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ผมนายบุญเลิศ โกสุมา อายุ ๔๒ ป เกิดที่ อําเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ครอบครัวมีอาชีพทํานา ผมเปนบุตรคนที่ ๒ ของครอบครัว การศึกษา
จบปริญญาตรี จาก วิทยาลัยครูจันทรเกษม เมื่อจบจากวิทยาลัยครู ไดไปเปน
อาจารยพิเศษสอนอยูที่ สาธิต วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา อยูประมาณ ๑ ป
แลวจึงออกมาประกอบอาชีพสวนตัว โดยกลับมาทํานาที่บาน และเปดทําฟารมเลี้ยง
ไก แตก็ไมประสพความสําเร็จ เพราะราคาขายไมแนนอน จึงหันกลับมาทํานาเพียง
อยางเดียว ชวงนี้เองที่ทําใหชีวิตเริ่มพลิกผัน จากการที่ ภรรยาขอแยกทางพรอมกับ
พาลูกสาวไปดวย ทําใหผมตองอยูตัวคนเดียว จนกระทั่งเกิดเหตุการณไมคาดคิดขึ้น
วันนั้นเปนวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ผมไดไปตัดไมไวทาํ ฟนเผาถาน
พรอมเพื่อนบานอีกประมาณ ๔ คน ตนที่ผมตัดเปนตนที่มีความสูงไลเลี่ยกับสาย
ไฟฟาแรงสูง แตก็อยูหางจากสายไฟประมาณ ๒ วาได ผมจึงคิดวาไมนาจะมี
ปญหา แตอุบัติเหตุก็คือ อุบัติเหตุ มันเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ขณะที่ผมตัดกิ่งไมอยูนั้น
กิ่งไดขาดออกจากลําตนแลว แตเปลือกของไมกลับไมขาด มันจึงลอกออกมาเปนทาง
ยาว พอดีกับมีกระแสลมมาพัดกิ่งที่ผมตัดปลิวไปพาดกับสายไฟเขา กระแสไฟฟาวิ่ง
สูตัวผมทันที ทันทีที่กระแสไฟฟาชอต ผมตัดสินใจโดดลงจากตนไมดวยความสูง
ประมาณ ๑๐ เมตร นาทีแรกที่ตกถึงพื้นความรูสึกก็คือ ชาไปหมด และปวดหลัง
บริเวณเอว เพื่อนบานที่ไปดวยกันก็ตกตะลึงยืนแข็งทื่อกันไปหมด ผมตองเรียกใหเขา
ชวยอีก จึงไดพากันไปสง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช หมอไดเอกซเรยแลวบอกวา
หลังหักหามเคลื่อนไหว แตโรงพยาบาลนี้เปนโรงพยาบาลระดับอําเภอ ซึง่ ไมมีหมอ
กระดูก จึงสงผมไปที่ โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งเขาบอกวามีหมอ
รักษากระดูก ที่เกงประจําอยู แตขณะที่ผมไปถึงนั้น ปรากฏวาหมอคนที่เราตองการ
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ไปรักษาดวยนั้น ไดยา ยไปอยูที่อื่นในวันนั้นพอดี จึงไมมีหมอเฉพาะทางรักษา จึงได
ถามพยาบาลวา มีหมอกระดูกที่ไหนอีกบาง พยาบาลก็ตอบวา มีที่โรงพยาบาลแหง
หนึ่ง ในจังหวัดลพบุรี ผมไมขอเอยชื่อโรงพยาบาลนี้ เพราะจะมีความเสียหายใน
บรรทัดตอไป
เมื่อไปถึง โรงพยาบาล ก็เขาทําการรักษา แตขณะที่นอนอยูใน โรงพยาบาล
นั้น ไมไดมีการทําการรักษาแตอยางใด มีเฉพาะยาแกอักเสบ และยาแกปวดให
เทานั้น นอนอยูประมาณ ๓ วัน แผลตามขาและกนก็เริ่มเนาและมีกลิ่นเหม็น
ออกมาเหมือนซากศพ จนถึงเวลาประมาณ ๑ ทุม หมอไดเรียกแมเขาไปบอกวา
คนไขจะตายภายใน ๒ ชั่วโมง ใหรีบไปผาตัดที่ โรงพยาบาลลพบุรี แลวผูชวยก็เข็น
รถที่ผมนอนมาไวที่หนาตึก โดยไมมีการดูแลวาผมจะไปถึง โรงพยาบาลลพบุรีได
อยางไร จนกระทั่งมีพลทหาร ๒ คน เดินมาถามแมและไปเหมารถที่มาสงคนไขมา
ให ไปสง โรงพยาบาลลพบุรี เมื่อถึง โรงพยาบาลลพบุรี ก็ไมมีคนมาดูแล บังเอิญ
ผูอํานวยการ ของโรงพยาบาล ไดออกมาพบ และถามไถอาการ เมื่อทราบทานก็ได
โทรศัพท ไปตอวา โรงพยาบาล โหดนั้น และทําการรับผมเขารักษา แตอาการก็ไมดี
ขึ้น แมจึงพากลับบานมารักษาทางแผนโบราณตอ ผมเริ่มรูตัววาตัวเองเดินไมได
แนนอน จิตใจก็เควงควาง ไมมีที่ยึดเหนี่ยว แผลตามรางกายก็อักเสบ น้ําเหลืองก็
ไหล
ปแรก ผมชวยเหลือตัวเองไมได ก็มีพอแมและนองคอยเช็ดทําความสะอาดจับ
พลิก ซาย พลิกขวาอยู
ปสอง จึงเริ่มหัดนั่งเอง และเริ่มถัดไปมา พอถัดกนก็เปนแผล เปลี่ยนจากถัด
เปนคลาน เขาและเทาก็เปนแผลแตก็ตองทนอยูในสภาพเชนนี้ อยูอีกเปนเวลา ๖ ป
ปที่ ๗ เริ่มพบธรรมะจากหลวงพอจรัญ โดยการเปดวิทยุฟง หลวงพอได
กลาวถึง อานิสงสของการสวดมนตร วามีคนพิการไดสวดมนตรก็อยูประมาณ ๒ ป
เขาจึงเดินได ผมฟงคําสอนธรรมะจากหลวงพอ ผมจึงเกิดศรัทธา และเขียน
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จดหมายไปหาหลวงพอ เลาอาการใหหลวงพอฟง หลวงพอก็ไดสงหนังสือสวดมนตร
มาใหผมก็ตั้งหนา ตั้งตาสวด เชา – เย็น ดวยอานิสงสการสวดมนตรอีก ๕ เดือน
ตอมาผมไดรับการผาตัดจาก โรงพยาบาลศิริราช จนแผลหาย อาการเริ่มดีขึ้น ผม
เริ่มคิดจะชวยเหลือตัวเอง และทํางานใหเหมือคนปกติทั่วไป ผมจึงคิดจะทํารถนอน
เพื่อจะไดเคลื่อนยายตัวเองได และไมเกิดแผลกดทับ (และนี่สัจจะธรรมหลวงพอที่วา
มีสติแลวปญญาจะเกิด) ผมเริ่มใชใบเลื่อยเล็กๆ นอนตัดเหล็กจากรถสามลอนั่ง ผม
เลื่อยอยู ๑๕ วัน และเริ่มประกอบอีก ๑๕ วัน จึงสําเร็จ
เมื่อผมเคลื่อนยายตัวเองได ผมก็เริ่มชวยเหลือตัวเองไมวาจะซักผา หรือ การ
ทิ้งของเสีย เมื่อชวยเหลือตัวเองได จึงเริ่มทําเพื่อคนอื่นบาง โดยการเริ่มเพาะชํากลา
ไม เชน ฟกทอง พริก มะเขือ ฯลฯ แจกเพื่อนบาน จากการเพาะชํา ผมเริ่มปลูกขา
กระชาย เปนงานอยางละ ๑ งาน แลวจึงเริ่มมาขายพันธุพืช ปกชําลําใย เมื่อทํา
สําเร็จผมจึงชักชวนพอใหเลิกทํานาหันมาทําไรนาสวนผสม ปลูกลําใยนอกฤดู สมโอ
ไมมีเมล็ด พืชผักอายุสั้นแซม จากพื้นนา ก็กลายมาเปนรองสวน จากปแรกที่ทํา ๑๐
ไร พอเขาปที่ ๒ ก็ขยายเปน ๒๐ ไร
บุญเลิศ โกสุมา “ เกษตรกรนอนทํา “
ตอมาคุณดวงดาว รัตนะ ที่เคยมาเยี่ยมไดเขียนจดหมายไปหา ไอทีวี
บังเอิญอีกเหมือนกันที่เพื่อนบานขางๆ ก็เขียนไป จดหมายสองฉบับจากตางภาค
เปนเรื่องของคนๆ เดียวกัน จึงไดรับการพิจารณา ไอทีวี ใหไดออกรายการหัวใจไม
ยอมแพ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เปนวันออกอากาศ ไดรับฉายาวาเกษตรกรนอนทํา
คงเปนดวยอานิสงสของการสวดมนตรภาวนาของผม ทําใหผมไดพบผูอุปการะขึ้นมา
บางทานก็ชวยซื้อพันธุไม แตมอี ยู ๒ ทานที่ผมจะลืมเสียมิได คือ คุณอุ (วิลาวรรณ
ระวังนาม) เจาของกิจการวุนคุณอุ จังหวัดนครปฐม ทานไดกรุณานําผลิตภัณฑเพื่อ
เสริมสุขภาพ มาใหผมไดใชรักษาตัว คิดเปนเงินประมาณ ๘ หมืน่ บาท
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ทานตอมาคือ ประธานบริษัทรอยัล เรนโบว เอง คุณเพชรพูนภรณ วงศา
นิตย ไดกรุณานําซาวนาโดมมาใหผมไดใชอีก นอกจาก อานิสงส ของการสวดมนตร
ของหลวงพอจรัญแลว ประสิทธิภาพของ ซาวนาโดมก็ทาํ ใหผมดีวนั ดีคืน จนสามารถ
ลุกนั่งอยางคลองแคลว และเริ่มที่จะกาวขาเดินตอไปได
ขณะที่ผมเขียนเรื่องอยูนี้ ผมก็ยังเดินไมไดดวยตัวเอง ยังตองใชวอลคเกอร
ชวยอยู แตหัวใจขอผมยังไมยอมแพ ผมพรอมจะกาวตอไป ทุกวันถาไมเพลีย
จนเกินไปผมจะสวดมนตรทั้งเชา และกอนนอน เพื่อเปนสิริมงคลกับตัวเอง และถา
ใครมีปญหามา ผมก็จะใหกําลังใจ ใหสูชีวติ และแนะนําใหสวดมนตรขอพรจากหลวง
พอ
ผมรอดพนจากการคิดฆาตัวตาย จากความทอแทมาได เพราะบารมีของ
หลวงพอ ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพอ ขอใหหลวงพอมีสุขภาพแข็งแรงอยูเปน
รมโพธิ์ รมโทรของทุกคนตลอดไป

กฎแหงกรรม
กฎแหงกรรมฝนไดไฉนเลา
แหละคนเราเลือกเกิดไดไฉนหนอ
ความตองการความอยากได ไฉนพอ
ความทดทอสําเร็จไดไฉนกัน
พิการเพียงรางกายอยาอายแอบ
แสดงแบบเยี่ยงอยางคนสรางสรรค
การพิกลพิการบางก็ชางมัน
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เพียงใจนั้นงดงามดวยความดี
อยาไดทุกข อยาไดทอจงตอสู
พิสูจนตนใหโลกดูใหรูคา
ตราบยังมีดวงจิตชีวิตชีวา
ก็ยังมีมรรคากาวหนาไกล
ไมมีแขนไมเปนไรใหใชขา
ไมมีตาใชสัมผัสถนัดได
ไมมีขาจงใชแขนทดแทนไป
เพียงมีใจมุงมั่นเทานั้นพอ

ชีวิตตองสู
เกิดมามีชีวิต คิดตอสู
จงมองดูโลกกวางอยางสดใส
อุปสรรคมีมาฝาฟนไป
สุขทุกขไดผานพบประสบการณ
ชีพยังอยูคูดินอยาสิ้นหวัง
เพิ่มพลังสรางแรงแหงสังขาร
อยูรื่นรมยโลกวิไลไมวายปราณ
คิดสุขสันตวันใหมดังใจปอง
มีปญหามากนอยไวคอยแก
อยาทอแทชีวิตจิตเศราหมอง
หากยังเฝาโศกาน้ําตานอง
ใครจะรองกับเราก็เปลาเลย
หัวใจไมยอมแพ
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ความผิดหวังครั้งนี้ ซิใหรู
ถือเปนครูทดสอบตอบเฉลย
อยาใหมีครั้งใหมมากายเกย
แหงนหนาเงยมองฟาอยางทาทาย
ถาเราลมจมดินคนผินหนี
หาสูมีความหวังยังไมสาย
หากปรารมภปมดอยคอยอยากตาย
คงมิวายเขาหมิ่นสิ้นศักดิ์คน
ชัยชนะเรืองรองมองขางหนา
สรางคุณคาทําใจใหเขมขน
แลววางแผนกําหนดและอดทน
จะขามพนอุปสรรคสูหลักชัย

แดคนพิการทุกคน
ความพิการคับแคนทุกขแสนเข็ญ
ใครอยากเปนเห็นที่ไมดีแน
ชีวิตคนผันผวนมากปรวนแปร
หนีเกิดแกเจ็บตายใครหนีพน
อันตรายมีมากมายยากสังเกต
อุบัติเหตุเกิดไดในทุกหน
ทั้งไมเลือกเพศวัยใครมีจน
ถือเปนผลกรรมเกาเขาตามทัน
อยาสิ้นหวังหรือทอจงตอสู
หัวใจไมยอมแพ
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ถึงจะอยูที่ใดไมตองหวั่น
ทรนงเชิดหนามุงฝาฟน
เพียงใชความเชื่อมั่นเปนบันได
คนพิการหาใชไรชีวิต
ยังมีสิทธิ์ที่จะกาวหนาได
พิการรางอยาพาลพิการใจ
เพราะใครใครจะหยามหลูคอยดูแคลน
การประชดพาใจใหตกต่ํา
ยึดทางธรรมเปนหลักใจหนักแนน
ใจสงบยอมดับความคับแคน
เขาถึงแกนหลักธรรมนําสุขครอง

บุญเลิศ โกสุมา
๑๒๖/๒ หมู ๕ ตําบล ทุงคลี
อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
โทรศัพท ๐-๑๗๙๕–๘๕๕๐
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