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บิดาชื่อ บุตร มารดาชื่อ ปลิว มีนองชาย1 คน ชื่อ อุน นองสาว 1 คน ชื่อ อ่ํา
ทานพอสุน เมื่อเยาววัยทานมีใจบุญกุศลยิ่งนัก พูดไดวาเกิดมาทานไมเคยฆาสัตวตัด
ชีวิตก็วาได เพื่อนเด็กรุนเดียวกันชวนทานไปยิงนกบาง ตกปลาบาง ทานพอทานก็จะไมไปดวย
และยังบอกสั่งสอนอีกวามันเปนบาปกรรม ทานพอทานไดศึกษาเลาเรียนอักขระในสํานักวัดบาง
สระเกากับอาจารย และพออายุครบอุปสมบท บรรดาญาติจึงจัดการบรรพชาอุปสมบทใหในวัด
นั้น พระเทียน วัดกลาง ตําบลพลิ้ว เปนอุปชฌาย ทานพอสุนเมื่อบวชเปนภิกษุแลว ทานได
ศึกษาวิชาอาคมกับขรัวตาจัน เจาอาวาสวัดบางสระเกาในสมัยนั้น ขรัวตาจันผูนี้เปนผูเรืองวิชายิ่ง
นัก เลาสืบทอดกันมาวาสมัยกอนการคมนาคมตองไปทางเรือ ขรัวตาจันทานมีธุระโดยใชเรือไป
และระหวางทางเรือทานโดนโจรสลัดปลน โจรสลัดใชปนยิงเรือทาน ยิงทีแรกลูกปนก็ตกเกือบ
ถึงเรือทาน ยิงครั้งที่ 2 กลิ้งตกใกลกระบอกปนเขามา สวนเรือทานก็ยังวิ่งเขาหาเรือโจรสลัดนั้น
พวกโจรยิ่งยิง กระสุนปนก็ยิ่งตกใกลกระบอกปนมากเขา จนในที่สุดก็ตกอยูหนากระบอกปนเปน
ที่มหัศจรรยนัก ขรัวตาจันองคทานมีวิชาอาคมของทานรอบตัว และทานโปรดทานพอสุน ยิ่งนัก
จึงไดถายทอดวิชาอาคมใหจนหมด และโยมบุตรบิดาทานพอสุน ก็เกงทางวิชาอาคมยิ่งนักได
ถายทอดใหทานจนหมดเชนกัน
ทานพอสุน เมื่อบวชได 5 พรรษา ทางวัดปากน้ําแหลมสิงห เจาอาวาสก็วางลง ชาวบาน
ปากน้ําแหลมสิงห
สมัยนั้นจึงพรอมใจกันไปนิมนตทานมาจากวัดบางสระเกา
ใหทานมารับ
ตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดปากน้ําแหลมสิงห แลวทานก็ปกครองวัดเรื่อยมา และบูรณปฏิสังขรณ
ซอมแซมเสนาสนะทํานุบํารุงวัดเปนการใหญ
สั่งสอนภิกษุสามเณรใหประพฤติดีงามตามพระ
ธรรมวินัย และมิไดมีแตเพียงวัดปากน้ําแหลมสิงห เทานั้น วัดทาหัวแหวนทานยังรับเปนธุระชวย
บูรณะปฎิสังขรณและกอสรางขึ้นอีกหลายอยาง อุโบสถ วิหารการเปรียญซึ่งปรากฏอยู วัดทาหัว
แหวนทุกวันนี้เกิดขึ้นดวยน้ําพักน้ําแรงของทานเสียโดยมาก ลูกศิษยลูกหาที่ใกลชิดเลาวา ทาน
พอสุนทานเปนพระที่มีวช
ิ าอาคมเขมขลังมาแตหนุมๆแลว
ทานพอเปนที่เคารพนับถือของชาวอําเภอแหลมสิงหและอําเภอใกลเคียงตลอดจนชาว
จันทบุรี ในสมัยนั้นมาก และทานเปนผูเครงในพระธรรมวินัยยิง่ นัก ตี 4 ทานลุกขึ้นครองผาสวด
มนตไหวพระทุกวัน กวาดลานวัดเปนกิจประจําวันไมวาในพรรษาหรือออกพรรษา ทานสนใจและ
รอบรูพระธรรมวินัยอยางดี ปกติทานเปนพระที่ใจดีและคุยสนุกเมตตาอารีผูอื่นอยูเสมอ ทานจึง
เปนที่เคารพนับถือของชาวบานขาราชการชั้นผูใหญผูนอยสมัยนั้นทุกคน
ทานพอเมื่อมาถึงชวงนี้ ทานก็ไดรับหนังสือแตงตั้งจากเจาคณะจังหวัดสมัยนั้น คือทาน
เจาเอง วัดเขาพลอยแหวน จันทบุรี แตงตั้งใหทานเปนเจาคณะแขวง (เจาคณะอําเภอ) แตทาน
ไมยอมรับตําแหนงนี้ ทานจึงชวนลูกศิษยทานลงเรือใบใหญของวัดหนีไป เพราะวัดของทานมี
เรือลําใหญและเล็กหลายลํา โดยทานกะวาจะไปบางกะสรอย (บางปลาสรอย) จังหวัดชลบุรี
(ทานผูอานครับชวงนี้เรื่องของทานจะเริ่มใชวิชาอาคมของทานเปนที่เปดเผยแลว และไดคนควา
ประวัติทานมารวม 6 - 7 ป สืบเสาะคนควาจดจําบันทึกพยานหลักฐานตางๆ จากคนเฒาคนแก
จากลูกศิษยทานเปนสําคัญ รวมทั้งบันทึกที่ทางวัดปากน้ําแหลมสิงห มี และของทางวัดบางสระ
เกา วัดเกาของทานรวมกันแลวจึงนํามาเรียบเรียงเขียนขึ้น ลูกศิษยที่เปนเจาอาวาสมี 3 องค
และเปนวัดที่อยูในตําบลและอําเภอเดียวกันคือ
1.พระครูประจักษยติคุณ(ทานพอหุน)อดีตเจาอาวาสวัดทาหัวแหวน
2.พระครูจันทศิลคุณ(ทานพออวน)อดีตเจาอาวาสวัดเกาะเปริด
3.พระครูประศาสนสิทธิการ(ทานพอเฮา)อดีตเจาอาวาสวัดปากน้ําแหลมสิงห

ทานพอสุน เมื่อทานลงเรือหนีไปบางกะสรอย(บางปลาสรอย) จังหวัดชลบุรี นั้น อายุทานอยูใน
ราวๆ 35-37 ป โดยประมาณ ลูกศิษยที่ไปกับทานมี 3 คน และเมื่อกลับมาพวกลูกศิษยทานจึง
ไดมาเลาเรื่องสืบขานกันมาทุกวันดังนี้
ทานพอกับลูกศิษยเมื่อเดินทางกันไป เสบียงในเรือก็หมดลง และสตางคที่จะซื้อเสบียง
อาหารก็จะหมดเชนกัน (ทานผูอานหลับตาวาดภาพก็คงจะนึกออกวาเมืองจันทบุรี กับเมือง
ชลบุรี นั้น สมัยนั้นไกลกันมิใชนอย และเรือที่ทานใชก็เปนเรือใบ เรือใบนั้นถาลมไมดีเปลี่ยน
ทิศทางก็ไปไมไดตองหยุดพักทอดสมอรอจนลมมาดีจึงจะกางใบเรือเดินทางได
ดังนั้นการ
เดินทางจึงตองใชเวลานานหลายวัน) เพราะเปนการมากระทันหันไมไดเตรียมอะไรมากอน ลูก
ศิษยทั้ง 3 คน จึงปรึกษากันวาจะทําอยางไรดี หนึ่งใน 3 คนนั้นจึงออกหัวคิดวา เมื่อเรือแวะพัก
ฝงแลวก็จะพากันขึ้นไปบนฝงหาแทงโปกันเพื่อจะไดเงินมาเปนทุนซื้อเสบียงอาหารลงเรือ
เดินทางกันตอไป อีกคนก็คานวา ถาไปแทงโปแลวไมถูกเงินหมดจะทําอยางไรกันดี คนที่ออก
หัวคิดก็วา มึงอยูเปนลูกศิษยทานมาตั้งนานมึงไมรูวาทานพอมีอาคมสามารถปดโปได ถาเราไป
ขออนุญาตจากทานวาจะขึ้นฝงไปแทงโปกัน ทานพอทานก็ไมยอมใหไป พวกลูกศิษยทั้ง 3 คน
ก็พากันรบเราออนวอนทานวาเงินจะหมดแลว ถาไมทําอยางนี้ก็จะเดินทางไปไมถึงบางกะสรอย
แนๆ ทานพอทานก็พูดวา " เออ : ไอฉิบชิ ! มึงไปแทงไดแตอยาใหเกิน 3 ที "
พวกลูกศิษยเมื่อทานพออนุญาต แลวก็ดีใจยิ่งนักพากันขึ้นไปหาแทงโปกัน ก็แทงถูก
หมดทั้ง 3 ที จึงพากันหาซื้อเสบียงลงเรือเดินทางกันตอไปอีก เดินทางมาใกลเกาะเสม็ด - ชอง
แสมสาร เสบียงก็หมดลงอีกก็ปรึกษากันเหมือนวา จะขึ้นฝงไปแทงโปกันอีก พากันไปพูดขอ
อนุญาตจากทาน ทานพอทานก็ไมยินยอมใหไปทานก็ดาวา "ไอฉิบชิ !" พวกนี้จะทําใหกูผิดศีล
มันผิดมึงรูไหม แตอยางวาพวกลูกศิษยหายอมไมพากันพูดเซาซี้ออนวอนทานตางๆนานา หนักๆ
เขาดวยความรําคาญทานก็วา " เออ : ไอฉิบชิ ! มึงไปแทงอยาใหเกิน 3 ที " พวกลูกศิษยก็พา
กันขึ้นฝงไปแทงโปกัน แทง 3 ที ถูกหมดทั้ง 3 ที จึงพากันหาซื้อขาวสารอาหารแหงลงเรือ
เดินทางลงเรือกันตอไป
เมื่อเรือใบแลนมาถึงเกาะเสม็ด-ชองแสมสาร เรือของทานก็โดนโจรสลัดปลน พวกโจร
พากันเอาเรือเขาเทียบเรือทาน
พวกลูกศิษยก็จะพากันสูความีดควาขวาน
และทุกคนถือวา
ตัวเองหนังดีดวยกันทุกคน ทานพอทานก็วา "ไอฉิบชิ" พวกมึงอยูเฉยๆ กูจะดูซิวาพวกมันจะทํา
อยางไรกัน พวกโจรก็พากันลงเรือคนหาเงินจากลูกศิษยทานได 12 บาท โจรพวกนั้นเมื่อไดเงิน
แลวก็พากันดีใจ พากันกลับลงเรือของตน ทานพอทานก็พูดวา "ไอฉิบชิ" มึงเอาแมกระทั่งเงิน
พระเงินเจาแตกูวามึงเอาไปไมไดหรอก หัวหนาโจรก็หัวเราะแลววา ทําไมจะเอาไมไดเมื่อเวลานี้
เงินอยูที่ผมและพวกผมก็กําลังจะไป พอพูดเสร็จก็สั่งลูกนองใหหันหัวเรือออก แตพอเรือโจร
ออกไปไดสักหนอย ทานพอทานก็หยิบหมากแหงในยามยิงโจรดวยคันกระสุน (ทานพอทานมี
คันกระสุนประจําตัวอยู 1 คัน) เปนที่นาอัศจรรยกระสุนหมากแหงแทๆ แตโดนโจรมันดังยิ่งกวา
กระสุนดินเหนียว เสียงดัง ปุ ปุ ทานยิงทีเดียวเหมือนยิงเปนสิบลูก ยิงจนโจรตองหันหัวเรือเอา
เงิน 12 บาทมาคืนทาน เมื่อลงเรือไดก็กมลงกราบทานดวยความหวาดกลัว เพราะในชีวิตการ
เปนโจรมาเพิ่งจะมาเจอดีและเจ็บที่สุดก็วันนี้เองตามเนื้อตามตัวช้ําผื่นแดงไปหมด
ทานพอเมื่อเห็นโจรสลัดสิ้นฤทธิ์แลว ทานก็พูดสั่งสอนใหเลิกเปนโจรสลัดอยาไดปลน
เรือเขาอีก โจรพวกนั้นก็รับคําพากันลาทานกลับลงเรือไป สวนทานพอทานก็เดินทางมาจนถึง
บางกะสรอย เมืองชล (บางกะสรอยสมัยนั้นเปรียบเหมือนจังหวัด) และนําเรือไปจอดที่สะพาน
ศาลเจา เพราะสะพานศาลเจาเปน สะพานที่จอดเรือเมลยสมัยนั้นของเรือบาง กะสรอยคือ เรือ
โชคชัย, เรือไชโย ซึ่งเปนเรือของนายอากร จิ้นหลี และเรือลงหลี ของเจกกุย และอีกอยางทาน
ก็คงนึกไมออกวาจะไปไหนดีเพราะมาถึงใหมๆ
พวกลูกศิษยทานเมื่อเรือจอดสะพานศาลเจาแลวตางก็พากันกระหยิ่มยิ้มยอง พากันไป
ขออนุญาตจากทานวาจะขึ้นฝงไปหาแทงโป ทานพอเมื่อลูกศิษยมาขออนุญาตทานก็ยอมใหไป

เพราะเงินและเสบียงก็ยังอยู พวกลูกศิษยก็พากันพูดออนวอนทานวา เพราะความไดใจที่แทงโป
มาตามทาง 2 ครั้งๆละ 3 ทีไมเคยผิดเลย ทานพอทานก็คงจะทนรบเราของพวกลูกศิษยทานไม
ไหว ทานจึงพูดวา "เออ : ไอฉิบชิ พวกมึงไปแทงกันครั้งนี้เปนครั้งสุดทายแตอยาใหเกิน 3 ที "
พวกลูกศิษยทานก็พากันขึ้นฝงไปแทงโปกัน ก็ถูกหมดทั้ง 3 ที จึงพากันกลับลงเรือ แตหารูไม
วาพวกเจามือโปและคนแทงไดพากันสะกดรอยตามมา (เพราะกิตติศัพทของพวกลูกศิษยทาน
คงจะดังเรื่อยมาระหวางทางวามีคนแปลกหนามากัน 3 คน มาแทงโป 3 ที ถูกหมด 3 ที แลวพา
กันกลับอะไรทํานองนั้น พอลูกศิษยทานพอลงเรือ พวกเจามือก็พากันเฮโลตามลงเรือ และเมื่อ
เห็นทานพอนั่งอยูในเรือ ตางคนตางก็หอมลอมทานจะพากันขอของดีจากทาน ทานพอทานจึง
สั่งใหลูกศิษยออกเรือหนี
แตกถ
็ ูกพวกที่สะกดรอยมาดึงเรือไวไมใหไปยื้อยุดฉุดกันเปนที่
อลหมานยิ่งนัก สวนบนที่สะพานชาวบานละแวกนั้น เมื่อรูขาวก็พากันมาที่สะพานเบียดเสียดกัน
จนแนนสะพานไปหมด ตางคนตางก็จะลงเรือที่ทานพอนั่งอยู จนถึงขนาดวาเจาเมืองสมัยนั้นคือ
"พระยาภิรมยอุดมราชภักดี" และธรรมการจังหวัดสมัยนั้นคือ ขุนภิรามจรรยา รูขาววาประชาชน
พากันไปมุงหอมลอมพระองคหนึ่งที่สะพานศาลเจา
เจาเมืองและธรรมการจังหวัดพรอมดวย
ผูติดตามจึงรีบพากันมาที่สะพานนั้น เจาเมืองเมื่อไปถึงจึงรีบลงไปที่เรือที่ทานพอนั่งอยู พอไต
ถามรูเรื่องราวความเปนมา เจาเมืองจึงนิมนตทานไปฉันอาหารที่บาน และเจาเมืองจึงนิมนตทาน
พอใหไปอยูที่วัดตนสน ที่บางกะสรอยนั่นเอง เพราะวัดตนสนสมัยนั้นอยูหลังออฟฟตไปรษณีย
ติดกับโรงเรียน
ชลราษฎรอํารุง
เรียกวาพอนําเรือแลนเขาคลองบางกะสรอยสมัยนั้นเรือก็
สามารถจอดอยูหนาออฟฟตไปรษณียไ
 ด ดวยเหตุนี้เองทานพอสุนทานจึงอยูวัดตนสน เมืองชล
ตั้งแตนั้นมา และที่วัดนี้เองตอมาทานไดบวชพระองคหนึ่ง ชื่อพระภู ทานอยูจนพระภูเปนพระ
ปลัดภู (ราวๆ 5 - 6 ป) ทานก็กลับแหลมสิงห วันที่ทานจะกลับนั้นพระปลัดภูจะไมยอมใหกลับร่ํา
อาลัยในตัวทานยิ่งนัก แตนิสัยทานพอทานเปนคนจริงลงวาทานจะกลับ ทานก็ตองกลับของทาน
ใหได พระปลัดภูเมื่อเห็นวาหนวงเหนี่ยวทานไวไมไดแนแลวก็สั่งทานและลูกศิษยวา วันใดที่
ทานพอสุน มรณะภาพลงใหคนมาสงขาวมาถึงทานเร็วที่สุด ทานจะไปจัดการแตงศพใหเปนการ
ทดแทนพระคุณและทานมีศิลปในการแตงศพสวยงามมาก
ภายหลังทานพอมรณะภาพลงพระปลัดภูก็มาจัดการแตงศพใหทานอยางสวยงาม ทาน
พอสุนทานเกี่ยวกับทางเมืองชลมาก ลูกศิษยทานเลาวาสมัยที่ทานอยูวัดตนสน ในละแวกวัดตน
สนมีวัดอยูหางกันไมมากหลายวัด คือ วัดเนิน วัดตนสน วัดใหม วัดใหญ วัดกลาง วัดสมถะ
วัดเคลือวัลย วัดนอก วัดกําแพง ลูกศิษยทานเลาวาทานพอสุนทานมีเจาอาวาสที่เปนเพื่อนกัน
และเพื่อนรุนนองมากมายและลูกศิษยลูกหาที่เรียนกับทานก็มีมาก แตจําชื่อไมได จําไดแต
หลวงพอภู วัดตนสนไดแมนยําเพราะเปนวัดที่ไปอยู สวนวัดอื่นๆที่เอยมามีที่รูจักกับทานแนๆก็มี
หลวงพอภูวัดนอก หลวงพอเจียมวัดกําแพง เพราะมาหาทานที่วัดตนสนและวัดอื่นเปนวัดที่ทาน
ไปเที่ยว 3 - 4 วัน แลวก็กลับมาวัดตนสน ทานพอทานกลับมาแหลมสิงห ทานคง
จะนึกถึงบานเกิดของทาน และอีกอยาง ทานก็มา 5 - 6 ปแลว ปานนี้ทางเจาคณะจังหวัดคงจะ
แตงตั้งคนอื่นแทนทานไปแลว ทานพอเมื่อมาถึงวัดปากน้ําแหลมสิงห ก็มีขรัวเตยเปนเจาอาวาส
ทานพอทานจึงไปอยูวัดทาหัวแหวนกับทานพอชอ ซึ่งเปนเพื่อนของทาน และตอมาเมือ
่
ทานพอชอมรณะภาพ ชาวบานจึงพรอมใจกันนิมนตใหทานพอสุนเปนเจาอาวาสแทน ทานก็จะ
ไมยอมรับ เกี่ยงใหเอาพระองคอื่นแทนทาน แตชาวบานไมยินยอมทานจึงจําใจตองยอมรับ
ตําแหนงเปนเจาอาวาสวัดทาหัวแหวนตั้งแตนั้นมา (หมายเหตุ วัดปากน้ําแหลมสิงหกับวัดทาหัว
แหวนเปนวัดอยูใน ตําบลเดียวกันหางกันประมาณ 1 กม.) ทานพอทานชอบนกเขามาก เชาๆ
พวกลูกศิษยที่ใกลชิดจะตองเอานกเขาพนน้ําและตากแดด ซึ่งธรรมดาเรื่องชีวิตทานก็นาจะยุติ
ลง แตก็ดูเหมือนทานเกิดมาเพื่อกําหราบทหารฝรั่งเศสจริงๆ กําหราบทหารฝรั่งเศสใหรูวา คน
หัวโลนๆหมผาสีเหลืองๆนั้น และที่ชาวไทยเรียกวา "พระ" นั้นจะมาลบหลูขมเหงรังแกกันไมได
เพราะเปนผูสามารถทําในสิ่งที่คนธรรมดาทําไมได จึงใหมีเหตุดังนี้คือ ทางวัดปากน้ําแหลมสิงห
เมื่อขรัวเตย เจาอาวาสไดลาสิกขาบทออกมาเปนฆราวาส และไดขรัวแบกมาเปน เจาอาวาส
แทน ขรัวแบกอยูเปนเจาอาวาส 2 พรรษา ก็สึกออกมาอีกชาวบานปากน้ํา ซึ่งคอยโอกาสจะให
ทานกลับมาเปนเจาอาวาสอยูแลวก็พากันรองเรียนไปทางนายอําเภอสมัยนั้นคือหลวงสถิตยสิงห

เขต ใหไปนิมนตทานพอสุน มาเปนเจาอาวาสวัดปากน้ําแหลมสิงห อีก หลวงสถิตยสิงหเขต ก็
ไปนิมนตทานๆก็จะไมยอมมา แตเมื่อพูดและยกเอาชาวบานมาอางวาทุกคนขาดที่พึ่งแลว ถา
ไมไดทานพอไปทุกคนจะไมยอม ทานพอเมื่อไดฟงดังนั้น ทานจึงมารับตําแหนงเจาอาวาสวัด
ปากน้ําฯตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา นับเปนการกลับมาครองตําแหนงครั้งที่ 2 ของทานและเปนการ
กลับมากําหราบทหารฝรั่งเศส อยางแทจริง (ทานพอสุน ตอนที่ทานกลับมาจากบางกะสรอย
เมืองชล และไปเปนเจาอาวาสวัดทาหัวแหวน ฝรั่งเศส จะเขามายึดแหลมสิงหกอนแลว เพราะ
พยานหลักฐานคือฝรั่งเศส ยึดแหลมสิงหราว พ.ศ. 2436 อายุทานก็คง 43 ป เพราะทานเกิด
พ.ศ. 2393 ฝรั่งเสยึดแหลมสิงหราว 11 ป จึงถอนกําลังกลับไป ตอนฝรั่งเศสกลับไปประมาณ
พ.ศ.2447อายุของทานคงประมาณ53ป
ทานพอสุน เมื่อกลับมาเปนเจาอาวาสวัดปากน้ําแหลมสิงห ชาวบานปากน้ําแหลมสิงห
ไดรมโพธิ์รมไทรไวอาศัย เพราะดานวิชาอาคมของทานจะเยี่ยมยอดแลว ทางดานหมอแผน
โบราณทานก็เกงยิ่งนัก ชาวบานคนไหนปวยเปน โรครายๆ รักษาไม หายพอมารักษากับทานๆก็
จะรักษาใหหายกลับไปแทบทุกราย มีหญิงคนหนึ่ง (ปจจุบันมีชีวิตอยู) สมัยที่ทานอยูไดเกิดคลุม

คลั่งขนาดแกผาวิ่งเพราะถูกกระทําทางไสยศาสตร ญาติพี่นองตองพากันจับตัวนุงผามาใหทาน
รักษา ทานก็รดน้ํามนตเปาหัวใหไมกี่วันก็หาย และหายขาดมาถึงปจจุบัน และหญิงอีกคนหนึ่ง
ปวยเปนโรครายรักษาหมอมาหมดที่วาดีๆ ก็ไมหายหมดเงินหมดทองเปนจํานวนมาก พอมา
รักษากับทานๆก็ใหยาหมอมาตมกินและรดน้ํามนตของทานไมนานก็หาย หญิงคนนั้นเหมือนตาย
แลวเกิดใหม จึงนําเงินมาถวายทานนับรอยบาท เพราะเปนคนมีเงิน (เงินนับรอยสมัยนัน
้ มีคามาก
แคไหนทานผูอานก็คงรู) แตทานไมยอมรับ หญิงคนนั้นก็ขยั้นขยอใหทานรับไว ทานก็บอกวา
ทานรับไวไมได เพราะไมใชกิจของสงฆและที่ทานรักษาใหนั้น ก็ไมไดหวังเงินทองเปนการตอบ
แทน แตรักษาใหดวยใจเมตตาสงสาร แตถามีใจกุศลจริงๆขอใหถวายเงินนั้นสรางวัดเถิด หญิง
คนนั้นจึงนําเงินถวายวัด เรื่องหมอแผนโบราณของทานนั้นเกงกาจยิ่งนัก ทานพอสุนสมัยกอนวัด
ของทานเต็มไปดวยสัตวมากมายหลายชนิด เชน มา, วัว,ควาย,นกเขา,ไก,หาน,หมู,หมา
สวนมากชาวบานจะเปนชาวบานนํามาถวายทานๆก็รับไว และสัตวเลี้ยงของทานก็กอปาฏิหารย
หลายอยางเปนที่โจทยขานทุกวันนี้
๛ฝรั่งเศสยิงไก๛
ฝรั่งเศสยึดแหลมสิงหและตั้งกองบัญชาการใกลวัดของทาน
ฝรั่งพวกนี้ขมเหงรังแก
ชาวบานตางๆ เชน ถาเดินไปเที่ยวกันและผานบานใคร ถามีเปดมีไกเดินอยูหนาบานก็จะใชปน
ยิงเอาไปกินกันโดยไมมีชาวบานคนไหนกลาวา และวันหนึ่งก็เดินไปถึงวัดของทานและเห็นไก
เดินอยูที่วัดมากมาย ฝรั่งเศสจึงใหคนไปบอกกับทานวาอยากจะขอยิงไกไปยางกิน 2 - 3 ตัว
ทานพอทานก็วา เออ: เอาซี่แตใหมันกินขาวเสียกอน พูดแลวทานก็เอาขาวมาเสกและโปรย
เรียกใหไกมากิน พอไกกินสักครูทานก็บอกใหฝรั่งเศสพวกนั้นยิงไก ฝรั่งเศสก็ใชปนยาวยิงไม
ออก ทานก็ใหเปลี่ยนปนมายิงใหมเพราะฝรั่งเศสมากัน 5 - 6 คน และมีปนกันทุกคนแตก็ยิงไก
ไมออกเลย พอใชปนยิงขึ้นฟาปนก็ยิงออก ฝรั่งเศสพวกนั้นก็พากันนึกแปลกใจและกลัวจึงพากัน
ลาทานกลับที่พักไป นี่นับเปนการลองกับฝรั่งเศสครั้งแรกๆที่ฝรั่งเศส มายึดแหลมสิงหของทาน
๛ฝรั่งเศสลูบหัว๛
ทานพอตัวทานคอนขางเตี้ย วันหนึ่งทานกวาดลานวัดอยู ฝรั่งเศสไดพากันเดินมาเที่ยว
ถึงวัดของทาน และมีฝรั่งเศสคนหนึ่งเห็นทานกําลังกมกวาดลานวัดอยูคงจะนึกวาทานเปนเด็ก
ตัวเล็กๆ หัวโลนๆ จึงตรงเขาไปลูบหัวทานและใชมือโยกไปโยกมา ปากก็พูดเปนภาษาฝรั่งเศส
ทํานองสนุกๆ ทานพอทานทิ้งไมกวาดทันทีและชกฝรั่งเศส ฝรั่งคนนั้นชกตอบจึงชกกัน และครู
เดียวแขนทั้ง 2 ขางของฝรั่งเศสคนนั้นก็ยกไมขึ้นขอยอมแพทา น สวนทานพอทานหาเปนไรไม
เพราะฝรั่งเศสหาชกถูกตัวทานไม (นี่เปนการสั่งสอนฝรั่งเศสของทานวาอยามองเห็นคนไทยตัว
เล็กๆแลวจะขมเหงรังแกได โดยเฉพาะคนไทยที่หมผาเหลืองๆหัวโลนๆที่เรียกวาพระนั้นอยาขม
เหงเปนอันขาดเพราะเปนผูที่มีวิชาอาคมเกงกาจสามารถชกจนฝรั่งเศสตัวใหญๆแพได)

๛ เสกใบมะขามเปนตอเปนแตนตอยฝรั่งเศส ๛
ฝรั่งเศสสมัยนั้นเมื่อพบผูหญิงสาวๆ จะไลกอดและจับนมดื้อๆ ฉะนั้นที่พึ่งของพวกผูหญิง
สาวๆสมัยนั้นก็คือวัดของทาน ถาวิ่งหนีเขาเขตวัดได รับรองวาฝรั่งเศสหายังไงก็ไมเจอ บางที
พวกผูหญิงก็หนีเขาไปซุกอยูในหองทาน 5 - 6 คน ฝรั่งวิ่งตามมาและเห็นวาวิ่งขึ้นบนวัดก็จะขอ
คนทานพอทานก็ใหคนและทั้งๆที่ผูหญิงเหลานั้นก็ยังอยูในหองทาน แตฝรั่งเศสเปดประตูก็หา
พบเจอไม
พากันคนหาก็ไมพบเปนที่อัศจรรยยิ่งนัก
และมีอยูคราวหนึ่งทานยืนอยูหนาวัด
ฝรั่งเศสก็กําลังวิ่งมาทานเห็นและคงจะเหลืออดทานจึงรูดใบมะขามมาเสกขวางไปกลายเปนตัว
ตอแตนไลตอยฝรั่งเศสวิ่งกระเจิงไป
๛ฝรั่งเศสขโมยพระพุทธรูปตมน้ํากิน๛
ฝรั่งเศสถึงตอนนี้ก็เริ่มครามเกรงทานขึ้นแลว ฝรั่งเศสเห็น ทานพอลงโบสถสวดมนตและ
กราบ พระพุทธรูปในโบสถทุกเชา ก็พากันคิด วาเปนเพราะพระพุทธรูปในโบสถนี่เองที่ทําให
ทานเกง จึงพากันขโมยพระพุทธรูปที่ตั้งไวบนกําแพงรอบโบสถไป และนําพระนั้นไปตมน้ําดวย
หมายใจวาจะกินน้ําตมพระนั้นแลวจะไดเกงเหมือนทานพอสุน นายทหารจึงเรียนทหารเขาแถว
และใหตักน้ําที่ตมพระใสถวยและแจกใหทหารกินกันทุกคน กินไปสักครูรักที่พอกพระและละลาย
อยูในน้ําที่กินนั้นก็กัดทองพากันลมลงรองครวญครางและพากันตายเปนจํานวนหลายคน หมอ
แหมบอกวาฝรั่งเศสที่กินน้ําตมพระคราวนั้นพากันตายประมาณ 20 กวาคนจะเห็นไดฝรั่งเศสเมื่อ
ตายก็ทําการฝง ที่ฝงฝรั่งเศสคราวนั้นปจจุบันนี้คือบานพักนายอําเภอถึงโรงฆาสัตวและตอมาเมื่อ
ชาวบานขุดหลุมปลูกบานมักจะขุดเจอศพฝรั่งเศสบอยๆ
๛ชกฝรั่งเศสสลบ๛
วัดทานพอสมัยนั้นมีบอน้ําอยู 1 บอ บอน้ําบอนี้สําหรับเปนที่อาบน้ําของพระและชาวบาน
แถวนั้น และใชดื่มกินเพราะเปนน้ําจืด และฝรั่งเศสไดอาศัยบอน้ําบอนี้ดื่มกินและอาบเหมือนกัน
มีอยูคราวหนึ่งฝรั่งเศสไดมาอาบน้ําที่บอและมีคนอยูคนหนึ่งอาบน้ําแลวทําสกปรก คืออาบเสีย
ติดปากบอตักน้ําขึ้นมาไดก็รดหัวเลยทําใหน้ํากระเซ็นตกลงไปในบอเปนที่สกปรก พระลูกวัดและ
ชาวบานมาเห็นก็เขาไปบอกใหทหารฝรั่งเศสคนนั้น ใหอาบน้ํามาหางๆ บอหนอย น้ําจะไดไมตก
ลงไปในบอ ฝรั่งเศสคนนั้นหาเชื่อฟงไม พาลชี้มือชี้ไมไลพระและชาวบานใหไปใหพนๆ พระ
ลูกวัดจึงเขาไปบอกกับทานพอสุน ทานพอทานก็ลงมาดูและเห็นฝรั่งเศสคนนั้นยังอาบน้ําเสียติด
ปากบออยูทานจึงเขาไปทํามือเปนทํานองวาใหอาบมาหางๆ บอหนอย ฝรั่งเศสคนนั้นกลับทําทา
ตั้งทามวยสากลและกวักมือทาทายใหทานเขามา
ทานพอทานคงจะสุดทนทานจึงรั้งชาย
ผาเหลืองโจงกระเบน กระโดดเหยียบหัวเขาฝรั่ง ชกหนาฝรั่งเศสคนนั้นโผงเขาให ฝรั่งเศสคน
นั้นก็ลมฟุบลงขอบบอนั่นเอง ถาเปนภาษามวยก็ตอ
 งวา คามุม ( และผมมัน
่ ใจวาทานคงชกดวย
อาคมเปนแน ) และที่ทานตองกระโดดเหยียบหัวเขาฝรั่ง เพราะฝรั่งตัวสูงและทานพอเปนคน
คอนขางเตี้ย ถาไมกระโดดเหยียบหัวเขาก็คงชกไมถึงหนา ฝรั่งคนนั้น เพื่อนที่มาดวยก็พากัน
หามกลับลงเรือ ผูเฒาผูแกมักเลาใหฟงเสมอวาถาสมัยนั้นไมมีทานพอสุน

สักองค ไมรูวา
ชาวบานสมัยนั้นจะเดือดรอนกับฝรั่งเศสอีกเทาไหร เพราะทานพอทานชกมวยและฟนดาบเกงยิ่ง
รัก ทานเคยตอใหฝรั่งเศส 2 คน เขามาพรอมกัน ซอมมวยกับทานแตฝรั่งเศสไมกลา และชวน
นายทหารฝรั่งเศสซอมฟนดาบแตหามีใครกลาลองกับทานไม พากันครามขอกลัวเกรงทานยิ่ง
นัก
๛ฝรั่งเศสเชิญไปรักษา๛
วันหนึ่งนายทหารฝรั่งเศสไดใหคนมาเชิญทานไปที่เรือรบ
ซึ่งจอดอยูหนาเกาะแหลม
สิงห ทีแรกพวกลูกศิษยทานก็พากันพูดคัดคานไมใหทานไป เพราะเกรงวาฝรั่งเศสจะหลอกทาน
ไปฆา เพราะคิดวาฝรั่งเศสอาฆาตทานมาหลายเรื่องแลว แตทานพอจิตใจทานเขมแข็ง องอาจ
ยิ่งนัก ทานหายอมฟงผูใดไม ทานวา "ใครไมไปกูจะไปของกูคนเดียว " แลวทานก็ไป พวกลูก

ศิษยเห็นดังนั้นจึงพากันติดตามไป และเมื่อลงเรือเล็กจนถึงที่เรือรบจอดอยู ฝรั่งเศสก็ไดเชิญให
ทานรักษาทหารญวนคนหนึ่ง ซึ่งกําลังนอนรองครวญครางอยูเพราะกินอาหารและกระดูกไกเขา
ไปติดคอ (ทหารญวนคนนั้นเปนทหารรับใชในเรือ เพราะสมัยนั้นญวนเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศส)
ทําทาจะตายเอา แตกอนที่จะใหรักษานั้นนายทหารฝรั่งเศสไดเชิญทานจะใหนั่งโตะกินเหลา บรั่นดี ซึ่งจัดเตรียมไวใหเสียกอน ทานพอทานจึงชี้ไปที่ดวงอาทิตยเปนความหมายวา เที่ยงแลว
พระฉันไมได และชี้ไปที่ขวดเหลาเปนความหมายวาพระเขาหามกินเหลา นายทหารฝรั่งเศสจึง
เขาใจ และทานพอเมื่อทานจะรับรักษาใหนั้น ทานก็ตั้งเงื่อนไขวา ตองใหทหารญวนคนนั้นยก
มือไหวทานเสียกอนทานจึงจะยอมรักษาให ทหารญวนคนนั้นเมื่อรูเรื่องเขาก็พูดวา จะไมยอม
ไหวเพราะญวนนับถือศาสนาคริสตไมไหวพระ ทานพอทานก็วา เมื่อไมไหวทาน ทานก็จะไม
รักษาใหและทานก็ทําทาจะกลับ ทหารญวนคนนั้น ในที่สุดเมื่อทนเจ็บไมไหวจึงยอมไหวทาน
ทานพอ เมื่อทหารญวนยกมือไหวทานก็ยอมรักษาให ทานจึงใชใหนายทหารฝรั่งเศสตักน้ํามา 1
ขัน เมื่อไดมาทานก็เสกทําเปนน้ํามนตใหทหารญวนคนนั้นกิน และทานก็ใหทหารญวนคนนั้น
ทําทาขยอนคอแบบจะออก ทหารญวนคนนั้นกินน้ํามนตและทําทาขยอนคอตามที่ทานบอก ครั้ง
แรกยังไมออก ทานจึงใหกินน้ํามนตซ้ําอีกที คราวนี้พอทําทาขยอนคอ กระดูกไกก็หลุดออกมา
ยาวเกือบนิ้วกอย นายทหารฝรั่งเศสเมื่อเห็นกับตาดังนั้น ก็พากันยกยองทานเปนการใหญ แต
สันดานฝรั่งเศสไมเชื่อเรื่องพุทธคุณอยูแลว พาลคิดวาเปนเพราะน้ําที่ตักมาให และเปนน้ําที่
นํามาจากบอที่วัดของทานจึงสามารถรักษาได คิดวาบอน้ํานี้เปนบอน้ําวิเศษ จึงมีคําสั่งหามให
ทหารญวนทุกคนในเรือหามไปตักน้ําและอาบน้ําที่บอนี้ทุกคน สวนทหารฝรั่งเศสอาบไดแตหาม
ทําสกปรก
๛หมาทานพอกัดกับหมาฝรั่งเศส๛
ฝรั่งเศสมาอาบน้ําที่บอที่วัดและพาหมามาดวย 1 ตัว เปนหมาพันธุฝรั่ง รูปรางสูงใหญ
มาก หมาฝรั่งเศสเมื่อเห็นหมาที่วัดตัวเล็กๆ เปนหมาที่ทานพอเลี้ยงไว ก็ตรงเขาไปทําทาแยก
เขี้ยวจะกัดแบบจะขู เพราะเห็นวาตัวเล็กกวา แตหมาทานพอหากลัวไมตรงเขากัดหมาฝรั่งเศส
ทันที กัดกันอยูนานหมาฝรั่งเศสกัดก็กด
ั ไมเขา สวนหมาทานพอตัวเตี้ยก็มุดเขากัดตามขอขา
หมาฝรั่ง
จนหมาฝรั่งลมลงลุกขึ้นไมได
ฝรั่งเศสที่เอาหมามาจึงอุมหมากลับลงเรือไป
๛ไกกระดูกดํา๛
สมัยกอนวัดของทานมีไกเปนจํานวนหลายตัวอยูรวกกันเปนฝูง และมีอยูตัวหนึ่งเปนไก
ชนตัวผูสีประดูเดือยดําหางดํา ทานเรียกไกตัวนี้วา "ไอดู เดือยดํา" ไกตัวนี้เปนที่ชื่นชอบของ
นักเลงไกชนสมัยนั้นเปนยิ่งนัก เพราะตอนทานเผลอนักเลงตีไกพวกนี้จะพากันขโมยไกของทาน
ไปตีบอนพนันเอาเงิน และถึงแมวาในกระเปาไมมีเงินเลยก็กลาดี เพราะไอประดูดําตัวนี้จะตีไก
ชนตัวที่สูดวยคว่ําคาสังเวียนไมเกินอัน 1 อัน 2 ทุกตัวไป ทั้งๆ ที่ไอประดูดําตัวนี้กินขาวสุกวัดทุก
วัน ไมไดมีการเลี้ยงขาวเปลือกอาบน้ําลงขมิ้นเหมือนไกตัวที่ตีกับมันดวย ซึ่งก็นับวาเปนเรื่องที่
แปลกยิ่งนัก ทานพอเมื่อทานรูวามีคนขโมยไกของทานไปตีบอน ทานก็จะดาวา " ไอฉิบชี่! พวก
นี้ขโมยไกกูไปตีอีกแลว " และทานก็ไมไดพูดอะไรอีกไดแตยิ้มๆ ไกตัวนี้ตอมาก็ไมมีใครกลาตี
ดวยขนาดขโมยไปแลวไปยอมเปนสีอื่นก็ยังจํากันได
เพราะจําเดือยและเสียงขันไดเปนที่กลัว
เกรงของนักเลงไกชนตางถิ่นสมัยนั้นเปนยิ่งนัก
๛หมาที่วัดไปกัดหมูชาวบาน๛
หมาของทานที่วัดตัวหนึ่งไดไปกัดหมูชาวบานแถวนั้นชื่อ เจกสงทําใหเจาของหมูโมโห
มากจึงนําปนมาจะมายิงหมาที่วัด พอมาถึงวัดก็ไปบอกกับทานวา "หมาที่วัดไปกัดหมูผม ผมจะ
ตามมายิง" ทานพอทานก็วา "เอาซิ เดี๋ยวกูเรียกหมามากินขาว และตัวไหนที่กัดหมูมึงก็ยิงเอา
เลย " เจกสง เมื่อเห็นหมามาก็จําไดจึงใชปนยิง ยิงก็ไมออก จึงลาทานกลับและเดินมาระหวาง
ทางเห็นตนมะพราวจึงใชปนตีตนมะพราวจนปนหักเพราะความโมโหที่ยิงไมออก และหมาของ
ทานที่เลี้ยงไว 3-4 ตัวนี้วิ่งหอบแฮกๆ มาหมอบอยูห
 นาบาน ก็เปนอันวาเตรียมปูเสื่อจัดหมากพลู
ไวคอยตอนรับทานไดเลย เพราะสักครูทานก็จะนั่งเกวียนตามมาแนนอน ทั้งๆ ที่ทานก็ไมไดให

คนมาบอกวาจะมา บางทีทานก็มาบอกเรื่องใหชวยกันเรี่ยไรทําบุญสรางวัด หรือธุระอะไรของ
ทาน ลูกศิษยที่ใกลชิดเลาวาเมื่ออยูวัด หมาพวกนั้นจะคลอเคลียทาน ไมยอมหางทานพอเมื่อ
ทานจะไปบานใครทานก็จะพูดเปรยๆ วาเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบานคนนูนคนนี้ และระหวางที่พูดทานก็
จะเคาะกระดาน 3 ทีไปดวยหมาพวกนี้พอทานพอพูดจบก็จะพากันวิ่งกระโจนไปกอนทันที และ
ไปรอทานอยูบานที่ทานจะไปดังที่กลาวมาแลวซึ่งอานดูแลวเหมือนนิยาย ไมรูวาทานเลี้ยงหมา
ยังไงและใชอาคมประเภทไหนหมาพวกนั้นถึงรูกระทั่งบานที่ทานจะไป
๛ทานพอสุน
 เปนผูมีอาคมทางเมตตายิ่งนัก๛
หนาวัดของทานสมัยกอนมีตนยางอยูหนาวัด 3 ตน ตนยาง 3 ตนนี้ นกเขาปาจะพากันมา
เกาะตอนเชาๆ เปนจํานวนมากและทานพอทานก็ชอบนกเขาอยูแลว ทานชอบมาแตครั้งเปนเจา
อาวาสวัดทาแหวน ทานพอตอนเชาๆ ทานจะลงมายืนหนาตนยาง และดีดนิ้วเรียกนกเขาปาที่
เกาะตนยาง นกเขาปาเหลานั้นก็จะบินโผลงมาเกาะที่ตัวทานและจะเกาะอยูนาน และพอทานพูด
วา " ไปเสีย" นกเขาเหลานั้นก็จะบินไปทันที แสดงถึงอํานาจทางพุทธคุณของทานวาเมตตา
ยอดเยี่ยมยิ่งนัก และนกเขาของทานที่เลี้ยงไวหลายตัวในวัด และมีตัวหนึ่งชื่อวา " ไอกะเชอวาง
" และเหตุที่ไดชื่อนี้เพราะวาสมัยนัน
้ มีแมคาคนหนึ่งกระเดียดกะเชอ (กะเชอคงมีลักษณะเปน
กะโลไมไผ) ใสผักจะไปขายที่ตลาด และทางจะไปตลาดนั้นตองผานหนาวัดทุกวัน นกเขาตัวนี้
เมื่อเห็นแมคาเดินผานมา (เพราะทานเลี้ยงไวหนาวัด) ก็จะดูและขันขึ้น แมคาคนนี้เมื่อไดยิน
เสียงนกเขาตัวนี้ขันก็จะวางกระเชอที่กระเดียดใสเอววางลง และยืนฟงนกเขาตัวนี้ขันจนกวาจะ
หยุดขัน แกจึงจะกระเดียดกระเชอไปขายผักตอไป เปนอยูอยางนี้ทุกวันซึ่งนับวาเปนเรื่องที่
แปลกมาก เพราะผูหญิงจะมายืนฟงนกเขาขันอยางเดียวคงเปนไปไมได และเปนแมคาก็ตองรีบ
ไปขายผักอยูแลว คิดวาทานพอสุน ทานคงจะลงอาคมทางเมตตาของทานเอาไวที่นกเขาตัวนี้
เปนแน เพราะนกเขาตัวนี้ทานรักของทาน เสกขาว เสกน้ําใหกินทุกวัน พวกลูกศิษยจึงพากัน
เรียกนกเขาตัวนี้วา"ไอกระเชอวาง"ตั้งแตนั้นมา
๛วาจาประกาศิต๛
ทานพอสุนโดยปกติทานจะไมดาใครเปนอันขาด ใหโกรธแลนโกรธยังไงทานก็จะดาวา "
ไอฉิบชี่ " เพียงคําเดียว เพราะคําวาฉิบชี่ ไมรูวาจะแปลยังไง ลงวาทานดาใครวาไอฉิบหาย
รับรองวาคนผูนั้นใหรวยแสนรวยยังไง ก็ตองมีเหตุใหเปนไปตองลมจมหมดตัวแนๆ ดังเชนเรื่องนี้
ครั้งสมัยที่ทานอยูนั้นมีครอบครัวหนึ่งซึ่งร่ํารวย และมีที่ดินของตัวเองติดกับวัดที่คิดจะเบียดบัง
ที่ดินของวัด เขาเปนของตัวเอง ทานพอทานรูเขาก็วา " ไอพวกนี้เห็นจะไมเจริญหรอก " และก็
จริงดังคําทาน อีกไมนานก็มีเหตุใหตองขายไรขายนาของตัวเองหมดทั้งๆ ที่ไมนาจะเปนไปได
ที่จะอาศัยแทบไมมี ตองซัดเซพเนจรจรพลอยคนอื่นอยู เรื่องนี้เปนที่ทราบกันดีแสดงถึงวาจา
สิทธิ์จากปากของทาน
๛เลือดรักชาติ๛
ทานพอสุน ทานมีเลือดรักชาติยิ่งนัก แมทานจะเปนพระทานก็ทําทุกวิถีทางที่จะชวยชาติ
บานเมือง ทานพอทานไดขาวมาจากทางการที่อําเภอแหลมสิงหวา 3 โมงเย็นพรุงนี้ ฝรั่งเศสจะ
พากันแลนเรือรบจากปากอาวแหลมสิงหเขายึดเมืองจันท ตกค่ํานั้นทานก็ถึงกับกินไมไดนอนไม
หลับ เดินไปเดินมาปากก็บนพวกลูกศิษยวา "จะทํายังไงดี 3โมงเย็นพรุงนี้ฝรั่งเศสมันจะยึดเมือง
จันทแลว
"ทานเดินคิดไปคิดมาสักครูทานก็บอกใหพวกลูกศิษยไปตามชาวบานมาคืนนั้นเลย
ทานสั่งใหเอาเรือลําใหญของวัดและเรือของพวกชาวบานพากันขนหินมาใสจนเต็มทุกลํา และ
พากันไปจมเรือขวางลําแมน้ําไวเปนแนวตรง (สมัยนั้นแมน้ํายังแคบไมกวางเหมือนปจจุบันนี้) ใน
การไปจมเรือขวางคลองนี้ทานเปนผูนําไป เพราะชาวบานและลูกศิษยกลัวพวกทหารฝรั่งเศสจะรู
และใชปนยิงเอา ทานพอทานมีจิตวิทยาในการปกครองคนยิ่งนัก ทานไดพูดปลอบขวัญพวกนั้น
วา " ไอฉิบชี่ พวกมึงไมตองกลัวไปกับกู ถาตายกูจะตายกอนเขา ไอพวกฝรั่งเศสมันจะเกงกับกู
ไดยังไงวะ " คนพวกนั้นเมื่อไดฟงดังนั้น จิตใจจึงฮึกเหิมยิ่งนัก พกผายันต ผาประเจียดคาดแขน
ไป บางคนถึงกับพูดวา ถาฝรั่งเศสมันรูก็มีเหมือนกันจะไดรบกับมัน เมื่อจมเรือขวางไวเสร็จไวก็
พากันลงเรือลําที่ไมไดใสหินกลับมาที่วัด และก็จริงดังคาด พอ 3 โมงเย็นวันรุงขึ้นฝรั่งเศสก็แลน

เรือจะเขาไปในเมือง แตก็ติดเรือที่จมขวางอยูเขาไปไมได (ชวงการจมเรือขวางคลองนี้เปนชวง
ที่ฝรั่งเศสอาจจะกําลังออกจากแหลมสิงห) จึงถอยเรือรบกลับไป หนาเกาะแหลมสิงหดังเดิม
และเรื่องการจมเรือขวางคลองนี้ทางฝรั่งเศสไดสืบหาคนทําเปนการใหญ ประกาศวาถาพบและรู
จะทําโทษใหหนัก
เรื่องของทานพอสุนกับฝรั่งเศส เรื่องนี้เปนเรื่องสุดทาย (ตามความเห็นของผม ฝรั่งเศส
คงจะอยูหลังการจมเรือขวางคลองนี้อีกไมนานแลวก็ออกไป)เพราะผมสืบเสาะคนควาไดแคนี้
ทานพอสุน
เปรียบไปทานก็เหมือนแมทัพของชาวบานปากน้ําแหลมสิงห
ที่เปนผูนําในการ
ตอตานฝรั่งเศสนักลาเมืองขึ้นทุกวิถีทาง
รวมทั้งใชอํานาจทางวิชาอาคมของทานกําหราบจน
ฝรั่งเศสครามเกรงทานไปตามๆ กัน ถาทานไมเปนพระ เปนคนธรรมดา ก็เปรียบเหมือน " วีรบุรุษ
" ที่มีบุญคุณกับชาวบานปากน้ําแหลมสิงหทุกคนอยางลนเหลือ เพราะขนาดทานเปนพระทานยัง
ทําถึงขนาดนี้ (ดังเรื่องที่ผมเขียนมา) ดังนั้นพวกเราชาวบานปากน้ําแหลมสิงหรุนหลังทุกคน จึง
สมควรตอบแทนพระคุณทานที่มีตอ ปู ยา ตา ยายของเรา ดวยการเคารพสักการระบูชาทาน
สดุดีถึงวีรกรรมของทานตอไปตราบนานเทานาน
๛ยิงกระสุนโคง๛
เรือยิงกระสุนโคงหรือที่ชาวบาน เรียกวา "คาถาปนคด" นี้เปนที่รูกันดีสําหรับชาวบาน
ปากน้ําทุกคน เด็กวัดสมัยนั้นที่ทานอยูแทบทุกคนจะโดนกระสุนโคงของทานยิงเอา เพราะความ
ซุกซนชอบปนปายตนไมเก็บผลไมกินการยิงทานจะยิงลอดรองเยี่ยวในหองทานและกระสุน
สามารถไปถูกเด็กวัดบนตนไมได ครั้งหนึ่งทานเคยลองทําใหลูกศิษยเห็นประจักษ คือเอาปายที่
ยิงไวขางหลังทาน สวนทานจะยิงกระสุนไปขางหนา กระสุนนั้นวิ่งโคงกลับมาถูกเปาที่ตั้งไว
ดานหลังทานได เรียกวาถาอานอยางนี้แลวเปนเรื่องที่ไมนาเปนไปได แตถาผูใดสงสัยลองมา
สอบถามชาวบานแหลมสิงหได แตตองเปนคนแหลมสิงหดั้งเดิมไมใชเห็นวาเจอใครก็ถาม เดี๋ยว
ถามแลวไมรูเรื่องจะหาวาผูเขียน เขียนโกหกขึ้นมา เพราะปจจุบันนี้คนถิ่นอื่นมาอยูกันมากจึงรู
เรื่องก็รูแบบงูๆ ปลาๆ ฟงเขาพูดมา ถูกบาง ผิดบาง แตถาเปนคนแหลมสิงห อายุ 65 - 70 ป
รับรองวารูเรื่องกระสุนโคงกันทุกคน
๛พระพุทธเจาหลวงเสด็จมาวัด๛
ทานพอสุนทานเลาใหลุงฟงวา พระพุทธเจาหลวง (รัชกาลที่ 5) มาที่วัดปากน้ําแหลม
สิงหประมาณเดือน 12 พ.ศ.2448 - 2449 และเดือน 12 อยูในระหวางคลื่นใหญลมจัดมีพายุ
ทานเสด็จมาโดยเรือใหญจอดไวที่หนาเกาะ แลวลงเรือเล็กมาและไดทอดกฐิน ที่วัดดวย รัชกาล
ที่ 5 ทานทรงมีนิสัยชอบผจญภัยอยูแลว ทานอยากเสด็จประพาสเมืองจันทนโดยใชเรือพาย
พายไปจากแหลมสิงหเขาแมน้ําจันทบุรี ชาวบานก็พากันกราบทูลคัดคานไมใหทานไป กลัวเรือ
จะจม เพราะคลื่นใหญลมจัดเหลือเกิน แตรัชกาลที่ 5 ทานไมทรงเชื่อ ทานไดบอกกับทานพอวา
ทานจะไปเมืองจันทนโดยเรือพาย ทานพอทานก็วา "เมื่อมหาบพิตรจะไปอาตมาก็ขอใหโชคดี"
รัชกาลที่ 5 ทานก็วา "ชาวบานคัดคานไมใหไปเพราะกลัวเรือจะจมหลวงพอเห็นเปนยังไงครับ"
ทานพอทานก็วา "วันที่มหาบพิตรเดินทางคงจะไมมีอะไร" และก็เปนที่นาอัศจรรยนัก พอวันที่
รัชกาลที่ 5 ทานจะเดินทางเขาประพาสจันทนโดยใชเรือพาย เชานั้นเองคลื่นลมพายุใหญที่พัด
กระหน่ําอยูอยางรุนแรง ก็สงบราบคาบลงเหมือนจะรูเห็นเปนใจในการที่จะใหรัชกาลที่ 5 ทาน
ประพาสเมืองจันทนสมความปรารถนาของทานและสมคําทานพอที่วา "คงไมมีอะไร" เพราะ
รัชกาลที่ 5 บุญญาธิการของทานก็สูงสงและทานพอวาจาของทานก็ประกาศิตอยูแลว ประชาชน
ชาวบานปากน้ําฯทั้งขาราชการที่ไปสงทานพากันโหรองสรรเสริญบุญบารมีของทานไปตามๆกัน
๛เกี่ยวพันกับหลวงพออี๋๛
ลุงผลิ เนินริมหนอง เลาใหฟงวา พอของลุงผลิ (นายแผด) ซึง่ เปนลูกศิษยใกลชิดทาน
พอเลา ใหฟงวา ครั้งหนึ่งคนทางบางกะสรอยซึ่งคงจะเปนคนรวย ไดมานิมนตทานใหไปเทศนที่
บาน และเปนการเทศนแบบ 3 ธรรมมาส ทานพอพอทานไปถึง หลวงพออี๋วัดสัตหีบก็เทศนอยู
กอน คนฟงเทศนเต็มไปหมดและมีอาจารยอีกองคหนึ่งเทศนอยูดวยแตไมทราบชื่อ เพราะจํา
ไมได ทานพอทานมาถึงทีหลัง ทานก็ขึ้นธรรมมาสเริ่มเทศน ทีแรกก็ไมมีคนคอยฟงเทาไร แต

พอทานเทศนไปสักครูคนที่ไมฟงทานเทศนก็หันมาฟงทานเทศนเต็มไปหมด เมื่อเทศนจบแลว
หลวงพออี๋จึงมาคุยกับทาน และคงจะคุยถูกคอกัน และทานพออี๋ตอมาก็ไดไปหาทานพอสุน ที่
วัดปากน้ําแหลมสิงห หลายหน ผูเฒาผูแกหลายคนยืนยันได และทานคงจะมาเยี่ยมเยียน
แลกเปลี่ยนวิชากันและหลวงพออี๋ถาเปนเพื่อนก็คงรุนนองทาน ไมทราบวารูจักกันสมัยที่ทานไป
อยูวัดตนสนหรือเปลา
๛โดนเลื่อยลอเกวียน๛
ทานพอสมัยกอนเวลาทานจะไปไหน ทานจะมีเกวียนนั่งไป และมีวัวที่เทียมเกวียนอยู 4
ตัว ชื่อ ไอตาย ไอเตน ไอหยี่ ไอทราย วัว 4 ตัว นี้ล่ําสันแข็งแรงและมักจะไมเชื่อฟงใครงายๆ
แตถาวันใดที่ทานพอมีธุระจะไปไหนและพอทานพอกาวลงจากวัดและเดินไปที่เกวียน วัว 4 ตัวนี้
จะพากันวิ่งไปที่เทียมเกวียนเองทันที และที่ทานโดนเลื่อยลอเกวียนก็มีเหตุดังนี้ ครั้งหนึ่งมีชาย
ผูหนึ่งชื่อ "เนย" มีบานอยูในละแวกใกลวัด มานิมนตทานพอใหไปรักษาโรคใหภรรยาของตนซึ่ง
กําลังปวยอยูที่บาน แตเผอิญวันที่นายเนยมานิมนตทานพอนั้น มีคนมานิมนตทานไวกอนแลว
ทานพอทานก็วา "เออ ไอเนย เดี๋ยวกูไปบานที่เขามานิมนตกอน เสร็จแลวกูจะไปรักษาให
เพราะเขามานิมนตกอน กูก็ตองไปใหเขากอน และเขาก็ปวยหนักเหมือนกัน "นายเนยเมื่อกลับ
มาถึงบานและอีกไมนานภรรยาซึ่งคงจะปวยหนักอยูแลวก็เกิดตายลง นายเนยเมื่อภรรยาตายลง
ก็คิดอาฆาตแคนทานพอ คิดไปวาเปนเพราะไปนิมนตทานพอแลวไมยอมมาทันทีจึงทําใหภรรยา
ของตนตองตาย นายเนยจึงคอยหาโอกาสแกแคนทานพอตลอดมา จนคืนหนึ่งมีโอกาสจึงเอา
เลื่อยแอบไปเลื่อยเพลาลอเกวียนเกือบขาด กะวาถาวันไหนทานพอมีธุระใชเกวียนไป เพลาลอ
เกวียนก็จะขาดลงและคงจะทําใหทานพอไดรับบาดเจ็บสมใจแคนเปนแน หรือปะเหมาะเคราะห
ดีอาจจะถึงตายก็ยิ่งดีเขาไปอีก และวันหนึ่งทานพอทานก็มีธุระจะใชเกวียนจริงๆ ทานพอพอ
ทานกาวขึ้นเกวียนและนั่งลง ทานก็ดูเหมือนจะรูดวยญานของทานวามีคนแกลงทาน ทานก็สั่ง
ลูกศิษยทานวา วันนี้อยาใหวัวมันวิ่งเร็วนักใหมันไปของมันเรื่อยๆ พอวัววิ่งไปสักครูเพลาลอ
เกวียนที่นายเนยเลื่อยไวก็ขาดลง ลูกศิษยที่ติดตามไปดวยคือ ด.ช. เฮา (พระครูประศาสสิทธิ
การ)
หนาก็กระแทกกับไมหัวแตกมีรอยแผลเปนจนถึงปจจุบันนี้
สวนทานพอทานก็ถูกแรง
กระแทกของเกวียนที่ลมกระแทก เจ็บบางเปนธรรมดา ถึงตอนนี้ทานจึงพูดเปรยๆ ขึ้นวา "เออ
กรรมใดใครมันแกลงกู กรรมก็ตองสนองเอง และมันจะไมตายถิ่นนี้หรอก " และนี่ก็ดูเหมือนจะ
เปนคําประกาศิตของทานจริงๆ นายเนยผูนี้ตอนตายแทบจะไมมีเสื้อผาใส ตายกลางดินแบบ
อนาถาที่สุดโดยไปตายแถวเขาสระบาป
จันทบุรี
๛นายอุปถัมภลูกศิษยเอก๛
นายถัมผูนี้เปนผูใกลชิดทานพอมาก
เปนศิษยรุนสุดทาย
อยูกับทานพอมาแตเล็กๆ
เรียกวาอายุนอยกวาศิษยรุนพี่ แตรูเรื่อง ทานมากที่สุดเพราะอยูใกลชิดบีบนวดทาน นายถัมเลา
วา ทานพอทานชอบลูกศิษย ที่สูคนแตไมเกเร นายถัมสมัยอยูกับทานพอ เวลาจะไปเที่ยวไหนๆ
ยามค่ําคืนที่ละแวกแถวบานปากน้ํามีงาน ก็จะเขาไปขออณุญาตจากทาน ทานพอทานก็จะใหไป
และทานก็จะพนหัวให 3 ที เรียกวาน้ําหมากติดหัวแดงไปหมดเพราะทานพอทานชอบฉันมาก
และเมื่อนายถัมออกไปเที่ยวรับรองวาเลือดจะไมตกยางไมออกแนนอน ลุงถัมบอกวาสมัยนั้นแก
ไปมีเรื่องมีราวหลายครั้งหลายหน เคยโดนแทงลมคว่ําลง แตคมมีดหาระคายผิวไม ลุกขึน
้ มาได
ก็ควาไมไลตีคนแทงจนวิ่งกระเจิงไปยันบานของคนที่แทงนั้น เคยโดนรุมก็เอาตัวรอดมาไดทุก
ครั้ง เรียกวาสมัยนั้นถึงแกจะตัวเล็ก แตนักเลงตัวใหญพากันครามขอยิ่งนัก เกรางนความหนัง
เหนียวนั่นเอง เอยชื่อวา ไอถัมลูกศิษยทานพอสุน
 หามีใครกลายุงดวยไม ทานพอตอนค่ําถา
นายถัมขอไปเที่ยว
ทานก็จะหรี่ตะเกียงไวคอยทานายถัมกลับมา
แลวทานก็นอนอยูใกลๆ
ตะเกียงนั้น นายถัมกลับมาก็จะรูเสนตรงเขาบีบขาทานเปนการประขบทันที ทานพอซึ่งทานก็เปน
หวงลูกศิษยของทานอยูแลว ทานก็จะเอยถามนายถัมทันทีวา " ไงอยู ไงอยู ไอถัมคืนนี้หนักไม
หนักไม " ถานายถัมตอบวา " หนักเหมือนกันครับทานพอ " ทานพอทานก็จะรับลุกขึ้นถามตอ
ทันทีวา " แลวใครเสียทา แลวใครเสียทา " นายถัมก็จะตอบแบบยอทานในตัวทันทีวา " ผมลูก
ศิษยทานพอ จะเสียทาใครไดหรือครับ ผมไลตอยไอพวกนั้นกระเจิงไป " ทานพอทานก็จะตบ
เขาทานฉาดทันทีแลวพูดวา " นั่นซิวะไอถัม มันตองอยางนั้นซิวะ " นี่เปนการแสดงถึงความรัก

ของผูที่อยูในความปกครองของทาน ไมวา คน หรือสัตว จะตองไดรับความคุมครองไมใหไดรับ
อันตราย และไดรับความคุมครองใหอยูในความกระพันชาตรีเทากันหมด และนายถัมเปนผูเขาใจ
ในอักขระขอม และมีลายมือในการเขียนอักขระขอมสวยงามมาก นายถัมผูนี้จึงเปรียบดังมือขวา
ของทานและในการใหชวยลงนั้นทานจะมีแบบใหนายถัมดูและใหลอกตาม
เสร็จแลวทานก็จะ
ปลุกเสกของทาน นายถัมเลาวา ทานพอทานมีบารมีเมตตายิ่งนักสัตวทุกชนิดขอใหมือทานถูก
หรือไดกินขาวจากมือทาน จะพากันเชื่องและรักทานยิ่งนัก ตอนค่ําๆ ทานพอทานจะไปกอไฟให
คอกวัวและคอกมาของทานเปนประจําทุกวัน และถาทานเดินไปคอกมา มาก็จะพากันรองเสียง
ดังลั่นไปหมด ถาไปคอกวัว วัวก็พากันรองเสียงอื้ออึงอยางดีใจ และถาทานเดินไปที่กรงนกเขา
นกเขาก็จะพากันคูและขันอวดทานทันที และสัตวทุกชนิดของทานที่อยูบนวัดจะไมทํากัน เชน
หมาจะไมไลกัดไก
จะอยูกันอยางสงบเปนที่ประหลาดยิ่งนัก
๛บุญบารมีสูงยิ่ง๛
ครั้งหนึ่งทานพอทานไดชักชวนลูกพระและชาวบานไปหาตัดไมที่เกาะชาง
จะเอามา
สรางวัด และนายถัม ก็ตด
ิ ตามไปดวย โดยใชเรือของที่วัดไปเปนเรือลําใหญ เมื่อไปถึงเกาะชาง
และตัดไมเพียงพอแลวก็พากันกลับ และเมื่อมาถึงอาวสนก็พอดีฉันเชา และกับขาวก็ไมมี มีแต
น้ําพริกที่ตํากับพริกแหง ผักที่จิ้มก็ใชหยวกกลวยจิ้มเอา ทานพอทานก็จะเดินมาจะรวมฉันเชา
ดวย และพอจะนั่งทานก็คงจะเห็นพระและลูกศิษยทานอดกับขาวกัน ทานจึงพูดเปรยๆ ขึ้นวา "
เออ พวกเราหนอจําปหมีมังไมมีกินกัน " ซึ่งคําวา " จําปหมีมงั " ของทานหมายถึง กับขาวที่จะ
กินกันที่ดีกวานี้นั่นเอง และพอทานนั่งลง เสียงคนแกก็ตะโกนวาใครที่เปนลูกศิษยลงจากเรือลุย
น้ํามาเอากับขาวถวายพระที
แลวคนแกคนนั้นก็เดินจ้ําอาวจากฝงมาที่เรือที่จอดทอดสมออยู
ลุงถัมบอกวา ชายแกคนนั้นเปนคนที่อยูที่อาวสนนั่นเอง และเมื่อเห็นวาลูกศิษยทานพอลงเรือมา
ชา แกก็ลงน้ําแบกกระบุงทูนหัวลุยน้ําขึ้นมาที่เรือ และยกหมอไกตมจากกระบุงถวายทานพอสุน
และกับขาวอื่นๆ อีก 2 อยาง ซึ่งเปนเรื่องที่อัศจรรยของพวกลูกศิษยทานยิ่งนัก เพราะชายแกคน
นั้นแกทําไมถึงทํากับขาวมาถวายในชวงพอเหมาะพอเจาะอยางนี้ และมาตัดไมกันและแวะพักที่
อาวสนโดยบังเอิญจะฉันเชาแทๆ ไมรูวาชายแกคนนี้แกรูไดยังไง ถึงทํากับขาวมาถวายถูก ลูก
ศิษยทุกคนจึงยกมือโมทนา
สาธุและสรรเสริญบุญบารมีของทานไปตามๆ
กัน
๛เปนผูมีอา
ํ นาจยิ่งนัก๛
ทานพอสุนสมัยกอนตบะอํานาจทานดียิ่งนัก ครั้งสมัยที่ทานอยูเจาเมืองจันทนสมัยนั้นมา
หาทาน เจาเมืองมาที่วัดเพราะไดขา ววา วัดของทานเต็มไปดวยนกเขาและมีอยูตัวหนึ่งชื่อวา
"ไอกะเชอวาง"
เปนนกเขาที่เสียงดูมีเสนหยิ่งนักไพเราะจับใจ
และผูใดไดไปจะเปนศรีแก
บานเรือน เจาเมืองคนนั้นคิดวาถามาเจอไอกะเชอวางก็จะขอทานไป เจาเมืองคนนั้นพอกาวขึ้น
บันไดวัดมาก็นั่งคุกเขาลงคลานแบบใชหัวเขากระเถิบมาจนถึงที่ทานพอนั่งอยูและกมลงกราบ
ทาน เจาเมืองพอกราบทานเสร็จตาก็สอดสายหานกเขา แตก็ชางนาอัศจรรยหาพบเจอกรงนกไม
แกลงลุกดูนั่นดูนี่จนกระทั่งก็ไมเจอนกเขาเลย เมื่อไมพบก็ลาทานและไมไดเอยถามทานถึงเรื่อง
นกเขาอีกเลย แสดงถึงความมีอํานาจของทานวายอดยิ่งนัก และทานพอกอนที่เจาเมืองคนนั้นจะ
มาถึงที่วัด ทานพอทานไดยกกรงนกเขาหลายกรงมาแขวนไวเปนกระจุกเดียวใกลๆกัน และทาน
ก็ใชผาเหลืองผืนเดียวคลุมกรงนกเขาทั้งหมดไว พอพวกลูกศิษยทานถามวา "ทานพอคลุม
นกเขาไวทําไมครับ ทานพอทานก็วา "ไอฉิบชิ"พวกมึงไมตองถามเดี๋ยวพวกมึงจะรูเอง" และพอ
เจาเมืองมาพวกลูกศิษยถึงไดพากันเขาใจทะลุปรุโปรง
ออ:
เปนอยางนี้นี่เอง
๛ลูกศิษยทานพอไปชลบุรี๛
ทานพอสุนทานเกี่ยวพันกับเมืองชลมากเพราะทานไปอยูถึง 5 -6 ป และถึงทานกลับ
มาแลวคนทางบางกะสรอยก็ยังมาหาทานอยางสม่ําเสมอ
ใชเรือมาทีละหลายๆลํามาคางที่วัด
เยี่ยมเยียนทานแลวก็กลับและคงจะขอของดีจากทานไปดวย ทานพอชวงนี้อายุทานก็มากขึ้นทุก
ที และทานมีลูกศิษยคนหนึ่งชื่อ พระอาจารยมั่น และไดศึกษาความรูทางหมอแผนโบราณจาก
ทาน จนทานพอทานมั่นใจแลววาเรียนสําเร็จแลวทานจึงจะใหไปรักษาผูอื่นได และตอมาเมื่อมี
คนทางบางกะสรอยมานิมนตทานใหไปรักษาโรคให ทานก็เลยใหพระอาจารยมั่นไปแทน เพราะ

ทานพออายุทานมากแลวและการเดินทางไปบางกะสรอยก็ตองใชเวลาหลายวัน ทานจึงใชพระ
อาจารยมั่นไปแทนทานดังกลาว หมอแถน ผองแผว อายุ 84 ป ผูเลาเรื่องนี้ไดเลาวา สมัยนั้นแก
ไปกับพระอาจารยมั่นในฐานะลูกศิษยพระอาจารยมั่น และเมื่อไปถึงก็ไดไปรักษาโรคใหคนแถว
บางกะสรอยหายแทบทุกคน เรียกวามารักษากับพระอาจารยมั่นกี่คนๆ ก็หายหมด จึงทําให
ชื่อเสียงพระอาจารยมั่นลูกศิษยทานพอดังยิ่งนัก ถึงตอนนี้ "หมอฮวด" ซึ่งเปนหมอประจําอยูที่
นั่นไมพอใจที่คนตางถิ่นมารักษาเกงกวาตน จึงมาดักยิงพระอาจารยมั่นกับนายแถนที่บานใบฎีกา
ชื่อ "นาค" ซึ่งเปนบานที่พระอาจารยมั่นกับนายแถนพักกัน โดยมายิงตอนค่ําแตปรากฎวาปนยิง
ไมออก เมื่อยิงไมออกหมอฮวดจึงหนีไปเพราะเปนการยิงซึ่งๆหนา ลุงแถนเลาวาในตัวแกมีสีผึ้ง
ทานพอสุนและมีพระอยูในนั้น พระนั้นเล็กมากโตกวาเม็ดงาหนอยเดียว แกบอกวาไมรูวาเปนพระ
อะไร และเมื่อเปดตลับสีผึ้งดูคราวใด พระนั้นจะเดินเปนทางในตลับสีผึ้ง ลุงแถนบอกวาทานพอ
พูดกับแกวา "พระนี้สามารถปดโปได" และนอกจากสีผึ้งแลวลุงแถนยังมีตะกรุดทานพอคาดไวที่
เอวอีก
และหมอฮวดเมื่อหนีไปแลวรุงเชาไดมายกมือไหวขอรับผิดกับพระอาจารยมั่นและขอ
เรียนทางหมอรักษาคนกับอาจารยมั่น แตอาจารยมั่นทานไมยอมรับ และตอมาพระอาจารยมั่นกับ
หมอแถนก็รักษาคนแถวนั้นจนหมด ชื่อเสียงจึงโดงดังยิ่งนัก และตอมาก็เดินทางกลับแหลมสิงห

