างกัน จึงจะได้สุขภาพที่แข็งแรง สิ่ งต่างๆจะเป็ นประโยชน์ต่อชีวติ เมื่อสมดุลร้อนเย็น ณ เวลานั้นๆเท่านั้น
เมื่อองค์ประกอบเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลให้สภาพร้อนเย็นในชีวติ เปลี่ยนแปลงไป สิ่ งที่เคยเป็ น
สมดุลร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจัยเก่า แต่ไม่สมดุลร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจัย
ใหม่ สิ่ งนั้นก็จะเปลี่ยนจากประโยชน์เป็ นโทษ สาหรับบางสิ่ งที่เคยไม่สมดุลร้อนเย็น เป็ นโทษ ณ สภาพ
องค์ประกอบเหตุปัจจัยเก่า แต่สมดุลร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจัยใหม่ สิ่ งนั้นก็จะเปลี่ยนจาก
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๕

โทษเป็ นประโยชน์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้พร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ ทุกอย่างไม่เที่ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลา
(ยกเว้นนิพพานเท่านั้นที่เที่ยง) โดยปัจจัยหลักจะแปรปรวนตามวิบากดี/ร้ายในอดีตส่ วนหนึ่งและปั จจุบนั
ส่ วนหนึ่งสังเคราะห์กนั (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) ผูท้ ี่ตอ้ งการให้เกิดสภาพประโยชน์สุขสู งสุ ด จึง
ต้องมีการปรับสมดุลร้อนเย็นเพื่อให้ได้พลังชีวติ สู งสุ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ตลอดเวลาของชีวติ จะได้นาพลัง
ชีวติ นั้นไปบาเพ็ญบุญกุศล/ทาหน้าที่ดีงามต่อไป หรื อปรับสมดุลมิติอื่นๆ ให้เกิดสภาพที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ด
เท่าที่จะทาได้ตลอดเวลาของชีวติ
บางครั้งเมื่อปรับสมดุลร้อนเย็นได้ดี ก็จะเกิดสภาพ สุ ข สบาย เบากาย มีกาลัง พร้อมกัน แต่
บางครั้งจะเกิดสภาพมีกาลังเบากาย แต่มีอาการไม่สบายบางอย่างเกิดขึ้น ไม่ตอ้ งตกใจ ไม่ตอ้ งกังวลใจ ให้ดี
ใจและสบายใจได้เลย แสดงว่าปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้อง ชีวติ มีกาลังเขากาลังขับพิษออก เมื่อพิษถูก
ระบายออกได้มาก อาการไม่สบายก็จะทุเลาและหายไป แต่ถา้ มีสภาพกาลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว พร้อมกับ
เกิดอาการไม่สบาย เป็ นอาการพิษกาเริ บ แสดงว่าปรับสมดุลร้อนเย็นไม่ถูกต้อง ให้ปรับไปสู่ จุดที่มีกาลังเบา
กาย ต่อให้ไม่มีอาการไม่สบายแต่มีสภาพกาลังตก อ่อนเพลีย หนักตัว แสดงว่ายังปรับสมดุลร้อนเย็นไม่
ถูกต้อง ให้ปรับไปสู่ จุดที่มีกาลัง เพราะเป็ นจุดที่ดีที่สุด เป็ นประโยชน์ที่สุดต่อสุ ขภาพ ยกเว้น อาการไม่สบาย
ที่เกิดขึ้น ทาให้ผเู ้ จ็บป่ วยนั้นรู ้สึกทรมานเกินไปทนได้ยากได้ลาบากเกินไป แม้จะมีกาลังและเบาตัว ซึ่ งแสดง
ว่าปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้องชีวติ จึงมีพลังผลักดันพิษ แต่ช่องทางระบายพิษของร่ างกายติดขัดไม่ทุลุ
ทะลวง วิธีแก้คือ ใช้วธิ ี การระบายพิษตามช่องทางต่างๆช่วยอีกแรง ถ้ายังรู ้สึกทรมานเกินไปทนได้ยากได้
ลาบากเกินไปอยู่ ให้ลดฤทธิ์ ร้อนเย็น (ถ้าใช้ร้อนให้เอาเย็นผสม ถ้าใช้เย็นก็ให้ใช้ร้อนผสม) หรื อลดปริ มาณ
ของวิธีที่ใช้ปรับสมดุลนั้นลง ในขีดที่ทาให้รู้สึกไม่ทรมานเกินไป หรื ออาจใช้วธิ ี การของการแพทย์แผน
ต่างๆที่ถูกกัน คือเมื่อใช้แล้วรู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง ช่วยเสริ มในการระบายพิษ หรื อกด/ระงับอาการไม่
สบายให้นอ้ ยลง หรื อช่วยระงับ/แก้ไขภาวะที่อาจเกิดอันตราย ณ ปั จจุบนั นั้น เสริ มอีกแรงหนึ่ง ก็จะเป็ น
ประโยชน์ต่อชีวติ ผูป้ ่ วย เมื่อช่องทางระบายพิษทะลุทะลวงดีแล้ว จึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของฤทธิ์ สมดุลร้อน
เย็นขึ้นไป เท่าที่รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง หรื อทนอาการไม่สบายได้ในขีดที่ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาบาก
เกินไป แต่ถา้ ช่องทางระบายพิษไม่ติดขัด ทะลุทะลวงดี เราสามารถใช้สมดุลร้อนเย็นได้เต็มศักยภาพ เท่าที่
รู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลังสู งสุ ดเท่าที่เราจะทาได้
ผูเ้ ขียนพบว่าสภาพร้อนเย็นไม่สมดุลที่ตีกลับไปกลับมาพันกันซับซ้อน ยากต่อการวินิจฉัย
และยากต่อการแก้ไขนั้น เกิดจากวิบากกรรมร้ายเดิมในชาติน้ ีหรื อชาติก่อนๆ ร่ วมกับกิเลส/การกระทาที่ไม่ดี/
ผิดศีลในปั จจุบนั ส่ วนผูท้ ี่ทากุศลมากๆ พร้อมกับลดกิเลสให้ได้มากๆ/ปฏิบตั ิศีลให้ได้มากๆตามฐานของตน
(ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเครี ยดเกินไป) อาการมักตรงไปตรงมา ง่ายต่อการวินิจฉัย และง่ายต่อการแก้ไข ซึ่ ง
เป็ นธรรมดาของชีวติ ที่บางช่วงบางคราว อาจมีวบิ ากร้ายออกฤทธิ์ สร้างผลให้หลงทาง วินิจฉัยไม่ออก หรื อ
วินิจฉัยผิด หรื อแก้ไขผิด เพราะทุกชีวติ ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าล้วนเคยพลาดทาไม่ดีมาทั้งนั้น ในชาติ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๖

ก่อนๆหรื อในชาติน้ ี (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๒ ข้อ ๓๙๒) พอหมดวิบากร้ายชุดนั้นก็จะวินิจฉัยได้ถูกต้อง และ
แก้ไขได้ถูกต้อง
เพราะโดยสัจจะที่แท้แล้ว กลไกที่ทาให้เกิดอาการร้อนเย็นสมดุลหรื อไม่สมดุลหรื อสภาพตี
กลับไปกลับมาดังกล่าวทั้งหมด เกิดจากกลไกของสมดุลร้อนเย็นสังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมดีหรื อร้ายใน
จิตวิญญาณ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสัมพันธ์ของนามรู ปในมหาจักรวาล ใน “หลัก ปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ คือ การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื่องกันเป็ นไปตามลาดับ ) ดังนี้ “...
วิญญาณ จึงมี นามรู ป (ตัวรู้และตัวถูกรู้ ) นามรู ป จึงมี สฬายตนะ (สื่ อติดต่อ ๖ อย่าง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ)...” จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า จิตวิญญาณคือตัวสร้างร่ างกาย
แสดงว่า จิตวิญญาณคือพลังงานที่ดึงดูดวัตถุและพลังงานในโลกในมหาจักรวาล มาสร้าง
ทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ คน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจ(จิตวิญญาณ) เป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง ใจเป็ นใหญ่
ใจประเสริ ฐที่สุด ทุกสิ่ งสาเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม
๒๕ “คาถาธรรมบท” ข้อ ๑๑)
จิตวิญญาณ เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดสภาพหรื ออาการต่างๆด้วยกลไกสมดุลร้อนเย็นสังเคราะห์
ร่ วม กับวิบากกรรมดีหรื อร้าย ดังที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสว่า “เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วย
เตโชธาตุอนั มีวบิ าก เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” (พระไตรปิ ฎก
เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๙๓) จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับสมดุลร้อน -เย็น จะทาให้มีโรคน้อย มีทุกข์
น้อย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียร ซึ่ งก็คือร่ างกายที่แข็งแรงนั้นเอง สัมพันธ์กบั สิ่ งที่
พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาให้เกิดสุ ข (ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์
(ความเจ็บป่ วยหรื อความ
เดือดร้อน) หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา ในพระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๘ สิ วกสู ตรข้อ ๔๒๗-๔๒๙ “สุ ข ทุกข์ หรื ออทุก
ขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื่ องดี (ไฟ) ๑ เสมหะ(น้ า) ๑ ลม(ลม) ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) ๑ ฤดู ๑ รักษาตัวไม่
สม่าเสมอ ๑ ถูกทาร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ เป็ นที่ ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน้ าลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับ
สมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่างๆ ด้วยสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนเย็น ทั้งด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และจิต
(นามธรรม) ถ้าไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดทุกขเวทนา(เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดสุ ข
เวทนา(แข็งแรง) “อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก” แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที่ทาดีทาชัว่ แล้ว
มีอยู”่ (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๔ “มหาจัตตารี สกสู ตร” ข้อ ๒๕๗) สัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระทาทางกายวาจาใจ)อันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคล
ทาแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระทา) นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรื อ
ในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘ ) ซึ่ งพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกสิ่ งทุก
อย่างในมหาจักวาลทั้งนามและรู ปล้วนสัมพันธ์กนั หมดตามหลักปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๔ “มหาขันธกะ” ข้อ ๑) ไม่มีอะไรที่ไม่สัมพันธ์กนั
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๗

บุญ/บาป, กุศล/อกุศล, ความไม่ กงั วล/ความกังวล มีผลต่ อสุ ขภาพอย่ างไร
กุศลและความไร้กงั วล จะทาให้แข็งแรงอายุยนื อกุศลและความกังวล จะทาให้ความเสื่ อม
รุ นแรงยิง่ ขึ้นมีโรคมากและอายุส้ นั ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสั่งสมบาป นาทุกข์มาให้” (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐), “ผูผ้ ดิ ศีลย่อมตกนรก(เดือดเนื้อร้อนใจ)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๑๓๐), “การไม่ทา
บาป นาสุ ขมาให้ (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๕๙), “ความสั่งสมบุญ นาสุ ขมาให้” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ ข้อ
๓๐), “เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็ นอันหวังได้ , เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุ คติเป็ นอันหวังได้” (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๑๒ ข้อ ๖๔), “ทุกข์ยอ่ มไม่ตกถึงผูห้ มดกังวล” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๑๒๒)
“ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ กั ทาชีวติ สัตว์ให้ตก
ล่วง เป็ นคนเหี้ ยมโหด มีมือเปื้ อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวติ …จะเป็ น
คนมีอายุส้ นั ... ดูกรมาณพ ส่ วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว
เป็ นผูเ้ ว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีที่เบียดเบียน)ได้ มีความละอาย
ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ ยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ ...จะเป็ นคนมีอายุยนื ... บุคคลบางคนใน
โลกนี้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ เบียดเบียนสัตว์ (ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับ
ความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา
(อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีการต่างๆ) ...จะเป็ นคนมีโรคมาก... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็ นสตรี ก็
ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผูม้ ีปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์
ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา (อาวุธหรื อ
วิชาหรื อวิธีการต่างๆ) ...จะเป็ นคนมีโรคน้อย....” (พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อ ๕๘๒ - ๕๘๕), “ผูใ้ ด
แสวงหาความสุ ขเพื่อตนย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ งั หลาย (การไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับ
ความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๒๐)
“ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ตถาคตเคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อน กาเนิดก่อน ละปาณาติบาต
แล้ว เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ววางทัณฑะ วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุ ณา หวังประโยชน์แก่
สัตว์ท้ งั ปวงอยู่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทา
สัง่ สมพอกพูนไพบูลย์... เมื่อเป็ นพระราชาได้ผลข้อนี้ คือ มีพระชนมายุยนื ดารงอยูน่ าน อภิบาลพระชนมายุ
ยืนยาว ไม่มีใครๆ ที่เป็ นมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นข้าศึกศัตรู สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้... เมื่อเป็ น
พระพุทธเจ้าจึงได้ผลข้อนี้ คือ มีพระชนมายุยนื ดารงอยูน่ าน ทรงอภิบาลพระชนมายุยนื ยาว ไม่มีขา้ ศึกศัตรู
จะเป็ นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใครๆในโลก สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้”
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๑๓๖)
“ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ตถาคตเคยเป็ นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกาเนิดก่อน เป็ นผูไ้ ม่
เบียดเบียนสัตว์ท้ งั หลายด้วยฝ่ ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ หรื อศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์เบื้องหน้า
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๘

แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทาสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ฯลฯ... เมื่อเป็ นพระพุทธเจ้าได้จึงรับ
ผลข้อนี้ คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความลาบากน้อยสมบูรณ์ดว้ ยพระเตโชธาตุ อันยังอาหาร ให้ยอ่ ยดี ไม่เย็น
นัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่พระปธานเป็ นปานกลาง” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๑๕๖)
จะเห็นได้วา่ การไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ งั หลาย คือ การไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น
ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย และทาประโยชน์สุขให้กบั ตนเอง ผองชนและ
หมู่สัตว์ ซึ่ งด้านนามธรรมก็คือการละบาป บาเพ็ญกุศล ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ ผอ่ งใสไร้ทุกข์ไร้กงั วล ทาให้เกิด
สมดุลร้อนเย็น เจ็บป่ วยน้อย แข็งแรง และอายุยนื
ชีวติ ระดับจิตนิยาม จะมีการกระทาและผลของการกระทา(วิบากกรรม) ของแต่ละชีวติ คือ
กรรมนิยาม และพัฒนาไปสู่ การกระทาที่ส่งผลที่ดีที่สุดต่อตนเองและผูอ้ ื่น คือ ธรรมนิยาม ซึ่งนิยาม ๕ นั้น
จะสังเคราะห์สัมพันธ์กนั เป็ นเหตุแห่งทุกข์ตามลาดับด้วยหลักปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ เกิดเป็ นกองทุกข์
ทั้งมวล และเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดีก็จะทาให้ทุกข์ดบั ซึ่ งก็คือความเป็ น
สุ ขนั้นเอง
โดยหลักวิทยาศาสตร์ แล้วเมื่อวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า
เมื่อพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าสังเคราะห์รวมกันจะเป็ นวัตถุ เป็ นสภาพแปรเปลี่ยนหมุนวนไปมาตราบชัว่ กาล
นาน ซึ่ งตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็ นทุกข์ไม่มีตวั ตน (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๗ ข้อ ๘๔๘๖) จะเห็นได้วา่ ส่ วนประกอบหลักของมหาจักวาลประกอบด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า พัฒนาจนเป็ นชีวติ
คน แสดงว่าชีวติ คนเป็ นพลังแม่เหล็กไฟฟ้ า พระพุทธเจ้าพบว่า “ผลวิบากของกรรมที่ทาดีทาชัว่ แล้ว มีอยู”่
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๔ “มหาจัตตารี สกสู ตร” ข้อ ๒๕๗) “ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรมอัน
เป็ นไปด้วยสัญเจตนา ที่บุคคลทาแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั้นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว(ภพนี้) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ เมื่อคนกระทาสิ่ งใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรื อชัว่ ก็ตาม ก็จะ
สั่งสมเป็ นวิบากกรรมดีหรื อชัว่ ตามนั้น วิบากกรรมคือพลังที่สร้างผลดีหรื อร้ายให้กบั แต่ละชีวติ ในภพชาติน้ ี
หรื อภพชาติอื่นๆสื บไป เมื่อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าแห่งชีวติ ที่ไปได้ไกล (ทูรังคมัง)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๙ “เกวัฏฏสู ตร” ข้อ ๓๕๐) จึงสามารถดูดดึงชีวติ วัตถุหรื อพลังงานต่างๆมาสังเคราะห์เป็ น
สิ่ งดีหรื อร้ายสู่ ชีวติ รวมทั้งดูดดึงสิ่ งที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันเข้ามาหากัน เพราะทุกอย่างในมหาจักรวาลมี
พลังแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นส่ วนประกอบ เป็ นนามรู ปของกฎแห่งกรรมดีกรรมชัว่ ของชีวติ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
สัมพันธ์กบั พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๕๘๐ สุ ภมาณพ โตเทยยบุตร พอนัง่ เรี ยบร้อยแล้ว
ได้ทูลถามพระผูม้ ีพระภาคดังนี้วา่ ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวกมนุษย์ที่
เกิดเป็ นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ต คือ มนุษย์ท้ งั หลายย่อมปรากฏมีอายุส้ นั มีอายุยนื มีโรค
มาก มีโรคน้อย มีผวิ พรรณทราม มีผวิ พรรณงาม มีศกั ดาน้อย มีศกั ดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดใน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๓๙

สกุลต่า เกิดในสกุลสู ง ไร้ปัญญา มีปัญญา ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญอะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัย ให้พวก
มนุษย์ ที่เกิดเป็ นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณี ตฯ
ข้อ ๕๘๑ พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ท้ งั หลายมีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ อาศัย กรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้เลวและ
ประณี ตได้ฯ
สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ
คฤหัสถ์ หรื อ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเป็ นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรื อบรรพชิต ควร
พิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ๑ เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ไม่
ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ๑ เรามีความตายเป็ นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ๑ เราจะต้องพลัดพราก
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้ น ๑ เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ งึ จักทากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็ นผูร้ ับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๒ ข้อ ๕๗)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่แต่ละคนรับอยู่ เกิดจากกรรม (การ
กระทาทางกายวาจาใจ) ของคนๆ นั้นทั้งหมด
และผลของกรรมนั้นจะให้ผลในภพชาติน้ ีหรื อภพชาติอื่น
สื บๆไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระทา)อันเป็ นไปด้วย
สัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลทาแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การ
กระทา)นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ
๑๖๙๘)
ดังตัวอย่าง ข้อมูลที่พิสูจน์วา่ พลังวิบากกรรมดี/ร้าย สามารถสร้างสิ่ งดี/ร้าย ให้ชีวติ ผูน้ ้ นั ได้
จริ ง คือ เมื่อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าแห่งชีวติ ที่ไปได้ไกล (ทูรังคมัง) (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๙
“เกวัฏฏสู ตร” ข้อ ๓๕๐) ชีวติ คือ พลังงานแม่เหล็กแห่งความรู ้สึกนึกคิด เมื่อคิด/พูด/ทา สิ่ งดี/ร้าย ก็จะเกิดเป็ น
พลังงานแม่เหล็กดี/ร้ายในชีวติ เพราะการคิดที่มีพลังมาก ก็จะส่ งผลถึงขั้นพูดและทา ดังนั้น การพูดและทา
จึงเป็ นการคิดที่มีพลังมากนั้นเอง พลังงานแม่เหล็กดี/ร้ายในชีวติ ดังกล่าว จะมีคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้า
เรี ยกว่า วิบากกรรม คือ พลังที่สร้างผลดี/ร้ายให้ชีวติ ซึ่ งจะให้ผลในชาติน้ ีหรื อชาติอื่นสื บๆไป เมื่อหมดฤทธิ์
ของการให้ผลนั้นแล้วก็จบดับไป ซึ่ งพลังแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กได้ฉนั ใด พลังงานแม่เหล็กดีร้ายใน
ชีวติ ก็สามารถดูดวัตถุหรื อพลังงานต่างๆมาสังเคราะห์เป็ นสิ่ งดี/ร้าย มาให้ผกู ้ ระทาสิ่ งดี/ร้ายนั้นได้ฉนั นั้น
เพราะทุกอย่างในมหาจักรวาลมีพลังแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นส่ วนประกอบ
เช่น เราเคยบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เราก็จะระมัดระวังอย่างยิง่ ไม่ให้อะไรมากระแทก แต่ก็มกั จะ
มีสิ่งนั้นสิ่ งนี้มากระแทก ณ จุดที่บาดเจ็บซ้ าแล้วซ้ าอีกที่เดิมๆเสมอๆ แม้วนั ใหม่หรื อสถานที่ใหม่ก็ยงั มักจะมี
สิ่ งนั้นสิ่ งนี้มากระแทก ณ จุดที่บาดเจ็บซ้ าแล้วซ้ าอีกที่เดิมๆเสมอๆ ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ยนื ยันว่าวัตถุจะไม่
เคลื่อนไหวถ้าไม่มีแรงมากระทา ดังนั้น สิ่ งที่เคลื่อนเข้ามากระทบจุดที่บาดเจ็บต้องมีพลังอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๐

ดูดหรื อผลักสิ่ งนั้นให้มากระทบจุดที่บาดเจ็บนั้น ถ้าเป็ นพลังผลักมาจากภายนอกส่ วนใหญ่จะต้องไม่โดนที่
เดิมซ้ าๆเพราะเราเคลื่อนตลอดทาให้พลาดเป้ าได้ง่าย แต่ถา้ เป็ นแรงดูดจากชีวติ เรา ก็จะไม่พลาดจึงมักถูกที่
เดิมซ้ าๆ เหมือนแม่เหล็กในขณะที่กาลังดูดลูกเหล็กให้เคลื่อนเข้ามาหา ไม่วา่ เราจะเคลื่อนแม่เหล็กไปอยูท่ ี่
ไหน ลูกเหล็กก็จะเคลื่อนไปหาแม่เหล็ก ในจุดที่แม่เหล็กอยู่ ณ ปั จจุบนั นั้นๆ ดังนั้น
สิ่ งที่เคลื่อนเข้ามา
กระทบจุดที่บาดเจ็บของเรา จึงเกิดจากแรงดูดจากชีวติ เรา ซึ่ งก็คือพลังแม่เหล็กของวิบากร้ายในชีวติ เรา
นั้นเอง
สาหรับตัวอย่างพลังแม่เหล็กของวิบากดีในชีวติ เช่น มีอุบตั ิเหตุรถคว่าหรื อชนกัน รถบุบบู ้
บี้เมื่อดูลกั ษณะแล้วคนส่ วนใหญ่บาดเจ็บล้มตาย แต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ตาย อาจบาดเจ็บเล็กน้อย หรื อไม่
บาดเจ็บเลยก็มี มีกลไกเดียวเท่านั้นที่จะไม่บาดเจ็บล้มตาย คือต้องมีพลังงานบางอย่างดันเหล็กไม่ให้กระแทก
ร่ างกาย พลังดังกล่าวก็คือ พลังแม่เหล็กของวิบากดีในชีวติ ของผูน้ ้ นั ที่สามารถดูดดึงพลังงานต่างในมหาจัก
วาลหรื อในตัวของผูน้ ้ นั มาต้านกั้นหรื อผลักดันเหล็กไม่ให้กระแทกร่ างกาย ทาให้ผนู ้ ้ นั ไม่บาดเจ็บล้มตาย
เพราะในชีวติ คนนั้นมีพลังงานสัญญาที่สามารถดูดสาร/พลังงานที่เป็ นประโยชน์เข้าไปในร่ างกาย และ
ผลักดันสาร/พลังงานที่เป็ นโทษเป็ นอันตรายออกจากร่ างกายอยูแ่ ล้ว ถ้ามีพลัง พลังแม่เหล็กของวิบากดีใน
ชีวติ ของผูน้ ้ นั มาช่วยอีกแรงหนึ่ง ก็ทาให้เกิดกลไกดูดดึงพลังงานต่างในมหาจักวาลหรื อในตัวของผูน้ ้ นั มา
ต้านกั้นหรื อผลักดันเหล็กไม่ให้กระแทกร่ างกายได้
พลังแม่เหล็กวิบากดี/ร้าย เกิดจากการคิดพูดทาของพลังแม่เหล็กแห่งชีวติ ซึ่ งพลังแม่เหล็ก
แห่งชีวติ นั้นเป็ นพลังแห่งความรู ้สึกนึกคิด พลังแม่เหล็กวิบากดี/ร้ายจึงมีคุณสมบัติมีฤทธิ์ และคิดได้ ว่าจะดูด/
ผลักหรื อสังเคราะห์สิ่งดี/ร้ายอะไรให้ชีวติ ผูน้ ้ นั ๆอย่างยุติธรรมที่สุด ตามการกระทาทางกายวาจาใจของผู ้
นั้นๆในอดีตส่ วนหนึ่งและในปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ง (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘ ) พลังแม่เหล็กวิบากดี
แท้จริ งก็คือพลังของพระเจ้า ส่ วนพลังแม่เหล็กวิบากร้าย แท้จริ งก็คือพลังของซาตาน
ซึ่ งมีผลตั้งแต่ใจคิดแล้ว เช่น คิดวิตกกังวลเครี ยด แม้ไม่ได้บอกใคร การแพทย์แผนปั จจุบนั
พบแล้วว่า ทาให้มีสารแอดดรี นาลีนและสารพิษต่างๆเกิดขึ้นในร่ างกาย ทาให้เกิดความเจ็บป่ วยได้ ส่ วนใจที่
คิดดีมีความสุ ข แม้ไม่ได้บอกใคร การแพทย์แผนปั จจุบนั พบว่า จะมีสารเอนโดรฟิ นเกิดขึ้นในร่ างกาย ทาให้
แข็งแรงอายุยนื
พลังแม่เหล็กวิบากดี/ร้ายในชีวติ ของผูน้ ้ นั จะคิดและสร้างสิ่ งดี/ร้าย โดยการดูด/ผลักวัตถุ
หรื อพลังงานที่มีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ แล้วสังเคราะห์(สร้าง)สิ่ งดี/ร้ายต่างๆให้ชีวติ ผูน้ ้ นั อย่างเหมาะสมเอง ซึ่ ง
โดยสัจจะแล้วจะได้รับผลดี/ร้ายตามแบบที่กระทา หรื อได้รับผลดี/ร้ายแบบอื่นๆก็ได้
ตัวอย่างพลังแม่เหล็กวิบากดีที่ให้ผล เช่น เราให้ขา้ วกับใครหนึ่งคน ในวันหนึ่งเขาอาจจะได้
ข้าวกลับมาก็ได้ อาจได้กล้วย มะละกอ ส้ม หรื อขนม กลับคืนมาก็ได้ หรื ออาจได้รับมิตรไมตรี หรื อสิ่ งอื่นๆ
กลับมาก็ได้ บางทีพลังแม่เหล็กวิบากดีไม่เลือกคนที่เราช่วยเหลือไว้น้ นั ให้มาทาดีตอบแทนเรา แต่เลือกคน
อื่นมาทาดีตอบแทนเราก็ได้ เช่น เด็กหญิงวัลลี ลูกกตัญํู ดูแลพ่อแม่ที่พิการ พ่อแม่ไม่ได้ช่วยวัลลีเพราะยัง
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๑

พิการเหมือนเดิม แต่พลังแม่เหล็กแห่งวิบากดีของวัลลี เลือกดูดดึงคุณครู และชาวบ้านมาช่วยวัลลี หรื อ
บางครั้งเราเดินทางแล้วหลงทาง เราได้ไปถามคนที่เราไม่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน แล้วพลังแม่เหล็กวิบากดี
ของเราก็เลือกให้เขาช่วยบอกทางเรา (บางทีพลังแม่เหล็กวิบากร้ายของเราก็เลือกไม่ให้เขาช่วยเรา) บางทีไม่มี
ใครช่วยเรา พลังแม่เหล็กวิบากดีก็จะคิดและสร้างสิ่ งดีให้เราเอง ดังตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะท่าน
หยุดการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงและทาประโยชน์สุขให้กบั ผองชนและหมู่สัตว์ ด้วยพลังแม่เหล็ก
วิบากดีน้ นั ทาให้ชีวติ ท่านสมดุลร้อนเย็น เจ็บป่ วยน้อยแข็งแรงอายุยนื (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๑๓๖ และ
๑๕๖) เพราะพลังแม่เหล็กวิบากดี มีฤทธิ์ /หน้าที่ในการคิดและสร้างสิ่ งที่ดีให้ชีวติ สิ่ งที่ดีอย่างหนึ่งของชีวติ
คือ ผลักเอาสารและพลังงานที่ทาให้ร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวติ พร้อมกับดูดดึงเอาสารและพลังงานใน
มหาจักวาลที่ทาให้เกิดสมดุลร้อนเย็นเข้ามาในชีวติ ซึ่ งจะทาให้ชีวติ ผูน้ ้ นั เจ็บป่ วยน้อยแข็งแรงอายุยนื เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ เมื่อเราทาดีลงไป พลังแม่เหล็กวิบากดี จะให้ผลดีแบบที่เราทาก็ได้ ให้ผลแบบ
อื่นๆก็ได้ พลังแม่เหล็กวิบากดีในอดีตส่ วนหนึ่งและในปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ง (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
จะคิดและสร้างสิ่ งดีให้ผนู ้ ้ นั ณ เวลานั้นๆ อย่างเหมาะสมและยุติธรรมที่สุด ในส่ วนที่ยงั ไม่ให้ผลดี ก็จะให้
ผลดีในชาติอื่นสื บๆไป (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ตัวอย่างพลังแม่เหล็กวิบากร้ายที่ให้ผล เช่น คนที่คดโกงผูอ้ ื่น พลังแม่เหล็กวิบากร้ายจะ
เลือกให้ผนู ้ ้ นั ถูกโกงคืนก็ได้ ถูกยึดทรัพย์ก็ได้ ถูกจับขังคุกก็ได้ ถูกประณาม/ต่อต้าน สารพัดวิธีจากผองชนก็
ได้ กลุม้ ใจมากๆก็ได้ เจ็บป่ วยก็ได้ และพลังแม่เหล็กวิบากร้ายอาจเลือกคนอื่นหรื อสิ่ งอื่นมาทาไม่ดีกบั ผูท้ ี่
กระทาไม่ดีน้ นั ก็ได้ เช่น คนที่ฆ่าข่มขืนคน พลังแม่เหล็กวิบากร้ายของเขาอาจดูดดึงประชาชนมารุ มทาร้าย
(ประชาทัณฑ์)เขาก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเลือกผูท้ ี่ถูกทาร้ายมาทาร้ายคืน กรณี ของพระเทวทัต ทาความชัว่ มากๆ
พลังแม่เหล็กวิบากร้ายของพระเทวทัต ไม่เลือกดูดดึงใครมาทาร้าย แต่เลือกแยกแผ่นดินออก ให้พระเทวทัต
ถูกสู บแล้วดูดดึงให้ดินกลบฝัง เป็ นต้น อีกกรณี หนึ่ง เราพบข้อมูลผูป้ ่ วยที่ถูกผ่าตัดพบชิ้นเนื้อ ก้อนเนื้อ หรื อ
ก้อนวัตถุแข็งๆ ประหลาดๆในร่ างกาย ที่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถวินิจฉัยได้วา่ สิ่ งนั้นคืออะไรหรื อเป็ นโรค
อะไรหรื อเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่ งจากหลักการในพระไตรปิ ฎกจูฬกัมมวิภงั คสู ตร มหาจัตตารี สกสู ตร สังคีติ
สู ตร และสิ วกสู ตร อธิ บายได้วา่ เป็ นเพราะพลังแม่เหล็กวิบากร้าย มีฤทธิ์ /หน้าที่ในการคิดและสร้างสิ่ งที่ร้าย
ให้ชีวติ สิ่ งที่ร้ายอย่างหนึ่งของชีวติ คือ ผลักเอาสารและพลังงานที่ทาให้ร้อนเย็นสมดุลออกจากชีวติ พร้อม
กับดูดดึงเอาสารและพลังงานในมหาจักวาลที่ทาให้เกิดร้อนเย็นไม่สมดุลเข้ามาในชีวติ ทาให้เซลล์เนื้อเยือ่
ทางานผิดปกติ ประกอบกับสารและพลังงานดังกล่าวก็จะถูกพลังแม่เหล็กวิบากร้ายสังเคราะห์เป็ น ชิ้นเนื้อ
ก้อนเนื้อหรื อก้อนวัตถุแข็งๆ ประหลาดๆในร่ างกาย เป็ นลักษณะคล้ายกับเมื่อเอาแท่งเหล็กไปวางตากแดด
ตากฝนไว้ สารและพลังงานต่างๆในมหาจักวาลก็จะเคลื่อนสังเคราะห์กนั ด้วยหลักสมดุลร้อนเย็น (พลังงาน
ร้อนและเย็นที่ต่างกันจะเคลื่อนเข้าหากันและสังเคราะห์กนั ) กลายเป็ นสนิมเหล็ก ซึ่ งก่อนหน้านี้ไม่มีมาก่อน
ดังนั้น พลังแม่เหล็กวิบากร้ายในชีวติ ของผูน้ ้ นั จึงสามารถสังเคราะห์สารและพลังงานให้เป็ นชิ้นเนื้อ ก้อน
เนื้อหรื อก้อนวัตถุแข็งๆ ประหลาดๆในร่ างกายด้วยกลไกดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้ชีวติ ผูน้ ้ นั มีโรคมากและอายุ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๒

สั้น เป็ นต้น ดังนั้น ในยุคที่มีคนทาชัว่ มาก จึงมีโรคใหม่ๆประหลาดๆเพิ่มขึ้นได้มากทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติด
เชื้อ โดยกลไกของวิทยาศาสตร์ ของสมดุลร้อนเย็นในหลักนิยาม ๕ ปฏิจจสมุปบาท สิ วกสู ตร สังคีติสูตร
มหาจัตตารี สกสู ตร และจูฬกัมมวิภงั คสู ตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
จะเห็นได้วา่ เมื่อเราทาชัว่ ร้ายลงไป พลังแม่เหล็กวิบากร้าย จะให้ผลร้ายแบบที่เราทาก็ได้
ให้ผลแบบอื่นๆก็ได้ พลังแม่เหล็กวิบากร้ายในอดีตส่ วนหนึ่งและในปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ง (พระไตรปิ ฎกเล่ม
๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) จะคิดและสร้างสิ่ งร้ายให้ผนู ้ ้ นั ณ เวลานั้นๆ อย่างเหมาะสมและยุติธรรมที่สุด ในส่ วนที่ยงั
ไม่ให้ผลร้าย ก็จะให้ผลร้ายในชาติอื่นสื บๆไป (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ทุกเสี้ ยววินาทีของชีวติ วิบากกรรมดี/ร้ายในอดีตส่ วนหนึ่ง และในปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ง
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) จะสังเคราะห์ร่วมกับภาวะร้อนเย็นในชีวติ ตลอดเวลา (พระไตรปิ ฎก เล่ม
๑๘ สิ วกสู ตร ข้อ ๔๒๗-๔๒๙) เป็ นพลังงานที่สร้างความแข็งแรงหรื อความเจ็บป่ วยให้ชีวติ รวมถึงสร้างสิ่ ง
ดี/สิ่ งร้ายต่างๆให้กบั ชีวติ เมื่อหมดฤทธิ์ ของการให้ผลก็จบดับไป ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสาเหตุทาให้เกิด
สุ ข(ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดือดร้อน) หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา
ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๘ สิ วกสู ตรข้อ ๔๒๗-๔๒๙ “สุ ข ทุกข์ หรื ออทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจาก เรื่ องดี (ไฟ) ๑
เสมหะ(น้ า) ๑ ลม(ลม) ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) ๑ ฤดู ๑ รักษาตัวไม่สม่าเสมอ ๑ ถูกทาร้าย ๑ ผลของ
กรรม ๑ เป็ นที่ ๘ ฯ” ไฟ คือ ร้อน ดินน้ าลม คือ เย็น จะเห็นได้วา่ การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ างกาย ในฤดู
ร้อน/หนาวต่างๆ ด้วยสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน/เย็น ทั้งด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และจิต (นามธรรมคือผลของกรรมดี/ชัว่
กรรมดีทาให้เกิดสุ ขเวทนา กรรมชัว่ ทาให้เกิดทุกขเวทนา ) ถ้าไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดทุกขเวทนา
(เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุลร้อนเย็นก็จะทาให้เกิดสุ ขเวทนา (แข็งแรง)
จะเห็นได้วา่ กลไกก็คือ สัญญาของชีวติ จะทาหน้าที่เป็ นปกติคือผลักดันเอาพลังงานหรื อ
สารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวติ
วิบากกรรมของบุญกุศลเป็ นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ
และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวติ อีกแรงหนึ่ง ส่ วนวิบากกรรมร้ายเป็ น
พลังงานที่ดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทาร้ายชีวติ และผลักดันเอาพลังงานหรื อสาร
ที่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ
ดังนั้น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุ สังเคราะห์กบั วิบากกรรมร้ายจากการทาบาป
เบียดเบียนสัตว์ (การทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/
ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ จะทาให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆ ทาให้มีโรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิด (แม้
จะใส่ สิ่งที่ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิดเดียวกันปริ มาณเท่ากันเข้าไปในชีวติ คนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบาย/
โรคต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) ทาให้อายุส้ นั และเกิดสิ่ งเลวร้ายต่างๆในชีวติ ส่ วนการทาความสมดุล
ร้อนเย็นสังเคราะห์กบั วิบากกรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ (การไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๓

ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ จะทาให้อาการไม่สบายต่างๆ
ลดน้อยลง ทาให้มีโรคลดน้อยลง อายุยนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ

หลักอกาลิโก(เป็ นจริงตลอดกาล) ปัจจัตตัง(ต้ องปฏิบัติเองจึงจะรู้ เอง) เอหิปัสสิ โก(สามารถ
พิสูจน์ ได้ ) เพือ่ มนุษยชาติ กับความประหยัดเรียบง่ ายในการปฏิบัติ(จัตตาริสูตร)
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที่ท้ งั ปวง” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕/๕๙) ,
“ละทุกข์ท้ งั ปวงได้ เป็ นความสุ ข” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺ มปท. ๒๕/๓๓) จะเห็นได้ ว่า ความสุ ข ตามหลักของ
พระพุทธเจ้า เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ ได้ ทุกข์ กจ็ ะดับ สุ ขก็จะเกิดขึน้
สัมพันธ์กบั หลักการแพทย์แผนจีนที่ระบุวา่ “โรคเดียวกันใช้วธิ ี ต่างกัน โรคต่างกันใช้วธิ ี
เดียวกัน โรคมักมีอาการสลับซับซ้อน โรคชนิดเดียวกันเนื่องจากพยาธิ สภาพและการดาเนินของโรคต่างกัน
อาการที่ปรากฏจึงแตกต่างกัน ฉะนั้น การรักษาจึงต้องกาหนดให้ถูกต้อง เรี ยกว่า “รักษาโรคเดียวกันใช้วธิ ี
ต่างกัน”
โรคที่ต่างกันถ้ามีสาเหตุและการดาเนินของโรคของเหมือนกัน ใช้วธิ ี รักษาเดียวกันได้
เรี ยกว่า “ใช้วธิ ี เดียวกันรักษาโรคต่างกัน” (โครงการพัฒนาเทคนิคการทายาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา, ๒๕๔๑ : ๑๖๓-๑๗๖)
เช่น กรณี ที่ ๑ ผูป้ ่ วยทั้งห้าคนปวดหัวจากตากแดดเหมือนกัน ต้องรักษาเหมือนกัน เพราะ
สาเหตุเดียวกัน เรี ยกว่าโรคเดียวกันรักษาเหมือนกัน
กรณี ที่ ๒ ผูป้ ่ วยคนแรก ปวดหัวจากตากแดด คนที่สองปวดหัวจากตากฝน คนที่สามปวด
หัวจากตากทั้งแดดทั้งฝน คนที่สี่ปวดหัวจากความเครี ยด คนที่หา้ ปวดหัวจากกินอาหารรสจัด เมื่อรักษาที่
ต้นเหตุ ทั้งห้าคนต้องรักษาต่างกัน เพราะสาเหตุต่างกัน เรี ยกว่า โรคเดียวกันรักษาต่างกัน
กรณี ที่ ๓ ผูป้ ่ วยคนแรกปวดหัวจากกินอาหารรสจัด คนที่สองเป็ นเบาหวานจากกินอาหาร
รสจัด คนที่สามเป็ นความดันโลหิ ตสู งจากกินอาหารรสจัด คนที่สี่เป็ นมะเร็ งจากกินอาหารรสจัด คนที่หา้
เป็ นภูมิแพ้จากกินอาหารรสจัด เมื่อรักษาที่ตน้ เหตุ ทั้งห้าคนต้องรักษาเหมือนกัน เพราะสาเหตุเหมือนกัน
เรี ยกว่า โรคต่างกันรักษาเหมือนกัน
กรณี ที่ ๔ ผูป้ ่ วยคนแรกปวดหัวจากกินอาหารรสจัด คนที่สองเป็ นเบาหวานจากความเครี ยด
คนที่สามเป็ นความดันโลหิ ตสู งนอนดึกพักผ่อนไม่พอ คนที่สี่เป็ นมะเร็ งจากได้รับสารเคมี คนที่หา้ เป็ น
ภูมิแพ้จากรังสี เมื่อรักษาที่ตน้ เหตุ ทั้งห้าคนต้องรักษาต่างกัน เพราะสาเหตุต่างกัน เรี ยกว่า โรคต่างกันรักษา
ต่างกัน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๔

การรักษาโรคจึงต้ องรักษาทีต่ ้ นเหตุ คือ ลดละเลิกพฤติกรรมทีท่ าให้ ร้ ู สึกไม่ สบาย/เป็ นโรค
เป็ นหลัก โดยทาร่ วมกับการปรับสมดุลร้ อนเย็นทั้งด้ านรู ปธรรมและนามธรรม ณ สภาพปัจจุบันของชี วติ ถ้า
ยังไม่ทุเลาก็สามารถใช้ร่วมกับวิธีการของการแพทย์แผนต่างๆได้ โดยใช้หลักลางเนื้อชอบลางยา คือ แต่ละ
คนแต่ละช่วงเวลาอาจถูกกับแต่ละอย่างเหมือนกันหรื อไม่เหมือนกันก็ได้ โดยสังเกตที่พลังชีวติ คือ
ความรู ้สึกสุ ข สบาย เบากาย มีกาลัง แสดงว่าถูกกัน ถ้าอาการตรงกันข้าม คือ ไม่สุข ไม่สบาย/ทุกข์ทรมาน
หนักตัว ไม่มีกาลัง/อ่อนเพลีย แสดงว่าไม่ถูกกัน
สาเหตุหลักทีท่ าให้ เกิดโรค/อาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม เชื่อว่าเกิดจาก ๔
ประการใหญ่ ๆ ได้ แก่ ความร้ อนเย็นไม่ สมดุล ทาบาป/อกุศลกรรม การไม่ บาเพ็ญบุญกุศล และความกลัว/
ความวิตกกังวล
สาเหตุความเจ็บป่ วย ๙ ข้อย่อย
๑) อารมณ์เป็ นพิษ เช่น ความเครี ยด ความเร่ งรี บ/ เร่ งรัด/ เร่ งร้อน ความกลัว ความวิตก
กังวล ความไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ
โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็ นต้น
๒) อาหารเป็ นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบด้วย ๖ สาเหตุหลักดังนี้
- พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีท้ งั ในพืชและสัตว์ ทั้งจากขบวนการผลิตและการปรุ ง
เป็ นอาหาร
- พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์มากเกินไป
- พิษจากอาหารปรุ งรสจัดเกินไป
- พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิดและสัดส่ วนของอาหารแต่ละ
ชนิดที่สมดุลแล้ว การไม่รู้เทคนิคการปรุ งและการรับประทานที่สมดุล ก็จะทาให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บได้
- พิษจากของเสี ยและความร้อนจากขบวนการย่อย สันดาปและเผาผลาญอาหาร
- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุ ขภาพอย่างผาสุ ก และไม่รู้วธิ ี
ปฏิบตั ิในการลดละล้างความอยากในจิตต่ออาหารที่เป็ นพิษ อย่างถูกตรง
๓) พิษจากการไม่ออกกาลังกาย หรื อการออกกาลังกายและอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง คือ การ
กายบริ หารที่ไม่ได้คุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่
- ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น
- ความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
- การเข้าที่เข้าทางของกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๕

การไม่ออกกาลังกายหรื อไม่ทาการกายบริ หารเลย ก็ยงิ่ ทาให้ไม่ได้ประโยชน์จากทั้ง
สองอย่างเลย
๔) พิษจากมลพิษต่างๆ ในโลกเพิ่มมากขึ้น เช่น อุณหภูมิบรรยากาศโลกที่ร้อนขึ้น ควันพิษ
และสารพิษต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
๕) พิษจากการสัมผัสเครื่ องยนต์/เครื่ องไฟฟ้ า/เครื่ องอิเลคทรอนิคมากเกินความสมดุล
๖) ไม่พ่ งึ ตน ด้วยวิธีที่ประหยัดเรี ยบง่าย ในการลดความรุ นแรงของพิษหรื อระบายพิษออก
จากร่ างกาย
๗) การเพียรการพักที่ไม่พอดี
๘) บาป/อกุศลกรรม
๙) การบูรณาการองค์ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนใหญ่ ณ ปั จจุบนั ยังไม่มี
ประสิ ทธิภาพมากพอ คือ
- ไม่สามารถลดปั ญหาสุ ขภาพด้วยการแก้การแก้ที่ตน้ เหตุ ส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ที่ปลาย
เหตุ
- มีค่าใช้จ่ายที่สูง
- คนพึ่งตนเองได้นอ้ ยลงในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตนเอง
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถนามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็ นวิธีแก้ปัญหาโดยปรับสมดุลด้วย
สิ่ งที่ประหยัด หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในพระไตรปิ ฎกเล่ ม ๒๕ จัตตาริสูตร ข้ อ
[๒๘๑] “ดูกรภิกษุท้งั หลาย ปัจจัยน้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ ๔ อย่างนี้ ๔ อย่ างเป็ นไฉน ดูกรภิกษุท้งั หลาย
บรรดาจีวรผ้ าบังสุ กุล(เครื่องนุ่งห่ ม) น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดาโภชนะ คาข้ าว(อาหาร)ทีไ่ ด้ ด้วยปลี
แข้ ง น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ (ทีอ่ ยู่อาศัย) น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ บรรดา
เภสั ช(ยา) มูตรเน่ า(ปัสสาวะ) น้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ ... ดูกรภิกษุท้งั หลาย เรากล่ าวธรรมอย่ างใดอย่ าง
หนึ่ง ของภิกษุซึ่งเป็ นผู้สันโดษด้ วยปัจจัยทีน่ ้ อย หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ ว่ าเป็ นองค์ แห่ งความเป็ นสมณะ ฯ
(ผู้สงบจากทุกข์ หรือผู้ปฏิบัติส่ ู การพ้ นทุกข์ ) ความคับแค้ นแห่ งจิต ย่ อมไม่ มีแก่ ภิกษุผ้ สู ั นโดษ ด้ วยปัจจัยน้ อย
หาได้ ง่ายและไม่ มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื่อว่าไม่ กระทบกระเทือน
ภิกษุผ้ สู ั นโดษ ไม่ ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ ได้ ซึ่งธรรมอันสมควรแก่ ธรรม เครื่องความเป็ นสมณะทีพ่ ระ
ตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ”
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าพบว่า การใช้ ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษา
โรค) ทีป่ ระหยัด เรียบง่ าย และไม่ มีโทษ เป็ นองค์ ประกอบของการปฏิบัติส่ ู ความพ้ นทุกข์ เพราะธรรมชาติที่
อยู่ใกล้ ตัวเรา เวลาเอาวัตถุ(ดินนา้ ลม) หรือพลังงาน(คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้าแสงสี เสี ยง) มาสั งเคราะห์ เป็ นวัตถุ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๖

ชนิดต่ างๆหรือสั งเคราะห์ เป็ นชี วติ เช่ นสั งเคราะห์ เป็ นชี วติ พืช ก็ใช้ วตั ถุหรือพลังงานทีม่ ีคุณสมบัติ
เช่ นเดียวกับทีเ่ ราเอามาสั งเคราะห์ เป็ นชี วติ เรา จึงเข้ ากับเนือ้ เยือ่ เราได้ ดีทสี่ ุ ด ทาให้ เราแข็งแรงได้ ดีทสี่ ุ ด
โดยธรรมชาติของชีวติ คนจะมีสัญญาของชีวติ ที่ดูดดึงสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเข้า
ไปหล่อเลี้ยงชีวติ ผลักดันสารและพลังที่เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวติ ถ้าเปิ ดช่องระบายพิษให้
โปร่ งโล่งในทางใดทางหนึ่งหรื อหลายทาง เช่น ทางปั สสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง เหงื่อไคล ลมหายใจ หู ตา
จมูก ปาก เป็ นต้น สัญญาของชีวติ ก็จะฝากสารและพลังที่เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่กระจายอยูต่ ามส่ วน
ต่างๆของร่ างกายผลักดันออกจากร่ างกายทางช่องทางต่างๆดังกล่าว เช่น เราปวดปั สสาวะอุจจาระอาการไม่
สบายไม่ได้เกิดที่ทอ้ งที่เดียว แต่จะเกิดอาการไม่สบายทัว่ ตัว เพราะพิษทัว่ ตัวระบายออกไม่ได้ สัญญาของ
ชีวติ จึงสังขาร(สร้าง)ความรู ้สึกสึ กไม่สบาย ณ จุดที่มีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ซึ่ งคัง่ ค้างอยูท่ วั่ ร่ างกาย แต่พอเรา
ไปปั สสาวะอุจจาระออก ก็เกิดอาการสบายทั้งตัว เพราะสัญญาของชีวติ ฝากสารและพลังที่เป็ นพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลที่กระจายอยูต่ ามส่ วนต่างๆของร่ างกายผลักดันออกจากร่ างกายทางช่องทางดังกล่าว การเปิ ด
ช่องทางระบายพิษในช่องทางอื่นๆก็จะเกิดกลไกและความรู ้สึกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยช่องทาง
ระบายพิษดังกล่าวนั้นเป็ นช่องทางเดียวกับที่สัญญาของชีวติ ที่ดูดดึงสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป
หล่อเลี้ยงชีวติ ซึ่ งชีวติ จะดูดดึงสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเลี้ยงชีวติ หรื อจะผลักดันพิษร้อน
เย็นไม่สมดุลออกจากชีวติ ได้หรื อไม่ได้ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั พลังวิบากดี/ร้ายของผูน้ ้ นั ๆ
ด้วย
วิธีที่ประหยัดเรี ยบง่ายที่สุดและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่มกั ถูกกับคนส่ วนใหญ่ทวั่ ไป ใน
การเปิ ดช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมทั้งสารและพลังงานต่างๆ ให้เข้าหรื อออกจากร่ างกายตามสภาพที่
ชีวติ ต้องการ ที่การแพทย์วถิ ีธรรมได้คน้ พบ ก็คือ การปรับสมดุลร้ อนเย็นด้ วยข้ อปฏิบัติ ๙ ข้ อ (ยา ๙ เม็ด)
ตามหลักแพทย์ วถิ ีธรรม โดยปรับสมดุลไปสู่ จุดทีร่ ้ ู สึก สุ ข สบาย เบากาย มีกาลัง และปรับกลับไปกลับมาตาม
ภาวะร้ อนเย็นของผู้น้ ัน ณ สิ่ งแวดล้ อมปัจจุบันนั้นๆ แต่ละคนอาจเลือกทาเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลายข้อ
ร่ วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อใดที่ทาแล้วรู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง แสดงว่าเหมาะสมกับผู ้
นั้น ณ เวลานั้น ควรทาต่อไป ส่ วนข้อใดที่ทาแล้วรู ้สึก ไม่สุขไม่สบาย
หนักตัวอ่อนเพลีย แสดงว่าไม่
เหมาะสมกับผูน้ ้ นั ณ เวลานั้น ควรงดเสี ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
กลไกการทาให้สุขภาพดี ก็คือ เมื่อรับประทานสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวติ สัญญา
ของชีวติ จะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปหล่อเลี้ยงชีวติ และดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ทา
ให้ชีวติ มีพลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวติ และจากการที่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๗

ไม่ตอ้ งเสี ยพลังขับพิษที่ดบั ได้แล้ว เมื่อชีวติ มีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวติ จึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่
สมดุลที่ยงั ตกค้างอยูอ่ อกจากร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
กรณี ที่มีภาวะร้อนเกิน ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นหรื อคลอโรฟิ ลล์สดจากธรรมชาติ
วิธีทา ใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็น เช่น ใบย่านางเขียว ๕ -๒๐ ใบ ใบเตย ๑-๓ ใบ บัวบก ครึ่ ง -๑ กา
มือ หญ้าปั กกิ่ง ๑-๕ ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ่ ง-๑ กามือ ผักบุง้ ครึ่ ง -๑ กามือ ใบเสลดพังพอน ครึ่ ง -๑
กามือ หยวกกล้วย ครึ่ ง -๑ คืบ และว่านกาบหอย ๓ -๕ ใบ เป็ นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
รวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรื อขยี้หรื อปั่ น ผสมกับน้ าเปล่า ๑-๓ แก้ว กรองผ่านกระชอน เอาน้ าที่ได้มาดื่ม
ครั้งละประมาณ ครึ่ ง -๑ แก้ว วันละ ๑ -๓ ครั้ง ก่อนอาหารหรื อตอนท้องว่างหรื อดื่มแทนน้ าตอนที่รู้สึก
กระหายน้ า ปริ มาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรอาจมากหรื อน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามความรู ้สึกสุ ข
สบายเบากายมีกาลัง กรณี มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันให้กดน้ าร้อนใส่ น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น
หรื อนาไปต้มให้เดือดก่อนดื่ม หรื ออาจนาสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนมาผสมก่อนดื่มก็ได้ เช่น นาน้ าต้มขมิน้ /ขิง/ข่า/
ตะไคร้/กระเพรา/โหระพา/กระเทียม/กระชาย/มะตูม เป็ นต้น กรณี มีภาวะเย็นเกิน ดื่มสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน
ปริ มาณสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ ๑ -๓ ข้อนิ้วมือ อาจปรับปริ มาณมากหรื อน้อยกว่านี้ได้
ตามความรู ้สึกสบายของแต่ละคน

๒. หัตถศาสตร์ ขูดระบายพิษทางผิวหนัง (กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม)
กลไกการทาให้สุขภาพดี ก็คือ เมื่อใช้วสั ดุขอบเรี ยบที่ไม่มีคมขูดที่ผวิ หนัง โดยลงน้ าหนัก
แรงเท่าที่รู้สึกสบาย การขูดคือการเสี ยดสี ซึ่ งการเสี ยดสี น้ นั โดยหลักวิทยาศาสตร์ จะทาให้เกิดความร้อน เมื่อ
เกิดความร้อนขึ้นสัญญาของชีวติ จะสั่งให้เส้นเลือดขยายตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อน สัญญาของ
ชีวติ จะสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลออกจากร่ างกายได้ ทาให้สัญญาของชีวติ จะสั่งให้กล้ามเนื้อ
คลายตัวเพราะไม่มีพิษที่ตอ้ งบีบออก เมื่อเส้นเลือดขยายและกล้ามเนื้อคลายตัว ทาให้ช่องทางระบายพิษ
สะดวกยิง่ ขึ้น สัญญาของชีวติ ก็จะสามารถผลักดันพิษที่อยูใ่ ต้สภาพดังกล่าวออกจากร่ างกายได้ กล้ามเนื้อก็
จะคลายตัวเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทับ ทาให้สัญญาของชีวติ ผลักดันพิษออกได้สะดวกยิง่ ขึ้น
กว่าเดิม เกิดกลไกและสภาพดังกล่าวลึกลงไปเรื่ อยๆในร่ างกาย สัญญาของชีวติ ก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล
ที่ยงั ตกค้างในจุดต่างๆของร่ างกายมาระบายออก กล้ามเนื้อตามส่ วนต่างๆของร่ างกายก็จะคลายตัว เลือดลม
สารและพลังงานต่างๆก็จะไหลเวียนสะดวก ทาให้สัญญาของชีวติ ดูดดึงสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นทั้ง
ที่อยูน่ อกตัวและในตัวมาหล่อเลี้ยงชีวติ ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการขูดจะทาให้เลือดเคลื่อนไปที่ผวิ หนัง
ซึ่ งทาให้สัญญาของชีวติ จึงสามารถผลักดันสารและพลังงานที่เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวติ ได้ ดูด
สารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็ นประโยชน์ที่อยูน่ อกร่ างกายมาหล่อเลี้ยงเลือดได้ จึงกลายเป็ นเลือดที่มี
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๘

คุณภาพดี สัญญาของชีวติ ก็จะดูดดึงเลือดที่มีคุณภาพดีดงั กล่าวไปเลี้ยงชีวติ กลไกดังกล่าวทั้งหมดอันเกิดจาก
การกัวซาขูดพิษขูดลม จึงทาให้ชีวติ โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
วิธีกวั ซา กรณี ที่มีภาวะร้อนเกินใช้น้ ามันกัวซาฤทธิ์ เย็น น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นหรื อน้ าเปล่า
อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูดซา ในบริ เวณที่รู้สึกไม่สบาย หรื อบริ เวณที่ใช้งานมาก หรื อบริ เวณที่
ถอนพิษจากร่ างกายได้ดี เช่น บริ เวณหลัง แขน ขา เป็ นต้น จุดที่หา้ มขูดคือ จุดที่เป็ นแผล ฝี หนอง สิ ว จุดที่
ขูดแล้วรู ้สึกไม่สบาย อวัยวะเนื้อเยือ่ อ่อนนิ่ม เช่น นัยย์ตา อวัยวะเพศ เป็ นต้น ถ้ามีภาวะเย็นเกินก็ทาด้วย
สมุนไพรฤทธิ์ ร้อน ถ้าภาวะทั้งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกันทา
ก่อนขูดซา (การขูดซา แม้ไม่มีสมุนไพรใดๆทาก็สามารถขูดซาได้เลย โดยที่ไม่ตอ้ งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษ
ได้) ใช้อุปกรณ์เรี ยบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรี ยญ ไม้หรื อวัสดุขอบเรี ยบต่างๆ ขูดได้ท้ งั ที่ผวิ หนังตรงๆ หรื อจะ
ขูดผ่านเสื้ อผ้าก็ได้ ลงน้ าหนักแรงเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย ขูดจุดละประมาณ ๑๐ -๕๐ ครั้ง อาจขูดมากหรื อน้อย
กว่านี้ก็ได้ เท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย
๓. การสวนล้ างพิษออกจากลาไส้ ใหญ่ ด้วยสมุนไพรทีถ่ ูกกัน (ดีทอ็ กซ์ )
กลไกการทาให้สุขภาพดี ก็คือ ใส่ น้ าเข้าไปที่ลาไส้ใหญ่ ชีวติ จะได้น้ าส่ วนเกิน สัญญาของ
ชีวติ ก็จะดันน้ านั้นออกทางลาไส้ใหญ่พร้อมกับอุจจาระที่ตกค้าง(ถ้ามีอุจจาระตกค้าง) เมื่อสัญญาของชีวติ รู ้วา่
จะมีน้ าถูกดันออกทางลาไส้ใหญ่ สัญญาของชีวติ ก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่ยงั ตกค้างในจุดต่างๆของ
ร่ างกายมาระบายออกที่ลาไส้ใหญ่ พิษจะถูกขับออกมาพร้อมกับน้ าและอุจจาระที่ตกค้าง(ถ้ามีอุจจาระ
ตกค้าง) เราจึงมักรู ้สึกเบาสบายทั้งตัว ไม่ใช่รู้สึกสบาย ณ ที่บริ เวณท้องอย่างเดียว เพราะเป็ นกลไกที่กระตุน้
ให้สัญญาฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่ยงั ตกค้างในจุดต่างๆของร่ างกายมาระบายออกที่ลาไส้ใหญ่ (ถ้าไม่มี
อุจจาระตกค้าง ก็จะมีสารและพลังงานที่เป็ นพิษและน้ าที่ใส่ เข้าไปถูกขับออกมา โดยไม่มีเนื้ออุจจาระ และถ้า
ชีวติ ต้องการน้ า สารและพลังงานที่ใส่ เข้าไปทางลาไส้ใหญ่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเย็น
สัญญาของชีวติ ก็ดูดผ่านทางลาไส้ใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เมื่อขับถ่ายออกก็จะมีปริ มาณน้ าน้อยกว่าที่ใส่ เข้าไป)
ยิง่ ถ้าใส่ สมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวติ สัญญาของชีวติ จะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว
ไปหล่อเลี้ยงชีวติ และดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ทาให้ชีวติ มีพลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่
สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวติ และจากการที่ไม่ตอ้ งเสี ยพลังขับพิษที่ดบั ได้แล้ว เมื่อชีวติ มีพลังมากขึ้น
สัญญาของชีวติ จึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยงั ตกค้างอยูอ่ อกจากร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น กลไก
ทั้งหมดอันเกิดจากการสวนล้างลาไส้ใหญ่ดว้ ยสมุนไพรร้อนเย็นที่สมดุลร้อนเย็น ก็จะทาให้โรคภัยไข้เจ็บลด
น้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
วิธีทา เลือกสมุนไพรที่เหมาะสม คือ เมื่อใช้ทาดีทอ๊ กซ์แล้วรู ้สึกสดชื่นโปร่ งโล่งสบาย ตาม
ภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย นาสมุนไพรต้มในน้ าเปล่า เดือดประมาณ ๕ -๑๐ นาที แล้วผสมน้ าธรรมดาให้อุ่น
หรื อใช้ใบสมุนไพรสด ขยี้กบั น้ าเปล่า กรองผ่านกระชอน นาน้ าที่ได้ ไปใส่ ขวดหรื อถุง ที่เป็ นชุดสวนล้าง
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๔๙

ลาไส้ โดยทัว่ ไปใช้น้ าสมุนไพร ๕๐๐ -๑,๕๐๐ ซี.ซี . เปิ ดน้ าให้วงิ่ ตามสายเพื่อไล่อากาศออกจากสาย แล้วขัน
ให้แน่นไว้จากนั้น นาเจลหรื อวาสลีนหรื อน้ ามันพืชหรื อว่านหางจระเข้ทาที่ปลายสายสวน ประมาณ ๑
เซนติเมตร เพื่อหล่อลื่น หรื ออาจใช้ปลายสายสวนจุ่มในน้ าก็ได้ ต่อจากนั้น ค่อยๆสอดปลายสายสวนเข้าไปที่
รู ทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไป ประมาณเท่านิ้วมือเรา (ประมาณ ๓-๕ นิ้วฟุต) ยกหรื อแขวนขวดสมุนไพรสู ง
จากทวารประมาณ ๒ ศอก ค่อยๆปล่อยน้ าสมุนไพรให้ไหลเข้าไปในลาไส้ใหญ่ของเรา ใส่ ปริ มาณน้ าเท่าที่
ร่ างกายเรารู ้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ลาบากเกินไป แล้วใช้มือนวดคลึงที่ทอ้ ง กลั้นไว้ประมาณ ๑๐ -๒๐ นาที
หรื ออาจไม่ถึงก็ได้ คือ เมื่อทนได้ยากลาบากก็ไประบายถ่ายออก สาหรับผูป้ ่ วยที่อาการหนัก อาจทาดีทอกซ์
วันละ ๑-๒ ครั้ง อาจมากหรื อน้อยกว่า ตามสภาพของร่ างกาย คือ ทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย ส่ วนคนทัว่ ไป ทาดี
ทอกซ์เฉลี่ย สัปดาห์ละ ๑-๓ ครั้ง หรื อตามสภาพร่ างกาย คือ ทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย
๔. การแช่ มือแช่ เท้ าหรือส่ วนทีไ่ ม่ สบายในนา้ สมุนไพร
กลไกการทาให้สุขภาพดี ก็คือ กรณี ของการแช่ดว้ ยน้ าอุน่ พลังงานความร้อนจากน้ าอุน่ จะ
ทาให้เส้นเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อคลายตัว กลไกการการขับพิษและดูดดึงสารและพลังงานที่เป็ นประโยชน์ก็
จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกัวซา/ขูดพิษ/ขูดลม แต่ถา้ แช่อุ่นนานเกินพอดี พลังงานความร้อนจะเข้าไปใน
ร่ างกายในปริ มาณที่มากเกินไป สัญญาของชีวติ ก็จะใช้พลังขับความร้อนที่มากเกินนั้นออก ทาให้อ่อนเพลีย
หน้ามืด วิงเวียน หรื อเกิดอาการไม่สบายต่างๆได้ เป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ จึงต้องแช่ในระยะเวลาที่พอดี โดย
เฉลี่ย แช่ประมาณ ๓ นาที พัก ๑ นาที ทา ๓ รอบ อาจใช้เวลาน้อยหรื อมากกว่านั้นก็ได้เท่าที่รู้สึกสุ ขสบายเบา
กายมีกาลัง คือจุดที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อชีวติ กรณี ไม่ถูกกับน้ าอุ่น คือเมื่อสัมผัสน้ าอุ่นแล้วรู ้สึกไม่สบาย
แต่ถูกกับการแช่ดว้ ยน้ าธรรมดาหรื อน้ าเย็นมาก ก็ใช้หลักแช่ในระยะเวลาที่รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง คือ
จุดที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อชีวติ ยิง่ ถ้าเราแช่ดว้ ยสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวติ สัญญาของชีวติ จะดูดดึง
สารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปหล่อเลี้ยงชีวติ และดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ทาให้ชีวติ มีพลังมาก
ขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวติ และจากการที่ไม่ตอ้ งเสี ยพลังขับ
พิษที่ดบั ได้แล้ว เมื่อชีวติ มีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวติ จึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยงั ตกค้าง
อยูอ่ อกจากร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น กลไกทั้งหมดอันเกิดจากแช่มือเท้าหรื อส่ วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่สมดุล
ร้อนเย็น ก็จะทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื
กรณี ที่มีภาวะร้อนเกินให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็น ประมาณ ครึ่ ง -๑ กามือ จะใช้สมุนไพรอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับน้ า ๑-๓ ขัน (ประมาณ ๑-๓ ลิตร) เดือด ประมาณ ๕-๑๐ นาที
แล้วผสมน้ าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู ้สึกสบาย จากนั้นแช่มือแช่เท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อเท้าประมาณ ๓ นาที
แล้วยกขึ้นจากน้ าอุ่น ๑ นาที ทาซ้ าจนครบ ๓ รอบ ถ้าใช้น้ าอุ่นแล้วรู ้สึกไม่สบาย ให้ใช้น้ าธรรมดาหรื อน้ าเย็น
อาจใช้น้ าเปล่าหรื อผสมสมุนไพรสด สาหรับคนเจ็บป่ วยทาวันละประมาณ ๑ -๓ ครั้ง สาหรับคนแข็งแรง
ทัว่ ไป ทาเฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑-๓ ครั้ง หรื อทาเมื่อรู ้สึกไม่สบาย กรณี ที่มีภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ ร้อน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๐

แช่มือแช่เท้าได้นานเท่าที่รู้สึกสบาย กรณี ที่มีท้ งั ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็น
ต้ม หรื ออาจใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกันก็ได้
๕. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ ด ด้ วยสมุนไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย
วิธีการดังกล่าว เป็ นการทาให้ร่างกายได้สัมผัสกับสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่ งกลไกที่ทา
ให้สุขภาพดี ก็เช่นเดียวกับการแช่มือเท้าหรื อส่ วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ทาเท่าที่รู้สึกสุ ข
สบายเบากายมีกาลัง คือจุดที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อชีวติ
๖. การออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ทีถ่ ูกต้ อง
คือ การเคลื่อนไหวร่ างกายเร็ วในขนาดที่รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ าที่สุดต่อเนื่องกัน เท่าที่เริ่ ม
รู ้สึกทนได้ยากได้ลาบากเกินแล้วผ่อนลง ทาควบคู่กบั การกดจุดลมปราณ การดัดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้
ยืดหยุน่ และดัดให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเข้าที่ตามสภาพปกติ โดยทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง
การเคลื่อนไหวร่ างกายเร็ วต่อเนื่องกันนั้น เป็ นการกระตุน้ เซลล์เนื้อเยือ่ ของร่ างกายทุกส่ วน
ทางาน การทางานของเซลล์เนื้อเยือ่ โดยหลักวิทยาศาสตร์ จะเกิดความร้อนขึ้น สัญญาของชีวติ จะสั่งให้เส้น
เลือดทัว่ ร่ างกายขยายตัวเพื่อเพิม่ พื้นที่การระบายความร้อน สัญญาของชีวติ ก็จะสามารถผลักดันเอาสารและ
พลังงานที่เป็ นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น และสามารถดูดดึงเอาสารและพลังงานที่
สมดุลร้อนเย็นเป็ นประโยชน์ท้ งั ในและนอกตัวมาเลี้ยงร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง
แข็งแรง และอายุยนื
แต่การเคลื่อนไหวร่ างกายเร็ วต่อเนื่องกันอย่างเดียวนั้น จะมีผลเสี ยแทรกซ้อน คือ ทาให้
กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบางส่ วนเกร็ งค้าง ทาให้กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบางส่ วนบิดเบี้ยวผิดรู ป กดทับเส้นเลือด
เส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลังงานต่างๆไหลเวียนไม่สะดวก ทาให้เกิดโรคภัยไขเจ็บ เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงทาควบคู่กบั การกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว กายบริ หาร เพราะ วิธีการ
กดจุดลมปราณนั้นจะทาให้เส้นลมปราณทุลุทะลวงดี ซึ่ งจุดลมปราณนั้น เป็ นบริ เวณที่สัญญาของชีวติ ดูดดึง
เอาพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็ นประโยชน์ท้ งั ในและนอกตัวมาเลี้ยงชีวติ มากที่สุด และผลักดันเอาพลังงาน
พิษที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ มากที่สุด ซึ่ งเส้นลมปราณหลักนั้นจะอยูท่ ี่ขา้ งกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้าง
เส้นประสาท และร่ องกล้ามเนื้อ ส่ วนการโยคะ ดัดตัว กายบริ หาร จะทาให้ทาให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุน่
ทาให้กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางตามสภาพปกติ ไม่กดทับเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ
เลือดลมสารและพลังงานต่างๆไหลเวียนสะดวก สัญญาของชีวติ ก็จะดูดดึงสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวติ
ได้สะดวก และขับสิ่ งที่เป็ นพิษเป็ นโทษออกจากชีวติ ได้สะดวก ทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และ
อายุยนื
๗. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่ างกาย
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๑

กลไกการทาให้สุขภาพดี ก็คือ เมื่อรับประทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวติ สัญญาของ
ชีวติ จะดูดดึงสารและพลังงานของอาหารดังกล่าว ไปหล่อเลี้ยงชีวติ และดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ทาให้ชีวติ มี
พลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของอาหารที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวติ และจากการที่ไม่ตอ้ งเสี ย
พลังขับพิษที่ดบั ได้แล้ว เมื่อชีวติ มีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวติ จึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยงั
ตกค้างอยูอ่ อกจากร่ างกายได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยนื

วิธีปฏิบตั ิคือ
ลดหรื องดเนื้อสัตว์ ใช้โปรตีนจากถัว่ แทน
(ใช้ไข่หรื อปลา สาหรับผูท้ ี่ไม่สามารถงด
เนื้อสัตว์ได้) เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด ปรุ งรสไม่จดั จนเกินไป ถ้าเป็ นไปได้ ควรปรุ งรส
อยูใ่ นระดับประมาณ ๑๐ -๓๐ % ของที่เคยปรุ ง ใช้เกลือปรุ งอาหารเป็ นหลักดีที่สุด ฝึ กรับประทานอาหาร
ตามลาดับ กรณี ที่มีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหารตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ ดื่มน้ าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นต่างๆ หรื อที่เรี ยกว่า น้ า
คลอโรฟิ ลล์สดจากธรรมชาติ เป็ นต้น
ลาดับที่ ๒ รับประทานผลไม้ฤทธิ์ เย็น เช่น กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร กระท้อน สับปะรด ส้มโอ
ชมพู่ มังคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม พุทรา เป็ นต้น ควร
งดหรื อลดผลไม้ฤทธิ์ ร้อน เช่น ทุเรี ยน ขนุนสุ ก มะม่วงสุ ก ลูกยอ ลิ้นจี่ เงาะ ลาไย มะไฟ มะเฟื อง มะปราง
มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝรั่ง น้อยหน่า กระทกรก (เสาวรส)
ละมุด ระกา (ร้อนเล็กน้อย) มะละกอสุ ก (ร้อนเล็กน้อย) มะขามหวานสุ ก (ร้อนเล็กน้อย) ผลไม้ทุกชนิดที่ผา่ น
ความร้อน เช่น การอบ นึ่ง ปิ้ ง ย่าง ต้ม หรื อตากแห้ง เป็ นต้น
ลาดับที่ ๓ รับประทานผักฤทธิ์ เย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุง้ แตง กวางตุง้
ผักกาดขาว ผักกาดหอม (สลัด) ถัว่ งอก สายบัว บัวบก มะเขือ ว่านง๊อก ทูน (ตูน) ใบมะยม เป็ นต้นควรงด
หรื อลดผักฤทธิ์ ร้อน ได้แก่ ผักรสเผ็ด กลิ่นฉุ น เครื่ องเทศทุกชนิด เช่น พริ ก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก)
พริ กไทย (ร้อนมาก) กุย้ ช่าย (ผักแป้ น ร้อนมาก ) ขมิ้น โหระพา เป็ นต้น และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ ร้อน
เช่น ชะอม คะน้า กะหล่าปลี แครอท บีทรู ด ถัว่ ฝักยาว ถัว่ พู สะตอ ลูกเนียง ลูกตาลึง กระเฉด กระถิน โสม
จีน โสมเกาหลี แปะตาปึ ง (ร้อนเล็กน้อย) ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ผักโขม ใบปอ ผักแขยง ยอดเสารส ฟักทอง
แก่ หน่อไม้ เม็ด
บัว สาหร่ าย ไข่น้ า รากบัว เป็ นต้น
ลาดับที่ ๔ รับประทานข้าวจ้าวพร้อมกับข้าว โดยรับประทานข้าวกล้องหรื อข้าวซ้อมมือ
เป็ นปกติก็ยงิ่ ดี ควรงดหรื อลดคาร์ โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ ร้อนมาก เช่น ข้าวเหนียว ข้าวแดง ข้าวดา (ข้าวก่า ข้าว
นิล) ข้าวอาร์ ซี ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เผือก มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๒

เช่น อาหารหวานจัด ขนมปั ง ขนมกรุ บกรอบ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ข้าวปุ้ น (ขนมจีน) เป็ นต้น กับข้าว ควรใช้
ผักฤทธิ์ เย็นเป็ นหลักในการปรุ ง ได้แก่ ผักฤทธิ์ เย็นที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงผักฤทธิ์ เย็นอื่นๆ เช่น บวบ ใบ /
ยอดตาลึง ผักปลัง ผักหวานป่ า ผักหวานบ้าน ก้านตรง ฟัก แฟง แตงต่างๆ หยวกกล้วย ปลีกล้วย ก้านกล้วย
กล้วยดิบ ยอดฟักข้าว ยอดฟักแม้ว กระหล่าดอก บล็อกเคอรี่ หัวไชเท้า (ผักกาดหัว) ฟักทองอ่อน ยอดหรื อ
ดอกฟักทอง ยอดอีสึก (ขุนศึก) มังกรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝัก/ยอด/ดอกแค ข้าวโพด ขนุนดิบ มะรุ ม
เป็ นต้น
ลาดับที่ ๕ รับประทานโปรตีนฤทธิ์ เย็น ได้แก่ ต้มถัว่ หรื อธัญพืชฤทธิ์ เย็นเป็ นหลัก เช่น
ถัว่ ขาว ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง ถัว่ ลันเตา ถัว่ โชเล่ยข์ าว ลูกเดือย หรื อเห็ดฤทธิ์ เย็น (บางวัน) เช่น เห็ดฟาง เห็ด
นางฟ้ า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็ นต้น แต่ละวันควรทานโปรตีนฤทธิ์ หมุนเวียนชนิดไป
เรื่ อยๆ ควรงดหรื อลดการรับประทานโปรตีนฤทธิ์ ร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่ ถัว่ ลิสง ถัว่ แดง ถัว่ ดา ถัว่ ทุกชนิดที่
เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ดขม เห็ดผึ้ง เป็ นต้น รวมถึงโปรตีน
ทั้งพืชและสัตว์ที่เอามาหมักดอง ควรงดหรื อลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง เช่น น้ ามันพืช น้ ามัน
สัตว์ ราข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื้อมะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัลมอลล์ เมล็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็ นต้น
กรณี ที่มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ใช้ท้ งั ฤทธิ์ ร้อนและเย็นผสมกันเท่าที่
รู ้สึกสุ ขสบาย กรณี ที่มีภาวะเย็นเกิน ลดหรื องดสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็น แล้วเพิ่มสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน ในสัดส่ วนปริ มาณที่
เมื่อรับประทานแล้วรู ้สึกว่าสุ ขสบายเบากายและมีกาลังที่สุด ตามแต่สภาพร่ างกายของคนๆนั้น ณ เวลานั้นๆ
๘. ใช้ ธรรมะ ละบาป บาเพ็ญบุญกุศล เพิม่ พูนใจไร้ กงั วล (หยุดชั่ ว ทาดี ทาจิตใจให้ ผ่องใส)
กลไกในการทาให้สุขภาพดีคือ สัญญาของชีวติ จะทาหน้าที่เป็ นปกติคือผลักดันเอาพลังงาน
หรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยง
ชีวติ วิบากกรรมของบุญกุศลเป็ นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจาก
ชีวติ และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวติ อีกแรงหนึ่ง ส่ วนวิบากกรรมร้าย
เป็ นพลังงานที่ดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทาร้ายชีวติ และผลักดันเอาพลังงานหรื อ
สารที่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวติ
ดังนั้น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุ สังเคราะห์กบั วิบากกรรมร้ายจากการทาบาป
เบียดเบียนสัตว์ (การทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/
ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ จะทาให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆ ทาให้มีโรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิด(แม้จะ
ใส่ สิ่งที่ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิดเดียวกันปริ มาณเท่ากันเข้าไปในชีวติ คนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบาย/โรค
ต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) ทาให้อายุส้ นั และเกิดสิ่ งเลวร้ายต่างๆในชีวติ ส่ วนการทาความสมดุลร้อน
เย็นสังเคราะห์กบั วิบากกรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ (การไม่ทาให้ตนเอง คนอื่น หรื อสัตว์อื่น ได้รับ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๓

ความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่ งก็คือการละบาป บาเพ็ญบุญกุศล
เพิ่มพูนใจไร้กงั วล (หยุดชัว่ ทาดี ทาจิตใจให้ผอ่ งใส) นั้นเอง เป็ นการสร้างวิบากกรรมดี ที่ส่งผลให้อาการไม่
สบายและโรคต่างๆ ลดน้อยลง อายุยนื และเกิดประโยชน์สุขในชีวติ
วิธีปฏิบตั ิคือ
โดยการเรี ยนรู ้ฝึกฝนเทคนิคการลดละเลิกการติดในสิ่ งที่เป็ นพิษและการเข้าถึงสิ่ งที่เป็ น
โยชน์ดว้ ยจิตที่เป็ นสุ ขตามหลักการแพทย์วถิ ีธรรม เทคนิคการทาใจให้ หายโรคเร็วตามหลักการแพทย์วถิ ี
ธรรม คือ ไม่ กลัวตาย ไม่ กลัวโรค ไม่ เร่ งผล ไม่ กงั วล (ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในหนังสื อเทคนิค
ทาใจให้หายโรคเร็ ว โดยหมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน) และการปฏิบตั ิ เทคนิคการทาดีอย่ างมีสุขตามหลักการ
แพทย์ วถิ ีธรรม คือ รู้ ว่าอะไรดีทสี่ ุ ด ปรารถนาให้ เกิดสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด ลงมือทาให้ ดีทสี่ ุ ด ยินดีเมื่อได้ ทาให้ ดีทสี่ ุ ด
แล้ ว ไม่ ติดไม่ ยดึ มั่นถือมั่นในสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด นั่นแหละคือสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด รวมทั้ง การพึง่ ตนในการสร้ างและอาศัย
มิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้ อมทีด่ ี เพือ่ เป็ นพลังเสริมหนุนในการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา พรหมวิหาร
๔ เหตุแห่งการมีโรคน้อยและอายุยนื คือการไม่เบียดเบียน(จูฬกัมมวิภงั คสู ตร) เหตุแห่งการอายุยนื ๗ เหตุ
แห่งวิมุติ ๕ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรี ย ์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ จรณะ
๑๕ โสฬสญาณ(วิปัสสนาญาณ) ๑๖ มงคล ๓๘ และความเป็ นผูม้ ีมิตรสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดี เป็ น
พรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) ทั้งสิ้ น เป็ นต้น
เพราะชีวติ ระดับจิตนิยาม ก็คือ สัตว์และคน จะมีการกระทาและผลของการกระทา (วิบาก
กรรม) ของแต่ละชีวติ คือ กรรมนิยาม และพัฒนาไปสู่ การกระทาที่ส่งผลที่ดีที่สุดต่อตนเองและผูอ้ ื่น คือ
ธรรมนิยาม ซึ่งนิยาม ๕ นั้น จะสังเคราะห์สัมพันธ์กนั เป็ นเหตุแห่งทุกข์ตามลาดับด้วยหลักปฎิจจสมุปบาท
(อนุโลม) ๑๑ เกิดเป็ นกองทุกข์ท้ งั มวล และเมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดีก็จะ
ทาให้ทุกข์ดบั ซึ่ งก็คือความเป็ นสุ ขนั้นเอง
โดยหลักวิทยาศาสตร์ แล้วเมื่อวัตถุทุกอย่างแตกสลายจะกลายเป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า
เมื่อพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าสังเคราะห์รวมกันจะเป็ นวัตถุ เป็ นสภาพแปรเปลี่ยนหมุนวนไปมาตราบชัว่ กาล
นาน ซึ่ งตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที่ยงเป็ นทุกข์ไม่มีตวั ตน (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๗ ข้อ ๘๔๘๖) จะเห็นได้วา่ ส่ วนประกอบหลักของมหาจักวาลประกอบด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า พัฒนาจนเป็ นชีวติ
คน แสดงว่าชีวติ คนเป็ นพลังแม่เหล็กไฟฟ้ า พระพุทธเจ้าพบว่า “ผลวิบากของกรรมที่ทาดีทาชัว่ แล้ว มีอยู”่
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๔ “มหาจัตตารี สกสู ตร” ข้อ ๒๕๗) “ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรมอัน
เป็ นไปด้วยสัญเจตนา ที่บุคคลทาแล้ว สะสมแล้วจะสิ้ นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั้นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว(ภพนี้) หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสื บๆ ไป” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘)
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ เมื่อคนกระทาสิ่ งใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรื อชัว่ ก็ตาม ก็จะ
สั่งสมเป็ นวิบากกรรมดีหรื อชัว่ ตามนั้น วิบากกรรม คือพลังที่สร้างผลดีหรื อร้ายให้กบั แต่ละชีวติ ในภพชาติ
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๔

นี้ หรื อภพชาติอื่นๆสื บไป เมื่อจิตวิญญาณเป็ นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าแห่งชีวติ ที่ไปได้ไกล (ทูรังคมัง)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม ๙ “เกวัฏฏสู ตร” ข้อ ๓๕๐) จึงสามารถดูดดึงชีวติ วัตถุหรื อพลังงานต่างๆมาสังเคราะห์เป็ น
สิ่ งดีหรื อร้ายสู่ ชีวติ รวมทั้งดูดดึงสิ่ งที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกันเข้ามาหากัน เพราะทุกอย่างในมหาจักรวาลมี
พลังแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นส่ วนประกอบ เป็ นนามรู ปของกฎแห่งกรรมดีกรรมชัว่ ของชีวติ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
โดยมีการเกิดในมิติที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่สัมพันธ์กบั การทาดี-ชัว่ จนต้องรับผลแห่งความดี-ชัว่
ของตน ตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
การเกิดมิติที่ ๒ คือ การเกิดของกามสุ ขขัลลิกะ(การหลงเสพสุ ขลวง สุ ขชัว่ คราว ในรู ปรส
กลิ่นเสี ยงสัมผัสลาภยศสรรเสริ ญที่เป็ นภัย) ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็ นรากเหง้าของปั ญหาทั้งหมดในโลก
(พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๔) และสัมพันธ์กบั ที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ ๒๗ ข้อ ๑๕๔๙
“กามทั้งหลายมีความพอใจน้อย ทุกข์อื่นยิง่ กว่ากามไม่มี ชนเหล่าใดส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อม
เข้าถึงนรก” สัมพันธ์กบั พ่อครู สมณโพธิ รักษ์ ได้กล่าวว่า การสร้างความรู ้สึกสุ ขลวงทุกครั้ง จะใช้จ่าย
พลังงานอย่างมาก เกิดของเสี ยอย่างมาก บัน่ ทอนสุ ขภาพ และทาให้อายุส้ นั
ความหลงสุ ขดังกล่าวทาให้เกิดความโลภ เสพมากก็เกิดผลเสี ยเป็ นวิบากบาป ดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น รวมทั้งการเอามากักตุนมากเกินความจาเป็ น ก็ทาให้โลกขาดแคลนลาบากทุกข์ทรมาน สั่งสม
เป็ นวิบากบาปของตนเช่นกัน เมื่อไม่ได้สมหลงก็จะโกรธเบียดเบียนทาร้ายตนเองและผูอ้ ื่น สัง่ สมเป็ นวิบาก
บาปของตน รากเหง้าของความโลภ-โกรธ อันเป็ นต้นเหตุที่นาสิ่ งเลวร้ายมาสู่ ตนเองและผูอ้ ื่น จึงอยูท่ ี่ความ
หลงสุ ขลวงนั้นเอง
ส่ วนการเกิดมิติที่ ๓ คือ การเกิดของอัตตกิลมถะ เป็ นการเกิดของอัตตามานะ คือ การยึดดี
ถือดีหลงดีให้ได้ดงั ใจมุ่งหมาย ได้ดงั ใจก็เป็ นสุ ข ไม่ได้ดงั ใจก็เป็ นทุกข์ ต้องปรับแก้ดว้ ยพรหมวิหาร ๔ คือ
๑. เมตตา คือ ปรารถนาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ดี ๒. กรุ ณา คือ ลงมือกระทาตามที่มุ่งหมาย ๓. มุทิตา คือ ยินดี
ที่เขาได้ดีหรื อเมื่อเกิดดีข้ ึน ๔. อุเบกขา คือ ปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่วา่ ตนหรื อใครจะได้สิ่งดีสิ่งร้าย
ใดๆก็เกิดจากกรรมในชาติน้ ีหรื อชาติก่อนสังเคราะห์กนั เท่านั้น รับผลแล้วก็หมดไป เรามีหน้าที่ทาทุกสิ่ งทุก
อย่างให้อยูใ่ นสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกข์อย่างจะ
ดับไปเท่านั้น
สาหรับการเกิดมิติที่ ๔ เป็ นการเกิดของธรรมนิยามระดับโลกุตระ เป็ นการเกิดที่เป็ น
ประโยชน์สุขที่สุดต่อตนเองและผูอ้ ื่น เป็ นการเกิดในความดีอย่างมีความสุ ขตลอดกาลนาน คือ การสามารถ
ปรับสมดุลร้อนเย็นได้ การสามารถทาลายกามสุ ขขัลลิกะและของอัตตกิลมถะได้ จะเป็ นผูท้ ี่ละบาปทั้งปวง
ได้ ทาแต่กุศลให้ถึงพร้อม ด้วยจิตใจที่ผาสุ กผ่องใส ด้วยการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา (พระไตรปิ ฎก
เล่ม ๒๒ “ภวสู ตร”ข้อ ๓๗๖) ด้วยโสฬสญาณ/วิปัสสนาญาณ ๑๖ คือ ความรู้แจ้งเห็นจริ งตามลาดับของการ
วิปัสสนา ได้แก่ นามรู ปปริ จเฉทญาณ (รู้แจ้งแยกรู ปแยกนามได้) ปัจจัยปริ คคหญาณ (รู ้แจ้งเหตุปัจจัยแก่กนั
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๕

ของนามรู ป)สัมมสนญาณ (รู้แจ้งนามรู ปเป็ นไปตามไตรลักษณ์) อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งความเกิด
และดับ) ภังคานุปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งว่าทุกสิ่ งต้องเสื่ อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู ้แจ้งภัยอันน่ากลัวของ
กิเลส) อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งโทษชัว่ ของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งในความเบื่อหน่าย
กิเลส) มุญจิตุกมั ยตาญาณ (รู ้แจ้งการปลดเปลื้องกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (รู ้แจ้งทบทวนว่า
กิเลสออกจริ งไหม) สังขารุ เปกขาญาณ (รู ้แจ้งความเป็ นกลางปราศจากกิเลส) สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจ้งใน
อาริ ยสัจ ๔ ทั้งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู ้แจ้งรอยต่อระหว่างปุถุชนกับอาริ ยชน) มัคคญาณ (รู้แจ้งใน
ข้อปฏิบตั ิสู่ความเป็ นอาริ ยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจ้งในอาริ ยผลที่ทาได้) ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจ้งตรวจสอบชัด
ว่าวิมุตไหม) (พระวิสุทธิมคั ค์ “ปัญญานิเทศ” หน้า ๕๔๐-๖๕๖)
“ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในที่ท้ งั ปวง” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๕๙), “ละทุกข์ท้ งั ปวงได้
เป็ นความสุ ข” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๓ ) “ความเป็ นผูม้ ีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่ งแวดล้อมดีเป็ น
พรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) ทั้งสิ้ น” (พระไตรปิ ฎก เล่ม ๑๙
ข้อ ๕ อุปัฑฒสู ตร) (ท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดยาเม็ดที่ ๘ ได้ในหนังสื อ ไขรหัสลับสุ ดขอบฟ้ า ๑ “การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ท้ งั ปวง”) ซึ่ง
เทคนิค (ยาเม็ด) ที่ ๘ นี้ เมื่อปฏิบตั ิได้ถูกต้องจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุดกว่าทุกเทคนิคในการดับทุกข์ คือ
ทาลายโรคภัยไข้เจ็บ และสร้างความผาสุ กที่แท้จริ งให้กบั ชีวติ
๙. รู้ เพียรรู้ พกั ให้ พอดี
พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า “เราไม่ พกั (เราเพียร) เราไม่ เพียร(เราพัก) เราข้ ามโอฆะได้ แล้ว (เราพ้น
ทุกข์ ได้ แล้ ว)” (พระไตรปิ ฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๒ ข้ามโอฆะ) คือ การพากเพียรทาหน้าที่กิจกรรมการงานที่เป็ น
ประโยชน์ต่างๆนั้น ทาตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ทาได้ อย่างเต็มที่ในขนาดที่ให้หนักเหนื่อย แต่อย่าให้
ป่ วยอย่าให้ทรมานตนเองเกินไป(จะทาให้ชีวติ แข็งแกร่ งที่สุด) แล้วพักผ่อนให้พอดีสุขสบายเบากายมีกาลัง
ไม่วา่ จะเป็ นการเพียรหรื อการพักนั้น ควรทาในขนาดที่ไม่มากหรื อน้อยเกินจนทรมานตัวเองเกินไป จะทาให้
เลือดลมสารและพลังงานต่างๆไหลเวียนดี ได้พลังแม่เหล็กวิบากดีดว้ ย โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง
และอายุยนื

บทสรุป
มนุษยชาติทวั่ โลกประสบกับภาวะปั ญหาสุ ขภาพ ๓ ประการหลัก ได้แก่ ๑ . ปริ มาณผูป้ ่ วย
ชนิดและความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ๒ . ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาความ
เจ็บป่ วยเพิม่ มากขึ้น ๓ . ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง การบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้และการดาเนินการที่มีอยูใ่ นระบบปกติ ช่วยลดปั ญหาได้เพียงบางส่ วน ยังมีปัญหาอีก
จานวนมากที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้ ยิง่ ไปกว่านั้นกลับทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้นๆ ผูเ้ ขียนจึงพัฒนาองค์ความรู ้
ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

๕๖

การแพทย์วถิ ีธรรมขึ้น เพื่อสร้างสุ ขภาวะช่วยลดหรื อแก้ปัญหาดังกล่าว และวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู ้
โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พ้นื บ้าน และทฤษฎีข้ วั ตรงกันข้ามเชิงสุ ขภาพ พบว่า สาเหตุของภาวะร้อน
เย็นไม่สมดุลตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม มี ๓ ด้าน ๑. ร่ างกาย ๒. จิตใจ ๓. มิตรสหายสังคมสิ่ งแวดล้อม โดยจะ
ส่ งผลให้เกิดความเจ็บป่ วยของร่ างกาย ๓ ภาวะหลัก คือ ๑. ภาวะร้อนเกิน ๒. ภาวะเย็นเกิน ๓. ภาวะร้อนเกิน
และเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน มีลกั ษณะ ๕ กลุ่มอาการ ดังนี้ ๑. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้อนเกิน ๒. กลุ่ม
อาการของภาวะร่ างกายเย็นเกิน ๓ . กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ .
กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายร้อนหรื อร้อนเย็นพันกันเกินตีกลับเป็ นอาการเย็นเกิน
(เย็นหลอก) ๕. กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายเย็นหรื อร้อนเย็นพันกันเกินตีกลับเป็ น
อาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) ซึ่ งแก้ไขได้ดว้ ยการปรับสมดุลร้อนเย็น ใช้เทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ตามหลัก
แพทย์วถิ ีธรรม โดยเทคนิค (ยาเม็ด) ที่ ๖-๙ เป็ นเทคนิคหลักที่มีผลต่อสุ ขภาพมากที่สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบตั ิให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ ส่ วนเทคนิค (ยาเม็ด)ข้อ ๑-๕ นั้น เป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ มในการปรับสมดุลร้อน
เย็นได้เป็ นอย่างดี ให้เลือกปฏิบตั ิในข้อที่รู้สึก สุ ขสบายเบากายมีกาลัง ในปริ มาณหรื อจานวนครั้งเท่าที่รู้สึก
สบาย ข้อใดที่ทาแล้ว รู ้สึกไม่สบาย ก็ไม่ตอ้ งทา พระพุทธเจ้าตรัสว่า การใช้ สิ่งทีป่ ระหยัด หาได้ ง่าย และไม่ มี
โทษ เป็ นสิ่ งทีม่ ีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการดับทุกข์ (จัตตาริ สูตร) เมื่อใช้เทคนิคทั้ง ๙ ข้อ ตามหลักการใช้สิ่งที่
ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันเป็ นสิ่ งที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการดับทุกข์
เป็ นวิธีหลักในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพแล้ว แต่ยงั มีอาการเจ็บป่ วยที่ยงั ทุกข์ทรมานทนได้ยากทนได้
ลาบากอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะ” สิ่ งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ สิ่ งใด
ที่เข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ จะไม่ทุกข์เป็ นไม่มี ดังนั้น เมื่อเราใช้เทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) เต็มที่แล้ว แต่ยงั มีอาการ
เจ็บป่ วยที่ทุกข์ทรมานทนได้ยากทนได้ลาบากอยู่ ก็ไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ ที่จะใช้เฉพาะเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙
เม็ด) อย่างเดียวเท่านั้น ก็ควรพิจารณาหาวิธีการในการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆเสริ มเติมเต็ม (ยกเว้นต้องการ
วางร่ างวางขันธ์ดว้ ยวิธีเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ซึ่ งท่านสามารถติดตามรายละเอียด ได้ในหนังสื อ “การวาง
ร่ างวางขันธ์” โดยหมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน) การใช้วธิ ี ในการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆเสริ มเติมเต็มนั้น ใช้
หลักลางเนื้อชอบลางยา คือ เลือกใช้วธิ ี ที่ทาแล้วรู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง ถ้าใช้แล้วไม่สบายหนักตัวกาลัง
ตกอ่อนเพลียก็ให้หยุดทา หรื อท่านที่ได้ใช้วธิ ี การดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตามแผนต่างๆมาแล้ว แต่ยงั มี
อาการเจ็บป่ วยอยู่ ผูเ้ ขียนขอเชิญชวนทดลองศึกษาข้อมูล การผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็น ด้วยเทคนิค
๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม เผือ่ ว่าอาจจะพอบรรเทาทุกข์สร้างความผาสุ กให้กบั ท่านได้บา้ ง
เพราะจากข้อมูลผูศ้ ึกษาและฝึ กฝนการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยวิธีการนี้น้ นั ส่ วนใหญ่มีสุขภาพและวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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๕๗

ท้ายนี้ผเู ้ ขียนส่ งความปรารถนาดีเป็ นกาลังใจให้พี่นอ้ งร่ วมโลกทุกท่าน ประสบความสาเร็ จ
ในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ผาสุ กกันทุกท่านครับ

เจริญธรรม สานึกดี มีอภัย ไร้ ทุกข์
หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน

ประวัติผู้เขียน : หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)
„ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม สานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข
„ นักวิชาการสาธารณสุ ข ระดับชานาญการ โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ กระทรวงสาธารณสุ ข
„ แพทย์วถิ ีธรรมและครู ฝึกแพทย์แผนไทย ศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านา
บุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
„ ประธานมูลนิธิแพทย์วถิ ีธรรมแห่งประเทศไทย
„ ประธานหลักสู ตรผูป้ ระกอบการสังคม สาขาแพทย์วถิ ีธรรม สถาบันอาศรมศิลป์
การศึกษาและอบรม
๑. ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุ ขศาสตร์ มสธ. (พ.ศ. ๒๕๓๘)
๒. ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ บริ หารสาธารณสุ ข มสธ. (พ.ศ. ๒๕๔๐)
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๕๘

๓. สาเร็ จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย, แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย,
เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์ , ธรรมานามัยและสังคมวิทยาการแพทย์ มสธ. (พ.ศ. ๒๕๔๒)
๔. อบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน (พ.ศ. ๒๕๔๓)
๕. ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความเจ็บป่ วยกับการดูแลสุ ขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพุทธของศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร” (พ.ศ. ๒๕๕๓)
๖. ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุ ขชุมชน ด้วยผลงานการค้นพบและ
เผยแพร่ การแพทย์วถิ ีธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
๗. นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
ผลงาน
๑. รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. รางวัลข้าราชการสาธารณสุ ขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. ได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๓ ตริ ตาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็ นปี ที่
๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
๔. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครื อข่ายเดอะเนชัน่
๕. รางวัลคนค้นคนอวอร์ด ครั้งที่ ๒ สาขาคนต้นเรื่ องแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่ อง “ผ่าทางตัน
ปัญหาสุ ขภาพด้วยการแพทย์วถิ ีธรรม ของหน่วยแพทย์วถิ ีธรรมโรงพยาบาลอานาจเจริ ญ ” จากสานักป้ องกัน
ควบคุมโรคที่ ๕,๖,๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ‟ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในผลงานวิชาการงานเวชปฏิบตั ิครอบครัวและชุมชน เรื่ อง
“นวัตกรรมผ่าทางตันปั ญหาสุ ขภาพโรงพยาบาลอานาจเจริ ญ ” จากสานักงานบริ การสาธารณสุ ขและสมาคม
เวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
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