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พวกเราคงจะคุนเคยกับขาวใหญขาวหนึ่ง ซึ่งเปนความพยายามของปวงชนชาวไทย
ในการที่จะนํามรดกแหงชาติล้ําคามาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสปกาญจนาภิเษกสมโภช เปนเรื่องสุดทายในป ๒๕๓๙ นี้
มีใครสักกี่คนที่จะทราบขอเท็จจริงในการที่พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ หรือ พระ
ราชสุทธิญาณมงคล มีสวนรวมในการอัญเชิญหลวงพอศิลา กลับคืนสูบานเราทามกลาง
ความมืดมน ดิฉันจะขออนุญาตเลาสูกันฟง
กอนอื่น ดิฉันใครขอที่จะใหรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธรูปศิลา เพื่อความ
เขาใจของผูอานกอนวา พระพุทธรูปศิลา เปน พระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ ทรง
กรองศอ พาหุรัด กุณฑล สวมมงกุฎทรงเทริด พระพักตรทรงสี่เหลี่ยม ประทับนั่ง
สมาธิราบอยูบนฐานขนดนาคสามชั้น มีนาคเจ็ดเศียรปรกเหนือศีรษะ ดานหลังหาง
นาคพาดขึน้ มาถึงลําตัว มีลวดลายศิลปแบบลพบุรี ขนาดหนาตักกวาง ๔๓
เซนติเมตร ความสูง ๘๖ เซนติเมตร พระพุทธรูปศิลาองคนี้ชาวบานขนานนามทานวา
“หลวงพอศิลา” เดิมประดิษฐานในถ้ําเจาราม อําเภอทุงเสลี่ยม เปนเวลานาน ๔๘ ป และ
เมื่อคืนวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ คนรายไดโจรกรรมหลวงพอไปจากวัด เจาอาวาสได
แจงความในวันรุงขึ้น และเจาหนาที่ไดดําเนินการสอบสวนมาโดยตลอด เทาที่ดิฉันไดทราบ
ขาว
ปรากฎวา กลุมบุคคลซึ่งเปนบุคคลทีอ่ ยูในราชการ มีอํานาจพอสมควรในจังหวัด
สุโขทัยขณะนั้น เปนผูโจรกรรมไปเพื่อประโยชนสวนตัว และขณะนี้ก็ไดชดใชกรรมตามกฎ
แหงกรรมไปเรียบรอยแลว หลายคนเปนโรครายตองทนทุกขทรมานกอนจะสิ้นชีวิต และบาง
คนที่ยังมีชีวติ อยู ก็ชดใชกรรมอยูในคุกตะราง หมดยศ หมดศักดิ์ หมดสิ้นศักดิ์ศรีทุกสิ่งทุก
อยางในปจจุบัน ซึ่งถาดิฉันกลาวนามของบุคคลเหลานั้น พวกเราก็คงจะคุนเคยและไดยินชื่อ
มาเปนอยางดี นี่แหละภาคหนึ่งของกฎแหงกรรม ซึ่งเปนขอเตือนสติมิใหเราทําผิดศีลธรรม
จรรยา
เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย
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ในป ๒๕๓๘ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๓๘
ไดลงพิมพจดหมายของผูใชนามวา กลุมอนุรักษเล็ก ๆ ตางแดน ลอนดอน พรอมทั้งสง
ภาพถายพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งถายจากหนังสือแคตาล็อกโบราณวัตถุที่จะเปดประมูลของ
รานโซธบี และใหความเห็นวา พระพุทธรูปนาคปรกองคนี้ นาจะเปนองคเดียวกันกับ
พระพุทธรูปศิลา ที่ถูกโจรกรรมจากวัดทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีพอคาของเการายหนึ่ง
เปนผูซื้อ และในที่สุดไปปรากฏที่รานโซธบีในลอนดอน
ราษฎรอําเภอทุงเสลี่ยมไดมีหนังสือรองเรียนไปยังผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย และ
กรมศิลปากร พรอมจัดสงหลักฐานตาง ๆ เกีย่ วกับพระพุทธรูปศิลาดังกลาว เพื่อตรวจสอบ
ยืนยันวา ภาพพระพุทธรูปที่ปรากฏอยูในหนังสือ แคตาล็อกโบราณวัตถุของรานโซธบี เปน
รูปถายของพระพุทธรูปองคเดียวกันที่หายไปจากวัดทุงเสลี่ยมหรือไม การตรวจสอบนี้ไดรับ
ความรวมมือจากกองพิสูจนหลักฐาน กรมตํารวจ ซึ่งใชเทคนิคการตรวจสอบที่เรียกวา การ
ถายภาพเชิงซอน โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรสแกนภาพของชาวบาน กับภาพจากแคตาล็
อกในอังกฤษ และเปรียบเทียบกันวา ซอนกันสนิทเปนองคเดียว ทั้งยังมีตําหนิรูปพรรณ
สัณฐานของหลวงพอซึ่งตรงกันในหลายจุด
ณ จุดนี้เอง ที่ อาจารยพิมพา ลิมปพยอม ซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาลูกศิษยของหลวง
พอจรัญของเราไดเขามามีสวนเกี่ยวของ ทานอาจารยพิมพาเปนขาราชการชั้นผูใหญ ซึ่งได
ทํางานเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลาย ๆ คน ทําคุณประโยชนใหแก
ประเทศชาติอยางอเนกอนันต และในคราวนี้ ไดมาชวยในการนําคืนพระพุทธรูปศิลา ใน
ฐานะเปนที่ปรึกษาของทานอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รอยตํารวจโท
เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ทานอาจารยพิมพา เคยทํางานในกระทรวงพาณิชยและติดตอกับ
ตางประเทศหลายครั้ง เพื่อชวยในการสงออกสินคาไทย ในการณนั้น ทานอาจารยไดรูจัด
ทานเซอรจอหน แลง ซึ่งเปนประธานหอการคาอังกฤษโพนทะเล จึงไดติดตอผานความ
รวมมือของทานเซอร เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับพระพุทธศิลาในประเทศอังกฤษ ในชวงนัน้
อาจารยพิมพาเลาวา มีแตผูสบประมาทและเยาะเยยวา ทําในสิ่งซึ่งเปนไปไมได ติดตาม
พระพุทธรูปซึ่งสูญหายไปรวม ๒๐ ป จากกระดาษแผนเดียว อาจารยพิมพาจึงไดเดินทาง
มายังวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี มากราบเรียนขอใหพระเดชพระคุณหลวงพอของเรา ชวย
กรุณาอาราธนานิมนตพระพุทธรูปศิลาใหกลับคืนสูประเทศไทยดวย
ณ ที่นี้เองทีพ่ ี่พิมพาไดแสงสวางแหงความหวัง และไดกําลังใจอยางยิ่งยวด หลวงพอ
บอกพีพ่ ิมพาวา “สําเร็จ” คําวา สําเร็จ คําแรก จุดประกายแหงความหวังและเพิม่ พูนพลัง
ใหแกพี่พิมพา ในการติดตามพระพุทธรูปศิลากลับคืนสูปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ พี่พมิ พามีความ
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ตั้งใจอยางยิ่งที่จะนําพระพุทธรูปองคนี้
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในปกาญจนาภิเษกสมโภช หลวงพอเลาใหฟงวา พระพุทธรูปทุกองคมีเทพ
สถิตอยูเพื่อปกปกรักษา คนเราก็เชนกัน ถาบุคคลใดทําดีอยูในศีลธรรม สวดมนตภาวนา ก็
ยอมจะมีเทพอุปถัมภ มีเทพประจําตัวเชนเดียวกัน หลวงพอจึงตั้งจิตอธิษฐานอาราธนา
นิมนตสื่อไปยังเทพซึ่งรักษาพระพุทธรูปศิลา และขออาราธนานิมนตกลับคืนสูประเทศไทย
ทานจึงไดบอกกับอาจารยพิมพาวา งานนี้สําเร็จ ทําไปเถิดจงอยาไดทอถอย
เรื่องที่นาแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ บุคคลซึ่งมีสว นเกี่ยวของในการนําคืนพระพุทธรูป
ศิลานั้น หลาย ๆ คน เปนลูกศิษยของหลวงพอของเรา นอกจาก อาจารยพิมพา แลวยังมี
ทานอดีตรัฐมนตรี รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทาน
กงสุลใหญประจํานครลอสแอนเจลีส นายสุพจน ธีรเกาศัลย และภรรยา นางสุกัญญา ธีร
เกาศัลย บุคคลเหลานี้ ถือวาเปนลูกศิษยผูเคารพศรัทธาในพระราชสุทธิญาณมงคล หลวง
พอของเราทัง้ สิ้น
ในขณะนั้น รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รับผิดชอบกรมศิลปากร และกรมการ
ศาสนา จึงไดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางติดตามทวงคืน
พระพุทธรูปศิลาขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยอาจารยพิมพา เปนหัวแรงใหญ ไดดําเนินการผานเรื่อง
โดยผานกระทรวงการตางประเทศไปยังรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพือ่ ขอความชวยเหลือสืบ
หาขอมูลเกี่ยวกับผูซื้อและพระพุทธรูปศิลาที่ถูกประมูลไป
ตอมารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดนําคณะไปเยือนสหราชอาณาจักร และไดรับทราบจากสกอตแลนด
ยารด และเจาหนาที่กระทรวงวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรวา ผูประมูลพระพุทธรูปศิลา
องคนี้ ไดแตงตั้งทนายความซึ่งอยูในลอสแอนเจลีสเปนผูทําหนาที่เปนตัวแทน ควรจะติดตอ
ขอความรวมมือจากทางการของสหรัฐในการที่จะเสาะหาเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดวยเหตุนี้
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดสั่งใหคณะกรรมการชุดหนึ่งเดินทางมาขอ
ความรวมมือจากทางการสหรัฐ
ในชุดนี้ดิฉันไดมีสวนรวมในการเดินทางมาเจรจาติดตอ
ประสานงานดวย ทั้งนี้เปนดวยเหตุผลที่วา เมื่อดิฉันเรียนปริญญาเอกอยูในสหรัฐอเมริกานั้น
ไดเรียนวิชาโททางกฎหมายระหวางประเทศ และมีความคุนเคยกับวัฒนธรรมตลอดจนการ
ใชภาษาเปนอยางดี เพราะเรียนจบปริญญาตรี โท เอก ในสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น ในชวงนั้น
ทานเชาวริน ไมสามารถเดินทางไปกับคณะได เพราะจําเปนตองลงเลือกตั้งใหมหลังการยุบ
สภา คณะที่เราไปจึงเปนคณะเล็ก ๆ ประกอบดวยบุคคลเพียง ๔ คน คือ อาจารยพิมพา
ดิฉัน และเจาหนาที่นิติกร กับที่ปรึกษาของกรมศิลปากร อีก ๒ ทาน
เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย
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โชคดีที่เราไดรับความรวมมืออยางดีจากทั้งทางการในสหราชอาณาจักร เพราะสมเด็จ
พระบรมราชินีอลิซาเบธกําลังจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เปนราชอาคันตุกะ และใน
สหรัฐอเมริกานั้น ประธานาธิบดีคลินตันและภรรยาก็กําลังจะเดินทางมาเปนราชอาคันตุกะ
เชนเดียวกัน ทั้งสองประเทศมีความหวงกังวลวา กรณีพระพุทธรูปศิลาถูกโจรกรรม และมี
ปรากฏวา เขาไปอยูในประเทศทั้งสอง จะเปนเหตุใหมีการเดินขบวนหรือการรองเรียนเกิดขึ้น
จึงถือวาเปนพระมหากรุณาธิคุณและพระราชบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา
โดยแท ที่ดลบันดาลใหพระพุทธรูปศิลาไดกลับคืนสูประเทศในครั้งนี้ นอกจากนั้นเปนความ
บังเอิญที่ดิฉนั ไปพบกับลูกศิษย คือ คุณสุภาศิริ ซึ่งเปนภรรยาของอุปทูตไทยแหง
สหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน คือ คุณอรรคสิทธิ์ อมาตยกุล ซึ่งขณะนั้นทําหนาที่แทน
ทานเอกอัครราชทูตผูไปราชการนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดรับความรวมมือและใหการ
ตอนรับอยางดียิ่ง
พี่พิมพาและดิฉันมีความกังวลอยางสูง สวดถึงหลวงพอจรัญอยูตลอดเวลา ขอบารมี
ทาน เพราะไดรับอุปสรรคทั้งจากภายในคณะที่เดินทางไปดวย และอุปสรรคจากกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของหลาย ๆ ดาน จนแทบจะเกิดความทอถอย แตกย็ ังไดขวัญและกําลังใจจากบารมี
ของหลวงพอของเราอยู จะขอเลาใหฟง
การที่คณะของเราเดินทางไปสหรัฐอเมริกานั้น เปนไปตามคําแนะนําจากสถานทูต
ไทยในสหรัฐ ใหทําหนังสือรองเรียนเปนทางการไปยื่นตอรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยอาศัย
สนธิสัญญาระหวางประเทศซึ่งลงนามรวมกันแลวเกี่ยวกับความรวมมือทางอาญา
โดยที่
หัวหนาคณะ คือ ศาสตราจารย ดร. อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งเปนที่ปรึกษากรมศิลปากรนั้น
มิไดประสานกับเรามากอน เพราะไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาคณะเฉพาะกิจ แทนอธิบดีกรม
ศิลปากร ซึ่งไดรับการมอบหมายจากทานเชาวริน หัวหนาคณะที่แทจริงอีกทีหนึ่ง โดย
หัวหนาคณะเฉพาะกิจทานนี้ไดเดินทางมาพบกับคณะของเราในสหรัฐอเมริกาจากประเทศ
ฝรั่งเศส ทานมีความเชือ่ วา เรื่องนีม้ ิใชเรื่องอาญาและไมเกี่ยว หนังสือฉบับนี้ใชไมได ทั้ง ๆ ที่
ทานอดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา ไดลงนามมาเรียบรอยแลว ดิฉันและพี่พมิ พา
กังวลเปนอยางมากเพราะเราทําตามคําแนะนําและเชื่อวาสนธิสัญญานี้ใชได อยางไรก็ตาม
เราก็ไดขอรองใหทานไดโปรดยื่นหนังสือไปตามความตั้งใจเดิม
และขอความรวมมือจาก
สหรัฐ ไปตามความตั้งใจของการเดินทางมาครั้งนี้
ที่วอชิงตันนัน้ เราไดไปพบกับหนวยงาน เอฟ บี ไอ ซึง่ บอกวาเรองนี้ไมเกี่ยวกับ
อาญาและชวยเหลืออะไรไมได ตามการชี้นาํ ของที่ปรึกษากรมศิลปากรผูเปนหัวหนาคณะ
เฉพาะกิจ และยังคัดคานไมตองการใหเราไปพบกับเจาหนาที่ เอฟ บี ไอ ในลอสแอนเจลีส
เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย
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ทั้ง ๆ ที่เราไดนัดหมายไวแลว พี่พมิ พาและดิฉันสวดมนตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงหลวงพอของ
เราทุกคืน ขอบารมีใหทํางานนี้สําเร็จทามกลางอุปสรรคตาง ๆ เราสองคนสวดบทพาหุงมหา
กาและอิติปโส ตามที่หลวงพอสอนทุกวัน ในที่สดุ พี่พมิ พาไดนําเรือมดจําลอง ซึ่งเปนเรือที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกแบบสรางดวยพระองคเอง และทรงไดรับเหรียญทอง
จากการแขงขันเรือใบในกีฬาซีเกมส และไดขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางขึ้น เพื่อเปนที่
ระลึกแกบรรดาพสกนิกรในปกาญจนาภิเษก โดยนําเงินรายไดทั้งหมดทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวาย ตนแบบของเรือมดนี้พี่พิมพาก็ไดนํามาใหหลวงพอของเราเจิม กอนที่จะนําไปผลิตและ
ก็ประสบผลสําเร็จอยางดีเชนกัน
ความหวังของเราปรากฏ เมื่อพี่พมิ พานําเรือมดจําลองลําหนึ่ง ไปมองใหกับ นายเบอ
เมิน ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศ นายเบอเมินผูนี้
คุนเคยกับประเทศไทย และเปนบุคคลซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา ดวยบารมี
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนัน้ นายเบอเมินทําใหความหวังของเราเรืองรองขึน้ มาใหม
เพราะนายเบอเมินเห็นดวยกับเรา และขอใหเราไดไปพบกับ นางเวอจิเนียร เคอรี่ ซึ่งเปน
เจาหนาที่ เอฟ บี ไอ เกี่ยวของกับเรื่องของศิลปวัตถุ ในนครลอสแอนเจลีส โดยติดตอไปยัง
นางเวอจิเนียร โดยตรง ณ นครลอสแอนเจลีสนี้ เราไดพบกับทานกงสุลใหญและภรรยา คือ
นายสุพจน นางสุกัญญา ธีรเกาศัลย และทราบวา ทั้งสองทานก็เปนลูกศิษยหลวงพอจรัญ
ของเราเชนเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ยังไมเคยกราบนมัสการหลวงพอดวยตนเองเลย แตก็ภาวนาถึง
ทานในหองพระอยูเปนประจําวัน
ณ ทําเนียบนครลอสแอนเจลีสนี้ คณะของเราประสบความสําเร็จอยางยิ่งยวด เพราะ
เราไดขอรองใหหัวหนาคณะเฉพาะกิจ ไมตอ งพูดวาไมแนใจวาพระพุทธรูปอยูท่ไี หน ไมตอง
พูดวาไมสามารถที่จะรวมมือกันได เพราะไมมีสนธิสัญญารับรองและใด ๆ ทั้งสิ้น เราไดขอให
เขาชวยเราอยางไมเปนทางการ โดยการชวยหาเบาะแสวาใครเปนผูครอบครองพระพุทธรูป
องคนี้อยู เพื่อเจรจาหาหนทางนําคืนพระพุทธรูปสูประเทศไทย ซึ่งเราก็ประสบความสําเร็จ
เพราะวาทาง นางเวอจิเนียร และคณะ ไดรับปากรับคําวาจะประสานงานติดตอผานทานกล
สุลใหญ คณะของเราจึงไดเดินทางกลับสูประเทศไทย ดวยความหวังและรอคอยการ
ดําเนินการตอไป
ตอมา เราไดรับแจงจากทานกงสุลใหญวา นายมอริส แคทส ซึ่งเปนทนายความของ
ผูครอบครองพระพุทธรูปศิลาในขณะนั้น ตองการจะคืนพระพุทธรูปศิลา โดยขอเงินสอง
จํานวน จํานวนแรกหนึ่งพันเหรียญสหรัฐ เพื่อขนยายพระพุทธรูปมาใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ใกลเคียงกับสถานกงสุลใหญในนครลอสแอนเจลีส และจํานวนที่สอง
เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย
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เปนเงินคาชดเชยในการนําคืนพระพุทธรูปกลับคืนเปนจํานวนเงินสองแสนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา คือประมาณ ๕ ลานบาท ในขณะนั้น คณะกรรมการฯ ซึง่ ดิฉัน และอาจารย
พิมพาเปนกรรมการรวมอยูดวยไดพิจารณา และผูคัดคานคนเดิมในการปฏิบัติงานในสหรัฐก็
แสดงขอคิดเห็นขัดแยงเชนเดียวกับที่ขัดแยงมาตลอดในเรื่องนี้วา ไมเห็นสมควรจะจายเงิน
ไมเห็นสมควรที่จะเปนตนแบบ มิฉะนั้นจะตองจายเงินตลอดไป ในการนําคืนพระนารายณ
บรรทมสินธุไ มตองจายเงินเลยสักบาท ซึ่งขอเท็จจริงมิใชเชนนั้น คือ นารายณบรรทมสินธุ
เราไมจายเงินก็จริง แตก็เสมือนหนึ่งจายเงิน เพราะมีผูมจี ติ ศรัทธานําโบราณวัตถุไทยซึ่งมี
คุณคาใกลเคียงกับนารายณบรรทมสินธุ ไปแลกคืนจากพิพิธภัณฑในอเมริกา เราจึงไดทับ
หลังนารายณบรรทมสินธุกลับคืน ในขณะนั้น รอยตํารวจโท เชาวริน ไมไดเปนทั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และก็ไมไดเปนทั้งรัฐมนตรีฯ เราจึงพากันเดินทางมาเปนการ
สวนตัว ในฐานะประชาชนเต็มขั้น ที่จะสานตอความตั้งใจเดิมในอันที่จะนําพระพุทธรูปศิลา
กลับคืนสูประเทศไทย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในครั้งนี้
คณะของเราไดรับการสนับสนุนทางการเงิน จาก คุณธนินท เจียรวนนท ประธาน
กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑเปนผูสนับสนุน ดวยเกรงวา หากเราทํางานไมสําเร็จ
จะทําใหชื่อเสียงของทางเครือเจริญโภคภัณฑเสือ่ มเสียไปดวย เราจึงมิไดออกขาวในขณะนั้น
โดยคณะของเราติดตอสือ่ สารผาน คุณพรศรี หลูไพบูลย ประชาสัมพันธของซีพี ผูมี
ประสิทธิภาพสูง และมุงมั่นกับงานจนสําเร็จลุลวงดวยดี
การทํางานครั้งนี้ของเรา ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากทานกงสุลใหญ และ
เจาหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งภรรยา คือ คุณสุกัญญา เพราะในชั้นแรกนั้น เราตองออก
คาใชจายเองกอน ยังไมไดเบิกเงินสนับสนุน เพราะยังทํางานไมสําเร็จ ทานกงสุลใหญกรุณา
นําพวกเราไปพักที่ทําเนียบของทาน ณ ที่นั้น เรารวมกันสวดมนตหมูแ ทบทุกเชา – เย็น
อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ รวมทั้งหลวงพอจรัญ ขอใหชวยดลบันดาลใหเราทํางานชิ้นนี้
สําเร็จดวยดี และเราก็ทํางานสําเร็จจริง ๆ
คณะกรรมการของกรมศิลปากร ไดมีมติให ที่ปรึกษาของกรมศิลปากร (ผูคัดคานการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายโดยไมตองเปนคดีความในศาล
ตามความเห็นของดิฉัน)
เดินทางไปลอสแอนเจลีสแตเพียงผูเดียว เพื่อขอพบกับทนายความของผูครอบครอง คือ
นายมอรริส แคทส และที่ปรึกษาทานนี้ก็เชื่อมั่นวา จะสามารถเจรจาใหนายแคทสยอมได
ทุก ๆ อยาง หรือมิฉะนัน้ ก็ยืนยันวาจะไปขึ้นศาล และจะดําเนินคดีเพื่อนําคืนพระพุทธรูปศิลา
และจะชนะคดี ซึ่งพวกเราก็มองไมเห็นหนทาง เราถามกันวาจะไปฟองใคร ในเมื่อเราไม
ทราบวาใครเปนผูครอบครองพระพุทธรูป เรารูจักแตเฉพาะทนายความ และในประวัติศาสตร
เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย
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แหงความขมขื่น เราก็ยังจําไดวา ในการนําเรื่องกรณีพิพาทระหวางประเทศขึ้นศาลนั้น เราได
สูญเสียเขาพระวิหารอยางไร นอกจากนั้น ถามีการนําขึ้นโรงขึ้นศาล พระพุทธรูปศิลาอาจจะ
สูญหายลงใตดินไปอีก และชาวไทยอาจจะมิไดพานพบองคทานอีกเลยก็ได คณะของเราจึง
ดําเนินการไปอยางที่คิดวาสมควร คือ พยายามติดตอทนายความ และยินดีใหคาชดเชย
อยางไรก็ดี ทนายความนั้นไมยินดีจะคืนพระพุทธรูปศิลาสักเทาไร พระพุทธรูปองคนมี้ ีคุณคา
สูงกวาเงินสองแสนดอลลารถึงสองหรือสามเทา ในวงการคาของเกานั้น ยิง่ มีการทวงคืน วัตถุ
ชิ้นนั้นยอมจะมีคุณคาสูงยิ่งขึ้นไปอยางอเนกอนันต อยางที่เรียกวา หอม นั่นแหละ ดังนั้น
นายแคทสจึงปฏิเสธ ไมตองการพบใครทั้งสิ้น ที่ปรึกษาทานนั้นไมสามารถนัดพบได ทาง
สถานกงสุลก็ไมสามารถนัดพบได เพราะเขายืนยันวาแจงไปแลวทุกอยาง ไมมีความจําเปน
จะตองพบใคร และทางประเทศไทยก็ไมไดทําตามเงื่อนไข คือมิไดสงเงิน ๑,๐๐๐ ดอลลาร คา
ขนยายมาใหเขาภายในวันที่ ๕ ธันวาคม เพือ่ ที่จะมาพิจารณาพิสูจนพระพุทธรูปในวันที่ ๙
เขาบอกวา หมดเวลาแลว ไมมอี ะไรจะตองพูดกัน คณะของเราเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา
ประมาณเทีย่ งของวันที่ ๙ ธันวาคม ซึ่งนายแคทสวา ลวงเลยกําหนดที่นัดหมายและเขาไมได
นําพระพุทธรูปศิลามาเพื่อการพิสูจน เพราะเราไมไดจายเงิน ๑,๐๐๐ ดอลลารเปนคาขนยาย
ดิฉันจึงขอพูดกับนายแคทสเอง กอนหนาที่จะไดพูดกับนายแคทส ดิฉนั ไดอาราธนาหลวง
พอจรัญ ขอไดโปรดดลบันดาลใหนายแคทสยอมเจรจาและยอมพบ โชคดี นายแคทสรับ
โทรศัพทเอง ทั้ง ๆ วันนั้นเปนวันหยุด และเขาไมนาจะอยูในสํานักงาน ดิฉันเขาใจคน
อเมริกันดี จึงพูดใหตรงประเด็น และพูดในสิ่งซึ่งมีความสําคัญตอเขา โดยปกตินั้น พวกเรา
คนไทยมักจะพูดในแงมมุ ของตัวเอง อยางเชนพูดวา ปนี้เปนปกาญจนาภิเษกสมโภช เรามี
ความประสงคจะนําคืนพระพุทธรูปศิลา เพื่อไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เราเคารพ
นับถือพระพุทธรูปองคนสี้ ูงมาก เปนวัตถุโบราณดวย และเปนสิ่งที่เรากราบไหวเคารพบูชา
เปนสรณะของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคเหนือในจังหวัดสุโขทัย สิ่งเหลานี้คน
อเมริกันเขาไมสนใจ เขาไมแครหรอก ดิฉันจึงพูดในสิ่งที่เขาสนใจ และจําเปนสําหรับเขา
ดิฉันสวมวิญญาณนักเลง และขูเล็ก ๆ วา คุณแคทส ดิฉันขอแสดงความยินดีวา คุณเปน
ทนายความที่มีชื่อเสียง มีผลงานที่นาชื่นชมมาก เพราะคุณสามารถที่จะปกปอง
ลูกความของคุณไดอยางดี จนบัดนี้ เรายังไมทราบเลยวาใครเปนลูกความ ใครเปนผู
ครอบครองพระพุทธรูปศิลา คุณทราบไหม พวกเรารูวาคุณคือใคร คุณทราบไหม
พวกเรารูวาคุณอยูที่ไหน พระพุทธรูปองคนี้ มิใชเปนเพียงศิลปวัตถุชิ้นหนึ่ง แตเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทคี่ นไทยเคารพบูชา คุณรูจักมวลชนไหม ดิฉันไมสามารถที่จะควบคุม
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มวลชนได ถาหากวาลุกฮือขึ้นมา เฉพาะในลอสแอนเจลีสนี้มีคนไทยอยูไมต่ํากวา
๑๐๐,๐๐๐ คน นั่นยังไมนบั ถึงคนเขมร คนลาวอีกจํานวนมหาศาล ซึ่งเปน
พุทธศาสนิกชนเชนกัน คุณทราบไหมวา คุณควรจะขอบคุณคณะของเราซึ่งมาที่นี่
เพื่อที่จะนําเอาเผือกรอนไปจากมือของคุณอยางสงา เพราะคุณตกอยูในอันตราย ถา
หากวาคนไทยลุกฮือขึ้นมา
ในกรณีเดียวกันกับที่เคยปรากฏแลวในอดีตเกี่ยวกับ
นารายณบรรทมสินธุ คุณจะลําบาก นายแคทสฟงดิฉันพูดแลวคงจะตกใจ จึงนัดใหคณะ
ของเราไปพบ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ดิฉันพูดกับเขาทางโทรศัพท เวลา ๑๑.๓๐ น. หลังจากนั้น
เรื่องราวก็ดาํ เนินไป โดยที่ยังมีปญหาอีกหลายประการ เชน นายแคทสเรียกรองใหจายเงิน
๑,๐๐๐ ดอลลาร ในวันรุงขึ้น และหลังจากนั้นได ๑ วัน จะตองนําเงินสองแสนดอลลารเขา
บัญชี ซึ่งทางเราก็ไมยินยอม เพราะเราบอกวาจะตองเห็นพระพุทธรูปกอน เราจึงจะจายเงิน
ให นายแคทสก็บอกวา จะไมขอรับ ดราฟของธนาคารไทย จะตองขอรับดราฟของธนาคาร
อเมริกัน เราก็พบอุปสรรคในการที่จะโอนเงิน เพราะขณะนัน้ คุณธนินท เจียรวนนท และ
คุณวัลลภ เจียรวนนท เดินทางอยูตางประเทศและตางจังหวัด ทางคุณพรศรี หลูไพบูลย
ซึ่งกรุณาติดตอเปนหัวแรงใหญ ในการประสานงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ จึงไดแจงใหเรา
ทราบทางโทรสารวา ยังไมสามารถที่จะติดตอได ทางทานอดีตรัฐมนตรีเชาวริน และ คุณ
จริยา ของทาน ดวยความชวยเหลือของคุณ กนกเทพ อัมพผลิน ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของ
ทานเชาวริน จึงทําการกูเงินธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย ทางอากาศผาน
โทรสาร ในวงเงินซึ่งทานทั้งสองขอไวเพื่อสรางบานและยังไมไดนําไปใช ทั้งนี้ทั้งนั้น อุปสรรค
มีมากมาย ไมวาจะเปนเรื่องของเวลา ซึ่งกรุงเทพฯ และอเมริกาตางกัน คือ กลางวัน
กลางคืน เราอดหลับอดนอนกันทั้งสองฝาย และเราก็ขอขอบคุณหลาย ๆ ฝายที่ชวยใหเรื่องนี้
สําเร็จ รวมทั้งผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดดวย
ในที่สุด งานของเราก็ประสบความสําเร็จดวยดี และไดนําพระพุทธรูปศิลากลับคืนสู
ประเทศไทยในวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยความอนุเคราะหของบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดสักการะบูชาสืบไป
ในค่ําวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานหลวงพอศิลา
เพื่อนํากลับสูวัดทุงเสลี่ยม
คณะกรรมการจะจัดใหมพี ิธีเจริญชัยมงคลคาถา และวันที่ ๑๖ จะมีพิธีฉลองสมโภช ณ
อาคารเจริญโภคภัณฑ จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมโภชหลวงพอศิลามรดกชาติคนื
ไทยในปกาญจนาภิเษก โดยนายวัลลภ เจียรวนนท กรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ
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รอยตํารวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ และคณะ จะจัดใหมีงานสมโภชหลวงพอศิลา ใน
จังหวัดตาง ๆ ซึ่งเปนทางผาน ๙ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย นอกจากจะจัดสมโภชใหญแลว แตละจังหวัดที่ผานไป ทาง
เครือเจริญโภคภัณฑจะนํานิทรรศการประวัติและเหตุการณการติดตามหลวงพอศิลาไปแสดง
ใหประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ไดชมดวย
ในฐานะที่เปนลูกศิษยหลวงพอจรัญ เปนที่นาประหลาดใจมากวา หลวงพอของเราได
ทําคุณประโยชนหลายอยางโดยอยูเบื้องหลัง และไมตองการที่จะเผยแพรผลงานของทาน
ดวยประการใด ๆ ทัง้ สิ้น ในเรื่องนําคืนพระพุทธรูปศิลานี้ หลวงพอคงจะมีญาณพิเศษ
บางอยาง ทีก่ ระตุนเตือนใหบรรดาลูกศิษย ทั้งที่อยูในนครลอสแอนเจลีส และบารมีของหลวง
พอซึ่งสามารถติดตอกับเทพผูพิทักษพระพุทธรูปศิลาใหสามารถมารวมแรงรวมใจดําเนินงาน
ฝาฟนอุปสรรค จนสามารถนําคืนพระพุทธรูปศิลามาได ดิฉันเองมีความภูมิใจอยางสูงสุดที่มี
โอกาสไดเปนลูกศิษยของหลวงพอ และรูสึกในความกรุณาเมตตาของทานอยางหาที่สุดมิได
ไมวาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว ลูก ๆ งานธุรกิจ งานราชการใด ๆ ก็ตาม หลวงพอ
ไดชวยแผเมตตา ใหคําปรึกษา ในการดําเนินชีวิต เกื้อหนุนทุก ๆ ทาง เปนที่พึ่งสําคัญ ดุจ
บิดาบังเกิดเกลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดชวยชีวติ ดิฉันไวถึง ๓ ครั้ง บุญคุณของหลวงพอนั้น
ดิฉันไมสามารถจะกลาวไดหมด ตายแลวและเกิดใหมก็คงจะไมสามารถทดแทนไดหมด และ
ทานเคย
ไมมีคําใดจะสามารถพรรณาถึงความเมตตาปรานีท่หี ลวงพอมีใหแกลูกศิษยได
ชวยชีวติ ดิฉันไวครั้งสําคัญถึง ๓ ครั้งดวยกัน ครั้งแรกนัน้ เมื่อดิฉันตองทําการผาตัดที่
โรงพยาบาลจุฬาฯ ทานไดแผเมตตามาสอนกรรมฐานใหหายจากการทรมานโดยกายทิพย
ครั้งที่สอง เมื่อเดินทางไปกับคณะของกรมการศาสนา เพื่อศึกษาดูงานตรวจวัดไทยใน
ประเทศยุโรป เกิดเหตุการณที่แอรในเครื่องบินรั่ว หลวงพอไดแสดงปาฏิหาริยโดยการ
บริกรรมและกําหนดเวลาวาจะใหน้ําที่หยดอยูนั้นหยุด ขณะนั้นแอรรวั่ ลงมาบนศีรษะดิฉัน
พอดี ทาสนไดบอกกับ ตรีรัตน ลูกศิษยผูติดตามรับใชซึ่งนัง่ อยูกับทานวา ใหจับเวลา อีก ๕
นาที จะใหน้ํามาหยดที่ทางเดิน พนจากศีรษะของอาจารยพรชุลี และถาอีก ๒๐ นาที น้ําไม
หยุดก็ชวยอะไรไมไดแลว คงจะตองเตรียมตัวใหพรอม เพราะวาเครื่องบินคงจะระเบิด ใน ๕
นาที น้ําไดยายไปหยดอยูที่ทางเดิน พนศีรษะดิฉัน และใน ๒๐ นาที น้ําก็หยุด และทุกคน
ปลอดภัย ครั้งสําคัญในชีวิตครั้งที่สาม ก็คือ เมื่อดิฉันไดถูกปองรายโดยความเขาใจผิด และ
หลวงพอทราบลวงหนา ไดแนะนําใหดิฉันมาอยูในวัดเปนเวลา ๗ วัน จนกวาจะหมดเคราะห
ขณะนั้นดิฉันไมทราบวาดิฉันมีเคราะหขนาดไหน แตหลังจากเหตุการณไดผานพนไปแลว
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หลวงพอบอกวาครั้งนั้นมองไมเห็นศีรษะดิฉันแลว ดิฉันเชื่อวาหลวงพอและไดเขามาอยูในวัด
และผานพนวิกฤตการณนั้นไปไดอยางดี ถาดิฉันไมเชื่อ ยังอาศัยอยูที่บานพักที่สระบุรี คง
จะตองถูกทํารายถึงแกชีวิตไปแลวแนนอน
งานติดตามทวงคืนพระพุทธรูปศิลานี้
ดิฉันและพี่พิมพาไดรับพลังใจและบารมี
สนับสนุนจาก หลวงพอของเรา และเปนงานที่ดิฉันรูสึกภาคภูมใิ จที่สุดในชีวิต ทั้งนีด้ วยสิ่งยึด
มั่นของชาวไทยสําคัญสูงสุด ๓ ประการ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ประมวลอยูใน
งานนี้ทั้งสิ้น พระพุทธรูปศิลาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืององคหนึ่ง และเปนมรดก
ตกทอดถึงชาติไทย มีอายุไมต่ํากวา ๗๐๐ ป นัน่ คือ เรื่องของมรดกแหงชาติ คณะผูติดตาม
ทวงคืนพระพุทธรูปศิลา ซึ่งทานอดีตรัฐมนตรี รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ หัวหนา
คณะนั้น มีความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะนําคืนพระพุทธรูปศิลามาทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ ปกปกรักษาพสกนิกร ประกอบพระ
ราชภารกิจเพื่อประเทศชาติ ดวยพละกําลังและความเมตตาอยางหาที่สุดมิได พระบารมีปก
เกลาปกกระหมอมทําใหคณะของเราสามารถนําคืนพระพุทธรูปศิลามาทูลเกลาถวายในนาม
ประชาชนทัง้ มวล เนื่องในปกาญจนาภิเษกนี้ นัน่ คือเรื่องของพระมหากษัตริย ชาวไทยเปน
ชาวพุทธสวนใหญรวม ๙๐% นับถือพุทธศาสนา เรื่องของศาสนาเปนสถาบันสูงสุดอีก
ประการหนึ่ง พระพุทธรูปศิลาเปนตัวแทน เปนสัญลักษณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา และเปนศูนยรวมใจของชาวเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดสุโขทัย องคพระพุทธรูป
ศิลาเองมีความศักดิ์สิทธิ์อยางมาก ซึ่งปรากฏแกคณะผูติดตาม ดิฉันไดกลาวไวแลวใน
หนังสือไทยรัฐ ในการออกรายการทีวี และในหนังสือ จะไมขอนํามาพูดในที่นี้
ดิฉันขอโอกาสนี้กราบขอบพระคุณมาแทบเทาของหลวงพอที่เคารพรักยิ่ง
ที่ทาน
กรุณาเมตตาสงพลังใจติดตอสื่อสาร อาราธนานิมนตหลวงพอศิลา ทําใหคณะของเราสามารถ
ดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยที่หลวงพอมิไดตอ งการที่จะเปดเผยเรื่องนี้แกผูใดเลย
แตดิฉันตองกราบขอความกรุณาเปดเผยใหลูกศิษยของทานไดรับทราบวา หลวงพอของเรา
อยูเบื้องหลังงานี้อยางไร ดิฉันขออาราธนาหลวงพอศิลาชวยดลบันดาลใหหลวงพอของพวก
เรามีพลานามัยสมบูรณ มีปฏิปทาแกกลาในพลังแหงวิปสสนากรรมฐานยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อเปน
หลักชัยของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและชาวโลก
เปนที่พึ่งและชี้นําแสงสวางใหแก
พวกเราตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ

เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลา คืนสูประเทศไทย

๑๐

