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หลวงพ่อทูลเล่าว่า สมัยเป็นฆราวาส ท่านเป็นหมอชาวบ้าน ที่มีความรู้ทั้งเรื่องสมุนไพรและยา

แผนปัจจุบันพอสมควร มีความชำนาญในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและเข้าเส้นเลือด ในช่วงหนึ่งท่าน

เคยอุปัฏฐากหลวงปู่ขาว ตอนที่หลวงปู่ป่วยเป็นวัณโรค ท่านเป็นผู้ดูแลเรื่องสุขภาพ คอยฉีดยาให้ ท่าน

เรียกตนเองว่า “หมอทูล หมอใหญ่ทูล” 

หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจเข้มแข็งมาโดยตลอด ท่านไม่เคยแสดงความ

อ่อนแอให้เห็น ใช้ความอดทนพึ่งตนเองตลอดมา ท่านต้องเดินทางตลอดเวลาเพื่อไปโปรดลูกศิษย์ทั้งใน

และนอกประเทศไทย หลวงพ่อมักจะพูดเสมอว่า “ท่านทำทุกอย่างแข่งกับเวลา จะทำประโยชน์เพื่อ

อนุเคราะห์ผู้อื่นให้มากที่สุด หลวงพ่อขอมอบงาน สิ้นสุดท้ายของชีวิต ให้กับโลกทั้งสามนี้เป็นชาติ

สุดท้าย” โดยเฉพาะงานเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวโลก ท่านจะแสดงธรรมทุกเวลาและทุกสถานที่ที่มีผู้

อาราธนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งคำพูดและการกระทำให้กับคนทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ และ

ชนชั้นวรรณะ  

จนเมือ่วนัที ่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ หลวงพอ่ประสบอบุตัเิหตรุถลากในวดัพุง่เขา้ชนฝาผนงัโรงครวั

ฝ่าเท้าข้างขวากระแทกกำแพงอย่างแรงจนกระดูกส้นเท้าร้าว เท้าปวดและบวมแดง ท่านพยายาม

ทำการรักษาด้วยวิธีโบราณ คือ เอาอิฐมาอังไฟร้อนแล้วประคบ วันต่อมาแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานี 

ขอโอกาสเข้าเฝือกอ่อน แต่ไม่นานท่านก็ให้ถอดออก เพราะท่านจะใช้วิธีทาน้ำมันรักษา การเจ็บป่วย

ครั้งนั้นทำให้ท่านเดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น และใช้ไม้เท้าอยู่หลายเดือน จึงเป็นเหตุที่ทำให้หลวงพ่ออยู่

วัดได้นานมาก ถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ เนื่องจากท่านเป็นคนไม่อยู่นิ่ง 

ทำงานตลอดเวลา และด้วยท่านเป็นหมอใหญ่มาก่อน ไม่ว่าท่านไปพบต้นสมุนไพรที่ไหนก็ตาม เช่น 

ท่านเคยเก็บเมล็ดต้นหมากซักที่สามารถนำมาทำสบู่ ยาสระผม ตอนไปหาสถานที่สร้างวัดที่ฮ่องกง  

มาปลูกที่วัดป่าบ้านค้อ ท่านจึงดำริให้จัดหาสมุนไพรต่างๆ มาปลูกเพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อผลิตยารักษา

โรคต่างๆ ให้กับคนทั่วไป เช่น ยารักษาโรคธาลัสซีเมีย 

ช่วงที่ท่านเริ่มป่วยหนักเป็นครั้งแรกนั้น เท้าของท่านมีอาการอักเสบ บวม และปวดเจ็บ พอ

อาการอักเสบลดลง ก็เริ่มมีคนที่รู้จักและศรัทธามาสอบถามอาการและหาหมอมารักษา ซึ่งล้วนแต่เป็น

หมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาต่างกันไป มีทั้งหมอนวด หมอเป่า หมอเส้น หมอเทวดา หมอตาดี 

หมอตาบอด ทั้งพระและฆราวาส ถ้าใครมาก็จะรีบมาจับขาท่าน แล้วนวด ท่านก็เมตตาให้ทำสารพัด

อย่าง ลองทุกวิถีทาง อาการก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่มีปัญหาตามมาคือ ขาเริ่มลีบ อ่อนแรง  
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เริ่มมีปัญหาเรื่องมีเอ็นขึ้นที่หน้าท้อง มีอาการเบื่ออาหาร ตอนหลังที่ฝ่าเท้ามีไตแข็งขึ้นกลางฝ่าเท้า   

ยิ่งทำให้ท่านรำคาญ เบื่ออาหารมากขึ้น อ่อนเพลีย ไม่มีเสียงจะพูด และเทศน์ได้ไม่นาน ท่านจะรู้สึก

เหนื่อยมาก ตั้งแต่ท่านประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ ท่านเริ่มอนุญาตให้คนมานวดมาจับองค์ท่านมากขึ้น 

ซึ่งแต่เดิมท่านไม่อนุญาตและไม่ชอบให้ใครมานวดหรือจับองค์ท่านเลย บอกว่า “ไม่ชอบ เดี๋ยวเคยตัว” 

และหลังจากที่ท่านเดินได้ดีขึ้น ท่านก็เริ่มรับกิจนิมนต์ตามเดิม เท้าที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นอุปสรรคต่อการ

เดินทางตลอดมา แต่ท่านก็อดทนและไม่แสดงอาการให้ศิษย์หรือคนทั่วไปรู้ จะบอกให้ลูกศิษย์ใกล้ชิด

ฟังในบางครั้งเท่านั้น ลูกศิษย์แต่ละคนจึงพยายามหาวิธีการต่างๆ มาแนะนำเพื่อจะทำให้ขาท่านกลับมา 

แข็งแรงเหมือนเดิมให้ได้  

ในช่วงนั้นท่านทำงานหนักมากขึ้น เพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจธรรมะหลากหลายรปูแบบ ทา่นเขยีน

คำกลอนอีสานหลายเรื่อง ได้แก ่ พระเวสสันดร กลอนคติเตือนใจ เรวตะ-ลีลาวดี ละครประวัติ  

หลวงพ่อ นอกจากนี้ท่านยังพัฒนาพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เพื่อทำสวนสมุนไพร ทำยาสมุนไพร ลูกศิษย์หลายคน 

เริ่มคิดสงสัยหลวงพ่อว่า “ทำไมต้องรีบทำอะไรไว้มากมายและทำอย่างใหญ่โต” อนุญาตให้ก่อตั้ง

มูลนิธิวิวัฏธรรม เพื่อขออนุญาตทำโรงผลิตยาสมุนไพร และร้านยาบ้านค้อโอสถ ให้พัฒนาพื้นที่บางส่วน 

เป็นที่ปลูกพืชผัก เพื่อเก็บกินภายในวัด หลวงพ่อมักพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “หลวงพ่อทำทุกอย่างไว้ให้เก็บกิน 

ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่จะได้เก็บกินเลี้ยงวัดได้” ช่วงหลังหลวงพ่อทำงานหนักมาก จนร่างกายที่เคยแข็งแรง   

รับไม่ไหว  แต่เดิมท่านไม่เคยป่วยเป็นไข้หวัด ท่านก็เริ่มเป็น เริ่มปวดเมื่อยตามตัว และเหนื่อยง่าย 

ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ หลวงพ่อเริ่มเจ็บเท้า และมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้น ผลจาก 

อุบัติเหตุครั้งนั้น หนังบริเวณอุ้งเท้าข้างขวาหนาผิดปกติ มีลักษณะตึงเหมือนมีพังผืดยึดอยู่ข้างใน   

ซึ่งตามตำราจีนบอกว่า บริเวณนี้เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร แพทย์ที่เป็นลูกศิษย์จากโรงพยาบาลศิริราช

มาขูดลอกผิวหนังบริเวณนี้ออก หมอฝังเข็มจากฮ่องกงก็มาฝังเข็มให้ ทำให้ช่วงนี้อาการเบื่ออาหารดีขึ้น   

ฉันอาหารมีรสชาติมากขึ้น หลังจากนั้นประมาณ   

๒ สัปดาห์ หนังเท้าเริ่มหนาขึ้นอีก อาการเบื่ออาหาร

กลับมา ท่านก็หาทางดูแลหนังบริเวณนี้ด้วยตัวเอง   

โดยทายาให้หนังลอกแล้วใช้เครื่องมือค่อยๆ ขูดออก 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ไปตรวจเท้าที่   

โรงพยาบาลสมิติเวช พบว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้น ทำให้

กระดูกเท้าข้างขวาแตก แต่ ได้ปล่อยให้หายเอง  

ตามธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้กระดูกฝ่าเท้าข้างขวาผิด
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รูปไปจากเดิม และการที่กระดูกส้นเท้าแตก จึงทำให้กระดูกทรุด แต่กล้ามเนื้ออุ้งเท้าที่แข็งแรงช่วยรับ  

น้ำหนักอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าหมอนรองกระดูก ที่เอวปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม ๒ ข้อ เป็นสาเหตุให้

ขาไม่มีแรง ได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพอที่จะช่วยพยุงกระดูกที่เสื่อม

ตามวัยได้ ส่วนฝ่าเท้ามียาทาเพื่อให้หนังนิ่ม และแนะนำไม่ให้ขูดผิวหนังที่ฝ่าเท้าอีก 

วันนั้นกว่าจะกลับถึงวัดมกุฏฯ ก็ค่อนข้างมืดเพราะรถติด เมื่อถึงที่พัก ท่านให้เล่าถึงสิ่งที่  

จดบันทึกมา ให้ทายาและทบทวนท่าการออกกำลังกายตามที่หมอแนะนำในคืนนั้นเลย สองวันต่อมา  

ได้นำรายงานการรักษาจากแพทย์มาถวาย ท่านบอกว่า “หลวงพ่อจะไม่รักษา หลวงพ่อจะปล่อย  

ให้เป็นไปตามธรรมชาติจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต” เมื่อได้ยินแล้วก็งง หน้าตาคงเป๋อเหรอ เนื่องจาก

เป็นประสบการณ์ใหม่ เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานถวาย รุ่งขึ้นอีกวันเข้าไปกราบ ท่านเมตตาคุยด้วยว่า   

หลวงพ่อว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติ เมื่อแก่ตัวจะลำบาก ท่านคงอยากจะให้กำลังใจ 

ชว่งนีไ้ดท้ายาตามแพทยบ์อกทีฝ่า่เทา้ทกุวนั เชา้ - เยน็ สามวนัผา่นไป ลกูศษิยท์ีม่าชว่ยไดพ้ดูขึน้วา่ 

ฝา่เทา้ทา่นแดงๆ สงสยัหลวงพอ่จะแพย้า เอะใจ เรียนถามท่านว่า ท่านทายาที่ทำให้หนังลอกหรือเปล่า 

ท่านตอบ “อย่าถาม อย่าถาม” เรียนท่านว่า ทำตัวไม่ถูกเพราะคุณหมอแนะนำมาไม่ให้ขูดผิวหนัง   

ที่ฝ่าเท้าเอง ขณะที่พูดออกมานั้น นึกถึงเหตุการณ์ที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอกระดูก เพราะปวดกระดูก

บริเวณสะโพกทำให้เดินไม่ถนัด หมอให้ยามากิน ๑ สัปดาห์ แล้วนัดไปตรวจ กินยาได้ ๓ วันก็เลิกกิน 

แล้วไปหายามาทานวดเอง ถึงวันนัดได้เล่าให้หมอฟัง ต้องการให้หมอย้ำกับพ่อเรื่องการกินยาตามเวลา 

หมอหันมาพูดกับเราว่า “คุณรู้อะไรไหม พ่อเรากว่าจะมาถึงวันนี้ชีวิตท่านผ่านอะไรมาเยอะมาก   

การที่ท่านกินยามา ๓ วัน แล้วเห็นว่าไม่ได้ผล ท่านก็หาทางรักษาด้วยตัวท่านเอง คุณสิควรจะ

เข้าใจในตัวท่าน” 

ได้คำตอบสำหรับตัวเองว่า “เราสิควร

จะเข้าใจในตัวหลวงพ่อ การจะรับหรือไม่รับ

ในสิ่งที่หมอแนะนำมา จะขึ้นกับตัวหลวงพ่อ

เป็นหลัก” 

วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ ทา่นไปตรวจ  

ร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กับนายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์ พบก้อนเนื้ อขนาด   

๒ x ๑.๕ เซนติเมตร ที่ปอดขวาด้านบน   
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มีโอกาสเป็นก้อนเนื้อปกติ เพราะยัง  

ไม่พบต่อมน้ำเหลืองในปอด ค่า CEA 

เกี่ยวกับมะเร็งยังปกติ หมอคิดว่าอาการ

เบื่ออาหาร และพลังเสียงที่ลดลง น่าจะ

เป็นผลมาจากก้อนเนื้อนี้ แนะนำให้

ผ่าตัดออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 

วันนั้นท่านบอกว่า “หลวงพ่อเป็น

พระมีคนรู้จักมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ 

ท่านมีงานใหญ่รออยู่ ๒ งาน คือ ไป

อินเดีย ๓๐ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๑ และงานมาฆบูชาของวัด   

๑๖ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้ผ่าน ๒ งานนี้ไปก่อน” หมอได้ต่อรองว่า ขอให้งดไปอินเดีย ใช้เวลา

ช่วงนี้ ๒ สัปดาห์รักษาตัว แล้วท่านก็จะแข็งแรงทันวันมาฆบูชาพอดี ท่านตอบ “ไม่ได้ ลูกศิษย์  

กว่าร้อยคนรอไปอินเดียกับท่านและสั่งว่ายังไม่ให้บอกใคร” ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าเรื่องนี้ลูกศิษย์ต้องทราบ

จากตัวท่านเอง 

วนัรุง่ขึน้ทา่นไดพ้ดูดว้ยวา่ “ไดพ้จิารณาตนเองแลว้ หลวงพอ่จะละสงัขารเพราะโรคชรา ไมใ่ชจ่าก 

โรคมะเร็ง เพราะไม่มีกรรมเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นมะเร็ง หลวงพ่อก็อยากจะรู้ว่าเป็นมะเร็งตายเป็นอย่างไร” 

หลังจากนั้นได้เข้าไปกราบนิมนต์ ให้ท่านอยู่เป็นหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนาไปนานๆ ท่าน

พยักหน้า อมยิ้ม และเมตตาสอนว่า “นี่ เรากำลังหลงสมมติ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกิดจาก  

ความคิด ให้มองว่าเป็นภาวะไม่เที่ยง ไตรลักษณ์ และให้รีบปฏิบัติภาวนา” 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล จากโรงพยาบาลศิริราช มาตรวจร่างกาย 

ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม แนะนำให้ตัดก้อนเนื้อที่ปอดออก หลวงพ่อขอเวลา ๑ ปี เพื่อรักษาตัวเอง   

ด้วยการกินยาสมุนไพร หมอไม่อยากให้รอ เพราะช่วงนี้ท่านแข็งแรง มีโอกาสจะหายได้ ในที่สุด 

หลวงพ่อเลือกวิธีให้เก็บเสมหะไปตรวจหาเชื้อ 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ โปรดให้กลุ่มลูกศิษย์โรงพยาบาลรามาธิบดี พาท่านไปตรวจเรื่องเท้า 

และเรื่องไม่ค่อยมีเสียง 
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วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราช พบว่าก้อนเนื้อที่ปอดยังมีขนาด

เท่าเดิม คณะลูกศิษย์แพทย์ พยายามขอร้องหลวงพ่อให้เข้าการตรวจให้ละเอียด ท่านก็ยังยืนยันที่จะ

ไม่ทำการรักษาหรือตรวจชิ้นเนื้อที่ปอดเด็ดขาด  

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากท่านเริ่มเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และไม่มี

พลังเสียง คณะลูกศิษย์ทางกรุงเทพมหานคร จึงพยายามหาวิธีที่จะรักษาหลวงพ่อ โดยขอความเมตตา

ให้หลวงพ่อขึ้นมาตรวจร่างกายที่ Holistic Medical Center เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และ

เริ่มรักษาด้วยวิธีการทางนี้ ท่านก็ให้ความร่วมมือไปตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจพบว่า 

เซลล์ในร่างกายหลายส่วนเริ่มทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะที่ปอด ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน ทางคลินิกได้

จัดยาให้ฉันและฉีดยาบำรุงร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานอนุมูลอิสระ ลูกศิษย์ที่ได้รับข้อมูล เริ่มไม่ค่อย

สบายใจว่าร่างกายของหลวงพ่อเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงตัวออกมาชัดเจน

และบิดเบือนความเข้าใจผิดให้กับคนไข้ ทำให้ไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้น ลูกศิษย์หลายคน

เริ่มหาทาง ช่องทางที่จะรักษาทางอ้อม ในช่วงนั้นหลวงพ่อเบื่ออาหารมาก รวมไปถึงเบื่อยาวิตามิน   

ยาบำรุงต่างๆ ที่ลูกศิษย์แต่ละคนพยายามสรรหามารักษาธาตุขันธ์ของท่านให้แข็งแรง เพื่อจะได้อยู่

เมตตาลูกศิษย์ไปได้นานๆ หลวงพ่อเคยปรารภหลายครั้งว่า “ใครๆ ก็อยากให้หลวงพ่ออยู่ แต่คนอยู่

มันทรมานรู้ไหม” 

ในช่วงนี้หลวงพ่อเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แขนและขา เนื่องจากท่านเขียนหนังสือ

หลายเล่ม เขียนคำกลอนหลายเรื่อง เริ่มเจ็บปวดแขนขวาอย่างรุนแรง เพราะเวลาท่านทำอะไร ท่าน

ทุ่มเทจริง เขียนเรื่องอะไร ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ ท่านมีความตั้งใจ อดทนอย่างยิ่ง และทำทุกวิถีทาง 

เพื่อเผยแพร่งานพระพุทธศาสนา 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีอาการเจ็บแขนและไหล่ รุนแรงมากขึ้นและยกมือไม่ขึ้น   

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีอาการเจ็บหลังแถวสะบัก สะบักจม บริเวณสะบักหลังด้านขวา   

มีเม็ดเป็นไตแข็ง คล้ายเส้นเอ็นขอด ขนาดเท่านิ้วก้อย และเจ็บหลังด้านซ้ายรุนแรง มีอาการกล้ามเนื้อ 

เกรง็ขึน้เปน็ลกูๆ จงึทำการรกัษาดว้ยการนวด และประคบรอ้นดว้ยสมนุไพร ฝงัเขม็ และทำอลัตราซาวนด์ 

เพื่อลดอาการเจ็บปวด แต่ยิ่งนวด ยิ่งประคบร้อนด้วยสมุนไพร กลับมีอาการเจ็บปวดมากขึ้น 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังฉันอาหาร ท่านมีอาการเจ็บหลังอย่างรุนแรง จนต้องร้องออก

มาเสียงดัง และไม่สามารถขยับตัวได้ ลูกศิษย์ทุกคนตกใจกันใหญ่ว่าหลวงพ่อเป็นอะไร หลังจากติดต่อ

หมอที่โรงพยาบาลอุดรธานีมาถวายยาคลายกล้ามเนื้อ และฉีดยาลดอาการปวดและอักเสบ ตอนบ่าย

พอท่านหายเจ็บ ท่านก็ขับรถกอล์ฟไปดูงานแกะสลักพระพุทธรูป ๔ ปาง ที่ช่างกำลังตกแต่งใบหน้า 

๑๙๘
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ท่านขึ้นไปสั่งงาน ทำเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ ทัง้ทีเ่มือ่เชา้ยงัเจบ็ปวดมากอยู ่ ทา่นจะหว่งงานมากกวา่

ตนเอง ทำงานแข่งกับเวลาจริงๆ ช่วงหลังท่านทำอะไร ดูเร่งรีบ และต้องการให้งานเสร็จเร็วที่สุด   

ซึ่งพวกเราได้แต่แอบคิดอยู่ในใจว่าทำไมต้องรีบเร่งขนาดนี้ด้วย บางทีท่านเจ็บหลังมาก จนเดินไม่ได ้  

แต่ท่านมีกิจนิมนต์วันที ่ ๑๗ มิถุนายน ที่กรุงเทพฯ และวันที ่ ๑๘ มิถุนายน ที่วัดเขาสุกิม ลูกศิษย ์ 

ไดข้อรอ้งทา่นใหย้กเลกิกจินมินต ์ ทา่นไมย่อม “บอกวา่ทา่นยงัไหว ไมเ่ปน็ไรมาก อดเอา! รบัปากเขา  

ไวแ้ลว้”    

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้ทดลองฝังเข็มบริเวณก้อนเนื้อที่สะบักและหลัง แต่อาการ

ยังไม่ดีขึ้น 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ที่กรุงเทพฯ ลูกศิษย์จึงขอโอกาสนิมนต์หลวงพ่อ

ไปเอกซเรย์ปอด ดูว่าก้อนเนื้อนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ผลการตรวจพบปอดมีฝ้า 

วนัที ่๒๔ - ๒๖ มถินุายน ๒๕๕๑ กลบัมาฝงัเขม็ตอ่ บรเิวณกอ้นทีส่ะบกัไมด่ขีึน้ แตก่ลบัมขีนาด  

ใหญ่ขึ้นและอักเสบ จนทำให้ท่านยกแขนลำบาก ในชว่งนัน้มกีารใหย้าบำรงุเซลลแ์ละยาวติามนิรวมทาง

เสน้เลอืด ๓ วนั ท่านเริ่มเบื่ออาหารมากขึ้น ฉันได้น้อยลง จนกระทั่งไม่ยอมรับน้ำปานะด้วย ท่านเริ่ม

บ่นขึ้นว่า “ไม่อยาก เบื่อทุกอย่างที่เรียกว่าอาหารหรือทุกอย่างที่ต้องกลืน แต่สำหรับหมากใช้เคี้ยว  

ไม่ต้องกลืน ยังฉันได้อยู่”  

วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อเป็นไข้หวัดมีอาการเจ็บคอ เป็นไข้สูง ๓๘.๒ องศา

เซลเซียส มีไอและจาม ได้จัดยาแก้อักเสบ และฉีดยาแก้อักเสบ  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พระอาจารย์จันเรียน วัดถ้ำสหาย ได้มานิมนต์ให้

องค์ท่านไปทำการล้างสารพิษที่วัด ท่านก็รับนิมนต์ไปทำดีทอกซ์ กลับมาอาการก็ยังไม่ดีขึ้น  

๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อลงไปตรวจที่คลินิกตามนัด หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า “มีอาการปวด

กล้ามเนื้อหลัง และบริเวณซี่โครงมาประมาณ ๓ - ๔ เดือน เวลาไอหรือหาวจะเจ็บแปล๊บๆ เริ่มมี

อาการปวดร้าวทางแถบขวาทั้งแถบ ปวดร้าวจากข้างหลังทางขวา ผ่านต้นคอ ขึ้นศีรษะข้ามมา  

หน้าผาก กระบอกตาขวา จมูก ทำให้รำคาญ รู้สึกขาข้างขวาไม่มีแรง เดินขึ้นบันไดต้องใช้มือกด  

หัวเข่าช่วย” 

ท่านเล่าให้ฟังว่า “ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ท่านไม่สามารถยกของหนักด้วยมือขวาได้ (ยกของหนักแล้ว

ชูมือขึ้น) ปี ๒๕๔๔ เขียนหนังสือพุทโธ เล่มที่พิมพ์เป็นลายมือ เริ่มปวดมือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ก็ยัง

เขียนมาเรื่อยๆ สะสมความปวดมาเรื่อยๆ และอาการหนักมากขึ้นเมื่อเขียนหนังสือเรื่อง ภัยธรรมชาติ 

เปลี่ยนความเห็น และพุทธประวัติ (จุดประกายแห่งปัญญา) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ อาการปวดมากๆ 

ออกฤทธิ์ ทำให้เขียนหนังสือไม่ได้ เพราะไม่มีอารมณ์เขียน เนื่องจากเจ็บแขน ไม่มีกำลัง แต่ก็ยัง  
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อยากจะเขียนหนังสือเรื่อง อริยวงศ์ และคำกลอนประวัติพระพุทธเจ้าอีก ระยะหลังถึงท่านจะเจ็บป่วย

ขนาดนี้ ท่านก็ยังเมตตารับกิจนิมนต์ เทศน์ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดและสถานที่อื่นๆ อยู่เสมอ

มิได้ขาด ถึงแม้จะเจ็บป่วยไม่สามารถเทศน์ได้นานๆ แต่ท่านก็ไปตามกิจนิมนต์ท่านบอกว่า “เกรงใจเขา 

รับปากแล้วไม่ยอมเสียสัจจะ”  

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อมีอาการเสียงดังรบกวนในหู คล้ายกับเสียงเครื่องปั่นไฟ  

มาดังอยู่ในหู ท่านเป็นหลังจากที่นั่งเครื่องบินกลับจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑   

จึงได้นิมนต์หลวงพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลวัฒนา ผลการตรวจพบว่าระบบประสาทหูเสื่อมตามอายุ   

ไม่สามารถรับคลื่นเสียงความถี่สูงได้ดี หมอจัดยามาให้ฉัน นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลขอโอกาสตรวจ

ระบบต่างๆ ในร่างกายด้วยการเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ EKG ผลการตรวจปอดพบว่าปอด  

ด้านขวามีเงาๆ ขนาด ๒ - ๓ เซนติเมตร แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ คุณหมอแนะนำให้ตรวจให้ละเอียด 

ด้วยเครื่อง MRI แต่หลวงพ่อยังไม่อนุญาต “บอกว่าไม่ให้ยุ่งกับปอดเด็ดขาด” ผลตรวจคลื่นหัวใจ 

หัวใจเต้นช้าผิดปกติ แต่เป็นจังหวะดี หลวงพ่อบอกว่า “มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยบางครั้ง หายใจ

ไม่อิ่ม เคยเจ็บบริเวณใต้ราวนมและซี่โครง” สำหรับก้อนที่หลัง หมอแนะนำให้ทำกายภาพบำบัด 

และต้องตรวจให้ละเอียดถ้าหลวงพ่อจะผ่าตัด และได้เจาะเลือดไปตรวจด้วย  

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อไปได้หาหมอจัดกระดูกพื้นบ้าน หมอได้แนะนำให้ไปผ่าก้อน

เนื้อที่หลังออกก่อน และแนะนำว่า ถ้าเป็นก้อนซีส ผ่าตัดได้ไม่เป็นอันตรายอะไร หลวงพ่อจึงตัดสินใจ

เข้าโรงพยาบาลวฒันา คณะแพทยไ์ดท้ำการตรวจ ดว้ยเครือ่ง MRI เพือ่จะดกูอ้นเนือ้ผดิปกติที่ปอดก่อน

ว่าจะทำการผ่าตัดได้หรือไม่ เพราะตำแหน่งใกล้เคียงกัน ผลการตรวจพบว่า “ก้อนเนื้อที่ปอดมีขนาด

ใกล้เคียงของเดิม แต่พบว่าเซลล์ผิดปกติได้กระจายไปที่กระดูกหลายจุด และต่อมน้ำเหลืองด้วย”   

คณะแพทย์กราบเรียนว่าพบสิ่งผิดปกติ เป็นอาการที่น่าเป็นห่วง เพราะค่า CEA มีค่าสูงมาก

ขึ้นถึง ๑๕๐ ควรจะรีบดำเนินการตรวจและรักษาโดยด่วน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลวัฒนาเป็น  

โรงพยาบาลขนาดกลาง และไม่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงแนะนำให้หลวงพ่อลงไปรักษาตัวที่  

โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งหลวงพ่อท่านรับทราบและยืนยันว่า “ถ้าเป็นมะเร็งจริง ท่านก็จะปล่อยไปตาม

ธรรมชาติ จะไม่ไปทำอะไร ไม่ผ่าตัด หรือรับการรักษาแผนปัจจุบันเด็ดขาด” ท่านต้องการรักษา  

แขนให้หายเจ็บเท่านั้น ถ้าเอาก้อนที่หลังออก แขนน่าจะดีขึ้น จึงได้ประสานกับนายแพทย์ไชยรัตน์ 

เพิ่มพิกุล เจ้าของไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช และนิมนต์หลวงพ่อลงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด่วน 

เมื่อกลับมาจากโรงพยาบาล ท่านก็รีบให้ต้มยาสมุนไพรที่รักษาโรคเกี่ยวกับมะเร็งทั้งหลาย ท่านตั้งใจ  

ดื่มยาอย่างมาก จะรักษาด้วยตนเอง เพราะเมื่อท่านพอจะรู้ว่าตนเองเป็นอะไร ท่านได้เตรียมหาสมุนไพร  
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ที่รักษาโรคนี้ไว้บ้างแล้ว บางอย่างท่านก็ทดลองกับตนเอง ท่านยังมีกำลังใจที่จะรักษาตนเอง ขยันฉัน

ยาต้มอย่างต่อเนื่อง แต่อาการปวดแขน ปวดหลัง ปวดซี่โครง กลับมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งได้กราบ

ขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชให้เร็วที่สุด เพราะก้อนเนื้อที่หลังมีอาการ

ผิดปกติ  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตอนเช้าที่ศาลา หลังจากที่ท่านตักอาหารเสร็จแล้ว หลวงพ่อก็พูด

ว่า “ตอนนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นกับหลวงพ่อ ร่างกายที่เคยแข็งแรง เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

ตอนนี้มันเสื่อมโทรม สิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยเป็นก็เป็น มันทรมาน ตอนหนุ่มคิดว่าตอนแก่จะทุกข์

อย่างไร นึกไม่ออก แต่ตอนนี้มันทุกข์ทรมานมาก นึกไม่ออกว่าตอนหนุ่มมันแข็งแรงเป็นอย่างไร 

หลวงพ่อจะเป็นก้อนธรรมก้อนใหญ่ให้ทุกคนได้ดูและพจิารณา เปน็กระดานแผน่ใหญใ่หศ้กึษา รถที่

หลวงพ่ออาศัยมาตอนนี้มันชำรุดทรุดโทรม ต้องมีการบำรุงซ่อมแซม ใครจะให้ไปรักษาก็ยอมให้  

เขาพาไป ซ่อมกันไปจนกระทั่งซ่อมไม่ได้ ก็จะทิ้งมันไป ขอให้ทุกคนดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่าง” เมื่อ

หลวงพ่อพูดจบ ท่านก็เรียกให้ไปหาแล้วบอกว่าหลวงพ่อจะยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งก็ได้

ประสานและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อย  

วันที ่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ได้นำหลวงพ่อเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ครั้งนั้นได้พบ  

หลวงพ่อตอนท่านลงจากรถ ท่านแข็งแรงสดชื่นยิ้มแย้มให้กับคณะลูกศิษย์ที่ไปเฝ้ารอ แต่สิ่งหนึ่งที่

สังเกตเห็นคือท่านไม่ค่อยมีแรง ได้พาหลวงพ่อไปพบรังสีแพทย์ซักประวัติ และสนทนาเกี่ยวกับอาการ

ของหลวงพ่อ หลังจากทราบอาการและดูเอกซเรย์ คุณหมอได้ขอโอกาสเพื่อสแกนกระดูกและให้การ

รักษาโดยการฉายแสงเพื่อลดและบรรเทาอาการปวดบริเวณสะบักด้านหลัง จากการตรวจด้วยการ   

X-ray MRI พบว่า “มะเร็งกระจายไปตามกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย” แพทย์ได้ฉายแสงเพื่อ

บรรเทาอาการปวด ชว่งนีแ้ขนขวายกไมข่ึน้ ในวนันีท้า่นไดป้รารภขึน้วา่ การมาโรงพยาบาลครัง้นี ้ ถา้มา

รกัษาปอดหลวงพอ่ไม่มา 

ในช่วงพักรักษาตัวนี้ แพทย์ได้เรียนถามท่านว่า หลวงพ่อพักอยู่โรงพยาบาลสบายดีหรือเปล่า 

ท่านตอบ “ฮึ! ไม่สบาย เหมือนถูกขังคุก” และรำพึงให้ได้ยินก่อนเข็นรถเข้าประตูห้องพักว่า “คุก   

วี ไอ พี” หลวงพ่อพักรักษาตัวอยู่ ๗ วัน ต้องรีบเดินทางกลับวัด เพราะหมดเวลา คือในช่วงพรรษา 

พระจะออกไปนอกวัดได้ไม่เกิน ๗ ราตรี ถือสัตตาหะ มิฉะนั้นพรรษาจะขาด หลวงพอ่ทา่นเครง่ครดั

เรือ่งนีม้าก แมก้ระทัง่รา่งกายหลวงพอ่ไม่ไหว ท่านก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยไม่ให้ขาด วันนั้นหลวงพ่อ

มีอาการเจ็บปวดมาก อ่อนเพลีย ลูกศิษย์ได้เข้าไปถามหลวงพ่อว่า เดินทางไหวไหม เจ็บมากไหม 

ท่านก็ตอบว่า “ไหว อดเอา!” ท่านจะพูดว่าอดเอาๆ อยู่บ่อย จึงรู้ว่าท่านอดทนอย่างมาก อดทนทั้ง



202ขิปปปัญญานุสรณ์ 

ธาตุขันธ์และเรื่องของลูกศิษย์ พอกลับมาถึงวัด ก็มีพระและโยมมากราบ เพราะมีทุกข์ใจเรื่องหลวงพ่อ

ของตนเองมรณภาพ ท่านก็เมตตานั่งคุยด้วย ทั้งๆ ที่ท่านเหนื่อย อ่อนเพลีย และเจ็บปวดมาก   

ตอนเย็นท่านดูสดชื่น เดินเล่นหน้าพิพิธภัณฑ์ วันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับกรุงเทพฯ อีก  

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ท่านกลับมาโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง ได้เข้าห้องผ่าตัดเพื่อเอาก้อน

เนื้อที่สะบักแขนข้างขวาออก เพราะท่านบอกว่า เนื้อก้อนนี้ทำให้แขนขวาท่านทำงานไม่ได้ และทำการ

เจาะอีกแผล เพื่อนำชิ้นเนื้อที่อยู่ใกล้กระดูกไปวินิจฉัยในห้องผ่าตัด แพทย์ลูกศิษย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่า 

หลวงพ่อบอกก่อนดมยาสลบว่า “หลวงพ่อมาให้ครั้งนี้ครั้งเดียว หลวงพ่อไม่มาอีกแล้วนะ” 

หลังผ่าตัด ๑ วัน ท่านมีอาการน้ำท่วมปอด แพทย์บอกเกิดจากการฉายรังสีรักษาอาการปวด

ทำให้เนื้อปอดตึง เมื่อได้รับน้ำเกลือ น้ำเกลือเลยซมึเขา้ปอด ทา่นมอีาการเหนือ่ย ลกุไมไ่ด ้เมือ่ใหย้าขบั

ปสัสาวะ อาการกด็ขีึน้ แต่ละคืนมีคณะแพทย์จัดแบ่งเวรกันมาดูแลหลวงพ่อตลอด 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ พระอาจารย์ไชยา อภิไชโย ไปเยี่ยมหลวงพ่อและได้ปรึกษากับ  

คณะแพทย์ถึงแนวทางในการรักษา ตอนบ่ายคุณหมอด้านรังสีวิทยาได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธี  

การรักษาขั้นต่อไป โดยขอให้แผลหลวงพ่อหายก่อน และให้ท่านแข็งแรงกว่านี้ ตอนค่ำคณะศิษย์ 

ประกอบด้วย พระอาจารย์ไชยา คุณแม่ชีต้อย และคณะลูกศิษย์ มาถวายขันธ์ห้าเพื่อให้นิมนต์  

หลวงพ่อเมตตาอยู่โปรดลูกหลาน   

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ท่านแข็งแรงขึ้น ลุกเข้าห้องน้ำเองได้ นั่งคุยได้ ตกค่ำท่านบอกให้

บอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาให้ทราบถึงอาการอาพาธครั้งนี้ และอนุญาตให้มาเยี่ยมท่านได้ เพราะวันรุ่งขึ้น

ท่านจะกลับวัดมกุฏกษัตริยาราม ใจนึกว่าท่านเพิ่งฟื้น ร่างกายยังมีสภาพเป็นผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การ

ดูแลของแพทย์และพยาบาลก่อน จึงได้กราบเรียนว่า ท่านควรพักอยู่ที่นี่ก่อน ลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมที่นี่

ก็ไม่ลำบากอะไร ท่านบอก “ไม่ได้หรอก หลวงพ่อเกรงใจห้องข้างๆ เขา” จึงเรียนท่านว่า กลับ

วัดหลวงพ่อต้องขึ้นบันได ท่านตอบว่า “ไม่เป็นไร ก็ขึ้นทีเดียว” เข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านจึงห้ามไม่ให้

บอกลูกศิษย์เมื่อแรกเข้าโรงพยาบาล  

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ หลังฉันอาหารที่โรงพยาบาล หลวงพ่อก็ขอกลับไปพักรักษาตัวที่

วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งคณะแพทย์ลงความเห็นให้ทำตามเจตนาของหลวงพ่อ ช่วงที่หลวงพ่อพักที่วัด  

มกุฏฯ ได้มีพระอาจารย์เมธี และลุงหนาน มาอุปัฏฐาก   

วันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ อาการทั่วไปยังปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะช่วงเวลา

เคลื่อนไหวท่านจะเจ็บปวดมาก อาการปวดทำให้เบื่ออาหารและฉันอาหารได้น้อยลง คณะศิษย์เพียรหา

อาหารและของบำรุงธาตุขันธ์มาถวาย เช่น ไบโอติก และวิตามินต่างๆ และยาของโรงพยาบาล   
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ฉันครั้งละ ๑๓ - ๑๗ เม็ด หลวงพ่อท่านเมตตา ใครนำมาถวายท่านก็ฉันให้ทุกครั้ง คนที่มาถวายก็ดีใจ 

มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังฉันเสร็จ โยมก็ถวายยาต่างๆ ทั้งวิตามินและยาน้ำอีก ๒ หลอด หลวงพ่อเห็นยา  

ในถ้วย ท่านก็ร้อง “อือ” กี่เม็ด ตอบว่า ๑๗ เม็ด ท่านฉันยาทำท่าเหมือนจะอาเจียนออกมา แต่ท่าน  

ก็ไม่อาเจียน ลูกศิษย์พากันสาธุกันใหญ่ ดีใจที่หลวงพ่อยอมฉันยาให้ ท่านเมตตาจริงๆ  

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่จะเดินทางกลับวัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี ตอนเช้า

ท่านมีอาการเจ็บแผล เจ็บตามตัว จนฉันอาหารไม่ได้ ต้องกลับเข้าห้องพัก แพทย์ต้องมาฉีดยาให้ที่กุฏิ 

แต่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะกลับวัดป่าบ้านค้อ เพราะครบ ๗ วัน วันนั้นพอได้เวลาท่านก็ครองผ้า เดิน

ตัวตรงลงจากกุฏิไปขึ้นรถ โดยท่านไม่ยอมรับยาแก้ปวดเลย กลับมาถึงวัดไม่ยอมขึ้นลิฟต์ แต่เดินขึ้น

บันไดเอง เพราะไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ไม่สบายใจหรือเป็นห่วงหลวงพ่อ ท่านจะทำท่าทางเข้มแข็งและ

แข็งแรงอยู่เสมอ ถึงแม้จะเจ็บปวดมากก็ตาม ก็อดทน สละเวลาการพักผ่อนเพื่อออกมาต้อนรับหรือมา

ให้ญาติโยมได้กราบไหว้และสนทนาเป็นเวลานานๆ  

กลับมาถึงวัดท่านมีอาการเจ็บหน้าอก เสียงแหบแห้ง หลวงพ่อบอกว่า น้ำลายไม่มี สังเกตเห็น

ท่านจะเจ็บเวลาเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ต้องมีพระช่วยพยุงและช่วย

ประคอง บางครั้งจับโดนบริเวณที่หลวงพ่อเจ็บท่านก็ร้องออกมา การรักษาช่วงแรกมียาแก้ปวด ยาลด

การหดเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้อง รวมทั้งยาสมุนไพร สูตรหลวงพ่อเองเป็นยาต้มและยาฝน ฉันแทนน้ำ 

วันละ ๒ - ๓ แก้ว  ช่วงนั้นหลวงพ่อจรัส วัดดอยน้ำตกพัฒนา ได้จัดยาสมุนไพรมาถวายให้ฉันด้วย 

และยังมีวิตามินและสารอาหารเสริมอีกมากมาย ทุกครั้งที่ถวายท่านจะพูดว่า “ไม่อยาก เบื่อๆ” ต้อง

ใช้กุศโลบายหลายวิธีที่จะทำให้หลวงพ่อเมตตาฉันยาให้ พูดผิดก็ไม่ได้เช่น ยาแก้ปวดก็จะไม่ฉัน ต้องพูด

ว่า ยาแก้เจ็บถึงจะฉัน เพราะท่านบอกว่า ปวดกับเจ็บไม่เหมือนกัน ใครสามารถทำให้หลวงพ่อฉันยา

ได้จะภูมิใจมาก    

หลังจากนั้น หลวงพ่อได้เรียกพระอาจารย์ไชยา พระอาจารย์แดง และพระอุปัฏฐากมาพร้อมกัน 

และบอกว่า “อย่าเพิ่งให้ใครรู้ว่าหลวงพ่อไม่สบาย เพราะหลวงพ่อมีลูกศิษย์มากมาย ทุกคนก็รัก

หลวงพ่อด้วยกันทั้งนั้น หลายคนก็หลายความเห็น จะทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก หลวงพ่อจะ

รักษาตัวเอง”  

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ ถวายอาหารเช้า หลังฉันอาหารหลวงพ่อเดินออกกำลังกายบริเวณ

หน้าพิพิธภัณฑ์ และลงมาให้พระขับรถไปที่ศาลา เยี่ยมญาติโยมและไปบนพระเจดีย์ ไปที่กุฏิหลังเก่า 

ช่วงบ่ายหลวงพ่อดูไม่สุขสบาย มีปวดเกร็งแน่นท้อง ถวายโอสถหลวงพ่อพักผ่อนได้ ตอนเย็นทำ  

ดีท็อกซ์ผสมวิตามินบีรวม มาช่วงหลังหลวงพ่อเริ่มเบื่ออาหาร มีอาเจียนหลังฉันอาหาร ทุกวันหลวงพ่อ

จะออกมาเดินเช้า - เย็น และพักอยู่ด้านนอกเพื่อโปรดญาติโยม ลูกศิษย์บางคณะมาช่วงที่หลวงพ่อ
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เข้าพักจำวัด หรือทำกิจส่วนตัวก็ไม่ได้พบหลวงพ่อ หรือถ้าท่านกำลังมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงอยู่ 

จึงทำให้ลูกศิษย์หลายคนเสียใจที่ไม่ได้เข้าเยี่ยมหลวงพ่อ ท่านจะบอกและเตือน ผู้ดูแลอยู่เสมอ “ถ้า

หลวงพ่อดูไม่ดี ไม่พร้อม จะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเด็ดขาด” ซึ่งเวลามีลูกศิษย์หรือคณะญาติโยม  

มาเยี่ยม พระผู้ดูแลจะต้องเข้าไปกราบเรียนและขออนุญาตก่อนทุกครั้ง ถ้าท่านเงียบหรือพูด “ฮึ!!” 

แปลว่าไม่อนุญาต ไม่เอา พระอุปัฏฐากจะไม่กล้าพูดอีกเลย เพราะท่านไม่ชอบให้คนพูดมาก ท่านเคยดุ

หลายครั้ง “อย่าเว้าหลาย!!”  

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ หมอมาตรวจเยี่ยมและตัดไหมที่หลังให้ แผลแห้งดี หลวงพ่อใช้

น้ำมันกายสิทธิ์ทาแผลและปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ เย็นนั้นหลวงพ่อปวดต้นแขนขวา สะบักขวา   

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ตอนเช้าหลวงพ่อเดินออกกำลังกายตามปกติ ขณะเดินท่านจะบอก

ว่าแขนและขาขวาไม่ค่อยมีแรง แต่ท่านก็พยายามออกกำลังกาย หลังจากนั้นท่านก็ฉันอาหารที่ระเบียง 

วันนี้ฉันได้น้อย เบื่ออาหาร เหม็นกลิ่นอาหาร และก็อาเจียน ดูร่างกายหลวงพ่อผ่ายผอมลงอย่าง

รวดเร็ว ทุกครั้งหลังฉันอาหารเรียบร้อยจะฉันหมากตามทันที แต่ไม่มีน้ำลาย ต้องใช้น้ำลายเทียม   

เพื่อให้เคี้ยวหมากอร่อยขึ้น ตอนบ่ายมีไข้ขึ้น จึงติดต่อโรงพยาบาลวัฒนา มีท่าน ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบสกุล 

และนายแพทย์สิทธิ์ชัย มาตรวจและเจาะเลือดไปตรวจและได้นำยาฆ่าเชื้อมาถวาย โดยให้เป็นยาฉีด

ทางหลอดเลือดเป็นเวลา ๗ วัน วันละครั้ง ตอนเย็นฉันยาก็อาเจียน เหนื่อย เจ็บตามตัวและนอน  

กระสับกระส่าย  

การรักษาช่วงนี้เน้นการควบคุมความเจ็บปวดเป็นหลัก ถวายยาเสริม ยาเพิ่มภูมิต้านทาน 

อาหารเสริมต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง แต่มีอุปสรรคคือ ท่านจะอาเจียนแทบทุกครั้ง ในการ

รักษาจะติดต่อประสานงานกับคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นหลัก ทางโรงพยาบาลอุดรธานี มี 

คุณลำพูน ประเสริฐธรรม ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดยาและอุปกรณ์ต่างๆ และโรงพยาบาลวัฒนา

จะประสานกับ ดร. พิพัฒน์ และคณะหมอที่ดูแล ท่านจะมาตรวจเยี่ยมเป็นช่วงๆ ในช่วงนั้นมีลูกศิษย์

ที่เป็นพยาบาลห้องไอ.ซี.ยู. โรงพยาบาลธนบุรี ปวารณาและขออนุญาตจากคณะสงฆ์ โดยลางานมาทำ

หน้าที่ช่วยดูแลเรื่องยาและช่วยประสานงานและอาการเปลี่ยนแปลงของหลวงพ่อกับคณะแพทย์ที่  

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวัฒนา โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสระใคร โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลเอกอุดร ทุกแห่งมีความยินดีและเต็มที่ที่จะให้การ

ดูแลรักษาหลวงพ่อเป็นอย่างดี  

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อปฏิเสธยาที่ฉันทางปากทุกชนิด ทำให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้ฉัน

ด้วย จำเป็นต้องขออนุญาตท่านใช้ยาแก้ปวด ชื่อ Fentanyl ซึ่งใช้แปะที่หน้าอกแทน เป็นยาที่แพง
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ที่สุด และเหมาะที่สุดในเวลานี้ แต่

ยาตัวนี้จะมีผลข้างเคียง ทำให้เกิด

อาการหลอนได้ วันนี้ท่านฉันอาหาร

ได้ แต่ก็อาเจียนออกหมด   

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ 

วันนี้หลวงพ่อยังฉันหมากอยู่ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

อาการโดยรวมสามารถควบคุม

อาการปวดได้ดีอย่างเช่น ตอนเช้านี้

หลวงพ่อไปเดินเล่นเหยียบยอดหญ้า 

ตามคำแนะนำของลูกศิษย์ จากการ

สังเกตว่าถ้าวันนี้ดีอีกวันต่อมาท่าน

จะทรุด เหมือนคำโบราณที่ว่า “สามวันดีสี่วันไข้” กลับจากเดิน หลวงพ่อจะเจ็บปวดมาก จุกแน่น

หน้าอก ใต้รักแร้ด้านขวาและมีอาการเกร็งหน้าท้อง ขาไม่มีแรง เดินไม่ไหว วันนี้หลวงพ่อปฏิเสธที่จะ

ฉันยาจนคณะผู้ดูแลรู้สึกกังวลใจ พระอุปัฏฐากสลับกันเข้าไป เพื่อถวายยาแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธอีก 

หลวงพ่อบอกว่า “ฉันแล้วก็ไม่หาย อย่าทำให้หลวงพ่อทรมานได้ไหม และอย่าให้ใครทำอะไร  

หลวงพอ่นะ เชน่ ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ เจาะคอ หรอืใสอ่ปุกรณอ์ะไรในตวัหลวงพอ่ เพราะหลวงพอ่  

ไม่ต้องการ” สังเกตว่าวันนี้หลวงพ่อดูสดชื่นทั้งที่ไม่ได้ยาแก้ปวด พูดมีเสียงดังฟังชัด พูดคุยได้นาน   

ไมเ่หนือ่ย นัง่ตวัตรงได ้   

วันนี้ช่วงบ่ายมีสหธรรมิกและญาติโยมมาเยี่ยมมากมาย แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำในการรักษา

โรคนี้ตามประสบการณ์ของตน และในช่วงหนึ่งของการสนทนาได้คุยกันถึงเรื่องน้ำแช่ปรอทในจำนวน  

ที่พอเหมาะจะรักษาโรคมะเร็งได ้ หลวงพ่อนึกได้ว่า ท่านมีปรอทอยู่จำนวนมากจึงให้พระอุปัฏฐาก   

นำปรอทที่ท่านมีอยู่มาแช่น้ำ แล้วดื่มไปสามแก้วในเวลา ๑๖.๐๐ น. และในเวลา ๒๑.๐๐ น. ได้ดื่มน้ำนั้น 

อีกสองแก้ว (ด้วยนิสัยเดิมของท่านมักจะฉันยามากกว่าจำนวนที่ระบุอยู่เป็นประจำ เพื่อให้หายเร็ว)  

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในตอนเช้า เมื่อหลวงพ่อตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าขาอ่อนแรงเดินไม่ได้   

ทั้งหลวงพ่อและลูกศิษย์ตกใจมาก พยายามหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร วันนี้ต้องเพิ่มยาแก้ปวดมากขึ้น 

เพราะเจ็บมาก คุณหมอไชยรัตน์ หมอประจำตัวจากโรงพยาบาลศิริราช มาเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดป่าบ้านค้อ 

ให้คำแนะนำวิธีรักษาโดยใช้เคมีบำบัดแบบใหม่ล่าสุด คือไม่ต้องฉายแสง ใช้วิธีกลืน จะยืดเวลาอยู่ต่อ
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ได้อีก ๑ ปี ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ผลข้างเคียงของยาตัวนี้จะทำให้เล็บและปาก

เปื่อย และถ้าอยู่ได้ถึง ๑ ปีจริง ตอนนั้นค่อยคิดหาวิธีรักษากัน แต่หลวงพ่อปฏิเสธ 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ด้วยความเป็นหมอใหญ่ ท่านสันนิษฐานว่า เป็นเพราะน้ำปรอทที่ฉัน

นั้นมากเกินไป เป็นโทษแทนที่จะเป็นประโยชน์ ท่านจึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปขุดเอาว่านจืดที่ปลูกไว้มาฉันเพื่อ

ล้างพิษทันที ว่านจืดนี้ไม่ได้ล้างเฉพาะปรอทเท่านั้น ได้ล้างเอายาแก้ปวดทั้งหมดออกด้วย ทำให้ทั้งเดิน

ไม่ได้ และเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมาก   

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อยังเดินไม่ได้ ไม่สดชื่น และไม่อยากฉันอาหาร และเวลา

ประมาณ ๑๑.๐๐ น. ท่านมีอาการเหมือนร่างกายมันจะสลาย คล้ายก้อนน้ำแข็งจะละลาย หลวงพ่อจึง

รีบลุกขึ้นมาหาย่ามแล้วหาสมุดบัญชี ให้ไปเรียกพระอาจารย์ไชยา พระอาจารย์แดง ให้มาหาเดี๋ยวนี้ 

เมื่อมาถึงท่านก็เซ็นชื่อในใบถอนเงินไว้ให้เรียบร้อย สั่งให้เตรียมบริขารให้เรียบร้อย ท่านเตรียมตัวละ

สังขารภายในวันนี้  

หลวงพ่อพูดคุยเรื่องสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงปู่ขาวว่า หลวงปู่นิมิตว่าอายุขัยจะอยู่ได้ ๘๐ ปี แต่

หลวงปู่อยู่ได้ถึงอายุ ๙๖ ปี แล้วหลวงปู่ก็ถามหลวงพ่อว่าท่านเคยนิมิตไหมว่าจะอยู่ถึงเมื่อไร หลวงพ่อ

บอกว่ามีนิมิตว่าจะอยู่ถึง ๘๖ ปี แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้เท่าใด ท่านจึงพูดว่า “นิมิตของหลวงปู่ขาวก็  

ไม่เที่ยง ของหลวงพ่อก็คงไม่เที่ยงเหมือนกัน” และให้เรียกลูกศิษย์เข้ามากราบได้ เพราะหลวงพ่อจะ

ไปแล้ว เบื่อเหลือเกิน ตอนนี้ดูหลวงพ่อหน้าตาสดชื่น ร่าเริง ซึ่งลูกศิษย์ก็ไม่คิดว่าท่านจะละสังขารจริง 

เพราะระบบภายในต่างๆ ยังสมบูรณ์ดี แต่คิดว่า “ท่านก็เบื่อสังขารนี้เต็มทน มันทุกข์ทรมานเหลือ

เกิน ท่านพร้อมจะตายอย่างกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อความตายเลย ยิ้มสู้กับความตาย” ท่านยังสอน

เรื่อง กัปปิยวาจา การพูดที่เหมาะที่ควรพูด หลวงพ่อท่านไม่ชอบให้พูดมาก (อย่าเว้าหลาย!) หรือการ

พูดแล้วทำให้ตนเองเป็นทุกข์และคนรอบข้างก็ทุกข์ หลวงพ่อบอกว่า “สอนมามากแล้วเหนื่อย หนังสือ

ก็เขียนไว้มากมาย ให้อ่านให้คุ้มหน่อย” ลูกศิษย์ขออนุญาตถวายโอสถทิพย์ในตอนเย็น แต่หลวงพ่อ   

ก็บอกว่า “หมดเวลาของหลวงพ่อแล้ว” ในการถวายยา น้ำ หรือจะต้องขอโอกาส ด้วยการสังเกตท่าที 

ของหลวงพ่อว่าจะรับหรือปฏิเสธ ถ้าท่านนิ่ง ก็แสดงว่าปฏิเสธ ท่านไม่ชอบให้พูดมาก ท่านเน้นการใช้

ภาษาท่าทางมากกว่าภาษาพูด   

ตอนบ่ายโยมนำน้ำมันงามาถวายให้ทาตัวแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย วิธีการของหลวงพ่อ ให้ใช้

พลาสติกรองแล้วจึงทาน้ำมัน น้ำมันจะไม่ติดผ้า สอนเรื่องประหยัด ไม่ให้สิ้นเปลือง 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ อาการทั่วไปทรงๆ ช่วงบ่ายหลวงพ่อจำวัด ตอนเย็นมีโยมนำน้ำมันงา

มาถวายให้ทาตัวให้หลวงพ่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อสอนท่านจะเน้น “เรื่องการ



207

ประหยัด” เช่น การใช้กระดาษทิชชู เช็ดน้ำเสมหะ ท่านก็จะบอกให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน เพราะผ้า

สามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้ หรือแม้แต่เข็มฉีดยาและไซริงค์ ขวดยาน้ำ ท่านก็จะบอกให้ล้างและ

เก็บไว้ทำอย่างอื่นอีก แม้ขนาดถุงใส่หมากท่านก็ใช้ซ้ำจนบางครั้งถุงขาดต้องขออนุญาตเปลี่ยน 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อจำลูกศิษย์ไม่ได้ มีอาการหวาดผวา ทั้งนี้เป็นเพราะ  

ผลข้างเคียงของยาแก้ปวดตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ แต่ที่หมอเลือกยานี้ เพราะไม่ต้องฉันใช้แปะหน้าอกแทน 

และเป็นยาที่แก้ปวดได้ดีที่สุด   

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อหวาดผวามากขึ้น กลัวถูกวางยา เพราะท่านระวังตัวในเรื่องนี้

มาแต่เดิม ท่านจะถามทุกครั้งว่า ยาอะไร ใครเป็นคนให้เอามา ในช่วงนี้จึงไม่ยอมฉันยาใดๆ เลย   

นอกจากคนที่ท่านไว้ใจมากที่สุดนำมาให้เท่านั้น  

วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ หลวงพอ่ความจำดขีึน้ แตย่งัปวดมากอยู ่หายใจไมเ่ตม็อิม่ ฉนัยาแกป้วด

เกนิขนาดตอ้งลา้งดว้ยวา่นจดือกี หลงัจากนัน้ฉนัผลไมไ้ดบ้า้ง อาการปวดลดลงแตด่ซูมึๆ หายใจทางปาก 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีคณะพระผู้ใหญ่ประกอบด้วยพระเทพญาณวิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัด

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระศรีญาณโสภณ พระครูภาวนาจิตสุนทร แม่ชี และฆราวาสมาร่วม

สวดมนต์ถวายหลวงพ่อ ทำให้เห็นถึงความห่วงใยจากคณะศิษย์ที่จะทำทุกวิถีทางให้หลวงพ่อหายจาก

การเจ็บป่วย เย็นนั้นหลวงพ่อเจ็บบริเวณหน้าอกมาก โดนหน้าอกไม่ได้แม้แต่ผ้าอังสะก็เจ็บ ได้เรียน

ปรึกษาหมอได้เพิ่มยามาให้ฉันหลังจากนั้นอาการเจ็บหน้าอกทุเลาลง 

วนัที ่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาช มากราบเยี่ยมและนิมนต์หลวงพ่อ

ขึ้นไปรักษา โดยได้อธิบายวิธีการรักษาว่ามี ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ เคมีบำบัด มีทั้งกิน และฉีด แล้วแต่จะ

เลือกให้เหมาะสมกับหลวงพ่อ และให้มีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด วิธีที่ ๒ การฉายแสง จะลดอาการ

ปวดได้ดี และสามารถควบคุมการปวดโดยการฉีดยาเข้าเส้น ทำให้ควบคุมอาการปวดได้ดี คณะแพทย์

และทีมงานพร้อมที่จะดูแลหลวงพ่อ     

หลวงพ่อตอบคณะแพทย์ว่า “ทุกคนบอกให้หลวงพ่อสู้ สู้ แข็งแรง แต่ร่างกายไปไม่ไหว   

มันลำบาก เหมือนวัว ช้าง ลากไม้ แต่ตอนนี้มันพยายามลากไม้ แต่ไม้มันใหญ่และหนัก มันลำบาก 

กำลังซุงกับช้างมันต่างกัน ในวันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับหลวงพ่อ ยังบอกไม่ได้ ให้ดูเป็นวันต่อวัน” 

แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าแต่วันนี้เจ็บหน้าอก ปวดด้านหลัง เอายาอะไรมากินดี จึงได้นำยามาถวาย   

คืนนี้ทำให้เห็นแรงศรัทธาในองค์หลวงพ่อ มีพระ คณะศิษย์ แม่ชี มาสวดมนต์ถวายทุกคืน   

ในแต่ละวันมีคณะญาติโยมมากราบไหว้มากมาย บางกลุ่มก็ได้เข้าไปกราบในห้อง บางกลุ่มก็ได้กราบ

ด้านนอก บางคนเห็นหลวงพ่อถึงกับร้องไห้ออกมาและบอกสงสารหลวงพ่อ ท่านน้ำหนักลดไปมาก 
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วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อได้เล่าอาการให้ฟังและสั่งให้จดไว้ว่า เจ็บง่ามนิ้วมือขวา   

เจ็บแขน เจ็บหน้าอกเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย ตึงทั้งตัว ทั้งเจ็บปวด จึงได้นำยามาถวาย หลวงพ่อ  

บอกว่ายาเทวดา ฉันแล้วบรรเทาอาการเจ็บปวด สามารถเดินออกกำลังกายได้สองรอบ ฉันอาหาร  

ได้บ้าง แต่ไม่นานพอยาหมดก็เจ็บอีก 

วนัที ่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ สงัเกตไดว้า่ หลวงพอ่พดูไมช่ดั ฟงัยากมาก ฉนัอาหารไดน้อ้ย เบือ่

อาหาร ลูกศิษย์สันนิษฐานว่า เป็นเพราะสารปรอทที่ตกค้างอยู่รึเปล่า ได้เรียนปรึกษาคุณหมอไชยรัตน์ 

เรื่องหลวงพ่อฉันอาหารได้น้อย คุณหมอแนะนำให้สารอาหารทางหลอดเลือด ซึ่งเมื่อได้รับสารอาหาร 

ท่านดูสดชื่นขึ้นเล็กน้อย 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันปวารณาออกพรรษา มีคณะสงฆ์และแม่ชีแม่พราหมณ์มากราบ

หลวงพ่อที่ห้องโถง ประมาณ ๒๐๐ คน ได้สวดมนต์ถวาย หลวงพ่อออกมาให้กราบและท่านพยายาม

จะเทศน์ถึงแม้ไม่ค่อยมีเสียงและเหนื่อย ท่านก็เทศน์ว่า “ท่านมีหลายสิ่งหลายอย่าง อยากจะบอกให้รู้ 

ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยธรรมชาติ อยากทำอีกหลายอย่าง แต่ธาตุขันธ์ไม่เอื้อ เมื่อยังมีพระ  

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ ตราบนั้นจะยังไม่หมดจากพระอริยเจ้า ให้พยายามฝึกตัวเอง” หลังจากนั้น

หลวงพ่อก็กลับเข้าห้องพัก 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จมาเยี่ยมและสนทนาธรรมเป็นการส่วนพระองค์ วันนี้เป็นที่น่าแปลกใจ หลวงพ่อมีกำลังใจดีมาก 

อาการกระปรี้กระเปร่าอย่างเห็นได้ชัด ยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงท่านจะเจ็บป่วยแต่ก็อดทน ท่านครองจีวร

และเดินออกมาจากห้องเอง โดยไม่ต้องใช้รถเข็น ไม่ต้องมีพระอุปัฏฐากพยุง ท่านพยายามจะสนทนา

ด้วยแต่ไม่มีเสียง พูดไม่ชัดเท่าที่ควร และเหนื่อยมาก ต้อนรับอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง  

ช่วงที่หลวงพ่ออาพาธมีคณะแพทย์มาตรวจเยี่ยมทุกวันบางวันมีมาตรวจเยี่ยมเช้า เยี่ยมเย็น

เปรียบเสมือนอยู่ในโรงพยาบาล มีอุปกรณ์ครบครัน เช่น เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต 

เครือ่งตรวจวดัระดบัออกซเิจนทีป่ลายนิว้ เครือ่งดกูราฟหวัใจ มเีครือ่งใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด และยา 

ไม่แตกต่างกับการอยู่โรงพยาบาลเหมือนย้ายโรงพยาบาลมาไว้ที่วัด 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในช่วงเช้า หลวงพ่อออกมาให้ลูกศิษย์ได้กราบ และนั่งคุยอยู่

ประมาณ ๓๐ นาที 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่ออาการไม่ดี นอนไม่หลับ ฉันได้น้อย และตาลอย   

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อหายใจเหนื่อย ผุดลุกผุดนั่ง นอนราบไม่ได้ และยังเจ็บปวด

มาก แขนและขาข้างขวาไม่มีแรง ดูเหมือนเป็นวันที่แย่ที่สุด คณะผู้ดูแลสันนิษฐานว่ายังมีสารปรอท 
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ตกค้างอยู่ยังออกไม่หมด จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อใช้ว่านจืดล้างปรอทอีกครั้ง ซึ่งหลวงพ่อก็เห็นดีด้วย   

ช่วงเย็น คุณหมอสิทธิชัย และดร. พิพัฒน์เข้ามาตรวจเยี่ยม ฟังเสียงปอดดี และลูกศิษย์

พยายามนิมนต์ไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ท่านปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลแต่อนุญาตให้ใส่ออกซิเจนทาง

จมูกเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้น บางครั้งท่านรู้สึกหายใจดี ท่านก็จะถอดออก เวลาท่านจะใส่ออกซิเจน

หลวงพ่อจะแสดงด้วยการย่นจมูก  

หลวงพ่อกำลังสอนให้เป็นคนช่างสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว หรือแม้แต่การช่วยพยุง

หลวงพ่อลุกขึ้นนั่งควรจะจับอย่างไร จับตรงไหนท่านไม่เจ็บ เพราะว่าถ้าทำหลวงพ่อเจ็บหลวงพ่อก็จะ

ร้องออกมาเสียงดัง คนที่พยุงก็ถูกมองว่าทำให้หลวงพ่อเจ็บ อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้สังเกตจาก  

คนอื่นว่าทำอย่างไร และอันไหนเหมาะสม วันนี้หลวงพ่อถูกเจาะเลือดไปตรวจแทนการไปโรงพยาบาล 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมฉันโอสถทิพย์ และหลวงพ่อก็นั่ง

รถเข็นไปหน้าระเบียง ยังมีอาการเหนื่อย นอนศีรษะสูง คุณหมอจากโรงพยาบาลสระใคร มาตรวจ

และฟังปอด ปอดมีเสียงดังกรอบแกรบนิดหน่อย หายใจเร็ว ให้ออกซิเจนทางจมูก ฉันข้าวต้มได้  

นิดหน่อย ผลไม้ ๑ ชิ้น และฉันยา คืนนี้หลวงพ่อดูไม่สบาย ยังปวดอยู่ หลวงพ่อบุญมาช่วยบีบนวดให้ 

แต่หลวงพ่อก็ยังเจ็บ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อเหนื่อยและผุดลุกผุดนั่ง นอนราบไม่ได้ ปวดตามตัว   

ปากแห้ง ซีด และอ่อนเพลีย หลวงพ่อบอกว่าขาไม่มีแรง ใส่ออกซิเจนทางจมูก หลวงพ่อปฏิเสธยาทุกชนิด 

พระอาจารย์แดง หลวงพ่อบุญมา และคณะศิษย์ กราบนิมนต์หลวงพ่อไปโรงพยาบาล แต่หลวงพ่อ

ปฏิเสธ แต่ดูอาการท่านอดทนต่อความเจ็บป่วย ทำให้เห็นสภาวะทุกข์ที่เกิดจากสังขารที่หลวงพ่อ  

แสดงให้เห็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่อาศัยจากร่างกายนี้เมื่อสังขารนี้เจ็บป่วยก็ต้อง

เยียวยารักษา    

ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองโมง หลวงพ่อปฏิเสธทุกอย่าง ลูกศิษย์ทุกคนก็เป็นห่วงและพอดีวันนั้น 

ทุกคนร่วมปรึกษาและขอโอกาสหลวงพ่อให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล เจรจาต่อรอง ใช้เวลาหลายชั่วโมง 

หลวงพ่อยอมไปโรงพยาบาล ๒ - ๓ วัน เวลาบ่ายสองโมงหลวงพ่อไปโรงพยาบาลวัฒนา และตรวจ

เอกซเรย์ปอด พบมีน้ำในปอด คุณหมอถวายยาขับปัสสาวะ ให้ยาแก้ปวดทางกล้ามเนื้อ ให้กูลโคส  

ฉีดเข้าหลอดเลือด และให้หลวงพ่อพักรักษาในโรงพยาบาล มีพระอุปัฏฐาก และพยาบาลพิเศษซึ่ง  

ทางโรงพยาบาลจัดหามาเพื่อดูแลหลวงพ่อ 



210ขิปปปัญญานุสรณ์ 

วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ เชา้นีห้ลวงพอ่ปวด ลกุขึน้ลกุลงตลอด มไีขต้ำ่ๆ มอีาการเกรง็ตน้แขน

ขวา หลวงพ่อบอกว่าเจ็บแทบขาดใจ หลวงพ่อจะนั่งและโน้มตัวไปข้างหน้ามีหมอนเล็กๆ รองศีรษะ

ท่านไว้ หลวงพ่อจะอยู่ในท่านี้เป็นเวลานาน เวลาท่านปวดมากๆ พระที่ดูแลจะคอยนวดเบาๆ บริเวณ

กระดูกสันหลังให้ วันนี้ได้ให้ฉีดยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ปวด ทุก ๖ ชั่วโมง ทางหลอด และให้เลือด ๑ ถุง 

เนือ่งจากซดี ความเขม้ขน้ของเลอืดได ้๒๔ เปอรเ์ซน็ต ์หลงัใหเ้ลอืด ผลเลอืดขึน้มาเปน็ ๓๒ เปอรเ์ซน็ต ์ 

คืนนั้นหลวงพ่อหลับๆ ตื่นๆ ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลท่านบ่นว่าอยากกลับวัด 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันนี้หลวงพ่อดูสดชื่นขึ้น อาการเหนื่อยทุเลา อาการปวดทรงๆ ต้อง

ใช้ยาฉีด หลังฉันหลวงพ่อบอกจะกลับวัดแล้วเดินวนรอบห้องหลายรอบ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นในความเป็น

หลวงพ่อคือเมตตากับคณะศิษย์ วันนั้นได้กลับวัดมารักษาดูแลต่อที่วัด  

วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ มอีาการปวดสะโพก เกรง็ทีข่าทัง้สองขา้ง นอนลำบาก ฉนัไดเ้ลก็นอ้ย 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันนี้อาการปวดดีขึ้นเล็กน้อย ปวดเวลาขยับตัว ในช่วงเย็นมีคณะสงฆ์ 

และญาติโยมมาสวดมนต์และเยี่ยมอาการ วันนั้นท่านแสดงทีท่าเหมือนไม่มีอาการปวด ยิ้มแย้ม   

เรียกหาของใช้ เช่น ผ้าสั่งให้ตัดแจกกัน เตรียมบาตร และพูดว่า “หลวงพ่อไปนอนอยู่บนกองฟอน

แล้วเด้ ถ่าหมู่” (รอคนไปเผา) และชี้ให้ดูตา จมูก ปาก แล้วพูดเหมือนว่าท่านจะตายหรือตายไปแล้ว 

ช่วงนั้นยาแก้ปวดมีฤทธิ์แรงมากจะมีผลทำให้ท่านเบลอ ไม่มีสติบางขณะ เพราะฤทธิ์ของยา แล้วท่านก็

ให้ตัดเล็บ และสั่งว่าถ้าหลวงพ่อตายแล้ว ให้ปลงผมเก็บไว้แจกกัน แล้วก็นอนยิ้มรอความตาย ลูกศิษย์

ได้ถามหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อห่วงอะไรหรือเปล่า” ท่านตอบว่า “ไม่ห่วง” ถามอีกว่า “แล้วไม่ห่วง

ลูกๆ หรือ” ท่านตอบว่า “ปัจจัตตัง” (แปลเองว่าตัวใครตัวมัน สอนมานานแล้ว) เมื่อใดที่ท่านพร้อม

จะละสังขาร ท่านจะดูสดใส หน้าตาสดชื่น ยิ้ม หัวเราะ อย่างมีความสุข เพราะจะไม่ต้อง  

แบกภาระดูแลธาตุขันธ์อันหนักนี้อีกต่อไป ตอนค่ำท่านได้อนุญาตให้พระและลูกศิษย์เข้าไปกราบเยี่ยม 

ท่านได้เอาผ้าห่มมาให้ลูกศิษย์แล้วบอกว่า “ห่มด้วยกันห้ามตัดแบ่ง” สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อจะสอน ก็คือ

การอยู่ร่วมกันต้องรักสามัคคีกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน อย่าทะเลาะกัน  

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อเริ่มอ่อนเพลีย หลับพักผ่อนไม่ได้ ทำกิจวัตรบนเตียง ไม่ค่อย

มีแรงเดิน แขนขวาไม่มีแรงที่จะตักอาหาร พูดเสียงเบาไม่ค่อยได้ยิน ต้องใช้การสังเกตว่าหลวงพ่อ

ต้องการสิ่งใด หลวงพ่อฉันอาหารและน้ำน้อยมาก ร่างกายผอม เริ่มมีเสมหะในคอเหนียวๆ ต้องเช็ด

ออกบางครัง้เหนยีวมากตอ้งใชผ้า้พนันิว้และเชด็ออกให ้ ระดบัความดนัอยูใ่นเกณฑป์กต ิ มคีณุหมอดมยา 

และพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดรมาเยี่ยม เพื่อปรับยาแก้ปวด เรื่องฉันอาหารได้น้อย ขอให้สารอาหาร

ทางหลอดเลือด   
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วันที่ ๒๗ ตุลาคม หลวงพ่อฉันยาของปู่บุญยืน ซึ่งคุณกฤช แนะนำมาถวาย ได้ผลดี เหมือนยา

ถูกกับโรค หลวงพ่อบอกให้ลูกศิษย์นำของไปขอบใจปู่บุญยืนแทนหลวงพ่อด้วย 

วนัที ่๒๙ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ หลวงปูใ่หญ ่(พระอดุมญาณโมล)ี วดัโพธสิมภรณ ์และหลวงปู ่ 

บุญเพ็ง มาเยี่ยมให้กำลังใจ หลวงพ่อเริ่มเจ็บมากขึ้นจนนั่งไม่ได้ ระบบการทำงานของร่างกายส่วนใหญ่

ยังทำงานปกติ  

ในการดูแลหลวงพ่อ ทุกคนมีความใส่ใจ ความพยายามที่จะหาวิธีหรือยาต่างๆ มารักษา มีการ

ประสานงานและร่วมมือกับทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา ด้วยความพร้อมของเครื่องมือ และวัสดุ

อุปกรณ์ ความสงบของห้องพักทำให้สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น บุรุษพยาบาลที่ดูแลได้พูดถึงการ  

ทำงานครั้งนี้ว่า จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ในบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคนี้ “หลวงพ่อเป็นคนไข้ที่

ดูแลง่ายที่สุด” 

วันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระที่เฝ้าสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อหลับแล้วมีอาการคล้าย

กระตุกหลายครั้งติดต่อกัน ช่วงนี้มีอาการปวด ได้มีการปรับยาแก้ปวดตลอดเวลา โดยปรึกษาคณะ

แพทย์ก่อน พอดีมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาช่วยดูแล หลวงพ่อมีอาการหายใจเหนื่อยต้องพ่น

ยาขยายหลอดลมให้ใส่ออกซิเจน แต่หลวงพ่อปฏิเสธ ท่านลงนอนไม่สบายเปลี่ยนท่าไปมาตลอด 

ปฏิเสธอาหาร โอสถทิพย์ และน้ำดื่ม   

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ วันนี้ท่านนอนหลับได้ ยังมีอาการปวด ระบบปัสสาวะไม่ปกติ   

บางครั้งกระสับกระส่าย สังเกตว่าปัสสาวะเป็นหยดๆ และมีอาการปวดเบ่ง ขออนุญาตใส่สายสวน

ปัสสาวะให้ เช้านี้หลวงพ่อหายใจช้าอยู่ในช่วง ๑๐ - ๑๒ ครั้ง ตอนบ่ายประมาณ ๑๔.๐๐ น. ความดัน

โลหิตได้ลดลงอย่างรวดเร็วอยู่ที่ ๕๘/๘๓ บุรุษพยาบาลที่ดูแลประสานขอคำสั่งจากคณะแพทย์ให้ฉีดยา

เพิม่ความดนัโลหติ ใหน้ำ้เกลอืเพือ่เพิม่ความดนั ชว่งนัน้หลวงพอ่มอีาการซมึ นอนหลบัตอน ๑๗.๐๐ น.  

ความดันจึงขึ้นมาอยู่ที่ปกติ คือ ๗๑/๑๐๑ และระบบปัสสาวะเริ่มทำงานได้ดีขึ้น  

วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ วันนี้หลวงพ่อจันเรียนมาเยี่ยมให้กำลังใจและสนทนากับ  

พระอาจารย์ไชยา และหลวงพ่อบุญมา เพื่อขอใส่สายยางทางจมูก เพื่อถวายอาหารและยา หลังจากนั้น 

ก็ให้อาหารและยาทุก ๖ ชั่วโมง หลวงพ่อยังปวดมาก ความดันปกติ และกระสับกระส่าย ตอนบ่าย

ของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ องคมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร และพลตำรวจโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ 

แก้วกาญจน์ และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มากราบเยี่ยมอาการ และถวายสังฆทาน   

หลวงพ่อท่านมีสติและรับรู้ได้ดี แต่ไม่ได้พูดคุยด้วย 
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วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชมาเยี่ยมและตรวจอาการ ได้ลง

ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการรักษาและวิธีการดูแลหลวงพ่อ ให้ควบคุมอาการปวด ให้อาหารเสริมทาง  

สายยาง ให้ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร หลวงพ่อรู้สึกตัว แต่ค่อนข้างซึม และไม่รับน้ำ แต่ได้สาร

อาหารและน้ำเกลือทางเส้นเลือดอยู่ เพื่อประคองธาตุขันธ์ ระดับความดันปกติ การเต้นของหัวใจปกติ 

และไม่สามารถขยับตัวลุกนั่งได้ ต้องมีพระผู้ช่วยพยุงหรือขยับตัว คณะสงฆ์ได้ลงความเห็นให้มีการ  

ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็นและกราบไหว้ที่ห้องโถง เนื่องจากเป็นวันทอดกฐิน จะ  

มีลูกศิษย์มามาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปกราบในห้อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ท่านติด

เชื้อมา ๓ ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้หนักมากเพราะทำให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ  

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะแพทย์ฯ ได้รายงานอาการว่า หลวงพ่อพักหลับได้มากขึ้น 

ไม่มีไข้ ความดันปกติ ชีพจรปกติ หายใจได้เอง ยังมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย สามารถเคลื่อนไหวและ  

ลุกนั่งได้บ้าง โดยมีผู้ช่วยประคองและรับรู้ได้ดี รับอาหารทางสายยางได้ดี ไม่มีอาเจียน อาการติดเชื้อ

ในกระแสเลือดทุเลาลง แต่ต้องให้ยาปฏิชีวนะต่อ สามารถควบคุมอาการปวดได้    

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อกระสับกระส่าย มีเสมหะในคอเหนียวสีขาวขุ่นต้องใช้

เครื่องดูดเสมหะ เวลา ๑๗.๐๐ น. หลวงพ่อซึม หลับสนิท ปลุกไม่ตื่น หายใจไม่สม่ำเสมอ ชีพจร  

เต้นเร็ว ๑๑๐ - ๑๒๐ ครั้ง/นาที ความดนัโลหติตำ่ ๔๙/๗๙ มลิลเิมตรปรอท โทรตดิตอ่คณุหมอธงชยั 

ภาคมนต ์ จากโรงพยาบาลสระใคร และคุณหมอนุกูล คิ้วเรืองกุล จากโรงพยาบาลทุ่งฝน ซึ่งอยู่ใกล้

ทีส่ดุในขณะนัน้ มาเฝา้ดอูาการและประสานงาน อาการเปลีย่นแปลง และรายงานแจง้คณุหมอไชยรตัน ์ 

ได้ให้การรักษาโดยให้สารน้ำและยากระตุ้นความดัน ระดับความดันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การเต้นของ

หัวใจเร็วขึ้นๆ จนถึง ๑๒๘ ครั้ง/นาที แล้วลดลงมาเรื่อยๆ  

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

ระดับความดันและการเต้นของหัวใจ ก็ลดลงเรื่อยๆ หลวงพ่อนอนหลับอยู่ในท่าที่สบาย หน้าตา

สดใส ผิวพรรณผ่องใสมาก ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด และเวลา ๐๔.๓๘ น. หลวงพ่อหยุดหายใจ 

หลังจากนั้นหัวใจจึงหยุดเต้นเวลา ๐๔.๔๐ น. ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมด นิ่งเงียบ ห้องนอนของท่าน  

เต็มไปด้วยลูกศิษย์ ทั้งพระ แม่ชี ฆราวาส หมอ พยาบาล ที่มารอเฝ้าให้หลวงพ่ออาการดีขึ้น บางคน

นั่งสวดมนต์อธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่ออยู่เมตตาลูกศิษย์ต่อ ในใจบางคนก็อธิษฐานขอให้เกิดปาฏิหาริย์

ให้หลวงพ่อหายจากโรคนี้ บางคนก็นั่งนิ่งเพื่อรอส่งหลวงพ่อ โดยไม่มีผู้ใดโวยวายหรือร้องไห้คร่ำครวญ

แต่อย่างใด ทุกคนนั่งนิ่ง ไม่มีคำพูดใดๆ สายตามองไปที่ลมหายใจสุดท้ายของหลวงพ่อ แล้วทุกคน  
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ก็ก้มลงกราบ ยอมแพ้ยอมจำนนต่อสัจธรรม ความจริงที่อยู่ตรงหน้า หลวงพ่อฝากธรรมะและคำสั่งสอน 

ไว้ให้ เป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้ได้เห็นว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ฐานะอะไร ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็หนีไม่พ้น นี่คือ ฉากสุดท้าย......ของทุกคน 

ความรู้สึกของคณะผู้ดูแลใกล้ชิด

ลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาถวายงานหลวงพ่อ ได้กล่าวว่า เมื่อเริ่มต้นตั้งใจไว้ว่าจะทำงาน

ถวายครูบาอาจารย์ อะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย แต่เมื่อมองย้อนกลับขึ้นไปใน  

เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง ท่านไม่ได้อยากได้อะไรจากเราเลย ท่านให้เราทำทุกอย่างเพื่อตัวเราเอง  

ต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบารมีให้ตัวเอง โดยมีท่านเป็นหลักให้ เวลามีเหตุการณ์มากระทบก็จะ

เมตตาสอน หรือสอนโดยการทำให้ดู บทเรียนใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้คือเรื่อง สภาวะทุกข์ ได้รับรู้ว่า 

เป็นทุกข์ก้อนใหญ่จริงๆ เป็นทุกข์ที่เกิดจากสังขาร อันเป็นผลจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และท่านก็

บอกกล่าวไว้ว่า ทุกข์ก้อนนี้เป็นทุกข์ที่ปฏิเสธไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องน้อมรับอย่างเดียว ได้เห็นการ

น้อมรับในทุกข์ก้อนนี้ของท่านแบบมหาบุรุษผู้สง่างาม นอกจากนี้เคยกราบถามท่านว่า ในการจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้น เราเด็ดขาดไปรึเปล่า ท่านตอบ “ต้องเด็ดขาด” หลวงพ่อได้แสดงให้เห็นถึงความ

เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว ในการตัดสินใจของท่าน 

สิ่งที่ประทับใจของคณะที่ดูแลหลวงพ่อ ทำให้เห็นว่าลูกศิษย์แต่ละคนรักหลวงพ่ออย่างไร เมื่อ

ลูกศิษย์ทราบว่าหลวงพ่อป่วย ทุกคนพยายามหายาที่ดีที่สุด ทั้งในและนอกประเทศมาถวายมากมาย 

โรงพยาบาลทุกโรงนิมนต์ไปรักษาและปวารณาถวายการรักษาเต็มที่ เมื่อท่านไม่ไปโรงพยาบาล ก็ให้ 

การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน ได้จัดวัดกลายเป็นโรงพยาบาลพิเศษที่มีทุกอย่างพร้อม 

ต้องการยาหรืออุปกรณ์พิเศษประสานขอไดท้กุอยา่ง ทกุคนเตม็ใจจะเอาบญุกบัองคท์า่นจรงิๆ การขอยา

ไมต่อ้งมใีบสัง่ยา ขอยาทางโทรศัพท์ ยาก็จะถูกจัดส่ง EMS และทางเครื่องบิน สะดวกและรวดเร็ว

ทันใจจริง ไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นต่อการรักษาแล้วจะหาไม่ได้ จึงทำให้เห็นว่าหลวงพ่อท่านสร้างสิ่งเหล่านี้

มามากมาย ท่านจึงไม่ขาดแคลนเรื่องเภสัชบริขารแต่อย่างใด  

มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครที่สร้างกรรมดีเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะมีหมอดี ยาดี อุปกรณ์ดี

ทันสมัย และลูกศิษย์ดี หลวงพ่อก็ไม่สามารถจะเอาชนะกรรมอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทำให้หลวงพ่อไม่สามารถ

จะรับการรักษาได้อย่างเต็มที่ ฉันยาแล้วก็อาเจียนออกมา ทำให้การรักษาธาตุขันธ์เป็นไปได้ยากมาก 
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ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงทรุดอย่างรวดเร็ว ยากเกินที่จะแก้ไขหรือฟื้นฟูขึ้นมาได้ แต่ลูกศิษย์  

แต่ละคนก็ยังมีความหวัง ได้มีการทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยโค กระบือ ปล่อยปลา เต่า บางคนก็มา

สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกคนรวมพลังกันเต็มที่ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อใครได้รับข่าวจะร่วมกัน  

สวดมนต์อธิษฐานขอให้หลวงพ่อหายป่วยมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกศิษย์ได้พึ่งพิงได้นานๆ และครูบา-

อาจารย์จากที่ต่างๆ มาเยี่ยม สวดมนต์ และให้กำลังใจหลวงพ่อตลอดเวลาที่ป่วย เพื่อขอให้ท่านหาย

จะได้เป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังมีคณะลูกศิษย์กลุ่มใหญ่ บวชพระ บวชเณร 

บวชชี ถือศีล ทำบุญต่างๆ เพื่อจะอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของหลวงพ่อ เพราะหลวงพ่อ

ท่านไม่เคยเจ็บป่วยอะไรรุนแรงเท่าครั้งนี้ หลายคนจึงพูดว่า หลวงพ่อเป็นหนี้ แต่ยังไม่เคยใช้หนี้   

ครั้งนี้เจ้าหนี้มาทวงคืน มาพร้อมๆ กันทีเดียว หลวงพ่อจึงได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า แต่ก็ทำได้  

แต่เพียงร่างกายของท่านเท่านั้น จิตใจท่านพ้นไปแล้ว จึงไม่ทุกข์แต่อย่างใด  

ในขณะที่อยู่กับความทุกข์ เราก็ได้รับความสุขใจ คือ เราจะเห็นหลวงพ่อยิ้มและหัวเราะ แม้

กระทั่งเวลาลูกศิษย์ทำอะไรไม่ถูก เวลาที่ท่านจะขยับตัว ท่านจะหารือว่า “เอาไงดี เอาท่าไหนดี” 

ทำให้ลูกศิษย์ได้อมยิ้มและหัวเราะได้ และยังมีภาพประทับใจอีกหลายอย่าง เช่น พระอุปัฏฐากป้อน  

อาหารให้ท่านฉัน ค่อยจับมือให้กำลังใจ และหมั่นถามอาการอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรง

และพูดได้ ท่านเคยแซวพระอุปัฏฐากว่า นอนหลับเฝ้าอยู่ทั้ง ๓ คน เราเจ็บมาก ไม่มีใครตื่นเลย   

“น่าจะเอาขี้...ป้ายปากซะ” บางครั้งที่ฤทธิ์ของยาแก้ปวดแรงมากท่านจะลืมเดินเข้าห้องน้ำ พอจะ  

ออกพูดกับลูกศิษย์ว่า “กลับวัด” ลูกศิษย์มองหน้ากัน งง!! ยิ้มๆ เพราะหลวงพ่อนึกว่าอยู่โรงพยาบาล 

ท่านจะบ่นว่ากลับวัดอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีบุรุษพยาบาลมาเฝ้า พอเห็นหน้าพยาบาลรีบบอก

ว่ากลับวัดทุกที ยังมีเรื่องขำๆ อีก เวลาท่านปวดปัสสาวะ ท่านบอกว่าให้ “เอาเป็ดน้อยมา” ตอนแรก

ทุกคนงง!! อะไรคือเป็ดน้อย แล้วก็มาร้อง อ้อ!! ว่ามันคือกระบอกฉี่ นั่นเอง  

ภาพการเจ็บป่วยของหลวงพ่อในครั้งนี้ ทำให้ลูกศิษย์เข้าใจเรื่องกรรม และวิบากกรรมได้อย่าง

ชัดเจน จนกลัวผลแห่งกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติ ซึ่งทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปนั้นว่า

มันเป็นทุกข์ทรมานเพียงใด ไม่มีใครไม่เคยทำกรรมมา ทำกันมาหลายภพหลายชาติ สำหรับท่านจะต้อง

ชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้าย ก็ต้องใช้ให้หมดจริง เพื่อจะไม่ต้องกลับมาอีกเลยในสามโลกนี้ ในช่วงนี้เป็น

โอกาสอันดีที่ลูกศิษย์ได้สร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองที่จะได้ดูแลพระอริยเจ้า และตอบแทน

พระคุณของท่านที่เมตตาสั่งสอนและให้ธรรมะแก่พวกเรา และได้เห็นเทศน์กัณฑ์สุดท้ายที่ท่านแสดง

ให้ดูและจดจำไปนานแสนนาน 
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ช่วงเวลาอันสั้น แต่มีความหมายและมีค่าสำหรับชีวิตการปฏิบัติธรรม สิ่งต่างๆ ที่ได้รับจาก

หลวงพ่อขณะดูแลท่าน ทำให้เห็นว่า การสังเกตเป็นสิ่งสำคัญของการปฏิบัติ ในแนวการใช้สติปัญญา 

การเดินปัญญา ต้องมีความฉับไว รอบคอบ ตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำ (ได้ทำสมาธิเปิดตาอยู่กับปัจจุบันจริงกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น) ท่านเน้น คือ การสังเกต ตั้งมั่น มีเหตุและผล เมื่อมี ๓ อย่าง รวมกันที่ใจจะทำให้การ

เจริญปัญญาในทางมรรคเจริญยิ่ง เห็นการ เกิด ดับ และ ทุกข์ โทษ ภัย    

“ฉากสดุทา้ยของชวีติ มหาบรุษุผูส้งา่งามและเดด็เดีย่ว” ละครฉากนี ้หลวงพอ่ใหเ้กยีรตกิำกบัเอง 

เขียนบทเอง แสดงเอง จนลูกศิษย์ทุกคนพร้อมใจกันมอบรางวัลตุ๊กตาทอง! ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

แก่ท่าน 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อ ที่คอยเตือนให้รีบเร่งปฏิบัติภาวนา เร่งบำเพ็ญ

บารมีและสร้างปัญญาเฉพาะตน เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไป จะได้พบหลวงพ่อที่นิพพาน และ  

ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีส่วนในการดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่อทุกๆ ท่าน ขอให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ

ด้วยกันทุกท่านเทอญ 

(ขออนุโมทนากับหมอสาว คุณวรรณี คณะพระอุปัฏฐาก คณะแพทย์ พยาบาล บุรุษ- 

พยาบาลของทุกโรงพยาบาล ที่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่บันทึกอาการอย่างละเอียด ทำให้สามารถ 

เรียบเรียงเรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวกับอาการอาพาธของหลวงพ่อได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ลูกศิษย์ 

หลายคนที่ยังมีคำถามในใจพอจะได้คำตอบ และหายข้องใจว่าทำไมหลวงพ่อจึงจากเราไปเร็วเช่นนี้)
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“ยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง อยากจะบอกให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยธรรมชาติ  
อยากทำอีกหลายอย่าง แต่ธาตุขันธ์ไม่เอื้อ เมื่อยังมีพระผู้ปฏิบัติชอบอยู่  
ตราบนั้นจะยังไม่หมดจากพระอริยเจ้า ให้พยายามฝƒกตนเอง” 
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ประมวลภาพขณะอาพาธ

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะสงฆ์และคณะศรัทธา 
สวดมนต์ถวายหลวงพ่อ เพื่อเป็นกำลังใจ 

ให้หลวงพ่อแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลาน 
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อละสังขาร แสดงธรรมกัณฑ์สุดท้าย 
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สรงน้ำสรีระหลวงพ่อทูล

พระอุดมญาณโมลี พระโสภณวิสุทธิคุณ 

พระธรรมเจติยาจารย์ พระธรรมดิลก 

คณะอุบาสิกา เหล่าข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงศพ และสมเด็จพระสังฆราชฯ  
ประทานน้ำสรงศพและผ้าไตรถวายเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระปัญญาพิศาลเถร 
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
พระมหาเถระและคณะศรัทธา 
นำโดยนายอำนาจ ผการัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
และสส. วิเชียร ขาวขำ 
ร่วมพิธีทำบุญสัตตมวาร (๗ วัน) 
บำเพ็ญกุศลถวาย 
พระปัญญาพิศาลเถร 
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