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ทานนายแพทยสมหมาย ทองประเสริฐ พอพระของชาวสิงหบุรี เปนทานหนึ่ง
ที่สรางบุญกุศลรวมกับรวงทอง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตนมา คือชวงเวลาที่รวง
ทองสรางวัด ทานเชื่อเรื่องกรรมเรื่องบาปวามีอยูจริง เหมือนเงาของเราเอง ทานจึง
เขียนเรื่องราวใหลงในหนังสือเลมนี้เพื่อเผยแพรใหทุกทานแลเห็นผลของกรรมเวร
อยางชัดเจนในบท ธรรมโมภาส ซึ่งกลาวถึงการประกอบกุศลผลบุญในชีวิตรวงทอง
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานที่มีเจตนาชี้แนวทางอันเปนประโยชนยิ่ง
โดยใชเหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานเปนเครื่องยืนยัน
น.พ. สมหมาย ทองประเสริฐ
ยิงกระทิง
ผมชื่อสมหมาย ทองประเสริฐ เกิด ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๔ ขณะนี้อายุได
๘๐ ป สํ า เร็ จ เภสั ช ศาสตร บั ณ ฑิ ต และแพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต เคยรั บ ราชการ
ดังตอไปนี้
ป แ รกที่ สํ า เร็ จ เภสั ช ศาสตร บั ณ ฑิ ต รั บ ราชการเป น อาจารย อ ยู ค ณะเภสั ช
ศาสตร ๑ ป แลวกลับมาเรียนแพทยตอที่ศิริราช หลังจากสําเร็จแพทยแลว ผมไดไป
ทํางานที่สถานเสาวภา ๑ ป เนื่ องจากสนใจในการคนควา พิษสุ นัขบ าและพิษงู
ตอมาไดกลับมาเปนแพทยประจําอยูโรงพยาบาลศิริราชอีก ๓ ป ฝกฝนทางดาน
ศัลยกรรม และไปรับราชการที่โรงพยาบาลตํารวจได ๘ เดือน ก็ลาออกมาเขารับ
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ราชการในกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เริ่มกอสรางโรงพยาบาลสิงหบุรี
และทําการเปดอยางเปนทางการเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘
พ.ศ.๒๕๑๘ เลื่อนขึ้นเปนนายแพทยใหญจังหวัดสิงหบุรี ลาออกจากราชการ
เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๒๑ ขณะนี้เปนขาราชการบํานาญกระทรวงสาธารณสุข
กระผมมี ค วามเชื่ อ ในกฎแห ง กรรม ซึ่ ง กระผมได มี ป ระสบการณ ใ น
ขณะที่มีชีวิตอยู ซึ่งเปนบาปกรรมที่กระผมยังจําไดติดตามจนทุกวันนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕ กระผมไปลาสัตวที่บานบอ
ไทร อ.นาเฉลียง จังหวัดเพชรบูรณ ตองเดินขามเขาไปอีก ๒ ลูก ซึ่งเมื่อครั้งนั้นปา
ยังทึบมาก เมื่อไปถึงจุดที่นั่งลาสัตว พรานก็ใหผมอยูกับนายแพทยที่เปนลูกนอง นั่ง
อยูกัน ๒ คน ในระหวางโพรงของรากตนไมใหญหางจากที่นั่งไปประมาณ ๒๐
เมตร มีซับน้ําสําหรับสัตวลงมากินน้ํา ขณะนั้นเปนเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. นั่ง
อยูไดสักพักหนึ่งก็มีสัตววิ่งลงมาจากเนินเขา แผนดินสะเทือน ผมก็คอยๆ ชะโงกขึ้นดู
เห็นกระทิงตัวใหญตัวเดียวกําลังคอยๆ เดินไปหาน้ําซับ ผมก็สะกิดนายแพทยผูชวย
วาพอกระทิงเดินเลยโพรงไมไป ใหชวยกันยิงตรง โคนขาหนา พวกปาเรียกวา ตรง
รักแรแดงเพราะจะถูกหัวใจพอดี พอกระทิงเดินเลยไปไดจังหวะผมกับผูชวยก็ยิง
ที่เดียวกัน คนละนัดเขาตรงเปาพอดี กระทิงวิ่งพุงผานโพรงไมที่ผมซอนอยูขึ้นไปบน
เนินชนกอไผ และก็หวนกลับลงมาคูเขาหนาอยูหางผมประมาณ ๑๐ เมตร ผมดู
หนากระทิงขณะนั้นรูสึกกลัวมากเพราะเพิ่งเคยยิงเปนครั้งแรก กระทิงคูเขาหนาหัน
หนามาทางผม เลือดไหลจากทางจมูกปากเต็มไปหมด โดยเฉพาะตาของกระทิงนา
กลัวมาก สีเขียวปดและมองอยางอาฆาต ผมกับผูชวยก็ไมทราบจะทําอยางไรเพราะ
มืดพอดี จะกลับเองก็ไมรูทางตองนั่งเฝาอยูเชนนั้นจนสวางไมไดนอนทั้งคืน พอรุงขึ้น
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พรานก็พาพวกมาหลายคน บอกวาไดยินเสียงปนนาจะไดกระทิง พวกพรานก็แลเนื้อ
ไปกิน สวนผมก็เอาหัวยางไฟกับมาบาน
พ.ศ.๒๕๐๖ นองชายผมก็รถคว่ํา เสียชีวิตตรงปากทางที่เขาบานบอไทร
พอดี ทํ า ให ผ มนึ ก ถึ ง สายตาอั น อาฆาตของกระทิ ง ว า อาจจะมาเอาชี วิ ต
นองชายผมก็เปนได
ยิงตานก
ครั้งที่ ๒ ระหวาง พ.ศ.๒๕๐๕ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ เวลาบายๆ วันหยุด ไมมี
คนไข ผมก็ชอบถีบจักรยานไปตามถนนสายสิงหบุรี-ลพบุรี พรอมกับปนลูกกรดยาว
เที่ยวยิงนกไปเรื่อยๆ พรอมกับลูกนอง ขี่จักรยานตามไปอีก ๑ คน เนื่องจากผมเปน
ยิงปนคอนขางแมน อยูมาวันหนึ่งผมกับลูกนองก็ออกไปยิงนกกันอีกตามขางถนน
จะมีตนตาลสูงมากอยูเรียงรายไป พอไปถึงตนตาลตนหนึ่งสูงมาก มีอีแรงเกาะอยู
บนกานใบตาล ๑ ตัว ลูกนองผมก็ทาผมวาถายิงแมนจริงก็ใหยิงเขาตาอีแรงใหเขาดู
ผมกําลังคะนองไมไดคิดถึงบาป ก็ยกปนเล็งไปที่ตาอีแรงขางขวา ปรากฏวาผมยิง
เขาตาอีแรงขางขวาพอดี ทะลุสมองหลนมาตาย ผมก็ไมไดคิดอะไรในเรื่องนี้ ตอมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผมเขาไปเที่ยวปาที่อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี กลางคืนก็เดิน
กันเขาไปในปา บังเอิญวันนั้นโชคราย ผงขี้เลื่อยปลิวเขาตาขางขวาผมพอดี รูสึก
เคื อ งมาก แต อ ยู ใ นป า จะกลั บ กลางคื น ก็ ไ ม ไ ด ต อ งอยู จ นรุ ง เช า ผมก็ ใ ช น้ํ า ที่
รับ ประทานล างตาเปนระยะๆ เพื่ อ ลดความเคืองของตา พอเช า ผมก็ รีบกลั บ มา
โรงพยาบาล ทําการลางตาและหยอดตาทั้งยาชาและยาแกอักเสบ อาการก็ไมดีขึ้น
ผมก็ใหหมอดูหลายคน ทุกคนบอกวาไมเปนไรนอกจากเคืองเทานั้น แลวก็ใหยา
หลอดและรับประทานอาการก็ไมดีขึ้น ทั้งเคืองทั้งปวด ผมก็ไปหาเพื่อนหมอตาที่ศิริ
ราช ตรวจก็บอกวาไมเปนไรทุกทีสวนตาผมทั้งปวดเคืองและคอยๆ มัวขึ้นจนบอด
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สนิท รักษาไมไดทําใหผมระลึกถึงการยิงเขาลูกตาของอีแรง ก็เปนการรับกรรมที่ได
ไปทําเขา
ทานผูอานไดอานเรื่องนี้แลว โปรดไดคิดพิจารณาใหถองแท เพราะเปนเรื่อง
จริงที่ผมประสบมา ขอทุกทานอยาไดกอกรรมทําเวรกับสัตวและมนุษยทั้งหลายเลย
ยิงลูกชะนี
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๑-๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๑๐ ผมกับคณะพากัน
เขาไปลาสัตวในปาลําขาแขงที่ อ.บานไร จ.อุทัยธานี ซึ่งไปกันเปนประจําทุกป กอน
ผมเขาปานองสาวผมบอกวาอยากไดลูกชะนีมาเลี้ยงสัก ๑ ตัว ผมก็รับคําวาจะ
พยายามหามาให
เมื่อผมเขา ไปตั้งแค มปใ นปา เรีย บร อยแล ว ผมกั บพวกก็ ออกไปล า สัต ว กั น
ตั้งแตเชาจนกระทั่งเย็น แลวกลับมานอนแคมปเชนนี้ทุกวัน วันสุดทายที่รุงขึ้นจะ
กลับ ผมก็นึกไดวานองสาวสั่งเรื่องลูกชะนี ผมจึงบอกพวกพรานวาอยากไดลูกชะนี
พวกพรานบอกผมวา ถาอยากไดลูกชะนี ตองยิงแมชะนีใหตายจึงจะไดลูก เพราะ
ลูกชะนีจะเกาะอยูที่หนาอกของแมตลอดเวลา
ขณะนั้นผมไมไดนึกถึงบาปกรรม เพียงแตอยากไดลูกชะนีมาฝากนองสาว ผม
จึงใหพรานพาผมไปในปาโปรงที่มีชะนี และมองเห็นชะนีไดชัดๆ พรานก็พาผมไป
บริเวณที่ไปนั้นเปนปาโปรง มีตนไมสูงหางกันเปนระยะ มองเห็นชะนีไดชัด บริเวณ
นั้นเปนภูเขาดินเตี้ยๆ มีหลายลูกอยูสลับกัน ผมเห็นชะนีหลายตัว มีตัวหนึ่งซึ่งกอด
ลูกเล็กๆ ไวที่หนาอก ผมก็หมายตาไว พรานก็เปนชวยไลชะนีใหมาทางผม พอชะนี
มาทางผม ผมยกปนจะยิงชะนี ชะนีก็หนีไปตนไมอื่นผมก็พยายามวิ่งไลยิงไปแตก็ผิด
เมื่อชะนีหนีผมไปมาหลายครั้ง ชะนีคงจะเหนื่อยก็หยุดเกาะกิ่งไมเฉยอยู สวนผมนั้น
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เมื่อไลตามชะนีไปมาหลายครั้งก็เหนื่อย เมื่อเหนื่อยมือก็สั่น พอชะนี้หยุดผมก็ยกปน
ยิงแมชะนี ทั้งๆ ที่ผมเปนคนยิงปนแมน แตดวยความเหนื่อย มือสั่นทําใหผมยิง
พลาดไปถูกขาขวาของลูกชะนี ขาลูกชะนีก็หักหอยลง ผมเห็นลูกชะนีเอามือจับขาที่
หอยลงแลวก็ยกขึ้นพรอมกับรอง ผมก็ตกใจและเสียใจในการกระทําของผม ผมจึง
ตัดสินใจยิงลูกชะนีใหตาย เพื่อจะไดไมทรมาน พรอมกันนั้นผมก็สงปนใหพรานถือไว
และบอกกับพรานวาเลิกกันที ตอไปนี้ผมจะเลิกเขาปายิงสัตว และผมก็เลิกมาตั้งแต
วันนั้น และไมยอมฆาสัตวอีกเลยนอกจากพวก ยุง มด และปลวก
ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ ผมไปขุดดินปลูกตนไมโดยขุดดวยจอบ ไมทราบวาไป
ฟนดินทาไหน รูสึกแปลบที่บั้นเอว และราวไปทางสะโพกขวาเรื่อยไปจนถึงนิ้วกอย
เทาขวา ผมก็หยุดขุดดิน กลับมาบาน ทําการนวดบริเวณที่ปวดดวยน้ํามันและกิน
ยาแกปวด แลวก็นอนพัก อาการปวดก็ทุเลา รุงขึ้นผมก็ไปเอ็กซเรยดูกระดูกสันหลัง
ตรงบั้นเอว ดูจากเอ็กซเรยแลว หมอเอ็กซเรย ก็บอกผมวา ขณะขุดดินอาจจะเอี้ยว
เอวแรงไปทําใหกระดูกทับเสน ไมนาจะเปนมาก จากนั้นผมก็ไดทาถูนวดดวยยา
และรับประทานยาแกปวดตลอดมา อาการก็ทรุดหนักลง อยูๆ เวลาเดินบางครั้งก็
เดินปกติ พอนึกจะปวดขึ้นมาก็ปวดจากสะโพกลงไปขาทุกครั้ง อาการปวดเปนมาก
จนตองฉีดยาชา เขาไปที่เสนประสาทใหญที่สะโพก เพื่อทําใหประสาทชา บางครั้ง
ทั้งฉีดและกินยาก็ไมหายปวด ไดซื้อเข็มขัดรัดเอวมาสวมใสอาการก็เหมือนเดิม นึก
จะปวดขึ้นมาละก็บางครั้งตองคลานจากชั้นบนลงมาชั้นลาง เพราะเดินไมได เมื่อ
เปนเชนนี้ ผมก็นึกถึงกฎแหงกรรมตามทันในการยิงถูกขาขวาของลูกชะนี (เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๑๐) ผมก็ ทรมานด วยการปวดเช นนี้ มาตลอด ผมจึงได ตั้งจิต
อธิษฐานถึงลูกชะนีวาขออโหสิกรรมใหผมดวย เพราะผมทําบาปไปดวยความคะนอง
ทุกครั้งที่กรวดน้ําใหเจากรรมนายเวร และลูกชะนีทุกครั้ง และขออโหสิกรรมทุกครั้ง
เพราะผมไมทราบวาจะทําอยางไรใหหายปวด ทั้งๆ ที่ตนเองเปนแพทย การปวดนั้น
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ผมไมทราบจะบรรยายไดอยางไร มันปวดตั้งแตสะโพกถึงนิ้วกอยขวาทุกครั้ง จน
บางครั้งผมอยากจะกินยานอนหลับใหตายไปเลย เพื่อจะไดไมทรมานจากการปวด
๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ ผมได ย า ยคลิ นิ ก เข า มาอยู ที่ บ า นหลั ง โรงพยาบาล
สิงหบุรี และไดตั้งจิตอธิษฐานวา ตอไปนี้จะเลิกกินเนื้อสัตว จะกินแตน้ําขาว และไว
ตามิ ล ด ข วด และผลไม พ ร อ มกั บ กิ น ปลาตั ว เล็ ก ๆ เท า นั้ น พร อ มกั น นั้ น ผมก็ ยั ง
อธิ ษ ฐานขออโหสิ ก รรมลู ก ชะนีต ลอดเวลา ทั้ งก อ นนอนและเวลากรวดน้ํ า อยู ๆ
อาการปวดที่เคยปวดก็หายไปเปนปลิดทิ้ง ทั้งๆ ที่ไมไดรักษาอะไร เข็มขัดรัดสะโพก
ก็ไมตองใช กลับมาขุดดินไดเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่อายุ ๘๑ ปแลว และขณะที่เขียน
บันทึกนี้ก็ไมเคยปวดเลย แสดงวาการทําบุญและขออโหสิกรรมที่ไดขอตลอดมาไดรับ
การอโหสิกรรม จากเจากรรมนายเวรและลูกชะนีที่ผมยิงแลว และผมก็พยายามสอน
คนเรื่องฆาสัตววาอยาทําเลย เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็มีความเจ็บปวดเมื่อถูกทํา
ราย และกลัวตายกันทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวา บาปกรรมนั้นมีจริง โดยเฉพาะตัวผม
กรรมตามทันตั้งแตยังมีชีวิตอยู ถึงแมผมจะทําบุญ ทําทานมากก็จริง แตไมสามารถ
ลบลางกรรมนั้นได…
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