คนเขาถึงธรรมหายจากโรคได
จากหนังสือ กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๘
พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน สิงหบุรี
P8017

วันนีอ้ าตมาจะเลาอานิสงสแหงความมีศรัทธา

ตั้งใจแนวแนในการสวดมนตเจริญ
กุศลภาวนา ทําใหหายจากโรคได ทานทั้งหลายจําไวอยางหนึ่งวา ถาคนเขาถึงธรรมเมื่อใดจะ
หายจากโรคแน ๆ
เมื่อวานไดรบั จดหมายจากหนองคายฉบับหนึ่ง มาจากโยม กุศล นามแกว ปวยเปน
โรคหัวใจรั่วจะตายอยูแลว ทําพืชไรอยูที่ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย เลี้ยงสัตวไว
ดวย มีเหยี่ยวกามารบกวน ขโมยก็มาลักของ
เขานั่งกรรมฐาน สวดมนตชวยตัวเอง ไมตองใหคนอื่นชวย ไมตองใหพระชวย
โรคหัวใจนี่ทําอะไรก็เหนื่อย หาคิดอะไรขึ้นมาละก็ตายเลย หรือถาโกรธก็ตายเลย
เขาสวดมนตเจริญกุศลภาวนาอยู ๙ เดือน ขณะนี้โรคหายไป ๙๐% แลว ยังเหลืออีก
๑๐% จึงจะเปนปกติ หมอบอกหายไดอยางไร มีแตจะตายเทานั้น
การสวดมนตนั้นสวดเพื่ออะไร สวดเพื่อตองการใหมีสติ ชวยตัวเองได
คนที่มาที่นมี่ ีแตมาใหพระชวย ไมชว ยตัวเองเลย ไมสนใจปฏิบัติกรรมฐาน มากันเพื่อ
จะปฏิบัติแลกเหมือนแบบพอคาแมคา ไมไดผลสักราย
โยมกุศลนี่ตั้งใจจริงโรคหายไปเลย เขาขอหนังสือสวดมนตมหาเมตตาใหญ วันนี้สงไป
ใหเขาแลว ตองชวยตัวเอง ตองพึ่งตัวเอง ตองสอนตัวเอง
ที่จังหวัดอุทยั ธานี มีลุงคนหนึ่งเปนโรคมะเร็ง หมอบอกวา ถาผาแลวจะอยูได ๓ ป ถา
ไมผาตองตายปนี้ จะเอาอยางไรก็เลือกเอา จงตัดสินใจเสีย
ลุงคนนั้นก็คดิ วา คนเรายังไงก็ตาย หมอก็ตองตาย ปูยาตายายตายทัง้ นั้น ก็เลย
บอกวา เอาละ ผมยังไมผา หนีมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้ อาตมาก็ไมรู ปฏิบัติกรรมฐานได ๗
วัน ก็กลับไปหาหมอ หมอตรวจแลวมะเร็งหายไปเลย ตองชวยตัวเองอยางนี้ซิ มากันที่ที่รอย
ละ ๙๐ มาใหพระชวย ใหแผเมตตาทั้งนั้น แตตวั เองไมชว ยตนเองเลย
คนเขาถึงธรรมหายจากโรคได
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หนังสือมหาเมตตาใหญนี้มีมานานแลว ไมมีคนสนใจ เปนบทสวดมนตของเทวดาที่
ตนพิกุล มาสอนแมชีกอ นทอง ปานเณร ใหสวดมนตที่ศาลาหลังเกา
แมชีอานหนังสือไมออก ตายอายุ ๙๐ กวาป มาอาศัยศาลาอยูที่วัดนี้เมื่อป พ.ศ.
๒๕๐๐ สมัยนั้นยังไมมีสํานักชี
เทวดามาชวนสวดมนตตอน ๒๔ นาฬิกา เทวดาถูกสาปจากสรวงสวรรคผิดประเวณี
นางฟานางสวรรค ไดรบั โทษ ๑๐๐ ป
หลวงสมานวนกิจ อธิบดีกรมปาไมบอกวา ตนนี้อายุพันกวาป ตนลูกยังอยูขางโบสถ
เมื่อครบกําหนด ๑๐๐ ป เวลา ๙.๔๕ นาฬิกา ตนพิกุลโคนทันทีไมตองมีลมเลย หมดอายุ
เทวดา
อาตมาไดตําราจากเทวดาไวเยอะ เพราะจดเขาไว ใหแมชีถามวาเทวดาชวนสวดมนต
ทุกบานไหม ไดคําตอบวา
“ไมทุกบานหรอก ถาบานไหนตั้งโตะหมูบูชาพระไวสะอาด ปูผาขาวไว และ
เจาของบานสวดมนตทุกวัน เทวดาจะลงบานนี้เลย ถาบานไหนเอาเด็กไปนอนหอง
พระ หองพระสกปรก เทวดาจะไมเขาบานนั้น”
ขอฝากไวดวย ถาเชือ่ ก็เอาไป ถาไมเชื่อไมตองเอาไป บางแหงหองพระสกปรก
เหลือเกิน ระวังนะทําใจสกปรกสัตวนรกมาเกิดบานนั้น เถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก
ฟองรองกันวุนวายเปนกฎแหงกรรม
บานไหนทําใจสะอาด นักปราชญมาเกิด คนบริวารดีก็เขามาประเสริฐในบานนั้น ทาน
ทั้งหลายจงไปตีความ ไมใชพูดใหทานเชื่อ ไมใชพูดใหทานมีความรู แตอาตมาพูดใหทานไป
คิดกันบาง มีความคิดกันบางไหม
บางคนไมมคี วามคิดเลยนะ จะเอาบุญตะพึด บุญอะไรก็ไมรู ยังไมรวู าบุญคืออะไร
แลวทานจะไดอะไรหรือ
เทวดาบอกวา บานใครมีพระพุทธรูป ไมตอ งไปปลุกเสกทานหรอก เราหมั่นสวดมนต
ไหวพระ เทพจะสิงในองคพระ อาตมาไดตําราเลย
หลวงพอโสธร ที่แปดริ้วมีเทวดารักษาถึง ๑๖ พระองค จึงไดเงินทองมากมายเปน
พันลาน แตวันหลวงพอพุทธชินราช วัดพระนอนจักรสีห วัดไชโย วัดบานแหลม วัดไรขิง มี
เพียง ๑๐ องคเทานั้นที่สิงสถิตอยูในองคพระ ไมใชทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์นะ เทพเขารักษาองค
พระ
อาตมาก็ถามวา “คนละมีเทวดารักษาไหม” เขาตอบวา “มีทุกคน” ถาคนไหนจิตใจ
ดีเทวดาบัณฑิตรักษา ถาจิตใจเลวเทวดาพาลรักษา บานนัน้ เถียงกันไมพัก ยุใหรําตําใหรั่วไป
คนเขาถึงธรรมหายจากโรคได
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เลย ถาญาติโยมกลับมาสวดมนตไหวพระเสมอ เทวดาพาลจะออกจากจิตใจของโยมไป
เทวดาบัณฑิตก็จะมาอาศัยอยู
จะสรางความดีในการงานของทาน
จะสรางความดีสู
สถานการณเปนตน
โยมกุศลทําไรไวเยอะ มีทั้งพืชไร และสัตวเลี้ยง มีสัตวมากวน คนก็เบียดเบียนลักขาว
ของ และมีโรคภัยไขเจ็บ เขาบอกวา ตั้งแตสวดมนต เจริญกุศลภาวนาทุกวันตลอดมา
โรคหัวใจรั่วผมหายแลว ๙๐% คนเคยเบียดเบียนจะมาทํารายผมกลับมาเปนมิตร
หมด สัตวรายที่เคยมากวนพืชไรไมมีมากวนเลย เขาบอกมาอยางนี้
อาตมาก็ขออนุโมทนากับเขา เพราะเขาเปนโรครายและหายไปไดอยางนาอัศจรรย
มันหายปบ เกิดขนลุกซูขึ้นมา เกิดปติยินดี เลยบอกใหหมอทราบวาไดสวดมนตและเจริญ
กุศลภาวนา คนรายที่เคยมาลักของที่บานเขาก็เลิกเลย ไมมาลักอีกตอไปจนบัดนี้ นีอ่ านิสงส
ขอฝากใหไปคิดนะ ไมใชฝากใหไปทํา คิดไดก็ทํา คิดไมไดอยาไปทําใหมันเสียเวลา
เพราะโยมไมมีศรัทธาอยาทํา ไมมีจติ เปนกุศลอยาทํานะ ไมไดผลอยางแนนอน
เวลาแผเมตตานะโยมนะ ถาเรานั่งกรรมฐานและแผเมตตาใหศัตรูมาเปนมิตร ใหชวี ิต
เราสดชื่นตอไป จะมีประโยชนเหลือเกิน เปนเรื่องสด ๆ รอน ๆ ที่เกิดขึ้น มีอะไรแปลก ๆ
ไมมีอะไรดีเทา พาหุงมหากา คนไมสวดกันเอง สวดตองการใหมีสติดี สวดตองการ
ใหรําลึกเหตุการณในชีวติ ได สวดแลวโรคภัยไขเจ็บหาย ถาจําเปนจะตองตายจะไดไมตอง
ทรมาน จะไดรูวาเขาเอาวอชอฟามารับเราไปสวรรค
เราจะไดรีบเดินทางไป ลูกเตาจะไดไมกังวลกับพอแมที่ลมหายตายจากไป เรื่องที่
ถูกตองเปนอยางนั้น ถาญาติโยมเขาใจก็ไดผลสมคาดปรารถนาทุกประการดวย อันนี้มี
ความหมายใหญาติโยมไดเขาใจดวย
วันนี้ไปทําบุญรอยวันที่กรุงเทพฯ เขาคุนเคยกับอาตมามา ๓๐ กวาปแลว ไมเคยนั่ง
กรรมฐานเลย ชวนก็ไมเอา ตอนนีต้ อ งบังคับแลว เพราะรูวา เขาหมดอายุแลว จะตองตายแน
ๆ
เขาเปนโรคปวดหลังทรมานเหลือเกิน ปวดเวลาบาย ๓ โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน เขา
ถามวาเปนเพราะอะไร หลวงพอทราบไหม อาตมาก็บอกใหมานั่งกรรมฐานเอาเอง ลูกก็มือ
สั่นหงิก ๆ เลย
คุณสุกฤช ชนสัมพันธกุล เปนคนจีนไมเคยนั่งกรรมฐาน ไมเคยชวยตัวเอง อาตมา
ตองโทร.ไปเรียกมา ตองการจะชวยเขาโดยดวน เพราะลูกสาวเขาจะแตงงาน เขาจะตายกอน
ประเพณีจีน ถาพอแมตาย ตองหยุดการแตงงาน ๓ ป ปญหาก็คือถาเขาตาย ลูกจะ
ไมไดแตงงาน ๓ ป อาจจะเกิดแปรผันไปแตงกับคนอื่นได
คนเขาถึงธรรมหายจากโรคได
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ผลสุดทายเขาก็มาอยูปฏิบัติ หายสบาย เดินได พอถึงเวลาแผเมตตาเสียปวดหลัง
ก็หายไป ปรากฏนิมิตออกมาวาตีแมวหลังหัก แถมเลี้ยงนกพิราบอีกตัวละ ๔-๕ แสน
เอาไวสําหรับแขงกัน ไปซื้อมาจากไตหวัน
ตอนจะตายนี่บอกใหเลิก เอาไปปลอยใหหมด ปลอยมันก็ตาย ตองไปใหคนที่เขาเลี้ยง
ไวจัดการตอไป นกแขงราคามันแพงเขาไมฆากันหรอก ปลอยตายเอง เขาก็จัดการ
นี่แหละนั่งกรรมฐานรูกฎแหงกรรมได วาตีแมวหลังหัก ตีตอนบาย ๓ โมง หมอตรวจ
แลวบอกไมมีอะไร ตรวจหลายโรงพยาบาล แลวปวดไดอยางไร นี่โรคกรรมจําไว หมอตรวจ
ไมพบโรคหรอก
หมอตรวจไมพบโรคแลวรักษาไมได หมอเขาบอกหัวใจก็ดี เลือดลมก็ดี ความดันก็ดี
ดวย ไมมีอะไรทําไมถึงปวดได ไดแตฉีดยากันปวดไวเทานั้นเอง พอถึง ๓ โมงเย็นก็ตองฉีด
ยา ตีแมวตอนนั้น ตัวเองก็เลยมาปวดตอนนัน้ ชัดเจนแลว
แมวหลังหักแลวก็ไปสั่นกวาจะตาย เลยติดมาถึงลูก ลูกมือสั่นเลย เขียนหนังสือ
ก็ไมคอยจะไดแลว
เลยบอกใหลูกมานั่งกรรมฐาน แผเมตตา จะยังเวลาใหอยูได เขาก็เลยมาอยูกรรมฐาน
กลับไปบานแตงงานลูกสาวเสร็จเรียบรอย ก็เดินได อารมณดี ใจสบาย เพราะได
กรรมฐานไป ไดสติ ไดหนทางไป ยังดีกวาไมไดหนทางเลย
เหลืออีก ๓ วัน เขาตองตายแน เพราะขอเวลาไว ๑๕ วันเทานั้น ตออายุมาได ๑๕ วัน
อยูตอไมไดแลว เขาไดจัดการแบงสมบัติใหลูกไปประกอบอาชีพการงาน จัดเสร็จแลวเขาก็ลา
ตาย มันก็แนนหนาอก
และไดแผเมตตาใหแมว แลวเอาไปโรงพยาบาล ไมตอ งมีเวทนาเลย พอถึงเวทนาก็
ขอลาหลับสนิทไปเลย เขามารับขึ้นวอชอฟาไป นี่ดีมาก
ตายอยางนี้ดกี วาไปตายโอยอายที่โรงพยาบาล เอาสายออกซิเจนใสจมูกใหยุงไป นี่
เขาไมตอง
ทานทั้งหลายโปรดพิจารณาอยาประมาทในชีวติ ของทาน อยาคิดวาไมตายนะ ตอง
ตายแน สาวก็ตายได เด็กก็ตายได บางคนไมทนั รอง ตายในทองก็มากมาย ถาไมคดิ หรือคิด
ไมไดก็ตามใจโยมเถอะ ไมวากันหรอก
คนเรามีเวรกรรมดวยกันทั้งนั้น ไมทราบวาจะแกไขไดแคไหน ไมมีอะไรดีเทา
การเจริญกรรมฐาน ดีที่สุด ทําใหลูกดีได แผเมตตาไปอยาวุนวายเลย คนที่วุนวายคือคน
ขาดสตินะ คนไมมีสติสัมปชัญญะทําอะไรไมไดผล ทําอะไรไมสําเร็จ มันอยูตรงนี้
คนเขาถึงธรรมหายจากโรคได
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คนที่ทํากรรมฐานได ดูงาย ๆ จะมีแตเมตตาและมีแตความขยัน ไมขี้เกียจ อยูบาน
ทานอยาดูดาย ปนวัวปน ควายขยันตลอดไป นีก่ รรมฐาน
การเจริญกรรมฐานสามารถจะแผเมตตาชวยคนอืน่ ได เขาสงขาวมาจากกรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส นายแพทยประสงค อายุมากแลว ภรรยาฝนวาเทวทูตจะเอาตัวไป เทวทูต
บอกใหมานั่งกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เขาตองนั่งเครื่องบินมาจากกรุงปารีสมาขออยู ๑๕ วัน
ตนเดือนกรกฎาคม มาทั้งสามีภรรยาและลูก เขายังอุตสาหเสียคาเครื่องบินมานั่งกรรมฐาน
วันนี้จะยังไมเลา ใหเขามาเลาของเขาเอง
เวลาเดินจงกรมทําใหได เวลามีเวทนากําหนดเวทนากอน ปวดตรงไหนกําหนดตรง
นั้น บางคนปวดศีรษะมา ๗ – ๘ ปแลว มานั่งกรรมฐานก็ไมไดกําหนดที่ปวดเลย ใชไมได
อริยสัจ ๔ มีทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็แกที่ทุกขกอน มันทุกขที่ปวดศีรษะ เราก็นกึ
มโนภาพ หลับตาเอาสติตั้งไวทศี่ ีรษะ กําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ ตายใหตาย
เดี๋ยวมันจะระเบิดขึ้นไป เกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป หายปวดศีรษะเลย
พอหายแลวมันจะบอกวาทํากรรมอะไรไว เดี๋ยวนิมิตจะบอกออกมา เมือ่ ตอนเปนเด็ก
ๆ ทุบหัวปลาทั้งนั้น ทุบหัวปลาขายดวยซิ มันมีบาปมาถึงปวดศีรษะอยางนี้ แตไมถงึ กับเปน
โรคประสาทเพียงแตปวดศีรษะไมพกั ทําใหเสียงาน
เวลาเจ็บไขไมสบายทําใหเสียงาน
อโรคยา ปรมา ลาภา คนไหนไมมีโรค คนนัน้ มีลาภ ถาสามวันดีสี่วนั ไขตองเขา
โรงพยาบาล โยมจะไปหาเงินไดหรือ อยางนี้มีความหมายมาก

จดหมายของนายกุศล นามแกว
บานเลขที่ ๑๐๓ ต.พระพุทธบาท
อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗
กราบเทานมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูงสุด
กระผมนาย กุศล นามแกว เปนเจาของไรลูกปุย ไรของกระผมอยูห างจากวัดหิน
หมากเปงประมาณ ๒ กิโลเมตร กระผมปวยมีโรคประจําตัว หมอตรวจและบอกกับกระผมวา
เปนโรคหัวใจรั่วและหัวใจโต ทําอะไรหนอยก็เหนื่อย
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๕

กระผมยังไมมีโอกาสไดมากราบหลวงพอทีว่ ัดอัมพวัน
ไดแตรูจักหลวงพอทาง
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน มีความสนใจที่จะไดฟงเทปธรรมะและอานหนังสือกฎแหง
กรรม – ธรรมปฏิบัติของหลวงพอและอยากไดรูปของหลวงพอดวย
ลุงเจริญ หินหุมเพชร ไดใหความเมตตาสงสิง่ ของดังกลาวไปให กระผมไดรับเมือ่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ เปนเวลา ๙ เดือนแลว
กระผมมีความเชื่อมั่นในธรรมะที่หลวงพอไดอบรมสั่งสอนมากที่สุด ไมมีอะไรจะมา
เทียบไดเลย ตั้งแตกระผมไดรับเทปนั้น กระผมไดเปดฟงทุกวันและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของ
หลวงพอในเทปนั้นทุกประการ รูสึกวามีความพอใจเปนอันมาก มีความปติ และคิดถึงหลวง
พออยูเสมอทุกเวลาที่เปดฟง
ทุกเชาและค่ํา กระผมจะปฏิบัติธรรมเปนประจําทุกวัน กอนอืน่ กระผมจะกราบรูปของ
หลวงพอกอนแลวกลาวคําปฏิญาณตนตอหลวงพอ เสร็จแลวจึงเริ่มบูชาพระรัตนตรัย พระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆ ไหวพอแม ครูอาจารย เสร็จแลวจึงไดปฏิบัติตอ ไป ทําอยางนั้น
ทุกวันมิไดขาด
กระผมจึงใครขอชี้แจงรายละเอียดมาใหหลวงพอที่เคารพสูงสุดของกระผมทราบ ถา
กระผมมิไดรับเทปธรรมะของหลวงพอ กระผมคงตายไปแลว กระผมจึงขอกราบขอบพระ
คุณหลวงพอเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขณะนี้อาการปวยของกระผมหายไปไดถึง ๙๐% เหลืออีกเพียง ๑๐% ก็จะหายเปน
ปกติ หมอที่ตรวจกระผมประหลาดมากวา โรคหายไปไดอยางไร กระผมไดบอกวา ไดสวด
มนตและปฏิบัติธรรมทุกวัน
ผลที่เกิดจากการปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนของหลวงพอนั้น ไดเกิดขึ้นกับกระผมหลาย
อยางดังตอไปนี้
๑. กระผมไดฝน เห็นคนที่เกลียดเขามาก เนื่องจากกระผมไดแผเมตตาใหเขาไดรับ
ความสุข ตามที่หลวงพอสอน
๒. งูที่มารบกวนสัตวที่อยูในสวนของกระผมนั้น ไมมาใหเห็นอีกเลย แตกอนที่ยัง
ไมไดปฏิบัตธิ รรมนั้น เห็นทุกวัน
๓. นิ่วที่อยูในรางกายของกระผมออกมา ๒ กอน โดยไมเจ็บปวดเลย กระผมอัศจรรย
ใจมากที่สุด
๔. เวลากระผมขออโหสิกรรมแกเจากรรมนายเวรแลว ที่หัวใจของกระผมลมวิ่งพรูด
ออกไปเลย หายใจไดคลองสบายตั้งแตวันนั้นมา
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๕.

สัตวมีปกทั้งหลาย มีเหยี่ยวและกาเปนตน ทีม่ ารบกวนสัตวเลี้ยงของกระผมนั้น
ไมมีมาอีกเลย
๖. กระผมฝนวาลูกตมน้ํารอนไวใหกินยา พอกินขาวแลวไมไดกินยา ลูกนําน้ํารอนมา
ใหพอกินยาดวย และมีคนหนึ่งมาบอกกระผมวา ไมตองกินยา ใหงดไวกอน คน
นั้นกระผมรูจ ัก แตเขาอยูไกลไดแตเห็นหนา
กระผมอยากได หนังสือมหาเมตตาใหญ จะมาไวสวดเปนประจํา กระผมหาที่ไหนไมได
เลย จึงไดแตภาวนาดังนี้
• เมตตายะ ภิกขะเว... หนา ๓๑ ในหนังสือมนตพิธี และสวด
• พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา ตอดวย
• ปญจะมาเร ชิโนนาโถ ปตโต สัมโพธิมุตตะมัง...
• อรหัง พุทโธ อิติปโส ภควา นะมามิหัง
• อุ มะ พัด พา ยะ อุ พัด อะ หัง
• เมตตัญจะ สัพพะ โลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
• เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา
กระผมสวดทั้งหมดนี้ครบอายุกอนนอนทุกวันเปนประจํา
กระผมอยากสวดมหา
เมตตาใหญดวย ถาหลวงพอมี ขอไดโปรดใหความอนุเคราะหแกกระผมดวย
กระผมขอเพิ่มเติมอีกนึกหนึ่งวา วันไหนที่กระผมไดดูโทรทัศนรายการแผนดินธรรม
แผนดินทอง เปนรายการของหลวงพอ กระผมดีใจมาก กระผมจะไดปฏิบัติตามเจาของที่เห็น
ดวยตาเอง กระผมชอบลีลาการเทศนของหลวงพอมาก และเขาใจขอความดี
สุดทายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ชวยคุมครอง อภิบาลรักษาหลวง
พอใหมีแตความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน มี
อายุยืน ไดสั่งสอนลูกหลานใหปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา ตามความประสงคของหลวงพอดวยเทอญ
ขอแสดงความเคารพอยางสูงสุด
กุศล นามแกว
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