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สมัยอาตมามาอยูวัดนี้ใหม ๆ ชาวบานร่ําลือกันวา ที่หลังวัดมีตนมะขามใหญ ๕-๖ คน
ออมไมรอบ ไมรูเปนอยางไร อีเหยี่ยวอีกามันมากินลูกไก เขาก็ไลฆามัน มันบินมาเกาะอยู
ตนมะขามหลังวัด เอาปนลูกซองมายิง ลูกปนไมออก ยิงอีเหยี่ยวก็ไมออก ยิงอีกาที่มากิน
ลูกไกก็ไมออก
แตแลวเอากระบอกปนหันไปทางอื่น ยิงออกมาได เขาบอกหลายหนแลวจะมาลาอี
เหยี่ยวที่เฉี่ยวลูกไกเขามากินลูกเปดเขา อีกามาทํารังที่ตนมะขาม ก็พยายามจะฆามันก็
ยิงไมออก ไมรูวาเปนเพราะเหตุผลประการใด
เขาลือกันเชนนั้น อาตมาก็นิ่งฟง ตอมาก็ชวนพระเณรไปถางตนหนามพุงดอ กอไผ
ตนขอย คอย ๆ ถางไป มันเปนปาดงพงไพร ตนตาลก็เยอะ นากลัวพิลึก
ถางไปถึงโคนตนมะขาม ตั้งใจจะถางใหเตียนเพื่อจะดูวาเปนเพราะอะไรปนถึงยิงไม
ออก อาจจะมีพระสมเด็จของใครมาคลองทิ้งไวที่ไหน ก็คิดอยางนั้น อาตมาก็แผเมตตาไป
ดูสถานที่
แลวก็ไปพบที่ประหารชีวิตนักโทษ อยูที่โคนตนมะขาม เปนหินมีแทนรองและนั่ง มี
สลักครบถวน พอทีจ่ ะสันนิษฐานไดวาเปนที่ประหารชีวิตแนนอน ประหารชีวิตนักโทษแต
สมัยไหนไมทราบ เราก็รูเพียงเทานั้นกอน
ตอมาหลวงสมานวนกิจ อดีตอธิบดีกรมปาไม กับหลวงบุเรศบํารุงการ มาที่วัดนี้
อาตมาก็บอกใหหลวงสมานวนกิจไปดูตนมะขามตนนี้วาอายุเทาไร หลวงสมานวนกิจก็
คํานวณตนมะขามตนใหญวาอายุพนั กวาป หลวงสมานฯ บอกวา คงจะไมพลาดหรอก
ครับ ถาพลาดก็คงไมมากนัก อายุพนั กวาปแน ๆ
อาตมาก็ไปเอาฝกมะขามมาลองแกะดู ทุกฝกมี ๑๒ เม็ดทัง้ นั้น เปน ๑๒ นักษัตรทุก
ฝก ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน อาตมาก็แปลกใจ
วาทําไมฝกมะขามเปน ๑๒ นักษัตรทุกฝก จึงใหหลวงสมานวนกิจวิจยั ดู วาเปนเพราะ
เหตุใด
หลวงสมานวนกิจกับหลวงบุเรศบํารุงการ ก็มาคุยกันวา เอะไมเคยเห็น เรียนดานปา
ไม เรียนตนไมมาทุกชนิด แตไมเคยปรากฎมะขามเปนอยางนี้ เม็ดเปน ๑๒ นักษัตร
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มองเห็นไดชัด ชวดหนู ฉลุวัว ขาลเสือ เหมือนกันหมด ฝกหนึ่งมี ๑๒ เม็ดทั้งนั้น หลวง
สมานฯก็ไมเขาใจ หาคนวิจัยไมได
ในเวลากาลตอมา อาตมาก็ถางใหมันเตียน เอาหนามพุงดอออกใหหมด อยูแต
ตนมะขาม ก็โลงเตียน เลยตนมะขามไปทางซายมือประมาณ ๑๐ วาเปนที่เผาศพในปาชา
สมัยโบราณกอไผลอมรอบ ไมมีเมร ใชไมไผปกขึ้น เอาฟนใส แลวก็เอาศพมาใส สมัย
โบราณเผากันอยางนั้น ไมมีใครกลาไปตรงนั้น
อาตมาก็พจิ ารณาดูเสมอมา และชาวบานก็มายิงปนไมออกอีกก็แสดงวาตนมะขาม
กายสิทธิ์ คนไมรู แถวยานบานนี้รูนอ ยบาน เมื่อสมัยกอนไมมีใครรู
อาตมาก็เขาใจวาที่นี้เปนที่ประหารชีวิตนักโทษ กอนจะประหารตองบวงสรวงเทวดา
มีหัวหมู บายศรี คนหนาเปนคนรําดาบ คือเพชฌฆาตคนหลังเตรียมทาอยู ๒ คน สําหรับ
ฟนคอ คนหนาที่รํามีป กลอง ไมใชคนฟน แตคนหลังฟนแน ๆ ฟนเสร็จแลวถีบลงบอไป
ก็ขอวิจัยตอไปวา มะขามกายสิทธิ์ คงจะเปนเพราะเทพยเจาสิงสถิตอยูที่ตนมะขาม
มากมาย
อยูมาเวลาหนึ่งปผานมา อาตมาก็ขดุ หลุมนั้น ขอแรงพระขุด ขุดเวลาเย็น ๆ กลางคืน
ไมใหใครมารูเห็น ไดรวม ๒๐ ศพ อยูในบอเดียวกันหมด กระดูกก็ผุแลว ยังไดแหวนไว
หลายวง ตะกรุดบาง แหวนแขนบางอยูในบอนั้น
ในที่สุดก็ไมไดบอกใหชาวบานไดรู มีทายกอยูคนหนึ่งชื่อเล็ก กับอีกคนหนึ่งชื่อตาดํา
และมีโยมปุนอีกคนหนึ่งก็แกมากสมัยนั้นใหรับรูดวยกัน
เลยเอาศพมากอง จะตอโลงก็ไมไหวมันมากมาย เอาซอไมไผมา นิมนตพระสงฆองค
เณรมามาติกาบังสุกุล เสร็จแลวก็เผา และขอถวายพระราชกุศลดวย
ในเมื่อเผาเสร็จสิ้นไปแลว อาตมาก็เก็บกระดูกไปลอยน้ํา หลังจากนั้นเวลากาลตอมา
ตนมะขามก็คอย ๆ หงอย ใบแหง รวงโรย ภายในสองปก็ตาย แตมีมะขามตนลูก
อยูขณะนี้ ก็กลายไป เม็ดไมเปน ๑๒ นักษัตร มีเปนหัวลิง หัวคาง หัวหนู หัวเสือ
เปนกะโหลกผีก็มี
แตบางคนเก็บมาได เปนรูปอาตมาอยูในเม็ดมะขาม ถามโยม พ.ท.วิงดูได มีใส
แวนตาเสียดวย ไมรอู ยูในเม็ดมะขามไดอยางไร แยงกันเลย อันนี้เรือ่ งจริงที่ผานมา ๓ ป
โนน นี่เลาประวัติเม็ดมะขามใหฟง
ในเวลากาลตอมา มีพวกชลประทานมาทําคลองชลประทาน ก็บุกปาฝาดงมาทําหลัง
วัดให เลยก็ขอเม็ดมะขามไปใหลูกคลองคอ เขาเชาบานสองชั้นอยู ลูกยังเล็ก ๆ อายุ ๑
ขวบ ๒ ขวบ ตกจากชั้นบนมาไมเปนอะไรเลย ก็ถือวามะขามกายสิทธิ์
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เขาวากันอยางนั้น อาตมาไมทราบ เอาไปคลองคอแลวตกตึกมาไมเปนไร พวก
ชลประทานเปนผูรูกอน เพราะเคยมาบุกเบิกหลังวัด ทางดานตะวันออกเปนหลังวัด
อาตมาก็ประเมินไดวามีเทวดาสิงสถิตอยูที่ตนมะขามนี้ หลวงบุเรศฯกับหลวงสมาน
วนกิจยอมรับ เห็นจะจริงอยางวา ตนมะขามป ๑๒ นักษัตรนี้ไมมีประวัติในการเรียนปาไม
มา ขอยอมรับวา ตนมะขามกายสิทธิ์นี้เปนทีป่ ระหารชีวิตนักโทษ
พอทําบุญถวายพระราชกุศลแลว วิญญาณคงจะออกไป ตนมะขามนั้นก็ถึงแกความ
ตาย โดยไมมีใครไปเผาไฟแตประการใด คอย ๆ เหี่ยวไปภายใน ๒ ปเขาก็ตาย เหลือแต
ตนลูกอยูในปจจุบันทุกวันนี้ จึงกลายไปไมเปน ๑๒ นักษัตร แตก็ยังมีหัวลิงหัวคางอยู ไป
ดูได
ถาโยมจะเก็บไปก็เอาไปเถอะอนุญาต ถาไปไดยินเสียงรองในบาน อยาเอามาคืน
ไมไดนะ
เด็ก ร.ร.จอมสุรางคอุปถัมภ อยุธยา เขาก็เลาใหอาตมาฟงวา หลวงพอคะ หนูไปสอบ
พยาบาลหยิบเม็ดมะขามของหลวงพอไปไมไดบอก เอาเม็ดมะขามใสกระเปาไป บอกวา
“มะขามชวยหนูดวย หนูสอบไดที่หนึ่งเลย” เขาวาอยางนั้นก็แปลกดีนะ
จะเปนอยางนั้นหรือเปลาเราก็ไมทราบนะ มันไปสอบไดของเขาเขามาพอเหมาะกัน
อีกคนหนึ่งไปเขาแพทยได หนูแอบเอาเม็ดมะขามหลวงพอไป ๑๖ เม็ด เปนหัว
ราชสีห หัวงู เขายังเอามาอวดเลย ขัดเสียสวย ใสถุงไว บอกวาหนูสอบไดเลย
เอ! ก็เขาทา “แตหนูอยาไปหลงเม็ดมะขามนะวาสอบได มันจะไดดวยหนูเองก็เปนได
นะ” ก็บอกกับหนูเขาอยางนั้น
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