หมวดที่ ๖
รูไวใชวา
B016
ถาผมจําไมผิด เคยอานประวัติของบรมครูแพทย (หมอชีวก โกมารภัจจ) กอนที่
อาจารยจะใหจบการศึกษา ใหนักเรียนทุกคนออกไปหาพืชที่เปนยามาใหมากที่สุด แต
หมอชีวก ทานไมออกไป อาจารยจึงถามวาเพราะอะไร ทานตอบวา

พืชทุกชนิด

เปนยา อาจารยจึงใหจบได
ถาทานเคยอานตํารายาสมุนไพรไทย หรือปจจุบันเรียกวา แพทยแผนไทย ทาน
จะตองประทับใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษ

แตนาเสียดายที่มรดกของบรรพชน

สรางไว กลับถูกทําใหดอยคุณคาไปนาน จนแทบจะหาคนรูจริงมาสืบทอดไดยาก ใน
ขณะเดียวกัน พืชสมุนไพรก็ถูกทําลายไปพรอมกับการบุกรุกปา โคนปา ทําใหหา
ตัวอยางดูไดยาก อยางไรก็ตาม ก็เปนที่นายินดี ที่ยังมีผูรูและเห็นคุณคา ไดพยายาม
รณรงคนํากลับมาใชในบางโรงพยาบาล ทําใหประหยัดงบประมาณไดหลายสิบลาน
บาท สมุนไพรที่หลวงพอบอกกับญาติโยม เชื่อวา ยังมีอีกมากแตไมมีผูรวบรวมไว ผูที่
เจ็บไขไดปวยก็จดจํากันเอง ที่นํามาเผยแพรนี้ก็เปนจังหวะที่ผมอยูในชวงเวลาที่ญาติ
โยมมาขอคําแนะนําพอดี ก็เลยบันทึกไว สวนยาที่เปนตํารับยา ที่เห็นบอยก็คือ ยาใบ
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๑

บัวที่รักษาเกี่ยวกับระบบประสาท (ไมใชโรคบานะครับ คนละอยางกัน) บํารุงประสาท
หลวงพอมักจะสั่งลูกศิษยไปเจียดมาให)

สมุนไพรที่หลวงพอเมตตาแนะนําแกญาติโยมเทาที่เก็บมาได มี
ดังนี้
◙

น้ําผึ้ง กับ ผิวมะนาว ทาหนาเปนประจํา ผิวหนาจะตึง

ไมเหี่ยวยน (ไส

ตะเกียงเจาพายุที่ใชแลว ผสมน้ํามะนาวก็ได)
◙

น้ําสมมะขาม (มะขามเปยก) สระผม ผมจะออนสลวย ฯ

◙

เลือดกําเดาออก ใหเอาใบพุทรา (พุดซา) มาตมดืม่ ฯ

◙

โรคกะเพาะ ใหเอากลวยน้ําวาดิบ ฝานบาง ๆ ตากแดดใหแหงสนิท แลวปน

ใหเปนแปง ตักเขาปากครั้งละชอนคาว แลวดื่มน้ําตาม ฯ
◙

โรคไต เอาเปลือกงิ้วแดง มาสับ ๆ ตมดื่มตางน้ํา ฯ

โรคตับแข็ง กินบอระเพ็ดวันละ ๕ แวน (ยาวประมาณ ๒ ซม. หรือ ๑
องคุลี) โดยเฉพาะคุณแมที่กินยาดองหลังคลอดบุตร และถาจะ รักษามะเร็ง หรือ
โรคทองมาน ตองลงดวย นะโมพุทธายะ ฯ
◙
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๒

◙

ยาอายุวัฒนะ ประกอบดวย เกลือเม็ด ๓ สวน บอระเพ็ด ๕ สวน

มะขามเปยก ๗ สวน นํามาผสมบดรวมกัน ทานเชา – เย็น หรือกอนนอน ครั้งละกอน
เทาหัวแมมอื
-

ทองเฟอ มดลูกเสีย ไดกันมา ๑๕ ปไมมีลูก ทานยานี้แลว ปรากฏวา
ปจจุบันมีลูก ๓ คน

- รักษา โรคมะเร็งระยะเปนใหม ๆ
- ถาจะรักษา โรคเอดส ตองเสกดวยพุทธคุณ ๑๐๘ ฯ
(ลูกพี่ลูกนองของขาพเจาเลาใหฟงวา

เคยพบคุณยายคนหนึ่งอยูบานเขา

กะลา อําเภอทาตะโก นครสวรรค เมื่อหลายสิบปมาแลว กําลังกวาดลาน
บานทาทางแข็งแรง จึงถามวาคุณยายอายุเทาไร คุณยายบอกวา อายุ
๑๐๗ ป แลวถามตอวาทานยาอะไร คุณยายก็ตอบยาขนานนี้ : ผูรวบรวม)

ปวดกระดูก ปวดหลัง ปวดแขงปวดขา ปองกัน
กระดูกผุ นั่งดูหนังสือแลวตาลาย ลุกขึ้นแลวหนามืด ปองกัน โรคไต

◙

ชาตะไครแก

เบาหวาน คอเลสเตอรอล ตนตะไครสวนที่เปนเปลือก (ไมเอาใบ) หั่นตากแดดใหแหง
สนิทแลว นํามาคั่วใหเหลือง เก็บไวชงหรือตมกินน้ําเหมือนกินน้ําชา ฯ
◙

ลําไสเนา (ราวป พ.ศ. ๒๔๙๙) ขนาดจิบนิดเดียว ปวดแทบขาดใจ คุณหมอ

โรงพยาบาลศิริราช ลงความเห็นตองผาตัด ตอน ๐๙.๐๐ น. ปรากฏวา เวลา ๐๖.๐๐
น. หลวงพอหนีกลับวัดเลย แลวผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสิงหบุรีมาเยี่ยม พรอม
กับทํายาถวาย เปนยาเทวดา ผูพ ิพากษาทานนี้ชื่อ มหาเทียบ นองบุญนาค เปรียญ
ธรรม ๖ ประโยค (เสียชีวิต ในป พ.ศ. ๒๕๐๐)
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๓

เอาเกลือมา ๓ กํา ใหหลวงพอจับเกลือ กลั้นใจหยิบ ๓ จับ แลวเทใสหมอดิน
ทานสอนใหทองวา พุทธัง ปจจักขามิ ๑ กํา ธัมมัง ปจจักขามิ อีก ๑ กํา สังฆัง ปจจัก
ขามิ อีก ๑ กํา แลวก็ใสหมอดิน พอสะตุเกลือ (เผาเกลือในหมอดิน) เสร็จ ปนเปนผง
แลว เอาไขขาวไขไก (ไขแดงไมเอา) ใสลงไปแลวคนใหเขากัน ทองคาพ พุทธัง ปจจัก
ขามิ ธัมมัง ปจจักขามิ สังฆัง ปจจักขามิ เทานั้นเอง หลวงพอฉัน ๑ ชอนคาว ปวดดิ้น
อยูในโบสถ สลบไป ๓ ชั่วโมง ฟนขึ้นมาก็หาย สามารถดื่มน้ําได
คุณหมอที่ศิริราชมีจดหมายมาถามวา ตายหรือยัง หลวงพอก็มีจดหมายตอบ
ไปวา หายแลวดวยยาเทวดา คุณหมอมาถึงวัดเลยขอจดยาไป พอดีแมยายหมอก็เปน
โรคเดียวกัน ก็ไดยานี้รักษาหายอีกคน ฯ
◙

เสียงแหบแหง กระเทียม พริกไทย โขลกละเอียดละลายดวยน้ําผึ้ง ฯ

◙

ตกขาว สับปะรดทัง้ หัว หมกปูนขาว ๓ วัน (ถายังไมสุกหรือฉ่ําหมกตอ) เลว

นํามาปอกทาน ตามปกติ ฯ
◙

โรคชัก (เสนเลือดหัวใจตีบ) พริกไทเม็ดโขลกละเอียด ทานครั้งละประมาณ

๑ แคปซูล ยาแผนปจจุบัน ทานเชา – เย็น ฯ
◙

ตื่นเชาแกวงแขน ๑๐๐ ครั้ง เตะขาขึ้น ๑๐๐ ครั้ง แลวอยาเพิ่งไปลางหนา ดื่ม

น้ําสะอาดบริสุทธิ์ ๕ แกว (ถาอายุเกิน ๔๕ กินน้ําตม ถายังไมถึง ๔๕ ไมตองตม)
รับรอง อุจจาระดี หูตึงหาย ปวดศีรษะซีกหนึ่ง น้ําตาไหล ปวดลูกตา หายเลยทีเดียว ฯ
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๔

