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สำ�นักเข�อ้อ เมืองพัทลุง คือต้นธ�รไสยเวทพุทธ�คม
หนึ่งเดียวเมืองใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวิทย�คมที่มีก�ร
สืบทอดแผ่ขย�ยออกไปกว้�งขว�ง ประดุจรัศมีแห่งแสง
ตะวัน ได้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๘ นับเป็นเวล�
ย�วน�นกว่�สหัสวรรษแล้ว 

จ�กสำ�นักบำ�เพ็ญพรตฤ�ษี พรหม�จ�รย์ ได้
พัฒน�ม�เป็นวัดเข�อ้อในพระพุทธศ�สน�ที่มีคว�ม
สำ�คัญท�งศิลปะและโบร�ณคดี มีชื่อเสียงโด่งดังท�ง
ไสยศ�สตร์ เรียกกันแต่เดิมม�ว่� “วัดพระอาจารย์ขลัง” 

คว�มยิ่งใหญ่ของวิทย�ยุทธพุทธ�คม เข�อ้อ 
เปรียบเสมือนแม่เหล็กใหญ่ ที่ดึงดูดผู้คนในแผ่นดินให้
เดินท�งไปศึกษ�สรรพวิทย�คมและพิธีกรรมอย่�งต่อ
เนื่อง ศิษย์สำ�นักเข�อ้อมีทุกระดับชนชั้น ฝ่�ยบรรพชิต
และคฤหัสถ์ จึงมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในภ�คใต้แผ่ขย�ยไป

คำ�นำ�ผู้เขียน
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ถึงแหลมมล�ยู ทั้งศิษย์ส�ยตรงและท�งส�ยวิช�ที่
สืบทอดจ�กครบู�อ�จ�รยก์นัม�อย�่งตอ่เนือ่งถึงปจัจบุนั

เหตนุี ้สำ�นกัเข�ออ้ เปรยีบไดด้ัง่สำ�นกัตกัศลิ� ทศิ�
ป�โมกข์ หรือเส้�หลินแห่งเมืองพัทลุง ดังนั้น ผู้เขียนได้
มีแรงบันด�ลใจหล�ยประก�รให้เขียนบันทึกตำ�น�น 
“ตามรอยขมังเวท	 ผู้วิเศษเขาอ้อ” เพื่อให้ปัจฉิมชนได้
ศกึษ�เร่ืองร�วต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในสำ�นกัเข�ออ้ ตัง้แตอ่ดตี
ถึงปัจจุบัน โดยนำ�เสนอตำ�น�นประวัติสองพระปรม�จ�รย์ 
พระอ�จ�รย์ทองหูย�น พระอ�จ�รย์ทองเฒ่� จอมยุทธ
พุทธ�คมเข�อ้อเป็นบทนำ�เบื้องต้น

จ�กนั้น ได้จัดประเภทศิษย์เข�อ้อส�ยบรรพชิต 
และส�ยคฤหัสถ์ในแต่ละส�ยจังหวัดเป็นลำ�ดับต่อเนื่อง
กนัไป ทัง้ในอดตีและปจัจุบนั เพือ่ใหเ้หน็คว�มสำ�คญัของ
ศิษย์ส�ยเข�อ้อแต่ละบุคคลไป

นอกจ�กน้ัน ได้จัดภ�คผนวกด้�นพิธีกรรม
ไสยศ�สตร์เข�ออ้ ต�มประสบก�รณท์ีไ่ดไ้ปสมัผสักบัตวั
เอง เพื่อเป็นข้อมูลในก�รศึกษ�ต่อไป
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ก�รรวบรวมเรียบเรียงในคร้ังนี้ ได้ศึกษ�ค้นคว้�
อย่�งดีจ�กข้อมูลศิษย์ส�ยเข�อ้อ ทั้งพระสงฆ์และ
คฤหัสถ์ จึงมั่นใจได้ว่�ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้ว คว�ม
สำ�เร็จของหนังสือเล่มน้ี เกิดจ�กคุณูปก�รบุคคลหล�ย
ท�่นทีใ่หก้�รสนบัสนนุดว้ยดเีปน็กำ�ลงั รวมถงึสำ�นกึพมิพ์
ด้วย จึงขอบพระคุณในน้ำ�ใจอย่�งสูงยิ่งไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
ห�กจะมีข้อผิดพล�ดประก�รใด ขอน้อมรับเพื่อจะได้
แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ในโอก�สต่อไป

       
สงวน สมกาย
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ห�ก “ตักศิลา” ถือเป็นศูนย์กล�งคว�มรู้อันยิ่งใหญ่ 
จนนับว่�เป็น “ทิศาปาโมกข์”	แห่งอินเดียโบร�ณแล้ว	“เขา
อ้อ”	 ก็ส�ม�รถเรียกได้อย่�งเต็มภ�คภูมิว่�เป็น	 “ทิศา

ปาโมกข์แดนสยาม” เช่นกัน

ดว้ยชือ่เสยีงอนัขจรขจ�ย และสดุยอดสรรพวชิ�ทีไ่ม่
เป็นรองใครนี้เอง ทำ�ให้เข�อ้อ กล�ยเป็นมห�วิทย�ลัยขึ้น
ชื่อที่ทั้งเจ้�เมือง เจ้�ช�ย ร�ชวงศ์ นักรบ นักบวช จ�กแดน
ไกลทั่วทุกส�รทิศ ต่�งก็ดั้นด้นมุ่งตรงม�ศึกษ�ห�คว�มรู้ 
เพื่อนำ�กลับไปสร้�งคุณประโยชน์ให้อ�ณ�จักรของตนม�
น�นนับหล�ยศตวรรษ

ท�งสำ�นักพิมพ์ ได้ทำ�ก�รติดต่อ ท�บท�มต้นฉบับ
เรื่องนี้ ด้วยเห็นว่�ข้อมูลที่ผู้เขียนสืบค้นม�นั้น ส�ม�รถเผย
แพร่เพือ่เทดิกติตคิณุของเหล�่บรูพ�จ�รย ์และเปน็เลม่ทีไ่ด้
นำ�พ�ทุกท่�น ไปทำ�คว�มรู้จักครูบ�อ�จ�รย์ต้ังแต่ยุคแรก 
จนถึงยุคปัจจุบันได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเท่�ที่เคยมี
ก�รจัดพิมพ์ม� นอกจ�กผู้อ่�นจะได้ทร�บประวัติแล้ว ยัง
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เป็นเรื่องง่�ยด�ย ที่จะสืบเส�ะต�มห�เหล่�ครูบ�อ�จ�รย์
หล�ยท่�นที่ยังมีชีวิตอยู่ ต�มที่หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำ�ไว้

ก�รนำ�เสนอเรื่องร�วของ คว�มขมังเวท อิทธิฤทธิ์ 
คว�มศักดิ์สิทธิ์ ของส�ยวิช� ที่ครูอ�จ�รย์แต่ละท่�นเคย
แสดงไว้ หรือเคยเล�่บันทึกไว้ ผ่�นคำ�สัมภ�ษณ์ของผู้ใกล้
ชดิ เรยีงรอ้ยไปตัง้แต ่ประวตัพิระสงฆ ์ฆร�ว�ส น�ยตำ�รวจ 
กระทั่งถึงจอมโจรน�มกระเดื่องในแดนใต้ ซึ่งต่�งก็พึ่งพ�
วิช�ไสยเวทส�ยเข�อ้อกันทั้งหมดทั้งสิ้น

เพื่อให้ต้นฉบับเล่มนี้ สนุกสน�น ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ย่ิงขึ้น ยังได้เพิ่มส่วนภ�คผนวก ซึ่งจะนำ�ท่�นผู้อ่�นไปพบ
กับ สุดยอดเคล็ดลับแห่งวิช�ส�ยเข�อ้อ อ�ทิ พิธแีช่ว่�น ซึ่ง
เป็นวชิ�โดง่ดงั ทำ�ใหผู้เ้ข้�รว่มพธิหีนังเหนยีวคงกระพนั ฟนั
แทงไม่เข้� พิธีหุงข้�วเหนียวดำ� ซึ่งใช้สมุนไพรกว่� ๑๐๘ 
ชนิดม�ผ่�นก�รหุง ปลุกเสก ลงอ�คม เชื่อกันว่�ใครกินได้
ถึง ๓ ครั้ง จะได้ทั้งคว�มคงกระพัน ได้ทั้งเมตต�มห�นิยม
พร้อมสรรพในตัว

 นอกจ�กสิ่งที่นำ�เสนอในข้�งต้นที่กล่�วม�ทั้งหมด
แล้วนั้น ท้�ยที่สุด เจตน�รมณ์ของสำ�นักพิมพ์ ในก�รจัด
พิมพ์ “ตามรอยขมังเวท	 ผู้วิเศษเขาอ้อ” ในครั้งนี้ ไม่ได้
ต้องก�รใหท้�่นยดึถือแตเ่ฉพ�ะในเรือ่งคว�มศกัดิส์ทิธิ ์และ
ป�ฏิห�ริย์ต่�งๆ อันนำ�ม�ซึ่งคว�มเข้ม ขลัง แต่เพียงอย่�ง
เดียว แต่ที่รวบรวมเรื่องร�วครูบ�อ�จ�รย์ท่�นต่�งๆ นั้น ก็
เพื่อมุ่งหวังว่�เมื่อท่�นได้ทำ�คว�มรู้จัก ได้เห็นวัตรปฏิบัติ 
เรือ่งร�วชวีติโดยสงัเขปแลว้ ท�่นจกัไดพ้งึสงัเกต วตัรปฏบิติั 
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ปฏิปท� อันงดง�มแห่งครูบ�อ�จ�รย์แต่ละท่�นต่อยอดไป
อีก เพื่อเป็นกำ�ลังส่งเสริมในด้�นคุณธรรมของท่�นต่อไป 

จะเห็นได้ว่�มนตร�อ�คมต่�งๆ นั้นจะเข้มขลัง จะ
คุ้มครอง ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น มีคุณธรรม มีสัจจว�จ� เค�รพ
บิด�ม�รด�เป็นที่ตั้ง เรื่องร�วอิทธิฤทธิ์ คว�มเข้มขลัง ที่
ปร�กฏให้เห็นนั้น เป็นแค่เครื่องช่วยพิสูจน์ว่� แท้จริงแล้ว 
จติอนัทรงคณุธรรมของเร�เองนัน่แหละ ทีม่อีำ�น�จมห�ศ�ล 
นักไสยเวทผู้เป็นโบร�ณ��รย์ท่�นลุ่มลึกยิ่งนัก ที่รู้จักคว�ม
ลับของจิต คว�มลับของ ดิน น้ำ� ลม ไฟ ในธรรมช�ติ แล้ว
นำ�ม�ผนวก สรรค์สร้�ง เป็นสรรพวิช�อ�คม จนใช้ง�นได้
อย่�งน่�อัศจรรย์ 

เพร�ะมนุษย์นั้นก็คือส่วนหนึ่งของธรรมช�ติ ห�ก
ธรรมช�ตินั้นมีคว�มน่�อัศจรรย์ จิตของมนุษย์ก็เป็นแหล่ง
กำ�เนิดแห่งคว�มอัศจรรย์นั้นเช่นกัน 

สำานักพิมพ์	กรีน	ปัญญาญาณตวั
อย
่าง
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 • พ่อท่�นช่วง  ติธมฺโม ๙๔
 • พ่อท่�นคล้อย อโนโม ๙๘
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 • พ่อท่�นมห�อุทัย วิมโล ๑๐๒
 • พ่อท่�นเงิน จิรธมฺโม ๑๐๕
 • พ่อท่�นข�ว จนฺทูปโม ๑๐๙
 • พ่อท่�นแผ้ว ผลปญฺโญ ๑๑๒
 • พระอ�จ�รย์เอียด ครุธมฺโม ๑๑๕
 • พ่อท่�นพรหม ขนฺติโก ๑๑๗
 • พระอ�จ�รย์เสถียร  �นจ�โร ๑๒๐

ศิษย์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิต	สายจังหวัดสงขลา	 ๑๒๓
 • พ่อท่�นพลัด ภทฺธิโย ๑๒๔
 • พ่อท่�นตุด จนฺทวำโส ๑๒๙

ศิษย์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิต	สายจังหวัดตรัง	 ๑๓๕
 • พระอ�จ�รย์แสง ธมฺมสโร ๑๓๖
 • พ่อท่�นเสือเล็ก  หิรญฺโญ ๑๓๙
 • พ่อท่�นยก เตชธมฺโม ๑๔๓

ศิษย์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิต	สายจังหวัดนครศรีธรรมราช		 ๑๔๕
 • พ่อท่�นเอื้อม กตปุญฺโญ ๑๔๖
 • พ่อท่�นบุญให้ ปทุโม ๑๕๑

ศิษย์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิต	สายจังหวัดพังงา	 ๑๕๕
 •  พ่อท่�นมห�อนันต์  (อุ้ย) ปทุโม ๑๕๖ 

ศิษย์เขาอ้อ	ฝ่ายบรรพชิต	สายจังหวัดชุมพร	 ๑๖๑
 • พ่อท่�นคล้อย �นธมฺโม  ๑๖๒
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ศิษย์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิต	สายประเทศมาเลเซีย	 ๑๖๖
 • พ่อท่�นครนฒ์ (พ่อท�่นลิ้นดำ�) ปุณฺณสุวณฺโณ ๑๖๗
ไสยเวทพุทธาคมสำานักตักศิลาเขาอ้อ	
ศิษย์สายฆราวาสสุดขลัง	ผู้มีบทบาทสำาคัญในแผ่นดิน	 ๑๗๑
 • พระมห�ช่วย  (พระย�ทุกขร�ษฎร์) ๑๗๒
 • รุ่ง ดอนทร�ย  ดำ� หัวแพร ๑๗๖
 • อ�จ�รย์ชุม  ไชยคีร ี ๑๘๔
 • อ�จ�รย์แจ้ง  เพ็ชรรัตน ์ ๑๘๙
 • พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ร�ชเดช ๑๙๓
 • อ�จ�รย์เปลี่ยน  หัทย�นนท์ ๒๐๑
 • อ�จ�รย์หมอประจวบ คงเหลือ ๒๐๗
 • หมอคล้อย จันทศร ๒๐๙
 • หมอสมบูรณ์ ไทยกล�ง ๒๑๑

ภาคผนวก	 ๒๑๓
 • ถำ้�ฉัตรทันต์บรรพต เบ�้หลอมจอมยุทธพุทธ�คมเข�อ้อ ๒๑๔
 • พิธีกรรมไสยศ�สตร์ ๒๑๕
 • หุงวิชช� พิธีกรรมปลุกเสกในถำ้�ฉัตรทันต์ ๒๒๗ตวั
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เบ้าหลอมจอมยุทธ
พุทธาคมเขาอ้อ

พั ทลุง ๑ ใน ๑๔ จังหวัดภ�คใต้ด้�มขว�นทอง ตั้งอยู่
บ ริ เ วณช�ยฝ ั ่ ง ตะวั นออกของแหลมมล�ยู 

(แหลมทอง) หรือฝั่งตะวันตกของลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล� 
มีตำ�น�นคว�มเป็นม�อันย�วน�นก่อนประวัติศ�สตร์ 
แหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโบร�ณ

เมืองพัทลุงในระยะเริ่มแรกเชื่อกันว่�ตั้งอยู ่ที่ 
อ.สทิงพระ จังหวัดสงขล�ในปัจจุบัน ต่อม�ในสมัย
อ�ณ�จกัรศรวีชัิยร�ว พ.ศ. ๑๐๔๐ จดัก�รปกครองหวัเมอืง
ร�ยรอบได้สำ�เร็จ ๑๒ เมืองเรียกว�่เมือง ๑๒ นักษัตร 

ชื่อเมืองพัทลุง ในสมัยก่อนไม่ได้เขียนอย่�งที่
ปร�กฏให้เหน็ จ�กหลกัฐ�นพบว่� บนเหรยีญอแีปะพทัลงุ 
พ.ศ. ๒๔๒๖ เขียนว่� พัททะลุง และ พัตลุง ในเอกส�ร
ของไทยใช้ต่�งกนัม�กม�ยได้แก่ พตัะลงุ พดัทลงุ พทัธลงุ 
พัตทลุง พัฒลุง พัทลุง ในคว�มหม�ยของชื่อเมืองหม�ย
ถงึ เมอืงช้�งหรอืเมอืงเกีย่วเนือ่งด้วยช้�ง ส่วนคำ�พืน้เมือง
ที่เรียกว่� ตะลุง แปลว่� เส�ล่�มช้�งหรือไม้หลักผูกช้�ง 
ชื่อบ้�นน�มเมืองของพัทลุงที่เกี่ยวกับช้�งมีม�ก หรือจะ
เรียกว่�เมืองช้�งก็ย่อมได้ โดยเฉพ�ะท�งฝั่งตะวันตกของ
ทะเลส�บสงขล�อยู่ติดกับเทือกเข�บรรทัดมีช้�งป่�ชุกชุม 
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ในตำ�น�นเมืองพัทลุงกล่�วว่� พระน�งเลือดข�ว เมื่อแรกเกิดมี
เลือดในก�ยสีข�วและผิวข�ว จนบิด�ม�รด�ไม่กล้�เลี้ยง ได้ส่งให้
หมอสดำ� (หมอผูม้วีชิ�อ�คมเลีย้งช้�ง) เป็นผูเ้ลีย้งด ูหมอสดำ�มชีือ่
ว�่ ต�ส�มโม เมียชื่อย�ยเพ็ชร มีบุตรชื่อ  “กุม�ร” 

ต�ส�มโมนัน้เปน็น�ยกองเล้ียงช�้ง ถว�ยช�้งแดพ่ระย�กรงุ
ทอง (เจ�้เมืองพัทลุง) ปีละ1เชือก บ�งตำ�ร�ได้ระบุไว้ว่� เมื่อบุตร
ธิด�ทั้งสองเจริญวัย ต�ย�ยจึงนำ�ไปฝ�กให้พระอ�จ�รย์ทอง วัด
เข�อ้อสอนวิช�คว�มรู้ให้พบบันทึกในตำ�ร�ว่� เริ่มนำ�ตัวไปถว�ย
พระอ�จ�รย์ทอง เมื่อวันพฤหัสบดี ปีกุน เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ� 
จุลศักร�ช ๓๐๑ (พ.ศ. ๑๔๘๒) จะศึกษ�อยู่น�นเท่�ใดไม่ปร�กฏ
ทร�บแต่ว่�เป็นผู้มีคว�มรู้ท�งอยู่ยงคงกระพัน กำ�บังก�ยห�ยตัว 
และอื่น ๆ เป็นอย่�งดียิ่ง ต่อม�

ต�ย�ยให้บุตรบุญธรรมทั้งสองแต่งง�นเป็นส�มีภรรย�กัน 
พระย�กรงทองโปรดใหไ้ดเ้ปน็เจ้�เมอืงชือ่พระกมุ�รและน�งเลอืด
ข�ว ตั้งเมืองอยู่ที่บ�งแก้วฝั่งทะเลส�บตะวันตก ชื่อเมืองตะลุงได้
สร�้งวัดและเจดีย์วัดตะเขียน (วัดบ�งแก้ว ต. เข�ชัยสน จ. พัทลุง 
เดี๋ยวนี้)

นอกจ�กด้�นก�รเมืองก�รปกครองแล้ว ในด้�นศ�สน�และ
ศลิปวฒันธรรม เมอืงพัทลงุมช่ืีอเสยีงในก�รละเล่นพืน้เมอืง คอื หนงั
ตะลงุ มโนร�ห์ เพลงบอก ลเิกป่� ส่วนด้�นศ�สน�ได้มกี�รทำ�นบุำ�รงุ
พระพุทธศ�สน�ม�ตั้งแต่อดีต มีก�รพระร�ชท�นพื้นท่ีพระกัลปน� 
วัดเขียนบ�งแก้ว วัดสร้�ง วัดพะโคะ เพ่ือบำ�รุงรักษ�วัดให้เจริญ
รุ่งเรืองเป็นศูนย์กล�งพุทธศ�สน�ของพุทธศ�สนิกชนตลอดม�
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ต�ำนำนขลังเขำอ้อ

“เข�อ้อ” ภเูข�สงูเสยีดฟ้�ต้ังตระหง่�นอยูอ่ย่�งสนัโดษลกูเดยีว
กล�งทุ่งน�อันกว้�งใหญ่ไพศ�ล แลดูประดุจจอมปลวกมหึม�ในน�
ข้�วเป็นที่น่�อัศจรรย์ โบร�ณเชื่อกันว่� ในอดีตก�ลก่อนที่จะมีเจ้�
สำ�นักฝ�่ยสงฆ์ เข�อ้อคือคูห�บำ�เพ็ญพรตของบรรด�ฤ�ษีผู้เรืองเวท
วิทย�คมม�ก่อน บริเวณเข�อ้อมีถำ้�ศักดิ์สิทธิ์หล�ยแห่ง เช่น ถำ้�พระ 
หรือถำ้�ฉัตรทันต์บรรพต ถำ้�หอม เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้
ศลิปวทิย�คมมกี�รสบืทอดพระเวทแผ่ขย�ยออกไปกว้�งขว�งประดจุ
รัศมีแห่งแสงตะวัน บทสวดและเพลงรบไสยศ�สตร์ดังสะท้�นอยู่ใน
ถำ้�ฉัตรทันต์บรรพต ร่�งของปรม�จ�รย์ผู้บรรลุพระเวทคนแล้วคน
เล่�ได้ฝังร่�งไว้ที่เข�อ้อ วิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังยังสถิตอยู่ทั่วไป

คว�มย่ิงใหญ่ของวทิย�ยุทธเข�อ้อ เปรยีบเสมอืนแม่เหลก็ใหญ่
ที่ดึงดูดให้ผู้คนในแผ่นดินม�ศึกษ�วิทย�คมต่�งๆ โดยเฉพ�ะตำ�ร�
ยุทธศ�สตร์ หรือตำ�ร�พิชัยสงคร�ม เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้ปกครอง
เจ้�เมือง นักรบ พระสงฆ์ และช�ยช�ตรี ศิษย์สำ�นักเข�อ้อจึงมีอยู่
ทกุหนทกุแห่งในภ�คใต้ แผ่ขย�ยไปถงึแหลมมล�ย ู“เข�อ้อ” จงึเปรยีบ
ได้ดั่งสำ�นักตักศิล�ทิศ�ป�โมกข์ หรือเส้�หลินแห่งเมืองพัทลุง

ตำ�น�นขลังศักดิ์สิทธิ์ของสำ�นักเข�อ้อ เป็นเรื่องที่ไม่สู ้จะ
ชัดเจนนัก หลักฐ�นที่กล่�วไว้จ�กที่ต่�งๆ เป็นข้อสันนิษฐ�น ขอนำ�
ม�เล่�สู่กันฟังได้พิจ�รณ�มีหล�ยกระแส กระแสหนึ่งมีบันทึกไว้ว่� 
“ส�ำนักเขำอ้อหรือเขำเอำะ เดิมตั้งอยู่ริมเชิงเขำติดกับท่ำน�้ำ ยุคสมัย
นั้นมีเรือสินค้ำแวะเทียบท่ำที่นี่ จำกนั้นอีกหลำยศตวรรษเริ่มเป็นวัด
เมื่อมีพระภิกษุรูปหน่ึง เดินธุดงค์มำจำกกรุงศรีอยุธยำ ได้พบถ�้ำ
ภำยในภูเขำเห็นเหมำะแก่กำรบ�ำเพ็ญสมณธรรม จึงยึดเป็นที่สงบ
วิเวก จนมรณภำพในถ�้ำแห่งนั้น”
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กล่�วได้ว่�ในยุคต้นไม่มีก�รบันทึกข้อมูลอะไรไว้เลย จน
กระทั่งสมัยพ่อท�่นนอโม มีหลักฐ�นชัดแจ้งขึ้นว�่มีก�รสร้�งวัดหรือ
สร้�งสำ�นักเข�อ้อให้กล�ยม�เป็นอ�ศรมท�งพุทธศ�สน� เกดิขึน้จ�ก
พ่อท่�นนอโม เป็นผู้สร้�งวัด เมื่อสร้�งเสร็จไม่ได้เป็นเจ้�อ�ว�ส
ปกครองวดั เหตุท่ีท่�นเลอืกไม่เป็นเจ้�อ�ว�ส คะเนว่�อ�จเป็นเพร�ะ 
สมณพทุธบตุรผูถ้อืสนัโดษมกัน้อย จ�รกิธดุงค์ ย่อมไม่ยดึตดิสถ�นที่
อยู่วดัเป็นหลกัแหล่ง สร้�งแล้วกจ็�กไปจ�รกิทีอ่ืน่ต่อ ส่วนคมัภร์ีหรอื
วิทย�คมพระเวทของสำ�นักเข�อ้อก็ยังอยู่ที่วัดสืบม� 

ต่อจ�กนั้น มีผู้สืบทอดและสมภ�รหัววัดรับตำ�แหน่งกันเรื่อย
ม� ทำ�ไห้วัดนี้ไม่เคยร�้งสมภ�ร

ก�ำเนิดวัดเขำอ้อ

“วัดเขาอ้อ” ตั้งอยู ่ตำ�บลมะกอกเหนือ อำ�เภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง ได้พัฒน�ม�จ�ก “สำ�นักพร�หมณ�จ�รย์” ที่สืบทอด
อย่�งย�วน�นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๘ จนกระทั่งม�เป็นวัดในพุทธ
ศ�สน�ซึ่งมีคว�มสำ�คัญท�งศิลปะและโบร�ณคดี ช�วพัทลุงเชื่อกัน

เขาอ้อในยุคปัจจุบัน
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ว่�เป็นวัดขลังศักดิ์สิทธิ์ มีช่ือ
เสียงท�งด้�นไสยศ�สตร์ เรียก
กันแต่เดิมว่� “วัดพระอ�จ�รย์
ขลัง” 

จ�กพงศ�วด�รและบนัทกึ
ของพระภิกษุเจ้�สำ�นักเจ้�ของ
ตำ�ร�ว่� พระอ�จ�รย์เจ้�สำ�นกั
เข�อ้อทุกรูปมีคว�มรู ้คว�ม
ส�ม�รถในท�งไสยศ�สตร์ ได้
ให้ก�รสัง่สอนสรรพวชิ�แก่ผูค้น
ทุกชนชั้น เหตุนี้ศิษย์สำ�นักเข�
อ้อจึงมีอยู ่ทุกหนทุกแห่งทั่ว
ภ�คใต้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ข้อสนันษิฐ�นหนึง่กล่�วว่� “สำานกัเขาอ้อ” หรอื	“วัดเขาอ้อ”	
เดมิชือ่	“วดัประดูห่อม” ม�เปลีย่นช่ือใหม่ในสมยัสมเดจ็เจ้�จอมทอง 
เป็นเจ�้อ�ว�ส นัยว่�แถบภูเข�แห่งนี้รกเรื้อไปด้วยต้นอ้อ (ต้นเอ�ะ) 
เล่�กนัว่�ใบอ้อเพียงใบเดียวใช้ปิดช้�งต�ยทัง้ตวัได้มดิชดิ ส่วนสณัฐ�น
ของเข�อ้อมองดูแต่ไกลก็คล้�ยๆ กับรูปช้�งกำ�ลังนอนหมอบ คน
โบร�ณเข�มคีว�มเชือ่กันว่� ฤ�ษีตนหนึง่เป็นผู้ส�ปช้�งตวันีใ้ห้กล�ย
เป็นหินผ� ภ�ยในถำ้�เข�อ้อจึงมีหินย้อยเป็นรูปเศียรช�้ง ลำ�ตัวกลืน
อยู่ในภูเข� เรียกว�่ ถำ้�หัวช�้ง หรือถำ้�ฉัตรทันต์

ส�ระบันทึกนี้ ทำ�ให้เห็นเค้�โครงของคว�มเป็นจริงท�ง
ธรรมช�ติ บริเวณทุ่งน�โดยรอบของเข�อ้อ แต่เดิมมีสภ�พธรรมช�ติ
เป็นป่�อ้อกว้�งใหญ่ไพศ�ล ส่วนข้อที่ว่�ใบอ้อเพียงใบเดียวปิดช้�ง
ต�ยทัง้ตัวมดิ น่�จะหม�ยถงึคว�มอดุมสมบรูณ์ของต้นอ้อบรเิวณนัน้ 
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หรืออ�จหม�ยถึงคว�มมฤีทธิอ์ำ�น�จของเจ้�สำ�นกัทีเ่สกใบอ้อปิดช้�ง
ต�ยทั้งตัวมิดก็อ�จเป็นไปได้เหมือนกัน

นอกจ�กนั้นยังมีตำ�น�นเล่�ข�นกันม�ถึงสำ�นักเข�อ้อ กับวัด
พะโคะ เมืองสทิงพระ มีคว�มสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันม�ตั้งแต่กรุง
ศรีอยุธย� คว�มว่�

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ พระส�มีร�ม วัดพะโคะ (หลวงพ่อทวด  
เหยยีบนำ�้ทะเลจดื) ซึง่ประช�ชนยกย่องถว�ยน�มว่� สมเด็จเจ้�พะโคะ 
ได้ไปเรียนหนังสือที่กรุงศรีอยุธย� เป็นผู้แตกฉ�นในอรรถกถ�ธรรม 
ครัน้กลบัม�เมอืงพัทลงุแล้วได้ก่อพระเจดีย์บรรจพุระบรมส�รรีกิธ�ตุ
ไว้บนเข�พะโคะ สูง ๑ เส้น ๕ ว� มีระเบียงล้อมรอบพระเจดีย์ (ต�ม
ตำ�น�นวัดพะโคะบอกว�่ท�่นม�บูรณะ)

ตำ�น�นเล่�สบืกนัม�อกีว่� เมือ่ครัง้ฉลองพระเจดย์ี ปรม�จ�รย์
สำ�นักเข้�อ้อรูปหนึ่งคือสมเด็จเจ้�จอมทอง (ยุคเดียวกับสมเด็จเจ้�
พะโคะ) ได้นำ�พุทธบริษัทไปในง�นฉลองพระเจดีย์ท�งเรือใบ ข้�ม
ทะเลส�บสงขล�แสดงอภินิห�รวิ่งเรือใบเลยขึ้นไปถึงเข�พะโคะ (อยู่
ไกลจ�กทะเลม�ก) ทำ�ให้ประช�ชนได้เหน็ป�ฏิห�รย์ิกนัถ้วนหน้�เป็น
ทีอ่ศัจรรย์ สถ�นทีต่รงนัน้เรยีกกนัว่� “ทีจ่อดเรอืท่านอาจารย์เขาอ้อ”

ครั้นต่อม� สมเด็จเจ้�พะโคะได้ให้คนกวนข้�วเหนียวด้วย
นำ้�ต�ลโตนด (ภ�ษ�ภ�คใต้เรียกว่�เหนียวกวน) ทำ�เป็นก้อนย�ว
ประม�ณ ๒ ศอก โตขน�ดเท่�ข� ให้พระภิกษุนำ�ไปถว�ยสมเด็จเจ้�
จอมทองถึงสำ�นักวัดเข�อ้อ ครั้นถึงเวล�ฉัน สมเด็จเจ้�จอมทองสั่ง
ให้ตัดแบ่งถว�ยพระทุกรูป พวกศิษย์วัดตลอดถึงญ�ติโยมไม่มีใคร
ส�ม�รถทีจ่ะตดัแบ่งเหนียวกวนได้ ถงึจะเอ�มดีฟันเท่�ใดกไ็ม่เข้� แขง็
ประดจุเหลก็ คว�มทร�บถงึสมเดจ็เจ้�จอมทอง ได้สัง่ให้เอ�ม� ท่�น
ใช้มือลูบแล้วสั่งให้ตัดแบ่งถว�ยพระอย�่งทั่วถึง
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อยู่ม�วันหนึ่ง สมเด็จเจ�้จอมทองให้พระนำ�แตงโมใบใหญ่ ๒ 
ใบนำ�ไปถว�ยสมเด็จเจ้�พะโคะ พอถึงเวล�ฉันไม่มีใครผ่�อออกได้ 
สมเด็จเจ้�พะโคะทร�บเรื่องแล้วก็หัวเร�ะชอบใจ พูดข้ึนว่� “สห�ย
เร�คงแสดงฤทธิ์แก้มือเร�” ท่�นรับแตงโมแล้วผ่�ด้วยมือออกเป็น
ชิ้นๆ นำ�ถว�ยพระอย�่งทั่วถึงกัน

การแสดงฤทธิป์าฏหิารย์ิของพระอรยิสงฆ์ครัง้โบราณเป็นกฬีา
ประเภทหนึ่ง	 ซึ่งในยุคต่อๆ	 มาก็เคยปรากฏพระเกจิหลายรูปต่าง
ประลองฤทธิ์ทดสอบวิชาซึ่งกันและกัน

เร่ืองแปลกอยู่อย่�งหนึง่ คือเจ้�สำ�นกัเข�อ้อในอดตีมกัจะมชีือ่ 
“ทอง” เสมอ ดังนี้

พระอ�จ�รย์ทอง พระอ�จ�รย์สมเด็จเจ้�จอมทอง พระ
อ�จ�รย์พรหมทอง พระอ�จ�รย์ไชยทอง พระอ�จ�รย์ทองจันทร์ 
พระอ�จ�รย์ทองในถำ้� พระอ�จ�รย์ทองนอกถำ้� พระอ�จ�รย์ทองหู
ย�น พระอ�จ�รย์ทองเฒ่�

สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน�้าทะเลจืด
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