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ตามปกติผมจะเดินทางโดยรถยนตสวนตัวทั้งใกลและไกลเปนประจํา มีบางครัง้ ผม
เคยขับรถยนตชนสุนัขที่วิ่งตัดหนา จนไดรับบาดเจ็บขาหักก็มี ตามไปบางก็มี
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ผมไดขึ้นรถเครื่องใหหลาน
ซอนทายไปธุระในตลาดอุทัยธานี ขากลับกอนจะเขาประตูบาน ลูกสุนัขที่เลี้ยงไววิ่งออกไป
นอกบานและตัดหนารถที่ผมกําลังขับขี่อยู ผมหยุดรถเครื่องไมทัน ลูกสุนัขตัวนั้นจึงถูกรถทับ
กลางลําตัว เมื่อมันถูกทับแลวยังอุตสาหพยายามวิ่งเขาบาน แลวมาลมลงชักดิ้นชักงอ
ตรงหนาผม คลาย ๆ จะใหผมชวย สายตาของมันแสดงถึงความเจ็บปวดอยางสาหัส
สากรรจ มันมองดูผมจนกระทั่งมันตายไปตอหนา นับเปนภาพที่สะเทือนใจไมนอยเลย
ผมไดรับคําสอนวา ถาเราถนอมชีวิตผูอื่นก็เสมือนถอนชีวติ เราเหมือนกัน ผมไมไดเจตนา
สุนัขมาตัดหนารถเอง
ตอมาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ผมมีธุระจะตองนําหนังสือเชิญคณะกรรมการพุทธ
สมาคมจังหวัดอุทัยธานีมาประชุมประจําเดือน จึงขึ้นรถเครื่องตระเวนไปสงหนังสือจนครบ
ทุกคน แลวรีบกลับบานเพื่อเตรียมงานการประชุมตอไป ครัน้ รถเครื่องของผมวิ่งมาถึงสี่แยก
ไฟแดงวัดสังกัสรัตนคีรี มีรถกระบะวิ่งสวนมาอยางรีบรอน หักพวงมาลัยเลี้ยวขวาอยาง
รวดเร็ว เปนจังหวะที่รถของผมกําลังวิ่งสวนมา จึงเกิดเฉี่ยวชนถูกขาขวาของผมหัก และมี
บาดแผลที่ขาอีกหลายแหง ผมกระเด็นลงไปกลิ้งอยูกับถนน แตไมมสี วนอื่นใดอีกที่ไดรับ
อันตราย รถเครื่องเสียหายเพียงเล็กนอย รถยนตไมเสียหายอะไรเลย ปรากฏวาผูขับขี่
รถยนตเปนผูหญิงออกรถยนตมาใหม ๆ คาดวาชั่วโมงการขับขี่ยังมีนอย เพราะกอนหนาสัก
วันหรือสองวันก็ปรากฏวาขับชนเสาไฟฟามาแลว คนขับเขาไมมีเจตนา แตเปนเพราะผมขับ
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รถชาเอง มีผูนําสงโรงพยาบาลอุทัยธานี วันนั้นหมอกระดูกไมอยู ตองทรมานปวดอยูอีก ๑
วัน วันรุงขึ้นจึงไดเขาเฝอก คงจะเปนกรรมที่ขับรถชนสุนัขขาหักกระมัง
กอนจะถูกรถชนครั้งนี้ เปนเวลาหลายวันมาแลวที่ผมไมมีความสบายใจ ใจคอหอ
เหี่ยวและหดหู เห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเปนสิ่งที่ไมนาดู เห็นผูคนแปลกหนาไปหมด
เบื่อสังคม ดูโลกไมสดชื่นเลย นอนก็ไมคอยจะหลับ ประเดี๋ยวก็ตื่น นอนหลับไมถึง ๓๐ นาทีก็
ตื่นแลว ผมไมทราบวาเปนอะไร จึงตองขอพึ่งพระรัตนตรัย เขาหองพระสวดมนต ทําสมาธิ
อุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร และแผเมตตา ทําใหนอนหลับในหองพระนั้นไดบา ง เปนที่
กังขาของแมบานเปนยิ่งนัก ซักไซหาสาเหตุ ผมก็ไมสามารถจะบอกได
แตก็นับเปนสิ่งที่แปลกมากอยูเหมือนกัน เมือ่ ผมถูกรถชนแลว ใจรูสึกปลอดโปรง มี
กําลังใจดี บอกกับบุตรภรรยาวา อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด ผมไมหวงอะไรแลว แมจะพิการหรือ
ถึงแกชีวิต เพราะมีอายุที่ไดใชมาคุมทุนแลว อายุที่อยูในปจจุบันเปนสวนของกําไร จึงขอให
ทุกคนทําใจใหได
อนึ่งผมเปนโรคเบาหวาน ตรวจพบตั้งแตป ๒๕๒๙ มีคาน้ําตาลในโลหิต ๒๐๕
มิลลิกรัมตอดีแอล หมดสั่งใหรับประทานยาเปนประจํา แตกไ็ มยอมลด เขาโรงพยาบาลครั้งนี้
นอกจากรักษาโรคกระดูกหักแลวยังตองรักษาโรคเบาหวานอีกดวย เขาโรงพยาบาลรักษา
แผลเปนเวลาได ๑ เดือนแลว บาดแผลที่ขาก็ไมหายและมีทีทาวาจะติดเชือ้ ตรวจโลหิต
เบาหวานก็ไมยอมลด ฉายเอกซเรยดูกระดูก ปรากฏวาไมยอดติดกันเลย จึงสอบถาม
นายแพทยชยันตร ตันวัฒนกุล ซึ่งทานเปนหมอประจําตัว วาจะตองถูกตัดขาหรือไม หมอ
ตอบวามีทางเปนไปไดในระหวางนีอ้ ยูในเกณฑ ๕๐% หมอจึงทําการผาตัดโดยนําเอาเนื้อที่
สะโพกไปปะแผลที่ขาทั้ง ๓ แผล
ในระหวางพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลครั้งนี้ ผมใชเวลาใหหมดไปดวยการอานหนังสือ
ธรรมะ มีหนังสือของหลวงพอที่รวบรวมไว หนังสือวิปสสนากรรมฐานของพระธรรมธีรราช
มหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ. ๙) วัดมหาธาตุ และของทานอื่น ๆ อีกมาก เมื่อทราบวามี
โอกาสที่จะถูกตัดขาทิ้งกลายเปนคนพิการในไมชานี้ ก็ระลึกถึงหลวงพอ ขอใหทานชวยดวย
บังเกิดแรงดลใจนําหนังสืออานิสงสของการสวดพุทธคุณของหลวงพอมาทบทวน และปฏิบัติ
ตามทันที
ตามปกติกอ นนอนผมก็สวดมนตเปนนิตย ตั้งจิตภาวนาเปนประจํา อโหสิกรรมทุกวัน
อยูแลว แตตอนนี้เพิม่ การสวดบทพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร และสวดพุทธคุณเทาอายุ
เพิ่มเขาไปอีก ผมอายุ ๖๗ ป สวนพุทธคุณ ๖๘ จบ จิตใจปราศจากการฟุงซาน
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เกิดปรากฏการณที่นาสนเทห คือ แผลที่ขา ๓ แผลนั้น แผลใหญ ๒ แผลเนื้อที่นํามา
ปะนั้นติดกันดี สวนแผลเล็กอีกหนึ่งแผลไมยอมรับเนื้อใหม แตแสดงอาการดีขึ้น รักษาแผล
ตอนนี้ใชเวลาอีก ๑ เดือน บาดแผลใหญนอยก็หาย เมื่อไปฉายเอกซเรยดูอีกครั้ง ปรากฏวา
กระดูกยังไมยอมติด เพราะบอบช้าํ มาก มีบางสวนหักปนไป หมอจึงนําเขาหองผาตัดน้ํา
กระดูกเชิงกรานไปตอกระดูกที่ขา และนําเหล็กไปดามกระดูกไว ผาตัดครั้งนี้มีแผลที่ขายาว
๑๕ เซนติเมตร และแผลที่เชิงกรานยาว ๘ เซนติเมตร พอครบ ๑๐ วัน ก็สามารถตัดไหม
ออกได บาดแผลไมมีปญหาแตอยางใดเลย ผมพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปนเวลา ๙๐ วัน
พอดี ก็ออกมาพักฟนอยูกับบานอีก ๒ เดือน จึงทําการผาตัดเอาเฝอกออก ปจจุบันสามารถ
เดินไดโดยไมตองมีไมคา้ํ ยืน แตยังคงเดินไมไดดีเหมือนเกา หมอจึงสั่งใหทํากายภาพบําบัด
ตออีกสักระยะหนึ่ง
ผมรอดพนจากการถูกตัดขาทิ้งเพราะโรคเบาหวานไปไดนี้ สวนหนึ่งเปนดวย อํานาจ
ของการสวดพุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่ง
และอีกสวนหนึง่ ดวยการเอาใจใสดูแลของ
นายแพทยชยันต ตันวัฒนกุล หมอโรคกระดูกและเปนหมอประจําตัวของผมเปนอยางดี
ดวย
ผมจึงขอขอบพระคุณหลวงพอที่แนะนําเผยแพรหลักการสวดพุทธคุณใหปรากฏแก
มหาชน ขอกราบนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง ผูใดที่มีทุกขเพราะโรคภัยเบียดเบียนก็
ดี ทุกขเพราะความผิดหวังก็ดี ทุกขเพราะประสบกับสิ่งที่ไมพึงปรารถนาก็ดี ขอใหลองระลึก
ถึงหลวงพอและสวดบทพุทธคุณเทาอายุบวกหนึ่งเปนประจํา อาจจะไดรับผลอยางที่ผมได
ปฏิบัติมา
ผมไดรับทุกขเพราะรถชนครั้งนี้ คิดวาเปนกรรมที่ทําไวตามมาใหผล สมดังที่พระพุทธ
องคดํารัสวา เราทําดีก็ตาม ทําชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น
กรรมเกาเปนของแกไมได เพราะแลวไปแลว แตกรรมที่จะทําใหม บุคคลควรละฝาย
ชั่วเสีย ทําแตกรรมดี กิเลสนั้นเมื่อคนสําเร็จเปนพระอรหันตแลวก็หมดเรื่อง สวนเรื่องกรรม
นั้นถึงสิ้นกิเลสเปนพระอรหันตแลว แตถายังไมนิพพาน ก็ยังตองเสวยผลของกรรมเกา
ตอเมือ่ นิพพานแลวจึงจบเรื่องกรรม กมฺมสฺส โกมหิ เราเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน
นายยงยุทธ สาธิตานนท
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