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เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ คณะอาจารยจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จํานวน
๒๖ คน ไดอัญเชิญผาชิ้นเล็ก ซึ่งเขาใจวา เปนสวนหนึ่งของผาครองผืนใดผืนหนึ่งของ
สมเด็จโต พรหมรังสี มาถวาย พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม) เพื่อ
ประดิษฐานไว ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี ใหสาธุชนพุทธบริษัทไดกราบไหวบูชากันให
แพรหลายสืบไปชั่วกาลนาน อันเปนการถวายสักการบูชาแดองคสมเด็จทานสวนหนึ่ง และเปน
การสืบพระศาสนาอีกสวนหนึ่งดวย
ผาสมเด็จ นี้มีประวัติทสี่ ามารถสืบสาวไดวา เปนผาของสมเด็จทานแนนอน เพราะสืบ
ทอดกันมาเพียงคน ๒ รุนเทานั้นคือ รุนพอและรุนลูก
รุนพอ อันเปนเจาของเดิมของผาสมเด็จนี้ ทานมีพระราชทินนามวา “พระประกาศ
มณเฑียร” (แมน สุวรรณเนตร) เปนบุตรของ หลวงภักดีภูเบศร (เนตร สุวรรณเนตร) พระ
ประกาศมณเฑียร ทานเกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๓๓ เขารับราชการครั้งแรกในกรมพระราช
พิธี กระทรวงวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ มีตาํ แหนงเปนเสมียนตรี ไดรับพระราชทานเงินเดือน ๒๐
บาท ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานเจริญรุงเรืองในราชการมา
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จนกระทั่งถูกดุลยใหออกจากราชการ ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ ทัว่ ประเทศ เมื่อ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๙ บรรดาศักดิ์เปน “พระประกาศมณเฑียร” ตําแหนงเสมียนตรา
กระทรวงวัง เงินเดือนกวา ๓๐๐ บาท ขณะนั้นทานอายุเพียง ๓๖ ปเทานั้น นับวานาเสียดาย
มาก ทานมีอายุยืนถึง ๙๙ ป เพิ่งสิ้นชีวิตเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๒ นี้เอง
รุนลูก ลูกที่เกี่ยวของกับผาสมเด็จ คือคุณลุงพรเทพ สุวรรณเนตร คุณลุงพรเทพไดมา
ปกหลักตั้งรกรากประกอบอาชีพเปนชางเกี่ยวกับงานศิลปะตาง ๆ อยูที่ศรีราชา จ.ชลบุรี เคยเชา
ที่พี่ตุ ปลูกบานอยูเองหลังหนึ่ง กอนที่คุณลงพรเทพทานจะสิน้ ชีวิตไดเคยสั่งพี่ตุไววา หัวเสาเอก
บานของทานนั้นมีของวิเศษอยูชนิ้ หนึ่ง คือ “ผาสมเด็จ” คุณพอ คือ พระประกาศมณเฑียร
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ไดใหทา นไว ทานกลาววา “ในโลกนี้ ผมไมเอาอะไรอีกแลว” และก็เปนจริง ขาพเจาสนิทกับคุณ
ลุงพรเทพมาสิบกวาป คุณลงพรเทพไมเคยสนใจพระเครื่องรางของขลังอะไรทั้งสิ้น แตทา นเปน
คนเครงครัดในศีลธรรมดีมาก ทานเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ วันทีค่ ณะอาจารย
จึงเปนวันคลายวัน
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราอัญเชิญผาสมเด็จมาถวายหลวงพอวัดอัมพวัน
เสียชีวิตครบ ๒ ปของคุณลุงพรเทพพอดี นี่นับเปนอัศจรรยอยางหนึ่ง เพราะทีห่ ลวงพอนัดให
โอกาสมากราบทานนั้น ทานไมทราบมากอน
เมื่อขาพเจาและพี่ตไุ ดชวยกันจัดงานศพใหคุณลุงพรเทพแลว แมบา นของขาพเจาไดซื้อ
บานของคุณลุงพรเทพ ซึ่งปลูกอยูในที่ดินของพี่ตุดังกลาวแลว เสาเอกของบานหลังนี้เปนไมสนั้
แมบา นจึงไมไดใหชา งรือ้ มา อีกสองสามวัน พีต่ นุ ําผาบนหัวเสาเอกมาใหขาพเจา บอกประวัตผิ า
ใหฟงตามทีค่ ุณลุงพรเทพสั่งไว คือเปน “ผาสมเด็จ” พรอมกับบอกวา “ผานี้สมควรใหอาจารย
ไวบูชา” ขาพเจาดีใจจนสุดที่จะกลาว มีใครบางทีไ่ มอยากไดผา สมเด็จ และมีใครบางทีม่ ผี า
สมเด็จไวบูชา ถาจะพูดไปแลว เสาะหาพระสมเด็จของทานมาบูชาดูวาจะงายกวาหา “ผา
สมเด็จ” มาบูชาเสียอีก
เพื่อใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นวา ผานี้เปนผาสมเด็จจริง ขาพเจาจึงนําหนังสือที่ระลึกใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระประกาศมณเฑียร จ.ช.ต.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๓๒ มาศึกษาประวัติของทานเจาของเดิมวา จะมีความเปนจริงไดเพียงใด ดังที่ขาพเจาไดตัด
ตอคัดยอไวขางตนนี้แลว ปรากฏวา สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี สิ้นพระชนมวนั ที่
๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๕ พระประกาศมณเฑียร เกิดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๓๓ หางกัน ๑๘ ป
แตถึงกระนัน้ ก็ยังอยูในรัชกาลเดียวกัน คือในรัชกาลที่ ๕ และพระประกาศมณเฑียรก็ยังทันรับ
ราชการในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกดวย อีกประการหนึง่ ผาสมเด็จนี้อาจเปนของคุณปู (คือ
หลวงภักดีภเู บศร) ของคุณลุงพรเทพก็ได ถาเปนดังประการหลังนี้ หลวงภักดีภูเบศรก็ทันกราบ
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี อยางแนนอน การที่จะไดรับผาสมเด็จ จนตอทอดสืบ
มาถึงลูกและหลานในฐานะขาราชบริพารผูใกลชิด ยอมเปนไปไดอยางไมตอ งสงสัย
ขาพเจาไดบชู าผาสมเด็จมาเปนเวลาเกือบสองปเต็ม จนกระทั่งเชาวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๓๖ ขาพเจานึกถึงผาสมเด็จวา สมเด็จทานเปนพระทีบ่ ริสุทธิ์มีคุณวิเศษ มีผคู นเคารพกราบ
ไหวบูชาทั่วประเทศ เครื่องอัฐบริขารของทานนาจะประดิษฐานอยูในที่อันควรกวานี้ และควรที่
พุทธบริษทั ทั่วไปจักไดมีโอกาสกราบไหวบูชากันอยางกวางขวาง ไมใชขาพเจาคนเดียวเทานั้นที่
มีโอกาสบุญแกทานเจาของผา แกพตี่ ุ และแกขาพเจาเองไดนอยเกินไป อีกประการหนึ่ง ถาสิน้
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ขาพเจาแลว จะมีลูกขาพเจาสักคนหรือไมก็ไมทราบ ที่สนใจเคารพกราบไหวบูชาตอเหมือนกับ
ขาพเจา ผาอันหาคามิไดนี้มถิ ูกทิง้ สูญหายไปหรือ นาเสียดายนัก ดูกรณีคุณลุงพรเทพเปน
ตัวอยางเปนตน แตคิดแลวก็จนปญญา เพราะบารมีของขาพเจาไมมีปจ จัยพอที่จะสรางสิ่งเคารพ
บูชาดังคิดได
คืนวันที่ ๑๔ มกราคม นั้นเอง ขาพเจานอนหลับแลวฝนเมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๓๐
นาฬิกา ภาพฝนเปนภาพที่แจมชัดมาก ขาพเจานอนเลนอยูในหองบานหลังคามุงจาก ปลูกริม
อยูริมคลองชายน้ํา คลายภูมิประเทศคลองบางเกลือบานของพี่สาว แมบา นขาพเจานั่งอยู
ดานขาง ซึง่ มีหับเผยเปดอยู จึงมองเห็นเรือสําปนที่มีพระรูปหนึ่งนั่งกลางลําเรือ ขาพเจาไดยิน
เสียงพระที่น่งั อยูในเรือถามแมบา นขาพเจาวา “ไดขาววา โยมจะทํางานหรือ” เสียงแมบาน
ตอบ “คะ” พระทานพูดตอวา “หลวงพอโตนะ ทานไมไดศกั ดิ์สทิ ธิ์เฉพาะของของทาน
เทานั้นนะ เพียงชือ่ ของทานก็ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแลว ไววันงานอาตมาจะมาบรรยาย
ความศักดิส์ ิทธิ์ของหลวงพอโตใหคนในงานฟง” พระในเรือทานพูดแลวทานก็บรรยายความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโตตอไปอีก ทําใหขา พเจาอยากรูวา ทานเปนใคร จึงแอบยองออกไปดูอีก
ดานหนึ่งของบาน ภาพเรือและพระนั่งในเรือดังกลาว มองเห็นตะคุม ๆ จําไมไดวาทานเปนใคร
แตทานก็ยังบรรยายอยู ดูเหมือนจะมีไมคแบบยกพูดไดตวั เล็ก ๆ ดวย เสียงจึงดังชัดเจน
ชวงนี้เองขาพเจารูสึกตัววาตื่นเต็มทีแ่ ลว แตเสียงที่พระบรรยายก็ยังดังอยู เปนเรื่อง
เดียวกันและตอเนื่องจากในฝนเสียดวย อาว! เสียงนั้นดังมาจากวิทยุทพี่ ระวัดตนสน จังหวัด
อางทอง ทานออกอากาศอยูนี่นา ซึ่งเปนวิทยุที่ขาพเจาเปดฟงทิ้งไวตลอดคืน เอ! ถาอยางนัน้
ขาพเจาก็ไมไดฝนไปซิ แตขาพเจาขอยืนยันไดวา ขาพเจาฝนไปจริง เปนภาพที่ชัดเจนดวย แต
เสียงจากวิทยุวัดตนสนก็เปนเสียงจริง สวนเรื่องเหตุการณ คําพูดมาตอกันไดสนิทดวยวิธีใดนั้น
ขาพเจาไมทราบจริง ๆ
รุงเชาวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖ ขาพเจารีบบันทึกเรื่องราวความฝนไวเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อเตือนความจํา ตอนทายของบันทึกนั้น ขาพเจาไดบันทึกไววา
ถาหลวงพอสมเด็จทานตองการอยางไร ก็ขอไดโปรดดลจิตดลใจใหลูกคิดและทําในสิ่งที่
หลวงพอตองการดวยเถิด ซึ่งลูกคิดดังนี้วา ทีไ่ หนก็ตามทีผ่ า หลวงพอจะไปประดิษฐานที่นั้นตอง
มีผูกราบไหวบูชาจํานวนมาก บุญจึงจะแผออกไปอยางกวางขวาง อันจะเปนบุญแกขา พเจาดวย
แกเจาของผาและพีต่ ุผนู าํ ผานี้มาใหขาพเจาดวย
อีกประการหนึ่ง
ที่ที่ผา หลวงพอจะไป
ประดิษฐานนั้น ตองมั่นใจไดวา เขาจะหาที่บรรจุไดอยางสวยงามสมศักดิ์ศรีของสมเด็จทาน ซึ่ง
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ขณะนี้ ก็เห็นมีแตหลวงพอวัดอัมพวัน สิงหบุรีเทานั้นที่ลูกรูจ ัก หรือยังจะมีที่อื่นใดอีก หลวงพอ
ชวยลูกคิดทีเถิด
เมื่อบันทึกลักษณะอธิษฐานจิตเสร็จ
ขาพเจาก็ถือบันทึกนั้นไปนั่งลงที่หองภาควิชา
ภาษาไทย วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เกือบจะเรียกไดวายังไมทันจะนั่งลง อาจารยฉลวย มัทยาท
ทานก็เดินตรงมาหาขาพเจา เอาหนังสือ “กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบตั ”ิ เลม ๖ ของหลวงพอมา
ใหขาพเจาอาน ขาพเจาขอบคุณบอกวาอานแลว ทานก็เลยขอรองวา “อาจารยทรง พาอิชั้นไป
กราบหลวงพอจรัญทีซิ” ฟงแลวขนลุก อุทานออกไปวา “หลวงพอจรัญกับผมจะยังไงกันเสียแลว”
(หมายความวา “ผมคงจะตองไปกราบทานเสียแลวกระมัง”) อาจารยวนั เพ็ญ ศรีวัฒนานนท นั่ง
อยูดวยทําหนาสงสัยวา “ทําไมละ” ขาพเจาก็เอาบันทึกที่ถอื ติดมือไปใหอาน ทั้งอาจารยฉลวย
และอาจารยวันเพ็ญก็เลยชวยกันตื่นเตน และยิ่งอยากไปกราบหลวงพอยิ่งขึ้น ขาพเจายังติด
ลังเลสงสัยวาจะเปนไปไดหรือ จึงทดลองอธิษฐานอีกครั้ง บอกพี่หลวยวา “ถาพี่หาคนไปได ๑๐
คน ก็แสดงวาผาสมเด็จนี้ตองไปประดิษฐานทีว่ ดั อัมพวันแน เรื่องรถผมจัดการเอง แตถา พีห่ า
ไมได ก็แสดงวาผาสมเด็จนี้ผมจะบูชาเองตอไป” พี่หลวยและอาจารยวันเพ็ญรับปากวา “ได”
จากวันที่ ๑๕ ตอมาอีก ๗ วัน คือ วันที่ ๒๑ มกราคม พี่หลวยบอกวาจัดการเรียบรอยแลว เรื่อง
คน ๑๐ คน ขอไปวันศุกร ใหขาพเจาดําเนินการได
ดวยเหตุนี้ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖ นั้นเอง ขาพเจาจึงเขียนจดหมายมากราบนมัสการ
หลวงพอ เพื่อขอโอกาสวันศุกรที่ทานอยูวัด จะพาคณะอาจารยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราไปกราบ
ทาน แตกอนที่จะลงมือเขียนจดหมายนั้น รูสึกออนเพลีย จึงเอนหลังลงนอนพักสักงีบหนึ่งกอน
สมองจะไดแจมใส ในหลับนั้นขาพเจาก็ฝนเปนตุเปนตะตอไปอีกวา ตนเองไดไปกราบและถวาย
ผาสมเด็จแกหลวงพอเสร็จเรียบรอยแลวที่กุฏิของทาน ภาพนีจ้ าํ ไดเพราะเคยไปมาแลว เห็น
หลวงพออยูขางในกุฏิ ขาพเจายืนอยูหนากุฏิทา นตรงโตะทีม่ ีหนังสือ เทป และของที่ระลึกวางอยู
มีพระยืนอยูดวยรูปหนึ่ง ในความรูสึกนัยวาของที่ระลึกนั้นหลวงพอมอบใหขาพเจา
ดวยความอยากรูวา นั้นคืออะไร จึงหยิบขึ้นมาดู เปนแผนหนังสี่เหลี่ยมสีดํา บรรจุอยูใน
ซองพลาสติก แผนหนังแกะสลักเปนรูปสมเด็จโต พรหมรังสี อยูในวงกลม รอบวงกลม
เปนอักขระขอม ใตวงกรมมีอกั ษรไทย คําวา “โชคดี – หนาที่ดี” ใตอักษรไทยมีรูปเจดียเล็ก
ๆ อยูดวย ชางเหมือนกับเจดียที่ขาพเจาตัง้ ใจจะบรรจุผา สมเด็จไปถวายหลวงพอจริง ๆ เห็น
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ภาพชัดก็พอดีตื่น ปติเกิดกับขาพเจาเปนลนพน ที่ฝนถึงสมเด็จทานและฝนถึงหลวงพอ รีบลุก
ขึ้นเขาหองพระจุดธูปบูชา แลวลงมือเขียนจดหมายกราบนมัสการถึงหลวงพอทันที
จดหมายหลวงพอลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ สงมาถึงขาพเจาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ
๒๕๓๖ นัดหมายใหโอกาสคณะของขาพเจาไปกราบทานไดในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๖
ความวา
เจริญพร อาจารยทรง จิตประสาท
จดหมายไดรบั หลายวันมาแลว มัวยุงการอบรมมากมาย ตามจดหมายที่สง ไปนัน้ เปนความ
ฝนที่อัศจรรยดีมาก ถามีเวลา วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ อาตมาก็อยูวัด เชิญพาคณะไปคาง
คุยกันทีว่ ัดอัมพวัน อาตมาจะรอคอยพบตอไป

คณะอาจารยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราดีใจไปตาม ๆ กัน และซาบซึ้งในเมตตาทีห่ ลวงพอให
โอกาสครั้งนี้เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะวันที่ ๑๙ กุมภาพันธนี้ ตรงกับวันคลายวันเกิดของอาจารย
ฉลวย มัทยาท ทานดีใจอยางที่สุดที่จะไดมีโอกาสไปทําบุญกับหลวงพอ และรับพรจากทาน และ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธนี้เชนเดียวกัน ตรงกับวันคลายวันตายของลุงพรเทพ สุวรรณเนตร เจาของ
ผาสมเด็จทีข่ าพเจาไดรบั สืบทอดมา ขาพเจาก็ดีใจที่ไดมีโอกาสทําบุญกับหลวงพอเพื่ออุทิศสวน
กุศลสนองคุณทาน คนหนึ่งเกิด คนหนึ่งตาย คนที่ไปกําลังทรงอยู ชางสอดคลองกับคําวา “ทุก
สิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป” เสียจริง ๆ หนอ
บันทึกขางตนนี้คือที่มาของ “ผาสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ไดมา
ประดิษฐาน ณ วัดอัมพวัน” ดวยเจตนาอันเปนกุศลที่จะสืบพระศาสนา โดยการบูชาสมเด็จพระ
พุฒาจารย (โต) พรหมรังสี ใหยิ่งขึ้นไปก็ดี ดวยการบูชาหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคลก็ดี ขอ
บุญกุศลทั้งหมดนี้ จงสําเร็จเปนประโยชนและความสุข แกทานเของผาสมเด็จนี้ทุกทาน และแก
พุทธบริษทั ที่กราบไหวบูชาผาสมเด็จนี้ จงทุกทานในกาลทุกเมื่อเทอญ
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๖

หมายเหตุ
บันทึกที่เพิ่มเติมเพื่อใหเรื่องสมบูรณ สืบเนื่องจากการบันทึกขางตนทีก่ ลาวถึงความฝนวา มีพระลอย
เรือมาถามแมบานขาพเจาวา “ไดขาวาโยมจะทํางานหรือ” แมบานขาพเจาตอบวา “คะ” นั้นเปนความจริงทุก
ประการ เพราะขาพเจาและแมบานไดไปสูขอลูกสาวชาวกระทุมราย จังหวัดสิงหบุรี ใหแกลูกชายของ
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ขาพเจาเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๖ วันที่ฝนนั้นเปนคืนวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๖ ฉะนั้นความฝนนั้นจึง
เปนความจริง มิใชฝนแบบเลื่อนลอยแนนอน
พระที่ลอยเรือ ทานเลาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโต แลวทานยังบอกตอไปดวยวา “เอาไววัน
งาน อาตมาจะมาบรรยายความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอโตใหคนในงานฟง” คําพูดประโยคนี้เองที่ขาพเจารอ
การพิสจู นอยู และบัดนี้งานแตงงานลูกทั้งสองก็ไดผานพนไปแลว ผลการพิสจู นปรากฏวาเปนความจริงทุก
ประการ
ในการแตงงานลูกทั้งสองนัน้ ไดจัดเปน ๒ ครั้ง ๒ แหง คือครั้งแรกจัดพิธีแตงงานที่บานเจาสาว เมือ่
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๖ วันนั้นพิธเี สร็จกอนเที่ยง ขาพเจาไดพาญาติไปกราบหลวงพอที่วัดอัมพวันดวย ครั้ง
ที่สองจัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่สนามหนาบานขาพเจาทีศ่ รีราชา วันเสารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๖ วันนี้เอง
เปนวันที่มีปญ
 หา แตหลวงพอโตทานก็ไดเมตตามาชวยปดเปาปญหานั้นใหจนการจัดงานไดสําเร็จลุลว งไป
ดวยความเรียบรอย
วันศุกรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ วันนัน้ ฟามืดมัวดินฉ่ําไปดวยเมฆฝน ฝนตกทั้งกลางวันกลางคืน
โทรทัศนประกาศวาฝนตกทั่วไปทั้งประเทศ และจะตกอยางนี้ตอ ไปอีก ๒ ถึง ๓ วัน รุงขึ้นเชาวันเสารซึ่งเปน
งานจัดเลี้ยงกลางแจงจะทํากันอยางไร เปนขอปริวติ กแกคุณปา คุณแม และญาติมิตรที่โทรศัพทมาถามดวย
ความเปนหวงกันทั่วไป สําหรับขาพเจานั้นยอมรับสภาพของธรรมชาติ เปนอยางไรก็ตองเปนอยางนั้น จะทํา
อยางไรได คุณแมถามวาคุณปาจะหาเตนทมากางดีไหม ขาพเจาบอกวา ไมตอ งหรอก พรุงนีฝ้ นไมตก แมรุง
ขึ้นเปนวันงานแลว ขาพเจาก็ยังบอกแมบานวา ไมเปนไร วันนีฝ้ นไมตกหรอก พูดเสียจนแมบานบอกวา
ขาพเจาเก็บความรูสึกกังวลไดเกง ที่กลาบันทึกอยางนี้มิไดหมายความวาขาพเจามีญาณพิเศษอะไรหรอกนะ
เดี๋ยวเขาใจผิด แตขาพเจาทําใจใหยอมรับธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถึงฝนตกก็รอนใจนอยกวาคนอื่น มิใชวาไม
รอนใจเลย นัน้ ผิดมนุษยธรรมดา
ที่มั่นใจอยางยิ่งก็คือคุณของพระรัตนตรัย
และโดยเฉพาะบารมีความศักดิ์สทิ ธิ์ของหลวงพอโต
พรหมรังสี ก็ทานมาเขาฝนบอกไวแลววา “เอาไววันงาน อาตมาจะมาบรรยายความศักดิ์สิทธิข์ องหลวงพอโต
ใหคนในงานฟง” ทุกขั้นตอนของความฝนในวันนั้นไดผานการพิสจู นวาเปนความจริงมาตลอด เมื่อวันศุกรที่
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ทีพ่ าคณะอาจารยวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราไปกราบหลวงพอ ทานก็ยืนยันวา ความฝน
นั้นเปนของจริงทุกประการ ถาไมจริง หลวงพอจะยืนยันไดหรือ ในเมื่อทุกเรือ่ งราวตางเปนจริงมาตลอด แลว
ทําไมเลาขั้นสุดทายของความฝนนี้จะเปนไมจริงไปไดเลา นีเ้ องเปนเหตุใหขาพเจาใจเย็นอยูได
เหตุการณในวันนั้น ประมาณ ๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ ๙ รูป มาถึงบานเพื่อเจริญพระพุทธมนต พระ
อาทิตยเริ่มฉายแสงลอดเมฆออกมาสวางกวาวันที่แลว เพียงเทานี้ขาพเจาก็นกึ มั่นใจแลววา วันนี้ฝนไมตก
แน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อุปชฌาย ครูบาอาจารยและหลวงพอโต โปรดเราแลว และก็เปนความจริง
วันนั้นทั้งวันสวางโลงตลอดวัน จนกระทัง่ เย็น จนกระทั่งค่ํา แขกมาเต็มงาน อาหารออกมาแลว ๒-๓ จาน
นั้นแหละหลวงพอโตทานจึงเริ่มแสดงความศักดิ์สิทธิ์ใหเห็นตามฝน ดวยการใหฝนตกพรําลงมาเปนพุทธ
ผาสมเด็จพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี มาประดิษฐาน ณ วัดอัมพวัน
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มนต แลวก็หยุด ไมตกอีกเลยตลอดคืน แตวันรุงขึ้นวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๖ ฝนก็เริ่มตกตอไปตามที่กรม
อุตุนิยมไดประกาศไว
ค่ํานั้น เฮียเสง แขกที่มารวมงานคนหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนตไปจากตลาดศรีราชา ซึ่งอยูหางจากบาน
ขาพเจาประมาณ ๓ กิโลเมตรครึ่ง บอกวา ที่ตลาดศรีราชาฝนตกพรําลงมาแตหัวค่ํา เมฆฝนมืดไปหมด จน
เฮียเสงตองจอดรถหลบฝนอยูทตี่ ลาดเปนเวลา ๑๐ นาที เมฆฝนถูกลมพัดเลยไปตกทะเลหมด จึงไดขี่
จักรยานยนตมารวมงาน ตอมาอีกพักใหญฝนจึงตกพรําลงมาทีบ่ า นงานดังกลาวแลว เฮียเสงกลาวตอทาย
การใหสัมภาษณวา “การจัดงานนีเ้ สี่ยงมาก แตเจาของงานเปนคนโชคดี” สาธุ
เหตุการณตามที่ขาพเจาบันทึกมานี้ ขอยืนยันวาเปนความจริงทุกประการ สอบถามไดจากผูที่
เกี่ยวของดังปรากฏชื่อไดทกุ ทาน หลายคนบอกวาหลวงพอโตทานชางศักดิ์สิทธิจ์ ริง ๆ หลายคนบอกวาเปน
เรื่องเหลือเชื่อ หลายคนบอกวาเปนเรือ่ งบังเอิญ แตขาพเจาเชื่อหลวงพอ

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๖
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