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บทนํา
ดิฉันขออนุญาตเรียกทานวาหลวงพอนะคะ ดิฉันรูจกั หลวงพอนานพอสมควรจากเรื่อง
“สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” ของ “สุทัศศา ออนคอม”
อานติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็ไมทราบวาทานเปนใคร ชอบอานและเกิดศรัทธาในหลวงพอ
อยากจะมากราบสนทนาปญหาธรรม และวิธีแกปญหา
ดิฉันไดปฏิบตั ิตาม สวดพุทธคุณเทาอายุ สวดพาหุงมหากาฯ ใหไดตามหลวงพอบอก
ในหนังสือ
แลวก็นับลมหายใจเขาออก พองหนอ ยุบหนอ เทานั้นรูสึกวาดี ดิฉนั ไดแนะนําคนอื่นดวย
มีลุงคนหนึ่งเปนอัมพาตไปไหนมาไหนไมได ตองนอนอยูกับที่หลายป อุจจาระปสสาวะ
ไมรูสึก รูสึกหมดหวัง หมดอาลัยตายอยาก อยากจะตายทาเดียว
ดิฉันก็ไปเยี่ยมพรอมสามี ไดแนะนําใหสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา
ฯ นําหนังสือของหลวงพอไปใหและใหสวดพุทธคุณเทาอายุ ใหฝกสมาธิ ดูลมหายใจเขาออกที่
ทอง พองหนอ ยุบหนอ เพื่อไมใหจติ ฟุงซาน
ลุงก็ทําตาม ไหน ๆ จะตายแลวก็มาทํากรรมฐาน จนเดี๋ยวนี้นั่งได จับไมเดินได เดินไป
ไหนได แข็งแรง ขาหายลีบ

บันทึกของหลวงพอ
นี่คือพยานที่เปนจดหมาย เพียงแตสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และหายใจยาว ๆ
พองหนอ ยุบหนอ อัมพาตยังหายได
มะเร็งก็หายได ทําใหมนั จริง ตายใหตาย คนที่เปนโรคภัยไขเจ็บทําใจแข็งไว กําหนดจิต
ใหเขมแข็ง ๔๐ เปอรเซ็นต หายได
ดูซิเปนอัมพาตมา ๓-๔ ปแลว ทําไมเดินได เดี๋ยวนี้เดินสักเทาไปวัดไดเลย พวกฮือฮากัน
ใหญ
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คนที่แนะนําคือ ครูออนจันทร และครูสมพร พิสัยสวัสดิ์ โรงรียนสระใครนุเคราะห
ตําบลสระใคร อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
พองหนอ ยุบหนอ ไดประโยชนอะไร หายใจเขาออก ตั้งสติไว หายจากโรคได กอนจะ
หายนี่มันจะปวดจําไว ปวดนี่หายโรคนะ
ถาปวดแลวเลิกเลยไมหายโรค ปวดหนอเลิกเลย โรคไมหาย ปวดใหตาย ก็กําหนดตั้งสติ
ไว
คนไมปวดหยิกไมเจ็บ ไมมที างหาย พอกําหนดจิตเขาไปปวดเลย ปวดหนอ ปวดหนอ
อุย กระตุกแลว โอยปวดหนอ รองไหคืนยันรุง เอาใหตาย เดินไดเลย
ถามันไมปวดเดินไมไดนะ จําไวนะ บางทีพวกกรรมฐานปวดหนอ เลิกเลย รับรองไมหาย
หรอก
พระภาวนาวิสุทธิคุณ

เจริญพระพุทธคุณหายจากโรคอัมพาต
นายพัด แสงจันทร ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่ ๑๐๙ หมูที่ ๙ บานเอราวัณ (เพิ่งแยกออก
จากบานคอกชาง) ตําบลคอกชาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขณะนี้มีอายุ ๗๑ ป (เกิด พ.ศ.
๒๔๖๓ วันพฤหัสบดี เดือนเมษายน ประกา) อาการแรกเริ่มกอนที่เขาจะปวยถึงกับเปนอัมพาต
นั้น เขาเปนคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมคอยเจ็บไขไดปวย จนกระทั่งมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือน
กุมภาพันธ เขาไดไปถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสามเณรที่วัดนิเวศนคชสาร ซึ่งเปนวัด
ประจําหมูบา นเหมือนเชนเคยปฏิบัติมาทุกวัน หลังจากเสร็จพิธีเรียบรอย รับศีลรับพรเสร็จแลว
จะกลับบาน เดินลงบันไดศาลาการเปรียญมา ซึง่ บันไดก็ไมสูงแตอยางใด พอเทาทั้ง ๒ ขางกาว
ลงถึงพื้นดินก็เกิดอาการขัดหัวเขาอยางแรง กาวขาไมออก ทรงตัวไมได เซลมกนกระแทกพืน้
ทันที ลุกไมขึ้น ซึ่งเขาไมเคยเปนเชนนี้มากอนเลย พวกคนงานที่กาํ ลังทํางานกอสรางโบสถของ
วัดอยูเห็นดังนั้น พวกเขาก็มาชวยกันพยุงใหลุกขึ้น และประคองพาไปสงถึงบาน
วันรุงขึ้น
ญาติก็พาไปตรวจรางกายที่คลีนิคหมอแผนปจจุบันที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
อุดรธานี หมอฉีดยาใหเข็มหนึ่ง อาการขัดหัวเขาขางซายก็หายไป อยูตอมาก็เกิดอาการขัดหัว
เขาขึ้นกับขาขางขวา ไปหาหมอ หมอก็ฉีดยาและใหยามารับประทาน อาการก็เปน ๆ หาย ๆ
อยูอยางนั้นเรื่อยมาและเปลี่ยนมาเปนปวดหลัง ปวดตึงทายทอย ปวดตนแขนทั้ง ๒ ขางอาการ
ปวดเหลานีร้ ุนแรงมาก เขาไปตรวจรับการรักษาที่คลินิคและโรงพยาบาลหลายแหง หมอก็รักษา
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ดวยวิธีกายภาพบําบัดและอายุรกรรม อาการก็ไมหาย หมอวินิจฉัยวา “ลุงเปนโรคกระดูกงอก
ทับเสนประสาท” บางหมอก็วา “ลุงเปนโรคขอเสื่อม”
จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๓๓ หลังจากไปหองน้ําเสร็จแลว เขาจะกลับมายังที่นอน
ก็เกิดพลาดหกลมหงายหลัง ตั้งแตวันนั้นเปนตนมาขาทั้ง ๒ ขางของเขาหมดสภาพ ยกไมขึ้น
เลย หยิกก็ไมรูสึกเจ็บ เขาอยูในสภาพเปนอัมพาตครึ่งทอน คือตั้งแตบั้นเอวลงไปถึงปลายเทาทั้ง
๒ ขางไมมีความรูสึก กระดิกนิ้วก็ไมได ตัวเขาเองก็หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ลูกหลานก็ไดพา
ไปรับการรักษาจากหมอที่โรงพยาบาลบาง คลินิคบางตามลําดับ
ครั้งหลังสุดเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔ ลูก ๆ ทนดูสภาพทุกขเวทนาของพอไมไหว จึงได
เหมารถยนตพาเขาไปตรวจเช็ครางกายอีกครั้งที่โรงพยาบาลทหาร คายประจักษ อุดรธานี คุณ
หมอที่เคยรักษาไขใหเขาเปนประจํา ไดตรวจเช็ครางกายอยางละเอียดแลว “เสนประสาทสันหลัง
ทั้ง ๒ เสนของลุงตายเสียแลว” หมอบอก พรอมกันนั้นหมอคนดังกลาวก็ไดบอกใหไปรับบริการ
ทําศัลยกรรมแกไขเสนประสาทที่โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน และมอบใบวินิจฉัน
โรคใหเขาถือไปดวย หมอบอกวาเขาไมมีทางจะชวย แตพวกญาติ ๆ ปรึกษาหารือกันแลวตกลง
กันไมไป เพราะกลัววาเมื่อผาตัดแลวพอจะเปนอันตราย ไมหาย จึงมากลับมาอยูบานเฉย ๆ
ในเมื่อทราบวาตัวเองจะเปนคนพิการตลอดชีวิต
อยูในสภาพที่ชวยเหลือตัวเองไมได
อยางนั้น นายพัด แสงจันทร ก็ทอดอาลัยในชีวิต อยากใหมันตายเสียใหรูแลวรูรอดไป อาการจึง
ทรุดลงเรื่อย ๆ ขาวปลาอาหารก็เบื่อทานไมได เมื่อหมดกําลังใจ กําลังกายก็เสื่อมถอยอยาง
รวดเร็ว แตกอนแตไรมาเขาเปนคนพูดเสียงดังฟงชัด แตเวลานี้ เสียงพูดของเขาแหบพรา เสียง
แทบไมพนริมฝปาก ญาติพี่นองบานใกลบานไกลที่ไปเยี่ยมไขเขากลับมาบานแลว ตางก็มาเลา
ลือกันวา “ลุงพัดคงอยูไดอีกไมเกินครึ่งเดือน” เพราะเขาทิง้ ขาวทิ้งน้าํ มาหลายวันแลว พูดก็ไม
พูด
ขาพเจาทั้งสองคน เมื่อไดทราบขาวดังนั้น ในฐานะที่เขาเปนคนคุนเคยกัน และเปนญาติ
หาง ๆ คนหนึ่งของขาพเจา เขาเปนคนธรรมะธัมโม เขาวัดปฏิบัติดี มีศีลธรรม ทําใหเกิดความ
เศราใจเปนอยางมาก ขาพเจาจึงชวนภรรยา คือนางออนจันทร พิสัยสวัสดิ์ ไปเยี่ยมเขาที่บาน
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔
เมื่อขาพเจาไปถึงบานเขา พบกําลังนอนซมอยูบนเตียงนอน ตะแคงขวาหันหนาเขาฝา
จึงรองทักไป เขาจึงผินหนามาหาและพูดคุยดวยเสียงที่แหบพรา บางคําก็ไดยิน บางคําก็ไมได
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ยิน เมื่อพูดคุยสนทนากันไดสักระยะหนึ่ง ขาพเจาจึงถามถึงเรื่องที่มีคนเขานําไปเลาขานวาอยาก
ฆาตัวตาย นอยอกนอยใจในโชควาสนาชาตาของตัว ที่ในชาตินี้ทาํ แตกรรมดี ไมเคยประกอบ
กรรมทําชั่ว แตกรรมบันดาลใหตองมาเปนแบบนี้จริงหรือ เขาก็ยอมรับ และบอกวาเคยออนวอน
ใหลูกหลานเอามีดมาให อางวาจะเอามาไวตัดเล็บมือเล็บเทา ลูกหลานเขารูทันจึงนํามีดพราและ
เครื่องใชตาง ๆ ทีพ่ อจะใชเปนอุปกรณในการกระทําอัตวินิบาตไดไปเก็บซุกซอนใหไกลมือเขา
ขาพเจาทั้งสองไดใหขอคิดเตือนสติเขาหลายอยางหลายเรื่อง โดยย้ําวาอัตวินิบาตกรรม
เปนกรรมหนัก ขอใหเขาเชื่อในเรื่องของ กรรม บาป บุญ คุณ และโทษ ตามหลักพระธรรมคํา
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยาไดหวั่นไหวคลอนแคลนในเรื่องเหลานี้ เพราะกรรม
บาปบุญ คุณโทษนี้เปนสิ่งที่มีจริง ดังที่ตัวเขาเองก็ไดรูไดเรียนมาแลวในอดีต ในสมัยที่ได
บรรพชาเปนสามเณร และไดอุปสมบทเปนพระภิกษุมาแลว ขอใหถือเสียวาที่ตองเปนแบบนี้ คง
เปนเพราะกรรมเกาในอดีตชาติไดเคยไปทําใหผูอื่นเขาพิการถึงเอวลากเปนอัมพาตครึ่งทอน
อยางที่เขากําลังเปนอยูในขณะนี้แนนอน ในชาตินี้เขาจึงเปนเชนนี้เพื่อชดใชกรรมเวรตามกฎ
แหงกรรม จะประสาอะไรกับปุถุชนคนธรรมดาอยางเราอยางเขาที่ตองชดใชเวรกรรม
แมแตพระอัครมหาสาวกผูเลิศดวยฤทธิ์ดวยเดชอยางพระมหาโมคคัลลาน ทานเปนพระ
อรหันตแลว ยังตองเสวยกรรมชั่วที่ทานเคยกระทําไวในอดีตชาติ เพราะหลงเชื่อในคํายุยงของ
ภรรยา....ในชาตินี้ ทานจึงถูกพวกโจร ๕๐๐ ทุบจนรางกายแหลกเหลวไมมีชิ้นดี ซึ่งเรื่องนี้เขาเอง
ก็เคยไดยินไดฟงมาแลว จึงควรปลงซะวาที่เราเปนอยางนี้ไมใชอะไร เพราะกรรมเกาของเราเอง
ใหนอมรับอยางหนาชื่นตาบาน อยาโศกเศราเสียใจใหถือเสียวาเปนทีเขาทีเรา จะไดแลว ๆ กัน
ไป หมดกรรมหมดเวรกันไป
นอกจากนั้น ขาพเจาทัง้ สองไดแนะนําเขาใหลองทําตามคําสอนของพระเดชพระคุณทาน
หลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี คือถาใครเกิด
ทุกขรอนเรื่องอะไรก็ตาม ใหสวดบทสรรเสริญพุทธคุณเทาอายุของผูนั้นบวกหนึ่ง แลวแผเมตตา
ใหแกเจากรรมนายเวร ทุกอยางก็จะดีขึ้นเพราะขาพเจาทั้งสองไดอานพบเรื่องนี้ในนิตยสารกุล
สตรี ในนวนิยายอิงเรื่องจริงที่มีชื่อวา “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” ของผูเขียนคนหนึ่งที่ใช
นามปากกาวา “สุทัสสา ออนคอม” โดยใหลูกสาวของนายพัด แสงจันทร เหลากานใบมะพราว
มาให ๗๒ อัน บอกใหเขานอนทํา คือนอนสวดพุทธคุณ เพราะนั่งไมได เนื่องจากสภาพรางกาย
ของเขาทรุดโทรมมาก รูสึกเขามีความสนใจและกระตือรือรนในเรื่องนี้มาก ไดซักถามขอของใจ
สงสัยตาง ๆ ในวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเรื่องนี้จนหายของใจ
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ขาพเจาย้ําวา การปฏิบัติแบบนี้ ถาไมหายเพราะตัวเราถึงกาลอายุขัยแลว ดวย
อานิสงสที่ไดเจริญพระพุทธคุณเปนอารมณอยูเนืองนิตยก็จะไดไปสูสุคติภพ จะไมตกไปสู
อบายภูมิอยางแนนอน ถายังไมถึงกาลอายุขัยก็จะหายวันหายคืน ดวยแรงศรัทธาที่มีตอ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและพุทธศาสนา หลังจากที่ขาพเจาทั้งสองไดแนะนําปลุกเราใหเขา
รื่นเริงในธรรมแลวก็ลากลับ ตั้งแตคนื วันทีไ่ ดรับคําแนะนําจากขาพเจาทั้งสองเปนตนมา เขาก็ได
สวดพุทธคุณครบอายุบวกหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาที่วา งจากภาระอยางอื่นแลว ดวย
แรงศรัทธาและความเชื่อมัน่ วันและคืนละหลาย ๆ ครั้งแลวแตโอกาสเหมาะ
หลังจากปฏิบัติอยางนั้นอยูตอมาประมาณ ๒๐ วัน เชาวันหนึ่งพอลืมตาตื่นขึ้นมาแลวก็ยัง
มืดอยู ยังไมสวาง ไมรวู าเปนเพราะอะไร ทําใหเขาอยากกระดิกเทา จึงลองกระดิกดูก็กระดิกได
รูสึกประหลาดใจมากสงสัยวาตัวเองกระดิกเทาไดแลวจริง ๆ หรือวาฝนไป จึงลองทําดูอีกตั้ง
หลายครั้ง ทั้งขางซาย และขางขวา เมื่อเปนที่แนชัดแลววากระดิกเทาไดแลวจริง ๆ เขารูสึกดีใจ
มาก และพยายามลองยกขาดูขณะที่ตัวเขานอนอยู ก็สามารถยกไดตามใจอยากในวันตอ ๆ มา
พอถึงเดือนสิงหาคม ก็หัดยืนโดยอาศัยมือยึดเกาะเตียงนอนทําใหลูกหลานดีใจมาก สภาพขาทัง้
๒ ขางดีขึ้นเปนลําดับ และอีก ๒ เดือนถัดมา คือ เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ๒๕๓๔ เขาก็
พยายามหัดเดิน โดยอาศัยรถเข็นแบบคนพิการเขาใชในการไปมาของคนขาดวน ดวยการใชมือ
ทั้งสองยึดจับดานหลังรถไวไสรถใหคอย ๆ เลื่อนไปขางหนา ตัวเขาคอย ๆ กาวเดินตามไปอยาง
ชา ๆ กอน และสามารถเดินไดจริง ๆ โดยไมตองจับไมเทาและยึดจับอะไรเลย ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๓๔
ขาพเจาทั้งสองทราบขาวนี้ก็ไดรีบไปเยี่ยมเขา เขาไดกลาวขอบคุณขาพเจา และกลาว
กราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน ที่ชวยใหพน
จากความทุกขทรมาน เหมือนตายแลวเกิดใหม นางออนจันทร พิสัยสวัสดิ์ ภรรยาของ
ขาพเจาไดมจี ดหมายไปกราบนมัสการหลวงพอ เลาเรื่องเกี่ยวกับนายพัด แสงจันทรนี้ใหหลวง
พอฟง ทั้ง ๆ ที่ไมเคยรูจักกับพระคุณทานมากอน พระเดชพระคุณทานหลวงพอก็ยังมีเมตตา
สงน้ํามันมนต พรอมกับคําแนะนําการใชฝากไปใหเขาดวย พรอมกันนั้นทานก็ไดเมตตา
แนะนํายาสมุนไพรใหนายพัด แสงจันทร ไปซือ้ จากรายขายยาประเภท ค มาตมดืม่ ตางน้าํ ทํา
ใหเขารูสึกซาบซึ้งในเมตตาธรรมของทานเจาคุณมากที่สุด คนทั้งหลายในละแวกใกลเคียงทราบ
ขาว ตางก็ไปถามเขาคนแลวคนเลาวา เขาไปรักษาทีไ่ หน กินยาอะไรจึงสามารถเดินไดอยางนี้
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หายอยางนี้ ตัวเขาเองก็ตอบทุกคนไปวา เขาหายจากโรครายดวยอานิสงสแหงการเจริญ
พระพุทธคุณตามแนวปฏิบัติของหลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ไมไดกนิ ยาอะไร และไมไดไปรักษาทีไ่ หน ทําใหคนที่ไดเห็นไดยิน
สนใจประหลาดอัศจรรยในเรื่องเหลือเชื่อนี้มาก มีญาติคนปวยที่มีอาการคลาย ๆ กับเขามาถาม
แนวทางปฏิบัติจากเขา ๆ ก็ไดแนะนําไปดวยความเต็มใจ โดยไมปดบังและย้ําเตือนวา จะทําได
หรือกลัววาจะทําไดไมดเี หมือนที่เขาปฏิบัติมา เมื่อไมหายแลว จะกลาวปรามาสทานหลวงพอ
เปนบาปเปนกรรมแกผนู ั้นเปลา ๆ และย้ําเตือนวา “ใหปฏิบตั ิดวยศรัทธานะ”
ปจจุบันนี้ นายพัด แสงจันทร เดินไปไหนมาไหนไดอยางคนปกติทั่ว ๆ ไปแลว แต
นั่งคุกเขาไดไมนาน ยังมีอาการขัดเคืองอยูบาง นั่งคุกเขาไปไดสักประเดี๋ยวก็ตองนั่งพับเพียบ
เพราะตัวเขาก็อายุปูนนีแ้ ลว จะแข็งแรงอยางกับคนหนุม ๆ ก็คงไมได เรื่องนี้เขาเองก็ยอมรับวา
“มันเปนเรื่องของวัยชรา” เขาสามารถขับขี่รถจักรยานไดเหมือนกอนเกาที่ยังไมไดปวยเปน
อัมพาต เมือ่ เดือนมีนาคมศกนี้เอง (๒๕๓๕) และเขาไดนาํ รถเข็นไปมอบใหเปนสมบัติของสถานี
สาธารณสุขตําบลคอกชาง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๓๕ และดวยแรงศรัทธาที่เขามีตอพระบวรพุทธศาสนาอยางแรงกลา เขาจึงไดกราบลาญาติพี่
นองเพื่อเขาสูรมผากาสาวพัสตร ณ อุโบสถวัดนิเวศนคชสาร บานคอกชาง ตําบลคอกชาง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีพระอาจารยมหา
พรอม เรวโต ปธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดหนองคายรูปที่ ๒ วัดศรีชมชื่น อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย เปนพระอุปชฌาย พระมหาอภิศักดิ์ ปยธมฺโม เปนพระกรรมวาจาจารย และ
พระมหาคําผัน ปฺญาทีโป เปนพระอนุสาวนาจารย เขาเคยปรารภเรื่องการอุปสมบทเพื่อปฏิบตั ิ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวทางหลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ที่ทานเขียนไวในหนังสือ
“กฎแหงกรรม-ธรรมปฏิบัต”ิ ที่ผูเขียนไดนาํ ไปใหเขาอาน ผูเ ขียนและภรรยาก็ไดกลาวอนุโมทนา
ในกุศลเจตนาของเขา และเขาก็ไดปฏิบัติตามทีไ่ ดปรารภไวนั้นทุกประการ นับวาทานหลวงพอ
ไดชวยใหเพื่อนมนุษยไดเขาถึงอริยทรัพย ซึ่งเปนทรัพยอันอุดมที่สุดของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาอีกผูหนึ่ง ผูเขียนจึงขอกราบอนุโมทนาในบุญบารมีของหลวงพอเจาคุณพระอาจารยมา
ณ โอกาสนี้ดวย
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