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มีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปใหโทษ ของเกาของแกสวยงามใหโทษอยางไร มี
ขอพิสูจนประการใด ขอเท็จจริงอาตมาไมเคยเชื่อ พระพุทธรูปคงไมใหโทษ แตมันมี
เหตุการณเกิดขึ้น เพราะเหตุผลประการใด มีอะไรเปนขอพิสูจนวาพระพุทธรูปใหโทษ อาตมา
เปนคนไมเชือ่ ตองพิสูจน
เมื่อสมัยที่อาตมายังไมเปนเจาอาวาสที่วัดนี้ ยังอยูวัดพรหมบุรี (วัดกุฎลี อย) ตอนนั้น
นั่งเจริญกรรมฐานมาพอสมควรแลว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕
มีพระพุทธรูปองคหนึ่ง ปางสุโขทัย เกาแกสวยงามมาก อายุ ๗๐๐-๘๐๐ ป มีรอู ยูที่
แทน เปนของเจเปา จังหวัดสิงหบุรี
เมื่ออาตมาอยูโรงเรียน เจเปาทอดกลวยแขกขาย อาตมาไปอาศัยกลวยแขกเขาทาน
จึงเรียกเจ เมื่อกอนยากจน ตอมามีครอบครัวเปนรานชางทอง มีลูก ๓ คน เปนด็อกเตอรห
มดแลว อาตมาสงใหไปเรียนฝรั่งเศสจบด็อกเตอรมา เดี๋ยวนี้เปนผูพิพากษาอยูทกี่ ระทรวง
แลว
เจเปาเขาเรียกอาตมาวาหลวงนา เรียกแทนลูกเขา เขาบอกวา “หลวงนาคะ พระองค
นี้พิกล ดิฉันสองคนกับเถาแกไมเคยทะเลาะกัน พอถึงเวลา ๕ โมงเย็น ทะเลาะกันเชียว”
แปลกดีนะ ทะเลาะกันเปนเวลา เขาบอกวาพอถึง ๕ โมงเย็น ใจคอไมดี หงุดหงิดมาก
ไปดูพระพุทธรูปที่เชาไวไมสบายใจ หลวงนาชวยดูพระองคนี้ใหหนอย
อาตมาก็ดูนะ ดีนี่ สวย เกาแก สมัยสุโขทัย ยิ้มเสียดวยซิ สวย คิ้วตอคอปลอง แตมีรูที่
ฐาน
อาตมาก็บอกเจวา “เจ ตอน ๕ โมงทะเลาะกันนี้ หิวขาวหรือไง ก็ทานขาวเสียตั้งแต ๔
โมงซิ” พอทานขาว ๔ โมง ๕ โมง ก็ทะเลาะกันอีกแลว
“เอะ! ยังงั้นทานขาวเสียบายโมงเปนยังไง บางทีทานตอน ๔ โมงอาจจะอึดอัดไปถึง ๕
โมง ลมขึ้นถึงไดทะเลาะกัน เปลี่ยนทานบายโมงก็ยังทะเลาะ
“เอาอยางนี้เถอะเจ เลิกทาน ๕ โมง ๒ ทุมคอยทาน” เขาบอก “หลวงนาพอเปลีย่ น
เวลาทาน ๒ ทุม พอ ๕ โมง แลวทะเลาะกันถึง ๒ ทุมเลย” เลยไมตองทานขาวเลยคืนนั้น
ทะเลาะกันเปนเวลามีประโยชนดี
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แตเขาก็ไมเคยนั่งกรรมฐาน สวดมนตก็ไมเปน สวดอรหัง ตั้งแตอยูโรงเรียน สามีเปน
คนจีนนอกอยูไทงั้ง นครแตจิ๋ว อาตมาไปสวดมนตที่เมืองจีนยังไปบานเขาเลย
มันเปนเรื่องนาคิด อาตมาไมเคยพบเลยวาทะเลาะเปนเวลา แตก็ยังไมเชื่อแนวาเปน
เพราะพระพุทธรูป
อาตมาบอก “เจขอยืมหนอยไดไหม เจเชาเขาไปเทาไรละ” “หนึ่งพันบาทคะ”
“เอะ ถูกดีน่”ี
เปนพระเนื้อสัมฤทธิ์ สุโขทัย สวยงามมาก และลวดลายเรียบรอย ขนาด ๑๒ นิ้ว แตมี
รูที่ฐานเทานั้น
ดูพระองคนแี้ บบไสยศาสตร พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง
ก็วากันไปตามคาถา ขนหัวลุก เอ! ขลังดีนี่ องคนขี้ ลังดี
อาตมาก็ขอยืมพระสุโขทัยองคนั้นมา ๑๐ วัน ก็มาสวดมนตไหวพระ นั่งวิปส สนา และ
ก็แผเมตตา บอกเทพที่สิงอยูในองคพระพุทธรูปสุโขทัยนี้ ขอใหดลบันดาลหาเหตุผล
วา ทําไมเจที่เชาไวนี้จึงตองทะเลาะกัน จะตองหาเหตุผลใหได
อาตมาก็อาราธนาเทพที่สิงองคพระ และแผเมตตาอยางที่โยมทํากรรมฐานนี้ เจริญ
กรรมฐานนีแ่ หละ แผเมตตาใหทุกวัน ๆ
ตอมา อาตมาก็ไปตลาดสิงหบุรี เจก็เรียกและบอกวาหลวงนาพิสูจนไดหรือยัง วาพระ
นี้เปนกาลกิณหี รืออยางไร ถาหากพระไมดี ฉันถวายเลยนะ
อยูมาเกิน ๑๐ วันแลวก็บอกเจขอยืมตอ ฝายเถาแกบอกไมตองตอหรอกถวายทานไป
เลย อาตมาบอกไมใชอยากไดแตจะขอพิสูจน อาตมาก็พิสูจนตอไป ก็อาราธนาพระไวเรื่อย ๆ
ไดผลออกมาเลย หาตนตอได ขอฝากญาติโยมไวดวยสมมติวาจะเปนวัตถุอะไรก็ตาม
ไดมาเปนอยางไรบาง ขอใหโยมนั่งกรรมฐานแผเมตตาใหวัตถุนี้ เผื่อจะมีเทพสิงสถิตอยูบาง
เปนของเกา ทรัพยสมบัติของปูยาตายายที่ใหไว จะเปนกาลกิณีอยางไร เดี๋ยวจะบอก หาตน
ตอได แหม! พระพุทธเจาลึกซึ้งเหลือเกิน มีเหตุผล อาตมาก็อาราธนาไวทุกวัน
อยูมาวันหนึ่ง คนที่วัดหัวบึงหลัง อําเภออินทรออกไปหลายสิบกิโลเมตร เขาไดเลาลือ
วา อาตมาเทศนมหาชาติเกง เทศนกัณฑมัทรี เทศนแลวคนสลบเลย ไมใชมัทรีหลับ คนฟง
สลบ
เมื่อสมัยหนุม ๆ นะโยม เขาร่ําลือกันนักวา พระจรัญ วัดกุฎีลอย เทศนมัทรีเกงนัก
เขาเลยมานิมนตอาตมาใหไปเทศนที่วัดหัวบึง
วัดหัวบึงอยูห ลังอําเภออินทรบุรี ออกไปหลายสิบกิโลเมตร ตอนนั้นถนนเอเชียยังไมมี
อาตมาตองไปมอเตอรไซค นั่งเรือยนตไปจอดทีอ่ ําเภออินทร แลวใหเขาเอามอเตอรไซคมา
พระพุทธรูปเปนเหตุ

๒

รับ นั่งทายมอเตอรไซคไปอีก ๑๕ กิโลเมตร ออกไปกลางทุง เปนวัดสรางใหมธรรมยุต
อาตมาก็รูจกั กับสมภารดีดวย แตไมรูจักเจาภาพ
เจาภาพเขาเกิดสังหรณใจ อยากนิมนตพระจรัญองคนี้ เขาลือกัน นี่เกิดจาก
เทพสิงสถิตในพระองคนี้นะ พอเรือจอดอําเภออินทรแลว ก็นั่งทายมอเตอรไซค เอาคัมภีร
ใสยาม เทศนมัทรีเดินคาถาดวย ตอนนั้นพูดแลวจะหาวาคุย ตอนนีม้ ันแกแลว เลิกเทศน
หลายสิบปแลว ตอนนี้เสียงไมเพราะ
คนขับมอเตอรไซค ขับไปถึงบานหลังหนึ่งก็บอกวา แวะบานนี้กอนเถอะ บานนี้
ใจดีจัง เดี๋ยวผมจะไปสงขาวเจาภาพกอน เจาภาพกับอาตมาก็ไมรูจกั กันเลยนะ แตก็ทําให
ดลบันดาลมานิมนตอาตมาไป
อาตมาก็บอกบา “แวะทําไมละ ไมรูจักเขา เขาก็บอกวา แวะเถอะนา เดี๋ยวผมจะไปสง
ขาวที่วัด อีกครึ่งกิโลก็ถึงแลว”
“เอา! แวะเปนแวะ” มีสองตายาย ตอนรับน้ํารอนน้ําชา เลี้ยงอยางดีและคุยดีมาก
โยมก็เลาประวัตวิ า ทานครับ เมื่อกอนนี้ผมบวช ๑๕ พรรษา เทศนเกงตั้งแตทศพรถึง
นครกัณฑ ไมมีใครทาบติด อยูสุโขทัย
สมัยนั้นเขานิยมเทศนมหาชาติ เทศนทํานองหมด เทศนตามลานขาว เทศนตาม
หมูบาน เขานิยมมากและติดกัณฑเทศนมาก ๆ ก็เลาตอไปเรื่อย ๆ ผมมาอยูนี้มีลูก ๕ คน เปน
นายอําเภอ ๒ คน ไปรับราชการหมด อยูกันสองคนตายายบานทรงไทยหลังใหญเลย
อาตมาก็หันไปดูโตะมุกบูชา ไมมีพระบูชา ก็บอกโยม “ไมมีพระบูชาหรือที่น”ี่
“ไมมีหรอกครับ”
“อาตมาใหองคหนึ่งไหม ที่วัดมีเยอะ เขาทําพุทธาภิเษาที่วัดพิกุลทอง หลวงพอแพ
อาตมาเชามา ๒ องคจะใหองคหนึ่ง”
“ไมเอาหรอกครับ ไมเอาแน ๆ” โยมผูหญิงน้ําตารวงเลย อาตมาก็ถามไปวา
“พระไปไหนเลา” โยมก็เลาประวัติวา
“พระคุณเจา ตอนผมบวช ๑๕ พรรษา ผมอยูสุโขทัย ไปเทศนมหาชาติ เทศนตามลาน
บาน ไปตามหมูบาน พรหมพิราม เลยไปพิษณุโลก เทศนเกงประชัน ๒ ธรรมาสน องคนั้นวา
แหลนี้ องคนี้วาแหลนั้นก็วากันไป”
“ผมเทศนเกง พอดีเขาติดกัณฑเทศน มีพระสุโขทัย ติดกัณฑเทศนมา ๓ องค เขา
ถวายเปนสวนตัว ไมใชภิกขุสังฆัสสะ ติดกัณฑเทศนเปนสวนตัว
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พอดีปนั้นผมจะสึก ก็ถวายสมภารหนึ่งองค อีกหนึ่งองคขอถวายไวทหี่ อฉัน และองค
นี้ผมรักมาก มีรูอยูที่แทน”
อาตมาก็สะดุง แตทําเฉยไมรูไมชี้ ชักจะเขาเคาแลว
“ผมสึกมาก็ลองจากสุโขทัย มาไดภรรยาที่พิษณุโลก ชอบกันตั้งแตเปนพระนักเทศน
เมื่อไดกันมีเงิน ๔ บาท ก็มาทํามาหากินที่ชัยนาท แลวมาจองที่
เมื่อกอนหนาโฉนดไมมี ใครอยากไดก็มาจองเอาที่หัวบึง หลังอําเภออินทรออกไปไกล
จองที่ไดก็ทาํ นาสองคนตายาย มีลูกขึ้นมาปญญาดีหมด
ผมมีโตะหมูอ ยูชุดหนึ่ง คือโตะมุกไมใชของวัด ซื้อจากเรือโปเกไมกี่บาท พอสึกก็เอา
มาดวย และพระสุโขทัยรักมาก ผมก็เอามา”
สองคนตายายที่สวดมนตทุกวัน นั่งกรรมฐานจนเกง มีนาทํากินตั้ง ๕๐๐ ไร
รวยมหาศาล เขาก็บอกตอวา
“พระพุทธรูปนี่ทําใหผมมั่งมี ทําใหลูกเปนนายอําเภอ ผมเปนชาวนาบานนอก แตมี
นองชายอยูก รุงเทพฯ รับราชการกรมสรรพากร เลยสงลูกเรียนในกรุงเทพฯ หมด ฝากเรียน
กับอาเขาก็ไดดิบไดดี เปนถึงนายอําเภอ ผมก็แกแลว
มาวันหนึ่ง ผมก็ไมมีเงินเทาไรหรอกครับ โจรปลน เก็บเงินเก็บของไปมันก็ไมเอาไป
เทาไร แตเอาพระพุทธรูปของผมไปดวย ผมก็เสียใจรองไห พอถึง ๕ โมงเย็น ผมก็สวด
มนต ตั้งมโนภาพขอใหพระสุโขทัย มานั่งอยูต รงนี้”
อาตมาขึ้นบานนี้เกิดเทพสังหรณ ทําใหมอเตอรไซคสงที่บานนี้ ทั้ง ๆ ที่ไมรูจักกันเลย
เปนบานใหญทรงไทย มีรางน้ําอยูตรงกลาง จําไดแมน มีหอนั่งในเรือนมีฝาปะกนแบบดันเขา
ไป ยังจําไดชัด
อาตมาบอกวา จะใหพระบูชาก็ไมเอา เขาบอกวาพระคุณเจาไมเอา นี่ถกู ปลนไป ๗-๘
เดือนแลว ผมก็กราบบูชา ดอกไมไมขาดเลย ถวายขาวพระทุกวัน
ใคร ๆ บานเหนือบานใตมาเห็น เขาจะใหสักองค ของเขามีเยอะ ก็ไมเอาของใคร รัก
องคนี้มาก เวลาสวดอรหังสัมมา ก็หลับตานึกมโนภาพไมลืม ลืมตาเห็นแลวมันเศราใจ
เหลือเกิน สวดอิติปโสภควา เห็นพระพุทธรูปสุโขทัย นั่งยิ้มแฉง นั่งกรรมฐานเสร็จแลวแผ
เมตตาทุกวันตอน ๕ โมงเย็น ไดความแลวตรงนี้เอง
นี่เรื่องจริงนะขอฝากไวดว ย
แผเมตตาทําใหเทพที่สิงในองคพระลําบากดวยนะ
อาตมาก็ถามวา “พระของโยมเปนอยางไร” เขาก็บอกวา “มีรูแลวมีอักษรขอม ๕ ตัว ผมเขียน
ของผมเองทีฐ่ านพระ ผมเอาเหล็กจารเขียนนะโมพุทธายะ”
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อาตมาเคยดูที่ฐานพระ มีรู และมีนะโมพุทธายะเปนหนังสือขอม ใชแนแตยังไมแนใจ
อาตมาก็นั่งอยูสักครูหนึ่ง เขาก็มาตามวากัณฑมัทรีขึ้นแลว อาตมาก็ไปเทศน ปดฉากบานนั้น
ไป
โยมเขาบอกวา ผมสวดมนตตอน ๕ โมงเย็น พอไดเวลาสวดมนตทีเดียว ขณะสวด
มนตก็นึกถึงพระสุโขทัยนั่งอยูตรงนี้ แลวแผเมตตาไมเคยแชงขโมยเลยนะ แผเมตตาใหขโมย
มีความสุข ไมเคยแชงเลย
เอาเงินผมไปกี่หมื่นกี่แสนผมไมเสียดายเลย เสียดายพระองคเดียว มันไมนาปลนเอา
ของผมไปเลยนะ เอาทองไป ๘ บาท ซื้อไวจะใหรางวัลหลานที่เรียนหนังสือเกง มันก็เอาไป
ซะ แตไมเสียดายเลย เสียดายพระองคเดียว
อาตมากลับจากเทศนในวันนั้นมาถึงวัดมืดเพราะมันไกล ถึงประมาณ ๔ ทุม ก็ไปดู
พระ ใชตามที่โยมพูดทุกประการ แตยังไมเชื่อ ตองขอพิสจู นตอไป วาเจซื้อจากใคร
เจบอกวาซือ้ จากนายอิน อาตมาถามนายอินวา ทําไมเอาพระนีม่ าขายเจ ตาอินนี้
อาตมารูจัก แตตอนนี้ตายไปแลว เขาบอกวา แหม! ทานเอย
พระองคนี้แปลกนะ มาอยูนี้หลานสาวผมสองคนตามผูชายไปหมด ตระกูลผมไมเคยมี
แบบนี้ ผมก็โทษพระองคนี้ก็ขายตอไป ขายใหเจไป
อาตมาก็ถามวา ตาอินซื้อมาจากใคร เขาก็บอกวาซื้อมาจากบานที่เขาเรียกวาบานทับ
ยา อาตมาก็ไปบานทับยา ไปถามโยมวา ขายพระไปใหบานตาอินใชไหม เปนพระสุโขทัย
เขาก็บอกวาใชครับ ผมขายไป ๕๐๐ บาท ก็เลยถามวาเปนอยางไรถึงขายละ เขาก็
บอกวา
“โอโฮ! ทานเอย ถึงเวลา ๕ โมงเย็น ไมรูเปนอยางไร เมียผมดาทุกวันเลย เมื่อกอนไม
เคยดา พอเลย ๕ โมงไปแลวก็คอยยังชั่วหนอย ผมก็นึกวาเลือดจะไปลมจะมาแลวมั้ง อายุ ๕๐
กวาแลว ตั้งแตนั้นผมก็เอาพระไปขาย พอขายไปแลว เลิกดาเลย”
อาตมาก็ถามตอไปอีกวา โยมไปซื้อมาจากใคร เขาก็บอกบานให อาตมาไปถาม แลว
เขาก็รายงานวา พอเชาพระไปพี่นองทะเลาะกันขึ้นโรงขึ้นศาล พอยายพระองคนี้ไป ยก
ฟองเลย แปลกจริง ๆ แตก็ไมแปลกหรอกเปนกฎแหงกรรมของคนที่แผเมตตาของเขา
พอถามวา ไปเชาพระมาจากใคร เขาบอกวาซือ้ มาจาก บานวัดหนองสุม วัดหลวง
พอจวนสมัยเกาโนน หลวงพอจวนเปนเจาอาวาสหรือยังไมทราบ อาตมาก็ตามไป เปนบาน
เสือ เลยตองไปพิสูจน ก็ไปเรียกถาม เพราะคนขางบานเขาพาไป
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อาตมาก็บอกวา โยมอยาวาอยางโนนอยางนี้ อาตมาเปนพระภิกษุ อยากจะมาถามดู
วา พระของโยมที่ชื่อนั้นอยูบานหัวบึงเลยหลังอําเภออินทรไปนะ โยมไปปลนเขามาจริง
หรือเปลา ขอใหพูดความจริงเถอะ อาตมาไมไดมาสอบสวนจับโยมเปนจําเลยหรอก
โอโฮ! ชักปนจะยิงเอาเราแลว ทานมาสืบหรือยังไงนี่ เอาเสียเลยประไร อาตมาก็วา
เมตตาคุณณัง อรหังเมตตา เพี้ยง! เอาปนลงไปเลย เมตตาเกงเหมือนกันนะ จะฆาเราเสีย
แลว
ก็สรุปวา ไปปลนเขามาแลวก็ขายไปเปนแถว ไปอยูบานไหน เวลา ๕ โมงเย็น
ทะเลาะกัน แหม! จับไดตอนแผเมตตานั่นเอง แตโยมคนนั้นก็มิไดไปแชง
พอไดความแลว อาตมาก็เอาพระไปบอกกับเจเปาวาพบเจาของแลว และเลา
เหตุการณใหฟง ใหลูกศิษยที่ขับเรือใหเอาเงินมา ๑,๐๐๐ บาท บอกเจวา ขอซือ้ จะเอาไปคืน
เจาของ เจาของรองไห เจก็เชื่ออาตมา เอาละหลวงนา ถาเปนอยางนั้น ฉันถวายเลย
ผลสุดทาย อาตมาก็เอาไป หอผาหลายชั้นใสเรือไปใหลูกศิษยขับไปขึ้นอําเภออินทร
แลวสงคนทางโนนมารับ
อาตมาไปถึงก็บอก โยมเอาพระมาใหเขาก็บอก “โอย! ไมเอาเจาคะ ทานไมเอา ไมได
องคนั้นไมเอา ผมมโนภาพเพงกสิณของผมครับ เมื่อตอนบวชผมเพงกสิณได
ผมเพงกสิณพระองคนั้นมานั่งแลวผมก็สวดมนต แผรัศมีเหลืองอราม ผมสบายใจครับ
ผมไมเอาหรอกครับ
อาตมาก็แกหอผาใหดู โยมเห็นเขาน้ําตารวงเลย สักประเดี๋ยวไมคุยกับเราเสียแลว ไป
สรงน้ํา ปดทอง สวดมนตเสีย ๒ ชั่วโมง วันนี้สวดใหคุมกลับมา
เสร็จเรียบรอยจึงมานั่งคุย อาตมาก็เลาเหตุการณตั้งแตตน จนอวสานใหฟง บอกวาที่
อาตมามาเทศนวันมหาชาติ ไมรจู ักกันเลยนะ และบานโยมอาตมาก็ไมรูจัก คนขับ
มอเตอรไซคบอกใหมาสงบานนี้กอน
นี่เห็นไหมทําใหเทพสังหรณดลบันดาลเขาบานนี้ ก็ไดพิสูจนออกมาแลว โยมก็สนอง
พระเดชพระคุณควักเงินมาถวายสองหมื่นบาท
อาตมาก็บอกวาสตางคเดียวก็ไมเอา หาแสนก็ไมเอา เลยก็เลาเหตุการณวา อาตมา
เอาเงินไปใหที่รานชางทองแลว เขาไมเอา เขาถวายเลย เขาขอถวายอาตมา อาตมาก็ใหโยม
ตอไป
เพราะฉะนั้น ของบางอยางเปนพิษเปนภัยสําหรับเจาของ ไมควรซื้อไวนะ ขอ
ฝากไวดวย ไมใชพระพุทธรูปใหโทษนะ พระพุทธรูปไมใหโทษใครแน แตเจาของหวง
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แหน ไดมามิชอบ ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย เชือ่ ไมเชื่อไมเปนไร อาตมาเชื่อหมืน่
เปอรเซ็นต เพราะไปพิสจู นมาเอง
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