ประวัติ หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต วัดวังตะกู
หลวงพ่อเขียนเมื่อเป็นฆราวาส มีชื่อเรียกกันว่า “เสถียร” เกิดเมื่อวันเสาร์เดือน ๔ ปีขาล
พ.ศ. ๒๓๙๙ หลวงพ่อเกิดที่บ้านตลิ่งชัน ตาบลชอนไพร อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ บิดาชื่อ ทอง
มารดาชื่อ ปลิด ภายหลังใช้นามสกุลว่า จันทร์แสง บ้านอยู่ตดิ กับวัดทุ่งเรไร หลวงพ่อเขียนมีพี่น้อง
ร่วมสายโลหิตทั้งหมด ๕ คน เป็นชาย ๓ คน เป็นหญิง ๒ คน ดังนี้
คนที่ ๑ ชื่อ อินทร์ (ชาย)
คนที่ ๒ ชื่อ ทองใบ (หญิง)
คนที่ ๓ ชื่อ เสถียร (ชาย)
คนที่ ๔ ชื่อ แสง (ชาย)
คนที่ ๕ ชื่อ ระทวย (หญิง)
บิดามารดาของหลวงพ่อเขียน มีอาชีพหลัก คือการทานาและทาไร่ นอกจากอาชีพนี้แล้ว บิดาของ
หลวงพ่อเขียน ยังเป็นคนทรงประจาหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเหล่านั้นมักเรียกกันว่า “สมุนเจ้าบ้าน”
เมื่อยังเด็กหลวงพ่อเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและเฉลียวฉลาดเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี หลวงพ่อได้ขอ
อนุญาตจากบิดามารดา ขอบวชเป็นสามเณร (พ.ศ. ๒๔๑๑) อยู่วัดทุ่งเรไร ในขณะที่บวชเป็นสามเณร

หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
นั้นได้ศึกษาอักษรสมัยตามควรแก่การจากท่านอาจารย์วัด พออ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
ภาษาขอม ควบคู่ไปกับภาษาไทย อันเนื่องมาจากขยันเล่าเรียนเขียนอ่าน อาจารย์ผู้สอนจึงได้เปลี่ยน
ชื่อจากเสถียรเป็น “เขียน” สามเณรเขียนได้บวชเรียนเป็นสามเณรตลอดมาโดยไม่สึกเลยจนกระทั่ง
อายุใกล้จะอุปสมบทได้ จึงได้สึกออกมาเป็นฆราวาส เมื่อครบอายุบวช บิดามารดา ตลอดจนพี่น้องได้
ปรึกษาหารือกันในเรื่องจะบวช นายเขียน ซึ่งนายเขียนนั่งร่วมวงอยู่ด้วย และนั่งติดกับพี่สาวชื่อทอง
ใบ ขณะนั้นแต่งงานมีบุตรแล้ว นายเขียนได้พูดปรารภกับพี่สาวว่า “นมผู้หญิงเป็นอย่างไรน่อ ไหนๆ
ฉันจะบวชแล้ว อยากจะขอจับสักครั้งได้ไหม” เมื่อพี่สาวได้ยินดังนั้นก็อนุญาตให้จับนม เมื่อนายเขียน
จับนมของพี่แล้ว ก็ลองจับน่องของตนบ้าง พร้อมกับพูดว่ามันคล้ายๆกับน่องของฉันไม่เข้าท่าเลย
ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๒๐ นายเขียนอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดภูเขาดิน(บางคนเรียกว่า
วัดภูกระดึง) ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้าป่าสัก อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีอาจารย์ประดิษฐ์ เป็นพระ
อุปัชฌาย์ และมีพระอาจารย์สอนกับพระอาจารย์ทองมี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลังจากหลวงพ่อ
เขียนได้อุปสมบทได้ ๑ พรรษา บิดามารดา ได้รบเร้าให้หลวงพ่อสึกจากสมณเพศเพื่อจะได้มาแต่งงาน
กับหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านใกล้กัน หลวงพ่อไม่ยอมสึก จึงได้ลาญาติ โยมบิดา มารดา ไปเยี่ยมญาติชื่อ
นางบุญมา บุญต้อ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่าน แต่งงานกับนายอินทร์ บุญต้อ และพามาอยู่ที่บ้าน
วังตะกู อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

เมื่อหลวงพ่อมาเยี่ยมญาติที่บ้านวังตะกู ก็มีกานันขุนพล(มาด สุขขา) กานันตาบลวังตะกู กับนาย
อินทร์ บุญต้อ ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู หลวงพ่อก็ไม่ขัดนิมนต์จึงได้จาพรรษาอยู่
วัดนี้ ๑ พรรษา หลังจากนั้นท่านได้ออกจากวัดวังตะกูไปศึกษาปริยัติธรรมอยู่ที่วัดเสาธงทอง จังหวัด
ลพบุรี โดยมีพระอาจารย์ทองเป็นอาจารย์ผู้สอน เมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่วัดนี้เป็นเวลานานถึง ๙
พรรษา หลวงพ่อก็ลาอาจารย์ทองเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อไปศึกษาปริยัติธรรมต่อและได้ไปจา
พรรษาอยู่ที่วัดรังษี ซึ่งมีเจ้าคุณธรรมกิตติเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งคันถธุระและ
วิปัสสนาธุระอยู่วัดรังษีนานถึง ๑๖ พรรษา ก็พอดีขณะนั้นวัดรังษีจะโอนจากวัดมหานิกายเข้าเป็นวัด
ธรรมยุตตินิกาย แต่หลวงพ่อไม่ยอมเปลี่ยนหลวงพ่อจึงต้องออกจากวัดรังษี ตั้งแต่นั้นมาและได้
เดินทางมาจาพรรษาอยู่ที่วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง ขณะนั้นท่านเจ้าคุณสังฆภาเป็นเจ้า
อาวาส หลวงพ่อได้จาพรรษาอยู่วัดนี้อีก ๙ พรรษา
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ กานันขุนพลพร้อมด้วยนายอินทร์ บุญต้อ ได้พากันเดินทางจากวัดวังตะกูไปนิมนต์
หลวงพ่อให้มาจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู หลวงพ่อก็รับนิมนต์และได้ออกเดินทางมาพร้อมกับกานัน
ขุนพลและนายอินทร์ มาจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกูตั้งแต่นั้นมา
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ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อยังจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู ผู้ใหญ่พลาย บ้านห้วยเรียงใต้ได้นา
ม้าตัวเมียมาถวายหลวงพ่อ ๑ ตัว และนายทอง บ้านวังอีแร้งได้นาม้าตัวผู้มาถวายอีก ๑ ตัวในช่วง
ระยะเวลาประมาณ ๒๐ ปีม้าทั้งสองได้ขยายพันธุ์ออกมาเป็นม้า ๗๐ ตัวนับว่าเป็นม้าที่มาก ฝูงหนึ่งใน
วัดของหลวงพ่อนอกจากจะมีม้าแล้วยังมีผู้นา ลิง ชะนี เก้ง กวาง วัวแดง จระเข้ (ขณะนี้จระเข้ตัว
ที่ชื่อสี อยูท่ ี่วัดเมืองเก่า อาเภอเมืองพิจิตร โดยสร้างเป็นอ่างใหญ่โบกปูนซีเมนต์ให้อยู่ตรงปากถ้าชา
ละวัน) เป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า วัดนี้มีสัตว์เป็นจานวนมาก คล้ายวัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้มีอาจารย์วัดองค์หนึ่งชื่อใหญ่ สนิทบุรุษ มาจากจังหวัดนครราชสีมาได้มาขอพานักอยู่
ที่วัดวังตะกู ครั้นอยู่มานานๆเข้ามีประชาชนนับถือมาก เลยถือโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าอาวาสเสียเอง
ทั้งนี้เนื่องจากมีทายกบางคนให้ความสนับสนุน จึงได้รื้อกุฏิปลูกใหม่ให้เข้าแถวเป็นระเบียบเป็นการ
ขับไล่หลวงพ่อทางอ้อม เว้นกุฏิหลวงพ่อไว้ให้อยู่โดดเดี่ยวองค์เดียว นอกจากนี้ยังให้สร้างเชิงตะกอน
เผาศพไว้ด้านตะวันออกใกล้ๆกุฏิหลวงพ่อเวลาเผาศพลมจะพัดควันและกลิ่นเข้ากุฏิหลวงพ่อ เรื่องนี้
หลวงพ่อได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะการเผาศพกว่าจะไหม้หมดก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
ถึงแม้หลวงพ่อจะได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างใด หลวงพ่อก็ทนอยู่ได้ไม่ยอมหนีไปไหนท่านชอบ
อยู่อย่างไม่จองเวรจองกรรม หลวงพ่อท่านระงับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยขันติธรรม ในขณะนั้น
หลวงพ่อหมดที่พึ่งเนื่องจากทายกเก่าตายเกือบหมด
พ.ศ. ๒๔๙๑ กานันเถาว์ ทิพย์ประเสริฐ บ้านสานักขุนเณร ขณะนั้นดารงตาแหน่งเป็นกานันตาบลวัง
งิ้ว ซึ่งเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกลกานันพร้อมคณะทายก จึงได้พากันมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปจาพรรษา
อยู่วัดสานักขุนเณร ซึ่งอยู่ห่างจากวัดวังตะกูไปทางตะวันออกระยะทางจากวัดวังตะกูถึงวัดสานักขุน
เณรประมาณ ๕ กม. และคณะที่ไปนิมนต์ได้รับปากบอกหลวงพ่อว่าจะช่วยกันสร้างกุฏิให้เพียงพอกับ
พระภิกษุสงฆ์ที่พานักอยู่ที่วัดสานักขุนเณร นอกจากนี้จะสร้างคอกม้าให้อย่างกว้างขวาง หลวงพ่อได้
มองเห็นเจตนาดีและความอ้อนวอน หลวงพ่อจึงรับนิมนต์ไปอยู่วัดสานักขุนเณร ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะ
ไปอยู่วัดสานักขุนเณรแล้วก็ตาม หลวงพ่อก็ยังเทียวไปมาระหว่างวัดสานักขุนเณรและวัดวังตะกูมิได้
ขาด

รูปหล่อหลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต ณ วัดวังตะกู พิจิตร
พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงพ่อได้ติดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะจาพรรษาอยู่วัดสานักขุนเณร ด้วยความอาลัย
อาวรณ์วัดวังตะกู หลวงพ่อได้กราบไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆทุกต้นในบริเวณวัดวังตะกู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ท่านเคยจาพรรษาอยู่วัดวังตะกูนานถึง ๔๙ พรรษาก็อาจเป็นได้ เมื่อหลวงพ่อไปอยู่วัดสานักขุนเณร
แล้ว คณะทายกวัดวังตะกูก็พากันไปนิมนต์หลวงพ่อให้มาจาพรรษาอยู่วัดวังตะกู หลวงพ่อก็รับนิมนต์
มาอยู่วัดวังตะกูตามเดิม ครั้นหลวงพ่อมาอยู่ได้ ๑ อาทิตย์หลวงพ่อก็ขอตัวกลับไปอยู่สานักขุนเณรอีก
ด้วยความอาลัยรักวัดทั้งสอง หลวงพ่อจึงเทียวไปเทียวมา มิได้ขาด
หลวงพ่อเขียนนับว่าท่านเป็นนักก่อสร้างองค์หนึ่ง จะสังเกตได้ว่าเมื่อหลวงพ่อไปอยู่ ณ วัดใดจะ
พยายามสร้างสรรค์วัดนั้นให้เจริญรุ่งเรืองสาหรับงานก่อสร้างนั้น เพื่อให้ผู้สนใจได้มองเห็นอย่างถี่ถ้วน
จึงได้นามาเขียนเป็นขั้นตอนดังนี้
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การก่อสร้างวัดวังตะกู
เมื่อหลวงพ่อจาพรรษาอยู่วัดวังตะกู ได้มีประชาชนในตาบลนั้นและตาบลใกล้เคียงพากันมาทาบุญ
และด้วยความศรัทธาได้นาบุตรหลานมาฝากเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเป็นจานวน
มาก ในขณะนั้นทางบ้านดอนของอาเภอบางมูลนาก ตาบลวังตะกู ได้เปิดโรงเรียนประชาบาลขึ้น โดย
อาศัยศาลาวัดวังตะกูเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของบุตร ธิดา ในตาบลนั้น ในความอุปการะของหลวง
พ่อเป็นแห่งที่สอง รองจากตาบลภูมิ จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง
นอกจากนี้หลวงพ่อได้ร่วมมือกับทายกช่วยกันทาการก่อสร้างถาวรวัตถุไว้ให้ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา คือ
1. กุฏิ ๕ ห้อง จานวน ๒ หลัง
2. กุฏิ ๓ห้อง จานวน ๒ หลัง
3. สร้างสะพานไม้ถาวรข้ามคลองพร้อมกับสร้างศาลาพักที่สะพานข้ามคลอง ๑ หลัง
4. สร้างหอระฆัง – สร้างระฆัง ๓ ลูก
5. สร้างพระสารีบุตร – พระโมคคัลลานะ พระศรีอาริยะ
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6. พระประธานและเริ่มสร้างอุโบสถ ๑ หลัง สร้างกาแพงแก้วล้อมรอบ สร้างซุ้มประตูอุโบสถ ก่อ
อิฐยังไม่ทันจะฉาบปูนมีลมพายุพัดอย่างแรงทาให้พังลงไปหมด (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปหมดแล้ว)
7. นอกจากนี้หลวงพ่อยังได้สร้างโรงเรียนให้แก่เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนอีก ๑ หลัง
มีผู้เล่าว่าก่อนที่ลมจะพัดอุโบสถพัง หลวงพ่อได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างแรง ทั้งนี้เนื่องจาก
การเก็บรักษาเงินของวัดนั้นได้มอบให้ทายกเป็นผู้เก็บรักษาและถือบัญชีการก่อสร้างอุโบสถ ทายกได้
นาเงินที่เก็บรักษาอยู่นั้นไปซื้อไร่ ซื่อนา ปลูกบ้านของตน เมื่อทางวัดได้เรียกเอาเงินเพื่อมาชาระค่า
การก่อสร้างอุโบสถ ทายกผู้นั้นบอกว่าเงินหมด บัญชีเรี่ยไร่ก็สูญหาย ไม่ยอมนามาแสดง หลังจากนั้น
พายุก็พัดอุโบสถพังหมด เป็นอันว่าการสร้างอุโบสถไม่สาเร็จดังความประสงค์ของหลวงพ่อ

อภินิหาร ความศักดิ์สิทธิ์ วาจาสิทธิ์
๑. อ้ายเขียวยักษ์กัดหลวงพ่อ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ผู้ใหญ่พลายบ้านห้วยเรียงใต้ ได้นาม้าตัวเมียมาถวายหลวงพ่อตัวหนึ่ง ต่อมาไม่
นานนายทอง บ้านอีแร้งได้นาม้าตัวผู้ชื่อ อ้ายเขียวยักษ์ ที่เจ้าของให้ชื่อเช่นนี้เพราะเหตุม้าตัวนี้สีเขียว
แก่ รูปร่างใหญ่ ค่อนข้างดุ เจ้าของเห็นว่าเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก จึงได้นามาถวายแก่หลวงพ่อ
ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ต่อมา หลวงพ่อจูงอ้ายเขียวยักษ์ไปกินน้าที่สระน้า ขณะที่อ้ายเขียวยักษ์เดิน
นาหน้าหลวงพ่อไปด้วยความคึกคะนอง ได้วิ่งกลับมาหาหลวงพ่อและได้กัดหลวงพ่อที่หน้าผาก ไหล่
ขวาและที่หน้าอก แต่กัดหลวงพ่อไม่เข้ามีแต่รอยบุ๋บเขียวช้า หลายคนที่อยู่ ณ ที่นั้นได้พากันคว้าไม้จะ
ไปตีอ้ายเขียวยักษ์ หลวงพ่อได้ห้ามไว้พร้อมกับพูดกับคนเหล่านั้นว่า “อ้ายเขียวมันลองหลวงพ่อ
หน่อ” วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อได้เสกหญ้า เสกข้าวเปลือกให้มันกิน แล้วลงอักขระที่เล็บเท้าทั้งสี่ข้าง ตั้งแต่
นั้นมาอ้ายเขียวยักษ์กลายเป็นม้าเชื่องสาหรับหลวงพ่อ มันไปอยู่ที่ไหน แห่งใด ถ้ามันได้ยินเสียงของ
หลวงพ่อร้องเรียก อ้ายเขียวยักษ์จะต้องวิ่งแจ้น ส่งเสียงร้องด้วยความคึกคะนอง มันจะต้องเอาหัวมา
เกยหลวงพ่อหลวงพ่อจะลูบมันด้วยความรัก
๒. ม้าของหลวงพ่อถูกยิง
อยู่ต่อมาอ้ายเขียวยักษ์ได้หลุดเชือกไปกินข้าวในนาของทายกนวม ทายกนวมเกิดความโมโหขึ้นมา
คว้าปืนลูกซองยิงอ้ายเขียวยักษ์ด้วยลูกเก้า ลูกปืนถูกตามตัวของอ้ายเขียวยักษ์ทุกเม็ดแต่ไม่ระคาย
ผิวหนังอ้ายเขียวยักษ์เลย ฝ่ายนางมาภรรยาของทายกนวมด้วยความโมโหได้ไปยืนด่าหลวงพ่อด้วยคา
หยาบคาย หาว่าหลวงพ่อเลี้ยงม้าไว้แล้วผูกไว้ไม่ดีปล่อยให้ม้าไปรบกวนชาวบ้านให้ได้รับความ
เดือดร้อนเสียข้าวเสียของชาวบ้าน หลวงพ่อจึงบอกว่า “มึงทาเป็นด่ากูดีไปเถอะระวังปากมึงจะเน่า”
ต่อมานางมาได้เกิดป่วยปากเน่าถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อนอนขี้นอนเหยี่ยว เป็นที่น่าเวทนายิ่งนักหลวง
พ่อบังเกิดความเมตตาสงสาร จึงใช้ให้นางขาวภรรยาตาแป๊ะหลีไปบอกนางมาให้หาดอกไม้ธูปเทียน

บอกเล่าเก้าสิบขอขมาหลวงพ่อเสีย นางมาได้ปฏิบัติตามอย่างว่านอนสอนง่ายไม่ช้าก็หายป่วย นางมา
มีความกลัวเกรงเคารพนับถือหลวงพ่อมากไม่กล้ากล่าววาจาจ้วงจาบหลวงพ่ออีกเลย
๓. ม้าของหลวงพ่อแบ่งกันเองเป็นสามฝูง
ม้าของหลวงพ่อได้ผสมพันธุ์กันตลอดมาจวบจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ม้าของหลวงพ่อมีจานวนประมาณ
๗๐ ตัวในจานวนนี้มันได้แบ่งกันเองออกเป็น ๓ ฝูง ฝูงละเกือบจะเท่าๆกัน
ฝูงที่ ๑ มีอ้ายเขียวยักษ์เป็นจ่าฝูง
ฝูงที่ ๒ มีอา้ ยสีประดู่เป็นจ่าฝูง
ฝูงที่ ๓ มีอ้ายแสงจันทร์เป็นจ่าฝูง
ในฤดูร้อนหน้าแล้งม้าจะถูกปล่อยออกไปหากิน หัวหน้าฝูงจะเป็นผู้นาฝูงออกไปหากินในถิ่นไกลๆ แต่
ละฝูงจะอยู่ห่างกันไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ท้องถิ่นที่ม้าเหล่านั้นออกไปหากิน เช่น บ้านห้วยแห้ง มะกอก
งอ ไทรย้อย ห้วยเรียงใต้ เป็นต้น พอเวลาเย็นลงมันก็จะทยอยกันกลับมาวัดเข้าคอกเองโดยไม่ต้องมี
คนมาเลี้ยงและไล่เข้าคอกเลย อนึ่งในฤดูอนื่ หลวงพ่อจะต้องเอาข้าวเปลือกแช่น้านามากองเป็นกองๆ
หลายๆ ที่ให้ม้ากินหรือบางที่ท่านก็เอาน้าตาลปี๊บมาป้อนให้ลูกม้ากินหลวงพ่อทาเช่นนี้เกือบประจา
ด้วยเมตตา
๔. เรื่องที่เกิดขึ้นกับนายอินทร์ บุญต้อ ผู้เป็นพี่เขย
ครั้งแรก ม้าของหลวงพ่อได้หนีออกไปกินข้าวของนายอินทร์ บุญต้อ ผู้เป็นพี่เขย นายอินทร์โมโหได้
คว้ามีดหวดขว้างไปถูกขาม้าพอดี หลวงพ่อเห็นบาดแผลที่ม้าเข้าและรู้ว่านายอินทร์ผู้เป็นพี่เขยขว้าง
เพราะทราบจากนายหลีผู้เป็นหลานมาบอกหลวงพ่อว่าปู่เป็นผู้ขว้าง หลวงพ่อจึงปรารภขึ้นลอยๆว่า
“ถ้าไม่ใช่พี่เขยละก้อมึง” ท่านพูดยั้งๆไว้แค่นั้น อยู่ต่อมาได้ ๒ วันนายอินทร์ได้หวดหญ้าที่รั้วข้างบ้าน
มีดหวดได้หลุดกระเด็นออกมาโดนขาตนเองอย่างไม่น่าเชื่อ ต้องมาให้หลวงพ่อทาน้ามันใส่ให้

ครั้งที่สอง อยู่ต่อมาม้าได้ไปกินข้าวของนายอินทร์ นายอินทร์ได้ใช้เหล็กแหลมพุ่งโดนขาหน้าม้า เหล็ก
แหลมติดม้าไปหลวงพ่อเห็นเข้าจึงได้ช่วยดึงเหล็กแหลมออกจากขาม้า พอเวลาตกค่าลงนายอินทร์ได้
นั่งคุยกับญาติที่ระเบียงเรือน ในขณะที่นั่งคุยอยู่นั้นงูตัวหนึ่งได้ตกลงมาจากหลังคาและได้กัดเข้าที่
นิ้วก้อยเท้าของนายอินทร์ มีอาการปวดบวมแผลได้เน่าจนกระทั้งนิ้วก้อยหลุด จึงได้ไปกราบไหว้ขอ
โทษหลวงพ่อเขียน หลวงพ่อจึงทาน้ามันมนต์ใส่แผลให้จึงได้หายเป็นปกติ
๕. กวางหลวงพ่อถูกยิง
เมื่อครั้งหลวงพ่อยังจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู ได้มีผู้นาลูกกวางมาถวายหลวงพ่อตัวหนึ่งหลวงพ่อได้เอา
ผ้าเหลืองผูกคอไว้ เพื่อให้คนทั้งหลายได้สังเกตจะได้รู้ว่าเป็นกวางวัด เจ้ากวางตัวนี้เติบโตและเชื่อง
มาก หลวงพ่อมีธุระไปทางไหนเจ้ากวางจะเดินตามหลวงพ่อเสมอๆ บางคราวมันจะหนีหลวงพ่อไปกิน
ข้าวและเหยียวย่าข้าวของชาวบ้านเสียหายอยู่บ่อยๆ หลวงพ่อจะนาไปให้อาจารย์เทินวัดสานักขุน
เณรเลี้ยงดูแทนท่าน ก่อนที่จะนาเจ้ากวางไปหลวงพ่อจึงได้พูดเปรยๆกับเจ้ากวางว่า “เอ็งไปอยู่กับ
อาจารย์เทินวัดสานักนั้นน่อ แล้วไม่ต้องกลับมาหาข้าอีกน่อ” ครั้งเมื่อหลวงพ่อให้ลูกศิษย์นากวางไป
ให้อาจารย์เทินวัดสานักขุนเณรแล้ว ไม่เคยปรากฏเลยว่าเจ้ากวางได้ย่างกายมาที่วัดวังตะกูอีกเลยทั้งที่
วัดสานักขุนเณรกับวัดวังตะกูไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเท่าไรนัก
เมื่อเจ้ากวางไปอยู่กับอาจารย์เทินแล้ว ไม่ว่าอาจายร์เทินจะไปสวดมนต์ที่บ้านใครหรือรับนิมนต์ไป
บ้านใครทั้งๆ ที่อาจารย์เทินออกจากวัดในขณะที่เจ้ากวางก็ไม่อยู่วัด เมื่อเจ้ากวางกลับวัดมันจะตามไป
หาอาจารย์เทินได้ถูกต้องทุกครั้ง อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากวางออกไปหากินไกลวัดในหมู่บ้านที่เคยไป
ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นกวางวัดคิดว่าเป็นกวางป่า จึงคว้าปืนลูกซองได้ก็พากันไล่ยิงแต่ไม่ถูก ชาวบ้านได้
เหลือบไปเห็นผ้าเหลืองผูกคอกวางอยู่ จึงได้รู้ว่าเป็นกวางวัดจึงได้หยุดยิง กวางได้วิ่งผ่านบ้านชายผู้
หนึ่ง ชายผู้นั้นไม่รู้เรื่องราวกับเขา คว้าปืนลูกซองได้วิ่งสลักหน้าเล็งปืนไปยิงที่กวางนั้นลูกปืนเม็ดหนึ่ง
ถูกนัยน์ตากวางข้างขวาตาบอด อยู่มาไม่นานชายชาวบ้านผู้นั้นเข้าป่าเพื่อไปตัดไม้บังเอิญถูกกิ่งไม้รัด
เข้าที่นัยน์ตาข้างขวาถึงกับตาแตกนัยน์ตาบอดเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่

๖. ฝนตก ๕ นาทีในงานพุทธาภิเษกที่วัดวังตะกู
อาจารย์ประทุม สุนทรกล้า เจ้าอาวาสวัดวังตะกู สมัยหนึ่งได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเขียนยังวัด
สานักขุนเณร ได้ขออณุญาตหลวงพ่อหล่อรูปหลวงพ่อและสร้างเหรียญรูปหลวงพ่อและจัดพิธีพุทธา
ภิเษกขึ้นให้ประชาชนได้บูชาเพื่อหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวังตะกูขึ้นใหม่ หลวงพ่อได้อนุญาตใน
พิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้น ทางคณะกรรมการได้นิมนต์พระอาจารย์สาคัญๆ มาทาพิธีเป็นอันมาก ในขณะ
ทาพิธีไปได้ประมาณ ๑๐ นาที ทั้งๆที่ท้องฟ้าแจ่มใส ฝนได้ตกลงมาขนาดหนักพระอาจารย์ต่างๆ ต้อง
หนีขึ้นกุฏิกันหมด เว้นแต่หลวงพ่อองค์เดียว เขานิมนต์ให้ท่านขึ้นกุฏิ หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านขึ้นอีก
องค์หนึ่งพิธีก็เสียหมดและท่านบอกต่อไปว่า “ฝนมันตกไม่นานหรอกน่อ มันตกเพียง ๕ นาทีเท่านั้นก็
หาย เทวดาเขาให้ฤกษ์ดีน่อ” บรรดากรรมการทั้งหลายก็จับเวลาดูปรากฏว่าถึง ๕ นาที ฝนหยุดตก
ขาดเม็ดเลยทีเดียว อาจารย์ประทุมได้ไปเอาผ้ามาให้หลวงพ่อเปลี่ยน เพราะเข้าใจว่าผ้าไตรหลวงพ่อ
คงเปียกชุ่มโชกไปหมดแล้ว หลวงพ่อท่านบอกว่า “ไม่เปลี่ยนน่อ” ปรากฏว่า “ผ้าไตรที่หลวงพ่อครอง
อยู่นั้นไม่ได้เปียกเลยแม้แต่น้อย” ฝนที่ตกนั้นตกแต่ในบริเวณวัดเท่านั้น นอกเขตวัดออกไปฝนไม่ตก
เลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

เหรียญเสมา หลังพระพุทธชินราช หลวงพ่อเขียน จัดสร้างปี พ.ศ.๒๔๘๐
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ประวัติ หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
วัดสานักขุนเณร
“มีคนเล่าลือถึง หลวงพ่อองค์หนึ่งว่า วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์นัก ทั้งมีการประพฤติปฏิบัติ ในทาง
กรรมฐาน เคร่งครัดโดยเฉพาะเวลาวิกาลแล้ว มักจะนั่งสมาธิอยู่ค่อนคืนเป็นประจา และ ที่มหัศจรรย์
ผิดแผกกว่าพระอาจารย์อื่นๆ ก็คือ ท่านหัวเราะเหมือนเสียงไก่ขัน ! หลวงพ่อรูปนี้ จาพรรษาอยู่ที่
วัดสานักขุนเณร ตาบลวังงิ้ว อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีชื่อว่า หลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
หลวงพ่อเขียน เมื่อเป็นฆราวาสนั้น ท่านมีชอื่ ว่า เสถียร เกิดเมื่อ วันเสาร์ เดือน ๔ ปีขาล (พ.ศ.
๒๓๙๙) ที่บ้านตลิ่งชัน ตาบลชอนไพร อาเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ บิดาชื่อ ทอง มารดาชื่อ ปลิด
มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน ๕ คน เป็นชาย ๓ หญิง ๒ ตัวท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ เมื่อยังครั้งเยาว์วัย หลวง
พ่อเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี เกิดศรัทธาอยากบวชเป็นสามเณร จึงขออนุญาตจาก
บิดามารดา ท่านจึงได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ ที่วัดทุ่งเรไร ในขณะที่เป็นสามเณร
ได้ศึกษาอักขรสมัยกับท่านสมภาร พออ่านออกเขียนได้และได้เรียนภาษาขอม ควบคู่ไปกับภาษาไทย
และเนื่องด้วยท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการเขียนอ่าน ท่านสมภารจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “เสถียร”
มาเป็น “เขียน” นับแต่บัดนั้น
สามเณรเขียนอยู่ในสมณเพศ จนอายุใกล้จะอุปสมบท ท่านได้สกึ ออกมาเป็นฆราวาส อยู่ระยะหนึ่ง
จนอายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (พ.ศ. ๒๔๒๐) ท่านได้เข้าอุปสมบท ณ วัดภูเขาดิน ใกล้กับแม่น้าป่าสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพระอาจารย์ประดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระอาจารย์สอน กับพระอาจารย์
ทองมี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

แผนที่ตั้ง วัดสานักขุนเณร ตาบลวังงิ้ว อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เมื่อ หลวงพ่อเขียน อุปสมบทได้ หนึ่งพรรษา บิดามารดา ได้รบเร้าให้ท่านสึก เพื่อจะได้แต่งงานกับ
หญิงสาวผู้หนึ่ง ที่บิดามารดาอยากได้มาเป็นสะใภ้ แต่หลวงพ่อท่านปฏิเสธ และเพื่อให้พ้นความ
ยุ่งยาก ท่านจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านวังตะกู อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในระยะ
นั้นทางวัดวังตะกูขาดพระภิกษุที่จะจาพรรษา ในปีนั้นกานันตาบลวังตะกูจึงนิมนต์ให้ท่านจาพรรษา
ณ ที่นั้น
ต่อมาท่านได้ไปศึกษา ปริยัติธรรม ที่วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี มี พระอาจารย์ทอง เป็นครูสอน
ท่านอยู่วัดเสาธงทองถึง ๙ พรรษา หลวงพ่อก็อาลาพระอาจารย์ทอง เพื่อไปศึกษาต่อ ที่วัดรังษี
กรุงเทพฯ มี เจ้าคุณธรรมกิตติ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ศกึ ษาเล่าเรียน ทั้งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ
อย่างเคร่งครัด นานถึง ๑๖ พรรษา แต่เมื่อวัดรังษี จะโอนจากวัดมหานิกายเข้าเป็นวัดธรรมยุตนิกาย
ท่านไม่เต็มใจจะเปลี่ยนนิกาย จึงได้ออกจากวัดรังษี มาจาพรรษาที่วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี
อีกครั้งหนึ่ง ท่านกลับมาจาพรรษาที่วัดเสาธงทอง ได้ ๙ พรรษา กานันตาบลวังตะกู และชาวบ้านจึง
ได้เดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อให้มาจาพรรษาที่วัดวังตะกู อีกวาระหนึ่ง หลวงพ่อก็รับนิมนต์ และได้
ออกเดินทางมาจาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู ตัง้ แต่บัดนั้น

รูปปั้นและภาพหลวงพ่อเขียน ณ วัดสานักขุนเณร
หลวงพ่อเขียน มาอยู่วัดวังตะกูได้ไม่กี่ปี ผู้ใหญ่พลาย บ้านห้วยเวียงใต้ ได้นาม้าตัวเมียมาถวายหลวง
พ่อตัวหนึ่ง และต่อมานายทอง บ้านเขาอีแร้ง ก็ได้นาม้าตัวผู้สีเขียว ค่อนข้างดุ ชื่อ อ้ายเขียวยักษ์ มา
ถวายหลวงพ่ออีก วันหนึ่ง หลวงพ่อเขียน จูงอ้ายเขียวยักษ์ ไปกินน้าที่สระข้างวัด อ้ายเขียวยักษ์ เห็น
สระน้าอยู่เบื้องหน้าก็ออกวิ่งไปด้วยความคึกคะนอง แล้วนึกอย่างไรไม่ทราบ มันกลับวิ่งหวนเข้ามาหา
หลวงพ่อ ตรงเข้าโขก และกัดท่านที่หน้าผาก ไหล่ขวา และหน้าอก จนหลวงพ่อล้มกลิ้งไป แต่จะหา
รอยแผลสักน้อยก็ไม่มี มีแต่รอยเขียวช้าเท่านั้น ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ พากันคว้าไม้จะเข้าไปไล่ตี
เจ้าเขียวยักษ์ แต่หลวงพ่อรีบลุกขึ้น และร้องห้ามไม่ให้ตีมัน ท่านบอกว่า “อ้ายเขียว มันลองหลวง
พ่อน่อ” วันรุ่งขึ้น หลวงพ่อได้นาหญ้าอ่อนไปกามือหนึ่ง แล้วเป่าคาถา อึดใจเดียวก็ยื่นให้เจ้าเขียว
ยักษ์กิน แล้วท่านยังยกข้าวเปลือกที่แช่ในถังน้า มาให้มันเป็นของแถมเสียอีก หลังจากเจ้าเขียวยักษ์
กินหญ้าอ่อน และข้าวเปลือกแล้ว มันก็ยืนนิ่งเฉย ปล่อยให้หลวงพ่อลงอักขระที่กีบเท้าทั้งสี่ข้าง

อยู่มาวันหนึ่ง เจ้าเขียวยักษ์เกิดหลุดเชือก ไปกินข้าวในนา ของมรรคทายกนวม มรรคทายกเกิดโมโห
คว้าปืนลูกซองยาว ยิงเจ้าเขียวยักษ์ด้วยลูกเก้า (ลูกแบบแตกปลาย) ลูกปืนถูกเจ้าเขียวยักษ์อย่างจัง
แต่ไม่ระคายผิวเจ้าเขียวยักษ์เลย นางมา เมียมรรคทายกนวม เห็นดังนั้น ก็เกิดความโมโหหนักขึ้น
ถึงกับไปยืนด่าว่า หลวงพ่อด้วยถ้อยคาหยาบคาย ต่างๆ นานา หาว่าหลวงพ่อเลี้ยงม้าไม่ดี ปล่อยให้ไป
รบกวนชาวบ้าน ให้เดือดร้อนเสียข้าวเสียของหลวงพ่อท่านนิ่งฟังพักใหญ่ ก็บอกว่า “เอ็งทาเป็นด่าข้า
ดีไปเถอะ ระวังปากเอ็งจะเน่า” ต่อมาอีกไม่กี่วัน นางมาได้เกิดป่วยเป็นโรคปากเปื่อย ถึงกับล้มหมอน
นอนเสื่อ จมขี้จมเยี่ยว เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้ที่พบเห็น แต่เมื่อมีคนไปบอกหลวงพ่อ ท่านก็เมตตาสงสาร
ได้ใช้ให้คนไปบอกนางมา ให้หาดอกไม้ธูปเทียน มาขอขมาท่านเสีย นางมาทราบแล้ว ก็รีบปฏิบัติตาม
ทันที มิช้าก็หายป่วย
ม้าของหลวงพ่อเขียน ที่เดิมมีเพียงตัวเมีย กับตัวผู้ คือเจ้าเขียวยักษ์นั้น ต่อมาก็ได้ผสมพันธุ์กัน จนถึง
ปี ๒๔๗๗ ม้าก็เพิ่มจานวนถึง ๗๐ ตัว ในจานวนนี้ มันได้แบ่งพวกออกเป็น ๓ ฝูงๆ ละเกือบ เท่าๆ กัน
ในฤดูแล้งม้า จะถูกปล่อยให้ไปหากินตามชายป่า หัวหน้าฝูงจะเป็นผู้นา แต่ละฝูงจะอยู่ห่างกันไม่เกิน
๑ เส้น (๔๐ เมตร) พอตกเวลาเย็น มันก็จะทยอยกันกลับวัด เข้าคอกเองโดยไม่ต้องมีคนไปไล่ต้อน ถ้า
เป็นฤดูฝน หรือฤดูหนาว หลวงพ่อจะเอาข้าวเปลือกแช่น้า มากองหลายๆ กองให้ม้ากิน บางทีท่านก็
เอาน้าตาลปี๊บ ไปป้อนลูกม้า ท่านทาเช่นนีเ้ กือบจะเป็นประจา ด้วยความเมตตา
ขณะที่หลวงพ่อเขียน จาพรรษาอยู่ที่วัดวังตะกู ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ นั้น หลวงพ่อพร้อมด้วยพุทธบริษัท
ได้ชวนกันสละทุนทรัพย์ ตามกาลัง และศรัทธา และได้ช่วยกันหาปัจจัย สร้างโบสถ์ กาแพงแก้ว ซุ้ม
ประตู และเจดีย์ ตัวพระอุโบสถนั้นเพียงแต่ก่ออิฐ แต่ยังมิได้ฉาบปูน แต่ในระหว่างการก่อสร้าง มรรค
ทายกผู้หนึ่งเป็นผู้รักษาเงิน และบัญชี ได้ยกั ยอกเอาเงินก่อสร้างอุโบสถไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยนา
เงินไปซื้อไร่นา และปลูกบ้านเรือนใหญ่โต ทั้งได้ทาลายหลักฐานบัญชีเดิม แล้วทาบัญชีใหม่ปลอม
แปลงแทน ครั้นถึงวันจ่ายค่าแรงงานก่อสร้างแก่นายช่าง หลวงพ่อก็เรียกปัจจัยจากมรรคทายกผู้นั้น

แต่กลับได้รับคาปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉย ว่าเงินที่ตนเก็บไว้ได้ถูกเบิกจ่ายไปหมดแล้ว เมื่อเหตุการณ์
เป็นเช่นนั้น การก่อสร้างอุโบสถจึงได้หยุดชะงักลงทันที ชาวบ้านที่รู้เรื่องก็พากันมาถามหลวงพ่อ ท่าน
บอกแก่พวกเขาเหล่านั้นว่า “ใครโกงปัจจัยสร้างโบสถ์ ไม่ว่ารายไหนก็รายนั้น เป็นต้องคลานขี้คลาน
เยี่ยว มันจะต้อฉิบหายวายวอด ถือกะลาขอทานเขากิน ไม่จาเริญสักคนน่อ” อยู่ต่อมาไม่นาน ความ
วิบัติก็บังเกิดขึ้นแก่มรรคทายกผู้นั้น กับภรรยา ตลอดจนลูกสาว ลูกชาย ด้วยเกิดการเจ็บป่วยได้ไข้
ขึ้นมาพร้อมกันในวาระเดียว เริ่มด้วยเกิดคันลูกนัยน์ตา รักษาอย่างไรก็ไม่หาย จนในที่สุด ตาบอด
หมดทุกคน แม้หลานของมรรคทายกผู้นั้น ก็เกิดมาเสียลูกนัยน์ตาไปคนละข้าง ต้องทนทุกข์ทรมาน
คลานขี้คลานเยี่ยว ดังหลวงพ่อท่านว่าไว้ไม่มีผิด เงินทองที่มีอยู่ ก็ถูกนามาใช้จ่ายในการรักษาจนหมด
ตัว ถึงกับขายไร่นา เพื่อนาเงินมาบาบัดรักษา และพลอยหมดสิ้นลงอีก ถึงกับต้องจูงกันไปเที่ยว
ขอทานเขากิน ในที่สุด ก็ล้มหายตายจากกันไป ที่มีชีวิตอยู่ ก็ร่อนเร่ระเหระหน ไปคนละทิศละทาง
จนสิ้นวงศ์วานหว่านเครือ ไม่มีเชื้อสายเหลือในตาบลวังตะกู แม้แต่คนเดียว !
สมัยหนึ่ง มหาบุญเหลือ เจ้าอาวาส วัดชัยมงคล กับ มหาชั้น เจ้าอาวาส วัดท่าฬ่อ เดินทางไปเทศน์ที่
บ้านห้วยพุก เมื่อเทศน์จบ ก็ได้เวลาประมาณ ๔ โมงเย็นเศษๆ เข้าไปแล้ว จึงรีบออกเดินทางจากบ้าน
ห้วยพุก ฝ่าป่าฝ่าดงเรื่อยมา เพราะสมัยนั้นการสัญจรไปมา ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นพื้น ท่านเจ้า
อาวาสทั้งสอง ไม่คุ้นกับเส้นทาง จึงเดินวกวนอยู่ในดงช้านาน บ้านช่องผู้คนก็ไม่ค่อยจะมี นานๆ จึงจะ
พบสักหลังหนึ่ง เมื่อชาวบ้านป่าช่วยชี้หนทางให้ ก็เดินกันจนเท้าระบมแทบจะไปไม่ไหว จนถึงเวลา
กลางคืน ก็ไปถึงตาบลวังตะกู ท่านมหาบุญเหลือ จึงบอกท่านมหาชั้นว่า คงจะต้องนอนพักค้างคืนกับ
หลวงพ่อเขียนก่อน เพราะจะเดินทางต่อไปจนถึงบางมูลนากไม่ไหว ท่านมหาบุญเหลือรู้จักกับ หลวง
พ่อเขียนดี เมื่อไปถึงวัด ได้พากันตรงไปกุฏหิ ลวงพ่อ ก็เห็นประตูหน้าต่างปิดหมด แลเห็นแสงไฟทาง
ช่องลมสลัวๆ ท่านมหาทั้งสองจึงกระซิบกระซาบกันว่า “อย่าไปเรียกท่านเลย จะเป็นการรบกวนท่าน
เปล่าๆ เรานอนข้างนอกหน้ากุฏิท่านนี่แหละ” ท่านมหาชั้นจึงเอนกายลงนอน ด้วยความอ่อนเพลีย
แต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียง หลวงพ่อเขียน ร้องทักมาจากในห้องว่า “โธ่เอ๋ย มหา ! เดินหลงทางกันมา
ซิน่อ แย่เลยหนอ พักนอนกันเสียที่นี่ ไม่ต้องเกรงใจน่อ” พลางท่านก็เปิดประตูออกมาต้อนรับ

วัดสานักขุนเณร ตาบลวังงิ้ว อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เมื่อครั้งหลวงพ่ออยู่วัดวังตะกูนั้น ได้มีผู้นาสัตว์ป่าทั้งหลาย มาถวายอยู่เนืองๆ อาทิเช่น ลิง ชะนี เก้ง
กวาง วัวแดง จระเข้ เป็นต้น โดยเฉพาะลูกกวางนั้น หลวงพ่อได้เอาเศษจีวรผูกคอไว้ เพื่อให้คน
ทั้งหลายได้รู้ ว่าเป็นกวางของวัด เจ้ากวางตัวนี้เติบโตขึ้นมา และเชื่องมาก มันมักจะติดตามหลวงพ่อ
ไปไหนๆ อยู่เสมอ บางคราวมันก็จะหนีท่านไปกินข้าว หรือเหยียบย่าข้าวในนา ของชาวบ้านเสียหาย
บ่อยๆ หลวงพ่อจึงนาไปให้ ท่านอาจารย์เทิน วัดสานักขุนเณร เลี้ยงดูแทนท่าน ท่านได้บอกกับมันว่า
“เอ็งไปอยู่กับ อาจารย์เทิน วัดสานักขุนเณรน่อ แล้วไม่ต้องกลับมาหาข้าอีกน่อ” เมื่อหลวงพ่อให้ลูก
ศิษย์นากวางไปให้ท่านอาจารย์เทินแล้ว ปรากฏว่าเจ้ากวางไม่เคยกลับมาที่วัดวังตะกูอีกเลย ทั้งๆ ที่
วัดทั้งสองไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเท่าใดนัก เมื่อกวางไปอยู่กับท่านอาจารย์เทินแล้ว ไม่ว่าท่านจะรับนิมนต์
ไปที่บ้านใคร มันจะออกไปตามหาท่านถูกทุกครั้ง แม้ว่าบางครั้ง ท่านจะออกไปจากวัด ขณะที่มัน
ไม่ได้อยู่ในวัด แต่เมื่อมันกลับมา ก็จะออกตามหาท่านอาจารย์ได้ถูกต้องทุกครั้ง

รูปหล่อหลวงพ่อเขียน ณ วัดสานักขุนเณร
อยู่มาวันหนึ่ง กวางออกไปหากินไกลวัด ในหมู่บ้านที่มันเคยไป ชาวบ้านไม่รู้ว่าเป็นกวางวัด นึกว่าเป็น
กวางป่า จึงเอาปืนมาไล่ยิง แต่ไม่ถูกสักนัดเดียว เผอิญพวกนั้นเหลือบไปเห็นเศษจีวร ที่หลวงพ่อเขียน
ผูกคอมันไว้ จึงรู้ว่าเป็นกวางวัด ก็ร้องบอกห้ามปรามกัน แต่กวางตกใจเสียงปืน มันก็วิ่งเตลิดผ่านหน้า
บ้านของชายคนหนึ่ง ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องราว ก็คว้าปืนลูกซองยิงสกัดออกไป ลูกปืนไปถูกลูกนัยน์ตา
ขวาของกวาง ถึงแก่ตาบอด แต่ต่อมาไม่ช้านาน เขาผู้นั้นไปตัดฟืนในป่า ถูกกิ่งไว้วัดเข้าที่ตาข้างขวา
ถึงกับตาแตก และบอดในเวลาต่อมา เป็นที่น่าอัศจรรย์... (ที่กรรมตามทันอย่างรวดเร็ว)
หลวงพ่อได้อยู่วัดวังตะกู เป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้มีอาจารย์รูปหนึ่ง เดินทางมา
จากจังหวัดนครราชสีมา ได้มาขอพักอยู่ที่วัดวังตะกู ครั้นอยู่นานเข้าก็มีประชาชนนับถือมาก เลยถือ

โอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าอาวาส โดยมีทายกบางคนให้การสนับสนุน จึงได้รื้อกุฏิปลูกใหม่ ให้เรียงเป็นแถว
เป็นระเบียบ ดูจะเป็นการขับไล่หลวงพ่อเขียนทางอ้อม โดยเว้นกุฏิของหลวงพ่อ ทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยวอยู่
องค์เดียว นอกจากนั้นยังได้สร้างเชิงตะกอนเผาศพ ไว้ด้านทิศตะวันออก ใกล้ๆ กับกุฏิของหลวงพ่อ
เวลาเผาศพ กระแสลมก็จะพัดควัน และกลิ่นเข้าหากุฏิหลวงพ่อ จนตลบอบอวลไปหมด ทาให้ท่าน
ได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะการเผาศพในสมัยนั้น กว่าจะไหม้หมดก็กินเวลาหลายชั่วโมง ถึงแม้
หลวงพ่อจะได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใด ท่านก็ทนอยูไ่ ด้โดยใช้ขันติธรรมไม่ยอมไปไหน อีกทั้งใน
ขณะนั้น ทายกเก่าๆ ก็ตายเกือบหมดแล้ว ท่านจึงขาดที่พึ่ง
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ กานันเถาว์ ทิพย์ประเสริฐ บ้านสานักขุนเณร ขณะนั้นยังเป็น กานันตาบลวังงิ้ว
เป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ทั้งมีความเคารพนับถือหลวงพ่อมาก จึงพร้อมกับ คณะทายก อุบาสก
อุบาสิกา ได้พากันมานิมนต์หลวงพ่อ ขอให้ไปจาพรรษาที่วัดสานักขุนเณร ซึ่งอยู่ห่างไกลจากวัดวัง
ตะกู ประมาณ ๕ กิโลเมตร คณะที่ไปนิมนต์หลวงพ่อได้รับปากกับท่านว่า จะช่วยสร้างกุฏิให้พอเพียง
กับพระภิกษุสงฆ์ ที่ตดิ ตามท่านไปด้วย ทั้งจะสร้างคอกม้าให้กว้างขวาง พอที่จะบรรจุม้าทั้ง ๗๐ ตัว
ของหลวงพ่อ ได้อย่างสบาย หลวงพ่อได้มองเห็นเจตนาดี และเสียอ้อนวอนมิได้ ก็รับนิมนต์ไปอยู่วัด
สานักขุนเณร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ระหว่างวัดสานักขุนเณร กับวัดวังตะกู มิได้ขาด
ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงพ่อจึงตัดสินใจที่จะไปจาพรรษาอยู่ที่วัดสานักขุนเณร แต่ก่อนท่านจะจาก
ไป หลวงพ่อได้ไปยืนทาสมาธิ ที่ต้นไม้ทุกต้น ภายในบริเวณวัดวังตะกู เสมือนหนึ่งท่านจะอาลาเทพย
ดา ที่ต้นไม้เหล่านั้น เพราะท่านอยู่ที่นี้มาถึง ๓๐ พรรษา เมื่อหลวงพ่อไปอยู่วัดสานักขุนเณรแล้ว
คณะทายกทายิกา วัดวังตะกู มีความอาลัย ก็พากันมานิมนต์หลวงพ่อให้กลับไปจาพรรษา ที่วัดวัง
ตะกูตามเดิม ด้วยความเมตตา ท่านก็กลับไปอยู่วัดวังตะกูอีก ๑ สัปดาห์ แล้วท่านก็ขอตัวกลับมาอยู่
วัดสานักขุนเณร แต่นั้นมา

สมัยหนึ่ง ท่านอาจารย์ประทุม สุนทรเกล้า เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อเขียน ที่
สานักวัดขุนเณร ได้ขออนุญาตท่านหล่อรูป และสร้างเหรียญหลวงพ่อ โดยจะจัดพิธีพุทธาภิเษก ให้
ประชาชนบูชา เพื่อหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์ วัดวังตะกู หลวงพ่อก็อนุญาต ในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้น
ทางคณะกรรมการได้นิมนต์ พระอาจารย์สาคัญๆ หลายรูปมาร่วมพิธีปลุกเสก เป็นอันมาก ในขณะ
ประกอบพิธีอยู่นั้น ทั้งๆ ที่ท้องฟ้าแจ่มใส ปราศจากเมฆหมอก ก็ปรากฏว่า... สายฝนได้ตกลงมาอย่าง
หนัก พระอาจารย์ต่างๆ ที่กาลังทาพิธีต้องหนีขึ้นกุฏิหมด เหลือแต่หลวงพ่อองค์เดียว กรรมการก็รีบ
เข้าไปนิมนต์ท่าน ขึ้นกุฏิหลบฝน แต่ท่านกลับบอกว่า ถ้าท่านลุกจากที่นี้อีกองค์หนึ่ง พิธีก็เสียหมด ทั้ง
ยังกล่าวต่อไปว่า “ฝนมันตกไม่นานหรอกน่อ เพียง ๕ นาทีเท่านั้นก็หาย เทวดาเขาให้ฤกษ์ดีน่อ”
บรรดากรรมการทั้งหลาย ได้ฟงั หลวงพ่อบอกเช่นนั้น ก็คอยจับเวลาดู ครั้นได้เวลาครบ ๕ นาที ฝนก็
หยุดตก ขาดเม็ดทันที !
ท่านอาจารย์ประทุมคิดว่า สายฝนกระหน่าอย่างนี้ หลวงพ่อคงจะเปียกฝน โชกไปทั้งตัว จึงนาเอาผ้า
ไตรไปถวายหลวงพ่อ เพื่อให้ครองใหม่แทนผืนเก่า แต่หลวงพ่อบอกว่า “ไม่ เปลี่ยนน่อ” ปรากฏว่า
ผ้าไตรที่หลวงพ่อครองอยู่นั้น ไม่เปียกฝนแม้แต่น้อย และบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ ไม่มีแม้แต่ละอองฝน
ประดุจมีคนมากางกลดเฉพาะตัวท่านฉะนั้น ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ฝนตกแต่ในบริเวณวัด
เท่านั้น นอกเขตวัดออกไป ไม่มีฝนตกเลย แม้แต่เม็ดเดียว
เนื่องจากสัตว์ป่า ที่ชาวบ้านเขานามาถวายหลวงพ่อ มีจานวนมากขึ้นทุกที และสัตว์เหล่านั้นมักจะไป
เหยียบย่าพืชผลของชาวบ้าน ได้มีบุคคลบางคนเขียนบัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนไปยังนายอาเภอบางมูล
นาก ทางอาเภอจึงส่งเรื่องให้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรพิจารณา ทางเจ้าคณะจังหวัด ได้รับหนังสือจาก
นายอาเภอแล้ว จึงได้ตั้งคณะกรรมการไปสอบสวนหลวงพ่อเขียน ประกอบด้วยผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอาเภอ และมีปลัดอาเภอบางมูลนากร่วมด้วย ทางคณะสงฆ์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ไปสอบสวนให้ได้ตัวเจ้าทุกข์ ว่าเป็นความจริงตามคาร้องเรียนหรือไม่ และให้สอบถามชาวบ้าน

รูปปั้นและภาพหลวงพ่อเขียน ณ วัดสานักขุนเณร
หากจะปลดหลวงพ่อเขียน จากตาแหน่งเจ้าอาวาส แล้วให้พระที่อาวุโสรองลงมาเป็นเจ้าอาวาสแทน
จะขัดข้องหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการเดินทางไปถึงวัดได้เรียกประชุมชาวบ้าน ในเบื้องต้น ปลัดอาเภอ
ได้สอบถามหลวงพ่อเขียนว่า “หลวงพ่อเลี้ยงสัตว์ และผสมพันธุ์ จนมีเป็นจานวนมาก ใช่หรือไม่ ? ”
หลวงพ่อตอบว่า “อาตมาไม่ได้เลี้ยง ชาวบ้านเขาพากันนามาถวาย ขัดศรัทธาไม่ได้ก็รบั ไว้น่อ ทั้ง
อาตมาก็ไม่ได้ผสมมัน พวกมันผสมกันเองน่อ” จากนั้น คณะกรรมการได้สอบถามหาตัวเจ้าทุกข์ผู้
ร้องเรียน แต่ไม่มีผู้ใดแสดงตัวออกมา ครั้นคณะกรรมการสอบถามชาวบ้าน ถึงเรื่องจะเปลี่ยนตัวเจ้า
อาวาส ว่าเห็นสมควรให้พระอาวุโสองค์ใด เป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่อเขียน ก็ไม่มีผู้ใดเสนอ เมื่อ
สอบถามต่อไปว่า ผู้ใดเห็นควรให้หลวงพ่อเขียนเป็นเจ้าอาวาสต่อไป ปรากฏว่าชาวบ้านสนับสนุนเป็น
เอกฉันท์ ในที่สุดคณะกรรมการก็เอาผิดหลวงพ่อเขียนไม่ได้ และจาต้องให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสต่อไป

หลวงพ่อเขียน พร้อมด้วยกานันเถาว์ ทิพย์ประเสริฐ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และประชาชน ได้
ช่วยกันก่อสร้าง ถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดสานักขุนเณร หลายอย่าง ดังนี้
๑. กุฏิหอสวดมนต์
๒. หอประชุมสงฆ์
๓. สร้างสะพานข้ามคลอง เชื่อมวัดกับหมู่บ้าน
๔. สร้างพระประธาน ๑ องค์
๕. สร้างศาลาหลังใหญ่ กว้าง ๑๒ วา ยาว ๑๕ วา
๖. สร้างพระอุโบสถ ๑ หลัง
เนื่องจาก กานันเถาว์ ทิพย์ประเสริฐ ได้ยกที่ดินให้ เพื่อทาการก่อสร้างอาคารเรียน หลวงพ่อเขียน
ท่านได้มองเห็นความสาคัญของการศึกษา จึงได้มอบปัจจัยจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทแก่ทางราชการ

เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งนี้ เมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จ ทางราชการจึงได้ตั้งชื่อว่า
โรงเรียนวัดสานักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) เพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งคุณความดีของหลวงพ่อ
โรงเรียนแห่งนี้ เปิดทาการสอน ตั้งแต่ชั้น ประถมปีที่ ๑ ถึง ประถมปีที่ ๗ (ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล ประถม และ มัธยม๑-๓ ) นับว่าหลวงพ่อได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนของชาติ ให้
เจริญก้าวหน้า ด้วยเมตตาธรรมของท่านเป็นอย่างยิ่ง
การเจริญกรรมฐานของหลวงพ่อนั้น ท่านมักจะปฏิบัติในเวลาดึกสงัด ปราศจากสรรพสาเนียงรบกวน
ชาวบ้านจานวนมาก ไม่มีผู้ใดทราบ ว่าหลวงพ่อใช้เวลาเจริญกรรมฐานตอนไหน เพราะในยามค่าคืน
จะมีแสงไฟสลัวๆ ในกุฏิของหลวงพ่อเสมอๆ และมักจะดับเอาตอนรุ่งสางแล้ว ตามปกติในเวลา
กลางวัน ท่านก็ต้องออกมานั่งปัดเป่าความทุกข์ให้แก่ชาวบ้าน ที่พากันหลั่งไหลมานมัสการไม่ขาดสาย
ตั้งแต่เช้าจรดเย็นเป็นประจา แม้กระทั่ง เมื่อสังขารของท่าน ทรุดโทรมมากแล้วก็มิได้เว้น
หลวงพ่อเขียน มีโรคประจาตัวท่านอยู่โรคหนึ่ง นั่นก็คือ โรคหืด ซึ่งเป็นโรคที่ทรมานท่านเป็นอย่าง
มาก เมื่อเวลาโรคกาเริบ แต่หลวงพ่อจะไม่แสดงอาการใดๆ ออกมา เพราะท่านระงับด้วยขันติธรรม
ต่อมา เมื่อท่านชราภาพมากขึ้นทุกขณะ ท่านฉันภัตตาหารไม่ค่อยจะได้ ทาให้เรี่ยวแรงหมดไปทุกที
คณะกรรมการวัด และศิษยานุศิษย์ จึงได้นาหลวงพ่อไปรักษา ที่สถานพยาบาลในตลาดบางมูลนาก
แต่เนื่องจากความชรา และโรคกาเริบ สุดความสามารถของแพทย์จะรักษาท่านได้ ท่านก็ถึงแก่
มรณภาพด้วยอาการสงบ ในคืนวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เวลา ๒๓.๕๐ น. สิริรวมอายุได้
๑๐๘ ปี
หลวงพ่อเขียนท่านศักดิ์สิทธิ์ แม้เมื่อท่าน มรณภาพไปแล้ว ดังเช่นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ได้มีคนร้าย ไม่ทราบจานวนนารถยนต์มาขน พระโมคคัลลาน์ และ
พระสารีบุตร ที่หลวงพ่อเขียนได้หล่อไว้ ซึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดวังตะกู ประมาณ ๔๐ กว่าปี
มาแล้ว ต่อมา พระอุโบสถพัง ทางวัดจึงย้ายไปประดิษฐานไว้ ในพระวิหารวัดวังตะกู พร้อมด้วยพระ
ประธาน และรูปหล่อของหลวงพ่อ คนร้ายจานวนดังกล่าว ได้ลอบไขกุญแจเข้าไปหามเอาพระโมคคัล
ลาน์ และพระสารีบุตร ออกมาได้แล้ว แต่ยงั ไม่พ้นเขตวัด คนร้ายอีกจานวนหนึ่ง เตรียมติดเครื่องยนต์

รูปปั้นหลวงพ่อเขียน ณ วัดสานักขุนเณร
คอยอยู่นอกวัด แต่กลุ่มที่อยู่ในวัด หาทางออกนอกวัดไม่ได้ รถที่อยู่นอกวัดก็เกิดขัดข้อง แก้ไขเท่าใดก็
ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ คนร้ายที่ช่วยกันหามพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร จึงจาเป็นต้องนาพระ
ทั้งสององค์ไปซุ่มไว้ ข้างที่บรรจุอัฐิ นายมานพ จันทร์พวง เหล่าคนร้ายทั้งหมด ได้กลับมาที่รถ และ
ช่วยกันแก้ไขรถ อยู่นานหลายชั่วโมง จนฟ้าเริ่มสาง เป็นเวลาที่ชาวบ้านจานวนมาก มาตักน้าในสระ
ของวัด พอชาวบ้านมากันมากเข้า รถก็ติดพอดี คนร้ายไม่กล้าวกกลับไปขนเอาพระที่ซ่อนไว้ จึง
จาต้องขับรถหนีไป เมื่อคนร้ายไปแล้ว ชาวบ้านเห็นประตูวิหารเปิดอยู่ และไม่เห็นพระโมคคัลลาน์
พระสารีบุตร จึงนาความไปแจ้งแก่เจ้าอาวาส และช่วยกันหาอยูน่ านก็ไม่พบ ในที่สุดเจ้าอาวาสวัดวัง
ตะกู ได้จุดธูปเทียนบอกกล่าวแก่หลวงพ่อเขียน จึงได้พบพระ ถูกซ่อนไว้ในที่บรรจุอัฐิ...
อานาจจิตอันมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเขียน ยังมีอีกมากมาย และเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันไป ควบคู่
กับคุณงามความดีของท่าน ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวบ้านบางมูลนาก จนตราบเท่าทุกวันนี้
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