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เรื่อง หลวงพอสวาง (พระวิบูลวชิรธรรม)

รายละเอียด
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บทนํา

         หลวงพอสวาง หรือ พระวิบูลวชิรธรรม แหงวัดทาพุทรา ต.ทาพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร พระ

เกจิอาจารยชื่อดังที่ไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวเมืองกําแพงเพชร ไดรับพระราชทานสมณศักดิ ์เป็นพระครู

สัญญาบัตรในราชทินนามที่ พระครูวิบูลวชิรธรรม จากความเครงครัดในพระธรรมวินัยทานไดรับพระราชทาน

เลื่อนสมณศักดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญที่ พระวิบูลวชิรธรรม ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังเป็นที่รูจักในวงกวางอยาง

รวดเร็ว ในแตละวันจะมีญาติโยมจากทัว่สารทิศเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมและประพรมน้ําพุทธมนตที่

เขมขลัง รวมทัง้ปรารถนาวัตถุมงคลที่ของขลังอยางลนหลาม จัดสรางเหรียญปลอดภัย และเหรียญที่ระลึกรูป

เหมือนขนาดตางๆ นอกจากเหรียญวัตถุมงคล ยังมีผายันต เป็นตน หลวงพอสวางมรณภาพอยางสงบในวัน

อังคารที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2520 รวมสิริอายุ 93 ปี 8 เดือน บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความเป็นมา

ของหลวงพอสวาง (หลวงพอวิบูลวชิรธรรม) 2) ความชํานาญและความสนใจของหลวงพอสวาง 3) ผลงานที่สราง

ชื่อเสียงของหลวงพอสวาง 4) ผลงานเกียรติคุณของหลวงพอสวาง 5) ปาฏิหาริยของหลวงพอสวาง วัดทาพุทรา

6) แนวทางการปฏิบัติการดําเนินชีวิต

ความเป็นมาของหลวงพอสวาง (หลวงพอวิบูลวชิรธรรม)

         เมื่อหลวงพอพระวบิลูวชริธรรม เกดิไดเพยีง 5 วนั โยมมารดาของทานก็ถงึแกอนิจกรรม ไดมีแมน าเลีย้งดู

ทานจนเติบใหญ (แมน าก็คือภรรยาคนที่ 1 ของขุนเจริญสวัสดิ ์นัน่เอง) พอทานมีอายุพอสมควรที่จะเลาเรียน

ศึกษาได ทานก็เริ่มศึกษาเลาเรียนอักขระสมัย และหนังสืออักขระขอมเบื้องตน จากขุนเจริญสวัสดิ ์บิดาของทาน

พอทานอายุได 13 ขวบ ขุนเจริญสวัสดิ ์บิดาก็ถึงแกอนิจกรรม พระวิบูลวชิรธรรมจึงเป็นผูกําพรา บิดา-มารดา แต

เยาววัย แตทานก็พยายามประคองตัวประคองใจเชื่อฟังคําตักเตือนสัง่สอนของมารดาเลีย้งเป็นอยางดี เน่ืองจาก

ทานอยูกับมารดาเลีย้งของทานมาโดยตลอด มารดาเลีย้งของทานก็เอ็นดูรักใครสงสารปราณีทานเสมือนเป็นบุตร

ที่แทจริง มีความประสงคอยากจะใหหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรมไดรับการศึกษาชัน้สูงๆ ขึ้นไปอีก เพื่อจะไดมี

ความรูเฉลียวฉลาด จะไดดําเนินวิถีชีวิตตามเยี่ยงขุนเจริญสวัสดิ ์ผูบิดา เน่ืองจากบิดาของทานเป็นผูมีความ

สามารถเฉลียวฉลาด มีคนเคารพนับถือทัง้ในหมูบาน ตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูและตําบล อําเภอใกลเคียงทัว่ไป

มารดาเลีย้งจึงไดนําพระวิบูลวชิรธรรมไปฝากกับหลวงพอเผือกหรือพระครูบรรพโตปมญาณ วัดหัวดงเหนือ ตําบล

หัวดง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค สมัยนัน้นับวาวัดหัวดงเหนือ เป็นสํานักเรียนอักขระสมัยมูลกัจจา

ยนที่มีชื่อเสียงโดงดังสํานักหน่ึง หลวงพอฯ ทานไดศึกษาเลาเรียนมูลกัจจายน และหนังสืออักขระขอมอยูที่วัดหัว

ดงเหนือ เป็นเวลานานประมาณ 7 ปี มีพระอาจารยสด (ตอมาไดเลื่อนฐานะเป็นพระครูสวรรควิถี) เป็นครูสอน พ

อหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรมมีอายุ 20 ปีบริบูรณ มารดาเลีย้งไดอนุญาตใหไปศึกษาตอที่จังหวัดพระนครศรี

อยุธยา โดยมอบใหพระครูบรรพโตปมญาณ (หรือหลวงพอเผือก) วัดหัวดงเหนือ พระอาจารยของทานเป็นผูนําไป

ทัง้ไดมอบปัจจัยสี่ไปพอสมควรใหแกพระครูบรรพโตปมญาณ (หรือหลวงพอเผือก) ไปเป็นจํานวนครบถวน เพื่อ
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จับจายใชสอย เพื่อดําเนินการอุปสมบทหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรมดวย (ชมรมพระเครื่องเมืองกําแพงเพชร, ม.

ป.ป.)

การอุปสมบท

         หลวงพอพระวบิลูวชริธรรม อปุสมบทเมื่อวนัพธุที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ.2445 ตรงกบัวนัขึ้น 4 คํ่า เดอืนอาย ปี

ขาล ณ พัทธสีมาวัดขุนญาณ ตําบลคลองเมือง อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลกย (สะ

อาด) วัดศาลาปูน อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย พระวินัยธรศรี วัดศาลาปูน อําเภอ

กรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย พระปลัดแพ วัดศาลาปูน อําเภอกรุงเกา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารยพระอุปัชฌาย ใหนามฉายาวา “อุตตโร”

         เมื่อพระวบิลูวชริธรรมอปุสมบทแลว กไ็ดศกึษาเลาเรยีนพระธรรมวนัิยและบาลีอยูที่สาํนักเรยีน วดัศาลาปูน

เป็นเวลา 2 ปี และไดกลับมาอยูกับพระครูบรรพโตปมญาณ (หลวงพอเผือก) ที่วัดหัวดงเหนือ ตําบลหัวดง อําเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ตามเดิม จากนัน้จึงไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย จากพระอาจารยสด (พระครู

สวรรควิถี) ซึ่งเป็นอาจารยเดิมอีกเป็นเวลา 2 พรรษา แลวไดยายมาจําพรรษาอยูที่วัดทางิว้ อําเภอบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรคเป็นเวลา 2 พรรษา จากนัน้ไดยายไปจําพรรษาที่วัดเขาแกว (วัดมณีบรรพตวรวิหาร) จังหวัด

ตาก อีก 2 พรรษา แลวไดยายกลับมาอยูที่วัดทางิว้ตามเดิมอีก ตอมาเมื่ออาจารยป้ัน เจาอาวาสวัดทางิว้ได

มรณภาพลง หลวงพอพระครูน อย ขณะนัน้ยังเป็นประทวนสมณะศักดิ ์อยูไดตัง้ใหเป็นเจาอาวาสวัดทางิว้ เมื่อได

เป็นเจาอาวาสแลว ไดทราบขาววาจังหวัดอุทัยธานีตัง้สํานักศาสนศึกษาขึ้น จึงไดยายไปจําพรรษาอยูที่วัดสังกัดคีรี

วงศอุดมมงคลเขต อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีอาจารยลพเป็นเจาอาวาส มีอาจารยจอยเป็นครูสอน ได

ศึกษาพระธรรมวินัยอยูที่วัดสังกัดคีรีวงศ 1 พรรษา เมื่อเห็นวามีความรูพอสมควรแลวไดกลับมาอยูที่วัดทางิว้

ตามเดิม เพื่อบูรณะปฏิสังขรณวัดทางิว้ และเพื่อจัดตัง้สํานักเรียนขึ้นที่วัดทางิว้ตอไป

          เมื่อหลวงพอพระครูน อยกลบัมาอยูที่วดัทางิว้แลว ไดจดัขอระเบยีบปฏบิตัิสาํหรบัพระภกิษุสามเณรภายในวดั

ใหเป็นที่เรียบรอย แลวจึงไดจัดการบูรณะซอมแซมกุฏิ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถใหเรียบรอยดี ไดตัง้ศาลา

ศึกษาขึ้นที่วัดทางิว้ ไดทําการสอนเอง มีพระภิกษุ สามเณร ศึกษามากพอสมควร คือประมาณปีละ 20 กวารูป

สาํหรบันักเรยีนบานนอกในสมยันัน้ มีนักเรยีนปีละ 20 กวารปู ก็นับวามากพอสมควรสาํหรบัการสอบสนาม บางปี

ก็มีไปสอบที่นครสวรรค บางปีก็มีสอบที่วัดเขาแกว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค เมื่อมีการกอสรางมากขึ้น

การสอนในโรงเรียนก็ทําไมไดสะดวก จึงไดฝึกอาจารยแฉลมใหเป็นผูชวยสอนอีกรูปหน่ึง นับวาสํานักเรียนวัดทา

งิว้ เป็นสํานักเรียนแหงแรกของ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

         ตอมาในปี พ.ศ.2468 ไดรับแตงตัง้ใหเป็นผูรัง้ตําแหนงเจาคณะอําเภอขาณุวรลักษณบุรี กิ่งอําเภอแสนตอ

จังหวัดกําแพงเพชร (สมัยนัน้อําเภอคลองขลุงยังเป็นอําเภอขาณุอยู อําเภอขาณุยังเป็นกิ่งอําเภอแสนตอ ตอมา

ราวปี พ.ศ.2493 จึงเปลี่ยนอําเภอแสนตอเป็นอําเภอขาณุวรลักษบุรีมาจนถึงทุกวันน้ี) แตก็ยังดํารงตําแหนง เจา
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คณะตําบลทางิว้อยูอีกดวย และยังอยูที่วัดทางิว้ตามเดิม การขึ้นมาราชการคณะสงฆที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี ใน

สมัยนัน้มีความลําบากมาก เพราะการคมนาคมไมสะดวกเชนทุกวันน้ี โดยมากก็จางเรือแจวบาง เรือถอบาง บาง

ครัง้ก็มารถงาน บางครัง้ก็เดินเทา ถาเป็นหน าพรรษาก็มาคางคราวละ 5-6 คืนแลวก็กลับ ถาขึ้นหน าแลงก็มาคาง

มากคืนหนอย สวนมากคางคืนที่วัดศรีภิรมณ อําเภอคลองขลุง ทานไดปฏิบัติดังน้ีตลอดมา    

         ตอมาหลวงพอพระครูน อยกไ็ดรบัตราตัง้ใหเป็นพระอปัุชฌาย ใน พ.ศ.2468 ครัน้ถงึปี พ.ศ.2470 ไดรบัตรา

ตัง้เป็นเจาคณะอําเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอําเภอแสนตอ จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ ์

เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิบูลวชิรธรรม” ไดรับตราตัง้ใหเป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมชัน้ตรีใน

สนามหลวง ไดรับเลื่อนฐานะเป็นพระครูชัน้เอกแลวก็ไดขยายสํานักเรียนใหมีมากขึ้น ไดอบรมสัง่สอนพระภิกษุ

สามเณรใหมีขอวัตรปฏิบัติดีขึ้น ไดเทศนาสัง่สอนประชาชนใหประพฤติดีมีศีลธรรมประจําใจ เอาใจใสในการ

กอสรางเสนาสนะตางๆ มากมาย ไดขออนุญาตเปิดสนามสอบธรรมขึ้นที่วัดสวางอารมณ กิ่งอําเภอแสนตอ ครัน้

ทางราชการไดแยกอําเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นอําเภอคลองขลุง กิ่งอําเภอแสนตอเป็นอําเภอขาณุวรลักษบุรีแลว

โดยมีเจาคณะอําเภอทัง้สองอําเภอแลว ไดแยกสนามสอบธรรม มาสอบที่วัดศรีภิรมณอําเภอคลองขลุง จังหวัด

กําแพงเพชร ตอมาในปี พ.ศ.2490 ไดรับใบตราตัง้ใหเป็นกรรมการศึกษาประจําตําบลคลองขลุง

         เมื่อ พ.ศ.2500 คณะสงฆอาํเภอคลองขลงุและประชาชนชาวตาํบลทาพุทรา ไดพรอมกนัไปอาราธนาพระเดช

พระคุณหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรม ใหขึ้นมาประจําอยูที่วัดคฤหบดีสงฆตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัด

กําแพงเพชร เพื่อจะไดบูรณะวัดใหดีขึ้น เพราะวาวัดคฤหบดีสงฆไดชํารุดทรุดโทรมลงอยางหนัก ดังนัน้พระเดช

พระคุณหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรมจึงไดมาประจําอยูที่วัดคฤหบดีสงฆ จนมรณภาพ เมื่อไดขึ้นมาอยูที่วัดคฤหบดี

สงฆแลวก็ไดกอสรางกุฏิของทานกอน แลวก็สรางโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้นหน่ึงหลัง สรางศาลาการเปรียญ สราง

กําแพงวัดดานตะวันออก สรางมณฑป สรางกําแพงวัดรอบหมดทัง้ 4 ดาน สรางพระอุโบสถ สรางน้ําประปา สราง

ถนนภายในวัด (สรางเป็นคอนกรีต) สรางเมรุ (ที่เผาศพ) สรางศาลาธรรมสังเวช สรางซุมประตู และซอมพระวิ

หาร ซอมพระพุทธรูปในพระวิหาร พูดไดวาสิ่งกอสรางภายในวัดคฤหบดีสงฆที่เห็นอยูทุกวันน้ี เป็นสิ่งที่หลวงพอ

พระวิบูลวชิรธรรมไดสรางขึ้นใหมทัง้นัน้

         พดูถงึดานพระภกิษุสามเณร ไดวางระเบยีบการทาํวตัรเชา ทาํวตัรเยน็ การทาํอโุบสถสงัฆกรรมใหมีตลอดปี

มิไดขาด ไดตัง้สํานักศึกษาขึ้นภายในวัด เพื่อใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรียนกัน ไดยายสํานักสอบธรรม

สนามหลวงจากวัดศรีภิรมณ มาสอบที่วัดคฤหบดีสงฆตลอดมาจนทุกวันน้ี พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความ

ประพฤติปฏิบัติเรียบรอย เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนที่ไดพบเห็นทัว่ไป เมื่อ พ.ศ.2501 ไดรับพระราชทาน

สมณศักดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญที่ “พระครูวิบูลวชิรธรรม”

         ตอมาเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2520 ทานกไ็ดเริม่ปวยมีอาการไอมากผดิปกติ ทานจงึไดเรยีกหมอชาวบานมา

ฉีดยาให และหลวงพอทานมีความรูทางการแพทยโบราณเป็นอยางดี ทานก็ไดใชมัคนายกไปนําเครื่องยาสมุนไพร
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มาตมยาฉันเอง อาการไอก็ทุเลาลงเทาที่ควร พอวันที่ 19 มกราคม 2520 เวลาบาย นายแพทยปรีชา มุสิกุล อดีต

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกําแพงเพชร ไดมาเยี่ยม

นมัสการหลวงพอที่วัดคฤหบดีสงฆ ตําบลทาพุทรา ก็มาพบอาการไอของหลวงพอทาน ไอมากผิดปกติจึงได

อาราธนานิมนตหลวงพอไปตรวจฉายเอกซเรยที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ 19

มกราคม 2520 เวลา 15.00 น. หลวงพอก็ออกเดินทางจากวัดคฤหบดีสงฆโดยรถยนตของนายแพทยปรีชา มุสิ

กุล ดังกลาว พอถึงโรงพยาบาลกําแพงเพชร แพทยก็เริ่มฉายเอกซเรยตรวจพบวาปอดขางขวาเป็นแผล แพทยลง

ความเห็นวาใหพักรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล หลวงพอก็อยูรักษาตัวตามความเห็นของแพทย ในการรักษาตัวอยูที่

โรงพยาบาลกําแพงเพชรนัน้ก็ไดมีพระภิกษุวัดคฤหบดีสงฆผลัดเปลี่ยนกันไปเป็นเวรรับใชวันละ 2-3 องค และ

มัคนายกอีก 1-2 คน พระที่อยูประจํามากกวาทุกองค ก็มีพระสาคร พระประสงค มัคนายกที่ประจําอยูกับหลวง

พอก็มี นายจอง บุญงาม สวนนายแพทยปรีชา มุสิกุล ก็มาเยี่ยมเสมอๆ เกือบทุกวัน ขณะหลวงพอรักษาตัวอยูที่

โรงพยาบาลนัน้ อาการไอทุเลาลงบาง แตทานฉันอาหารไมได มีอาการออนเพลีย แตหลวงพอไมเคยพูดใหใครฟัง

เลยวาทานหนักใจ มีประชาชนชาวอําเภอคลองขลุงทุกตําบลไปเยี่ยมกราบนมัสการ ทานก็ใหศีลใหพรทุกคน รวม

ทัง้ประชาชนตางอําเภอ ตางจังหวัดใกลไกลไปกราบนมัสการเยี่ยมทานก็สอบถามวามาจากไหน เขาก็บอกวาอยู

นครสวรรคบาง ชัยนาทบาง อุทัยบาง ทานก็บอกวาขอบใจ ขอใหทุกคนเจริญๆ เถอะ เจ็บปวย ตาย เป็นของ

ธรรมดา มนุษยทุกรูป ทุกนาม ก็ตองเจอ ตองพบ ไมเลือกชัน้วรรณะ ทุกคนจะหลีกเลี่ยงความตายหาไดไม

หลวงพอมีสติดีอยูตลอดเวลา แมทานนอนรักษาตัวอยูก็ใหพระภิกษุที่เฝ าปฐมพยาบาลรับใชอยูจุดธูปเทียนบูชา

พระทุกคืนมิไดขาด

         แตความจรงิตามที่หลวงพอพดูวา ความตายทกุรปู ทกุนาม ทกุชัน้วรรณะหนีไมพน ตองประสพชาหรอืเรว็

เทานัน้ แมแตอาตมาเองก็ตองเจอ แตจะเจอวันไหนเทานัน้ เมื่อผูไปเยี่ยมถามวาเป็นอยางไรบางหลวงพอทานก็

ตอบวา “วนัน้ีดีขึ้น” “เบาแลว” กาํลงัใจแขง็ ครัน้ถงึวนัที่ 1 กมุภาพนัธ 2520 เวลาเชาพอตื่นขึ้นทานบอกวาวนัน้ี

ดีกวาทุกวัน รูสึกสบายใจ ขอน้ําลางหน า พระหยิบใหทานก็รับเอาไปเสกแลวก็ลางหน า แลวพูดวาอยากฉัน

น้ํามนตรอยปีที่วัดคฤหบดีสงฆ จึงใชใหนายจํานงค คชวารี ไปเอา คนไปเอาน้ํามนตยังไมกลับเลย ขณะนัน้เป็น

เวลา 14.00 น. เศษ ทานพูดวาใจคอไมดี บอกใหพระสาครกับพระประสงคจุดธูปเทียนแลวตัวขาพเจา (จ.ส.ต.

สังคม คชฤทธิ ์) ก็วิ่งไปตามหมอ หมอก็รีบมากันเป็นจํานวนหลายนายที่จําไดมีหมอสมาน หมอไพโรจน และผู

อํานวยการโรงพยาบาลเองฯ และมีนายแพทยอีก 2 นาย พยาบาลอีก 3 คนไมทราบชื่อ ไดมาชวยกัน

ปฐมพยาบาลและฉีดยาตลอด ทัง้หลวงพอพระครูนิยุติธรรมศาสตร เจาคณะอําเภอบรรพตพิสัย อยูในหองนัน้ดวย

พระสมุหเสาร วัดคลองเจริญก็อยูดวย ครัน้เวลา 14.30 น. ทานก็สิน้ลมหายใจ ขณะที่ทานนอนตะแคงพนมมือ

ดวยอาการอันสงบ มิไดดิน้รนกระวนกระวายแตประการใด ฉะนัน้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2520 เวลา 14.30

น. ตรงกับวันอังคารขึ้น 11 คํ่า เดือน 3 ปีมะเส็ง เป็นวันเวลาที่ทานศิษยานุศิษยและประชาชนที่เคารพนับถือสัก
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การะบูชาในพระครูวิบูลวชิรธรรม เฉพาะพระภิกษุสงฆประชาชนในเขตอําเภอคลองขลุง ตองเศราโศกอาดูรอยาง

ยิ่ง เพราะขาดที่พึ่งทางใจอันใหญหลวง (ชมรมพระเครื่องเมืองกําแพงเพชร, ม.ป.ป.)

ความชํานาญและความสนใจของหลวงพอสวาง

         คาถา

         คาถาแคลวคลาดของหลวงพอสวาง วัดคฤหบดีสงฆ ซึ่งเป็นคาถาอีกบทหน่ึงที่ทานจะใชประสิทธิลงในวัตถุ

มงคลของทานทุกรุน ซึ่งพระคาถาน้ีหลวงพอสวางทานไดถายทอดใหหลวงพอเล็ก สีลาฑฺฒโณ หรือพระครูนิรัน

ดร หลวงพอเล็กไดกลาววา ใหนําไปทองภาวนากัน ถึงไมมีเหรียญปลอดภัยก็ไมเป็นไร ทองคาถาน้ีใชไดเหมือน

กัน โดยกอนจะเดินทางใกลไกลหรือตื่นตอนเชากอนออกจากบานหรือกอนจะหลับนอน ใหยกมือขึ้นพนมระลึกถึง

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย อันมีหลวงพอสวาง วัดคฤหบดีสงฆเป็นที่สุดจาก

นัน้วานะโม 3 จบ แลวทองวา

               พุทธังคลาดแคลว

               ธัมมังคลาดแคลว

               สังฆังคลาดแคลว

               พระพุทธเจาจะยางบาท คลาดแคลวดวยนะโมพุทธายะ

                                      (พระอริยสงฆเมืองกําแพงเพชร, 2560)

ความสนใจในเรื่องวิชาอาคม

         วตัถุมงคลที่ทาํใหแคลวคลาดจากปวงภยั มีความคงกระพนั ชาตรี บงัเกดิเมตตา มหานิยม มหาเสนห อดุม

โชคลาภ แกกลาบารมีเป็นที่ครัน่ครามแกผูเป็นศัตรูผูมุงราย ลวนเป็นความเชื่อ และยึดมัน่สืบทอดนับกวาพันปี

จนถึงในปัจจุบัน การสรางมงคลวัตถุของหลวงพอสวาง จะนําหน าในดานคงกระพัน ชาตรี แคลวคลาดมหาอุด ซึ่ง

ตัวหลวงพอสวางเอง เมื่อสมัยหนุมกอนวัยครบบวช มีความคงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยม ฟันแทงไมเขา ในฐานะ

ศิษยเอกของหลวงพอเผือก (พระครูบรรพโตมญาณ) แหงวัดหัวดง อ.บรรพตพิสัย ประกอบกับเป็นลูกชายคน

เดียวในลูกทัง้หาคนและเป็นคนสุดทอง ยอมเป็นที่รักและตามใจของผูหลักผูใหญในครอบครัว อีกทัง้โยมบิดา

เป็นกํานันตําบลทางิว้ เลยทําใหเหลิงวางตัวเป็นนักเลง อันธพาลในยานตลาดสมเสีย้ว ทาตัว้เกา ระราน กลัน่

แกลง สรางความเดือดรอน ฝากความเจ็บแคน ผูกอาฆาตใหแกผูอื่นที่ตองชําระลาง ในยุคนัน้เป็นยุคของ ผูแก

กลาทางคาถาอาคม แขวนเครื่องราง สิ่งวิเศษประจํากาย การกลัวเกรงกัน ก็เฉพาะแกผูที่เหนือกวาในทางเดียว

กัน เน่ืองจากมีคูอริจํานวนมาก โยมบิดาจึงฝากหลวงพอเผือกวัดหัวดง พาหลวงพอสวางซอนลงในเรือไปออกบวช

ที่วัดศาลาปูน จังหวัดอยุธยา ซึ่งลงโบสถเป็นลูกศิษยพระญาณไตรโลก (ลป. สอาด) พระอุปัชฌายพรอมกับพระ

เกจิผูขมังเวทยแหงจังหวัดอุทัยธานี คือ พระอุทัยกวีอดีตเจาคณะจังหวัด นอกจากสรางมงคลวัตถุทางดาน
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คงกระพันชาตรีแลว ทางดานโชคลาภ มหาเสนห เมตตา หมานิยม ทานก็ทําไว เชน เหรียญขวัญถุง นางกวัก

มหาลาภ คาขายรํ่ารวยที่ทําขึ้นจากผงยันตมหาราช ตรีนิสิงเห วานมหาลาภ วานมหาเสนห วานสาวหลง ทําจาก

งาแกะในลักษณะนางกวักคลายกับนางกวักของหลวงพอเดิม วัดหนองโพธิ ์ หลวงพอสวางเป็นพระนักแหลดวยมี

สําเนียงไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยม ทานจึงรับนิมนตไปเทศแหลในจังหวัดตางๆ ทางภาคกลาง เชน

อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค เป็นตน และไปเรียนวิชากับพระอาจารยที่แกกลาใน

วิทยาอาคมขลังในจังหวัดเหลานัน้ เชน วิชาหินเบาใหรางกายเป็นชาตรีกับ หลวงป ูกลัน่วัดพระญาติ เป็นวิชาที่

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจาใชในการตีคายพมาทรงพระแสงดาบคาบ คายนําปืนตีพมา ถูกตัดทอนซุงทิง้ตอง

พระองคตกคายลงไปไมเป็นไร และตีคายพมาจนสําเร็จกอบกูเอกราชใหแกชาติไทย วิชาน้ีของหลวงพอสวาง ใช

กับวัตถุมงคลผูประสบอุบัติเหตุรถควํ่าทุกรายรถจะพังยับเยิน แตผูมีวัตถุมงคลของหลวงพอสวางไมเป็นไร วิชา

ฝังตะกรุดเชนเดียวกับ อาจารยเฮง ไพรวัลย วิชาฝังเข็มอาจารยฟ อน ดีเสมอ ผูมีวัตถุมงคลของหลวงพอสวางถูก

ยิงดวยกระสุนปืน เหรียญวัตถุมงคลของหลวงพอสวางแสดงปฎิหารย เขารับกระสุนปืนแทนทําใหผูถูกยิง

ปลอดภัยอยางเหลือเชื่อ ถูกคนรายขโมยรถวิ่งผานหน าทาพุทรา รถยนตวิ่งกลับและเครื่องดับ คนรายขโมยรถ

เราไปไมได เรียนวิชามหาอุดเชนเดียวกับหลวงป ูศุข วัดมะขามเฒา ทําใหกระสุนปืนดาน ลัน่ไกกระสุนไมออก

จากลํากลอง วิชาแคลวคลาด ทําใหผูมีวัตถุมงคลของหลวงพอสวาง ถูกยิงดวยปืนในระยะประชิดตัว ลูกกระสุน

ออกจากลํากลอง แตกระสุนโคง ยิงหมดกระสุนในรังเพลิงแตไมถูกตัวผูยิง เป็นตน (ที่น่ี "กําแพงเพชร", 2559)

         จึงสรุปไดวา หลวงพอสวางมีความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลและวิชาอาคมทานจึงไดมีการไปเรียนวิชา

อาคมกับพระอาจารยที่หลวงพอสวางนับถือในจังหวัดตางๆ และไดสรางวัตถุมงคลแคลวคลาดจากปวงภัย มีความ

คงกระพัน ชาตรี บังเกิดเมตตามหานิยม มหาเสนห อุดมโชคลาภ แกกลาบารมีเป็นที่ครัน่ครามแกผูเป็นศัตรูผูมุง

รายไวมากมาย หลวงพอสวางไดใหคาถาไวทองภาวนาเวลาเดินทางไกลหรือเวลากอนออกจากบานเป็นคาถาของ

หลวงพอสวางเอง

ผลงานที่สรางชื่อเสียงของหลวงพอสวาง

         หลวงพอพระวบิลูวชริธรรม ทานมีความเมตตา กรณุา อารยีตอศษิยและตอบคุคล ทกุเพศ ทกุวยั ทกุชัน้ จงึมี

ประชาชนทัง้ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดอื่น ๆ ทัง้ใกลทัง้ไกลมาเยี่ยมเยียนกราบนมัสการทานอยูมิไดขาด

บุคคลที่มาสวนมากก็มาใหทานอาบน้ํามนต ประพรหมน้ํามนตใหบาง ขอสิ่งของที่ระลึกบาง บางคน  ก็อยากไดเห

รียญ อยากไดธงทิว อยากไดผายันต อยากไดพระวาน อยากไดตะกรุด ดังน้ีเป็นตน หลวงพอพระวิบูลวชิรธรรม

ทานจึงไดสรางเหรียญปลอดภัย และเหรียญที่ระลึกรูปเหมืององคทานขนาดตาง ๆ ตามความประสงคของ

ศิษยานุศิษย และประชาชนทัว่ไป นอกจากเหรียญ ยังมีผายันต ธงทิว และยันตหนังเสือ ดังน้ีเป็นตน สิ่งของที่

ระลึกดังกลาว หลวงพอไดแจกใหแกศิษยานุศิษย และประชาชนทัว่ไปที่ตองการ เพื่อนําไปใชทางเมตตาบาง ทาง

แคลวคลาดบาง ทางมหาอํานาจบาง ทางมหาอุดบาง ทางคงกระพันชาตรีบาง เมื่อนําไปใชแลวไดผลตามความ
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ตองการเป็นเหตุใหผูที่ไมมีของๆหลวงพอฯกราบนมัสการขอของที่ระลึกดังกลาวมาก โดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงโดง

ดังมากคือ ยันตหนังหน าผากเสือน้ี กับเหรียญปลอดภัย (ชมรมพระเครื่องเมืองกําแพงเพชร, ม.ป.ป.) วัตถุมงคล

ทัง้ 2 สิ่งน้ีเป็นวัตถุซึ่งมีประสบการณจากผูที่นําไปบูชาแลวรอดปลอดภัยจากเหตุการณตางๆ

         เครื่องรางของขลัง หลวงพอสวางสรางรวมเป็น 2 ยุค คือ ยุคที่ครองวัดคฤหัสบดีสงฆ ต.ทาพุทรา อ.คลอง

ขลุง จ.กําแพงเพชร ตัง้แตปี 2501-2519 จํานวน 19 ปี เป็นเหรียญรูปหลอเล็ก-หลอใหญ พระเน้ือผงเน้ือดินผสม

วานรอยแปด หนังหน าผากเสือตระกรุด ผายันตร ธงกันภัย และยุคกอนสมัยครองวัดทางิว้ตัว้เกา อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค ประมาณปี 2470-2500 รวม 30 ปี เป็นประเภท พระเน้ือผงเน้ือดินผสมผงวิเศษสูตรสมเด็จพระ

พุฒาจารย (โต) พรหมรังสี 5 ประการผสมวานรอย (ที่น่ี "กําแพงเพชร", 2559)

         เครื่องรางของขลงัประเภท ตะกรดุหน าผากเสอื หรอื แผนหนังเสอืลงอกัขระยนัต นับเป็นเครื่องรางชนิดหน่ึง

ที่ไดรับความนิยม เป็นที่เชื่อถือมานานดวยมีพระเกจิอาจารยเกงๆ หลายๆ องคที่มีชื่อเสียงโดงดังไดสรางเอาไวให

ศิษยติดตัวเพื่อป องกันภัย ดังเชน หนังเสือของทานเจาคุณพระวิบูลวชิรธรรม (สวาง) วัดคฤหัสบดีสงฆ (วัดทาพุ

ทรา) พระอาจารยชื่อดังเพียงไมกี่องคแหงเมืองกําแพงเพชร จังหวัดอันเป็นตนกําเนิดของพระกรุลานทุงเศรษฐี

เชนพระกําแพงซุมกอ พระลีลาเม็ดขนุน ฯลฯ ซึ่งไดรับความนิยมเป็นหน่ึงในชุดพระเครื่องเบญจภาคีของเมือง

ไทย สําหรับหลวงพอสวาง ทานไมเพียงแตโดงดังทางเครื่องรางหนังเสือเทานัน้เหรียญรุนนิยมที่เรียกวา “เหรียญ

ปลอดภัย” ยังถูกจัดใหเป็นเหรียญราคาหลักแสนของเมืองกําแพงเพชร ที่นับวันจะไดรับความนิยมมีสนนราคาสูง

ขึ้นตลอดมา (ศาล มรดกไทย, 2563)

         แสดงใหเหน็วา จากผลงานของหลวงพอสวางทัง้สองยคุมีวตัถุมงคลมชีื่อเสยีงโดงดงัมากคอื ยนัตหนังหน า

ผากเสือน้ี กับเหรียญปลอดภัย วัตถุมงคลทัง้ 2 สิ่งน้ี เป็นวัตถุซึ่งมีประสบการณจากผูที่นําไปบูชาแลวรอด

ปลอดภัยจากเหตุการณตางๆ ทําใหมีสานุศิษยจํานวนมากตองการครอบครองบูชา ทําใหวัตถุมงคลของหลวงพอ

สวางที่ไดรับความนิยมมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ มาโดยตลอด

ผลงานเกียรติคุณของหลวงพอสวาง

         พัศยศ

         พ.ศ.2457 เป็นตนไป ไดเลื่อนชัน้เป็นพระใบฎีกา พระสมุห พระปลัด

         พ.ศ.2467 ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลทางิว้และพระอุชปัชฌาย

         พ.ศ.2470 ไดรบัพระราชทานสมณะศกัดิ ์เป็นพระครูสญัญาบตัร ดาํรงตาํแหนง “พระครูวบิลูวชริธรรม” เจา

คณะอําเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอําเภอจังหวัดกําแพงเพชร

         พ.ศ.2501 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญ

         พ.ศ.2506 ดํารงตําแหนงเจาคณะอําเภอคลองขลุง, ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร
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         วัตถุมงคล

         หลวงพอสวางไดสรางวัตถุมงคลเป็นจํานวนมากหลากหลายแบบตลอดชวงที่หลวงพอสวางมีชีวิต มีวัตถุ

มงคลที่ไดรับความนิยมและการจัดการประกวดพระบูชาพระเครื่อง ดังน้ี

         เหรียญเสาร 5 เจริญศรี เน้ือทองคํา ปี 2516

         เหรียญเสาร 5 เจริญศรี เน้ือเงิน ปี 2516

         เหรียญเสาร 5 เจริญศรี เน้ืออัลปากาชุบนิเกิล้ ปี 2516

         เหรียญเสาร 5 เจริญศรี เน้ืออัลปากาไมชุบ ปี 2516

         เหรียญที่ระลึกหลอรูปเหมือน ปี 2516

         สมเด็จเน้ือผง หลังวิบูล ปี 2515

         สมเด็จเน้ือผงน้ํามันหลังยันต ปี 2517

         เหรียญวางศิลาฤกษ วัดคฤหบดีสงฆ ปี 2517

         เหรียญกลมใหญ ลพ.วิบูล วัดสิ่งคาราม ปี 2517 ไมจํากัดเน้ือ

         เหรียญเล็ก ลพ.วิบูล วัดสิงคาราม ปี 2517 กะไหลทอง

         เหรียญเสมา ลพ.วิบูล วัดโคงวิไล เน้ืออัลปากา ปี 2513

         เหรียญเสมา ลพ.วิบูล วัดโคงวิไล เน้ือทองแดง ปี 2517

         เหรียญที่ระลึกปลอดภัย ว.บ. เน้ืออัลปากา ปี 2518

         เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม กะหถัย่ทอง ปี 2518

         เหรียญฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรม กะหลัย่เงิน ปี 2518

         รูปเหมือนป๊ัมปากจู เน้ือทองเหลืองรมดํา ปี 2515

         รูปเหมือนป๊ัมปากสู เน้ือทองเหลืองไมรมดํา ปี 251

         รูปหลอฉีดอุดกริ่ง กะไหลทอง ปี 2519

         รูปหลอฉีดอุดกริ่ง รมดํา ปี 2519

         เหรียญรูปคู วัดสันติวนาราม เน้ือเงิน ปี 2519

         เหรียญรูปคู วัดสันติวนาราม เน้ือนวโลหะ ปี 2518

         เหรียญรูปค วัดสันติวนาราม เน้ือทองแคงรมคํา ปี 2519

         พระเน้ือดิน ปี 2507 ไมจํากัดพิมพั

         พระขุนแผนเน้ือดิน ปี 2508

         พระรูปเหมือนพิมพเล็บมือ หลังวิบูล เน้ือดิน-ผง

         พระสมเด็จเน้ือผงฐาน 5 ชัน้ รุนอินโดจีน ไมจํากัดพิมพั
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         พระสมเด็จเน้ือผง รุนอินโดจีน ไมจํากัดพิมพ

         พระสมเด็จขาโตะ ไมจํากัดพิมพ

         พระสมเด็จเล็บมือ ฐาน 2 ชัน้ ไมจํากัดเน้ือ ไมจํากัดหลัง

         พระเม็ดน อยหนาเน้ือผงน้ํามัน รุนอินโดจีน

         พระเน้ือผงน้ํามัน รุนอินโดจีน ไมจํากัดพิมพ

         ล็อคเก็ตภาพสีสี่เหลี่ยมหลังยันต ปี 2508

         ล็อคเก็ตภาพสีออก วัดโคงวิไล ปี 17

         ล็อคเก็ตหลวงพอวิบูล ไมจํากัดพิมพ (การประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย

จังหวัดกําแพงเพชร, 2553, หน าที่ 16)

         เหรียญพระพุทธชินราช วัดทางิว้ ปี 2568

         เหรียญใบเสมาที่ระฤกฉลองศาลา ปี 2452

         เหรียญพระพุทธที่ระลึกกึ่งพุทธกาล พ.ศ. 2500

         เหรียญเงินลงยา ปี 2501 ไมจํากัดสี

         เหรียญหลวงพอสวาง ปี 2501 ไมจํากัดเน้ือ

         รูปถายอัดกระจกหมคลุมภาพขาวดํา

         รูปถายอัดกระจกขาว-ดํา ฉลองพัดยศ ปี 2501

         เหรียญกลมนัง่เต็มองค ปี 2506 เน้ืออัลปากา

         เหรียญกลมอายุ 80 ปี ไมมีรัศมี ปี 2506 เน้ืออัลปากา

         เหรียญกลมอายุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เน้ือเงิน

         เหรียญกลมอายุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เน้ือทองแดงรมคํา

         เหรียญกลมอายุ 80 ปี มีรัศมี ปี 2506 เน้ือทองแคงไมรมคํา

         รูปเหมือนใหญป๊ัมเน้ือโลหะ พิมพมีหางน้ํา

         รูปเหมือนใหญป๊ัมเน้ือโลหะ พิมพไมมีทางน้ํา ปี 22508

         รูปเหมือนเล็กป๊ัม เน้ือโลหะ พิมพตาเทากัน ปี 2508

         รูปเหมือนเล็กป๊ัม เน้ือโลทะ พิมพตาไมเทากัน ปี 2508

         เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ 1 ปี 2510 เน้ืออัลปากา

         เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ 2 ปี 2510

         เหรียญปลอดภัย พิมพนิยม พิมพที่ 3 ปี 2510 เน้ืออัลปากา

         เหรียญปลอดภัย พิมพบาแตกยาว ปี 2510
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         เหรียญปลอดภัย พิมพบาแตกสัน้ ปี 2510

         เหรียญปลอดภัย พิมพเศียรโลน ปี 2510

         เหรียญปลอดภัย พิมพสายฝน ปี 2510

         เหรียญปลอดภัย พิมพทรงผม ปี 2510

         เหรียญปลอดภัย พิมพหน าผากกวาง ปี 2510

         เหรียญหลวงพอจุล-หลวงพอสวาง ปี 2510

         เหรียญขวัญถุง เสาร 5 ปี 12 เน้ืออัลปากาชุบ

         เหรียญดาวเที่ยม เน้ือทองคํา ปี 2515

         เหรียญดาวเทียม เน้ือเงิน ปี 2515

         เหรียญดาวเทียม เน้ือนวะ ปี 2515

         เหรียญดาวเทียม เน้ืออัลปากา ปี 2515

         เหรียญฉลองอายุ 5- ปี พิมพนิยมกะหลัย่ทอง ปี 2515

         เหรียญฉลองอายุ 40 ปี พิมพหูขีด ปี 2515 (การประกวดการอนุรักษ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ

คณาจารยจังหวัดกําแพงเพชร, 2553, หน าที่ 17)

         หลวงพอสวาง เป็นพระนักแหลดวยมีสําเนียงไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยม ทานจึงรับนิมนตไปเทศ

แหลในจังหวัดตาง ๆ ทางภาคกลาง เชน อยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค เป็นตน (ที่

น่ี "กําแพงเพชร", 2559)

         แสดงใหเหน็วา หลวงพอสวางตลอดชวงเวลาที่หลวงพอสวางบวชเป็นพระมีความสนใจในเรื่องคาถาอาคมจงึ

ไดศึกษาศาสตรตาง ๆ และไดรับพัศยศตางๆ และเป็นที่เคารพนับถือจึงไดสรางวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบขึ้น

มาเรื่อย ๆ เพื่อมอบใหญาติโยมที่นับถือนําไปบูชากราบไหวและจากการแหลอันไพเราะหลวงพอสวางจึงไดรับ

นิมนตไปเทศในหลายๆ จังหวัด นอกจากนัน้วัตถุมงคลก็ไดรับความนิยมเป็นอยางมากดวย

ปาฏิหาริยของหลวงพอสวาง วัดทาพุทรา

         ครูธวัชชัย พิลาทอง (การสัมภาษณ, 2564) นักสะสมพระเครื่อง อ.โกสัมพีนคร จ.กําแพงเพชร กลาววา

หลวงพอลําใย เจาอาวาสวัดทาพุทรา องคปัจจุบัน ทานเมตตาเลาเรื่องปาฏิหาริยของหลวงพอสวาง วัดทาพุทรา ที่

ทานเคยเห็นในงานพุทธาภิเษกงานหน่ึงในจังหวัดนครสวรรค ทานเลาวา งานนัน้ไดนิมนตพระเกจิชื่อดังของยุค

นัน้ ในแถบภาคกลาง มารวมปลุกเสกวัตถุมงคลประมาณ 10 กวารูป ซึ่งในงานนัน้ตางก็มีพระเกจิที่มีวิชาอาคม

แกกลามาอยูรวมกัน ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเหลาพระเกจิยุคกอน เมื่อมาเจอกันถาไมไดรูจักหรือสนิท

สนมกันแลว ทานเหลานัน้ก็มักจะลองภูมิและคุณธรรมของกันและกันอยูเสมอ (ลองวิชาและกําลังจิต) หลวงพอ

ลําใยเลาวาถาใครไมแนจริง อาจจะโดนลองวิชาจนถึงขัน้เจ็บไขไดปวย จนถึงลมหมอนนอนเสื่อไปเลย แตหลวง
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พอสวางทานเป็นคนที่ไมประมาทในชีวิต เพราะทานยอมรูอยูแลววาภายในงานน้ีจะตองมีการประลองพระเวทย

และอาคมใสกัน หลวงพอสวางทานจึงลงอาคมลอมตัวทานไวกอนแลวเพื่อเป็นการป องกันไวกอน ดีกวาตองมา

ตามแกในภายหลัง (หลวงพอลําใยเมตตาทองคาถาใหฟังดวย พรอมกับใชน้ิวขีดที่พื้นวนรอบตัวใหดู) และเมื่อ

เหลาพระคณาจารยองคตาง ๆ ลองวิชากันเสร็จแลว พอถึงคิวของหลวงพอสวาง หลวงพอทานก็เขาสมาธิและอธิ

ฐานฤทธิ ์ใหรางกายทานลอยขึ้นจากอาสนะที่ทานนัง่ปลุกเสก ตอหน าตอตาของพระคณาจารยเหลานัน้ใหตะลึงไป

ตาม ๆ กัน ซึ่งในงานนัน้ทําใหชื่อเสียงและคุณธรรมของหลวงพอสวางไดเป็นที่รูจักแกบรรดาเหลาพระคณาจารย

เหลานัน้เป็นอยางดี เพราะในงานนัน้ไมมีพระคณาจารยองคไหนที่จะสามารถแสดงฤทธิ ์ไดอยางหลวงพอสวางเลย

แมแตองคเดียว

         ณัฐพล แสงสดุ (การสมัภาษณ, 12 ตลุาคม 2564) เจาของรานพระเครื่อง “พล ทรายทอง” อ.คลองคลงุ จ.

กําแพงเพชร เลาเรื่องยันตหนังหน าผากเสือ ประสบการณความศักดิส์ิทธิ ์วิเศษในหนังหน าผากเสือ ลพ.วิบูลฯ

(สวางศิษยหลวงพอวิบูล อดีตครูสอนพระนักธรรมแหงวัดทางิว้ (วัดทาตัว้เกา)) ต.ทางิว้ อ.บรรพตพิสัย จ.นคร

สวรรค สมัยที่ลพ.วิบูลฯ ครองวัดน้ีสมัยเดิม ตัง้แต พ.ศ.2500 ลงไป (ลพ.วิบูลฯ ครองวัดคฤหบดีสงฆ-ทาพุทธา

ระหวางปี 2501 - 1 ก.พ. 2520) ในสมัยกอนปี 2500 อาจารยทานน้ีไดมอบแผนยันตหนังหน าผากเสือใหแก

หลานชาย ซึ่งผานการเกณฑทหารแลวและกําลังติดพันสาวสวยประจําหมูบานทางิว้ ซึ่งมีคูแขงเป็นหนุมและ  ไม

หนุมจํานวนมาก ในบรรดาเหลาน้ีมีลูกชายผูใหญบานทางิว้รวมอยูดวย วันที่เกิดเรื่องเป็นวันหน่ึงตอน

พลบคํ่าขณะที่หลานชายอาจารยทานน้ีกําลังพูดคุยอยูกับสาวงาม ที่บานของสาวสวย ลูกชายผูใหญบานไดไป

เที่ยวบานสายสวยในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุใหเกิดความไมพอใจกันขึ้น ถึงกับชกตอยกันพัลวัน ซึ่งลูกผูใหญ

บานสูไมได เกิดบันดาลโทสะลืมตัว ชักปืนที่เหน็บสะเอวไปดวยเป็นปืนคอลทลูกโม กระหน่ํายิงหลานชายอาจารย

ทานน้ี ในระยะกระชัน้ชิดหลายนัด ชนิดยิง " เผาขน " หลายนัดจนหมดลูกโม ความจริงแลวหลานชายอาจารย

ทานน้ีตองเนาแน แตเกิดเหตุการณมหัศจรรย หลานชายอาจารยทานน้ีไมไดถูกกระสุนเลยแมแตเพียงเสน

ขนแมวไมทราบวาลูกกระสุนละลายหายไปไดอยางไร เมื่อหายตกตลึง หลานชายอาจารยทานน้ี ชักมีดที่พกไว

ออกมา ทําใหลูกผูใหญเผนอาวชนิดไมยอมเหลียวหลัง การที่รอดจากการถูกกระสุนยิงเพราะแผนยันตหนังหน า

ผากเสือหลวงพอวิบูลฯ แผนเดียวที่พกไป

         เหรยีญปลอดภยั ประสบการณศกัดิ ์สทิธิ ์ คณุลงุชาญ นักสะสมพระเครื่อง ชาว ต.ไทรงาม จ.กาํแพงเพชร  เลา

วา เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2535 คุณลุงชานไดมานัง่พบปะกินอาหารกันกับกลุมเพื่อนเกา รุนน อง ในระหวางที่ดื่ม

กินกันอยูก็ไดมีการสนทนาพูดคุย ถึงเรื่องพระเครื่องตางๆและตอมาก็ไดมีการขอดูพระเครื่อง ที่คุณลุงชานได

แขวนไวในคอ ซึ่งก็คือเหรียญปลอดภัยบล็อค 2 ของหลวงพอสวาง วัดทาพุทรา หลังจากนัน้ผูที่ขอชมพระเครื่อง

ของลุงชาญ จึงไดพูดคุยขอเชาพระเครื่ององคน้ี แตการตกลงพูดคุยซื้อขายนัน้ เป็นเรื่องบานปลายใหญโตจึงไดมี

การชกตอยกันเกิดขึ้น คูกรณีจึงไดมีการชักปืนออกมาขู ตอมาดูเหมือนวาเรื่องราวทัง้หมดจะยุติลงเทาน้ี เพราะ
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คุณลุงชานไดยุติเรื่องราวทัง้หมดโดยการเดินทางกลับไปที่พัก แตในขณะนัน้เอง ก็ไดมีกลุมชายฉกรรจ กลุมนึง

มาตะโกนเรียกลุงชาญใหออกจากที่พัก และเมื่อคุณลงชาญออกจากที่พัก กลุมคนดังกลาวไดมีการชักปืนออกมา

ยิงคุณลุงชาญ จํานวน 1 นัด เขาที่หน าอกซายของลุงชาญ จนรูสึกเจ็บและลมลงไป คนกลุมนัน่ไดหลบหนีไป

เพราะเขาใจวาลุงชาญไดเสียชีวิตแลว ในเวลาตอมาคุณลุงชาญที่กําลังนอนอยูกลับฟ้ืนแตยังคงมีสติสมบูรณอยู

จึงไดสํารวจตัวเองวาไดรับบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปลา และไดพบวาเหรียญปลอดภัยมีรองรอยกระสุนอยาง

เห็นไดชัด และเน้ือหนังที่มีรอยแดงของเหรียญที่กระทบหน าอกดานซายจนเป็นเหตุใหลุงชาญรอดความตายใน

ครัง้น้ีไดอยางปาฏิหาริย (ชาญ  ขํารอด, การสัมภาษณ, 17 ตุลาคม 2564)

         คณุไวพจน ฤมติร (การสมัภาษณ, 11 ตลุาคม 2564) นักธรุกจิชาว ต.วงัยาง อ.คลองขลงุ จ.กาํแพงเพชร ได

กลาววา ลูกศิษยที่เคารพนับถือหลวงพอสวางคลองเหรียญปลอดภัย บล็อกสอง ปี พ.ศ.2510 เกิดอุบัติเหตุรถ

ควํ่าแตคนไมเป็นไรเลย รถเครื่องไปชนกับรถกระบะแตไมเป็นไรเป็นแคแผลทะลอกนิดหนอย แลวก็คน คลอง

เหรียญปลอดภัยนัง่บนเครื่องบินแตเครื่องบินมีเหตุการณที่เครื่องบินทําทาจะตก ลูกศิษยคนนัน้จึงทองคาถา

แคลวคลาดของหลวงพอสวาง ดวยอภินิหารของเหรียญปลอดภัยของหลวงพอสวางเลยทําใหเครื่องบินไมตก

         ดงันัน้จากบทสมัภาษณจะเหน็ไดถงึความศกัดิส์ทิธิ ์และความเชื่อของผคูนที่มีตอหลวงพอสวางและวตัถุมงคล

ของหลวงพอสวางที่จะทําใหวัตถุมงคลที่ทําใหแคลวคลาดจากปวงภัย มีความคงกระพัน ชาตรี บังเกิดเมตตา

มหานิยม มหาเสนห อุดมโชคลาภ แกกลาบารมีเป็นที่ครัน่ครามแกผูเป็นศัตรูผูมุงราย จึงทําใหตางอยากไดมาไว

ครอบครอง

แนวทางการปฏิบัติการดําเนินชีวิต

         หลวงพอสวาง (หลวงพอวบิลูวชริธรรม) ทานมีความเมตตา กรณุา อารยีตอศษิยและตอบคุคล ทกุเพศ ทกุวยั

ทุกชัน้ จึงมีประชาชนทัง้ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดอื่นๆทัง้ใกลทัง้ไกลมาเยี่ยมเยียนกราบนมัสการทาน

อยูมิไดขาด บุคคลที่มาสวนมากก็มาใหทานอาบน้ํามนต ประพรหมน้ํามนตใหบาง ขอสิ่งของที่ระลึกบาง บางคนก็

อยากไดเหรียญ อยากไดธงทิว อยากไดผายันต อยากไดพระวาน อยากไดตะกรุด เป็นตน หลวงพอพระวิบูล

วชิรธรรมทานจึงไดสรางเหรียญปลอดภัย และเหรียญที่ระลึกรูปเหมืององคทานขนาดตาง ๆ ตามความประสงค

ของศิษยานุศิษย และประชาชนทัว่ไป นอกจากเหรียญ ยังมีผายันต ธงทิว และยันตหนังเสือเป็นวัตถุมงคลที่

ทําใหแคลวคลาดจากปวงภัย มีความคงกระพัน ชาตรี บังเกิดเมตตา มหานิยม มหาเสนห อุดมโชคลาภ แกกลา

บารมีเป็นที่ครัน่ครามแกผูเป็นศัตรูผูมุงราย ลวนเป็นความเชื่อ และยึดมัน่สืบทอดนับกวาพันปีจนถึงในปัจจุบัน

(ชมรมพระเครื่องเมืองกําแพงเพชร, ม.ป.ป.)

บทสรุป

         ความเป็นมาของหลวงพอสวาง หรอื หลวงพอวบิลูวชริธรรม พบวา จากความเครงครดัในพระธรรมวนัิยทาน

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 22:02:06 หน า 14

ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญที่ พระวิบูลวชิรธรรม ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังเป็นที่

รูจักในวงกวางอยางรวดเร็ว ในแตละวันจะมีญาติโยมจากทัว่สารทิศเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรมและ

ประพรมน้ําพุทธมนต รวมทัง้ปรารถนาวัตถุมงคลอยางลนหลาม นับจากที่ทานอุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม

พ.ศ.2445 วัดศาลาปูน อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยและบาลี วัด

หัวดงเหนือ ตําบลหัวดง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย เป็นเวลา 2 พ

รรษา แลวไดยายมาจําพรรษาอยูที่วัดทางิว้ อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค เป็นเวลา 2 พรรษา จากนัน้ได

ยายไปจําพรรษาที่วัดเขาแกว (วัดมณีบรรพตวรวิหาร) จังหวัดตาก อีก 2 พรรษา แลวไดยายกลับมาอยูที่วัดทางิว้

ตามเดิมอีกและไดขึ้นเป็นเจาอาวาส ระหวางนัน้ไดทราบขาววา จังหวัดอุทัยธานีตัง้สํานักศาสน-ศึกษาขึ้น จึงได

ยายไปจําพรรษาอยูที่วัดสังกัดคีรีวงศอุดมมงคลเขต อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ไดศึกษาพระธรรมวินัยอยูที่วัด

สังกัดคีรีวงศ 1 พรรษา เมื่อเห็นวามีความรูพอสมควรแลวไดกลับมาอยูที่วัดทางิว้ตามเดิม เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ

วัดทางิว้ และเพื่อจัดตัง้สํานักเรียนขึ้นที่วัดทางิว้ ใน พ.ศ.2468 ครัน้ถึงปี พ.ศ.2470 หลวงพอสวางไดรับตราตัง้

เป็นเจาคณะอําเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอําเภอแสนตอ จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับพระราชทานสมณะศักดิ ์เป็น

พระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวิบูลวชิรธรรม” ไดรับตราตัง้ใหเป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมชัน้ตรีในสนาม

หลวง ไดรับเลื่อนฐานะเป็นพระคูชัน้เอก เมื่อ พ.ศ.2500 คณะสงฆอําเภอคลองขลุงและประชาชนชาวตําบลทาพุ

ทรา ไดพรอมกันไปอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรม ใหขึ้นมาประจําอยูที่วัดคฤหบดีสงฆ

ตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อจะไดบูรณะวัดใหดีขึ้น เพราะวาวัดคฤหบดีสงฆไดชํารุด

ทรุดโทรมลงอยางหนัก ดังนัน้พระเดชพระคุณหลวงพอพระวิบูลวชิรธรรมจึงไดมาประจําอยูที่วัดคฤหบดีสงฆ จน

ตราบเทาถึงอวสานแหงชีวิตของทาน หลวงพอสวางมีความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลและวิชาอาคมทานจึงไดมี

การไปเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารยที่หลวงพอสวางนับถือในจังหวัดตางๆ และไดสรางวัตถุมงคลแคลวคลาด

จากปวงภัย หลวงพอสวางไดใหคาถาไวทองภาวนาเวลาเดินทางไกลหรือเวลากอนออกจากบานเป็นคาถาของ

หลวงพอสวางเอง หลวงพอสวางไดสรางวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบขึ้นมาเรื่อยๆ และจํานวนมากเพื่อมอบให

ญาติโยมที่นับถือไดทําไปบูชากราบไหวและไดเป็นที่รูอยางกวางขวางและไดรับความนิยมเป็นอยางมากโดย

เฉพาะที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก คือ ยันตหนังหน าผากเสือน้ีกับเหรียญปลอดภัย วัตถุมงคลทัง้ 2 สิ่งน้ีเป็นวัตถุซึ่งมี

ประสบการณจากผูที่นําไปบูชาแลวรอดปลอดภัยจากเหตุการณตาง ๆ จะเห็นไดถึงความศักดิส์ิทธิ ์และความเชื่อ

ของผูคนที่มีตอหลวงพอสวางและวัตถุมงคลของหลวงพอสวางที่จะทําใหวัตถุมงคลที่ทําใหแคลวคลาดจากปวง

ภัยจึงทําใหผูคนที่เลื่อมใสอยากไดมาไวครอบครอง

คําสําคัญ : หลวงพอสวาง, หลวงพอวิบูลวชิรธรรม, พระอุตฺตโร, เหรียญปลอดภัย, ยันตหนังหน าผาก

เสือ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=หลวงพอสวาง_(หลวงพอวิบูลวชิรธรรม
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