
อภินิหาร หลวงพอคําปน ปภากโร วัดนาแสง ลําปาง เหนือธรรมชาติ ไฟไมยอมไหม เอ็ม.16 ถึง 36 นัด ไมระคายผิว 

 
ในดินแดนแหงภาคเหนือ เขลางคนคร วันนี้ พ.ศ.นี้ ตองยอมรับวาดินแดนแหงนี้สิ้น หลวงพอเกษม เขมโก ไปแลวก็เงียบเหงา แตตอไปนี้ดินแดน
แหงนี้อาจคึกคักขึ้นมาอีกคร้ัง เมื่อ หลวงพอคําปน ปภากโร พระสงฆผูมีศีลาจารวัตรบริสุทธิ์ผุดผอง ราศีเจิดจาสวางไสว มองทานคราวใดก็สบาย
ใจ ดวงตาเหมือนเด็กนอย ไรกิเลสพันหา ตัณหารอยแปด แสดงความบริสุทธิผ์ดุผองในรมผากาสาวพัสตร จะหาพระเถระแบบนี้ในปจจุบันนี้
มิใชงายๆ 
 
เขาเมืองลําปาง ผานวัดพระธาตุลําปางหลวง ลัดเลาะไปตามหมูบานผานตนลําใยสองขางออกลูกเต็มตน เลี้ยวโคงไปมา บรรยากาศแหงภาคเหนอื
ในฤดูฝนชุมฉํ่าเบิกบานใจ เมื่อไดไปเยือนถึง วัดพระธาตุจอมปง ที่มี ภาพพระธาตุกลับดาน ใหดูในวิหาร เปนความแปลกในทางวิทยาศาสตร
แหงกลองถายภาพ แตเปนความบงัเอิญหรือตั้งใจไมรูได เปนอัศจรรยที่นาไปชมอีกแหงหนึ่ง และชมเสียกอนก็ได แลวขบัรถตอไปถงึ วัดจอมปง 
ช่ือคลายกัน แตไมมีองคพระธาตุตั้งอยูริมแมน้ําปง แลวจึงขบัรถขาม แมน้ําปง ไปอีกอึดใจเดียวก็พบ วัดนาแสง อยูเบื้องหนา บรรยากาศเงียบ
สงัด เหมาะกับการบําเพ็ญเพียรภาวนา นัยวามีสัปายะ ที่ดีของผูทรงศีล วัดแหงนี้มีพระเถระผูทรงศลีอันประเสริฐอยูจําพรรษามานานป ตาม
ประวัติวัดสรางมานับรอยป มีเจาอาวาสเปนลําดับมาจนถงึปจจุบันคือ พระครูรัตนปภากร หรือ หลวงพอคําปน พระเถระผูมีศลีบริสุทธิ์ดจุหยาด
น้ําคาง กระแสแหงเมตตาแผไพศาล ใครไปกราบแลวก็รูสึกชุมเย็นไปตลอดรางกาย 

หลวงพอคําปน เกิดทีบ่านแลน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2467 ตรงกับ ปชวด อายุครบ 84 ป 7 รอบ ไปเมื่อไมนานมานี้ โยมบิดาช่ือ อินถา โยม
มารดาช่ือ จันทรแกว ในสกุล จันทะไท ? มีพ่ีนอง 5 คน มีผูชายคนเดียวคือ หลวงพอคําปน ซึ่งเปนพ่ีชายคนโตของครอบครัว ชวยบิดา-มารดาทํา
การเกษตรจนอายุครบบวช มีจิตใจฝกใฝในพระพุทธศาสนามาแตเล็กแตนอย จึงบวชเณรอยู 5-6 ป แลวจึงอปุสมบทเปนพระภิกษุเมื่อป พ.ศ.
2487 โดยมี พระครูขัตติยะ วัดสองแคว เปนพระอุปชฌาย พระครูอุดม วัดปาแค เปนพระกรรมวาจาจารย พระแสง วัดสองแคว เปนอนุสาวนา
จารย ไดฉายาวา ปภากโร แปลวา ผูมีแสงสวางไสว เมื่ออปุสมบทแลวไดศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระครูขัตติยะ วัดสองแคว ซึ่งเปนเจาคณะ
อําเภอจนมีความรูแตกฉานทางธรรม จากนั้นจึงหันไปศึกษาวิปสสนาจากพระอุปชฌาย แลวนําความรูทั้งสองดานมาฝกฝนจิตใจ บําเพ็ญเพียร
ภาวนาอยางเอกอุ จนเห็นแจงในอริยมรรค มี องคแปด ขัดเกลากิเลสตัณหา เห็นทุกขในโลกียโลก จึงตัง้ใจบวชตลอดชีวิต เพ่ือความหลุดพน จน



เจาอาวาสวัดนาแสงองคเดิมคือ พระเมืองคํา ลาสิกขาไป ชาวบานเห็นในศีลาจารวัตรของ พระคําปน นาศรัทธาเลื่อมใส จึงอาราธนาใหเปนเจา
อาวาสวัดนาแสงเปนตนมาจนบัดนี ้

เมื่อป พ.ศ.2539 อายุหลวงพอได 6 รอบ บรรดาศิษยที่เคารพเลื่อมใสหลวงพอคาํปนจึงรวมกันสรางเหรียญรุนแรกรูปเหมือนหลวงพอ แลวให
ทานปลุกเสกเพ่ือแจกในงานทําบุญอายุ เปนเหรียญรูปไขหนาตรงคร่ึงองค หมคลุม ดานลางเขียนวา หลวงพอคําปน ปภากโร ดานหลังเปน ยันต
นะโมพุทธายะ อยูตรงกลาง มีอักขระขอมลานนาสองบรรทัดบนและลาง มีหนังสือไทยเขียนวา ครบรอบ 72 ป วัดนาแสง โดยสรางเปนเนื้อ
ทองแดง 22,539 เหรียญ หลังจากหลวงพอแจกจายไปแลว มผีูนําไปแขวนคอไดพบประสบการณมากมาย เหรียญในวัดที่มีอยูหมดไปอยาง
รวดเร็ว 
 
ผูใหญประยูร เพ่ิมพูล อายุ 57 ป อยูบานเลขที่ 16 หมู 6 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ลูกศิษยคนหนึ่งของ หลวงพอคําปน แขวนเหรียญรุนแรก 
หลวงพอคําปน ในคอเพียงเหรียญเดียว เดินกลับบานประมาณทุมหนึ่งผานหนาวัดนาแสง พนเสาไฟฟาหนาวัดมาไมไกล ก็มีคนราย 3-4 คนดัก
อยู พอเห็นผูใหญประยูรเดินมาถึงก็กระหน่ํายิงดวยปนเอ็ม.16 เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ชาวบานและคนในวัดตื่นตระหนกตกใจกันไปทั้งตําบล 
รางของผูใหญประยูรกระเด็นไปนอนอยูขางถนน คนรายยิงจนหนําใจแลวก็หลบหนีไป สิ้นเสียงปนชาวบานก็ออกมาดูเพ่ือเก็บศพผูใหญประยูร 
แตปรากฏวาผูใหญประยูรไมเปนอะไร กระสุนโดนแขนจนเปนรอยชํ้า สามนัด แขนหัก แตไมมีเลือดออก ชาวบานชวยกันนับปลอกกระสุนในที่
เกิดเหตุ นับได 36 นัด หลังจากเหตุการณนี้แลว เหรียญรุนแรก หลวงพอคําปน ก็เปนที่หวงแหนของชาวนาแสง เพราะเห็นเหตุการณมากับตาทุก
คน 

  

 
นอกจากเหรียญรุนแรกแลว พระรูปเหมือนรุนแรกของหลวงพอก็มีประสบการณไมแพกัน มงคลวัตถทุุกรุนของทานลวนมีพุทธคุณดีทัง้สิ้น 
แมกระทั่งวัตถุมงคลที่ วัดแมไฮ ซึ่งอยูใกลๆ วัดนาแสง เคยขออนุญาตหลวงพอคําปนสรางพระเคร่ือง รูปเหมือนเนื้อผง หลวงพอคําปน และ 
พระผงนางพญา ป พ.ศ.2541 เพ่ือใหคนทําบุญสรางวัดแมไฮ ตอมาป พ.ศ.2551 ไดสราง พระนางพญา เนื้อตะกั่ว ดานหลังจารยันต อีกพิมพหนึ่ง 
พระเคร่ืองดังกลาวหลวงพอคําปนปลกุเสกใหอยางดี มีใหคนทําบุญที่วัดแมไฮ จนถึงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เกิดเหตุไฟไหมกุฏิพระ ซึ่งเก็บ
พระเคร่ืองดังกลาวทีว่ัดแมไฮ ชาวบานชวยกันดับไฟไมทัน ไฟไหมหมดทั้งหลงั หลังจากไฟดับชาวบานตองพบกับความแปลกใจ เพราะในกอง
เถาถานมี ภาพหลวงพอคําปนไมไหมไฟ อยูในกองเถาถาน พรอมดวย พระพิมพสี่เหลี่ยม เนือ้ผงรูปเหมือนหลวงพอ และพระผงนางพญา 
ตลอดจนพระนางพญา เนื้อตะกั่ว ทั้งหมดคลุกอยูกองเถาถานแตไมมีพระเคร่ืององคใดไหมไฟเลยแมแตองคเดยีว ชาวบานจึงแตกตื่นขอเชาพระ
เคร่ืองดังกลาวไปจนหมด 

  



  

  

  

  

  

  

พระครูพิศาลอรรถกิจ เจาอาวาสวัดแมไฮ และเจาคณะตําบลนาแสง เลาวา พระเคร่ืองดังกลาวทานไดขออนุญาตหลวงพอคําปนสรางขึ้น และให
หลวงพอคําปนปลุกเสกเพ่ือหาทุนสรางวิหารของวัด 
เหตุการณนี้มีหนังสือพิมพทองถิ่นช่ือ ฅนเมืองเหนือ เสนอขาวดังนี ้
 
ฮือฮา! หลวงพอคําปน กุฏิวอด รูปไมไหม พระ-เณรไรที่อยู! ชาวบานเช่ือเปนเร่ืองปาฏิหาริย ตั้งองคผาปาชวยสรางกุฏิใหม พระ-เณรวัดแมไฮ ต.



นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ไรกุฏิจําวัดตองอาศัยวิหารและศาลาเปนทีจ่ําวัด หลังกุฏิไมสักถูกไฟไหมวอดทั้งหลัง แตเหลือเช่ือภาพหลวงพอคําปน 
วัดนาแสง เกจิอาจารยช่ือดังไมไหม สรางความฮือฮากับชาวบาน เช่ือเปนปาฏิหาริยของหลวงพอ 

  

 
 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมกุฏิวัดบานแมไฮ ม.2 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2551 ที่ผานมา ทําใหกฏิุไมสักสองช้ันถูกไฟไหมวอด
ทั้งหลัง ทําใหเคร่ืองใชภายในกุฏิ และเคร่ืองใชไฟฟา คอมพิวเตอร รวมถึงใบลานพระไตรปฎกที่เกาแก พระประธานเกาแก พระเคร่ืองจํานวน
หลายองค ตูคัมภีรโบราณที่มีอายุเกาแกหลาย 10 ป และเงินสด ซึ่งเปนเงินคาใชจายของวัด และเงินบริจาคกวา 300,000 บาท ที่เก็บไวในตูภายใน
หองไหมทั้งหมด สวนคาเสียหายเบื้องตนประมาณ 1 ลานบาท ซึ่งสาเหตุคาดวานาจะมาจากไฟฟาลัดวงจร หลังจากสามเณรไดยินเสียงคลาย
ไฟฟาช็อตบนกุฏิ กอนจะมีเปลวไฟไหมลุกลามอยางรวดเร็ว และไหมกุฏิวอดทั้งหลัง แตที่สรางความแปลกประหลาดใจตอชาวบานคือ ภาพของ
หลวงพอคําปน วัดนาแสง ซึ่งถกูไฟไหมและอยูในกองเพลิง ปรากฏวาภาพของหลวงพอไมไหม ซึ่งสรางความฮือฮาตอชาวบาน เช่ือวาเปน
ปาฏิหาริยของหลวงพอ พระครูพิศาลอรรถกิจ เจาอาวาสวัดบานแมไฮ และยังดาํรงตําแหนงเจาคณะตําบลนาแสงเปดเผยวา หลังจากทีท่าง
เจาหนาที่ไดดับไฟที่ไหมกุฏิดับหมดแลว คณะศรัทธาไดเขาไปเก็บขาวของทีอ่าจจะมีเหลืออยูในกองเถาถาน พบวามีกลองที่ดานในบรรจุพระรูป
เหมือนของหลวงพอคําปน ปภากโร วัดนาแสง ที่ทางวัดไดจัดสรางเพ่ือแจกจายแกผูที่มีจิตศรัทธารวมบริจาคสรางพระวิหารของวัดเมื่อป 2541 ที่
ผานมา ซึ่งทางวัดไดนําเก็บไวในกุฏิหลังที่เกิดเพลิงไหมตกอยูในกองเถาถาน จงึใหศรัทธานํามาเก็บไวและตรวจนบัมีประมาณ 1,500 องค และ
ขณะนี้พระ-เณรในวัดตองอาศัยวิหารและศาลาวัด เพ่ือจําวัดเปนการช่ัวคราว นอกจากนี้ยังไดรวมกบักรรมการวัดนําหลักฐานและบัญชีทรัพยสิน
ของวัดมาตรวจสอบวามีอะไรบางที่เสียหาย เบื้องตนทางวัดไดมีการจัดตั้งองคผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสรางกุฏิหลังใหมแทนหลังเกาที่ถูกไฟ
ไหม ผูมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนสรางกุฏิไดที่วัดบานแมไฮไดทุกวัน ขณะเดียวกัน นายสัลเลข คําใจ หัวหนาสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง พรอมคณะนําสิ่งของเคร่ืองใช ตลอดจนเคร่ืองอัฐบริขารไปถวายแกพระครูพิศาลอรรถกิจ เจา
อาวาสและพระลูกวัด ทีจ่ําวัดบานแมไฮ หมูที่ 2 ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง หลังจากกุฏิไดถูกไฟไหม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผานมา 
 
ปจจบุัน หลวงพอคําปน คงจําพรรษาอยูที่วัดนาแสง มีบรรดาลูกศิษยและผูศรัทธาเลื่อมใสไปทําบุญกบัทานอยูเสมอ ทานเปนพระเถระผูมศีีล
งดงาม ราศีผองใส ใครมีโอกาสไดไปกราบไหวและทําบุญกบัทาน เหมือนไดทําบุญกับเนื้อบุญอันอุดมสมบูรณ ยอมไดทัง้บุญและกุศลมากมาย
มหาศาล 
 
 

 


