
ถอดความค าประพนัธ์คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
 ๑.จะพดูถึงต าราฉนัทศาสตร์ของเก่าท่ีครูสอนไวเ้ปรียบไดก้บัดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ท่ีท าให้

มองเห็นไดช้ดัเจน 

 ๒.น าทางสัตวใ์หเ้ห็นทางเดินอยา่งชดัเจน (การด าเนินชีวติท่ีดี)หมอนวดและหมอยา ผูเ้รียนรู้เวท

มนตร์คาถาของ ศ.พราหมณ์ 

 ๓.เรียนรู้ใหค้รบทั้งหมด จนจบขอ้ความในต าราฉนัทศาสตร์ท่ีครูบอกใหเ้ขา้ใจสิบส่ีหวัขอ้ควรจ าไว้ 

 ๔.เป็นแพทยน้ี์ยากมากท่ีจะรู้จกัเร่ืองผลการกระท าท่ีไม่ดีตดัทิ้งไปเร่ืองความไม่ดี ท าความดีสิบส่ีขอ้

จึงจะเป็นคนซ่ือสัตย ์

 ๕.เป็นแพทยแ์ต่ไม่รู้ในต าราเวทย์มนตร์คาถาท่ีครูตั้งใจเรียนไวรู้้แต่ยามาประดบัตวั รักษาไขไ้ม่เกรง

กลวั 

 ๖.หมอบางคนก็พดูโกหกซ ้ าๆ ย  ้าขอ้ความยกยอ่งตนเองวา่มีความรู้ดียิง่ในเร่ืองยา 

 ๗.หมอบางคนก็รังเกียจคนไขท่ี้แพทยอ่ื์นเคยรักษามาบา้งก็กล่าวหลอกลวง เขาเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยก็วา่

เป็นมาก 

 ๘.บา้งพดูอยา่งเล่ห์กลกบัคนไขว้า่ตอ้งใชเ้งินหลายพนัคาดวา่จะไดข้องทนัที เพราะเช่ือค าพดูของ

ตนเอง 

 ๙.บางคร้ังไปเยีย่มคนไข ้ทั้งท่ีไม่มีใครเชิญใหไ้ปพดูยกตวัอยา่งถึงประโยชน์ของยาท่ีตนรู้ใหค้นฟัง

เช่ือ 

 ๑๐.หมอบางคนหมกมุ่นในกลอุบายใหค้นเขา้ใจผดิ เพราะความโลภเขา้ปิดบงัรักษาโรคเพราะ

อ านาจความอยากได ้ความตอ้งการ 

 ๑๑.หมอบางพวกหยิง่ในฐานะตนวา่คนไขย้ากจนใหย้าไปจะเสียยา ไม่ไดรั้บของท่ีควรจะไดรั้บ 

 ๑๒.หมอบางคนยดึมัน่วา่ตวัเองอายมุาก เป็นหมอมานานมีความเช่ียวชาญรู้เร่ืองยา ไม่รู้

ความสามารถของผูอ่ื้น รักษาโรคไดก้็มีความสุข 

 ๑๓.ร่างกายแก่ ไม่เรียนรู้ใหม้ากดูหม่ินผูมี้ความรู้มากแมเ้ด็กแต่เป็นเด็กมีความช านาญ ใจไม่ควรคิด

ดูหม่ิน 

 ๑๔.เรียนรู้ใหช้ านาญ จบขอบเขตเน้ือหาต าราเวทมนตร์คาถาเร่ิมตั้งตน้ในฉนัทศาสตร์ ตามท่ีบอกให้

ทราบไว ้

 ๑๕.ต าราปฐมจินดาร์โชตรัต ต าราครรภรั์กษา  ต าราอภยัสันตาต าราสิทธิสารนนทปั์กษี........ 



 ๑๖.ไขห้นกัระยะใกลต้าย ส่ิงท่ีบอกใหรู้้วา่ใกลต้ายตามต าราสรรพคุณ มีส่ิงท่ีบอกใหรู้้ไดอี้กในต ารา

ธาตุบรรจบ ต าราโรคนิทาน 

 ๑๗.ฤดูและเดือนวนั ยงัมีสาเหตุอีกหลายอยา่งลกัษณะของส่วนควบคุมร่างผดิปกติ ระยะเร่ิมตน้ 

ระยะเป็นมากข้ึน และระยะทุเลา เบาลง 

 ๑๘.ตามท่ีกล่าวไวเ้ร่ิมแรก ไดน้ าไปแยก อธิบายบอกใหรู้้กล่าวยอ่แต่ช่ือเอาไว ้ตอ้งการใหเ้รียนรู้

จดจ า 

 ๑๙.ไม่รู้ต  าราแพทย ์จะไม่ทราบผลท่ีโรคท าใหเ้กิดข้ึนแพทยเ์อ๋ย อยา่ชกัชา้ในการคน้หา เหมือนคน

ตาบอดมองไม่เห็นทาง 

 ๒๐.หมอคนใดจะหนีความทุกข์ ไปหาความสุขถึงดบักิเลสและกองทุกขมี์ความหมัน่ระลึกตนได ้

ปฏิบติัตนไดอ้ยา่งน้ีจึงเป็นส่ิงควรท า 

 ๒๑.ศีลแปดและศีลหา้รีบรับมาปฏิบติัยดึปฏิบติัเป็นประจ า รวมทั้งยดึถือพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่ง 

 ๒๒.เห็นส่ิงจะไดม้าโดยไม่คาดคิด ก าไรอยา่อยากไดจ้นไม่รู้จกัพอ อยา่ท าดว้ยอ านาจ ดว้ยการ

หลอกลวงเป็นไขน้อ้ยบอกวา่เป็นไขห้นกั พดูหลองลวงใหเ้กิดความกลวั 

 ๒๓.ความโกธรฉุนเฉียวจงย ั้งใจ มีความอ่อนโยนอยูใ่นตวัคนไขย้ิง่ขยาดกลวั ไม่ควรขู่ใหย้ ั้งใจไว ้

 ๒๔.ความโกธรอยา่หมกมุ่นหาอุบาย เพราะความตอ้งการทางผดิในการผกูใจเจบ็และอยากแกแ้คน้

กบัคนไข ้รวมทั้งผูอ่ื้นท่ีพดูหลอกลวง 

 ๒๕.มีความสงสัย จงเช่ือมัน่ใจครูของตนเองอยา่สงสัยอาการท่ีลวงใหห้ลง เห็นถูกตอ้งแน่แลว้ตอ้ง

รีบใหย้ารักษา 

 ๒๖.ความคิดฟุ้งซ่านอยา่คิด เห็นแน่ชดัวา่เป็นโรคอะไรใหต้ั้งตวัเป็นพระยาราชสีห์เขา้สู้รบ 

 ๒๗.อีกอยา่งหน่ึงใหต่ื้นตวัตลอดเวลา อยา่ง่วงเหงาเป็นส่ิงไม่ดีเห็นโรคทุเลาลง ใหย้าซ ้ าลงอยา่

ละเลย 

 ๒๘.อยา่อวดด้ือถือดีพยายามน าเอาโรคท่ีเกินความสามารถมารักษารู้นอ้ยอยา่รีบลงมือรักษา วธีิใดท่ี

ไม่รู้จริงอยา่ท า 

 ๒๙.อยา่เช่ือมัน่วา่ตนดีกวา่ ยงัมีคนเก่งกวา่เรามากอยา่คิดวา่ตนเหนือกวา่เด็กเล็กท่ีมีความช านาญ 

 ๓๐.ผูใ้ดท่ีรู้ปฏิบติัในทางดี ควรใหค้วามเคารพอยา่พดูเล่นส านวนเรียนรับเอาไวป้ฏิบติัตามเสมอ รีบ

มีความเคารพเป็นเร่ืองเหมาะสม 



 ๓๑.ครูท่ีเรียนรู้จากการไปอยูด่ว้ยชัว่คราว และครูท่ีเรียนในสถานศึกษา เขียนหนงัสือไวต้ามท่ีเรียน

มาจนยดึเอาวา่ครูดีเพราะไดเ้รียนจนช านาญจึงไดค้วามรู้มา  

 ๓๒.ความลงัเลใจเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีควรตดัทิ้งไป ในการมีจิตวติก อกุศล ๓ อยา่ง 

เช่น ๑.พยาบาทวติกมุ่งร้าย ๒.วหิิงสาวติกการมวัเมาครุ่นคิดท าใหค้นไขเ้ดือดร้อน  ๓.กามราควติกมุ่งร้าย

เพราะความตอ้งการในนิสัยท่ีมีแต่มาตั้งแต่เกิด 

 ๓๓.รู้คิดมีเหตุผลถูกตอ้งใหต้รวจตราวา่เวลาใดท าจะไม่ดีหรือเวลาใดท าดีดูโรคกบัดูยาใหถู้กกนั

โรคจะหายทนัที 

 ๓๔.มีความละอายต่อการท าไม่ดีท่ีวุน่วายไม่เรียบร้อยทั้งหลาย (การท าไม่ดีมีมากมายหลายอยา่ง) 

ท าลายใหห้มดไปเป็นการท าใหผ้ลแห่งการท าไม่ดีหมดส้ินไป 

 ๓๕.มีความเกรงกลวัการท าไม่ดีเป็นส่ิงส าคญั ท าไม่ดีลบัหลงัไม่ควรท ากลวัการท าไม่ดีแลว้ใหจ้  าวา่

แมต่้อหนา้คนอ่ืนก็ไม่ท า 

 ๓๖.อยา่รังเกียจคนไขท่ี้ยากไร้ไม่มีช่องทางท ามาหากินผลประโยชน์ท่ีไดม้าก็นิดเดียว อยา่รังเกียจ

คนใหดู้แลรักษา 

 ๓๗.เท่าน้ีท่ีบอกไวใ้นต าราฉนัทศาสตร์บทเร่ิมตน้แต่เป็นกลอนบอกไวอ้ยา่งละเอียด ผูใ้ดเรียนรู้ได้

ถูกตอ้งนบัวา่เป็นผูไ้ดรั้บความนบัถือ 

 ๓๘.อีกอยา่งจะสอนวา่ “กายนคร” มีอยูม่ากเปรียบไดก้บัในร่างกายของหญิงชายทุกคนในโลก 

 ๓๙.จิตใจเปรียบไดก้บักษตัริยผ์ูค้รอบครองสมบติัอนัยิง่ใหญ่(ร่างกาย) 

ขา้ศึกเปรียบไดก้บัโรคท่ีเกิดมาท าลายภายในร่างกายเรา 

 ๔๐.แพทยเ์ปรียบไดก้บัทหาร ท่ีมีความช านาญรู้เร่ืองท่ีอยู ่(ร่างกาย)โรคเกิดใหคิ้ดดีๆ ตรวจ หยดุ 

การแผล่ามไวทุ้กแห่ง 

 ๔๑.ใหรั้กษากษตัริยไ์วคื้อหวัใจรีบใหย้าอีกอยา่งหา้มแพทยมี์ความไม่พอใจอยา่งรุนแรง โรคเกิดข้ึน

อาจท าใหค้นไขถึ้งแก่ความตาย 

 ๔๒.น ้าดีในตบัมีหนา้ท่ียอ่ยอาหารเปรียบเหมือนวงัหนา้ รีบตั้งใจรักษาใหดี้เพราะอาหารท่ีอยูใ่น

ร่างกายเปรียบเหมือนเสบียงเล้ียงกองทหาร (เลือด, เซลล ์ฯลฯ) 

 ๔๓.ทางทั้งสาม หวัใจ,น ้าดี,อาหาร รีบจดัเตรียมรักษาอยา่ใหเ้ช้ือโรคเขา้มาท าใหท้  างานไม่สะดวก

จะพลาดโอกาสรักษา 

 ๔๔.อีกอยา่งมีค่ากล่าวหาแพทยท่ี์มีความสามารถจากการเรียนรู้ ท าไมพดูแกค้วามเขา้ใจผดิก็ไม่ฟัง

กนั 



 ๔๕.ถามมาก็ตอบวา่รู้เร่ืองการรักษาไดเ้ป็นเร่ืองจริงเพราะวา่โรคร้ายแรงเกินความสามารถจึงด้ือยา

รักษาไม่หาย 

 ๔๖.เม่ือเป็นนอ้ยรักษาหายได ้เป็นมากรักษาหายยากมากไขท่ี้หนกัแลว้นั้น เปรียบเหมือนไฟป่าท่ี

ลุกลามไดร้วดเร็วและกวา้ง 

 ๔๗.เป็นแพทยค์วรก าหนดจดจ าวา่ โอกาสท่ีไดรั้กษาคนไขมี้อยู ่๓ อยา่ง ท่ีท  าใหไ้ม่ดีเสียช่ือเสียง 

๑.บางทีรู้วธีิรักษาแต่มีส่ิงน าผลร้ายมาท าใหโ้รคท่ีเกิดเกินความรู้โรคท่ีมี 

 ๔๘.๒.บางทีโรคนั้นไม่เคยรู้ เพราะโรคนั้นตนไม่มีความสามารถรักษา๓.ไม่รู้แต่อวดด้ือถือดีวา่ตนรู้ 

ก็ฝืนรักษาไขไ้ป 

 ๔๙.ไม่มีความรู้รักษาโรคอีก โรคร้ายแรงนั้นอา้งวา่เป็นแรงกรรมท าใหรั้กษาไม่หายท าเกิน

ความสามารถคนไขต้ายรู้สึกเสียใจในส่ิงท่ีควรท าแต่ไม่ท า 

 ๕๐.บางทีก็โรคหาย แต่โรคหายเพราะยาก็พดูกล่าวอา้งวา่ รู้จกัรักษาโรคนั้นเป็นอยา่งดี 

 ๕๑.แพทยค์นใดท าดีตามแบบอยา่งค าสอนทางพุทธศาสนาในอนาคตจะไดรั้บผลแห่งการท าความดี

มากมาย 

 ๕๒.เรียนรู้ใหรู้้จริงๆ รู้วา่เป็นโรคอะไรแน่อยา่ลงัเลรีบใหย้าซ ้ าเขา้ไป อยา่มัน่ใจเพยีงวา่ทดลองยา 

 ๕๓.จะไม่รับรักษาก็ไม่รักษาแต่แรก รักษาไปคนไขจ้ะใกลต้ายจึงไม่รับรักษาอีก แพทยค์นนั้นเป็น

คนท่ีไม่มีความรู้อาการไขท่ี้ปรากฏใหเ้ห็น 

 ๕๔.ปิดบงัไวจ้นไขห้นกัมาก แพทยค์นอ่ืนจะมารักษาก็ไม่ใหรั้กษาต่อเม่ือโรคนั้นเขา้ขั้นท่ี เสมหะ 

เลือด ลม เป็นพิษใกลต้ายจึงไม่รักษาคนไขน้ั้น 

 ๕๕.แพทยเ์ลวทราบพวกน้ี ไม่กลวัผลการท าชัว่ท าใหต้วัเองไดรั้บผลการกระท าท่ีไม่ดี ตายไปก็จะ

ตกนรก 

 ๕๖.เรียนรู้ต าราเวทมนตร์คาถา รอบคอบเก็บไวไ้ม่ตอ้งบอกใครเม่ือสมควรพดูจึงบอกใหท้ราบ อยา่

น าส่ิงดีๆใหก้บัคนท่ีไม่รู้คุณค่า 

 ๕๗.ไม่รักจะท าใหเ้สียหาย ท าใหค้วามรู้เผยแพร่ไปลงแรงสอนใหก้็ไม่ไดผ้ลตามตอ้งการ ทั้งบุญคุณ

ก็ไม่มี 

 ๕๘.ไดรั้บความรู้แลว้ตั้งค  าถามทายตามสบาย ตั้งใจถามเพื่อทดสอบความรู้ความรู้ท่ีไดรั้บมาก็จะ

หมดไป เพราะเป็นคนพาลพดูไม่ดี 

 ๕๙.คนใดตอ้งการจะเรียนรู้ ตอ้งพิจารณาคนท่ีเป็นครูวา่รู้จริง รู้ละเอียด ทั้งการพุทธและไสย  ์จึง

สมควรจะไปเรียนดว้ย  



 ๖๐.เพียงแต่เป็นแพทยไ์ด ้ค าราความรู้ทางคาถาเวทมนตร์ไม่รู้ครูคนนั้นไม่ควรเรียนดว้ย จะน าให้

ผูเ้รียนเขา้ใจผดิพลาดได้ 

 ๖๑.เราทราบวา่ต าราฉนัทศาสตร์เป็นต าราแต่งมานานบอกไวเ้ป็นแนวทางไปสู่นิพพาน ไปสู่แดน

สบาย 

 ๖๒.อยา่ดูหม่ินวา่เรียนรู้ไดง่้าย ต ารามีวางเรียงอยูม่ากมายรีบคิดอยา่งน้ีเป็นคนประมาท จริงๆแลว้ไม่

มีความสามารถอะไร  

 ๖๓.คดัลอกไดแ้ต่ตวัหนงัสือ ออกไปรักษาโดยจ าแต่ต าราไปพดูแสดงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่มีความรู้ 

ความช านาญ จะรักษาโรคใหห้ายไดท้นัที 

 ๖๔.อยา่พดูจากการคาดคะเนวา่โรคท่ีเป็นคือกรรมหนกัท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกนัพดูหลอกลวงเพราะ

ความตอ้งการส่ิงของ 

 ๖๕.หมอบางคนจ าอาการไขท่ี้แสดงใหเ้ห็นเพียงอยา่งเดียวท่ีไดส้ังเกตมากองเลือดบอกวา่เป็น

เสมหะ ลมท่ีออกมามากบอกวา่เป็นความร้อนในตวั 

 ๖๖.ต าราบอกไวทุ้กเร่ือง ท าไมไม่จดไม่จ  าเอาไวบ้อกวา่เป็นโรคอะไรจากการคิดเอาเองไม่มีเหตุผล  

ใหค้นนบัถือตนเอง 

 ๖๗.รู้นอ้ยอยา่กลา้ท าเพราะหลงตวัเอง ขาดความรอบคอบเก่ียวกบัโรคความรุนแรงของโรคตอ้งใช้

ยาท่ีดี ไม่ควรคิดวา่เป็นเร่ืองกรรมหนกั 

 ๖๘.อีกอยา่งคนไขพ้ดูถาม อยา่พดูขอ้ความเพราะหลงตวัเองไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น พดูวา่

ตนจ าไขล้กัษณะน้ีไดเ้พราะเคยใหย้า 

 ๖๙.ไม่ใช่โรคจะมีชนิดเดียวท่ีจะท าใหห้ายจากโรคทนัทีลกัษณะประจ าตวัต่างกนัก็ใหย้าต่างกนัจึง

จะถูกกบัโรคท่ีเปล่ียนไปจากลกัษณะเดิม 

 ๗๐.บางทีก็ใหย้าถูกกบัโรค แต่มีส่ิงร้ายเกิดข้ึน โรคจึงเป็นข้ึนอีกหายทุเลาลงไปแลว้เกิดเป็นกลบัข้ึน

ใหม ่จะวา่ยาไม่ดีก็ไม่ถูกตอ้ง 

 ๗๑.แสดงสรรพคุณยาเม่ือใหย้านั้นรักษา โรคยงัไม่หายกลบัพดูวา่ผร้ีายแรงกวา่ จริงๆแลว้ท าไป

เพราะไม่รู้วา่ควรท าอยา่งไร 

 ๗๒.เห็นส่ิงของอยากจะได ้ชอบใจก็ไม่เกรงกลวัท าความชัว่รู้นอ้ยแต่กลา้ท าเพราะหลงตวั โรคหนกั

ข้ึนเพราะผลของยา 



 ๗๓.โรคนั้นเปรียบกบัความฉุนเฉียว -> จะเป็นมากข้ึนอยา่งรวดเร็วแพทยเ์ร่งใหย้าซ ้ าเขา้ไป ก็ยิง่

ร้ายแรงหนกัข้ึน 

 ๗๔.มีความรู้อยา่แสดงความรู้ ควรพิจารณาอยา่ประมาทควรใหย้าแค่ไหนหรือใหย้าแรงกวา่โรคจึง

เปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืน 

 ๗๕.ระมดัระวงัท าพอควร อยา่รีบร้อนท าใหโ้รคหายทนัที อาการท่ีดีอยูอ่าจทรุดลงไดห้ากโรคท่ี

รักษานั้นเป็นโรคอ่ืน จะพลาดผดิเพราะท าผดิพลาด 

 ๗๖.บา้งรู้แต่เร่ืองยาระบาย ใหย้าไปถ่ายจนถึงขั้นน ้าดีผดิปกติเห็นคนไขใ้กลต้าย จึงรีบแกต้วัเพราะ

ตกใจ 

 ๗๗.บา้งมีความรู้เฉพาะยากวาด อวดอา้งความสามารถไปทัว่ไม่กลวัอนัตรายโรคไม่หนกัท าใหเ้ป็น

หนกัข้ึนเหมือนก่อใหเ้กิดผลร้ายติดตวั 

ท่ีมา http: / /www.vcharkarn.com/vcafe/ 83329  

 


