
ประวัติวัดหินหมากเปง 
คํานํา  

เนื่องในโอกาสงานฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา  ณ  วัดหินหมากเปง  ในวันที่ ๕  เมษายน 
๒๕๑๖ นี้ เปนงานพิเศษ   จะมีผูมีจิตศรัทธาพากันหลั่งไหลมาทําบุญจากจตุรทิศเปนอัน
มาก   การทาํบุญกุศล ซึ่งใครๆ ก็ยอมทราบแกใจของตนดีอยูแลววาเปนทางนํามาซึ่งความสุขอัน
แทจริง    โลกิยสมบัตถิึงแมจะนําความสุขมาใหก็ไมพอแกความปรารถนาของตนสักที ยิ่งใน
ปจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว     ผูที่หลงยึดเอาความสุขในโลกิย
สมบัติวาเปนของกูๆ แลวแทบจะเปนบาเปนบอไปเลย   แตผูที่มาใชธรรมเทียบกับความเปนอยู
ในสิ่งนั้นๆ แลว     สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่วา  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้เปนอนิจจังไม
ยั่งยืนเที่ยงแทแนนอนเลย  มีความเกิดขึ้นแลวก็แปรสภาพไปหาความดับเปนที่สุด      ผูมาหลง
ติดอยูกับโลกิยสมบัติและเพลินอยูกับความสุขอันปลอมๆ  จึงไดรับความทุกขมาก    ในเมื่อสิ่ง
นั้นๆ ปรากฏความจริงขึ้นมาเพราะโลกิยสมบัติเปนเรื่องของความสะสมไมมีที่สิ้นสุด จึงยากที่
จะมองเห็นสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาได      การทําบุญกศุลถึงแมจะเอาโลกิยสมบัติมาทํา
แตก็เปนการสละ  ฉะนั้น จิตใจจึงไดมองเห็นสัจธรรมอยูบางคือ  รูจักอิ่มรูจักพอ และเห็นการ
สละวาเปนทางนํามาซึ่งความสงบสุขในเมื่อสิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง  

ฉะนั้น   ขาพเจาจึงคิดเขียนธรรมอันจะสอแสดงชี้ใหเห็นในเรื่องนั้นเขาใจตามความเปน
จริง เพื่อแจกเปนธรรมบรรณาการแกทานผูที่ไดมารวมในงานนี้จะไดอานและเขาใจ    แลวจะได
ยึดเอาโลกุตตรสมบัติไวเปนสรณะของตนตอไป หากหนังสือเลมนี้จะเปนคุณประโยชนแกทาน
ผูที่ไดรับแจกแลว  ก็เปนที่สมประสงคของขาพเจาอยางยิ่ง     แตถาหากถอยคําสํานวนตอนใด
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากธรรมความเปนจริงโดยความรูเทาไมถึงการณแลว นั่นก็เปนความ
บกพรองของขาพเจาแตผูเดียว  
 
 
 

      



 
(พระนิโรธรงัสี   คัมภีรปญญาจารย)  

 

วัดหินหมากเปง 
อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดหนองคาย 
๕   เมษายน  ๒๕๑๖ 
 

ประวัติวัดหินหมากเปง* 

หลังจากนี้ไปราว  พ.ศ.๒๔๗๖  ที่ซึ่งเปนวัดหินหมากเปงในขณะนี้เปนปาทึบรกมาก 
กอปรดวยเชื้อมาลาเรีย    ทั้งเปนที่อยูอาศัยของเหลาสัตวรายตางๆ มีเสือ หมี  เปนตน  แลวก็เปน
ทาขามของเขาเหลานั้นในระหวาง ๒ ประเทศ คือ ประเทศไทยและประเทศลาวอีกดวย เพราะ
ที่นี้หางจากคนสัญจรไปมา    จะมีก็พวกพรานปามาหาดักยิงสัตวกินเทานั้น     อนึ่ง คนแถบนี้
รูจักหินหมากเปงในนามวาผีดุมาก     พระธุดงคที่ตองการทดสอบความกลาหาญของตนแลว 
จะตองมาภาวนา ณ ที่นี้     ผูที่ไดมาทดสอบความกลาหาญในที่นี้แลว    ยอมเชื่อตนเองได ทั้ง
เพื่อนพรหมจรรยก็ยกยอวาเปนผูที่กลาหาญเชื่อถือได      เนื่องจากเขาถือวาผีดุนั่นเอง   ตนไม
ใหญปาดงจึงยังเหลือไวใหพวกเราไดเห็นดังปรากฏอยู ณ บัดนี้   นอกจากจะเปนทาขามของ
เหลาสัตวรายดังกลาวแลว  ยังเปนทาขามของพวกมิจฉาชีพ  ขนของหนีภาษีมีฝนเถื่อน  เปน
ตน      สัตวพาหนะมีวัวควายเปนตนไมวาฝงโนนหรือฝงนี้    ถามันหาย   สงสัยวาคนขโมย
แลว  ทั้งเจาของและเจาหนาที่จุดแรกจะตองมาดักจับเอาตรงนี้เอง ถาไมเจอะแลวก็หมดหวัง  

หินหมากเปงเปนชื่อหินสามกอนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยูริมฝงโขงที่หนาวัดนี้เอง  อันมี
รูปลักษณะคลายลูกตุมเครื่องชั่งทองคําสมัยเกา   คนพื้นนี้เขาเรียกวา เต็งหรือเปงยอย  คําวา
หมากเปงเปนภาษาภาคนี้    ผลไมหรืออะไรก็ตาม  ถาเปนลูกแลวเขาเรียกหมากขึ้นหนา 
เชน หมากมวง   หมากพราว  เปนตน     มีคนเฒาคนเกาเลาปรัมปราสืบกันมาวา   หินหมากเปง
กอนบน (เหนือน้ํา)  เปนของหลวงพระบางกอนกลางเปนของบางกอก   กอนใตเปนของ
เวียงจันทน     ตอไปในอนาคตขางหนากษัตริยทั้งสามนครจะมาสรางใหเจริญ     คํานี้ไมทราบ



วาใครเปนผูพยากรณไวมิไดบอกเปนแตเลาสืบๆ กันมาเทานั้น    แตมีเคา   นาจะมีผูมีญาณ
พยากรณไวแนเพราะสถานที่นี้เปนวัตถุโบราณอันสอแสดงวาคงจะเปนสถานที่สําคัญสักอยาง
หนึ่ง     ดังที่ปรากฏอยู คือ ขุดคูเปนรูปวงเดือนแรมหันขางแหวงลงไปทางแมน้ําโขง   ถาดูที่ขุด
เปนปกกาออกไปสองขางแลว   ทําใหเขาใจวาเปนสนามเพลาะ  แตไมเคยปรากฏใน
ประวัติศาสตร ณ ที่ใดๆ  แลไมเคยไดยินนักโบราณคดีพูดถึงเลย     เรื่องสามกษัตริยจะมาสราง
หินหมากเปงใหเจริญ    ผูเขียนเมื่อยังเด็กอยูไดฟงแลวยิ้มในใจไมยักเชื่อเลย  นึกวาปาดงดิบ
แทๆ  ผีดุจะตายแลวใครจะมาสราง   สรางแลวใครจะมาอยูเลา    แลวเรื่องนั้นมันก็ลืมเลือน
หายไปนานจนไมมีใครกลาวถึงอีกแลว  เพราะเห็นวาไรสาระแลวจูๆ  ผูเขียนซึ่งไมเชื่อคํา
พยากรณนั้นเองไดมาอยูและมาสรางเสียเอง  จึงระลึกขึ้นมาไดวา  ออความจริงมันหนีความจริง
ไมพน    ถึงใครจะไมพูดถึงมันก็ตามเมื่อถึงเวลาของมันแลวความจริงมันจะปรากฏขึ้นมาเอง 

พ.ศ. ๒๔๔๑   พระอาจารยหลาไดมาจําพรรษา ณ ที่นี้เปนองคแรก     แตทานก็มิไดสราง
เปนวัดทําเปนกระตอบเล็กๆ อยูอยางพระธุดงคธรรมดาๆ   ทานองคนี้เปนลูกคนบานหวยหัดนี้
เอง     ทานเคยมีครอบครัว ไดลูกชายคนหนึ่งแลว  ภรรยาของทานตายทานจึงไดออกบวชอายุ
ของทานราว ๔๐ ป    โดยเจาคุณพระธรรมเจดียวัดโพธิสมภรณเมื่อครั้งยังดํารงสมณศักดิ์ที่พระ
ราชเวทีเปนพระอุปชฌายะ ทานไมรูหนังสือ  เมื่อมาภาวนากัมมัฏฐาน ตัวหนังสือมาปรากฏใน
ภาวนาของทาน    ทานเปนคนขยันหมั่นเพียรมากสนใจในกิจการทั่วไป      เมื่อตัวหนังสือมา
ปรากฏในภาวนาของทานเปนที่อัศจรรย    ทานยิ่งสนใจมาก   ทานพยายามประสมและอานผิด
บางถูกบางทีแรก นานเขาจนอานหนังสือที่มีเนื้อความเปนธรรมได     นอกนั้นอานไมได   ผล
ที่สุดดวยความพยายามของทานอานหนังสือทั่วๆ ไปไดหมด    เรื่องนี้ไมนาจะเปนไปไดเลยแต
ทานพระอาจารยหลาไดเปนไปแลว   ตอนหลังๆ ทานเปนเจาตําราสั่งใหเขาซื้อหนังสือ
ใหญๆ  เชน หนังสือพระวิสุทธิมัคค-ปุพพสิกขา-มหาขันธกวินัยมาไวเปนสมบัติของทานเลย 

ทานชอบเที่ยววิเวกองคเดียวอยูตามแถบแถวภูพานนี้โดยมาก   ชาวบานแถวที่ทานเที่ยว
ไปยอมเคารพนับถือทานมาก   ถาบานใดเจ็บไขไดปวยโดยเขาถือวาผีมาอาละวาด เขาจะตองไป
นิมนตใหทานไปขับผีให   ความจริงมิใชทานไปขับผี   แตทานไปโปรดเขาพรอมทั้งชาวบาน
ดวย  เมื่อทานไปถึงทีแรก  ทานจะตองหาที่พักซึ่งเขาถือวาเปนที่อยูของผี  แลวทานจะตองนั่ง
กําหนดภายในใหรูวาผีตัวนี้มีชื่อวาอยางไร    ทําไมจึงตองมาอยู ณ ที่นี้  และไดทําใหชาวบานเขา
เจ็บไขไดปวยเพราะเหตุใด   เมื่อทานทราบแลวทานจะตองกําหนดหาบทภาวนา   เพื่อใหผีตน



นั้นมีจิตใจออนนอมยอมเมตตาเปนมิตรกับชาวบานเหลานั้น   แลวทานจะเรียกชาวบานเหลานั้น
มาสอนใหเขาตั้งมั่นอยูในคุณพระรัตนตรัย    ตอไปก็ใหมีการปฏิบัติทําวัตรไหวพระเชาเย็นเปน
ประจําอยาไดขาด  แลวตอนทายก็สอนใหเขาภาวนาบทที่ทานเลือกไดนั้น   นอกนี้ก็สอนใหเขา
เหลานั้น  งดเวนจากการสาปแชงดา  และพูดคําหยาบคายตางๆ   หามลัก ฉอโกงขโมยของกัน
และกัน ใหเวนจากมิจฉาจารและใหงดจากการดื่มสุรา และยังมิใหรับประทานลาบเนื้อดิบอีก
ดวย  เมื่อทานไปสอนที่ไหนไดผลเปนที่อัศจรรยทุกแหงไป    แมที่เปนหนองหรือเปนน้ําซับ
ทําเลดีๆ ซึ่งเขาถือวาผีดุ  เมื่อปฏบิัติตามทานสอนแลว     เขาไปจับจองเอาที่เหลานั้นมาเปน
กรรมสิทธิ์ทาํมาหากินจนตั้งตัวไดก็มากราย   ที่อธิบายมานี้เพื่อใหเห็นอัจฉริยนิสัยของทาน ซึ่ง
ไมนาจะเปนแตมันก็เปนไปแลว  ทานเพิ่งมามรณภาพที่บานนาเก็นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ นีเ้อง  อายุ
ของทานได ๘๒ ป พรรษา ๔๒   การมรณภาพของทานก็พิสดาร คือ ทานปวยมีอาการ
เล็กนอย     เย็นวันนั้นทานออกเดินไปตามริมชายวัดเห็นตนไมแดงตายยืนอยูตนหนึ่ง    ทาน
บอกวาฉันตายแลวใหเอาไมตนนี้นะเผาฉัน   แลวก็อยาเอาไวลวงวันลวงคืนดวย    ตกกลางคืนมา
ราว ๒ ทุมทานเริ่มจับไข   อาการไขเริ่มทวีขึ้นโดยลําดับ      ตีหนึ่งเลยมรณภาพ    บรรดาลูกศิษย
ทั้งพระและฆราวาสก็ทําตามทานสั่งทุกอยาง  ที่นําเอาประวัติของทานพระอาจารยหลามาเลา
โดยยอนี้  ก็เพื่อผูที่สนใจจะไดนํามาเปนคติ   และทานเปนคนแรกที่เริ่มสรางวัดนี้ ตอจากนี้ก็มี
พระเส็ง-พระคําจันทร-พระอุทัย-และพระคําพันเปนคนสุดทาย 

เมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๗  ขาพเจาไดจําพรรษาที่ถ้ําขาม  ออกพรรษาแลว ไดวิเวกมาพักอยูดวย
พระคําพัน   เห็นวาที่นี้วิเวกดีพรอมดวยดินฟาอากาศก็ถูกกับโรค    รูสึกวาไดรบัความ
สบายดี   จึงไดจําพรรษาอยูดวยพระคําพัน   บรรดาศษิยานุศิษยเมื่อไดทราบวาขาพเจามา
อยู  ณ ที่นี้ ตางก็พากันลงเรือมาเยี่ยม  เพราะเวลานั้นทางรถยังไมมี   เมื่อพากันมาเห็นสถานที่
เปนที่สัปปายะ  อากาศก็ดี    วิเวกนาอยู  วิวก็สวยงาม   แตเสนาสนะที่อยูอาศัยยังไมนาอยู    ตาง
ก็พากันหาทุนมาชวยบูรณะกอสรางจนสําเร็จเปนวัดที่ถาวร    ดังที่ปรากฏแกสายตาของทาน
ทั้งหลายอยู  ณ บัดนี้แลว  

วัดหินหมากเปงไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓     ทาํ
พิธีวางศิลาฤกษ  วันที่ ๑๒  เมษายน ๒๕๑๕ โดยเจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศเปนประธาน
ในสงฆ อุโบสถหลังนีท้ําหลังคาเปนสองชั้น   กวาง ๗ เมตร  ยาว ๒๑ เมตร สูงจากพื้นถึง
เพดาน ๙ เมตร มุงกระเบื้องดินเผากาบกลวย   โดยคุณไขศรี   ตันศิริ   กองชางสุขาภิบาล กรม



อนามัย  เปนผูออกแปลน     อาจารยเลื่อน   พุกะพงษ   กรมศิลปากร  เปนผูออกแบบลวดลาย
ตางๆ  ตลอดถึงแนะนําการกอสราง    นายไพบูลย จันทด  เปนผูรับเหมากอสราง  เฉพาะ
คาแรงงานราคาสามแสนบาท     น.ท.พูนศักดิ์  รัตติธรรม เปนผูหาเครื่องอุปกรณที่มีอยูทาง 
กรุงเทพฯ       นายแสงเพ็ชร จันทด เปนเหรัญญิก   และหาเครื่องอุปกรณตลอดควบคุมการ
กอสรางโดยใกลชิด 

 
 

 
(พระนิโรธรงัสี   คัมภีรปญญาจารย)  

 

วัดหินหมากเปง  
อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดหนองคาย 
๕   เมษายน  ๒๕๑๖ 

*จากหนังสือ  อนุสรณงานฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา  วัดหินหมากเปง  ๕-๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

  
 


