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ขอฝาก พ.อ.ทองคํา ศรีโยธิน ไวดวยวาคัมภีรใบลานทองคําจารึกบทสวดมนต
ชัยมงคลคาถานั้น อาตมาใหสัญญาสมเด็จพระพนรัตนมาจะไมใหใครดู ถาไปให
ใครดู อาตมาก็สิ้นชีวีแน ๆ เหมือนอาจารยปถัมภ เรียนเมฆ ที่ใหอาตมาเลา
เรื่องพระในปาใหฟง
อาตมาบอกวา ถาเลาแลวอาจารยตอ งตายนะ เขาบอกวาตายใหตาย เพราะ
พระในปาบอกวา ตายไปแลว ๓ เดือนจะฟน และบอกวาวันนี้จะมาสาวไสหลวง
พอวัดอัมพวันใหหมด
เลยบอกวา เอาตกลง โยมตองตายนะ เลยเลาเหตุการณใหฟงที่รานกวยเตี๋ยว
ปากบาง เขาอัดเทปไว ๕-๖ มวน ถายรูปดวย ขณะเลามีงูใหญโผลขึ้นมา ไมมรี ู
หลานเขยจะตี ก็หามไว ก็นึกวาอาจารยปถัมภตอ งตายแน
พอเลาเหตุการณเรียบรอย อาจารยปถัมภเอาพระเกศพระทีห่ ลอที่หอประชุม
ภาวนา-กรศรีทิพา มาขอถายกลับไปเทปก็ไมตดิ รูปก็ถายไมติด อาจารยปถัมภก็
แนนที่หัวใจ รุงเชาถึงแกกรรม
ภรรยาอาจารยปถัมภ มาถามอาตมาวา อาจารยปถัมภ จะฟนหลัง ๓ เดือน
แลวจริงหรือไม อาตมาบอกวาโยมไปดูเสียใหดี เลือดออกทาง หู ตา ปาก หรือ
เปลา ถาออกแลวไมมีฟน ถาทวาร ๙ เปดไมมฟี นนะ
แตคนที่ฟนแบบ พ.อ.เสนาะ ไมใชตายนะ แคสลบไป หัวใจยังเตนทํางานอยู
ฟนได ถาขาดใจตาย ไมมีลมวิญญาณออกไปแลวไมมีกลับมา เลยอาจารยปถัมภ
ถึงแกความตาย ถาอาตมาไมไดรับสัญญามา จะใหคุณโยมทองคําดูใหได
อยาลืมนะเขาขึ้นไปยอดเจดียวัดใหญชัยมงคลกัน อาตมาโดดลงบอ ถาขึ้น
ไมไดก็ขอตายที่นี่ ที่สมเด็จพระพนรัตนทา นมาเขาฝนบอก และไดตามนั้นดวย
อาตมาถึงยืนยันวา พระสงฆไทยเรานี้ มีความรูในพระพุทธศาสนาลึกซึ้ง กรุง
ศรีอยุธยาไมสิ้นคนดี พระอุบาลีที่ไปประกาศศาสนาที่ประเทศศรีลังกา ทานแปล
พระไตรปฎกจบ สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว ทานเปนผูรจนาฉันทบาลีวาดวย
ชัยชนะของพระพุทธเจา ๘ บทที่เรียก พาหุงมหากา (รุณิโก) ขึ้นมา ถวายพระพร
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนเรศวร
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อาตมาจึงใหเขาสวดมนตบท “พาหุง มหากาฯ” เปนประจํา ถาเด็กมีศรัทธา
สวด สอบไดที่หนึ่งเลย ถาสวดไปซังกะตาย ไมมศี รัทธาสวด รับรองไมไดผล
บท “พาหุงมหากาฯ” เปนจารึกของสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว เอาประวัติ
ที่พระพุทธเจาผจญมาร มารจนาขึ้น แลวทานเจาคุณอุบาลีฯ เอาไปเผยแผที่
ประเทศศรีลังกา จนไดรับยกยองมาจนทุกวันนี้
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คุณโยมทองคําโปรดทราบ มีอีกคัมภีรหนึ่ง เปนคัมภีรฉลองวัด ฉลองศึกมหา
อุปราช จารึกไววา ทําไมมีตนพุทราที่พระราชวังมากมาย ถาไมมีเหตุผลเขาไม
ปลูกไวหรอก นี่คนโบราณ
คัมภีรนบี้ อกไวชัด ตอนที่สมเด็จพระนเรศวร ยกทัพไปไดนําคัมภีรชัยมงคล
คาถาไปดวย พอสวดพาหุงสะหัสฯ ชางตกน้าํ มันแผลงฤทธิ์เลย แมทัพนายกอง
ตามไมทัน เขาไปถึงกองทัพพมา พมาลอมไวเลย
ไปเพียงสองพระองคกับพระเอกาทศรถ พระอนุชา พมาจะฆาเสียก็ตาย แลว
เหมือนลูกไกในกํามือ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด แตพระองคมีบุญญาธิการเพราะ
มนตบทพาหุงสะหัส
ผลสุดทาย มีสุนทรวาจาทักทายปราศรัย กอนกระทํายุทธหัตถีวาทั้งสองฝาย
ขอสมาลาโทษตอกัน
พระนเรศวรตรัสวา เจาพี่มหาอุปราชเอย เราเปนพี่นองกัน อยาใหทหารไพร
พลตองลมตาย เรามายุทธนากันตัวตอตัวดีกวา
พระมหาอุปราชเห็นดวยทันที เพราะบทสวดมนตพาหุงมหากาฯ อิติปโส
ภควา ใครจะสูได อัญเชิญพระคุณของพระพุทธเจาออกไปสนทนาไปดวยจิตเปน
เมตตา คนจึงเชื่อถือ
ถาออกปากไปดวยโทสะ คนไมเชือ่ ถือ ลูกก็ไมสนใจ นี่เรื่องจริงตรงนี้ พระ
นเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีดวยชางตกน้ํามัน มีกําลังเจ็ดชางสาร มีพลังยิ่งกวา
ชางมหาอุปราช ก็พุงเขาไปเลย
“เราไมโกรธกันนะ อยาเอาบาปกันนะ” พระมหาอุปราชก็ตกลง
พอพูดขาดคําปบ ชางแปรนเลย เสียทาเขาไปเลย เขาไปทําอยางไร มหา
อุปราชฟนเลย ไปชนกันอยางนี้จึงฟนถึง จําไว
พระนเรศวรเกงมาก ทรงหมอบเลยถูกพระมาลาเบี่ยง เบี่ยงแลวทําอยางไร
กําลังอยูกระชั้นชิด ประวัติศาสตรบันทึกไววา เอาของาวฟน ไมมีทาง ขอเคียงฟน
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ไดเหรอ จะขาดไหม มันมีน้ําหนักอยูตรงไหน มันยาย ฟงตรงนี้นะ อยูในคัมภีร
เสร็จ
พระนเรศวรหมอบ ขางหลังสงของาว ภายใน ๑ วินาที สอดเขาไปในรักแรเลย
แลวชักดามกลับ ชางเผนทันที ชางพระนเรศวรเสียหลักแลวก็ชวยดึงดวย
พระนเรศวรจับของาวแนนเลย ของาวขึ้นมาที่คอสะพายแลงแลว พอชางดึง
ปบ ชางจะลม พระมหาอุปราชสะพายแลงขาดลงคอชางทันที แตชางพระนเรศวร
จะตองลม เสียทาทหารพมาแน แตชางกลับถอยหลังไปโดนตนพุทรา เอาขา
ยันเขาไวได ตนพุทราจึงมีบุญคุณตอพระนเรศวร พระนเรศวรจึงเอาพุทราตน
นี้มาปลูก และไหวตนพุทรา พระนเรศวรจึงบูชาตนพุทรา วารอดตายนี่เพราะตน
พุทราแท ๆ ชางมายันตนพุทราไว เพราะปฐมเหตุนี้ ตนพุทราจึงมีมาก จน
ตราบเทาทุกวันนี้ ในราชวังโบราณกรุงศรีอโยธยา
ใครไมเชื่อไมเปนไร อาตมาเชื่อหมืน่ เปอรเซ็นต เพราะเราฝนของเราเอง และ
โดดลงบอไดคัมภีรนมี้ า คนอื่น ๆ ขึ้นขางบน อัญเชิญพระธาตุไปบรรจุ และนํา
พระเครือ่ งเมืองพรหมนคร พระเสมาชัย พระเสมาขอ ไปบรรจุไวทวี่ ัดใหญชัย
มงคลดวย
พระเสมาขอ คือ พระนเรศวรขอเมืองคืน
พระเสมาชัย คือ ไดชยั ชนะปลวพระชนมพระมหาอุปราชแลว พระนเรศวรสราง
แลวบรรจุไวที่เจดียวดั ชัยชนะสงคราม อยูใตวัดอัมพวัน
อาตมาก็ขอบรรจุพระเสมาขอ และเสมาชัยไวที่วัดใหญชัยมงคล เพือ่ เปน
อนุสรณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสืบไป
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