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โยมไดเขามาอยูวัดอัมพวันในป

พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนหนานี้โยมจากบานเดิมมาอยูกับ
พี่ชายและพีส่ ะใภ ตั้งแตโยมอายุได ๑๕ ป พี่ชายโยมมีอาชีพขายหมู ขายไก อยูที่ตลาดเทศบาล
๑ จ.พิษณุโลก โยมก็ไดชวยพี่ชายขายหมู และผูที่อยูในอาชีพนี้ บางครั้งก็ตองมีความจําเปนที่
จะตองฆาสัตวอยางหลีกเลี่ยงไมได และโยมก็จําใจฆาสัตว โยมเคยฆาหมู เคยแทงคอหมู และ
ฆาไก ไปประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐ ตัว เพราะตองชวยพี่ชาย เพราะทานมีอาชีพนี้ และโยมตอง
อยูกับทาน โยมจึงไดแตสวดมนตและอธิษฐาน ขอใหโยมจงพนไปจากที่แหงนี้ ขอใหโยม
อยาไดตอ งฆาสัตวตัดชีวิตอยูอยางนี้เลย โยมตองทนทําอาชีพนี้อยูถึง ๖ ป
จนกระทั่งถึงป พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมจึงไดมีโอกาสไปกราบหลวงปูแหวนในงานวันเกิดทาน
และไดรวมสรางพระพุทธชินราชถวายทาน จากนั้นก็เดินทางไปวัดทุงหลวง จ.เชียงใหม ไดพบ
กับ หลวงพอวัดทุงหลวง ซึ่งมีอายุ ๙๖ ป ทานก็ไดทักโยมวา ใหโยมหยุดการฆาสัตว และให
เดินทางเขาวัด โยมก็เริ่มไตรตรองอยางหนักทุกวัน และมีพระสงฆอีก ๔ รูป ก็ไดทักโยมเชนนี้
อีกในเวลาตอมา ยิ่งทําใหโยมอยากเขาวัดมาก และเมื่อโยมกลับมาถึงพิษณุโลกแลว โยมก็ได
ขายหมูไป คิดวาจะไปหาทีไ่ หนเปนที่พึ่งดีหนอ โยมจึงไดไปปรึกษาพีช่ าย แตพี่ชายก็ไมยอมให
โยมเขาวัด
โยมจึงไดไปจุดธูปบอกกับศาลพระภูมิไววา นับจากหลวงปูแหวนซึ่งโยมนับถือเปนพระ
อรหันตของโยมองคที่หนึ่ง หากมีพระองคที่สององคใดองคหนึ่งก็ตาม หากเปนพระอรหันตอยาง
เดียวกับหลวงปูแหวน ขอใหโยมมีโอกาสไดพบ และเมื่อพบ โยมจะขออยูรับใชดวยการทํา
ภัตตาหารถวายเลี้ยงแดพระภิกษุสามเณรในวัดนั้น
ซึ่งโยมไดพยายามอธิษฐานอยางตั้งใจจริงเรื่อยมา จนกระทั่งหลังจากนัน้ ไดไมกี่วนั โดยก็
เกิดไมสบายอยางหนัก เปนโรคไขทับระดู เพราความไมสบายใจของโยมที่พี่ชายไมยอมใหบวช
ชี และยังไมสบายกาย เปนโรคไขทับระดูอยางหนักอีก โยมโมโหพี่ชายมากดวย จึงประชดดวย
การคิดจะกินยาตายไปเสีย จึงหยิบยาสตรีเบลโล ๑ ขวด เหลา ๕ กง ยาทัมใจ ๕ หอ กรอกใส
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ปาก หวังจะใหตาย แลวก็อธิษฐานถึงพระองคที่สองนั้นมารับโยมไป คืนนั้นโยมตั้งใจจะตายแต
ไมตาย พอตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสอง ก็รูสึกเคลิ้มและเห็นภาพนิมติ หรือฝนก็ไดวา
โยมเห็น พระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมารับโยม และดานหลังพระภิกษุรูปนั้น มีคณะแมชี
มีคณะผูปฏิบัติธรรมนุงขาวหมขาว และยังมีแตรวง วงใหญใสชุดขาวและใสหมวก มารับโยม
จํานวนมากมายสุดสายตา โยมดีใจจึงถามไปในนิมิตวา “หลวงพออยูที่ไหน” หลวงพอทานก็
ตอบวา “ใหโยมเดินทางมาวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี วัดอยูริมน้ํา และ
มีตนมะมวง”
หลังจากวันนั้นหนึ่งวัน โยมรูสึกคอยยังชั่วแลว จึงไปบอกกับพี่ชายวา โยมจะไมอยูแลว
จะเลิกขายหมูแลว เดินทางเขาวัดเพือ่ บวชชี พี่ชายก็หา ม แตโยมตัดสินใจเด็ดขาดแลว ดังนั้นพอ
วันรุงขึ้นโยมก็เดินทางออกมาโดยออกจากพิษณุโลกตอนตี ๕ โยมนั่งรถไฟมาถึงตาคลีก็บายโมง
แลว จากนั้นก็ไมรูวา จะเดินทางไปไหน เลยขึ้นรถสายอุทัย จะไปวัดทาซุง นั่งรถมาก็ถาม
ผูโดยสารวามีใครรูสักวัดอัมพวันบาง แตแลวก็ไมมีใครรูจักเลย พอรถมาถึงเขื่อนชัยนาท โยมก็
เกิดสังหรณใจถึงนิมิตวาวัดอยูริมน้ํา จึงสังหรณวา วัดจะตองอยูริมแมน้ําเจาพระยา ก็เลยตัดสินใจ
ลงที่เขื่อนชัยนาท แลวเดินทางลองมาหาที่พักจนถึงบานคุณอา ซึ่งเปนญาติของโยม อยูที่วัดปา
ไหล อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี
โยมมาถึงบานคุณอาเกือบสองทุม เลาเหตุการณใหฟงวา มีพระรูปหนึง่ ไปเขาฝน แลว
บอกใหเดินทางมาเขาวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี คุณอาบอกวา สงสัยวาจะมีวดั นี้อยูเหนือ
อางทอง ก็เลยใหลูกเขยของคุณอาพามาดูที่วัด พอโยมมาถึงที่วัดเปนครั้งแรก โยมก็รองวา “ใช
แลว วัดนี้แหละ” แลวลูกเขยคุณอาก็พาโยมมาฝากหัวหนาแมชี ชื่อแมชีจันทร ลูกเขยคุณอา
บอกวา โยมเปนนองสาว จะพามาฝากบวชชี มาจากเมืองพิจติ ร
พอเย็นวันโกน กอนวันพระเขาพรรษา ป พ.ศ. ๒๕๒๖ โยมก็ไดบวชชีสมความมุง มาด
ปรารถนา พอเขาไปในพระอุโบสถ ก็พบกับหลวงพอเปนครั้งแรก โยมก็วา ใชแลวละ เปนหลวง
พอองคนี้แนที่ไปรับโยม พอเสร็จพิธี โยมก็ไปถามแมชีวา หลวงพอองคนี้ชื่ออะไร แมชีก็บอกวา
ชื่อหลวงพอจรัญ โยมก็เลยเลาใหแมชีจันทรฟง ถึงเรื่องที่หลวงพอไปรับโยม พรอมกับมีแมชี
หลายทานและผูปฏิบตั ิธรรมนุงขาวหมขาวมากมายสุดลูกหูลูกตา วันนั้นโยมปลงผมบวชชี มี
พระลงอุโบสถจํานวน ๕๓ รูป
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โยมก็อยูวัดมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง โยมก็ไปเก็บภาพพระปยมหาราชมาภาพ
หนึ่ง เปนภาพจากปฏิทนิ ตอนที่โยมไดมานั้น โยมไมรูวา นีเ่ ปนภาพพระปยมหาราช นึกวาเปน
ภาพเขาของลิเก โยมดีใจ เลยไปบอกแมชีจันทรวา “แมชี แสวงเก็บภาพเจาลิเกมาบูชา” แมชี
ไดฟงก็หัวเราะ แตไมตอบวาคือใคร แตใจของแสวงก็รักและผูกพันกับภาพนี้ แสวงนํามากราบ
สักการบูชา ถึงแมจะไมรวู าบุคคลในภาพคือใคร แตก็เก็บบูชามาจนทุกวันนี้
ตั้งแตโยมบวชเปนแมชีจําพรรษาอยูที่วัดเรื่อยมา พี่นองโยมก็คอยติดตามมาหาโยม แต
โยมก็ไมเคยติดตอกลับไปเลย เพราะโยมเขียนหนังสือไมเปน จนกระทัง่ ออกพรรษาแลว โยมจึง
ไดกลับไปหาพี่ชายพิษณุโลก และไปหาบิดามารดา ที่ อ.สามงาม จ.พิจิตร ซึ่งเปนบานเกิดของ
โยม โยมก็ขอบิดามารดาวาจะขอบวชตอไปอีกสักระยะหนึง่ จนกระทัง่ หนึ่งปผานไป โยมจึงได
ออกไปคาขายที่ จ.สิงหบุรี อยูชั่วคราว กอนทีจ่ ะออกไป โยมก็ไดอธิษฐานจิตวา ถาโยมไดเคย
สรางบุญบารมีกับหลวงพอ ก็ขอใหโยมไดมโี อกาสยอนกลับมาอีก
พอโยมออกมาไดอยุ จ.สิงหบุรี ไดประมาณสองปกวา ๆ โยมก็ฝนเห็นแตหลวงพอ จึง
กลับไปเยี่ยมหลวงพอ หลวงพอก็บอกใหโยมกลับมาอยูวัดอัมพวัน มาชวยในครัว โยมก็ขอเวลา
หลวงพอตัดสินใจ ในขณะที่โยมตัดสินใจ โยมก็ไปนอนพักอยูที่หองสวดมนตของแมชี โยมก็นอน
หลับไปตั้งแตบา ยโมงไปจนกระทั่งสี่โมงเย็น โยมฝนไปวา มีชายมาหกคน ลักษณะเหมือนเจา
ลิเกในภาพที่โยมเก็บมาบูชา โยมก็เลยถามทานไปวา “ทานชื่ออะไร” ทานก็เงียบไมตอบ สักครู
หนึ่งทานจึงบอกวา “ใหเรียกทานทั้งหก และถาหากมีเรื่องเดือดรอนอะไร ก็ใหอธิษฐาน
เรียกทานทัง้ หกออกมา” โยมก็บอกทานวา “ขอใหแสวงไปดวย แสวงเบื่อมนุษย” แตทานก็
ไมยอมเอาไป แตกลับทําเทียนที่จุดสวดมนตทาํ วัตรของแมชีลมลงไป แลวใหโยมจับตั้งขึ้น โยม
จึงสะดุงตื่น เปนเวลาบายสี่โมงเย็น แตโยมก็ยังไมเขามาอยูวัดอัมพวัน เวลาผานไปสามวันโยม
กลับไปนอนที่สิงหบุรี โยมก็ฝนอีกวา ทานทั้งหกใหโยมกลับไปวัดอัมพวัน ไปชวยหลวงพอ พอ
ไปถึงวัดอัมพวัน ก็ไปหาหลวงพอ หลวงพอก็บอกวา “แสวง อยูกับหลวงพอเถอะ” โยมก็นั่ง
ตัดสินใจวาหลวงพออุตสาหขอรองแลว ก็เลยถามวา “หลวงพอจะใหหนูอยูกี่ป” หลวงพอบอกวา
ใหอยูชวยไปสักสามป
เวลาผานไปสามป โยมก็อยูมาครบกําหนด จึงลาหลวงพอกลับไปบาน ไปหาบิดามารดา
ในชวงสงกรานต คิดจะคางอยูสักสี่หาคืน แตแลวอยูไดแคสองคืน โยมก็เห็นคนที่รูปปนยืนอยูที่
หนาหอประชุมภาวนากรศรีทิพา ไปปลุกโยมตอนตีสาม ไปเขาแขนแลวบอกวา “แสวง กลับไป
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วัดดวน คนกําลังเยอะ” โยมก็เลยถามไปวา “ทานคือใคร” ทานก็ตอบวา “เราคือพระปย
มหาราช” โยมก็เลยเถียงไปวา “ไมใชนะ ที่อยูหนาหอประชุมคือ ร. ๕” เพราะตอนนั้นโยมจํา
ไดวา แมใหญเคยบอกโยมวา “ใหไปไหว ร.๕” โยมก็เลยเถียงทานกลับไป ทานก็ตอบวา “เรานี่
แหละ พระปยมหาราชละ” และบอกใหโยมเรียกใหม เรียกวา พอปยมหาราช มาที่นี่เพื่อมารับ
เจากลับไปวัดอัมพวัน
โยมกลับไปวัด โยมก็ยังมีแตความลังเลใจ เพราะคิดวาตองเปน ร.๕ จนกระทั่งวันรุงขึ้น
โยมขึ้นไปทําบุญบนศาลาใหญหลังเกา เลยเขาไปบอกแมใหญวา “แมใหญคะ นี่คือพระปย
มหาราช ไมใช ร.๕” แมใหญกห็ ัวเราะ โยมเลยหันไปถามอาจารยสมพร บอกวา “พระปย
มหาราชใชไหมที่ยืนอยูที่หนาหอประชุม แตทําไมแมใหญใหเรียก ร.๕” โยมเกิดสงสัยก็
ถามไปวา “อาจารย พระปยมหาราชนี่รัชกาลเทาไหร” เพราะแสวงเปนเด็กบานนอกไมเคย
เห็นชุดที่ขึ้นครองราชยเลยคิดวาเปนเจาลิเก
จนกระทั่งตอมา หลังจากวันสงกรานตป ๒๕๒๓ ไดสี่วัน โยมก็อธิษฐานถึงทาน ทานก็มา
หาโยม ทานบอกใหเรียกใหม วา พระปยมหาราช และใหโยมทําบายศรี ขาวปากหมอ และไข
โยมก็บอกวา โยมทําไมเปน อยูตอมาทานก็มาสอนใหโยมทําบายศรีปากชาม เอาไวกราบ
สักการบูชาทาน และใหบูชาทานดวยธูปเกาดอก โยมก็บูชาทานและเรียกทานวา พอพระปย
มหาราช โยมมาคิดวา ทําไมคนอยางโยมจึงฝนเห็นแต ร.๕ พอโยมเดือดรอนยามใด ทานก็มาให
เห็นยามนั้น
โยมมีโรคประจําตัวอยู คือโรคหัวใจ หากใครดาโยม โยมก็จะเปนลม โยมเลยอธิษฐาน
ขอใหหายจากโรคนี้ และดวยบุญกุศลที่กระทําตอวัดอัมพวันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ โยมจึงหายจาก
เจ็บปวย และอยูรับใชหลวงพอมาจนทุกวันนี้ โยมตัดภาระทางบาน ทําใหพี่ชายโยมเสียใจและ
เจ็บปวย จนกระทั่งเสียชีวิต ตอนนั้นโยมอายุได ๓๖ ป
ปจจุบันนี้โยมอายุได ๔๐ ปแลว แตโยมก็คิดจะอยูไปจนกระทั่งหมดบุญวาสนา โยมใน
ฐานะตัวแทนแมครัว บานเหนือบานใตที่มาชวยกันอยางเต็มที่ดวยแรงศรัทธา ทุกคนไดชวย
ทํางานเพื่อหลวงพอ เพื่อเสริมสรางบารมีไวภายภาคหนา สวนโยมมาชวยทําอาหารเพื่อลบลาง
หนี้บาป ทีไ่ ดเคยฆาไกฆาหมูตาย ทุกครั้งที่โยมคิดกลับไปอยูที่บานกับญาติพนี่ อง โยมจะไม
สามารถอยูไดนานเพราะจะคิดถึงแตวัดอัมพวัน และกลับมาเพื่อชดใชผลกรรมที่ยังคงติดตาม
โยม และทํางานเพื่อหลวงพอจนกระทั่งหมดบุญวาสนา
ชีวิตโยมแสวง แตงออน
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