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บทนํา
เมื่อ ร.ศ. 125 ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จทางชลมารคจากพระราชวังบางประอิน เขาสูบางเสด็จ เพือ่ นมัสการ
พระนอนจักรสีห สิงหบุรี และเสด็จผานวัดอัมพวัน ครั้งนั้น เจาอาวาสมีสมณศักดิ์ที่
พระครูพรหมนครบวรราชมุนี ชินสีห ภานุวาร สังฆปาโมกข ทานสรางพลับพลา
ประดับธงทิวที่หนาวัด และนําพระสงฆสวดถวายพระพรชัยมงคล
พระปยมหาราชทรงรับสั่งใหนําเรือพระที่นั่งแวะเขามาสนทนากับพระครู
พรหมนครฯ สังฆปาโมกข แลว พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ พรอมทั้งพระ
ราชหัตถเลขา วา
“ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ จุฬาลงกรณ”
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระภาวนาวิสทุ ธิคุณ (ครัง้ เปนพระปลัดจรัญ) มาดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดอัมพวัน รักษาการ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงไดรับแตงตั้งใหเปนเจา
อาวาส
ครั้งนั้นพระบรมฉายาลักษณ ร.๕ แขวนอยูบนศาลา วันหนึ่งเกิดพายุใหญ
หอบกระเบือ้ งมุงหลังคาศาลาหลสนมาเปนพัน แลวพัดพาเอาพระบรมฉายาลักษณ
ปลิวลงแมน้ําเจาพระยาไปดวย
ดุจปาฏิหาริย พระบรมฉายาลักษณ ลอยไปลอยมาอยูบริเวณหนาวัดในแมน้ํา
เจาพระยา เปนเวลาถึง ๓ คืนแลว หลวงพอจึงลงไปพบหยิบมาคลี่ดู เห็นเปนพระบรม
ฉายาลักษณ จึงนํามาใสกรอบรักษาบูชาไวที่กุฏเิ จาอาวาสดังที่เห็นอยูทุกวันนี้
ตอมา คุณชาญ กรศรีทิพา ผูเปนกําลังสําคัญในการสรางหอประชุม ภาวนา
กรศรีทิพา มีความเคารพเลื่อมใสในพระปยมหาราชเปนอยางยิ่ง จึงขอพระบรมรา
ชานุญาตหลอพระบรมรูป ร.๕ ขึ้น ในวงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท แลวอัญเชิญมา
ประดิษฐาน ณ หนาหอประชุมดังกลาว เปนสิริมิ่งขวัญของวัดอัมพวันสืบมา
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ครั้นถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ คลายวันเสด็จสวรรคตของพระปยมหาราช
เจา หลวงพอพระภาวนาวิสุทธิคุณไดเชิญชวนศิษยานุศิษยใหมาพรอมใจกันถวาย
บังคม หลวงพอไดกลาวนํารําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาราชพระองคนั้น
แลวบําเพ็ญกุศล สดับปกรณถวายพระราชกุศลเปนกาลพิเศษ ในปนี้ประธานฝาย
ฆราวาสเปนผูนําถวายพระราชกุศล ซึ่งทางวัดไดจารึกชื่อไว คือ ม.ร.ว. คุณหญิง
พรรณเรือง อัตถากร มารดาของ ดร.กิ่งแกว อัตถากร วิทยากรประจําวัดอัมพวัน
เมื่อวานนี้เปนวันคลายวันสวรรคต
ขององคสมเด็จพระปยมหาราช
มหาบพิตรพระราชสมภารเจาฯ ที่เราจะลืมมิได
นักเรียนนายรอย จปร. มาอบรมทีน่ ี่ไมทราบกีพ่ ันคน พระองคทรงเปนผูกอตั้ง
โรงเรียน เรียกวาโรงเรียนนายรอย จปร. เมื่อกอนนี้เรียกวานายรอยทหารบก
เราควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของมหาบพิตร พระราชสมภารเจา ทาน
เสด็จประพาสยุโรป ทรงเห็นวา ออ! เมืองใหญขมเหงเมืองเล็ก มันจะฮุบเอาประเทศ
ไทย เขามีอํานาจทางทหารมาก เครื่องมืออุปกรณทั้งหลายดีกวาเรา และเราก็เรียนไม
ทันฝรั่ง เขาจึงมาขมเหงน้ําใจเรา ขอสวนนอยของเราไปมิใชนอย
เมื่อกอนเมืองไทยเรา มีอาณาเขตกวางขวางถึงกลันตัน ไทรบุรี สิงคโปร เสียม
ราฐ พระตะบอง เวียงจันทน เชียงตุง ทั้งสองฝงแมน้ําโขง เปนของไทยมาแตเดิมที
ทําไมมีอาณาเขตกวางขวางมาก ผมเคยสอนนักเรียนนายรอยวา เราสูญเสีย
ประเทศไทยไป ๑๔ ครั้ง เหลืออยูตอนนี้แค ๒ เสี้ยว สูญเสียไปตั้ง ๓ เสี้ยว
มหาบพิตรพระราชสมภารเจา ทานคํานึงถึงเหตุการณนี้ ทานเสด็จยุโรปหลาย
ประเทศ มีประเทศเยอรมัน รัสเซีย และฝรั่งเศส เปนตน ทรงใชพระบรมราโชบาย
ทางการทูตรักษาเอกราชของชาติไทยไวไดตราบเทาทุกวันนี้
เหตุใดจึงเรียกพระบรมรูปทรงมา โบราณเขาเลาผมก็ไมทราบนะครับ วา
ฝรั่งนํามามาให ทรงตั้งใจจะเอามากัด เอามากินพระองคทาน มาของเขาดุราย
กาจมาก แตแลวกลับสยบใหกับพระพุทธเจาหลวง พระองคจึงไดทรงมา ฝรั่ง
ยอม ยอมกลัวทีเดียว มีเรื่องเลามาอยางนี้
คนยุคกอน ไลทหารไมถูก ตองไป เสียคารัชชูปการ ปละ ๖ บาท แลวตองไป
เขาเดือน ตองไปอยูเดือนหนึ่ง คือไปเขาเวรยาม ทหารนอกเกณฑ ความรูไมคอยมี
กัน แตมีปญ
 ญานะครับ เพราะมีสมาธิภาวนา เปนตน
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ทานทั้งหลายยอนไปหาปูทวด ยาทวดวาจริงไหม ปูทวดไปเขาเดือนไหม ผม
นี่ทัน ปูเลา ยายเลา บอกหลานเอย คนผูชายไมคอยมีอยูหรอก นี่ตอ งใหเก็บขาวตาก
เขาไว เผื่อเกิดสงครามนะหลานนะ
ผมนี่ประสบมาเองนะครับ ขาวสุกเหลือทิ้งไมไดตองตาก เอาใสปบไวเผื่อเกิด
สงคราม นีต่ ิดมาจากคนโบราณ ถาพมาเขามาประชิดติดประเทศไทย เราจะไดเอา
ขาวตากใสยามไปกินตามทาง
มีเงินกลม เงินเหรียญ เงินแบน ฝงหมด ไมใหพมาเอาไป ถารอดตายกลับมา
ขุดเอาไปใช ถาตายแลวชาติกอน เปนอดีตชาติมา มีผีมาเขาฝนบอกของคุณไปขุดมา
ก็ของของเราเมื่อคราวไปฝงไว และเราก็ไปขุดของเรามา ถาไมมีบุญวาสนา ไมใชของ
เรา ขุดอยางไรก็ไมได เสียเวลาเปลา ไมใชของเรา ไมไดทําไว อันนี้เปนกฎแหงกรรม
นะครับ ใครทําใครไดเขาบอกไวชัด
การทหารไดเปลี่ยนมาเปนยุคใหมเพราะพระปรีชาสามารถและพระมหา
กรุณาธิคุณของพระปยมหาราชพระองคนั้น
เลิกทาส ก็พระองคทาน เรานี่เปนขี้ขาเขามาตลอดนะครับ สมัยกอนเราไปเอา
เงินเขามา ๑ ตําลึง ไมมีใหเขาตองเอาลูกไปขัดดอกจนกวาจะหมดคาดอกคาตน ใช
ตนเขาแลว เอาลูกไปขัดดอก คือ ไปเปนขีข้ าเขา เอาไปใหเขาใชอยางนี้มีมานาน
ตั้งแตพุทธกาลกอนโนน
เอาเงินเขามาแลว เรามีนาอยู ๒ แปลงทําอยางไรตองยกนาใหเขาไป ทําแบง
ครึ่งกับเขา ทําแทบตายไดขาวไมกี่ถัง แตเหลือจากนั้นตองใหเจาของเงินที่เราไปกูเขา
มานะครับ ถึงขนาดนี้นะ ขอฝากไวดวย ในวันปยมหาราช ทานจะไดทราบบาง
สําหรับภิกษุที่เกิดมาไมกี่ปนะครับ ๒๐ กาลฝนคือ ๒๐ กวา ๆ ถาแกกวานั้นแลวคง
เขาใจ
กอนรัชสมัยพระปยมหาราช ถาจับผูรา ยได ไมยอมรับ ใชบีบขมับ ตอกเล็บ
เฆี่ยน โบย และใหไปเขาคุกขี้ไก ไกนอนขางบน คนนอนขางลาง ไกถายมูลลงมาก็ถูก
คน นี่เรียกคุกขี้ไก เอาหนามแหลมไปตอกเล็บ เจ็บขนาดไหน บางทีไมไดเอาของเขา
ไป ก็ตองยอมรับ นี่มันทําลายน้ําใจกันมาก
พระองคทานทราบดีนะครับ ที่ทําลายน้ําใจกัน มันเลวรายกันมากหลาย ใช
อํานาจปาเถื่อนไปเบียดเบียนจิตใจราษฎร
ในเวลากาลตอมา เรื่องสมัยเกามาเลากันใหม ถาใครเปนผูรายไปฆาเขาตาย
ยกตัวอยางวาฆาเขาในเขตเมืองพรหมนคร แลวขึ้นศาลตัดสิน มหาบพิตรพระราช
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สมภารเจาทรงตัดสินเองตอหนาพระที่นั่ง ทามกลางมุขอํามาตย เสนาบดเปนตน
ตัดสินประหารชีวิตนาย ก. ศาลมีกฎเกณฑวา ฆาเขาที่ไหน ตองนําไปประหารที่
นั่น
ผมมานึกไดเมื่อคืนนี้ เมื่อสมัยผมจําพรรษาอยูท ี่วัดพรหมบุรี ขางศาลาหลัง
เกาเปนที่ประหารชีวิตนายปลอด ตองมีเพชฌฆาตมาประหารชีวิตที่นนั่ เพราะมาฆา
เขาตายที่บางงา เปนคนที่ไหนผมก็ไมทราบ
เจาเมืองเขาประกาศกอน วาวันที่เทานั้นเขาจะนํานายปลอด มาประหารชีวิต
ที่นายปลอดมาฆาเขาตายที่บางงา ขอใหประชาชน ราษฎร พสกนิกร โปรดมาดู
ตัวอยาง อยาทําอยางนี้ตอไป เอาแหตระเวนน้าํ ตระเวนบก ๓ วัน ๓ คืน อยาเอา
อยางนายปลอด เปนคนใจราย เปนเวรกรรมของเจาปลอด ฆาเขาตายที่ไหน ก็ถูก
ประหารที่นั่น คนก็แหเรือมาจากพระนครศรีอยุธยา เปนมณฑลกรุงเกา แหกันมาคน
ลนหลาม มีคนมาดูเต็มวัดเลย
กอนที่จะประหารชีวิต สมภารเลาวา หลวงพออิ่ม เปนศิษยสายหลวงพอเภา
วัดถ้ําตะโก เปนสมภารองคแรกของวัดนั้น ทานเปนผูแสดงพระธรรมเทศนาโปรด
นักโทษเรื่องกฎแหงกรรม อยาเสียใจเลย เราไปทําเขามา นึกวาใชเวรกรรม อโหสิ ตั้ง
สติ กรรมฐาน
พอฟงเสร็จแลว ใหรับประทานอาหารใหอิ่ม จะประหารชีวิตในชัว่ โมงตอไป
เครื่องบวงสรวง บูชายันตอยูขางศาลา
คุณยายเลาวา เพชฌฆาตสองคนรํา มีชอื่ คาเอาดินอุดหู มีเครื่องเซนบวงสรวง
มีหัวหมูบายศรี แตคนลงดาบฟนจริง ๆ อยูขางหลัง อีกคนหนึ่งบอกวา คิดถึงพอแกว
แมแกว คิดถึงพระรัตนตรัยนะ คิดถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไว เดี๋ยวก็จะ
ตายแลว นายปลอดเปนลมแลวเปนลมอีก เขาจูงขึ้นมาจากตีนทา เพราะแหมาจาก
อยุธยา
นี่เรื่องจริงนะ ทีว่ ัดพรหมบุรีนี่นะครับ โยมทองดี โยมทองคํา แจมยิ่ง เลาให
กระผมฟงวา ทานยังเปนเด็ก แตเดี๋ยวนี้ทานตายไปนานแลว คนแหไปดูการประหาร
ชีวิตเหมือนอยางกับงานวัด คนเปนหมื่นไมรูมาจากไหน
ผมเกิดไมทัน สมภารทานเลาบอนายปลอดยังอยูขางศาลาเกาที่เขาฝงนาย
ปลอด ศพยังอยู ยังไมไดเผา ฝงไวลึกมาก ประหารแลวผลักลงบอไป ไมรูกี่คนที่วดั
พรหมบุรี
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เมื่อผมมาบวชแลว นายปลอดยังไปเที่ยวเขาเขาเลย ผมยังไปถามประวัติตอน
ผีเขา นายปลอดบอกหมดเลย ผมบันทึกไว
ผมบวชที่วัดนั้น เดี๋ยวนีห้ ลุมผียังอยู ผมจะไปชี้ใหถูกเลย ไมมีใครเอาขึ้นมาเผา
เลยครับ ไมเหมือนหลังวัดอัมพวันทีบ่ ริเวณตนมะขาม ผมเผา ๒๐ ศพนะ มะขามจึง
กายสิทธิ์ขึ้นมา นี่แหละเรื่องเกามาเลาใหทานฟง บริเวณตนมะขามวัดเราก็เคยเปนที่
ประหารชีวติ นักโทษ มาเปนเวลาหลายป ครั้งกรุงศรีอยุธยาโนน
เหตุการณผานมา ในสมัยพระพุทธเจาหลวง พระองคทานใหเลิกหมดทุกอยาง
เลิกประหารชีวิตแบบนี้ อุจาด ประจาน ใหไปตระเวนน้าํ ตระเวนบก พระพุทธเจา
หลวงใหเลิกหมด
มหาบพิตรพระราชสมภารเจา พระองคทานไดทรงใหเลิกทาส เลิก
ประจานตอหนาธารกํานัล ไมใหเอาผูรายประจานตามถนนหนทางอีกตอไป
ขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันในประเทศสยาม ตามพระราชโองการนี้
นี่ยังกองอยูในโสตประสาท เราควรสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราช
กุศลทาน ขอพระองคทรงโปรดรับทราบดวยญาณวิถี
ตอมามีเรือ่ งอัศจรรย ดลบันดาลดังตอไปนี้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ผมมาดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสแลว เกิดพายุรายพัดพาหลังคาศาลาหลังเกากระเบื้องหลุดเปนพัน
สายอัสนีบาตฟาดเปนการใหญ เกิดอภินิหารหรือเกิดเพราะลมรายก็ไมทราบ
มีพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ ๕ อยูที่ศาลาบานหนึ่ง พระพุทธเจาหลวง
ทรงลงพระนามไว อยูบนศาลาการเปรียญ ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ เมือ่ คราว
เสด็จชลมารคบางประอินมาวัดพระนอนจักรสีห
สมัยนั้นมีพระครูพรหมนครบวรราชมุนีชินสีหภานุวัตร (สังฆปาโมกข) เปนเจา
อาวาสวัดนี้ เปนเจาคณะเมืองใหญ ยังไมมีตัวจังหวัดสิงหบุรี มีเมืองพรหมนคร เมือง
อินทร เมืองสิงห เมืองสรรค เมืองสุพรรณบุรี บานชาง บานตาล บานพรานแสวงหา
บานกุม บางบาล อําเภอวิเศษไชยชาญ ตัวตะพาน กบเจา ที่ยกทัพไปคายบางระจัน
ดังนี้
ตอนนั้นมีเรือโพธิ์ประจักษ เรือเขียว เรือแดง มากหลาย วิ่งกันไมพัก น้าํ ก็เต็ม
ฝง ระยะเดือน ๙ เดือน ๑๐ มีพายุรา ย ฝนกระหน่ํา ๗ วัน ๗ คืน ดีเปรสชั่นเขามาพัด
รูปพระบรมฉายาลักษณลงน้ําไป กรอบรูปไปทางหนึ่ง พระบรมฉายาลักษณมวน
พันกลม ลอยไปลอยมา ๓ วัน ๓ คืน น้ําก็ไมวน
พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน
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แตเพราะประการใดเลา พระบรมฉายาลักษณ ไมลอยไป ลอยไปไดแลวก็ลอย
ขึ้นมาอีก แปลกมาก ผมเห็นกับตา
ผมก็ไปลงสรงน้ํา เพราะครั้งนั้นยังไมมีน้ําประปา ไมมีไฟฟาใช ตองตักน้ําใช
เองนะครบ มีแพทาเรือเมลจอดตลอดเวลา มีศาลาน้ําเกา ๆ ๒ หลัง เพิ่งมาสรางกัน
ใหมทั้งหลังเลย
เอาขันไปตักน้ําสรงที่แพทา สรงแลวผลัดผาเรียบรอย มองเห็น เอะ! อะไร
ลอยตุบปอง ๆ น้ําก็ไหลลองทําไมลอยขึ้นมาเหนือน้ํา พอลอยลงไป เดี๋ยวลอย
ขึ้นมาอีกแลว ไหลไปไหลมา ผมก็ตัดสินใจหยิบดู ผมกลัวจะเปนผีลอยน้ํา ขาว ๆ
ตุบปอง เลยก็จับขึ้นมา ขาดหลุดวิ่นหมด คอย ๆ คลี่ปะเอาบาง
เห็นวาเปนพระบรมฉายาลักษณพระพุทธเจาหลวงนะครับ ทรงเขียนวา
ถวายวัดอัมพวัน ร.ศ. ๑๒๕ ลงพระนาม จุฬาลงกรณ ดวยลายพระหัตถของ
พระองคเอง
ผมก็อัญเชิญมาใสกรอบอยูที่กุฏิผม ไปดูไดนะครับ ตั้งแตนั้นมา วัดอัมพวันก็
มั่งคั่งสมบูรณมาโดยลําดับ
ตอมามีตาแปะแกอายุประมาณ ๔๐ ป มากับภรรยาและลูก ๑ คน ผมจําไมได
ละเอียด ผมยังหนุมนี่ เปนเจาอาวาสอายุ ๒๘ ป พรรษายาง ๙ พรรษา เดี๋ยวนี้เรา
อายุ ๖๒ ป มันตางกันอยางไรคิดเอาเอง
เขาขับรถ ๑๐ ลอมาใหเจิมรถ สมัยนั้นถนนไมมี สะพานบางงาไมมี ตองขาม
เรือจาง รถตองไปขามทา และพอดีเขามาสรางสะพานไม จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี เปนผูใหเงิน
ตาแปะแกคนนี้กับภรรยาของเขาและลูกผูหญิงอีก ๑ คน มาจากเพชรบูรณ
ขับรถถึงก็ชา ง ไมถึงก็ชา ง เลาะหลังบานมา รถก็มาจอด มีแตปาดงพงไพร หลังวัดมี
ตนตาลเปนรอย ๆ
ทาน้ําก็มีเรือแคนวิน นิลกาฬ เรือเขียว เรือแดง เรือสีเลือดหมู โพธิ์ประจักษ
โพธิ์พิทักษ เรือหลวงนายฤทธิ์มาทีหลัง นี่เรื่องเกาเลาถวาย และผมก็มาเจิมรถให
เด็กหญิงลูกสาวชื่ออะไรจําไมได อยูชั้นประถม ๓ นะครับ จะขึ้นประถม ๔
เปนเด็กแกน ๆ ผัวมัวไปทางโนน เด็กนัน่ ขึ้นไปที่นั่งผม เอาชอลคไปเขียนรูป
พระพุทธเจาหลวง และก็บอกกับเด็กที่ประชุมวา พระสังขทอง เหมือนกับที่เคย
ดูละครมา ใสชฎาอยางนี้ คือพระสังขทอง
พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน
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ผมก็มัวไปเจิมรถ กลับมาเด็กดิ้นเลยนะครับ ดิน้ ตึ้ง ๆๆ ไป แลวก็ลุกขึ้นนั่งสูบ
บุหรี่ กินหมาก ทําปากยื่นปากยาว ผมก็ถามวา “ทําอะไรนะ”
เตี่ยก็บอก ลูกไมเคยเปนอยางนี้เลย มาเสียคนที่วัดอัมพวันซะแลว เขาก็
ขัดสมาธิ ทําทาประทับทรงแลว
ผมก็ถามวา “เปนใครหรือ”
ทานตอบดีมาก “โยม! โยมรูแลว พระคุณเจา จําโยมไดไหมละ”
เราบอกวา “เอะ จะจําอะไรไดละ อีหนู”
“ไมใชหนูนะ”
เอ! เราจะลองดูวาจริงหรือเปลา ที่เขาประทับทรง
เด็กเขาทรงก็ชี้หนาไปที่เตี่ยบอกวา เลี้ยงลูกใหดี ๆ นะ ลูกคนนี้มีบญ
ุ นะ นี่
พ.ศ. ๒๕๐๐ นะครับ ผมจดไวทุกขอ
แลวผมก็ทําโมโหขึ้นมาวา “เอ! ดวงวิญญาณอะไร มาเที่ยวเขาวุน วาย
เหลือเกิน” แลวผมก็ถามวา
“พระมหาบพิตรพระราชสมภารเจา ถาเปนจริงนะ พระองคอยูที่พระบรม
รูปทรงมาหรืออยูที่ไหนกันแน”
ไมมีเสียงตอบ กลับถามวา “พระคุณเจา เมื่อเชาอยูที่ไหน?” พูดอยางกับ
ผูใหญ
บอกวา “เมื่อเชาอาตมาฉันเชาที่ลพบุรี”
“เพลอยูที่ไหน?” เสียงถามตอ
“เพลฉันที่รานเจเปา ชางทอง สิงหบุรี”
“เดี๋ยวนี้อยูท ี่ไหน?”
“เดี๋ยวนี้อาตมาก็อยูที่วัดอัมพวัน”
“โยมก็เชนเดียวกัน”
แหม! เราเลยเลิกถาม ตอบแจวเลย และพูดสั้น ๆ ใหฟงวา
“พระคุณเจาจดนะ เอาละ กอนจะบอกนี่ บอกเตี่ย แมเขากอน “เลี้ยงลูก
ใหดี จะเปนใหญเปนโต”
ตาเตี่ยบอก “โอ! เปนไปไมได อั๊วจนนะ มีรถคันเดียวก็รับจางเขาแทบตาย ลูก
สาวคนนี้เปนใหญเปนโตไดอยางไร” เปนจีนนอกพูดไทยไมชัด ผมจดไวเลย เดี๋ยวนี้ห
มวยคนนี้จบปริญญาเอกแลว และมีครอบครัวอยูท ี่อเมริกา
พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน
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“นี่พระคุณเจา โยมจะบอกอะไรนะ จดนะ ทานจําไวนะ
ขอ ๑. ที่วัดนี้จะเปนแหลงที่มาของราชการ จะมีหอประชุม ใน พ.ศ. นั้น
พ.ศ. นี้ บอกชัดเจนมาก
ขอ ๒. ที่จําไดแนชัดอีกขอหนึ่งคือ พ.ศ. ๒๕๓๐ เจาประคุณสมเด็จ
อาจารยขรัวโต จะมาประทับในโรงอุโบสถของทาน และโบสถของทานจะตอง
สรางใหม เปนรูปทรงแบบไหน ผมจดไวหมด
ขอ ๓. จะมีสํานักขึ้นมา เปนอยางไร ผมจด ไมตองเลาหรอก มันปรากฏอยู
แลว
ขอ ๔. จะมีหลวงปูแสง (เปนอาจารยของสมเด็จพุฒาจารยโต พรหมรังสี)
พ.ศ. ๒๕๓๐ จะมีผูศรัทธานํามาถวาย แหม! นาคิดพิจารณา ผมจดบันทึกไวทุกขอ
นะครับ
ขอ ๕. ในเวลากาลตอมา วัดนีจ้ ะแปลงสภาพ ขางหลังจะเปนขางหนา
ขางหนาจะเปนขางหลัง ผมก็จดไว เปนจริงเลย เห็นไหม
หลังวัดเปนปาดง กลายเปนหนาวัด ขางหนากลายเปนหลังวัดไปเสียอีกแลว
คือเปนแมนา้ํ ไมมีคนเดินเขา นี่พระพุทธเจาหลวงนะครับ
พอถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ โยมเส็ง โยมผองศรี ใจบุญ สองสามีภรรยารวมทุนกัน
สรางหลวงปูแสง เปนอาจารยสมเด็จโต วันมณีชลขันธ
โยมเส็ง โยมผองศรี เกิดนิมิต หลอหลวงปูโต พรมน้ํามนตที่กลาววา
“หญาคาเราอยาของ พี่นองเราอยาคา”
“หญา ๑ กํามือถือชูมัด จุมสลัดน้ํามนตลงบนหัว เพื่อขัวไลไสกิเลสที่
หมองมัว ออกจากตัวไปใจเยือกเย็น” หมดกิเลสตัณหาใจมีสุข อาจจะออกจาก
ทุกขได หลวงปูโต ทานบอกจริงครบทุกประการ ก็นํามาถวายไวในโรงอุโบสถ
อยูตอมาสองวัน เด็กทีน่ ครสวรรคมาบอก เด็กวิทยาลัยครูมาบอก หลวงพอ
หนูฝนไปวา สมเด็จหลวงพอโตองคที่อยูในโบสถนะ ทานไปบอกหนู บอกวา
“ใหไปบอกสมภารที เราไมอยากอยูในโบสถ มันขามหัวไปขามหัวมาทุกวัน
อยากจะอยูกุฏิธรรมดาเล็ก ๆ ก็ได ใหเอาออกจากโบสถไป อยูในโบสถนมี่ า
ขามหัวเราทุกวัน เดินผานไปผานมาทั้งพระและเณร”
แหม! เรานิง่ เราอยากเอาไวในโบสถ หนักเขามาบอกอีกหลายเจา ผมเลย
สรางวิหารไวขณะนี้ นีพ่ ระพุทธเจาหลวงบอกนะครับ
พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน
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และก็จดไวอกี เมตตาธรรมของวัดจะมาอีก ขาราชการทหาร ขาราชการ
พลเรือนเขาวัด ผมไมเชื่อ วัดอัมพวันเปนวัดปาไมเจริญ มีพระ ๘-๙ องค ใครเขาจะ
มา นี่มาหมดแลว
หอประชุมใหญเกิดขึ้น ศาลาหลังเบอเริ่มเกิดขึ้น ศาลาของทานจะมี ๕
มุข ผมจดไว ชางเขาออกแบบมี ๕ มุขจริง ๆ ตรงตามที่ผมจดไว
ตอไป เมตตาธรรมแหงน้ําใจจะหลั่งไหลมาอีกมากมาย จะมีเจาแม
กวนอิม มีคนนํามาให พรอมกับปูโกมารภัจจะมีพรอมสรรพทุกประการ พระสีวลี
พระปางพุทธลีลา จะมีที่วัดของทาน ผมจดไวเลยนะครับ
ยังอยูอีก ๒ ขอ ผมยังประกาศไมได ทานหามพูด นีพ่ ระพุทธเจาหลวงนะ
ครับ
ในเวลากาลตอมา ทานพลตรีสามารถ ไวยวานนท อดีตผูวาราชการจังหวัด
ลพบุรี พ.ต.อ. ประจันต พราหมพันธ ผูกํากับการตํารวจลพบุรี มาตอนหลังเปนใหญ
เปนโตหมด เดี๋ยวนี้เกษียณหมดแลว สมัยนั้นมาที่นี่เปนประจํา มาชวยกันสรางโบสถ
สมัยพระนารายณมหาราช พวกลพบุรีมาชวยสรางมากกวาสิงหบุรีนะครับ นี่เปนกฎ
แหงกรรมอันหนึ่ง
ผลสุดทาย พล ต.ต. สามารถ ไวยวานนท เคยเปนทั้งทหาร ตํารวจ เปนทั้ง
ผูวาราชการจังหวัด ทานก็กราบนมัสการวา
“หลวงพอครับ ผมขออะไรสักอยางไดไหมครับ หลวงพอจะใหไหม? ขอพระ
บรมฉายาลักษณไปอัดแจก”
“ตกลง”
ก็นําไปถายที่อําเภอพรหมบุรี เปนภาพขาวดํา ถายไวมาก เขาใหไวแจก พอดี
ผมนั่งทายจักรยานไป รถก็ไมมี เรือก็ไมมีใช จะไปรับรูป พอไปถึงฝนตก ก็เลยฝาก
เขาไว เชาถึงจะไปรับ
กลางคืนเกิดไฟไหมลุกในบาน สองสามีภรรยาลุกชวยกันดับไฟ ไหมที่รูป
สาดน้ํากันเสียแยเลย ปรากฏวาเปนไฟปลอม เพราะเขาไมทราบวาในถุงมีอะไร
ก็เอาวางไวที่ระเบียงขามไปขามมา ก็เลยจุดตะเกียงดูวาเปนอะไร
ตอนเชาเขาถาม “หลวงพออะไรอยูในถุงแสดงไฟลุกได” เขาเลยขอไว ๑๐
ภาพ แสดงอภินิหารอยางนี้นะครับ
ตอมามีคนจีนที่กรุงเทพฯ เคยอยูที่สิงคโปร มาขอถายรูปสี ภาพที่รชั กาลที่ ๕
พระราชทาน ปรากฏวาถายไมติด ตองจุดธูปเทียนบอกกลาว จึงถายติด
พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน

๙

พอไปทําบล็อก ๆ ก็แตกอีก ตองบอกกลาวและทําพิธีบวงสรวง บล็อกดี
ขึ้นมาทันทีสีดีขึ้น เขาเห็นอภินิหารอยางนี้ เลยทําถวายฟรี ไมคิดเงิน แตขอไป
แจกญาติพนี่ อง ๓๐๐ แผน
วันนี้ขอยุติไวกอนนะครับ เดี๋ยวทานจะไดออกบิณฑบาตกัน ขอความสวัสดีจง
มีแดพระเถระภิกษุนวกะ โดยทั่วหนากันเทอญ...

พระพุทธเจาหลวงกับวัดอัมพวัน

๑๐

