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วัดอัมพวัน เปนสถานที่ที่ผูคนจากทุกสารทิศมุงมาเพื่อหาความสุขทางใจ
หลวงพอเปนความหวังของทุกคนที่ตองการหนีทุกข หาสุข

คําสอนหลวงพอ ชวยใหคนนับหมื่นนับแสนไดลิ้มรสความสุขที่ประณีต
มากกวาความสุขจากการเสพวัตถุที่คุนเคยกัน ความสุขที่หลวงพอชวยใหเราไดพบ
เห็นและลิ้มรส เปนความสุขที่เกิดจากการมีจิตใจดีงาม โลภโกรธหลงนอยลง ไมยึด
มั่นถือมั่น ไมติดอยูในโลกธรรมทั้งปวง บุญคุณเชนนี้ใหญหลวงยากที่จะทดแทนได

การปฏิบัติกรรมฐาน ที่หลวงพอเมตตานํามาเผยแพรแดศาสนิกชนทั่วไป
เปนทางสายเอกของพุทธศาสนาที่นําประโยชนนานาประการมาสูผูปฏิบัติ
ในหนังสือชุด กฎแหงกรรม ของหลวงพอ มีผูเลาเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติ
กรรมฐานที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายคน เชนบอกวา การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของ
หลวงพอ ทําใหมีสุขภาพจิตดี สงบ หนักแนน ใจเย็น ไมหงุดหงิดหรือฟุงซาน เปลี่ยน
จากคนหยาบกระดางมาเปนคนนิ่มนวล มีความคิดทางสรางสรรค สามารถควบคุม
อารมณได ที่ปจจุบันเรียกวา อี.คิว. หรือ ความฉลาดทางอารมณ ประสบการตาง ๆ
เหลานี้ชี้ใหเห็นผลของการปฏิบัติกรรมฐาน ที่มีตอจิตใจของผูมาปฏิบัติที่วัดอัมพวัน
วิ ธี ป ฏิ บัติ ก รรมฐานที่ ห ลวงพ อ เมตตานํ า มาสอนแก ศ าสนิ ก ชนนั้ น เป น การ
ปฏิบัติตามแนว สติปฏฐาน ๔ ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงคนพบจากการ
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ตรัสรู และมีเฉพาะในศาสนาพุทธเทานั้น หลวงพอจึงเรียกวา เปนทางสายเอกของ
พุทธศาสนา
ทางสายเอกเปนการฝกจิตใหเกิดปญญา เห็นสภาวธรรมตาง ๆ ตามความเปน
จริง ทําใหไมยึดติดสิ่งทั้งปวงรวมทั้งตัวเองดวย เปนเหตุใหสามารถตัดกิเลสประเภท
ตาง ๆ ทั้งหยาบและละเอียดไดในที่สุด
หลวงพอสอนใหเจริญสติปฏฐานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การเดินจงกรม และยัง
สอนให เ จริ ญ สติ ทุ ก อิ ริ ย าบถในชี วิ ต ประจํ า วั น ควบคู ไ ปด ว ย เช น การรั บ ประทาน
อาหาร การใสเสื้อผา การอาบน้ํา การถายอุจจาระปสสาวะ เพื่อใหเรามีสติระลึกรูอยู
ทุกเวลา ทําใหเราหยุดคิด และมีจิตอยูที่ปจจุบันแตอยางเดียว ไมมีอดีตและอนาคต
ดังนั้นจึงมีจิตใจชื่นบานมีความสุข
วงการแพทยปจจุบันไดพิสูจนใหเห็นจริงแลววา การปฏิบัติกรรมฐานตามแนว
สติปฏฐาน ๔ นั้น ชวยใหเรามีสุขภาพดีไดแนนอน เชน การใชสติกําหนดรูสวนตาง ๆ
ของรางกาย ทําใหเราผอนคลายไดมาก มีผลใหฮอรโมนที่เกิดจากความเครียดนอยลง
ฮอรโมนตัวนี้ไปกดภูมิตานทานของรางกายไว ทําใหเม็ดเลือดขาวที-เซลทําหนาที่
นอยลง การเจริญสติทําใหเม็ดเลือดขาวที-เซลทํางานไดดี ดังนั้นภูมิตานทานจึงดีตาม
ไปดวย
นายแพทย โ จน คาแบค ซิ น แห ง มหาวิ ท ยาลั ย แมซซาชู เ สท ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดทดลองนําวิธีเจริญสติไปใชรักษาผูปวย ไดผลดี เขาสอนผูปวยให
เจริญสติในทานั่ง เดิน ยืน และในอิริยาบถตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และสอนใหทําอา
นาปานสติ หรือเจริญสติที่ลมหายใจ คือมีสติจับอยูที่ลมหายใจเขา-ออก ที่เรียกวา
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พองหนอ ยุบหนอ หายใจเขา ทองพอง หายใจออก ทองยุบ เมื่อหูไดยินเสียงก็กําหนด
รู แลวปลอยวาง เวลาเกิดความรูสึกสุข ทุกข ก็กําหนดรู แลววางเฉย
หลังจากฝกได ๘ สัปดาห ปรากฏวาอารมณเครียด โกรธ ซึมเศรา ลดลง ๓๒%
ผูปวยรูสึกดีขึ้นมาก เมื่อคนไขปฏิบัติตอไปเปนป การเจริญสติดังกลาวชวยใหอาการ
จากโรคตาง ๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะผูปวยโรคถุงลมโปงพอง อันเกิดจากการสูบบุหรี่จัด
การหายใจเอาสารพิษเขาไป โรคปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล ปวดศีรษะที่ไมตอบสนอง
ตอการรักษาทางแพทยแผนปจจุบันมีความรุนแรงนอยลงใน ๕๐% - ๖๕% ของผูปวย
นอกจากนั้นนายแพทย ผูนี้ ยังไดทดลองกับคนไขโรคเรื้อนกวาง ซึ่งเปนโรค
ผิวหนังเรื้อรังอยางหนึ่ง เขาพบวา กลุมผูปวยที่ปฏิบัติกรรมฐานและฉายแสงอุลตราไว
โอเล็ต รอยโรคที่ผิวหนังยุบหายไปไดเร็วกวากลุมผูปวยที่ไมไดปฏิบัติกรรมฐานกับการ
ฉายแสง
เมื่อเห็นผลดีดังกลาวของการปฏิบัติกรรมฐาน นายแพทยซิน จึงใชกรรมฐาน
เปนสวนหนึ่งของการบําบัดโรคทั้งทางกายและทางจิตใจ พรอมทั้งไดตั้งศูนยการเจริญ
สติทางการแพทยขึ้นมา
แพทยชาวอเมริกันอีกผูหนึ่ง นําการเจริญสติไปใชอยางไดผล คือ นายแพทยเอ
เลียต เคทเชอร ทั้งพบวา การเจริญสติในอิริยาบถตาง ๆ ในชีวิตประจําวันติดตอกันไป
นั้น ชวยปองกันโรคทั้งเรื้อรังและเฉียบพลันได และชวยรักษาโรคที่เปนอยูดวย
มีงานวิจัยทางการแพทยสนับสนุนผลดีของการเจริญสติปฏฐาน ๔ มาใชรักษา
โรคทางกายและจิตเปนจํานวนมาก เชน นายแพทยเคนเน็ต เอสแคปเพ็นและคณะ
ศึกษาผูปวยปวดกลามเนื้อและเนื่อเยื่อเกี่ยวพัน จํานวน ๗๗ ราย โดยใชการเจริญสติ
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ปฏฐาน ๔ เปนเวลา ๑๐ สัปดาห พบวา ๕๑% มีอาการดีขึ้นปานกลาง และ ๑๐% ดี
ขึ้นมาก นายแพทยซอเนล ชาพบิโรและคณะ ไดศึกษาการเจริญสติปฏฐาน ๔ บําบัด
อาการเครียดในนักศึกษาแพทย พบวาการเจริญสติสามารถลดความเครียดและความ
ซึมเศราลงได นอกจากนั้นยังทําใหนักศึกษาแพทยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น
ดวย นายแพทยซี เอ็น อเล็กซานเดอรและคณะ ไดศึกษาผูปวยสูงอายุ ๗๓ ราย อายุ
๘๐ ป โดยแบงผูปวยเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่งใหฝกการเจริญสติปฏฐาน อีกกลุมหนึ่งให
อยูปกติไมไดเจริญสติ พบวา กลุมที่ปฏิบัติกรรมฐานจะมีความสดชื่นราเริง สุขภาพจิต
ดีกวากลุมที่ไมไดปฏิบัติ เมื่อติดตามไป ๓ ป พบวากลุมที่ปฏิบัติกรรมฐานมีชีวิตอยู
๘๗.๕%
งานวิ จั ย ในเรื่ อ งการเจริ ญ สติ ท างการแพทย มี อ ยู ม าก ผลงานวิ จั ย ต า ง ๆ
เหลานั้น ยืนยันใหเห็นวาวิธีปฏิบัติกรรมฐานที่หลวงพอเมตตานํามาสอนศาสนิกชน
นั้น เปนประโยชนแกสุขภาพจริง แมแตผูปวยที่เปนโรคราย เชน มะเร็ง มักจะมีอัตรา
การตายต่ํากวาประชากรทั่วไป
นอกจากนั้น การสวดมนตที่หลวงพอแนะนํากอน การปฏิบัติกรรมฐานนั้น ก็
เปนสิ่งที่เปนประโยชนแกสุขภาพเชนกัน งานวิจัยทางการแพทยเกี่ยวกับผลของการ
สวดมนตที่มีตอการบําบัดโรคมีจํานวนไมนอย เชน งานวิจัยของนายแพทยคอลลิปป
ไดศึกษาผูปวยเด็กที่เปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว ๑๘ ราย โดยแบงเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่ง
ใหสวดมนตทุกวัน อีกกลุมหนึ่งไมใหสวดมนต แตรักษาทางแพทยเหมือนกันทั้งสอง
กลุ ม ปรากฏว า เมื่อครบ ๑๕ เดือน กลุมที่ ส วดมนต ๗ คนใน ๑๐ คนยั งมี ชีวิ ต อยู
ในขณะที่กลุมไมไดสวดมนต ๒ คนใน ๘ คนที่มีชีวิตอยู
ดร.เรนคอฟท บริด แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดวิจัยคนไข
ที่ป ว ยหนั กจํา นวน ๓๙๓ คน ในห องบํ า บั ด ฉุ ก เฉิ น ทางหั ว ใจ เป น เวลา ๑๐ เดื อ น
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พบวา กลุมคนไขที่มีผูสวดมนตให มีอาการหัวใจวายนอยกวากลุมที่ไมมีผูสวดมนตให
๘ ตอ ๑๐ ใชยาปฏิชีวนะนอยกวา ๕ เทาหรือ ๘ ตอ ๖ ใสทอชวยหายใจนอยกวา ๐
ตอ ๑๒ ติดเชื้อปอดบวมนอยกวา ๓ ใน ๑๓ มีการปมหัวใจชวยเนื่องจากหัวใจหยุด
เตนนอยกวา ๓ ตอ ๑๔ ในกลุมที่มีการสวดมนตใหไมมีการเสียชีวิตเลยตลอดเวลาที่
ทดลอง ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งเสียชีวิต ๓ ราย
เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม ในหนังสือชุด กฎแหงกรรม ของหลวงพอมีเรื่องเลา
จากประสบการณของผูปฏิบัติกรรมฐาน เกี่ยวกับผลของการแผเมตตาจากที่ไกลขาม
ประเทศข า มทวี ป มีผ ลให ค วามเจ็ บ ป ว ยดี ขึ้ น อย า งมากมาย ได มี ก ารทดลองของ
สมาคมวิทยาศาสตรทางจิตแหงรัฐเทคซัส โดยเจาะเลือดจากอาสาสมัคร ๓๒ ราย
แลวแยกเอาเม็ดเลือดแดงออก ใสสารละบายที่จะทําใหเม็ดเลือดบวมและแตกใน
เวลาตอมา โดยใหลอดไวในอาคารแหงหนึ่ง แลวใหอาสาสมัครเหลานั้นสวดมนต
ขอใหเม็ดเลือดแดงนั้นแตกชาลง ผลคือเม็ดเลือดแดงนั้นแตกชาลงจริง
ดังนั้นจึงเห็นไดวา ทุกสิ่งทุกอยางที่หลวงพอไดเมตตาสั่งสอนใหปฏิบัติ ลวน
เปนสิ่งที่เปนประโยชนแกสุขภาพทั้งนั้น กรรมฐานที่หลวงพอไดอุตสาหะทุมเทกําลัง
กายกําลังใจและทุนทรัพยสนับสนุนสงเสริมใหศาสนิกชนปฏิบัตินั้น นอกจากจะเปน
ประโยชนในทางศาสนา (เปนหนทางไปสูนิพพานหรือการหลุดพนจากการเกิด) แลว
ยังมีประโยชนในทางพัฒนาสุขภาพจิตและบําบัดโรคดวย หลวงพอไดนํามรดกตก
ทอดของพระพุทธเจาหรือทางสายเอกของพุทธศาสนามาใหเราแลว สวนเราจะเริ่ม
เดินทางเมื่อใดนั้น อยูที่การตัดสินใจของเราเอง ถาหากเราไมเริ่มเดินทางนี้ เราก็เปน
เสมือนชอนที่ไดตักอาหารแตไมไดลิ้มรสอาหาร ไมเหมือนลิ้นที่ไดลิ้มรสอาหาร
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วิธีตอบแทนบุญคุณใหญหลวงของหลวงพอที่สําคัญ คือ การปฏิบัติตามคํา
สอนและวิธีของหลวงพอใหเกิดผล และนําคําสอนและวิธีการดังกลาวไปเผยแพร
ชวยเหลือผูอื่นใหไดรับประโยชนตอไป
หลวงพอเนนเสมอวา เราแตละคนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตนและรักษา
สุขภาพตัวเอง เราจะพัฒนาตนและดูแลสุขภาพของตัวเองไดเราตอง

เรียนรู บางอยางเรารูไดดวยตัวเอง เชน จากการอานหนังสือ แตความรูบาง
เรื่องตองมีครูสอน ตองมีการอบรมและปฏิบัติ การปฏิบัติกรรมฐาน
หรือเจริญสติที่หลวงพอไดเมตตาสอนจากประสบการณของทานเองนั้น มีคุณคา
มหาศาลตอชีวิตเรา นับวาหลวงพอมีบุญคุณลนเหลือยากที่จะตอบแทนได เปนไป

ไมไดที่เราจะปฏิบัติกรรมฐาน ไดถูกตองโดยไมมีผูมีความรูและ
ประสบการณสอน การปฏิบัติกรรมฐานเปนงานยาก ใชเวลานาน ตองใชความ
พากเพียรตลอดชีวิต แตเมื่อทําทุกวันกรรมฐานจะเปนของงาย...

บุญคุณอันใหญหลวงของหลวงพอ
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