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อาตมาชื่อ สามเณร ธีรวิทย ยิ้มสวน ภูมิลําเนาเดิมอยูบานเลขที่ ๒๓/๕ ตําบลสระสี่มุม
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โยมบิดาชื่อ นายแกว ยิ้มสวน โยมมารดาชื่อ นางทองใบ ยิ้มสวน จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนวัดราชวราราม ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อาตมา
เพิ่งบวชเปนสามเณรที่วดั อัมพวัน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ นี้ โดยมีหลวงพอพระภาวนาวิ
สุทธิคุณเปนพระอุปชฌาย และอาตมามีอายุได ๑๔ ปพอดี อาตมาเปนคนขี้โรคมาตั้งแตเกิด พอ
เกิดมาก็เปนโรคหัวใจ อายุไดประมาณ ๗ ปก็เปนโรคหอบ อายุ ๙ ปเปนโรคมะเร็ง ซึ่งมีอาการ
เริ่มแรกคือมีเม็ดขึ้นที่เสนคอ ทําใหติดตอโรคไดงาย
พออายุได ๑๑ ปก็เปนโรคไตโตอีก แตรายแรงทีส่ ุดก็คือ โรคมะเร็งที่ตอ มน้ําเหลือง ซึ่ง
มีผลทําใหอาตมาเปนคนที่ภูมิตา นทานนอย เปนเหตุใหติดตอโรคไดงาย
อาตมาเปนมะเร็งได ๒ ป ครั้นอายุ ๑๑ ขวง ก็มีอาการปวดตรงคอที่เปนมะเร็ง ทําใหไม
สามารถเหลียวคอได ถาจะหันตองหันไปทั้งตัว
มารูวาเปนโรคมะเร็งจริง ๆ เมื่อมีอายุได ๑๓ ป เพราะไดไปตรวจพบที่โรงพยาบาลศิริ
ราช
กอนจะไปทีโ่ รงพยาบาลศิริราช อาตมาเคยรักษายาแผนโบราณ เขาใหทานยาหมอ ทาน
ไปไดสักประมาณ ๒ เดือน อาการก็ไมดีขึ้น มีแตทรุดลง เลยตองเปลี่ยนหมอ
หมอแผนโบราณคนที่สอง รักษาอยู ๓ เดือน เปนยาตม และใหปูนที่กินกับหมากมาทา
หมอบอกวาเปนโรคฝประคํารอย รักษาแลวก็ไมหาย
ครั้งที่สามไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช หมอใหตรวจอยางละเอียด ตอนนั้นประมาณ
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ หมอเขาเจาะเลือด เอกซเรยฟลมปอด เจาะไขสันหลัง
หลังจากนั้นหมอก็ไดไปคุยกับโยมแมสักพักหนึ่ง แลวใหไปซื้อยา หลังจากซื้อยา หมอก็
ฉีดยาให ๑ เข็ม และใหยามารับประทาน
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หลังจากทีห่ มอฉีดยามาให ๒ วัน อาตมาก็เกิดอาการปวดที่หลอดลมดานใน จากนั้นอยู
มาไดประมาณ ๑๙ วันหลังจากฉีดยา ก็เริ่มมีอาการผมรวง
ตอนแรกที่จะรูวา ผมรวงก็คือ อาตมาไปเลนกับเพื่อน ถูกเพือ่ นเอาน้ําสาดผมก็รว งตามน้าํ
ลงมา พอเอามือลูบที่ผม ผมก็รวงหลุดติดมือมา
อาตมารีบไปถามโยมพอโยมแมวาทําไมผมจึงรวง โยมพอโยมแมก็บอกวา คงเปนเพราะ
ฉีดยามา จากนั้นผมก็คอย ๆ รวงจนกระทั่งหมดศีรษะ
คืนวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ อาตมามีอาการเจ็บทีห่ นาอก เหนื่อยหอบ แนน
หนาอก หายใจไมออก โยมก็พาอาตมาไปสงโรงพยาบาลทีใ่ กลบานที่สุด คือโรงพยาบาลจันทรุ
เบกษา
พอไปถึงเขาก็รีบใหออกซิเจนโดยใชเครื่องชวยหายใจ และพนยาขยายหลอดลมแกโรค
หอบใหอาตมาและใหพน ทุก ๆ ๔ ชั่วโมง จนกระทั่งวันที่ ๑๘ ก็กลับมาที่บาน
ตอนเย็นของวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ อาตมามีอาการคลื่นไส พอ ๓ ทุมก็อาเจียน
ออกมาเปนเลือด จึงถูกนําสงโรงพยาบาลจันทรุเบกษาอีกครั้งหนึ่ง
พอไปถึงหมอก็ทําการตรวจและลางทอง
หมอใหญตรวจแลวก็วินจิ ฉัยโรคออกมาวา
อาตมาเปนโรคลิ้นฟอมา (ศัพทภาษาอังกฤษทางการแพทย) คือโรงมะเร็งในตอมน้ําเหลือง หมอ
ก็บอกวาที่โรงพยาบาลไมมียา เขาแนะนําใหไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
ตอนเชาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ อาตมาถูกสงไปที่โรงพยาบาลศิริราช หมอตรวจ
อาการแลวก็บอกวา “ใหยาไมได เพราะวาภูมิตานทานไมพอ ใหกลับบาน”
อาตมารูสึกเสียใจอยางมาก เพราะยังไมอยากตาย ทั้ง ๆ ที่รูตัวเองวาคงจะไมรอดแลว
ตองตายแน ๆ แตก็ทาํ ใจไมได เพราะยังไมอยากตาย กําลังใจตกมาก ทอแท อยูอยางหมดอาลัย
ตายอยาก
พอกลับมาบาน อาการของอาตมาก็ทรุดมาก ทรุดลงเรื่อย ๆ ปวดที่คอมาก จนไม
สามารถขยับเขยื้อนจะทําใหคอสะเทือน เพราะตอมน้ําเหลืองที่คอมันใหญขึ้นจนเห็นไดชัด
ตอมามีคนแนะนําใหมาหาหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวัน โยมพอมีกําลังใจมาก และคิดวา
หลวงพอคงจะชวยได ทําใหโยมพอมีความหวังวา ลูกคงจะรอดได
ก็เลยรีบไปลางานกับเถาแก แลวบอกกับเถาแกวา จะพาลูกไปรักษาทีว่ ดั อัมพวัน เถาแก
เฮียฮวดก็ใหเฮียวัฒนกับเฮียตอกพามาสงทีว่ ัดอัมพวัน
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วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ อาตมามาถึงวัดอัมพวัน รอพบหลวงพอ หลวงพอสั่งให
จัดยาใหและใหทานยาเดี๋ยวนั้นเลย
พรอมกับสัง่ ใหเขาไปปฏิบัตกิ รรมฐานทันที ใหแมใหญดูแล ใหแมชีซูงอ เปนผูสอน
แมใหญก็ใหเริ่มปฏิบัตวิ นั นั้นเลย ตอน ๑ ทุม ไปจนถึง ๓ ทุม
อาตมาตองทานยาทีห่ ลวงพอสั่งและปฏิบัติกรรมฐานทุก ๆ วัน วันละประมาณ ๑๐
ชั่วโมง
จากนั้น ๒ สัปดาห ก็มอี าการดีขึ้น อาการปวดที่คอ กระเทือนและเหลียวไมคอ ยได
เริ่มหายไป และอาการเหนื่อยหอบหายไปเลย ไมเปนอีกเลย เหลืออยูแตอาการของโรคมะเร็ง
ซึ่งถาไปกดมันก็ยังปวดอยู
อาตมาก็มีกาํ ลังใจปฏิบตั ิอยางสม่ําเสมอตอมาเรือ่ ย ๆ อาการดีขึ้นจนกระทั่งผมขึ้น ซึ่งใช
เวลามาอยูวัดประมาณ ๑ เดือน ผมจึงขึ้น
อาตมาไดนงุ ขาวหมขาวมาตลอด และปฏิบัติสม่ําเสมอ จนกระทั่ง ๔ เดือนตอมา จึงขอ
เขาบรรพชาเปนสามเณรดังกลาวแลวขางตน
ยาที่หลวงพอสั่งจัดใหอาตมาฉันทุกวัน มียาฟาทลายโจร น้ํามันมนตของหลวงพอ และยา
ที่ปนเปนลูกกลอน เปนยาที่ใชบอระเพ็ด ๑ กก. ไพล ๑ กก. เกลือ ๑ กก. นํามาต่าํ ผสมกันและ
ดองไว ๑๕ วัน ถึงจะทานได
เมื่อทานยา ขณะกลืนจะมีอาการขม และพอทานหมดจะรูสึกเค็มมากจนแสบคอ ทานยาก
มาก
ในปจจุบันนี้อาการตาง ๆ ของอาตมาดีขึ้นมาก อาการหอบหายไปเลย อาการ
ปวดที่ลําคอก็ไมมี ที่เหลืออยูก็ตรงคอที่ไปเจาะ มันยุบลง แตยังไมหาย จะเปนเม็ดอยูเล็กนอย
แตไมมีอาการเจ็บแลว
อาตมารูสึกดีใจมาก เริ่มมีความใหมในชีวติ สบายใจมาก ที่รอดมาจนถึงบัดนี้ เปน
เพราะความกรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพอที่ใหยา
และที่สําคัญที่สุดคือ ครูบาอาจารยที่สอนวิปสสนากรรมฐานให จนสามารถรักษา
โรคมะเร็งหายได
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อาตมาจะขอบวชอยูในบวรพระพุทธศาสนา และจะปฏิบตั ิธรรม และรับใชตอบแทน
พระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณ และวัดอัมพวัน และทุก ๆ คนที่
ชวยเหลือ อาตมาตั้งใจวาจะอยูในรมเงาพระพุทธศาสนาใหนานตราบเทาชีวิตจะหาไม
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