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     กอนที่พวกเราทุกคนจะพลิกไปสูเนื้อหาภายในหนังสือเลมเล็กๆนี้ ผมเองขอเกร�่นนำที่ไปที่มา

สักหนอย ผมเองเปนลูกศิษยของหลวงพอสุมโน ภิกขุ แหงถ้ำสองตา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

เร�อ่งมีอยูวา เชาวันหน่ึง หลวงพอทานโทรมาปรารภกับผม โดยทานพูดวาระยะน้ีมีลูกศิษยเปนมะเร�ง

มาหาทานหลายตอหลายคน ซ�ง่แตละคนไมคอยเขาใจเก่ียวกับกลไกการเกิดของมะเร�ง พาลคิดไปว่า

เปนโรครายที่ไมสามารถจะรับมือไดดวยตัวเอง คิดไปวามีแตแพทยแผนปจจุบันเปนทางเลือกเดียว

เทานั�น ครั�นเปนแลวก็จ�ตใจออนแอ สงผลใหอาการที่เปนอยูนั�นทรุดหนักลงไปอีก

     

     ดังนั�น ดวยความเมตตาของทานที่มีตอลูกศิษยทั�งหลาย จ�งใหผมเร�ยบเร�ยงหนังสือเลมเล็กๆ

นี้ข�้น โดยใชภาษางายๆ เพ��อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดของมะเร�ง รวมถึงการปฏิบัติ

ตนเองในแบบที่ทุกคนสามารถทำได ไมวาจะเปนมะเร�งแลว หร�อยังไมเปนก็ตาม

      

     เร�อ่งทั�งหมดมีอยูแคนั�น ดังนั�น เรามีหนาท่ีเพ�ยงอยางเดียวคือ จัดการสิ�งแวดลอมภายในรางกาย

ใหดี ไมใหเปนแหลงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเซลลปกติใหกลายเปนเซลลมะเร�ง และหลังจาก

สิ�งแวดลอมภายในรางกายดีแลว รางกายจะจัดการตัวมันเองอยางชาญฉลาด แตขณะเดียวกัน พวกเรา

ก็ตองใหเวลารางกายท่ีจะรักษาตัวเอง โดยไมเรงผล ทำใจใหสบาย หมั�นทำเหตุใหสม่ำเสมอ คือดูแล

สิ�งแวดลอมภายในรางกายใหดี และอดทนรอ ผลลัพธที่ดีคือความเปนปกติของรางกายจะผลิบาน

ออกมาเอง ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสสอนไววา “ทุกสิ�งลวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปจจัย” 

      
     หนังสือเลมนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทานผูสนใจว�ถีธรรมชาติบำบัด และผมอยากฝากไววา

     การที่เราเขาสูธรรมชาติ เทากับเราเขาสูความเปนปกติของช�ว�ต ยิ�งเราออกจากธรรมชาติ

มากเทาไหรเราจะพบความแปลกแยกและความผิดปกติของช�ว�ตมากข�น้เทานั�น

     

และหัวใจของเร�่องนี้ทั�งหมด ที่อยากใหทุกทานจำข�้นใจคือ 

      
“มะเร็งเปนอาการที่เซลลตางๆพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ไปตามสภาพแวดลอมภายในรางกายที่เปลี่ยนไป” 

      

บทนำ
     หากพวกเราลองสังเกตสักนิดวาสัตวปา กับสัตวเล้ียง แบบไหนแข�งแรงกวากัน อึดกวากัน คงจะพอ

เห็นภาพไดชัดเจน ถึงความสำคัญของการกลับสูธรรมชาติ เขาสูความกลมกลืนกับธรรมชาติ และเม่ือ

เราเขาใจธรรมชาติ เราจะเขาใจช�ว�ตซ�ง่ก็คือรางกายและจ�ตใจมากข�น้เปนลำดับๆ จนสามารถท่ีจะจัดการกับ

ช�ว�ตน้ีไดอยางเหมาะสมท่ีสุดตอไป     

     สุดทาย ผมอยากใหทุกทานท่ีไดอานหนังสือเลมน้ี ไมวาทานจะเปนมะเร�ง หร�อไมเปน หร�อไมแนใจ

วาเนื้องอกที่เปนอยูใชมะเร�งหร�อไม ขอใหทานใหโอกาสแกรางกายตัวเอง ที่จะพัฒนาตัวมันเองให

กลับมาเปนปกติกอนที่จะตัดสินใจไปโรงพยาบาลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยในที่สุด



     กอนอ่ืนพวกเราตองลองหยุดพ�จารณาดูรางกายของตนเองวามันทำงานอยางไร และคงจะพอเห็น

ภาพงายๆดังน้ี 

     รางกายเราตองทำงานโดยไมเคยมีวันหยุด ดังนั�นรางกายจ�งมีความเปล่ียนแปลงในทางดีและไมดีเกิดข�น้

ตลอดเวลา และหากเราสังเกตการใชรางกายของตัวเองจะพบวา สวนใหญเราใชรางกายโดยไมสนใจดูแลรักษา

ไมคอยทะนุถนอม ใชรางกายไปในทางสนองกิเลสทางจ�ตใจเปนสวนใหญ และแนนอนวารางกายจะตอง

เปล่ียนแปลงไปในทางเลวรายลงอยางรวดเร�ว และความเปล่ียนแปลงไปทางเลวรายนั�นกอใหเกิดหน่ึงใน

โรคท่ีคนกลัวท่ีสุดคือ โรคมะเร�ง ดังนั�นมีความจำเปนอยางยิ�งยวดท่ีเราตองเขาใจรางกายของตัวเองใหมากข�น้

เม่ือเราเขาใจมากข�น้ เราจะสามารถเปนหมอรักษาตัวเองไดในที่สุด 

    ปจจุบันเรามีความเช�อ่ตามแพทยแผนตะวันตกวามะเร�งเปนโรคภัยท่ีรายแรง สามารถคราช�ว�ต

ผูคนบนโลกนี้ไดมากมาย ทั�งเด็ก วัยรุน ผูใหญ และคนชรา และยังรวมไปถึงผูที่เปนมะเร�งแลว

และตั�งใจปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยอยางเครงครัด ก็มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจจะถึงแกช�ว�ต

เนื่องดวยสภาพรางกายที่ทนไมไหวตอการรักษาในแบบแผนนั�นๆ 

     พวกเราสวนใหญเติบโตมากับขอมูลมากมายท่ีตองการใหเราเช�อ่ เรามีความเช�อ่ตามสิ�งท่ีหมอบอก

วามะเร�งเปนโรครายไมมีว�ธีรักษาหร�อหากจะมีว�ธีรักษา ผูปวยก็ตองทนทุกขทรมานกับผลขางเคียง

ในการรักษานั�นๆไมวาจะเปน การผาตัดเอาเนื้อรายออก และหลายครั�งยังรวมไปถึงตอมน้ำเหลือง

ซ�่งมีหนาที่ในรางกายมากมายเหลือคณานับนั�นกลับตองถูกตัดออกเพราะความไมรูความจร�งของ

หมอในกลไกการเกิดของสิ�งที่เร�ยกวามะเร�งในรางกายมนุษย หลังจากนั�นหมอจะใหทำเคมีบำบัด

(Chemotherapy) ซ�ง่เปนการนำสารพ�ษเขาไปฆาทุกสิ�งทั�งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนในเลือด 

ซ�ง่รวมถึงเม็ดเลือดขาวของเราเองดวย และสุดทายที่เปนรูปแบบประจำในการรักษาคือการฉายแสง

     แตหากวันน้ีเราจะมีโอกาสไดรูความจร�งวาแทจร�งแลวมะเร�งไมใชโรคราย และหายไดดวยตัวเราเอง

โดยไมเกี่ยวกับหมอหร�อเทคโนโลยีทางการแพทยใดๆ เราและคนรอบขางคงจะสบายใจมากข�้น
  



รายแรง เม่ือตรวจน้ำลายดวยกระดาษลิตมัส จะไดคา pH เปนกรดในระดับ 5 หร�อตรวจในปสสาวะก็จะ

มีสภาพความเปนกรดสูงเชนกัน ดังนั�นใครสนใจวารางกายตัวเรามีสภาพกรดหร�อดางมากหร�อนอย

ไปเพ�ยงใดใหลองตรวจเบ้ืองตนดวยการวัดท่ีน้ำลาย หร�อปสสาวะโดยใชกระดาษลิตมัสก็นาจะไดขอมูล

ดังกลาวได

     นอกจากน้ีหากพ�จารณาใหลึกซ�ง้กวานั�นจะพบวา กระบวนการเผาผลาญ การยอย การทำงานตางๆ

ในรางกายโดยสวนใหญ ผลของกระบวนการตางๆนั�นสรางกรดออกมาเสมอๆ  อันน้ียังไมรวมอาหาร

การกิน  อากาศ มลพ�ษตางๆ ความเคร�ยด ความกังวล เหลาน้ีลวนสรางสภาวะความเปนกรดใหรางกาย

ทั�งสิ�น 

     สิ�งท่ีเราพอจะทำไดคือพยายามรับประทานอาหารท่ีมีฤทธ์ิเปนดางเขาไป เพ��อชวยใหรางกายกลับมา

สูสภาวะท่ีเปนดางเล็กนอย อาหารเหลานั�นเปนอาหารท่ีคนทั�งโลกยอมรับวาเปนอาหารท่ีดีท่ีสุด คือผักและ

ผลไมสด โดยเฉพาะ ผักผลไมท่ีไรสารพ�ษ (Organic) ผมขอย้ำวาไรสารพ�ษ ไมใชปลอดสารพ�ษเพราะ

ปลอดสารพ�ษนั�นยังคงใชสารเคมีและปุยเคมีในการปลูกอยู เพ�ยงแตมีการเวนระยะเก็บ จ�งยังคง

มีสารพ�ษตกคางอยูแมจะไมเกินคาที่มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ยังไมมีขอหามใชพ�ชผักจ�เอ็มโอ

     และหากเราลงลึกไปถึงการรับประทานอาหารแตละม้ือ เราเองควรจะจัดสำรับอาหารใหมีความสมดุลตอรางกาย

เชนสมดุลรอนเย็น (ซ�่งสามารถหาขอมูลไดจากเว�บไซทหมอเข�ยว www.morkeaw.net) หร�อ อาหาร

ชนิดไหนรับประทานรวมกันได อาหารชนิดไหนไมควรรับประทานรวมกับอาหารชนิดอ่ืน หร�อควรทานตอนทองวาง

ท่ีเร�ยกวา Food Combining การจัดสรรม้ืออาหารแบบน้ีเปนหลักการของ ดร.William Howard Hay 

ซ�ง่เปนการจับคูอาหารหมวดท่ีเขากันไดดีและไมจับคูหมวดอาหารท่ีไมเขากัน และหากเราใหความสำคัญกับ

การจัดสรรสำรับอาหารในลักษณะนี้ก็จะเปนประโยชนไมนอยตอขบวนการยอย รวมถึงการกำจัดสารพ�ษ

ออกจากรางกายไดงายข�น้ ซ�ง่ลดความเส่ียงของการสะสมของไขมัน หร�อสารพ�ษในรางกายโดยไมจำเปน 

ความรูในทางรายละเอียดของเร�่องเหลานี้ทานที่สนใจสามารถหาไดทั�วไปจากอินเตอรเน็ต 

โดยคนคำวา “Food Combining คือ”

     ในศาสตรของการกิน-อยูแบบอายุรเวทนั�น ไดมีการกลาวถึงความสำคัญของ"การรับประทานอาหาร"

และคำแนะนำบางสวนท่ีผมอยากจะยกมาแสดงไวในท่ีน้ีคือ อาหารท่ีจะรับประทาน ควรไดรับการเตร�ยมดวย

ความรักความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ความรูสึกดีตอกัน และหลีกเล่ียงการทำอาหาร หร�อเตร�ยมอาหาร

ดวยความโกรธความฉุนเฉียว หร�อแมแตในขณะที่อารมณไมดี นอกจากนี้ขณะที่รับประทานอาหาร 

ควรรับประทานอาหารเพ�ยงอยางเดียว หมายถึง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอื่นๆ เชน การดูโทรทัศน 

การฟ�งเพลงเสียงดัง การโตเถียงและการเลนอินเตอรเน็ต

   “แทจร�งแลว มะเร�งเปนอาการที่เซลลตางๆพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสภาพแวดลอม

ภายในรางกายที่เปลี่ยนไป” ขอความนี้เปนหัวใจทั�งหมดของเร�่องนี้ พระพุทธเจาตรัสสอนไววา 

“ทุกสิ�งลวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปจจัย” หากเราเขาใจชัดเจนในสิ�งเหลานี้แลวเราจะรูวาเรา

ควรจะจัดการมะเร�งอยางไร 

“การจัดการมะเร�ง แทจร�งแลว คือการจัดการตัวเอง” จะจัดการตัวเองอยางไร ก็โดยการจัดการ

สภาพแวดลอมภายในรางกายตัวเองใหอยูในสภาวะท่ีไมเอ้ือตอการเปล่ียนแปลงของเซลลปกติ จนกลาย

เปนเซลลมะเร�ง ทีน้ีเรามาดูกันวาสภาวะแบบไหนท่ีเอ้ือตอการกระตุนใหเซลลปกติในรางกายนั�นเปล่ียน

แปลงตัวเองไปสูการเปนเซลลมะเร�ง

1. สภาพความเปนกรดดางในเลือด
     จากงานว�จัยในตางประเทศพบวาสภาวะปกตินั�น เลือด น้ำเหลือง และของเหลวในสันหลัง จะมี

คา pHที่ประมาณ 7.4 หร�อสูงกวา 7.4 เล็กนอยซ�่งเปนสภาพกลางหร�อดางเล็กนอย ในสภาพนี้จะ

ทำใหเซลลมะเร�งคงตัว ในขณะท่ีหากสามารถทำใหมีคา pH อยูถึงระดับ 8.5 ได เซลลมะเร�งก็จะตายลง

ในทันใด(คา pH เปนคาที่แสดงความเปนกรดดาง โดยคา pH นอยกวา 7 จะมีสภาพเปนกรด และ

ถาคา pHมากกวา 7 จะมีสภาพเปนดาง แตถาคา pH มีคาเทากับ 7 แสดงวาสภาพเปนกลาง) 

     ในหลักสูตรลางพ�ษตับของโรงเร�ยนผูนำชาวสันติอโศกไดเคยตรวจสอบพบวา คนท่ีปวยเปนโรคมะเร�ง

ขั้นตอไปเราจะมาเรียนร�กันวาแทจริงแลว “มะเร็งคืออะไร”
อีกดวย แตไรสารพ�ษนั�นปลูกโดยว�ธีเกษตรอินทร�ย คือระบบการผลิตที่รักษาสมดุลของธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางช�วภาพ และปราศจากการใชสารสังเคราะหไมวาจะเปนปุยเคมี สารเคมี

กำจัดศัตรูพ�ชและฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพ�ชหร�อสัตวที่เกิดจากการตัดตอทางพันธุกรรม 

(จ�เอ็มโอ) ซ�่งอาหารเหลานี้สวนใหญจะมีฤทธิ์เปนดาง สวนอาหารที่มีฤทธิ์เปนกรด ไดแกเนื้อแดงตางๆ 

น้ำอัดลม กาแฟ และอีกมากมาย หากคุณลองคนหาขอมูลจากอินเตอรเนตคุณจะไดทราบขอมูลเพ��มเติม

วาอาหารแบบใด มีฤทธิ์เปนกรดดางอยางไร 



      หากพวกเราลองคิดดู จะพบวารางกาย รับสารพ�ษมากมาย ตั�งแตเราเกิดมาจนโตหลายสิบป

เรารับประทานทั�งวัน หายใจทั�งวัน รูขุมขนทางผิวหนังรับมลพ�ษทั�งวัน แตเราขับถายเพ�ยงครั�งหร�อ

สองครั�งตอวัน หร�อบางคนไมขับถายเลยสามถึงสี่วัน ลองบวกลบคูณหารดูคงพอจะรูวารางกาย

ตองรับบทหนักแคไหน แมวารางกายจะฉลาดมากที่รูวาจะจัดการกับของเสียอยางไร แตดวยการไม

ประมาณในการบร�โภค รับสารพ�ษที่เกินกวากำลังของรางกายจะขับออกเองได และเมื่อรางกายไม

มีความสามารถเพ�ยงพอในการขับออก สารพ�ษเหลานั�นก็ยอมตองหมักหมมอยูในรางกายในทาย

ที่สุด

      ผมมีโอกาสไดอานหนังสือของนายแพทยญ่ีปุนคนหน่ึงซ�ง่ทานไดกลาวเก่ียวกับสารพ�ษท่ีรางกาย

ตองรับตั�งแตเกิดจนโต ตั�งแตหัวจรดเทา ไมวาจะเปนแชมพู สบู ผงซักฟอก ลิปสติก แปงรองพ��น 

สีสันตางๆบนใบหนา บนเสนผม น้ำยาทำความสะอาดพ��น ยาสีฟ�นท่ีเต็มไปดวยน้ำตาลแตกลับบอกวา

ปองกันฟ�นผุ เหลาน้ีลวนเปนสารพ�ษท่ีเราเติมใหรางกายทุกวัน

2. รางกายภายในที่สกปรก 

     มีคำถามวาเราจะลางพ�ษตางๆท่ีสะสมมานานนับสิบปนี้ไดอยางไร คำตอบที่ไดรับคือ มีเพ�ยงว�ธี

การเดียวที่พอที่จะสามารถกำจัดพ�ษเหลานี้ไดบางคือการ Detox สวนลางลำไส ว�ธีการนั�นผมจะไม

กลาวไวในที่นี้ ทานที่สนใจสามารถหาอานไดตามเว�บสุขภาพทั�วไปทั�งของไทยและตางประเทศ ไมวา

จะเปนช�วจ�ต ของดร.สาทิส อินทรกำแหง หร�อ หมอเข�ยว แหงศูนยสุขภาพสวนปานาบุญ หร�อ 

นายแพทยแมกซ เกอรสัน บิดาแหงนักธรรมชาติบำบัด และอีกมากมาย

     นอกจากน้ีรางกายคนเรายังมีรูขุมขนสำหรับระบายพ�ษไดอยางดี ดังนั�นการออกกำลังกายใหเหง�อ่

ออกจ�งเปนกิจกรรมที่สำคัญมากกิจกรรมหนึ่งในการทำความสะอาดรางกาย ไมเพ�ยงแตจะชวยให

รางกาย(เม็ดเลือดแดง)ไดรับออกซ�เจนมากข�้นจากการหายใจลึกซ�่งสงผลใหระบบภายในรางกาย

สะอาดและแข�งแรงตั�งแตหัวใจ ปอด ลงมาเร�อ่ยๆ ทั�งยังสามารถชวยขับพ�ษโดยอาศัยเหง�อ่ผานรูขุมขน

ที่มีอยูทุกอณูของรางกายอีกดวย 

     ดังนั�นการออกกำลังกายนี้เหมือนเรายิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว คือไดทั�งออกซ�เจนซ�่งจำเปน

ตอการจัดการเซลลมะเร�ง รวมทั�งเช�อ้ไวรัสหลายอยาง และยังไดโอกาสขับพ�ษผานรูขุมขนเราไปพรอมๆกัน



     ไมใชเพ�ยงรางกายที่สกปรกเทานั�น หากแตคนเรานั�นจ�ตใจก็เต็มไปดวยความสกปรก ไมเวนแม

แตคนท่ีเร�ยกวาคนดีในสังคมเพราะถึงแมจะเปนคนดีในสังคมก็ยังมีความทุกข ความกังวล ความกลุมใจ

ความโกรธ ความเคร�ยด เหลานี้ลวนเปนขยะหมักหมมสรางความสกปรกในจ�ตใจ 

     จ�ตใจที่สกปรกเชนน้ี ยอมสงผลใหรางกายไดรับคล่ืนพลังงานท่ีไมดีตลอดเวลา และการท่ีรางกาย

ไดรับคลื่นพลังงานที่ไมดีตลอดเวลาจ�งเปนเหตุปจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ในรางกายไปในทางที่แยลง

     

     

3. ใจที่สกปรก
ผูปวยมะเร�ง และโรคอื่นๆ รวมทั�งโปรแกรมอบรมใหความรูแกประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง

นอกจากนั�น ยังมีโปรแกรมอบรมสำหรับแพทยและเจาหนาท่ีดานสุขภาพ ในการดูแลผูปวย (ผูสนใจ

สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพ��มเติมใน www.gawler.org) 

     สำหรับว�ธีการของกอวเลอรนั�น เขาใชอาหารที่อุดมไปดวยผัก ผลไมสด น้ำผักและผลไม การ

สวนลางพ�ษทางทวารหนัก การใหว�ตามินและเกลือแรทดแทน สงเสร�มระบบการยอย โดยการใหเอนไซม

จากตับออน และกรดในกระเพาะอาหาร เร�ยนรูการมีทัศนคติทางบวกในการรับประทานอาหาร

และรับประทานอาหารอยางมีความสุข โดยใชแนวอาหารนายแพทยแมกซเกอรสัน เปนตนแบบ

    ผมมีตัวอยางของสัตวแพทยทานหน่ึงท่ีนำการใชสมาธิมาบำบัดโรคมะเร�งก็คือ ดร.เอียน กอวเลอร 

(Ian Gawler) สัตวแพทยชาวออสเตรเลีย ซ�ง่ปวยเปนโรคมะเร�งท่ีกระดูกชนิดรายแรงเม่ืออายุ 24 ป

โดนตัดขาไปขางหนึ่ง ตอนนั�นมะเร�งยังไมลุกลามมาก หมอบอกวาโรคนี้มีคนไขรอยละ 5 เทานั�นที่

อยูไดถึง 5 ป ตอมาอีกราวปเศษๆ เขาไอเปนเลือด หมอบอกวามะเร�งไดลามไปท่ีปอดแลว และจะอยูได

อีกไมเกิน 6 เดือนเทานั�น!! 

     เขาและเกล ผูเปนภรรยา ไดพยายามหาว�ธีท่ีจะเอาช�ว�ตรอดจากมะเร�ง โดยการหาความรูจากท่ีตางๆ 

รวมทั�งอานหนังสือแนวธรรมชาติบำบัดอยางมากมาย แลวนำมาทดลองปฏิบัติอยางจร�งจังจนกระทั�งก็

ประสบความสำเร�จ และหายขาดจากมะร�ง เมื่ออายุ 38 ป เขาจ�งไดตั�งมูลนิธิกอวเลอร เพ��อคนไข

โรคมะเร�ง แหงออสเตรเลีย ซ�่งเปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากำไร มีการจัดโปรแกรมสุขภาพเพ��อ

 ทางออกของการชำระจ�ตใจใหสวางไสว สะอาด บร�สุทธิ์ นั�นคือการปฏิบัติธรรม 

     พวกเราตองใหเวลาตัวเองในการชำระจ�ตใจ ไมวาจะเปนการนั�งสมาธิ หร�อเดินจงกรม ท่ีเร�ยกวาการ 

เจร�ญสติปฏฐาน 4 เหลานี้ เพ��อรักษาสมดุลทั�งทางรางกายและจ�ตใจ 

     เขาเนนมากในเร�่องสมาธิ ฝกความผอนคลาย การคิดในทางบวก จ�นตนาการบำบัดการฝกการ

หายใจแบบโยคะ เขากลาววา สมาธิชวยเปล่ียนช�ว�ตของเขา เปนสิ�งท่ีเกิดประโยชนมากท่ีสุดสำหรับ

ช�ว�ต มันชวยลดความเคร�ยด ซ�่งเปนสาเหตุที่สำคัญของมะเร�งเขาพบวา การฝกสมาธิ

วันละ 10-20 นาที วันละ 3 เวลา ในเวลา 1 เดือนก็จะเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสุขภาพอยางมากมายในผูปวยมะเร�งที่เขาดูแลอยู



     ในบทสุดทายนี้ ผมขอกลาวถึงผูตองการปฏิบัติธรรมอยางจร�งจัง บางคนอาจจะบอกวา

ตัวเองไมมีเวลา มีภาระมาก ตองรับผิดชอบเร�่องในทางโลกหลายอยาง และหากตองการปฏิบัติ

ธรรมอยางเครงครัด เต็มกำลังความสามารถ ก็กลัวจะโดนสังคมประนามวาสุดโตง หร�อหาก

ละทิ�งทางโลก ละทิ�งครอบครัว คนรักไป ก็อาจจะกลายเปนคนเห็นแกตัวในสายตาชาวโลก แต ….

ในที ่นี ้มันคือช�ว�ตของคุณ คุณเองสามารถพ�จารณาใหถองแทไดดวยตัวคุณเอง เพราะขณะ

ที่คุณมีความทุกข ไมมีใครแบงเบาความทุกขของคุณไปได มีแตเพ�ยงจ�ตใจที่ยกระดับจนพนทุกข

แลวเทานั�นจะชวยตัวมันเอง 

     และหากมองในอีกมุมหน่ึงขณะท่ีคุณกำลังเดินทางไปสูความพนทุกขซ�ง่เปนทางเดินของพระอร�ยะเจา 

คนทั�งหลายในโลกกลับรุมประนามคุณ ไมใหคุณไปสูความพนทุกขนั�น เทานี้คุณเองก็สามารถ

พ�จารณาไดวาจร�งๆแลวคนเหลานั�นหวังดีกับตัวคุณหร�อหวังดีกับตัวเอง

     คุณไมจำเปนตองสนใจกับความเห็นใดๆของคนในโลกท่ีเต็มไปดวยอว�ชชาครอบงำอยู คุณมีเพ�ยง

หนาที่เห็นความจร�งของสรรพสิ�งซ�่งลวน เกิดข�้น ตั�งอยูและดับไป ไมมีสัตว ตัวตน บุคคล เรา เขา

มีแตเพ�ยงสภาวธรรมเกิดดับอยูตลอดเวลา จ�ตใจที่เต็มไปดวยความไมรูหร�ออว�ชชาตางหากที่

สรางตัวตน สรางคนข�้นมา 

     ดังนั�นในเร�่องปฏิบัติธรรมนี้ เราอาจจะกลาวไดวา คุณอาจจะถูกมองวาเห็นแกตัว แตตัวคุณ

เองรูดีที่สุดวาคุณเปนเชนนั�นหร�อไม 



     

     พุทธประวัติชวงหนึ่ง อาจเปนกุญแจสำคัญที่พระพุทธองคไมไดระบุเปนคำสอน แตหากผู

ใฝหาธรรมอยางแทจร�งจะตองถอดรหัสเหลานี้เอง

     เจาชายสิทธัตถะในขณะนั�นทรงออกบวช ในขณะท่ีภรรยาทานเพ��งประสูติพระโอรสไดไมนาน

การตัดสินใจของทานนั�นยังสงผลใหพระราชบิดาเองก็ทรงเสียพระทัยที่ไมมีผูสืบราชบัลลังกตอ 

แตสุดทายทานกลับกลายเปนศาสดาเอกของโลก เปนที่ยกยองบูชาของเหลาพุทธศาสนิกชน 

และไดตรัสสอนธรรมที่ทานตรัสรูพาสัตวโลกพนทุกขมากวา 2,600ป 

     ผมเองไมไดคิดวาทานเห็นแกตัวในแบบคนในโลกเห็นแกตัว ในทางตรงกันขาม ทานเห็นแก

สวนรวมตางหากจ�งไดตัดสินใจทำเชนนี้ หากพวกเราพ�จารณาสักนิดจะเห็นวาทานทิ�งความสุข

สบาย ทิ�งความเปนเจาชาย ไปอยูปา หาหนทางสูความหลุดพนดวยความยากลำบากแสนสาหัส

กวาจะสามารถตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและเปนพระพุทธเจาไดในที่สุด 

     คุณอาจจะไมตองออกบวช และหากคุณยังไมมีอิสระทางการเง�น คุณก็ไมตองเลิกทำงานเพ��อ

หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว แตคุณตองใหเวลาเพ��อใหการปฏิบัติธรรมสัมฤทธิ์ผล เพราะสิ�งนี้

เปนหนาที่หลักในช�ว�ตคนทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเปนมนุษย สวนหนาที่ทางโลกถือเปนงานสนับสนุน

การทำหนาที่หลักนี้เทานั�น  

     และไมวาคุณจะเปนผูหญิง หร�อผูชาย คุณจำเปนท่ีจะตองพัฒนาตัวเอง จนเปนท่ีพ��งของคนรอบขาง

ไดอยางแทจร�ง ไมใชเปนท่ีพ��งในลักษณะเต้ียอุมคอมท่ีเปร�ยบเสมือนเทียนแสงไฟร�บหร�่ๆ  สองไปทางไหน

ก็ไมเห็นทิศทางที่ชัดเจน 

     ดังนั�นสิ�งที่คุณควรจะตองทำโดยไมผลัดวันประกันพรุงอีกตอไปคือ คุณตองปฏิบัติธรรมจนมี

ปญญาญาณตามคำสั�งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ�่งปญญาญาณอันบร�สุทธิ์ที่

ปราศจากทิฏฐ�และอคติใดๆ จะสามารถนำทางช�ว�ตของคุณ และคนรอบขางไดอยางสมบูรณท่ีสุด

     ถึงวันนั�นคุณจะไมใชแคเทียนที่มีแสงร�บหร�่ แตจะกลายเปนสปอตไลทสองสวางไสวไปทั�วสารทิศ

การตัดสินใจของคุณจะแมนยำ ถูกตอง เพราะมันมาจากปญญาญาณ ไมใชจากความคิดที่ใชแต

ประสบการณในอดีตมาคิดว�เคราะหอีกตอไป

     ดังนั�น ขอใหคุณพ�จารณาใหถองแทถึงภาระ หนาท่ีตางๆท่ีคุณคิดวายังจำเปนตองรับผิดชอบ ไมวา

จะเปนตอใครหร�อตออะไรก็ตาม ที่กำลังดำเนินอยูในปจจุบันนี้ วาอะไรพอที่จะลดทอนลงไปไดบาง

คุณจะตองใชปญญาทางโลกที่มีอยูคอยๆพ�จารณาใหลึกซ�้ง แลวคุณจะเร�่มเขาใจวาอะไรที่จำเปน

ตองรับผิดชอบกอนเปนอันดับตนๆ

     สุดทาย จากบทความน้ี พวกเราคงไดทราบถึงการทำงานของรางกาย การดูแลรางกาย รวมถึงการ

พัฒนาจ�ตใจ เพ��อใหปลอดภัยจากโรคมะเร�งกันแลว แตอยางไรก็ตามอยาลืม…….ในสุดทายทุกคนมี

ความตายเปนจุดหมายปลายทางเดียวกัน ไมวาคุณจะเปนมะเร�งหร�อไมเปน ดังนั�นจงพ�จารณาใหแนวแนวา

คุณเกิดมาแคเพ��อรอวันตายแคนั�นเองหร�อ “ช�ว�ตคุณมีคามากกวานั�น” !!! 


