
  



ค ำน ำ 

       สวัสดคี่ะ  การจัดท า Ebook ในครัง้นี้เกดิจากการ ที่

ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสดวูดีโีอ การเดนิทางตามรอย 9 สถานที่

ส าคัญในประวัตขิองหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้าทะเลจดื ของ

คณุแกว้เสยีงธรรม ทีไ่ดจั้ดท าขึน้เพือ่เป็นธรรมทาน ใหค้น

รุ่นหลังและผูท้ีต่อ้งการศกึษา หรอือยากเห็นสถานทีจ่รงิ

ในประวัตหิลวงปู่ ทวด แต่ยังไม่มโีอกาสไดไ้ป  ผูเ้ขยีนจงึ

ไดข้ออนุญาต คุณแกว้เสยีงธรรมน ามาจัดท าเป็น Ebook 

เพือ่เผยแพร่เป็นธรรมทาน ใหแ้ก่ผูท้ีศ่รัทธา นับถอื และ

ตอ้งการศกึษาประวัตขิองหลวงปู่ ทวดคะ่ 

     อานสิงสข์องการจัดท า Ebook ในครัง้นี ้ขออทุศิใหแ้ก่

เทวดาทีป่กปักรักษาตวั  เจา้กรรมนายเวร ผูม้พีระคณุบดิา 

มารดา ครูบาอาจารย ์ครอบครัวและกัลยาณมติรทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ สมปรารถนา ในสิง่ที่หวังทุก

ประการคะ่ 

                                                  แกว้เสยีงธรรม  

                                                 ชชันันท ์สอิง้ทอง  



ตำมรอย 9 สถำนทีส่ ำคญั ในประวตั ิ

หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ำ้ทะเลจดื 

 

คำถำบชูำหลวงปู่ ทวด 

นะโมโพธสิตัโต อำคนัตมิำยะ อติภิะคะวำ   



  สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (สมเด็จเจา้

พะโคะ,หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ำ้ทะเลจดื,หลวงปู่ ทวดวดั

ชำ้งให,้ท่านองคด์ า,ท่านลังกา) เป็นพระมหาเถระผูท้รง

อภิญญาที่รู จ้ั กกันดีในประ เทศไทย ท่ านเ ป็นพระ

เกจอิาจารยร์ูปส าคัญในสมัยกรุงศรอียุธยา ผูท้ีศ่รัทธาใน

หลวงปู่ ทวดเชื่อกันว่า ผูม้ ีพระเครื่องหลวงปู่ ทวดใน

ครอบครองจะมอีานุภาพสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ุม้ครอง 

 การเดนิทางตามรอย 9 สถานที่ส าคัญ ในประวัตขิอง

หลวงปู่ ทวดเหยียบน ้ าทะเลจืดนี้  มีสถานที่ส าคัญ ที่

เกีย่วขอ้งกับท่านอยู่ 5 จังหวัดค่ะ  ซึง่การเดนิทางจะเริม่

ตัง้แต่สถานทีแ่รกเกดิที ่จ.สงขลา  จนถงึสถานทีส่ดุทา้ย

คอืสถานทีเ่ก็บพระอฐัขิองทา่น ที ่จ.ปัตตาน ีถา้พรอ้มแลว้

ออกเดนิทางกนัไดเ้ลยคะ่ 

 



9 สถำนทีส่ ำคญั ในประวตัหิลวงปู่ ทวด 

เหยยีบน ำ้ทะเลจดื 

1. ส านักสงฆต์น้เลยีบ จ.สงขลา - สถานทีฝั่งรก 

2. ส านักสงฆน์าเปล จ.สงขลา - สถานทีงู่จงอางคาย   

ลกูแกว้วเิศษ 

3. วัดดหีลวง อ.สทงิพระ จ.สงขลา - สถานทีบ่รรพชา

เป็นสามเณร  

4. วัดเสมาเมอืง จ.นครศรธีรรมราช - สถานทีเ่รยีนพระ

ธรรมบาล ี

5. วัดทา่แพ จ.นครศรธีรรมราช - สถานทีอ่ปุสมบท

เป็นพระภกิษุสงฆ ์

6. ปากน ้าชมุพร จ.ชมุพร - บรเิวณทีเ่กดิเหตกุารณ์

เหยยีบน ้าทะเลจดื 

7. วัดแค จ.อยธุยา - สถานทีพ่ักจ าพรรษา 

8. วัดพะโคะ ต.ชมุพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา - สถานที่

เก็บลกูแกว้วเิศษและไมเ้ทา้ 

9. วัดชา้งไห ้จ.ปัตตาน ี– สถานทีเ่กบ็พระอฐั ิ

เริม่ตน้เดนิทางไปสถานทีแ่หง่แรกกนัเลยคะ่ 



1.ส ำนกัสงฆต์น้เลยีบ จ.สงขลำ สถำนทีฝ่งัรก 

 

ตน้ไมท้ีเ่ห็นนีเ้รยีกวา่ตน้เลยีบ บรเิวณฐานของตน้เลยีบจะ

มสีถปูสเีงนิเขยีนวา่ทีฝั่งรกของหลวงปู่ ทวดเหยยีบน ้า

ทะเลจดื เป็นสถปูทีส่รา้งขึน้ใหมค่รอบทบัสถปูเดมิทีเ่คยมี

มากอ่น 

 



 

ประวตัขิองหลวงปู่ ทวด ท่านเกดิในรัชสมัยของ

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พระบิดาของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศ

รถ กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ท่านเป็นบุตรของ

นายหูและนางจันทร ์ซึง่เป็นทาสในเรือนเบี้ยของ

เศรษฐปีาน 

หลวงปู่ ทวดท่านเกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 

2125 ณ บา้นสวนจันทร์ ในปัจจุบันเรียกว่า บา้น

เลยีบ อยูท่ี ่อ.สทงิพระ หรอื อ.จะทิง้พระ จ.สงขลา 

เมือ่แรกเกดิหลวงปู่ ทวดท่านมีชือ่เรียกว่า ปู หรือ 

เด็กชายป ูเนือ่งจากตอนเด็กๆทา่นคลานเร็วเหมอืน

ป ูและขณะทีเ่กดิก็มเีหตอุัศจรรยข์ึน้ คอืเกดิฟ้ารอ้ง

ฟ้าผ่าแผ่นดนิสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนว่าจะมีผูม้ี

บญุญาธกิารมาเกดิ 

 



เมื่อตัดรกจากสายสะดือแลว้ในนายหู ผูเ้ป็นบดิา

ของท่านก็น ารถของท่านไปฝังไวท้ี่โคนตน้เลียบ 

ซึง่ปัจจบุันเป็นทีต่ัง้ของส านักสงฆต์น้เลยีบ 

 

บรเิวณดา้นหลังทีต่ัง้ของตน้เลยีบจะเป็นทีต่ัง้ของ

ศาลนายหูและนางจันทร์จะมีป้ายเขียนไวว้่าเป็น

บดิามารดาของหลวงปู่ ทวด 

 



2. ส ำนกัสงฆน์ำเปล ต.ชุมพล จ.สงขลำ 

สถำนทีง่จูงอำงคำยลกูแกว้วเิศษ 

 

ส านักสงฆน์าเปล เป็นบรเิวณสถานที ่ทีม่งีูจงอาง

เลื้อยมาพันรอบเปลของหลวงปู่ ทวดอันเป็นที่มา

ของลูกแกว้ศักดิส์ทิธิ ์มพีพิธิภัณฑบ์อกเล่าประวัติ

เกีย่วกับองค์หลวงปู่ ทวด  หุ่นปั้นโยมพ่อโยมแม่

เป็นการจ าลองเหตุการณ์จริง มีเรื่องเล่าว่าใน

ขณะทีโ่ยมพอ่โยมแมข่องทา่นก าลังเกีย่วขา้วกลาง

ทุ่งนาของเศรษฐปีาน บดิามารดาของท่านผูกเปล

ไวก้ับตน้มะเม่า 2 ตน้และก็ไดเ้กีย่วขา้วอยู่ไม่ไกล

จากบรเิวณนั้น พอไดเ้วลาที่นางจันทร์ตอ้งใหน้ม

ลกู  จงึเดนิมาทีเ่ปลของลกูนอ้ยก็เห็นงจูงอาง 



ตัวใหญ่หรอืงูบองหลาทีช่าวภาคใตเ้รยีกกันพันอยู่

รอบเปล จงึเรยีกนายหูผูเ้ป็นสามมีาไลงู่จงอาง แต่

งูจงอางก็ไม่ไปไหน 2 สามีภรรยาจึงตั ้งสัตยา

อธษิฐานว่าขออย่าใหงู้นั้นท ารา้ยลูกนอ้ยเลย ไม่

นานนักงจูงอางก็คายวงออกแลว้เลือ้ยหายไปในป่า 

นายหูและนางจันทร์จงึเขา้ไปดูลูกนอ้ยเห็นว่ายัง

หลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่ปรากฏว่ามี

เมอืกแกว้ขนาดใหญท่ีง่จูงอางคายไวอ้ยูบ่นอก  เห

มือกแก ว้ นั้นมีแสงแวววาวต่อมาได แ้ ข็ งตั ว

กลาย เ ป็ นลู กแก ว้ ในที่สุ ด  ปั จจุ บั นลู กแก ว้

ประดษิฐานอยูท่ีว่ดัพะโคะ จ.สงขลา 

 



เมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องก็บีบบังคับขอลูกแกว้

จากนายหแูละนางจันทร ์ ทัง้สองจงึจ ายอมตอ้งยก

ลกูแกว้ใหแ้กเ่ศรษฐปีานซึง่เป็นนายเงนิของตน แต่

ลกูแกว้นัน้เป็นของศักดิส์ทิธิป์ระจ าตัวของเด็กชาย

ปู เมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแกว้ไปก็เกดิเภทภัยใน

ครอบครัว เชน่ เกดิการเจ็บป่วยกนับอ่ยขึน้ เกดิเหตุ

ไฟไหม ้ทะเลาะวิวาทและมีฐานะยากจนลง  

เศรษฐีปานจึงไดน้ าลูกแกว้มาคืนและขอขมา

เด็กชายปูพรอ้มยกหนี้ส ินใหแ้ก่นายหูและนาง

จันทร ์ ทัง้สองจงึพน้จากการเป็นทาสและมฐีานะดี

ขึน้เรือ่ยๆสว่นเศรษฐปีานก็มฐีานะดดีังเดมิ  

 



3. วดัดหีลวง อ.สทงิพระ จ.สงขลำ สถำนที่

บรรพชำเป็นสำมเณร  

 

เมื่อเด็กชายปูมีอายุประมาณ 7 ขวบบิดามารดา

ของทา่นจงึน าไปฝากเป็นศษิยว์ัด เลา่เรยีนหนังสอื

กับสมภารจวง ซึง่มศีักดิเ์ป็นลุงแท ้ๆ ของท่านและ

เป็นเจา้อาวาส ทีว่ัดกฎุหีลวงหรอืวา่ปัจจุบันเรยีกวา่

วดัดหีลวง  เด็กชายปเูป็นเด็กหัวดเีรยีนเกง่สามารถ

เล่าเรยีนภาษาขอมและภาษาไทยไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สมภารจวงจงึบวชใหท้า่นเป็นเณรเมือ่มอีายไุด ้ 15 

ปี ตอนทีท่่านบวชเป็นสามเณรนี่เองบดิาของท่าน

จึงถวายลูกแกว้คืนใหแ้ก่ท่าน เพื่อเป็นลูกแกว้

ประจ าตัวของทา่น 



 

 

และดว้ยความที่สามเณรปูเป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รูอ้ยู่

ตลอดเวลา สมภารจวงจงึไดน้ าท่านไปฝากใหเ้ล่า

เรยีนหนังสอืทีส่งูขึน้ในสมัยนัน้เรยีกวา่ธรรมบททศ

ชาตกิับสมเด็จพระชนิเสนซึง่เป็นพระเถระชัน้สูง

ทีม่าจากกรุงศรีอยุธยา  ณ  วัดศรกีูยัง ในปัจจุบัน

เรียกว่า วัดสหียัง  เมื่อเรียนจบแลว้สามเณรปูจึง

เดนิทางไปศกึษาต่อทีเ่มอืงนครศรีธรรมราช เพื่อ

เรยีนหนังสอืใหส้งูขึน้  

 



4. วดัเสมำเมอืง จ.นครศรธีรรมรำช  สถำนที่

เรยีนพระธรรมบำล ี

 

วดัเสมาเมอืง จ.นครศรธีรรมราช เป็นสถานทีศ่กึษา

ของสามเณรปูก่อนที่จะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์  

เมือ่หลวงปู่ ทวดจบการศกึษาทีว่ัดศรกียัูง ก็ขอพระ

อาจารย์ไปศึกษาต่อกับพระครูกาเดิมที่วัดเสมา

เมืองกระทั่งอายุ 21 ปีพระขุนลกหรือตาขุนลก 

คหบดชีาวจนีแหง่เมอืงนครศรธีรรมราชในขณะนัน้ 

รับเป็นเจา้ภาพอปุถัมภก์ารอปุสมบทของสามเณรป ู

และน าท่านไปสู่ส านักของพระมหาเถระปิยทัสสี 

เพื่ออุปสมบทที่คลองหนา้ท่าเรือวัดท่าแพใน

ปัจจบุันคะ่ 



 

 

ในวหิารแหง่นี้จะมรีูปหล่อหลวงปู่ ทวดน่ังอยูบ่นเรอื 

ประวัตเิกีย่วกับสถานทีอ่ปุสมบทในต าราบางแห่งก็

บอกว่าหลวงปู่ ทวดอุปสมบททีว่ัดเสมาเมอืง บาง

ต าราก็บอกว่าอุปสมบทที่วัดท่าแพ แต่ว่าความรู ้

ทีม่าเลา่ใหเ้พือ่นฟังครัง้นี้นะคะตน้ฉบับมาจากวัดดี

หลวงค่ะ ซึ่งเป็นวัดบา้นเกิดของหลวงปู่ ทวดที่

กล่าวถึงสถานที่อุปสมบทอา้งอิงตามลักษณะ

ภมูศิาสตรส์ถานทีจ่งึอยูท่ีว่ดัทา่แพคะ่ 



5.วดัทำ่แพ จ.นครศรธีรรมรำช สถำนที่

อปุสมบทเป็นพระภกิษุสงฆ ์

 

วัดท่าแพ ไม่มีพระอุโบสถที่จ ะประกอบพิธี

อปุสมบท พระขนุลกจงึน าเรอืมาดตะเคยีน เรอืมาด

พะยอม เรือมาดยาง มาผูกขนานกันทีท่่าเรือเพื่อ

ใชป้ระกอบพธิีสงฆเ์รียกว่า อุททกสมีา หรือ การ

อุปสมบทกลางน ้า การบวชครัง้นัน้มพีระมหาเถระ

ปิยทัสส ีเป็นพระอปัุชฌาย ์พระมหาเถระพทุธสาคร 

เป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ พระมหาเถระศรีรัตน์

เป็นอนุคู่สวด พระภกิษุปูไดรั้บฉายาว่า ราโมธัมมิ

โก หรอืสามรีามภกิขุ แต่ชาวบา้นทั่วไปมักจะเรยีก



ท่านว่า เจา้สามรีาม จบหลักสูตรแลว้หลวงปู่ ทวด

หรอืพระภกิษุปูตัง้ใจศกึษาธรรมชัน้สูงขึน้  พระครู

กาเดมิแหง่วัดเสมาเมอืง จงึฝากฝังใหท้า่นโดยสาร

เรอืไปกับนายส าเภาอนิ ชาวเมอืงสทงิพระเพือ่เดนิ

ทางเขา้สูก่รุงศรอียธุยา อันเป็นทีม่าของเหตุการณ์

เหยยีบน ้าทะเลจดืบรเิวณปากน ้าชมุพรในกาลเวลา

ตอ่มาคะ่ 

 

 



6.ปำกน ำ้ชุมพร จ.ชุมพร  บรเิวณทีเ่กดิ

เหตกุำรณ์เหยยีบน ำ้ทะเลจดื 

 

เมื่อหลวงปู่ ทวดท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงศรีอยุธยา 

วันหนึ่งขณะเรือแล่นอยู่กลางทะเล ใกลบ้ริเวณ

ปากน ้าชุมพรไดเ้กดิพายุหนักฝนตกมืดฟ้ามัวดนิ 

เรอืไม่สามารถแล่นต่อไปไดต้อ้งจอดทอดสมออยู่

นานถงึ 7 วัน 7 คนื อาหารและน ้าใหเ้รอืขาดแคลน

อีกทัง้คนบนเรือก็ไม่มีน ้ าดื่ม นายส าเภาอนิและ

ลูกเรอืต่างสงสัยในอาเพทครัง้นี้ว่า อาจเป็นเพราะ

มพีระภกิษุอาศัยมาจงึท าใหเ้กดิเหตรุา้ยซึง่พวกตน

ไมเ่คยประสบเหตกุารณ์เชน่นีม้ากอ่น จงึน าท่านลง



เรือเล็กหมายปล่อยใหท้่านไปตามยถากรรม 

ขณะที่อยู่ในเรือล าเล็ก ท่านเห็นความเดือดรอ้น

ของชาวเรอืก็เกดิความเมตตาสงสารท่านจงึไดย้ืน่

เทา้ลงเหยยีบน ้าทะเลแลว้ตัง้จติอธษิฐานแน่วแน่ 

ทันใดนั้นก็เกดิเหตุอัศจรรย์น ้าบรเิวณนั้นเกดิเป็น

ประกายแวววาวกลายเป็นวงน ้าจดืขนาดย่อมๆเท่า

ลอ้เกวียน ท่านจึงบอกใหลู้กเรือตักน ้าขึ้นมาดื่ม 

ปรากฎว่าน ้าทะเลทีเ่ค็มจัดบรเิวณนัน้กลายเป็นน ้า

จดื ลูกเรอืจงึบอกใหก้ับเพือ่นๆทราบ  และชว่ยกัน

ตักน ้าทะเลขึน้มาดืม่เพือ่แกก้ระหาย 

 



ความทราบถึงนายส าเภาอนิ นายส าเภาอนิและ

ลกูเรอืรูส้กึวติกหวาดกลัวภัยพบิัตทิีต่นไดก้ระท าลง

ไป จงึไดน้ิมนตพ์ระภกิษุปูใหท้่านขึน้บนเรือใหญ่

แลว้กราบไหวข้อขมาโทษ และแล่นเรือต่อไป

จนถงึกรุงศรีอยุธยาตัง้แต่นั้นมาท่านจงึไดรั้บการ

ขนานนามวา่ หลวงปู่ ทวดเหยยีบน ำ้ทะเลจดื 

 



7. วดัแค จ.อยธุยำ  สถำนทีพ่กัจ ำพรรษำ 

 

เมื่อถึงกรุงศรีอยุธยา นายส าเภาอินไดน้ิมนต์

พระภกิษุปูใหพั้กอยู่ทีว่ัดแคปัจจุบันมชีือ่อย่างเป็น

ทางการวา่ วดัราชานุวาส และไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นโยม

อปัุฎฐาก 

มเีหตกุารณ์ส าคัญขณะทีท่่านจ าพรรษาอยู่ทีว่ัดแค 

คือมีเหตุการณ์ที่เกิดจากการเมืองโดยมิไดท้ า

สงครามกับอรริาชศัตรูแมแ้ต่นอ้ย น่ันก็คอืการท า

สงครามธรรมยุต ประมาณปีพุทธศักราช 2149 ใน

รัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ สมัยนัน้พระเจา้



วัฏฏคามุณีกษัตริย์แห่งกรุงลังกาตอ้งการขยาย

อ านาจไปยังอาณาจักรบรเิวณใกลเ้คยีง และอยาก

ไดก้รุงศรอียธุยามาเป็นประเทศราช แตพ่ระองคไ์ม่

ปรารถนาใหเ้กดิศกึสงครามแก่ประชาชนทัง้สอง

ฝ่าย จงึไดว้างแผนการเมอืงดว้ยสันตวิธิ ีคดิหาทาง

เอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึน้ดว้ยสตปัิญญาเป็น

ส าคัญส าคัญ กษัตรยิ์แห่งกรุงลังกาจงึมีพระบรม

ราชโองการใหพ้นักงานทอ้งพระคลังเบิกจ่าย

ทองค าบริสุทธิ์แลว้หล่อทองค าเหล่านั้นใหเ้ป็น

ตัวอักษรบาลีขนาดเล็กเท่าใบมะขามตามพระ



อภธิรรม 7 คัมภรี์จ านวน 84,000 ตัว จากนัน้ทรง

รับสั่งใหพ้ราหมณ์ทัง้ 7 คน คุมเรือส าเภา 7 ล า

บรรทุกแพรพรรณและของมคี่าออกเดนิทางมายัง

กรุงศรีอยุธยาพรอ้มกับปรศินาธรรมของพระองค์ 

หากผู ใ้ดแกป้ริศนาธรรมไดก้็ จะมอบเครื่อง

บรรณาการทัง้หมดให ้แต่หากแปลไม่ไดก้็จะยดึ

กรงุศรอียธุยาเป็นเมอืงขึน้  

 

 เมือ่มาถงึก็เขา้เฝ้าถวายพระราชสาสน์ของกษัตรยิ์

ตนแก่สมเด็จพระเอกาทศรถมใีจความในพระราช

สาส์นว่าพระเจา้แห่งกรุงลังกาขอทา้ใหพ้ระเจา้



แผน่ดนิแหง่กรุงศรอียุธยาแปลและเรยีบเรยีงเมล็ด

ทองค าตามล าดับใหเ้สร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่

ไดรั้บพระราชสาสน์นี้เป็นตน้ไป ถา้ทรงกระท าไม่

ส าเร็จตามสญัญาก็จะยดึกรงุศรอียธุยาใหอ้ยูใ่ตพ้ระ

บรมเดชานุภาพของพระองค์ และทางกรุงศรี

อยุธยาจะตอ้งส่งดอกไมเ้งินดอกไมท้องรวมทัง้

เครื่องบรรณาการต่างๆแก่กรุงลังกาตลอดทุกปี  

เ ยี่ ย ง ป ร ะ เ ท ศ ร า ช

ทั ้งหลาย  สมเด็จพระ

เอากาทศรถ ทรงรับค า

ทา้เพื่อไม่ใหเ้สื่อมเสีย

เกียรตขิองประเทศ แต่

ป ร า ก ฏ ว่ า ไ ม่ มี ผู ้ใ ด

สามารถเรยีบเรยีงอักษร

ท อ ง ค า ไ ด ้เ ล ย  จ น

กาลเวลาผ่านไปได ้  6 วัน ตกกลางคืนพระองค์

ทรงสุบินว่าไดม้ีชา้งเผือกเชือกหนึ่ง มีลักษณะ



บริบูรณ์เฉกเช่นพระยาคชสาร มาจากทางทิศ

ตะวันตกเขา้มาในพระราชนิเวศน์ แลว้กา้วเขา้ไป

ยนืบนแท่น ส่งเสยีงกกึกอ้งไปท่ัวทัง้ 4 ทศิ และก็

ท า ใ ห ้พ ร ะ อ ง ค์

สะดุ ง้ตื่นขึ้น เมื่อ

พ ร ะ อ ง ค์ เ ส ด็ จ

ออกวา่ราชการได ้

ทรงรับสัง่ถงึนมิติร

ประหลาด  โหร

หลวงจงึถวายกราบบังคมทูลวา่ เรือ่งนีห้มายถงึชยั

ชนะทีย่ ิง่ใหญ่ของพระองคแ์ละพระบรมเดชานุภาพ

จะแผไ่พศาลไปทั่วสารทศิเป็นทีเ่กรงขาม ครัง้นีจ้ะ

มพีระภกิษุรูปหนึง่มาจากทางทศิตะวันตก มาชว่ย

แปลและเรียบเรียงตัวอักษรทองค าปริศนาได ้

ส าเร็จ พระเจา้อยู่หัวจงึมรัีบสั่งใหข้า้ราชบรพิารทัง้

มวลออกตามหาพระภกิษุรูปนั้น สังฆการีหรือเจา้

พนักงานผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งแสวงหาจนไปพบกับ



พระภิกษุปูที่วัดแพหรือวัดราชานุวาส พระธรรม

วนัิยสังฆการจีงึเล่าความเป็นจรงิใหฟั้งว่าเห็นจะมี

ท่านองคเ์ดยีวทีต่รงกับพระสบุนิของพระเจา้อยู่หัว

จงึใคร่ขอนมินตไ์ปชว่ยแกไ้ขเรื่องรา้ยดังกล่าวให ้

กลายเป็นดดีว้ยเถดิ พราหมณ์ทัง้ 7 คนไม่เชือ่ว่า

ท่านจะแกป้รศินาธรรมได ้ท่านจงึไดต้ัง้ค าถามกับ

พราหมณ์ ซึง่พราหมณ์ไมส่ามารถตอบได ้ จากนัน้

จงึรบีน าบาตรทีใ่ส่อักษรทองค าเขา้ไปประเคนแก่

พระภกิษุป ู เมือ่ทา่นรับประเคนมาแลว้ก็น่ังสงบจติ

อธษิฐานวา่ขออ านาจคณุบดิามารดา ครบูาอาจารย ์

อ านาจผลบุญกุศลที่ไดส้รา้งมาแต่ปางก่อน และ

อ านาจเทพยดาที่รักษาพระนคร ตลอดจนเทวา

อารักษ์สิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ทั ้งหลายช่วยกูบ้า้นกูเ้มือง 

ขอใหช้ว่ยดลบันดาลใจใหส้วา่งแจง้ขจัดอปุสรรคที่

จะมาขัดขวางขอใหแ้ปลพระธรรมค าสอนของ

พระพทุธเจา้ส าเร็จสมปรารถนา จากนัน้ทา่นจงึคว า่

บาตรอักษร แปลปรศินาธรรม ดว้ยอ านาจบุญญา



บารมขีองท่านที่ไดจุ้ตมิาเป็นพระโพธสิัตว ์โปรด

สัตวใ์นพระพุทธศาสนาประกอบกับโชคชะตาของ

ประเทศชาตทิีจ่ะไมต่อ้งเสยีอธปิไตย เดชะบุญญา

บารมทีัง้หลายจงึดลบันดาลใหท้่านเรยีบเรยีงและ

แปรอักษรจากเมล็ดทองค า 84,000 ตัวส าเร็จโดย

ไม่ติดขัดแต่ประการใด ขณะที่ท่านเรียบเรียง

ปรากฏว่าตัวอักษรหายไป  7 ตัว ท่านจงึทวงถาม

เอาจากพราหมณ์ทัง้ 7 คน พราหมณ์ทัง้ 7 จงึยอม

จ านนน าเมล็ดทองค าทีซ่่อนไวใ้นมวยผมของตน

ออกมามอบให ้พระภกิษุปจูงึแปลพระไตรปิฎกจาก

เมล็ดทองค าส าเร็จบรบิรูณ์เป็นการชนะพระเจา้แหง่

ลังกาในเวลาเย็นของวันที ่ 7 สมเด็จพระเอกาทศ

รถทรงพระโสมมนัสยนิดเีป็นอย่างยิง่ จงึทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้พระราชทานสมณศักดิ์ใหเ้ป็น 

สมเด็จพระรำชมนุสีำมรีำมคณูุปมำจำรย ์   

 



 

จากนัน้ทา่นก็กลับไปพักจ าพรรษาอยูท่ี ่วดัแค หรอื

วัดราชานุวาสเพื่อศกึษาและปฏบิัตธิรรมเป็นเวลา

หลายปี เมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านก็ไดล้าพระ

เจ า้อยู่หั ว เพื่อกลับบ า้นเกิดที่ เมืองสทิงพระ

 



8.วดัพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทงิพระ จ.สงขลำ 

สถำนทีเ่ก็บลูกแกว้วเิศษและไมเ้ทำ้ 

 

วัดพะโคะ (วัดพระราชประดิษฐาน) จ.สงขลา 

ปัจจุบันวัดนี้เป็นทีป่ระดษิฐานลูกแกว้วเิศษและไม ้

เทา้ของหลวงปู่ ทวดค่ะ หลังจากที่ช่วยเหลือ

บา้นเมืองใหพ้น้ภัยในสงครามธรรมยุตที่กรุงศรี

อยุธยาแลว้พระภกิษุปู หรอืสมเด็จพระราชมุนีสามี

รามคุณูปมาจารย์ ท่านก็พักจ าพรรษาอยู่ที่วัดแค

หรือวัดราชานุวาสเพื่อศกึษาและปฏิบัตธิรรมอยู่

เป็นเวลาหลายปี เมือ่ถงึเวลาอันสมควร ทา่นจงึได ้



ทูลลาสมเด็จพระเอกาทศรถกลับบา้นเกดิที่เมือง

สทงิพระ ทีน่ีท่า่นไดร้ว่มกบัสมภารจวง ผูม้ศีักดิเ์ป็น

ลงุแท ้ๆ ปฏสิังขรณ์วัด ในบันทกึกล่าววา่สมภารจวง

เคยจ าพรรษาทีว่ัดนี้ค่ะ เมือ่ตกลงกันเรยีบรอ้ยแลว้ 

ท่านจึงเดินทางไปถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

จากสมเด็จพระ

เอกาทศรถที่

กรุงศรีอยุธยา 

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ

เอกาทศรถ ได ้

พ ร ะ ร าชทาน

ยอดพระมาลิก

เจดีย์พระมหาธาตุหล่อดว้ยเบญจโลหะ การ

ปฏิสังขรณ์วัดจึงเสร็จตามเป้าหมาย พระภิกษุปู

ทา่นจงึไดรั้บต าแหน่งเจา้อาวาสวดัพะโคะ ชาวบา้น

ทั่วไปเรยีกท่านว่าสมเด็จพระโคะตัง้แต่นัน้เป็นตน้

มาคะ่ 



 

ปัจจุบันวัดพะโคะมี

หลักฐานที่ส าคัญ

เกีย่วกับองค์หลวง

ปู่ ท ว ด ห ล า ย

อย่างเช่น รอยเทา้

ในมณฑป, บอ่น ้าที่

ซักจวีรของหลวงปู่

, ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น

ลกูแกว้วเิศษและไมเ้ทา้ของหลวงปู่ ทวด 

 



 

 

 

 



9.วดัชำ้งให ้จ.ปตัตำน ีสถำนทีเ่ก็บพระอฐั ิ

 

วดัชำ้งให ้เป็นสถานทีเ่ก็บพระอัฐขิองหลวงปู่ ทวด

คะ่ มบีันทกึปาฏหิารยิใ์นการสรา้งวัดชา้งใหจั้งหวัด

ปัตตาน ีดังนีค้ะ่ 

ในค ่าคนืหนึง่ขณะทีท่่านก าลังประชมุเรือ่งสรา้งวัด

ใหม่ปรากฏว่ามีสามเณรรูปหนึ่งถือดอกมณฑา

สวรรค์เดินเขา้มาในวัด หลวงปู่ ท่านรูว้่าเทวดา

แปลงมา สามเณรนอ้ยบอกกับชาวบา้นว่าตนเอง

ชือ่บุญปลอดแลว้บอกกับหลวงปู่ ทวดว่าจะมาชว่ย

สรา้งวัด หลังจากปรกึษากันอยู่หลายวัน หลวงปู่

ทวดกบัสามเณรนอ้ยก็ไดแ้สดงอภนิหิารเหาะขึน้ไป



บนอากาศลอ่งลอยไปเหนอืป่าใหญ ่จนเจอสถานที่

แหง่หนึง่จงึเหาะลงมา  

 

แต่ยังไม่ทันทีจ่ะถงึพื้นก็ไดม้ชีา้งเผอืกมารับทัง้ 2 

องค ์และบุกเขา้ป่าต่อไปจนเจอสถานทีแ่ห่งหนึ่ง 

เห็นตรงกันว่าสถานที่ชา้งพามานั้นเป็นชัยภูมิที่

เหมาะสมอย่างยิง่ที่จะสรา้งวัดจงึปักหลักลงและ

เอาจวีรเป็นการจองเอาไว ้สถานทีด่ังกลา่วก็คอื 

วดัชำ้งให ้จังหวดัปัตตานใีนปัจจบุันคะ่ 

 



ต านานในส่วนนี้บา้งก็กล่าวว่าพระยาแกม้ด าเจา้

เมืองไทรบุรีตอ้งการหาสถานที่สรา้งเมืองใหม่

ใหก้ับนอ้งสาวจงึเสีย่งอธษิฐาน ปล่อยชา้งใหอ้อก

เดนิไปในป่า ชา้งไดห้ยุดอยู่ ณ ทีแ่ห่งหนึ่งแลว้ก็

รอ้ง 3 ครัง้ พระยาแกม้ด าเห็นเป็นชัยภูมทิีด่จีะใช ้

บรเิวณนัน้สรา้งเมอืงแตน่อ้งสาวไมช่อบพระยาแกม้

ด าจงึสรา้งเป็นวดัแลว้ตัง้ชือ่วา่ วดัชำ้งให ้

 

 

 



หลวงปู่ ทวดท่ านวางรากฐานและ เผยแพร่

พระพุทธศาสนาจนหยั่งรากลกึที่ไทรบุรี จนท่าน

อายุได ้90 กว่าปี ก่อนที่มรณภาพไดเ้พียง 3 วัน

หลวงปู่ ทวดหรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่ ทา่นลังกา ทา่น

เรยีกประชมุและปรารภว่าบัดนี้ท่านก็อายุมากแลว้

จะตอ้งจากกันในเร็ววันนี้ ภำยหนำ้เมือ่ทำ่นจำก

ไปก็อย่ำไดเ้ศรำ้โศกเสยีใจเพรำะทุกคนต่ำง

เกดิมำใชก้รรมเมือ่ใชห้มดแลว้ก็ตอ้งตำย เมือ่

มชีวีติอยู่ขอใหส้รำ้งคุณงำมควำมดี ละเว้น

กำรประพฤตชิ ัว่อยำ่เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั 

และเมือ่ทา่นมรณภาพแลว้ขอใหน้ าศพของทา่นไป

ฌาปนกจิทีว่ัดชา้งใหจั้งหวัดปัตตานี เป็นสถานที่

เดยีว ทีม่กีารเก็บพระอฐัขิองหลวงปู่ ทวด  

 



 

สถำนทีเ่ก็บพระอฐัขิองหลวงปู่ ทวด วดัชำ้งให ้



 

การตามรอยหลวงปู่ ทวด 9 สถานทีส่ าคัญในประวัติ

ของทา่นครบแลว้นะคะ  9 สถานที ่5 จังหวัด เริม่ตัง้แต่

สถานทีท่ี่ท่านเกดิจนถงึสถานทีเ่ก็บพระอัฐ ิหวังว่าจะ

เป็นประโยชนแ์กท่า่นผูอ้า่นทกุทา่นทีเ่คารพนับถอื บชูา

หลวงปู่ ทวดแต่ไม่มีโอกาสไดไ้ปดูสถานที่จริง หาก

สนใจอยากดวูดีโีอ ของคณุแกว้เสยีงธรรม สามารถหาดู

ไดจ้าก Youtube นะคะ Key ค าว่า แกว้เสียงธรรม 

หลวงปู่ ทวด คะ่  

สุ ด ท ้ า ย นี้

ขอขอบพระคุณคุณแกว้

เสยีงธรรมที่ใหโ้อกาสได ้

น าการตามรอย 9 สถานที่

ส าคัญในประวัติหลวงปู่

ทวดมาจัดท า Ebook เพือ่

เผยแพรเ่ป็นธรรมทานคะ่ 



 


