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ประเทศไทยเรามีอะไรดี ๆ มากมาย ทั้งที่ธรรมชาติใหไวและบรรพบุรุษสรางไว
ในเกือบทุก ๆ เรื่อง ดังเชนการแพทยแผนไทย หรือยาสมุนไพร ซึ่งการรวบรวมคุณคา
สมุนไพรนี้ รวบรวมตามคําบอกเลา ของพระเดชพระคุณหลวงพอ ที่เมตตาแนะนําแก
ประชาชนที่สิ้นหวัง ที่มาขอพึ่งบารมี อยางไรก็ตาม เรื่องของการรักษาความเจ็บปวย
นั้น ทั้งการแพทยแผนไทยและแผนปจจุบัน ก็มีทั้งหายและไมหาย อยางที่มีผูกลาวไว

“รักษาก็หาย ไมรักษาก็หาย รักษาก็หาย ไม
รักษาตาย และรักษาก็ตาย ไมรักษาก็ตาย”

เกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บวา

การบอกยากลางบานหรือยาสมุนไพร

มักจะเปนการบอกเอาบุญ

(เศรษฐศาสตรชาวพุทธ) ตัวยาก็มีทั้งสดและแหง อาจดูไมนาจะมีประสิทธิภาพ และ
กรรมวิธีในการปรุงยาบางครั้งก็ยุงยาก

ไมเหมือนยาแผนปจจุบันที่ดูสวยงามนารับ

ทาน อีกทั้งคุณหมอก็ดูภูมิฐานนาเชื่อถือ ดังนั้น การบอกยาสมุนไพรจึงตองทําใจและ
ตองดูดวยวา เขาตองการความชวยเหลือหรือไม ถาไปบอกโดยเขาไมเอยปาก เขาก็ไม
เชื่อ เหมือนกับ “ขี้ขาบอกยาเศรษฐี”

ใบไมในกํามือ

๑

ยาสมุนไพรมักจะนิยมในคนรุนเกา กับ

คนที่สิ้นหวัง จากการรักษามาแลว

โดยเฉพาะเอดส มะเร็ง ไต เบาหวาน ผมเคยอานหนังสือหมอชาวบาน เมื่อกวา ๒๐ ป
มาแลว โดยคุณยอดธง เลาวา เพื่อนเปนมะเร็งรักษามาหลายหมอหลายโรงพยาบาล
แลว สิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต คุณยอดธงก็จัดยาแผนไทยกับสมุนไพร
ใหทาน ปรากฏวาหาย แตสิ่งที่ทําใหคุณยอดธงหมดกําลังใจและตั้งปณิธานวาจะ
ไมบอกยารักษาใครอีกตอไป ขอใหตําราสูญไปกับตัวเขา ก็คือ เพื่อนบอกวาเขาหาย
เพราะยาแผนปจจุบันที่หมอโรงพยาบาลจายให
ถาหลักสูตรแพทยศาสตรหรือเภสัชศาสตร ของทบวงมหาวิทยาลัย กําหนดให
นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยกอนสัก ๑-๓ ป แลวคอยเขาในระบบ บาง
ทีรูปแบบยาสมุนไพรไทยอาจพัฒนามากกวานี้

การที่เด็กจบมัธยมแลว

เรียน

วิทยาการสมัยใหมเลย ทําใหเขาไมเห็นคุรคาภูมิปญญาของบรรพบุรุษ กวาจะกลับตัว
ไดก็อายุมากแลว อยางที่สถาบันการแพทยแผนไทยกําลังดําเนินการอยูขณะนี้ ใน
อดีตชาวตางชาติเขาจะเขามาเสาะแสวงหาภูมิปญญาตํารายาแผนไทยและพืช
สมุนไพรของเรา ปจจุบันที่เห็นชัดเจนก็คือ ยาสีฟน จะเนนสมุนไพรมากที่สุด แลวก็ยา
สระผม นอกจากนั้นตางชาติเขาก็เห็นคุณคาอาหารไทยวาเปนยาโดยธรรมชาติ ก็ดู
ฮือฮาหนอยเพราะฝรั่งหรือญี่ปุนเปนคนบอก
◙

ไมมงคลที่ใชตอกลงพื้นที่กอนปลูกบานใหม ประกอบดวย ราชพฤกษ (คูน)

ชัยพฤกษ สักทอง ไผสีสุก ทองหลาง พยุง กันเกรา ทรงบาดาล
◙

มีผูหญิงคนหนึ่งอายุ ๓๕ ป หัวเขาเสื่อม ปวดมาก หลวงพอก็แนะนําใหดมื่

น้ําตะไคร และปฏิบตั ิกรรมฐาน ปรากฏวากายจากอาการปวดกระดูก (เธอบอกวา
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๒

หมอหามนัง่ พับขาแตเธอไมเชื่อหมอ เธอบอกเธอเชื่อหลวงพอ) รวมทั้ง เบาหวาน ก็
หายดวย (ตอนมาหาหลวงพอไมไดบอกเรื่องเบาหวาน แตเมื่อหายปวด ก็ตรวจ
น้ําตาลเปนปกติ) ทานที่ปวดกระดูกควรงดดื่มกาแฟ เพราะกาแฟกับกระดูกมันแสลง
กัน
อยางวันนี้ (๑๕ ก.ย. ๒๕๔๔) มีอยูรายหนึ่งปวดกระบอกตามาก หลวงพอก็
บอกใหไปหาหมอตรวจ เธอก็บอกวาตรวจแลว แวนก็เปลี่ยนแลว แตก็ยังปวดอยู ไป
หาหมออีก หมอก็บอกไมเปนอะไร หลวงพอมองหนาสักพัก ก็บอกใหลองดื่มน้ําตะไคร
ตางน้ําดื่มดู
◙

มะเร็ง

-

สวดมนตรใหมากเขาไว วางเปนสวด แลวดื่มน้ํา
ตะไครตางน้ํา หรือ

-

ลูกใตใบทั้ง ๕ กับ ตนไมยราบทัง้ ๕ นํามาตมกิน
ตางน้ํา สวดพาหุงมหากาฯ ดวย

◙

มะเร็งเม็ดเลือด

-

ยามะขาม (เกลือ ๓ บอระเพ็ด ๕ มะขาม ๗)
เสกดวยนวหรคุณ ๙

◙

โรคตับ

-

บรเพ็ดสด ๑ ชอนคาว เคี้ยว ๆ แลวตามดวยน้ําผึ้ง
เดือนหา

◙

โรคชัก (ตกใจชัก โมโหชัก)

-

พริกไทรอน ใสแคปซูล ทาน

เชา-เย็น ครั้งละ ๒ แคปซูล
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๓

◙

รอนใน อาเจียน

-

ใบตําลึงตมกินหาย ๆ หรือ ยอดกะทกรก +
ยอดตําลึง ตมกิน หรือคั้นเอาน้ํากิน

◙

โรคภูมิแพ

◙

โรคหอบ หืด

-

กินบรเพ็ด
-

นํา “ตนตําแยแมว” มาโขลกใสน้ําซาวขาว
กรอง เอาแตน้ํากิน

◙

โรคหัวใจโต

-

กินกระถิน แลวเอาเปลือก กับ รากมาตมน้ํา
ดื่ม

◙

นมหลง (ปวดนม หรือ นมคัด)

-

เอานุนมาจุดไฟ แลวใส

ไหกระเทียม อยาใหควันออก เอาปากไหกดครอบเตานมไมนาน นมไหล หายปวด

บิดหัวลูก (เปนโรคบิดระหวางตั้งครรภ ลูกขี้มักตายในทอง
หรือไมก็คลอดออกมาแลวตาย)
◙

- เปลือกมะพราวออน (ปอกผิวสีเขียวออก เอาเฉพาะ
สวนที่เปนกาบออน) บิดเอาแตน้ํา ๑ แกว
- น้ําปูนใส (ปูนกินหมาก) ๑/๒ แวย
- เปาะหอม
ทั้ง ๓ สิ่งนํามาโขลก กรองเอาแตน้ํามากิน
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๔

กระเพาะปสสาวะอักเสป,
กระเพาะปสสาวะ

◙

ปสสาวะเปนเลือด,

นิ่วใน

- ขาวเย็นเหนือขาวเย็นใต หนัก ๔ บาท
- ฟาทะลายโจร (สด) ๑ กํามือ
- หญาหนวดแมว (สด) ๑ กํามือ
- รากหญาคา (สด) ๑ กํามือ
ตัวยาทั้งสี่สิ่งตมดื่มแทนน้ํา (วันนี้ ๑๖ มิ.ย. ๔๔ ขาพเจาได
พบคนปวยซึ่งเขาบอกวาหมอไมมียารักษา

แตหลังจาก

หลวงพอเมตตาบอกยาขนานนี้ไป เขาไปเจียดยาจากราย
ขายยาแผนโบราณซึ่งเปนตัวยาตากแหงทั้งหมด ปรากฏ
วาเขาทานเพียง ๓ หมอเทานั้น ปสสาวะเปนปกติ เขาจึง
มารายงานใหหลวงพอทราบในวันนี้ เขาเขาไปกราบหลวง
พอดวยความประทับใจในพระคุณของหลวงพอ)
◙

ไขทับฤดู (เปนไขระหวางมีประจําเดือน)
๑. หญาเจาชู ๓ กํามือ
๒. ขาวเย็นเหนือขาวเย็นใต หนัก ๔ บาท
นําทั้ง ๒ สิ่งมาตมดื่มตางน้ํา

ใบไมในกํามือ

๕

◙

โรคกระเพาะ โรคลําไส
- ยาเกลือสะตุ (หนังสืออนุสาสนีปาฏิหาริย หรือหนังสือ
กฎแหงกรรม ธรรมปฏิบัติเลมที่ ) เชาชอน เย็นชอน

◙

หมอโรงพยาบาลดัง เปนกอนเนื้อที่คอ พิสูจนดวยการสวดมนตกับทานยา

มะขาม กอนเนื้อหาย ก็เลยมาบวชอยูที่วัดหนึ่งเดือน (ลูกศิษยคนหนึ่งไปผาตัดซีสต
cyst กลับมาเปนแผลเปนนูน และ ยังมีกอนอยูในบริเวณใกลเคียง ลองทานยา
มะขามดูกห็ าย : ผูรวบรวม)
◙

เชาตื่นขึ้นมา อยาเพิ่งรีบลุกขึ้น เมื่อลุกขึ้นมาแลว ก็นั่งสักพัก (๕ นาที) แลวจึง

คอยลุกขึ้น

ใบไมในกํามือ

๖

