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จะขอเลาประวัติเมืองพรหมนครวามีประวัติมาอยางไร ตอเนื่องกับเมืองพรหมนคร
คือเรื่องแมครัวหัวปา ทีเรียกแขก ๒๕ แมครัว ๓๐ แมครัวหัวปาอยูตรงไหนกัน ไดรับพร
จากพระพุทธเจาหลวงทําขนมอรอยหมด และจะเลาถึงอาตมาไดผงจากพระเครือ่ งของ
สมเด็จพระนเรศวรประการใด เรื่องนี้ยังไมเคยเปดเผยใหใครฟง
เมืองพรหมนครเปนเมืองมาแตสมัยโบราณ พระเจาพรหมมหาราช พระราชบิดา
พระเจาไกรสรราช ผูทรงสรางเมืองสิงหบุรี เปนผูสราง เพราะชือ่ เมืองตรงกับพระนาม
ของพระองค
พระเจาพรหมมหาราช ทรงสรางเมืองพรหมบุรแี ลว ตอมาพระเจาไกรสรราช พระราช
โอรส ทรงสรางเมืองสิงหบุรีขึ้น พระราชทานนามเมืองใหสอดคลองกับพระนามวา
“สิงหบุรี”
เมืองสิงหไมใชอยูตรงปจจุบันนี้ เปนเมืองสิงหอยูที่แมน้ํานอยโนน ที่เรียกวา เมือง
สิงห เมืองสรรค เมืองสุพรรณบุรี บานชาง บานตาล บานพรานแสวงหา บานกุม บางบาล
อําเภอวิเศษไชยชาญ ตัวตะพาน กบเจา อยูแมน้ําสายโนน
เมืองพรหมบุรีนี้ปรากฏพงศาวดารวา เปนเมืองที่มีมาตั้งแตครั้งสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ ๑ (พระเจาอูทอง) ผูทรงสรางกรุงศรีอยุธยา เรียกวา “เมืองพรหมนคร” และในกฎมน
เฑียรบาลก็เรียกวา เปนเมืองสําหรับหลานหลวงปกครอง
มาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร โปรด
ใหยุบลงเปนอําเภอขึ้นกับจังหวัดสิงหบุรี
ที่ตั้งเมืองพรหมนครเกานั้น อาตมาไดสอบประวัติไดถูกตองหมดแลว เมืองพรหมนคร
ตั้งอยูใตวัดอัมพวัน เหนือวัดประสาท (เจดียหัก) ตําบลพรหมบุรี ปจจุบันคือบาน นาง
เฮี๊ยะ พรหมายน อาศัยอยูขณะนี้ นางเฮี๊ยะ นั้นเปนแมยายชางปุน เชยโฉม มัคทาย
กวัดนี้ และเปนผูสืบเชือ้ สายเจาเมืองพรหมนคร
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ตัวเมืองเกามีกําแพงเมืองถึงเหนือวัดอัมพวัน ที่เรียกวาวัดกําแพงเมือง ยังมีซากอยู
ขณะนี้ เหนือขึ้นไปเรียกวาวัดพระแกว มีเนือ้ ที่มาก บริเวณดานตะวันออกยังมีวัดสมิด วัด
ชางเหล็ก วัดชางทอง ขณะนี้ไมมีซากเหลืออยู เพราะถูกขุดถูกทําลายไปหมด
สมัยนั้นเจาคณะเมืองสงฆคือ พระครูญาณสังวร วัดอัมพวัน ตอมาสมัยหลังคือ พระ
ครูพรหมนครบวรราชมุนี วัดอัมพวัน เปนเจาคณะเมือง
ตอมาสมัยหลังอีก เจาคณะเมืองยายไปอยูวัดคงคาเดือด ซึ่งตรงกับวัดอัมพวัน
ปจจุบันเรียกวาวัดปาหวาย
สมัยตอมาเมืองพรหมบุรียายตั้งที่ทําการใหม ไปตั้งที่ปากบางหมื่นหาญ ต.บานหมื่น
หาญ ปจจุบนั คือรานดาวทอง ตลาดปากบาง และยายไปตั้งที่ ทําการจวนหัวปา เหนือ
วัดพรหมเทพาวาส แลวยายขามไปฝงตะวันออกที่ ร.ร. พรหมวิทยาคาร
สมัยตอมา นายอนันต โพธิ์พันธ นายอําเภอพรหมบุรีไดยายที่วาการอําเภอ ลองไป
ตั้งอยูที่เหนือวัดกุฎีทองในปจจุบันนี้
ประวัติพระเครื่องเมืองพรหมบุรี วัดประสาทเดิมเปนวัดโบราณใหญโตมาก มีเนือ้
ที่ถึง ๑๘๐ ไร เจริญมากอนที่พมาจะไดสรางคายคูแหงนี้ขึ้น
ในสมัยกอนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแกพมา เจานายชั้นผูใหญไดขนยายทรัพยสินสิง
ของมีคามาเก็บไวในวัดนี้มากมาย ภายหลังชํารุดทรุดโทรมลงมากมายจนกลายเปนวัด
รางไป
เหนือวัดอัมพวันที่เรียกวาบานเตาอิฐนั้น เปนหมูบานมอญ ไดทําอิฐสรางเจดียองค
ใหญของวัดประสาทสมัยนั้น
อาตมาไดทราบจากศิลาจารึก ถึงการสรางพระเครื่องนั้น สรางบรรจุสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ไดประกาศอิสรภาพและออกสงคราม จนไดปลงพระชนมพระมหาอุป
ราชา ณ สถานดอนเจดีย
เสร็จสงครามแลว ไดจัดสรางพระเครื่องขุนแผนเนื้อแบบกระเบื้องดินเมืองจีน บรรจุไว
ณ วัดปาแกว (วัดใหญชยั มงคล) อยุธยา
พระเครือ่ งประกอบดวย แรมะขาม เปนพระขุนแผนเสมาชัย ขุนแผนเสมาขอ และ
ทําการฉลองใหญ ฉลองการมีชัยชนะแกพมาในครั้งนั้น
เสร็จแลวไดนําไปบรรจุตามวัดตาง ๆ ในกรุงศรีอยุธยาและวัดประสาท เมืองพรหม
นคร (พรหมบุรี) ในศิลาจารึกเรียกอีกชือ่ หนึ่งวา วัดชัยชนะสงคราม
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เจดียวัดประสาทก็ไดชํารุดโดยภัยธรรมชาติ จากแรงน้ําพุงจากวัดคงคาเดือด (ปา
หวาย) เจดียก็หักลงแมน้ําเจาพระยา เหลือตานแลวหักลงน้ํามาได ๔๐ กวาปแลว พระ
เครื่องจากเจดียนั้นมากมาย เรียกวาเสมาชัยเสมาขอมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ อาตมาไดมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวัน ปนนั้ ก็มีอุบาสกคน
หนึ่งชื่อ กงเหล็ง ชางปราณีต บานใตวัดอัมพวัน ไดนําพระเสมาชัย เสมาขอ ที่ชํารุด
ไปถวาย ไดจากเจดียวัดอัมพวันบาง และไดแรมะขามจากเจดียหักบาง
อาตมาคิดวาพระเครือ่ งประวัติศาสตร อําเภอพรหมบุรีของเราจะสูญไปโดยคนรุนใหม
จะไมทราบประวัติ จึงไดนําเอาแรมะขามและพระที่ชํารุดนัน้ มาประกอบเปนองคขนึ้ ใหม
เปนการจําลองพระขุนแผนเสมาชัย และขุนแผนเสมาขอ เมื่อประกอบพิธีมหาพุทธา
ภิเษกแลว ก็ไดแจกแกทานทั้งหลายเพื่อเปนสิริมงคลตอไป นับวาเปนพระมิง่ ขวัญ
ประวัติศาสตรของเมืองพรหมนคร จังหวัดสิงหบุรี
อาตมาบรรจุไวในโบสถ และทรัพยสมบัติจากพระนครศรีอยุธยาก็เคลื่อนที่อยูในปา
ของบริเวณกรรมฐานนีม้ ากมาย มีทั้งทอง เพชรนิลจินดา แตเราเอาไมได ไมใชของเรา
ขอฝากไว นีเ่ มืองพรหมนคร ไมมีใครรูประวัติ และพอดีอาตมาไดประวัตมิ า
และยังมีอีกมากมายหลายประการ ก็ไดไวเปนของเกาแกของดีมีปญ
 ญาเก็บไวเปน
หลักฐาน และไดมากกวานี้ สมัยกอนก็มีประวัติมากกวานีด้ วย อาตมารวบลัดตัดความให
ทานฟงสั้น ๆ เพราะเปนเรื่องที่พสิ ูจนไดโดยไมยากนัก ไดจากสมุดหมายเหตุของชาติ
ดวย ในประวัติศาสตรของชาติไทย และไดจากศิลาจารึกมาปะติดปะตอ
พระเสมาชัย เสมาขอยังอยู อาตมาก็จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ดอนเจดีย เพราะไดแร
มะขามผุดขึ้นมาจากวัดชนะสงคราม และนํามาผสมไมมีใครรู
ตองการใหเด็กรุนใหมไดทราบวาพระประวัติศาสตรของเมืองพรหมนคร สมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พระเสมาชัย เสมาขอก็เอาบรรจุไว บางคนเห็นพระใหมไมอยากได
นี่แหละเราก็ไมเคยไปแจกจายใหใคร ก็เลาสูกันฟง
พระพุทธเจาหลวงเคยเสด็จมาที่วดั นี้
ตอนนั้นเสด็จแปรพระราชฐานมาอยูที่
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จวัดพระนอนจักรสีหท างชลมารคถึง
๒ ครั้ง
ในดานพุทธจักรคณะสงฆก็สั่งจากมณฑลอยุธยาลงมา ใหวัดอารามตาง ๆ ประดับธง
ทิว และปลูกพลับพลาหนาวัดถวายพระพรชัยมงคล ตอนที่พระองคเสด็จชลมารคมาตาม
แมน้ําเจาพระยา มีเรือขาว มีเรือนํามากมาย แหโหมยมนาเสด็จไปตามชลธาร
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ตอนนั้นจังหวัดสิงหบุรียังไมมี จังหวัดสิงหอยูที่แมน้ํานอย เรียกเมืองสิงห เมืองพรหม
นครมีอาณาเขตถึงบานบางเบิก เลยตัวจังหวัดไปติดตออําเภออินทรบุรนี ั้น
วัดพรหมสาครบานบางพุทรานั่นแหละ เปนสถานที่ของเมืองพรหมนคร และตัว
จังหวัดสิงหบุรีปจจุบันก็คือ เขาเมืองพรหมนคร
พระพุทธเจาหลวง ทานเสด็จมาวัดนี้ ปจจุบนั ตอนนั้น ร.ศ. ๑๒๕ มีเจาอาวาสชื่อ
พระครูพรหมนครบวรราชมุนี ชินสีหภานุวัตรสังฆปาโมกข เปนเจาคณะเมืองพรหม
นคร ขณะนัน้ เมืองยังอยูใตวัดนี้ ยังไมไดลมเมือง
พระครูพรหมนครก็สั่งลูกวัดในเขตของทาน ไดปลูกพลับพลาหนาวัด เพราะน้าํ
เจาพระยาเพียบเต็มฝง เมื่อพระพุทธเจาหลวงเสด็จ ตามวัดก็ถวายพระพรชัยมงคล
สวดชยันโต
พระพุทธเจาหลวงพอพระทัย จึงไดจอดเรือประเทียบเขามาเทียบทา และ ไดถวาย
พระบรมฉายาลักษณใหแกวัดนี้ โดยมีลายพระหัตถใจความวา “ถวายวัดอัมพวัน ร.
ศ. ๑๒๕” ลงพระปรมาภิไธยวา “จุฬาลงกรณ” ยังอยูทุกวันนี้
ชาวบานเมืองนี้ไมมีบญ
ุ ไมรูจักคุณคาประโยชนของสําคัญในวัด จึงไดนําพระบรม
ฉายาลักษณพระพุทธเจาหลวงไปประดับไวที่ศาลาการเปรียญ พรอมดวยรัชกาลที่ ๖ เอา
แขวนไวธรรมดา เพราะไมมีใครดูวาเปนขอสําคัญ
ในเวลากาลตอมา อาตมาก็มาที่นี่เปนเจาอาวาส พ.ศ. ๒๔๙๙ รักษาการ ๑ ป พ.ศ.
๒๕๐๐ จึงไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาส พอถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ เกิดลมเกยพัดเอาศาลาพัง พัด
กระเบื้องลงน้ําไป ตอนนั้นน้ําเต็มฝงเจาพระยา พระบรมฉายาลักษณก็ปลิวลงน้ําทั้งรูป
กระจกแตกหมด รูปนั้นก็มวนหอลอยไปตามกระแสน้ําและลอยขึ้นมา
อาตมาไปสรงน้ําที่แพทาที่วัดนี้ก็ไปหยิบดู อาว! นี่พระบรมฉายาลักษณ ตัวหนังสือ
ขาดรุงริ่ง
การเสด็จครั้งนี้
เสด็จวัดพระนอนจักรสีห แตทานไมไดลงวันที่ไววาเดือนอะไร
เพียงแตระบุ ร.ศ. ๑๒๕ เสด็จไปพักแรมวัดพรหมสาคร เจาเมืองตั้งพลับพลารับ คางแรม
คืนที่พลับพลานั้น

ตนกําเนิดคําวา “แมครัวหัวปา”
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว เจาเมืองก็เกณฑพวกคณะราชบริหารของเจาเมืองพรหมนคร
บานนั้นเรียกวา จวนหัวปา ในสมัยพระพุทธเจาหลวงอยูตรงนี้เอง เรียกวา ตําบลหัวปา
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ที่เปนหัวปา เพราะที่โรงสีหนาปากบางเปนแหลมไปถึงวัดแจง มันแหลมจึงเรียกวา
หัว แหลมชนไปที่ทายจักรสีหเปนปาดงพงไพรมากมาย
บัดนี้น้ําแทงเอาหัวแหลมหายไป เลยหัวปาก็เปนมาอยางนี้ และคนหัวปาเมื่อครัง้
กอนมา ทํากับขาวไมอรอย ก็ทํากับขาวแบบธรรมดา แตไมทราบไดรับพรอันใด
เจาเมืองก็ขอรองชวยเหลือกัน ทํากับขาว แกงสมแตงกวา น้ําพริกปลารา แกงคั่ว
อะไรทุกอยาง ถวายขนม คาวหวาน ลอดชอง ขาวหลามตัด ขาวหลามบอง ขาวหลามเผา
ทําไปถวายหมด
พระพุทธเจาหลวงทรงอยูเสวยถึง ๒-๓ วัน เสวยแลวก็พอพระทัยมาก ชื่นอก ชื่นใจ
แกงสมแตงกวา น้ําพริกปลาราที่โบราณทานวาไว “แมครัวหัวปา แขก ๒๕ แมครัว ๓๐”
ก็ตั้งใจจะไปทําเอาหนาเอาตากัน เสวยเสร็จแลวทรงประสาทพร
“นี่แนะ แมครัวหัวปา แมครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ขาพเจาของใจที่ทําอาหารอรอย
อาหารดี โปรดรักษารสอาหารอยางนี้ไวถึงลูกหลานนะ” พระองคทรงมีสนุ ทรวาจา
พระราชทานพรและโอวาทตอไป
“จงรักษาความดีไว มีฝมือมาก” นี่แมครัวหัวปามีฝมือจริง ๆ น้ําพริกก็อรอย น้ําปลา
ราก็อรอย แกงสมแตงกวาก็ อรอย อรอยไปหมด
แตพระพุทธเจาหลวงประมุขของชาติไทย องคพระปยมหาราช ทานมีบารมีสูง มี
บุญญาธิการมาก เพียงแตประกาศสุนทรวาจาวา
“อาหารอรอย ถูกปาก ถูกใจ ทําดี รักษารส รักษากลิ่น รักษารสชาติที่ตนทํา
ดวยฝมือไวตลอดไปนะ”
ตั้งแตนั้นมาบานหัวปาทํากับขาวอรอยหมดถึงลูกหลาน
อาตมาบวชใหม ๆ ก็ไปฉันตามบานหลายตําบล หลายวัด หลายแหง แตก็ติดใจรส
อาหารหัวปา เด็กเล็กเกิดมารุนใหมทําอาหารอรอยหมด มันเปนพรสวรรค
อีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจาหลวงเสด็จวัดพระนอนจักรสีหอีก ก็ไดมีรับสั่งวา ใหเจาเมือง
พรหมนครจัดอาหารเสวยโดยแมครัวหัวปา ทานเจาเมืองพรหมนครก็จัดอาหารถวาย
พระองคทานจึงพอพระทัย
ตั้งแตนั้นมา เทาที่อาตมาสังเกต ตําบลหัวปาไดรับพรพระพุทธเจาหลวง เด็กเล็ก ๆ
หัดทํากับขาวใหม ๆ ก็อรอยหมด มีพรสวรรคเจ็ดชั่วโคตร
ตําบลหัวปาอยูเหนือวัดชลอน อยูใตปากบางแตอยูคนละฟากแมน้ํา วัดชลอน เมือ่ กน
นี้เรียกวัดพรหมเทพาวาส
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ทานผูใหญเลาวาตรงนี้น้ําเชี่ยวมาก เรียกวาวัดชลวน คนเกาเขาตั้งใหชาวเรือเมือง
เหนือเมืองใตมา แลวเรือขึ้นมาถึงนีจ้ ะชนกัน เพราะน้ํามันเชี่ยวมากและวนดวย เรือตอง
ชนกัน เรียกชลวน อานไปอานมาเลยกลายเปนวัดชลอนไป
ชลอน (อานวา ชะลอน) กับชลวน (อานวา ชล-วน) ใกลเคียงมาก
นี่แหละบานหัวปาทํากับขาวอรอยจริง ๆ ทําขนมนมเนยอรอยมาก แลวก็มีอาชีพทํา
ขนมขาย ขนมตะโก ขนมเปยกปูน ขนมตัด ขาวหลามตัด ขาวหลามเผา ขาวหลามบอง
อรอยหมด ทําขาวหมากก็อรอย เครื่องจิ้มก็อรอยจนทุกวันนี้ เพราะไดรับพร
พระพุทธเจาหลวง
คนกรุงเทพฯ หาวาหัวปาอยูแปดริ้วบาง หัวปาอยูในวังบาง พูดสงไปได พูดไมรจู ริง
นี่พระพุทธเจาหลวงใหพรเจาเมืองพรหมนครไว
พอถึง ร.ศ. ๑๒๗ พระพุทธเจาหลวงเสด็จอีกครั้งหนึ่ง สั่งยุบเมืองพรหมนคร สั่งยุบ
เมืองอินทรบุรี ขึ้นตอเมืองสิงหบุรี แลวยายเมืองสิงหจากแมน้ํานอย ขึ้นมาอยูแมน้ํา
เจาพระยา ทรงตั้งใหเปนตัวจังหวัด
และสรางศาลตัดสินสําเร็จทันเวลา ร.ศ. ๑๒๗ และฝากบังคับทะเบียน หอทะเบียน ไว
ที่จงั หวัดอางทองชัว่ คราว และสรางศาลากลาง และหอทะเบียน ร.ศ. ๑๓๐
นี่คือประวัตศิ าสตรพระพุทธเจาหลวง ทรงสรางหอทะเบียนศาลากลาง และศาลตัดสิน
เหมือนกันหมด สวยงามมาก แตเจาเมืองรุนใหมรื้อของเกาหมด ไมอนุรักษศิลปกรรม
ของทานไวเลย เรื่องเมืองพรหมนครและแมครัวหัวปาก็ขอจบลงแตเพียงนี้

พรหมนครถูกสาป และ วิธีแกกรรม
ขอเลาเปดอกใหลูกหลานฟง เมือ่ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จตีทัพ
เชียงใหมแตกไปแลว ก็เสด็จลองลงมา ถึงเมืองพรหมนคร ชาวบานชาวเมืองแถวนี้ทูล
ความเท็จ ปดบังอําพรางทาน ทั้ง ๆ ที่พมามาซอนซุมอยูก็ทูลวาไมมี เมื่อทรงทราบความ
จริง ก็ทรงพระพิโรธ ทรงสาปแชงไว
แลวทรงยกกองทัพลองเรือไปสวางที่วัดสระเกศ จึงไปสระพระเกศา และสรงพระ
พักตรทวี่ ัดสระเกศ เพราะประวัตศิ าสตรบันทึกไวเชนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองค
ปจจุบันจึงเสด็จไปยังวัดสระเกศ เมื่อ ๒-๓ ปที่ผานมานี้
ขอใหพวกเราหมั่นเจริญกุศลภาวนา หันหนาเขาวัด จะสามารถแกกฎแหงกรรมที่ถูก
สาปขอนี้ได แลวลูกหลานจะร่ํารวย มีวิชาความรูสูงขึ้น
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จากกาลกระโนนผานมาถึงปจจุบันนี้ ทั้งชาววัดชาวบานก็คอ ย ๆ กลับฟนรุงเรือง
ขึ้นมาอีก เพราะพระพุทธเจาหลวง ทานตรัสบอกเหตุการณไว ก็ตรงกับความจริงทุก
ประการ
วันนี้อาตมาเชิญชวนพีน่ อ งเรา ชาววัดอัมพวันมาพรอมใจกันบําเพ็ญกุศล ก็เพื่อจะ
แกกรรมที่ตองโดนสาปนี้เพราะฉะนั้นของจงพรอมจิตอุทิศสวนกุศลใหแกทานเจาเมือง
พรหมนครในอดีต ผูเปนปูยาตาทวดของบานเรา รวมทั้งบิดามารดาของโยมปุน โยม
สงบ เชยโฉม โดยเฉพาะนางเฮีย๊ ะ พรหมายน ซึ่งเปนผูสืบเชื้อสายมาจากเจาเมือง
พรหมนคร ดังกลาวในโอกาสนี้ดวย
ศุภนิมิตอันเปนมงคลที่เห็นไดชัด ก็เชนพระสงฆองคเจา ๔๙ จังหวัด ก็มาอบรมที่นี่
แลว สงขลา ปตตานี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ทานก็มาหมด รูจักวัดของเราดีขึ้น
แสดงวาบานที่โดนสาป กําลังจะพนจากคําสาปแลว กําลังกลับรายกลายดีเปนสวนมาก
แลว
โปรดทราบวา พระพุทธเจาหลวง ทานเสด็จมาใหพรนะ จึงกลับรายกลายดีขึ้นมา
มากมายหลายอยาง
อาตมารูสึกซึ้งใจเหลือเกิน ที่ญาติโยมตางถิ่นเขามากันมืดค่ํา ยามดึกลงรถที่หลังวัด
คนบานเรามีน้ําใจเขาไปทักทายเชิญขึ้นรถอีแตน เชิญซอนทายจักรยานยนต มาสงเขาที่
วัด ขออนุโมทนาสาธุการ ขอใหพนี่ องเราชาววัดอัมพวัน โปรดเอาไปใชทําความดีตอไป
เถิด จะเจริญสุข สวัสดีมีชัย
การแกกรรมที่เยี่ยมยอดที่สุดคือ การที่ญาติโยมมานั่งเจริญกรรมฐาน แลวแผ
สวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ทุกทานจะกลับรายกลายดี ลูกหลานจะมั่งมีศรีสุข
จะประกอบอาชีพการงานก็จะมีเงินไหลนองทองไหลมา
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรใหลูกหลาน พี่นอ ง
เราทุกคน ทั้งที่มาและมิไดมาก็ตามจงมีความสุข ความเจริญวัฒนาสถาพร ดวยกันทุก
ทานเทอญ
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