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ที่วัดอัมพวัน มีวหิ ารอยูทางทิศใตของโรงอุโบสถ ภายในวิหารเปนที่ประดิษฐาน สมเด็จ
พุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ปางอุมบาตรพรมน้าํ พระพุทธมนต
ผูสรางถวายคือ คุณเส็ง คุณผองศรี ใจบุญ ไดนํามาถวายวัดอัมพวันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
พรอมกับ หลวงปูแสง
เมื่อนํามาถวายยังไมวิหาร ไดอัญเชิญทานเจาคุณสมเด็จฯ ไวในโรงอุโบสถ และหลวงปู
แสงประดิษฐานอยูที่ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
อยูตอมาประมาณ ๑ เดือน มีคนขางวัดมาบอกวา สมเด็จฯโต ทานอยากมาอยูขางนอก
อาตมาก็รับทราบไว
ตอมามีคนจากนครราชสีมาถามหาสมภารวัดอัมพวัน มาถึงก็มากราบ ถามวา
“ทานเปนสมภารใชไหม? สมเด็จฯโตใหมาบอกวาทานไมอยากอยูในโบสถ ขามหัวไป
ขามหัวมา จุน จานกันมากเหลือเกิน ชวยสรางวิหารใหท”ี
อาตมาก็ยังไมยอมเชื่อ ตอมาอาจารยวิทยาลัยครูนครสวรรค ฝนมาบอกวา “ทานสมเด็จฯ
โตใหมาบอกสมภารวาชวยสรางวิหารใหท”ี
ในฝนอาจารยคนนั้นก็ถามวา
“ทานเจาคุณสมเด็จฯ ทําไมไมไปบอกทานเอง”
ทานบอก”ไมขลัง ตองใหคนอื่นบอกถึงจะขลัง เพราะสมภารองคนี้ทิฐิสูง”
อาตมาก็มานึก มาบอกเราสามปากแลว อาตมาก็ไปยกมือไหว จุดธูปเทียนบอก เหมือน
ทานจะยิ้มบอกเรา
ปรากฏวาสรางเดือนเดียวกันเสร็จ พอทานยกไปเก็บไว เงินไหลนองทองไหนมาใหญเลย
อีกประการหนึ่ง ที่ทานอยูในโบสถ ใครมาก็ยกมือไหวแตสมเด็จโต ไมไหวพระประธาน
กันเลย โยมผองศรีปดทองซะสวย ก็ยิ่งขมพระประธานในโบสถอีก
สมเด็จพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี

๑

อาตมาก็ตองปดทองพระประธานทั้งสององค พอดี ดร.กิ่งแกว อัตถากร มาบอกอีกวา
หลวงพอไมมีบริวาร ตองมีพระโมคคัลลาน พระสารีบุตรนะ อาตมาก็อัญเชิญประดิษฐานกับพระ
ประธานองคเกา และปดทองสวยงาม
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และหลวงปูแสง
โยมเส็งไดเลาประวัติการสรางทานเจาคุณสมเด็จฯ และ หลวงปูแสงวา
ตอนแรกผมศรัทธาแตหลวงปูแสง กอนที่จะหลอหลวงปูแสง มีลูกศิษยทานเจาคุณวัดมณี
ชลขัณฑ มาปรารภวา
“พระอื่นเขาทํากันได แตทําไมหลวงปูแสงไมมีใครคิดจะทํา” พอไดรับฟง ผมก็รบั ปาก
ทันทีวาจะหลอ แตคนลพบุรไี มเคยเห็นหลวงปูแสง เห็นพระพุทธรูปตามยอดเจดียวาเปนหลวง
พอแสง เพราะรูปทานไมคอยปรากฏ
ทานเจาคุณวัดมณีฯ บอกวาที่นนั่ มีที่โนนมี ผมก็นํากลองจะไปขอถายก็ไมมี
อยูมาวันหนึง่ ปาตึ๋งแมคาสมฟกสมพร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีไดมาถามผมวา “จะ
ไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลหรือเปลา จะไดฝากเงินไปทําบุญดวย”
ผมบอก “ไมไป ตั้งใจจะไปหารูปหลวงพอแสง”
ปาตึ๋งบอกวา “รูปหลวงพอแสงนี้เห็นมีอยูที่บาน พ.ท.สมบัติ คุณวิไล ศิรวิ ัฒน อยูใกลกับ
วัดศรีสุทธาวาส นาจะลองไปถามดู”
ผมก็ดีใจมาก ควากลองไปที่บา น พ.ท.สมบัติ คุณวิไล ศิริวัฒน ทันที เมื่อเอยปากขอรูป
เขาขี้ไปที่ขา งฝา ผมก็บอกขออนุญาตถาย จะนําไปหลอ
พอเอื้อมมือไปหยิบรูป ปรากฏวา กรอบรูปรวงกราวลงมา เหลือแตรูปกับกระจกติด
มือมาเทานัน้
ผมก็นึกวา เอะ! อยูไดอยางไร สงสัยเปนปาฏิหาริย ทานคงรอใหเราไดทําพระรูปทาน
แลวผมก็ไปหาทานเจาคุณวัดมณีฯ บอกวาจะหลอ แลวผมก็สาบานกับทานเจาคุณวา
“ถาผมหากินกับหลวงพอแสง ขอใหผมมีอนั เปนไป”

สมเด็จพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี

๒

และผมก็มาคิดวา หลวงพอแสงกับหลวงปูโตนี่เปนลูกศิษยอาจารยกัน ถึงอยางไรเราก็จะ
มาหลออยูดวยกันเถอะ ศิษยอาจารยจะไดอยูดวยกัน
จึงไดไปตกลงกับลุงฮั้ว สุภาพักต วาจะสรางวิหารและหลอรูปเหมือนหลวงพอแสงเปน
เนื้อนวโลหะ ๑ องค รูปหลอสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ปางถือคัมภีร ๑ องค
ประดิษฐานไวทพี่ ระวิหารหลวงพอแสงอนุสรณ
หลวงพอวัดอัมพวันบอกวาจะปลูกวิหาร ตองวางศิลาฤกษ แลวหลวงพอก็ไปเขียนดวงที่
วัดทองพุมพวง จ.สระบุรี
ในดวงนั้นเขียนไววา “ทานเจาคุณพระศีลวรคุณ (นวน) เปนประธาน นายเส็ง-นางผองศรี
ใจบุญ เปนผูดําเนินงานพรอมทั้งคณะกรรมการทุกคน”
ปรากฏวามีคนไมพอใจ ประทวงจะขอรวมครึ่งหนึ่ง จึงไดทําหนังสือกันไววา วันวางศิลา
ฤกษจะมาวางเงิน ๓ แสน ถาขาดเหลือก็จะเพิ่มเติม
เมื่อถึงเวลานั้น วันรุงขึน้ จะวางเงิน ตอนเย็นเขาเดินคอตามาบอกวาไมสามารถนําเงินมา
ใหได
แลวเขาก็เลาเหตุการณวา ที่เขาจะนําเงินมาให ๓ แสนนี้ เขาจะขายสมเด็จพุฒาจารยโต
สมเด็จวัดระฆังที่เขามีอยู ตกลงไว ๔ แสน
ไดวิ่งไปหาคนที่ซื้อ หวังจะไปเอาเงินเขาดวย วิ่งอยูดี ๆ สรอยคอที่แขวนไวหลุดหาย เขา
เลยใจคอไมดี
ผมก็ปลอบเขา แลวมาบอกพวกกรรมการวา อยาไปทวงเงินเขานะ เขาไมมีเงินวาง เดี๋ยว
เขาจะอาย เปนอันวาเขาไมไดมาทําเลย
พอหลอเสร็จจะอัญเชิญขึ้นวิหารไปเชิญเขา เขาก็ปวยมาไมได พองานฉลองครั้งที่สอง
เขาก็เขาโรงพยาบาล นีค่ ือบารมีหลวงปูเขาคิดจะจําหนายหลวงปูแลวมารวมกับเรา แตเราหวัง
ทําใหทา นดวยศรัทธา เลยมาไมได
แลวผมก็คิดขึ้นมาเองวา จะตองอัญเชิญหลวงปูโตและหลวงปูแสงอยางละหนึ่งองคไปวัด
อัมพวัน มันนึกอยางไรบอกไมถูก
เฮียฮั้ว สุภาพักต บอกวาถาจะนําไปหลอใหวัดอัมพวัน ใหไปเอารูปทีว่ ดั อุโลม อ.บางกะ
หัน จ.อยุธยา เปนรูปหลวงปูที่เปนภาพออกมาจากจอหนัง ปางอุมบาตรพรมน้ําพุทธมนต มีคน
เห็นกันทั้งนัน้
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ใคร ๆ ก็เรียกวาปูโตปาฏิหาริย ผมก็นํากลองไปถายภาพ แลวนําไปใหชางหลอที่
กรุงเทพฯ เกิดปาฏิหาริยอีก
หลวงพอเสกทองแผนไป นําไปใสในเบา ปรากฏวาตอนหลอแผนทองเกิดบินขึ้นไป
ขางบน สักครูก็บินลงมาลงเบาอีก ทานแสดงปาฏิหาริยใหเห็น ชางหลอบอกตกตะลึงเลย มี
แบบนี้ดวยเหรอนี่
พอนําทานไปไวทวี่ ัดอัมพวันใหม ๆ หลวงพอบอกเรื่อยเลยวา แขกเยอะขึ้นทุกวัน ตอนนี้
เยอะสุดขีดเลย
เมื่อตอนหลอหลวงปูโตและหลวงปูแ สงเสร็จใหม ๆ หลวงพอไดไปสวดธรรมจักร ไดนาํ
น้ําใสในบาตรปูโต แลวปกเทียนทําน้ํามนต
พอเสร็จพิธี เทียนไขในบาตรเปนรูปมังกร ๑ ตัว ไดอญ
ั เชิญไวบนวิหาร
ตอมาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ไดจัดงานมหาพุทธาภิเษก รูปหลอหลวงปูโตและ
หลวงปูแสง ที่วัดมณีชลขันฑ
หลวงพอไดนิมนตสมเด็จพระญาณสังวร มาพุทธาภิเษก ทานเมตตาอยูตั้งแตสองทุมถึง
เที่ยงคืน ซึ่งปกติทานจะแผเมตตาแค ๕ นาที แตนี่ทานแผใหเปนชั่วโมง
ขณะพุทธาภิเษก เกิดอภินิหารฟาลั่นเปรี้ยงไปที่เจดีย ทั้ง ๆ ทีไ่ มใชหนาฝน ฟารอง
๓ ครั้ง ไฟในวิหารดับ ๓ ครั้ง ไฟนอกวิหารไมดับ ฝนตกลงมาเปนละอองนอย ๆ คนอยูใน
เหตุการณตนื่ เตนกันมาก
พอเสร็จพิธมี หาพุทธาภิเษก เทียนไขที่ปก ทําน้ํามนตในบาตรหลวงปูโต เปนรูป
มังกร ๒ ตัว
มีรางทรงมาทําน้าํ มนตหลวงปูโต หยดเทียนเหมือนพระบรมสารีริกธาตุ แบบเมล็ด
ขาวสาร
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕ อาตมาไดไปทีว่ ัดอุโลมกับโยมเส็งเพื่อจะดูวา ภาพหลวงปู
ออกมาจากจอหนัง มีประวัติความเปนมาอยางไร
ทางวัดอุโลม ไดจัดการตอนรับอยางดี จากนัน้ โยมฮั้ว สุภาพักต ไดเลาใหฟงวา
ที่วัดอุโลมกําลังสรางโบสถ มีการฉายภาพยนตร ๗ วัน ๗ คืน หลวงพอ (สมเด็จพุฒา
จารย โต) บอกวาจะอยูเปนเดือนเพื่อชวยหาเงินสรางโบสถ มีคนทรงมาอยูดวย
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มีอยูวันหนึ่ง หลวงปูทา นลงมาทรงแตเชา พอหลวงปูลงลูกศิษยหนีหมด ทานเรียกผมเขา
ไปนั่งขางหนาทานเลย พวกลูกศิษยกลัวทาน
ทานบอกวา “เย็นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่จอหนังวุย”
เขาฉายภาพยนตรกัน ๗ คืน พอตอนสี่โมงเย็น จออยูเฉย ๆ ไมมีลมพัด มีคนขายของ
เขาเห็นเปนรูปเงาหลวงพอ (ปูโต) นั่งพรมน้ํามนตอยางนี้ และเกศตรง
เขาเห็นแลวก็วิ่งไปบอกผม วามีอะไรเกิดขึ้นที่จอหนัง หลวงปูทานบอกไวกอนแลววาจะมี
อะไรเกิดขึ้นที่จอหนัง ผมก็ไปดู คนอื่นเขาเห็นองคเดียว แตผมเห็นสององค มีพระมาลัยยืนอยู
องคหนึ่ง
รุงขึ้นทานมาทรงแลวถามทานวา “อะไรเกิดขึ้นทีจ่ อหนัง”
ทานตอบวา “ขรัวโต”
จึงถามทานวา “หลวงพอมีความประสงคอะไร จึงเกิดที่จอหนัง”
ทานบอกวาใหหลอรูปทานที่นี่
ทานวา “ขรัวโตอยูไ หน เงินไหลทีน่ ั่น”
ผมเรียกกรรมการวัดมาปรึกษามรรคทายก กรรมการวัดมาปรึกษามรรคทายก กรรมการ
วัดและพระทุกองคไมเห็นดวย ผมก็เลยจะหลอเอง ไปติดตอกรมศิลปากร สรางพระเขาคิด
๑๗,๐๐๐ บาท พอเขาทราบวาสรางสมเด็จพุฒาจารยโต เขาคิดแคหมื่นเดียว ขอคาขึ้นลอง ๕๐๐
บาท
รางทรงหลวงปูบอกวา พระอินทรจะเททอง ผมก็มีละคร ๓ วัน ๓ คืน ทานบอกใหผมแตง
ชุดขาว เพราะพวกเทพจะลงมาเททองกันเยอะ แลวขึงเชือกหามคนเขาไป
พอถึงใกลเวลาหลอ พระชยันโต ผมก็เกิดลืมวาพระอินทรจะลงมา ผมมัวแตยุงทางพระ
ไดยินเสียงปูบอกวา
“ฟงนะ จะใหพวกเขามารวมดวย หลวงปูคัดใหเขาออก มันไมมีเชื้อเทพ อยาใหมันเขา
ใหมันออกหาง ๆ”
พอตอนนี้พวกบานผมเขาบอกเห็นดอกบัวขาวลงเต็มหลังคาโรงพิธี ผมก็เหลียวมาดูที่โรง
พิธี ก็เห็น
“พระอินทรทานมาเททอง มากันสององค ผมก็นกึ วาใครเอาตัวละครมาอยูในโรง
พิธี ผูหญิงนุงผาจีบแบบตัวละคร ตัวพระอินทรแตงตัวเหมือนพระเอกมีชฎา”
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ใครวาพระอินทรเขียว แตผมเห็นเนื้อเหลือง ผมลืมทีห่ ลวงพอบอกวา พระอินทรจะเท
ทอง มัวแตยุงทางพระ พอเห็นหลายรองเทาแหลมสูงจึงนึกขึ้นได พระอินทรก็คอย ๆ จางหายไป
หลวงปูสมเด็จทานนั่งอยูที่ศาลาเพียงตา ทานสั่งใหตั้งศาลเพียงตา แลวปูผา วางหมอน
ขวานไว เขาก็เห็นกันหลายคน พอพิธีเสร็จตางคนตางก็วิ่งมาบอกวาเห็นอยางนี้
หลอเสร็จเขาก็นาํ ไปกะเทาะที่กรุงเทพฯ พอกะเทาะออก ไมมีชํารุดที่ตรงไหนเลย เขา
บอกนาจะกระเทาะที่วัดอุโลม เพราะไมตองปะหรือแตงทีไ่ หนเลย
หลอแลวผมจะเชิญไวในโบสถ ทานไมยอม ทานวา พอหลวงพอศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา เขาจะมา
ไหวแตหลวงพอ เวรกรรมก็มาอยูกับหลวงพอ
อาตมานึกถึงที่อาตมาไดบันทึกไวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ พระพุทธเจาหลวงไดตรัสกับอาตมา
วา
“พระคุณเจา โยมจะบอกให พ.ศ. ๒๕๓๐ เจาคุณอาจารยของเราจะมาอยูในโรงอุโบสถ
ของทาน”
อาตมาถามวา “เจาคุณอาจารยไหนละ”
ทานตอบวา เจาคุณอาจารยของเราคือ สมเด็จโต พรหมรังสี พระคุณเจาไมนาจะไมรูจัก
อาตมาก็บอกวา “โยม จะมาอยูไดยังไง โบสถกจ็ ะพังแลว วัดก็โทรมแลว”
ทานตอบวา “พระคุณเจา คนมีบญ
ุ เขาจะมาเอา”
อาตมาก็จด พ.ศ. ๒๕๐๐ กับ พ.ศ. ๒๕๓๐ หางกันตั้ง ๓๐ ป อาตมาก็ไมทราบวาเปนใคร
เพราะตอนนั้น ยังไมไดรูจักกับโยมเส็งและโยมผองศรี
ทานบอกตอไปวา “ผูมีบุญวาสนานั้น จะนําพระอาจารยของเจาคุณอาจารยเรามา
อยูที่วัดนีด้ ว ย”
อาตมาก็ไมทราบวาเปนใคร มาทราบตอนหลังวาเปนหลวงปูแสงนี่เอง แตทานไดบอกไว
หมดวา
“อาจารยของเจาคุณสมเด็จออนกวา แตเจาประคุณสมเด็จตองมายอมเปนศิษยของหลวง
ปูแสง เพราะทานไดสําเร็จญาณสมาบัติ”
ทานยังบอกอีกวา “ทานเจาคุณสมเด็จที่จะมาอยูในโรงอุโบสถของทาน จะแปลกกวาที่อื่น
ที่ไมมีที่ไหน”
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พระพุทธเจาหลวงไดประทับทรงเด็ก ป.๔ ที่มากับบิดาจากเพชรบูรณ มาหาอาตมา
เพื่อใหเจิมรถ ที่อาตมายอมจดเพราะพูดสะกิดหัวใจวา “พระคุณเจา เมื่อเชาอยูทไี่ หน เมือ่
เพลอยูที่ไหน เดี๋ยวนีอ้ ยูที่ไหน โยมก็เชนเดียวกัน ใครนึกถึงโยม โยมถึงบานนั้น ถาไมนกึ
ถึงโยม มันก็ไมถึง”
อาตมายังไดคําพูดของทานมาสอน เราอยูบานติดกัน ถาไมไดเปนญาติกนั ก็ไมสนใจกัน
อยูหางไกลกัน ถายังสนใจกันก็นึกถึงกัน อยางนี้เปนตน
เมื่อสมัยที่อาตมามาอยูวัดอัมพวันใหม ๆ พ.ศ. ๒๔๙๙ พวกญวนพวกคริสตมาตีอวนหนา
วัด พระไปวา ก็ยิงไกวัดไปแกงอีก อาตมาใชกรรมฐานแก คือแผเมตตา
อาตมาใชคาถาของหลวงพอโต ทานเจาคุณธรรมกิตติที่สามารถสอนแมนาคาพระโขนง
นั่งกรรมฐานได คาถาของทานคือ “เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา” จําไปเลย เสือก็ยัง
สยบ ชางดุอยางไร ตกน้าํ มันอยางไร สยบหมด
ถาจะขับรถใหวา “เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”
คาถาของสมเด็จโต ขับรถผีชวยเลยนะ วันนี้เอาคาถาของสมเด็จโตมาเผยแผ

พระพุทธเจาหลวงทรงทํานายเกี่ยวกับวัดอัมพวัน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
๑. วัดนี้จะเปนแหลงที่มาของขาราชการ จะมีหอประชุมใหญเกิดขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. พ.ศ. ๒๕๓๐ เจาประคุณสมเด็จอาจารยขรัวโต จะมาประทับในโรงอุโบสถทาน และโบสถ
ของทานจะตองสรางใหม เปนรูปทรงแบบใหม
๓. จะมีสาํ นักวิปสสนากรรมฐานขึ้นมา
๔. หลวงปูแสงอาจารยของสมเด็จโต จะมา พ.ศ. ๒๕๓๐
๕. ในเวลากาลตอมา วัดนีจ้ ะแปลงสภาพ ขางหนาจะเปนขางหลัง ขางหลังจะเปนขางหนา
๖. เมตตาธรรมของวัดจะมาอีก ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือนจะเขาวัด
๗. ศาลาหลังเบอเริ่มเกิดขึ้น ศาลาจะมี ๕ มุข
๘. เมตตาธรรมแหงน้าํ ใจจะหลั่งไหลมาอีกมากมาย มีเจาแมกวนอิม ปูโกมารภัจ พระสิวลี
พระพุทธลีลา จะมีทวี่ ัดทาน
๙. ผูมบี ุญวาสนาจะประสาทพรให (สมเด็จพระญาณสังวร)
๑๐.
พระบัณฑิตจะเขาวัด โรงครัวจะมีการจัดระบบดีขึ้น
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