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เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๐ ดิฉันไดเขารับการตรวจรางกายที่สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ และคุณหมอที่นั้น ทานไดบอกกับดิฉันวาตองผาตัดดวน เพราะเปนเนือ้ งอกไม
พึงปรารถนา และใหดิฉันกลับบานไปเตรียมตัวเขารับการผาตัดในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๔๐ ดิฉันเองกอนที่จะมาตรวจที่สถาบันมะเร็งแหงชาตินี้ ก็ไดรักษาอยูตางจังหวัดมา
กอน คุณหมอที่นั้นบอกวาเปนตอมน้ําเหลืองอักเสบรักษาอยูประมาณ ๕ เดือน ไมยุบและก็
ไมแตกมีแตอาการที่โตขึ้น และปวดมากขึ้น ทําใหเกิดความกังวลใจ เพราะวาเวลาปวดก็
ปวดแบบสุด ๆ เลย ไมปวดก็ไมปวด วัน ๆ หนึ่งจะปวดก็แคครั้งสองครั้งเทานั้น ปวดนี้จะ
ปวดเขาสมองเลย ทุกครั้งที่ปวดก็คิดวาตายดีกวาอยูทรมานอยางนี้ ในที่สุดดิฉันก็เขียน
จดหมายถึงพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ แหงวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี เพราะวาดิฉันเคย
อานหนังสือที่หลวงพอเขียนทานเลาวา มีคนเปนมะเร็งและเคยผาตัดถึงสี่ครั้ง และกําลังจะ
ผาครั้งที่หา ก็มาหาหลวงพอ เขาบอกวาจะตายก็มาตายที่หลวงพอเถิด เพราะวาไม
อยากจะผาอีกแลว หลวงพอก็ใหเขากรรมฐานและโรคดังกลาวก็หายไปได
แตแลวในที่สุดหลวงพอก็ตอบจดหมายมานับได ๑๖ วัน วันที่ไดรับจดหมายของ
หลวงพอดีใจเปนที่สุด
คิดไววาทานจะตอบวาอยางไร
ขอใหตอบมาก็เปนบุญแลว
จดหมายของหลวงพอเปนยาชนิดหนึ่งเปนโอสถทิพยคือกําลังใจที่ไดรับ
คนเราเวลาทุกข
ยากนั้นไดกําลังใจแลวมีกําลังที่จะตอสูตอไป โดยเฉพาะจดหมายของหลวงพอ ดิฉันถือวา
เปนยาวิเศษที่สุดคือ หลวงพอใหธรรมะจนดิฉันอานแลวอานอีกจนกระดาษเปอยก็ยังไมอิ่ม
ในการอาน อานไดทุกวัน และวันละหลายครั้ง ประทับใจตรงที่วา
“ขอใหคุณโยมจงทําใจใหไดนะวาอะไร ๆ ในโลกนี้มันไมเที่ยง อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด
จะไปขัดขวางไมได อาตมาขอใหโยมขออโหสิกรรมกับเจากรรมนายเวรเขาเสีย เวรกรรม
อะไรที่มอี ยูก็ขอใหหมดไปในชาตินี้ ขออยาใหไปถึงชาติหนาอีกเลย อาตมาก็ขอแผเมตตาให
ขอใหคุณโยมจงหายจากโรคภัยไขเจ็บ และขอใหคุณโยมทําสมาธิใหมาก ๆ และใหสวด อิ
ติปโส พาหุงมหากาฯ และอาตมาขอใหคุณโยมไปใหหมอเช็ครางกายใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง
กรรมฐานรักษาโรคไดจริงหรือ

๑

ทางที่ดีที่สุดคือไปที่สถาบันมะเร็งโดยตรง อาตมาก็จะแผเมตตาไปให ขอใหคุณโยมทํา
ตามที่อาตมาบอกเถิดและกรรมฐานมาก ๆ และอยาลืมแผเมตตาใหกับคนในครอบครัวมาก
ๆ อยาลืมอุทิศสวนกุศลใหมาก ๆ จะไดหมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้จบสิ้นไป โยมไมเปน
อะไรหรอก”
ดิฉันซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพอที่เมตตาตอดิฉันมาก พระคุณอันนี้จะจดจําเอาไว
จะไมมวี ันลืมเลยที่หลวงพอไดเมตตา ใหสติ ใหธรรมะ จนดิฉันมีกําลังใจตอสูกับโรคภัยไข
เจ็บ
และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๐ ไปตรวจที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ ถนนราชวิถี คุณ
หมอบอกวาตองผาดวน และใหดิฉันกลับบานไปเตรียมตัวผาตัดในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๔๐ ดิฉันก็กลับเหมือนกัน กลับจากโรงพยาบาลมาบานพักที่หมูบานทานสัมฤทธิ์ ที่
เปนบานพี่ทเี่ ปนญาติกันบอกกับพี่จะไปวัดอัมพวัน จ.สิงหบรุ ี สัก ๓ วัน ไปหาหลวงพอก็
เพราะวาหนีการผาตัด เพราะคิดวาผาก็ตาย ไมผาก็ตาย เพราะฉะนั้นกอนตายก็ขอเก็บ
เกี่ยวเอาผลบุญไปเปนเสบียงไวบาง ดิฉันเองก็เคยปฏิบัติธรรมมาบางรูบางเล็กๆ นอยๆ
เพราะเคยปฏิบัติมาจากวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แตเนื่องจากวาตองทํางานหาเลี้ยง
ชีพเลยไมไดเอาอยางจริง ๆ มาถึงตอนนี้เมือ่ รูแ นแลววาตายแนก็ตองเอาจริงกันละ เผื่อวา
ตอนที่ตายไปจะไมตองลําบากเหมือนขณะที่ยังมีชีวติ อยู ก็เลยตั้งใจจริงเรียกวาเตรียมตัว
ตายกัน
ดิฉันเดินทางมาสิงหบุรีคนเดียว มาถึงก็บายจะสองโมง ไปขอเขาอบรมกรรมฐานไม
มีผูรับรองเพราะวามาคนเดียว ก็ไดผูที่เขากรรมฐานดวยกันรับรองใหเสร็จแลวก็ไปนั่งคอย
หลวงพอ เพราะเขาบอกวาหลวงพอจะลงมาตอนบาย ก็นั่งคอยนานและแขกก็มากมาย
ดิฉันไมกลาที่กราบเรียนทาน เพราะเห็นวาลูกศิษยของทานมากมายนัก ก็เลยถวายดอกไม
และปจจัยแลวลาทานเขากรรมฐาน แตดิฉันแปลกใจมากตอนที่ดิฉันเขาไปหาทาน หลวง
พอทานเห็นดิฉันแลวทานมองจองอยางกับวาทานเห็นหนออะไรสักอยางหนึ่ง แตพอดิฉัน
เขาไปใกลทาน ทานก็หลับตาเสีย ดิฉันเลยถวายของแลวกราบลาทานไมกลาถามอะไรทาน
เลย ตอนเย็นก็ฝากจดหมายกับคุณสมประสงค กราบเทาหลวงพอขอเมตตาวาดิฉนั เดินทาง
มาจากนครศรีธรรมราชแลว ใหหลวงพอแผเมตตาให คุณสมประสงคก็กลับมาบอกวาคืนนี้
หลวงพอจะนั่งแผเมตตาให ขอใหสบายใจเถอะ
คืนนั้นเมื่อเลิกกรรมฐานแลวตางคนก็ตางเขานอนเพราะอากาศหนาวก็รีบนอนกัน
ดิฉันหลับไปมาตกใจตื่นเมื่อคลาย ๆ กับมีคนมาเรียกวา “ตื่น ๆ เร็วหลวงพอกําลังแผ
เมตตามาใหเขาสมาธิเร็ว” ไดยินชัดเจนทีเดียว แลวก็รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิทันที พอนั่ง
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ไดสักประมาณ ๕ นาที เนือ้ ตัวรูสึกรอนขึ้นเรื่อยและที่เม็ดที่ขางคอเริ่มเตน และเตนอยู
ประมาณ ๕ นาที แลวก็หยุด และคอย ๆ เย็นลงจนเปนปกติ ดิฉันก็นอนตอแตนอนไมหลับ
ดูนาฬิกาบอกเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกา ที่นอนไมหลับก็แปลกใจวาใครมาเรียก และเรียกคํา
เดียวก็ตื่นเลย ตื่นมาก็ไมไดขอบคุณเขาที่อุตสาหมาเรียกให แลวคนนั้นเขาไปไหน ทําไม
เราไมเห็น และอาการที่ตัวรอนในขณะนั้นมันก็รอนแปลก ๆ เหมือนกับเราเดินผานกองไฟ
รอน ๆ มา แตพอผานพนไปแลวมันก็เย็น แตนี่มันรอนไปทั้งตัวรวมทั้งภายในดวย และ
รอนอยูนานกวาจะเย็น มันใหแปลกใจจริง ๆ คิดไปคิดมาก็เคลิ้มไปนิดหนึ่งก็ไดเวลาเตรียม
ไปสวดมนตตอนตีสี่ ระฆังจะปลุกตอนตีสามครึง่ ทุกวัน
ดิฉันอยูปฏิบัติท่วี ัดอัมพวันครบ ๓ วันพอดี กอนกลับไดพบหลวงพอกราบลาทาน
และทานก็ไดถามวาหมอบอกวาเราเปนมะเร็งใชไหม? ก็กราบเรียนทานวาเขาวาเปนเนื้อ
งอกตองผาออกดวนอันตรายมาก และดิฉันก็ใครจะกราบเรียนถามหลวงพอวาดิฉันควรผา
หรือไมควรผา
หลวงพอตอบทันทีวาเรื่องนี้หลวงพอตัดสินใหไมไดเพราะเปนเรื่องที่ควร
ตัดสินใจเอง หลวงพอบอกไมได แตไมเปนไรหรอกกรรมฐานมาก ๆ เขาแลวก็หายเอง
ดิฉันขอยาหลวงพอบอกวา เอาน้ํามันมนตไปทาและกรรมฐานมาก ๆ โดยเฉพาะยืนหนอ…
ทําใหได แตอยาทําแบบหนอ ๆ แหน ๆ แลวไปหลอ ๆ แหล ๆ นะโยมนะทําใหจริงจัง
รับรองหายทุกราย ดิฉันจําคําหลวงพอเอาไว แลวกลับมาทําตอที่บา นและจัดธุระใหเขาที่
เขาทาง ดิฉันกลับมาอีกวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ไมไปบานแตไปพักกับคุณแมดวง
รัตนท่วี ัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ตอนแรกก็คิดวาไปสัก ๒ วัน แลวเลยไปวัดอัมพวัน
แตเมื่อขึ้นไปกราบทานพอลี ก็เปลี่ยนใจประกอบกับคุณแมบอกวาอยูกรรมฐานที่นี้ก็ไดไม
ตองไปถึงโนนหรอกที่นี้กม็ ีหมออยู พระทานก็มยี าดีเหมือนกัน ก็อยูทานยาดวยและสมาธิ
ดวย
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐ ดิฉันก็ขออนุญาตคุณแมไปวัดอัมพวันอีก เพราะตอนนี้
เม็ดที่คอทําทาจะเปลี่ยนไป คือมันจะแตกก็ไมแตก จะยุบก็ไมยุบ มันอยูคงที่อยูอยางนั้น
ดิฉันไปถึงวัดอัมพวันยังเชาอยู เอาดอกไมจัดไปถวายพระและไปกราบพระรูปของรัชกาลที่
๕ ดวย พรอมทั้งสมเด็จพุฒาจารยโต พรหมรังสีดวย และขออยูกรรมฐาน ๗ วัน คราวนี้มี
อะไรแปลก ๆ อีก ออกจากที่ปฏิบัตกิ รรมฐานมานอนที่พักเหมือนกับมีคนมาปดเปาให ดิฉัน
อยากอยูหลายวันแตทางวัดเขาจัดใหแค ๗ วันเทานั้น และพอเอาจิตไปกําหนดที่แผลก็เกิด
การตอบรับกันขึ้นคือที่แผลตรงนั้นจะเตนตุบ ๆ ๆ จนเรารูสึกเตนแรงมากจะเตนอยูอยางนี้
ประมาณ ๕ นาทีแลวหยุดก็เตนใหมเหมือนอัตโนมัติ ตอนที่มานั้นแผลมันสีมวง และพอมา
กรรมฐานรักษาโรคไดจริงหรือ
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อยูไดแคสองวันคือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เม็ดที่คอก็เริ่มเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีแดง และ
คอย ๆ แดงจัดขึ้นมาเรื่อย ๆ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ตอนเชาแผลก็แตกออกมาเปนเลือดสด ๆ เหมือนกับเอา
มีดไปกรีดออกมาอยางนั้น เอากระดาษทิชชูเช็ด เช็ดสองสามครั้งก็หมดและแผลก็แหง แต
ตอนนั้นกําลังเดินจงกรมอยู ก็ไมรจู ะเอาอะไรปดปากแผลพอดีเห็นตนพลู เอาใบพลูนั้นมา
ปดปากแผลไวกอน ใบพลูนี้เปนใบพลูที่แมใหญปลูกไว พวกกรรมฐานเขาบอกวาแมใหญ
ปลูกเอาไวและแมใหญยังบวนน้ําหมากใสดวยเปนยาอีกขนานหนึ่งดีจริง ๆ ตามธรรมดาใบ
พลูนี้เผ็ดรอน แตเมือ่ เอาปดปากแผลกลับเย็นฉ่ําเลยก็นาแปลก ปดอยูไดทั้งวัน พอเย็นเอา
ใบพลูออกกลับเปนวาใบพลูนั้นแหงกรอบเลย แตก็ดูดน้ําเหลืองและเลือดติดใบพลูออกมา
ดวย และเมื่ออาบน้ําเสร็จแลวก็เอาน้ํามันมนตของหลวงพอมาทาที่ใบพลูเอามาปดปากแผล
และวันรุงขึน้ ก็มีเลือดออกมาอีก แตนอยกวาเมื่อวาน ยังสีสดเหมือนเดิมเปนเลือด วันรุงขึ้น
ก็มีเลือดไหลอีก
แตคราวนี้ก็นอ ยกวาเมื่อวานหนอยหนึ่ง
และพอตอนเย็นมีเลือดปน
น้ําเหลืองออกมาอีก และเอาน้ํามันมนตของหลวงพอทาใสใบพลูปดเอาไวอีก และตอนนีจ้ ะ
มีแตน้ําเหลืองออกมาเรือ่ ย ๆ แตไมมาก พอครบ ๗ วัน ก็เอาใบพลูปดไวกลับมาที่วัดอ
โศการาม สมุทรปราการ แผลเกือบจะสนิท พระอาจารยบุญชู เห็นก็บอกโยมเอายาแก
น้ําเหลืองไปทานนะมันจะไดหายเร็วขึ้น ก็ทานยาของทานพระอาจารยบุญชูดวย ทาน้ํามัน
มนตของหลวงพอดวยก็เลยหายเร็ว ดิฉันกลับมาปฏิบัตติ อที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ
อยูอีก ๑๕ วันก็กลับบาน อาการดังกลาวยังคงเหลือแตปวดขากรรไกร มันเปนเพราะกอน
หนานี้ปวดชนิดที่อาปากไมขึ้นเลย ทานขาวแตละมื้อมันสุดแสนจะเวทนา อาปากถึงสามสี่
ครั้งถึงจะเอาขาวใสในปากได ปจจุบันนี้หายแลว เพราะพอแผลมันหาย อยูมาอีกหลาย
เดือนกวาอาการปวดขากรรไกรจะหาย ทรมานอีกประมาณ ๕ เดือน รวมเวลาที่เปนนี้ ๑๑
เดือนพอดี คือนับตั้งแตวันที่รูสึกก็เดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ และมาหายเปนปกติเมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๔๑
ดวยเหตุนี้ดิฉันจึงตั้งหัวขอวาการปฏิบัติธรรมเขากรรมฐานรักษาโรคไดจริงหรือ?
คําตอบก็คือไดจริง ๆ เพราะวาการปฏิบัติธรรมเขากรรมฐานนั้นไมใชของที่จะทํากันเลน
ตองทํากันจริง ๆ ถึงจะบรรลุผลอยางที่ดิฉันปฏิบัติมานี้ เพราะวาบางขั้นบางตอนยังมีเอา
อยางอื่นมาผสมดวย เชน น้ํามันมนตของหลวงพอที่ใชทา และใบพลูนั้นที่รูมาก็รักษา
มะเร็งไดผลเหมือนกัน และรับประทานยาของพระอาจารยบุญชูอีก แตที่จริง ๆ แลวเขา
บอกวาผูที่ปฏิบัติจริง ๆ แลวไมตองใชยาเลย อันนี้ดิฉันเชือ่ ๑๐๐ % แตคนเราสวนมาก
รวมทั้งดิฉันดวย ก็เกิดอาการกลัวก็เอาโนนบางนี้บางมาชวยกัน แตจริงแลวสําหรับดิฉันได
กรรมฐานรักษาโรคไดจริงหรือ

๔

ตั้งใจวากอนที่จะตายก็ขอเก็บเกี่ยวบุญเอาไวเปนเสบียงไวบาง กรรมฐานดีที่สุด เพราะ
ขณะที่เขากรรมฐานอยูเรายังไดพบกับอะไรตอมิอะไรมากมายนัก
มีคนมาชวยปดเปาให
และยังมีผูที่ไมเห็นตัวตนมาใหคาถาใหอีกตางหาก แตถาไมเขากรรมฐานใครที่ไหนจะมาให
เราได
เพราะฉะนั้นกรรมฐานนอกจากรักษาโรคไดแลว กรรมฐานยังชวยแกกรรมใหไดอีก
ดวย และกรรมฐานยังชวยสงเคราะหญาติพี่นองที่ตายไปใหไดรับสวนบุญกุศลอีกดวย.

กรรมฐานรักษาโรคไดจริงหรือ

๕

