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กระผมเขียนเรื่องนี้ เพราะไดทราบเรื่องราวที่กลาวขานในเรื่องหลวงพอพระพุทธนิมิตมา
มาก รวมทั้งตัวกระผมเองก็ไดมีโอกาสเขารวมในพิธีเททองในครั้งนั้น ไดประสบพบเห็นสิ่ง
อัศจรรยใจเหลานั้นมาดวยตนเอง กระผมจึงหาขอมูลตาง ๆ โดยสอบถามจากบุคคลที่เขารวมใน
พิธีในครั้งนั้น ซึ่งทุกคนที่ผมเขาไปสัมภาษณกย็ ังคงจดจําเหตุการณในวันนั้นไดเปนอยางดี
ความคิดที่จะสรางพระพุทธนิมิต มาจากการที่ทางศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวนั
ได
กอสรางศาลาปฏิบตั ิธรรมหลังใหญขนึ้ แตกไ็ มเคยนึกวา จะตองสรางพระประธานแตอยางใด
สาเหตุแทจริงนั้นเริ่มมาจากการปดทองหลวงพอพระพุทธชินราช เมื่อครั้งศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวันเริ่มกอสรางใหม ๆ ในสมัยนัน้ ยังคงมีสภาพเปนปาอยู ไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวก
ยังไมมี ทางศูนยไดอัญเชิญ พระพุทธชินราช จากวัดอัมพวัน มาประดิษฐานไว ณ ศาลา
เอนกประสงคพุทธชินราช ในสมัยนั้นมีพระภิกษุจากวัดอัมพวันจํานวน ๒ รูป มาเปนผูดูแลศูนย
คือ พระวรพจน กาญจโน และพระสิงหไชย นิมฺมโท ทานไดเลาไววา ในคืนหนึ่งเวลา
ประมาณเทีย่ งคืนเศษ ขณะที่ทานกําลังพักผอนกันอยูคนละหอง ไดมเี สียงสวดมนตดังขึ้นขาง
นอก ทานทั้งสองก็นึกวาคงจะเปนอีกทานหนึ่งกําลังสวดมนตอยู แตตางก็นึกเอะใจวาทําไมถึงมา
สวดมนตตอนนี้ และเสียงสวดมนตทาํ ไมเปนเชนนี้ ทานทั้งสองตางก็เปดประตูออกมาดู ก็เห็นวา
ไมไดสวดมนตดวยกันทั้งคู ก็นึกประหลาดใจและหาคําตอบไมได จากนั้นจึงเปนที่เลาขานกันวา
พระประธานสวดมนตได
เรื่องนี้ทราบไปถึงวัดอัมพวัน จนมีพระนวกะรูปหนึ่งไดเดินทางมาและขอเปนเจาภาพปด
ทองพระพุทธชินราช แตทุนทรัพยทานไมเพียงพอ จึงบริจาคไวสวนหนึ่งและตั้งเปนกองทุนปด
ทองพระประธานขึ้น ภายหลังไดมผี มู ีจิตศรัทธารวมบริจาคสบทบจนเห็นวาเพียงพอแลว พระจิร
ยุทธิ์ อธิฉนฺโท จึงไดดําเนินการหาชางมาปดทองและไดโรงหลอปฏิมาประทีป จากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนผูดําเนินการ การปดทองตองปดถึงสามครั้งจึงเสร็จ เพราะพอปดไปใกล
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เสร็จในแตละครั้ง ทองที่ปดเกิดเพี้ยนตองเริ่มปดใหมอีก พอครั้งที่สองก็เพี้ยนอีก พอมาครั้งที่
สาม ชางตองทําพิธีคลาย ๆ กับเปนการบวงสรวงยอม ๆ ขึ้น เพื่อขออนุญาตทานจึงปดทอง
สําเร็จดวยดี เจาของโรงหลอคือ คุณมยุรี ปอมแกว จึงเกิดศรัทธา ไดขอปดทองพระประธานใน
ศาลาปฏิบตั ธิ รรมหลังเล็กใหดวย คาปดทองทั้งสององครวมเปนเงินประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท และ
หลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งป คุณมยุรี ปอมแกว ก็ไดทราบขาวจากพระจิรยุทธิ์วา ทางศูนยฯ
ลังจะกอสรางศาลาปฏิบตั ิธรรมหลังใหญ จึงขอเปนเจาภาพถวายพระประธาน แตทาน พระครู
สมุหธีรวัฒน ทานมีความตองการที่จะหลอพระในแบบที่แตกตางออกไป ไมเหมือนที่สรางออก
จากโรงหลอทั่วไป เพื่อที่จะใหเปนสัญลักษณ และดูมคี วามสวยงาม มีคุณคา เปนเอกลักษณ
ประจําศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันตอไป
ในที่สุด ทานก็ไปถูกใจ พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ ที่
วัดหนาพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา ทานไดนํากลองเขาไปถายรูป และขออนุญาตทานเจา
อาวาสวัดหนาพระเมรุเพื่อขอสรางองคจําลองขึ้น ก็ไดรับอนุญาต พรอมทั้งแนะนําวา ถาจะ
ถายรูปหลวงพอพระพุทธนิมิต ตองจุดธูปขออนุญาตทานกอน เพราะทานเจาอาวาสเพิ่งพบ
เหตุการณอัศจรรยขึ้นกับตนเอง คือ เมื่อทานขึ้นไปถายรูปเพื่อประกอบเรื่องของบประมาณมา
บูรณะวัดสงไปกรมศิลปากร แตไดไดขออนุญาตกอน ทานเจาอาวาสไดเปนผูถ ายรูปเอง พอ
กดชัตเตอรปุบ ไดยินเสียงกลองลั่นดัง “เปรี๊ยะ” ชัตเตอรคางกดไมลง ถายตอไมได
เมื่อทานพระครูทานไดพบกับเหตุการณเชนนี้ จึงไดจุดธูปอธิษฐานจิตขออนุญาต ก็ได
ภาพหลวงพอพระพุทธนิมิตสมความประสงค จากนั้นทานนํารูปที่ถา ยไวไปเรียนปรึกษาหลวง
พอพระราชสุทธิญาณมงคลที่วัดอัมพวัน หลวงพอพิจารณาแลวก็บอกกับทานพระครูสมุหวา “ให
สรางไดเลย องคนพี้ ระอูทอง อูขา ว อูน้ํา สรางเลย ศูนยเวฬุวันจะไดเจริญ อูท อง นี่เปนอู
ขาวอูน้ํา ไมอด ไมใชอยุธยา องคนี้ปางพระยาชมพูบดีปางพระมหาจักรพรรดิ์ องคนี้
กษัตริยส ราง ไมใชคนธรรมดาสราง คนธรรมดาสรางไมได”
ตอมาเมื่อทานไดไปปรึกษากับทางเจาภาพ ก็ไดประเมินราคาการสรางพระตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งสิน้ สุดพิธีเททองไวประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ทานพระครูสมุหเห็นวาเปนราคาที่สงู
เกินไป ทานจึงระงับความคิดที่จะสรางพระไวกอน
ภายหลังเมือ่ ทานพระครูสมุหธีรวัฒน ไดพบกับอาจารย อิทธิพร ธงอินทรเนตร และได
เลารายละเอียดตาง ๆ ใหฟง อาจารยอิทธิพรจึงไดกลับไปศึกษาหาขอมูลตาง ๆ และกลับมาพูด
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กับทานพระครูสมุหวา “อาจารยเชื่อใจผมไหม ผมจะทําให แตไมแนใจวาจะออกมาดีไหม เพราะ
ผมไมเคยปน ไมเคยทํา แตเปนเพราะวาผมชอบหลวงพอวัดหนาพระเมรุนี้มาก ตัง้ แตสมัยเรียน
หนังสือ อาจารยพาผมไปวาดรูปองคทาน ผมประทับใจทานตั้งแตนั้นมา ถาทานพระครูจะสราง
ผมจะทําให งบประมาณการสรางพระ รวมทั้งฐานชุกชี และการตกแตงผนังดานหลังพระ
ประธานจะไมใหเกิด ๒๕๐,๐๐๐ บาท ทานพระครูสมุหก็อนุญาตดวยความยินดี
จากนั้น พระสุปรีชา ปริชาโน และพระจิรยุทธิ์ อธิฉนฺโท ไดไปหาชนวนในการสราง
พระมาให เปนแผนทอง แผนเงิน แผนนาก ทีไ่ ดรับการจาร ลงอักขระ จากพระเถระผูใหญ และ
พระเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ เชนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวร
นิเวศ, สมเด็จพระพุฒาจารยวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย วัด
ปากน้าํ , พระธรรมญาณมุนี วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา, พระธรรมมุนี วัดพิกุลทอง จ.
สิงหบุร,ี พระธรรมมหาวีธรานุวัฒน วัดปาเลไลย จ.สุพรรณบุร,ี พระเทพสุธาธิโมลี วัดเสนา
สนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา, พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน สิงหบุรี. หลวงพอคูณ ปริสุทฺ
โธ วัดบานไร จ.นครราชสีมา, หลวงปูโงน วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร. หลวงปูฟก วัดเขา
วงพระจันทร จ.ลพบุรี และพระเกจิเถรานุเถระผูใ หญอีก รวมทั้งสิ้น ๗๙ รูป
ภายหลังเมือ่ การปนองคพระผานไปดวยดีแลว ทานพระครูสมุหก็เตรียมการพิธีเททอง
หลอพระ ทานไดนิมนตพระสมุห ถนอม พทฺธฌาโน สํานักสงฆพระธาตุเขาเจา จ.ชลบุรี มาเปน
เจาพิธี กอนหนาวันพิธีเททอง ทานพระสมุหถนอมไดจดั เตรียมพิธบี วงสรวง เปนพิธีการ
บวงสรวงใหญ (พิธบี วงสรวงจตุรทิศ) คือ ตั้งศาลเพียงตา ๔ ทิศ ตั้งทีบ่ วงสรวง ๕ ที่ ตั้งฉัตร ๙
ชั้น ที่บวงสรวงทั้ง ๔ ทิศ จัดขึ้นเพือ่ บูชาเทวดา เทพาอารักษ พระภูมิเจาที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง
ๆ สวนอีก ๑ ที่ ๆ อยูตรงกลาง จัดขึ้นเพื่อบวงสรวงฤกษงามยามดี นับเปนพิธีใหญ ซึ่งนอยครั้ง
นักที่จะมีการจัดพิธีใหญในลักษณะนี้
เมื่อบวงสรวงเสร็จ ในชวงกลางคืนตั้งแตสองทุมถึงประมาณตีหนึ่ง ทานก็พาคณะสงฆ
เจริญพระพุทธมนตบทสําคัญ ๆ ตาง ๆ เชน พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ยอดพระกัณฑไตรปฎก
พาหุงมหากาฯ ชัยมงคลคาถา ชินบัญชร บารมีสิบทัศ มหาเมตตาใหญ และบทสําคัญ ๆ อีก
หลายบท
พอเชาวันรุงขึ้น พิธีเททองหลอหลวงพอพระพุทธนิมิตและหลวงปูโต พรหมรังสี กไดเริ่ม
ขึ้น พิธีนี้เปนพิธีใหญจัดแบบโบราณ มีการเชิญพราหมณเปนเจาพิธี และมีการย่ําฆองระฆัง วัน
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นั้นเปนวันสําคัญมาก เพราะเปนวัดทอดกฐินประจําป พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย ชวงเชาเมื่อหลวงพอ
พระราชสุทธิญาณมงคลเขาสูบริเวณปะรําพิธี พระภิกษุสงฆจากวัดอัมพวัน ๙ รูป ไดเริ่มเจริญ
พระพุทธมนตบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และพระสงฆอีก ๔ รูป มีพระครูสมุหถนอม พระบรรหาร
ปภาธโร และเจาคณะตําบลจาก จ.ขอนแกน อีก ๒ รูป ขึ้นนัง่ บนปะรําพิธีทั้งสี่ทิศ ซึ่งในชวงนี้ ผู
เขาไปรวมพิธีในวันนั้นหลายคนไดสังเกตพบเห็นสิ่งอัศจรรยและรูสึกเหมือนกันวา
สภาพ
บรรยากาศรอบขางไดเปลี่ยนไป จากสภาพที่ทอ งฟาโปรงมีแดดจัด อากาศรอนมาก แตเมื่อเริ่ม
พิธี ทุกคนก็รูสึกรมรื่นเย็นสบายขึ้น จากนัน้ เมือ่ หลวงพอจรัญ ลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อตรงเขาไปจับ
ชนวนเททอง จะมีลมพายุพัดแรง และลักษณะของลมที่พัดก็จะพัดหวนหมุนวนเปนเกลียวขึ้นไป
บนอากาศ เมื่อสังเกตขึ้นไปบนทองฟาจะเหมือนมีกลุมหมอกควัน ชวยบดบังแสงแดดใหออน
แสงลง ยิ่งถาชวงนีห้ ากใครสังเกตเงาของตัวเองบนพื้นแลว จะไมเห็นเงาของตัวเองเลย เมื่อ
สังเกตดูเทียนชัยที่จุดทั้งสี่สิศ ก็จะถูกลมพัดจนลูเอนขนานไปกับพื้นดิน แตกไ็ มมเี ลมไหนดับ
และเมื่อเททองลงไปแลว ทองที่เตรียมไว ๕ เบา ก็ปรากฏวา เทไปเพียงเบาครึ่งก็เต็มองคพระ
ปรากฏการณตาง ๆ เหลานี้ไดเกิดในชวงเวลาทีท่ ําพิธีเททองในวันนั้น
ปจจุบันหลวงพอพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ (จําลอง) องค
นี้ไดตั้งประดิษฐานอยู ณ ศาลาสุทธิญาณมงคล ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน เปน
พระพุทธรูปที่สวยงามตามลักษณะของพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ์ ทรงสวมมงกุฎ และ
ทรงเครื่องราชาภรณ คลายพระแกวมรกตทรงเครื่องฤดูรอน อยูในลักษณะปางมารวิชัย คือ องค
พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถซา ยวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถขวาวางคว่าํ
ลงที่พระชานุ (เขา) นิ้วชี้พระธรณี ไดรับการตกแตงฐานชุกชี และแผนผนังดานหลังองคพระเปน
งานศิลปะแบบอีสาน มีความสวยงามกลมกลืน นับเปนเอกลักษณ และศูนยรวมจิตศรัทธา
ของศิษยานุศิษยของพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน ไดเปนอยางดี

การปนหลวงพอพระพุทธนิมติ
อิทธิพร ธงอินทรเนตร

กระผมและครอบครัวมีความตั้งใจทีจ่ ะหาที่ปฏิบตั ิ ก็พยายามศึกษาและหาสถานที่ ๆ จะ
ปฏิบัตไิ ปเรื่อย ๆ จนอยูมาวันหนึ่ง กระผมไดมโี อกาสขับรถเขาไปที่ศนู ยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
และเขาไปสนทนาธรรมกับทานพระอาจารยธีรวัฒน ฐานุตฺตโร ดวยความที่ทา นเปนพระหนุม
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แตมีความสํารวม และสามารถตอบปญหาเกี่ยวกับขอธรรมตาง ๆ ไดกระจาง กระผมจึงมี
ความรูสึกประทับใจ หลังจากนั้นกระผมก็ไดเขาไปที่ศูนยเปนประจํา
กระผมและทานอาจารยก็มีความสนิทสนมกันขึ้นเรื่อย ๆ กระผมจึงเริ่มที่จะอาสาชวยงาน
ตาง ๆ ของศูนย เริ่มดวยการเขียนรูปไวทหี่ ลังพระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็ก ไวเมื่อ
ประมาณ ๖ ปที่แลว จากนั้นก็ไปเขียนที่ศาลาพระพุทธชินราช
วันหนึ่ง ทานพระอาจารยก็เขามาบอกกระผมวา กําลังจะสรางศาลาหลังใหญขึ้นหลังหนึ่ง
และอยากใหมีพระประธาน ซึ่งทานเองก็ไดกําหนดแบบไวแลว เพราะทานไดไปดูมาจากวัดหนา
พระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อกระผมทราบอยางนั้นก็เกิดชอบใจ เพราะผมประทับใจ
พระองคนี้มาตั้งแตสมัยเรียนอยูที่ศิลปากร ไดมโี อกาสไปเที่ยวตระเวนเขียนรูปกับอาจารย ไป
เห็นพระองคนี้เขาก็เกิดความประทับใจมาตั้งแตนั้น
พอทราบจากพระอาจารยวา จะจําลอง
พระองคนี้ มาเปนพระประธานประจําศูนยฯ ไดไปติดตอขออนุญาตสราง และไดไปหาชางที่จะ
ทําแลว แตตดิ อยูที่วาตองใชทุนทรัพยสูงมาก
ผมก็เรียนทานอาจารยวา พระองคนี้ผมชอบมาก แตผมไมทราบวาจะทําไดหรือเปลา แต
อยากทํา ทานจึงใหผมลองไปศึกษาขอมูลตาง ๆ มา ผมจึงไปปรึกษาเพือ่ น ๆ ที่ชํานาญในดานนี้
เพราะผมจะชํานาญดานงานเขียน แตก็พอมีพื้นฐานทางงานปนมาบาง หลังจากไดปรึกษา
พูดคุยในเรื่องตาง ๆ แลว ก็ติดตรงทีว่ าราคาการสรางพระองคนี้ยังคงสูงอยู
บังเอิญทราบขาววา มีพอของลูกศิษยผม เปนชางที่ชํานาญเรื่องนี้ ชื่อชางชาลี เคย
ทํางานอยูโรงหลอที่กรมศิลปากร ตอนนี้อาศัยอยูท่ขี อนแกน ผมจึงไปสนทนาถึงรายละเอียดการ
สรางพระกับชางชาลี และขอใหชวยกันทํา ซึ่งชางชาลีก็รับปาก จากนัน้ เราคุยกันถึงขั้นตอนวิธี
สรางตาง ๆ รวมถึงระยะเวลาในการสราง พรอมจํานวนเงินที่ตองใชจนกวาจะเสร็จงาน ก็เห็นวา
ผมสามารถทําได จึงไปเรียนพระอาจารยวา ผมยินดีทํางานนี้ แมจะเปนงานปนงานแรกที่ถือวา
เปนงานใหญของผม
เมื่อเริ่มงานปนพระ ผมก็ตั้งตนถือศีลหาเปนอยางนอย มีโอกาสก็จะถือศีลแปด และ
ปฏิบัติธรรม แมแตลูกศิษยและคนที่มาชวยก็รวมถือศีลกันทุกคน เพราะการปนพระที่มีคุณคา
และความงามระดับนี้ ผมคิดวา คนที่จะทําตองมีจิตใจทีด่ ีงาม
ในชวงสามเดือนแรกรวมกันสรางจนเปนรูปเปนราง แตพอเปดเทอมงานก็หยุดชะงักไป
บาง แตก็ทาํ กันเปนชวง ๆ เรื่อยไป จนพักหลังนี้ตองหยุดไปเพราะหนาที่การงานของกระผม
และสุขภาพของนายชางชาลีที่ไมคอยจะดีนัก จนกระทั่งเหลือเวลาอีกประมาณ ๓ – ๔ เดือน จะ
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ถึงพิธีเททอง ลุงชาลีเกิดตองยายบานไปโดยไมบอกผม ผมไปหาที่บา นเห็นเหลือแตตอ เปนที่
วาง ๆ โลง ๆ ไป ถามคนแถวนั้นก็บอกวายายไปจากจังหวัดขอนแกนแลว ผมก็คิดวาแยละซิ
เหลือตัวคนเดียวแลวทีนี้ ก็พยายามตามหานายชางชาลีจนพบ ก็ตามกลับมาชวย แตลุงชาลีกลับ
งอ ๆ แง ๆ บนปวยกระปอดกระแปดอยูตลอด พอใกลวันหลอผมก็ถามลุงจะหลอใหผมไดไหมนี่
ลุงก็อ้ํา ๆ อึ้ง ๆ ผมคิดในใจวาเอาละซิ ถาจะไมไดการแลว ผมจึงตองรีบไป จ.พิษณุโลก ไปทีโ่ รง
หลอจาทวี ไปถามวาจะไปทําใหไดไหม ทางนั้นก็ตอบวาทําได แตพอเอาเขาจริง ๆ ก็มีปญหามา
หลอไมไดอีก ผมก็ตองรีบติดตอเพือ่ นเปนการดวน วาโรงหลอที่ไหนจะทําไดบา ง แตพอรูวา ตอง
ไปหลอขางนอก อีกทั้งทางโรงหลอเองไมไดเปนคนปนเองดวย ก็เลยไมมีโรงหลอที่ไหนรับปาก
ถาหลอออกมาเสีย ก็จะเสียชื่อโรงหลอเองดวย
จนในที่สุดผมก็ไปพบกับชางตุม ซึง่ เปนชางที่รับผิดชอบในการหลอ หลวงปูโต พรหม
รังสี ซึ่งจะรวมทําพิธีเททองหลอพรอมกับพระพุทธนิมิตในวันนั้นดวย ผมก็เลยไปติดตอชางตุม
ในครั้งแรกก็ปฏิเสธ ผมพยายามเลาเรื่องทั้งหมดใหฟง แตชางตุมก็ไมยอม เพราะเกรงวาจะหลอ
ออกมาเสีย ผมก็บอกวาออกมาเสียก็ไมเปนไร ขอใหหลอเถอะ ในที่สุดดวยความทีช่ างตุม
เคารพหลวงพอจรัญ จึงยอมรับปากทํางานนี้
พอถึงวันเคลื่อนพระออกจากทีบ่ านของผมไปยังศูนยเวฬุวัน ผมไดติดตอรถเครนที่จะยก
พระไวกอนแลว เมื่อรถไมมา อาจารยปยะศักดิ์ ก็รีบไปตามหารถ ก็ไปพบรถเครนคันหนึ่งจอด
อยูขางทาง คนขับกําลังโทรศัพทอยู จึงเขาไปติดตอขอใหมาชวยยกพระไปศูนยฯ คนขับจึงขอ
ถามทางไปทางอาเฮียรานน้าํ พองคาไม ที่เปนเจาของรถกอน เมื่อโทรหาอาเฮียแกก็รีบตอบทันที
วา “รับเลย ชวยเขาไป และไมตอ งไปเองเงินเขาดวย เรื่องทําบุญนี่ตอ งชวยไวกอ น”
เมื่อยกพระขึ้นรถแลว ก็เคลื่อนรถไปสูศูนยเวฬุวัน นาแปลกตลอดทางมีฝนตกใหความ
ชุมฉ่ําอยูตลอดทาง แตพอไปถึงศูนยฯ ฝนก็หยุด ทําใหคนที่รวมไปในครั้งนั้นตางคนตางงง ไมรู
วาฝนมาไดอยางไร ทั้ง ๆ ทีไ่ มมีเคาฝนมากอน
เมื่อมาถึงศูนยฯ ชางตุมก็มาตรวจดูดวยทาทางที่ไมคอยสบายใจนัก จากนั้นชางตุมก็เอา
ไฟมารุมสุมขี้ผึ้งใหละลายออกไป แกอังอยูนาน แตปรากฏวาขีผ้ ึ้งก็ไหลออกมานิดเดียว แกก็ใจ
ไมดี ตางจากพระหลวงพอโตที่แกทํามาเอง ขีผ้ ึ้งไหลออกมาก ชางตุม ก็ยิ่งไมสบายใจขึ้นไปอีก
แตแกก็ไมพดู อะไรใหผมไมสบายใจ
พอถึงวันเททอง หลวงพอจรัญก็มา ลูกศิษยของทานก็ตามมาและนําทองมาชวยกันหลอ
เปนจํานวนมาก พอเริ่มพิธีก็เริ่มเททองลงที่พระพุทธนิมิตกอน ทองที่เตรียมอยู ๕ เบา ปรากฏ
พระพุทธนิมิต – ประวัติการสรางพระพุทธนิมิต

๖

วาเทไปไดเพียงเบาครึ่ง ทองก็ขึ้นมาเสมอเต็มองคพระ ชางก็เริ่มหันมองหนากัน ผมก็รูถึงความ
ผิดปกตินี้ ก็เกิดความวิตกกังวลเปนอยางมาก จากนั้นชางก็ไปเทหลวงปูโตตอ ก็ปรากฏวาปกติ
ดี
ในชวงที่เททองมีเรื่องอัศจรรยใจสําหรับผมมากเรื่องหนึ่ง คือในวันนั้นอากาศรอนมาก แต
พอเริ่มตนพิธี พนักงานเริ่มตีฆองดังโหมงปบ ก็เกิดมาเมฆหมอกไมทราบมาจากไหน ทําให
บรรยากาศเย็นวูบขึ้นมาทันที คุณเนาที่อยูใกลผมก็สะกิดถามผมวา “อาจารยครับ เมฆมาจาก
ไหน” ผมก็ขนลุกซู เพราะไมใชวาจะไมมีแดด แตบริเวณพิธีกลับรมเย็นดี ใจผมก็รูสึกเย็นใจ
สบายใจขึ้น
จากนั้นเมื่อเสร็จพิธี ผมก็ขึ้นไปนั่งพักบนศาลา คุณตุมก็มากระซิบบอกผมวา “อาจารย
ผมวาเศียรขาดนะ” ผมไดยินก็ตกใจวูบ แสดงวาทองที่เทคงลงไปไมถึงเศียร ชางตุมก็ชวนผมลง
ไปเคาะดู เมื่อสกัดดูพระโมลี ก็ปรากฏวาทองมาถึง ชางตุม ก็บอกผมวา “สบายใจไดครับ แตคง
ตองปะกันเยอะ” ผมจึงขอใหชางตุมเคาะออกเลย แตชางตุมปฏิเสธ บอกผมวา “อยาเลยอาจารย
เพราะวาถาออกมาไมดี ชาวบานทีร่ วมพิธีจะใจเสีย ใหผมนํากลับไปกรุงเทพฯ ดีกวา แลวผมจะ
สงขาวมา”
เมื่อชางตุมนําพระไปเคาะออกที่กรุงเทพฯ
ไดสองวัน
ชางตุม ก็โทรมาบอกผมวา
“อาจารยครับนี่ผมขนลุกไปหมดเลยนะครับ
พระที่ปนมาของอาจารยสมบูรณถึงเกาสิบ
เปอรเซ็นต มีนิดหนอยเทานั้นเองที่ตองแกไข ซึ่งเปนเรื่องปกติ ที่เปนเชนนี้ได คงเปนเพราะ
อาจารยทําบาง ปนบางเททองก็เลยเต็มเร็ว เสียทองไปนอยมาก” เมื่อผมไดยินดังนี้ก็เกิดปติ ดี
ใจมาก ก็รีบไปเรียนทานพระอาจารยใหทราบ และชวนใหทา นไปดูพระดวยกัน
ผมพอจะสรุปไดคือ หนึง่ ลุงชาลีปนพระดวยวิธขี ึ้นรูปดวยดินกอน และพอกดวยขี้ผึ้ง และ
มาแตงขี้ผึ้ง ซึ่งไมเหมือนคนอื่นที่ตองปนดิน หลอปูน พอกขี้ผึ้ง ใสดินใน แลวจึงนําไปหลอ
กรรมวิธจี ะตางกัน ภายหลังผมจึงทราบจากเพื่อนที่เปนอาจารยวา วิธีทที่ ํานี้เปนวิธกี ารปนแบบ
สุโขทัย กรรมวิธีจะนอยกวา เสียทองนอยกวา องคพระจะบางและสวย ซึง่ ผมก็แปลกใจอีกอยาง
หนึ่งก็คือ หลวงพอจรัญทานทราบ ทานบอกผมวา “อาจารยนะเปนลูกพระรวง เปนคนสุโขทัย
มากเกิด นีป่ นแบบสุโขทัย รูไหม” ผมตกใจ หลวงพอทานไมไดมีความรูเฉพาะธรรมะอยางเดียว
หลวงพอรูเรือ่ งวิธีการ รูเรื่องศิลปะ
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จากนั้นผมก็รับอาสาทําฐานพระ และตกแตงผนังดานหลังพระประธาน จนเปนรูปแบบ
เฉพาะของทางภาคอีสาน ดังที่เห็นกันอยูทุกวันนี้

ประสบการณการหลอพระพุทธนิมิต
สุรพล วชิรานันท

ไดมผี ูติดตอผานลุงเส็ง เพื่อหลอพระพุทธรูป และหลวงปูโต พรหมรังสี ปางพรมน้าํ มนต
ซึ่งตอนแรกก็คิดวาจะใหทําการหลอที่โรงงาน แตพอตกลงกันจริง ๆ ก็ขอใหไปหลอที่ศูนยปฏิบตั ิ
ธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแกน เพราะตองมีการทําพิธีกรรมตาง ๆ ดวย
ทานอาจารยอิทธิพร ธงอินทรเนตร ไดเขามาติดตอกระผมวาไดปนพระไวองคหนึ่ง แต
เกิดมีปญหาที่ตัวชางที่ขอนแกนไมสามารถมาทําการหลอพระได จึงมาขอใหผมชวย ตอนแรก
ผมตองปฏิเสธเพราะวายังไมเห็นของ ยังไมเห็นพระพุทธรูปที่จะหลอเปนอยางไร และชางหลอ
พระดวยกันก็ตองมีความเกรงใจกัน ถาใครเปนคนทําก็ตองทําจนกระทัง่ เสร็จเรียบรอย ถาผมจะ
ไปหลอใหก็เกรงจะเปนการขามหนาขามตากัน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทํา แตทา นอาจารย
ทานก็บอกวา เรื่องนีไ้ มมีปญหาเพราะชางที่จะทําเกิดปวย ไมทราบสาเหตุอะไร จึงไมสามารถมา
ทําการหลอพระได ผมจึงตกลงตามทานไปดูองคพระ
พอผมไปเห็นของซึ่งก็ไดเขาลวดเขาดินไวเสร็จแลว ทําใหผมไมสามารถตรวจสอบอะไร
ได ทําใหผมลําบากใจจึงตองบอกกับทานอาจารยไปวา มันเสี่ยงมากพอสมควร หาสิบหาสิบนะ
ครับ เพราะผมไมรูวา เขาเขาแบบอยางไร แกนในเปนอยางไร ขี้ผึ้งเปนอยางไร หุนเปนอยางไร
แตทานอาจารยก็ตอบกลับมาวา ไมเปนไรขอใหเทไดก็แลวกัน เสร็จแลวคอยวากันใหม
สังเกตอาจารยดูทานตั้งใจมาก บอกผมวาอยากไดพระองคนี้เปนพระประจําศูนยเวฬุวัน
ทานไดพยายามศึกษาหาความรูตา ง ๆ ผมเห็นความตั้งใจจริงของทานอยางนี้ ผมจึงตัดสินใจ
รับปากทานไป ถึงแมวา มันเสี่ยงมากก็ตาม ผมยังบอกกับทานวา ถึงวันนั้นอยางไรก็ชวยกัน
อธิษฐาน ขอบารมีหลวงพอเอาก็แลวกัน
พอตอนหลอพระผมก็ตองตกใจ เพราะองคพระขนาดหนาตัก ๔๐ นิ้วนี้ ตามปกติตองใช
ทองในการหลอถึงสามเบาครึ่งถึงสี่เบา แตพอหลอพระองคนี้ไปไดเบากวา ๆ ก็เต็มแลว เห็น
สภาพขีผ้ ึ้งซึง่ สํารอกออกมานิดเดียว ผมก็คิดวาแกนในที่ตอกตะปูไวอาจจะทรุดก็ได ผมจึงตอง
บอกทานอาจารยวา “อาจารยยังไงก็ไมสามารถมาทุบพระตรงนีไ้ ด เพราะพระองคนี้ตองเสีย
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แนนอน และตัวอาจารยเองก็ตองเสียหนาแน ตองนําลงไปทุบที่กรุงเทพฯ อยางเดียวเทานั้น และ
องคพระออกมาเปนอยางไร ก็อยาวากันก็แลวกัน”
แตในชวงที่หลอพระ ผมไดสะกิดใจอะไรบางอยาง ตอนที่หลวงพอจรัญทานมาถือสายเท
หลออยู ตอนนั้นเทไปเบากวา ๆ เต็มองคพระ พวกผมก็กาํ ลังลังเลใจกันอยู จําไดเปนอยางดีวา
หลวงพอจรัญทานไดกลาวออกมาวา “เสร็จ...เรียบรอยแลว ไมมีปญหาอะไรหรอก ใชได
เสร็จเรียบรอยแลว” พวกผมกับลูกนองมองหนากันเลิกลั่ก เพราะกะวาจะตองเทกันอยางนอย
ๆ สามเบา แตนี่แคเทไปเบากวา ๆ ทองขึน้ มาเสมอกันเลยแบบนี้ ก็คิดไวในใจกันแลว วา
พระองคนี้คงไมมีเศียรแน เพราะเทยังไมถึงเศียร
เมื่อเสร็จแลวผมก็บอกทานอาจารยวา อยางไรก็คงตองนําไปแกะออกที่กรุงเทพฯ เพราะ
มิฉะนั้นจะเสียความรูสึกของคนที่มารวมพิธี ทานอาจารยก็บอกวาไมเปนไร ถาเกิดมีปญหาอะไร
ก็มาปนหลอกันอีกที ผมยังบอกทานวา อาจารยเตรียมตัวปนองคพระใหมไดเลย ผมมั่นใจรอย
เปอรเซ็นตเลยวาตองเสียแนนอน และพระองคนี้เปนพระลายดวย หากสวนไหนหายไปก็ตองมา
นั่งปนกันใหมหมด จะมาหลอเสริมไมได เพราะลายไมตอกัน
หลังจากผมนําองคพระมาที่โรงงานผม คือโรงงานหลอพระพุทธรูปพิจิตรพุทธปฏิมา ผม
ก็ลงมือทุบ เมื่อทุบและแกะออกมาดู ก็ตองขนลุก เพราะทุบไปทางไหนก็ปรากฏวามี หนาก็มี
แขนก็มี มือก็มี ลําตัวก็มี พวกผมงงกันไปหมด สวนที่เสียหายแทบจะไมมีเลย มีก็แครอยตะปู
เทานั้น ความสมบูรณขององคพระ ถาจะคิดก็ประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นต ซึ่งไมนา เปนไปได เพราะ
ตั้งแตผมเปนชางหลอพระมา ไมเคยพบเหตุการณอยางนี้ ที่พระหนาตัก ๔๐ นิ้ว ใชทองเทหลอ
ไปแคเบากวา ๆ มันเปนไปไมไดแนนอน องคพระที่ออกมาบางเสมอกันหมดเลย และไมมีการ
แตกชํารุดทีจ่ ะทําใหเสียโลหะสวนหนึ่งสวนใดออกไปเลย และชางก็ไมตอ งทําอะไรมากดวย
ความรูสึกที่ผมไดหลอพระองคนี้ ผมมีความตัง้ ใจมากและประกอบกับที่หลวงพอจรัญที่
ไปหลอในวันนั้น ทานเปนพระทีม่ ีเมตตามาก ไมใชวา ตองกําหนดเวลาเปงแนนอน แตทานถือ
ฤกษสะดวก เปนฤกษทชี่ างพรอม ทุกฝายพรอมก็ใหหลอได ไมใชวา กําหนดไวสามโมงเกานาที
ก็ตองเกานาทีเปงอะไรแบบนั้น ทานเปนพระที่ไมถือเรื่องฤกษเรื่องดวงอยูแลว งานวันนั้นจึง
เสร็จไปไดดวยดี พาญาติโยมใหมีปติยินดีกันทั่ว
สาเหตุท่ผี มคิดวาที่พระองคนี้หลอออกมาเสร็จเรียบรอยดวยดีก็คือ ชางที่ปนมีความตั้งใจ
มาก ตัวทานอาจารยเองก็ปนพระหลอพระมากอน อีกทั้งอุตสาหไปศึกษาหาความรูมาตรงนี้ควร
จะปนอยางไร ปนไมไดก็อุตสาหไปหาแบบมาเทียบไปดูแบบหลวงพอที่วัดหนาพระเมรุ จ.
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พระนครศรีอยุธยามาปน
และคงเปนเพราะบารมีหลวงพอจรัญดวยที่ทําใหการหลอพระองคนี้
เสร็จสิ้นเรียบรอยเปนอยางดี

พิธีหลอพระ
พอน เชื้อบุญเกิด

กระผมนายพอน เชื้อบุญเกิด ผูจัดการรานนักรบชูส จ.ขอนแกน จะขอเลาถึงวันเททอง
หลอพระประธานหลวงพอพุทธนิมติ กอนอื่นในนามของคณะกรรมการศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน และคณะศิษยของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพอจรัญ) ทุก ๆ ทาน ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยอิทธิพร – อาจารยมณฑา ธงอินทรเนตร และลูก ๆ พรอมดวยลูกศิษยของทานทุกคนที่
ทุกทานไดถอื ศีลแปดมาตลอด
รวมแรงรวมใจอันบริสุทธิ์ปนหุนขีผ้ ึ้งหลวงพอพุทธนิมิต
จนกระทั่งถึงวันเททองหลอพระประธานหลวงพอพุทธนิมติ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี กระผมไดมี
โอกาสไปกราบเรียนหลวงพอพรอมดวยพระครูสมุหธีรวัฒน ฐานุตตฺ โร และคุณไชยา เกษมวิลาศ
และคณะศิษยหลายทานที่ไมไดเอยนาม เพื่อจะไปกราบนิมนตพระเดชพระคุณหลวงพอมาเปน
ประธานในพิธีเททองหลอหลวงพอพุทธนิมิต และหลวงปูโต พรหมรังสี ชาวคณะของเราเดินทาง
ถึงวัดอัมพวัน และเขากราบนมัสการหลวงพอ ทานไดเมตตารับนิมนตและใหธรรมะแกคณะของ
กระผมเปนที่ชื่นใจ
ในชวงหนึ่งหลวงพอทานไดหนั มาทางกระผมและมีคําสั่งกับกระผมไววา
“โยมพอน ชวยไปบอกทานพญานาคาหรือพญานาค วาหลวงพอจรัญเชิญมารวมอนุโมทนาใน
การเททองหลอพระประธานหลวงพอพุทธนิมิต และหลวงปูโต พรหมรังสีดวยนะ” และตอนทาย
ทานยังไดกาํ ชับผมอีกทีวา “อยาลืมนะโยมพอน” หลวงพอจรัญทานเมตตาอบรมสั่งสอนชาว
คณะจนดึกพอสมควร ทานพระครูสมุหธีรวัฒน ทานจึงนําคณะที่ติดตามกราบลาหลวงพอ
เดินทางกลับสูขอนแกน
วันตอมา กระผมไดไปซื้อผลไม ๙ อยาง โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากชาว
คณะกรรมการของศูนยเวฬุวัน ออกเงินคนละเล็กคนละนอย ซื้อผลไม ๙ อยาง เพื่อถวายเทพทั้ง
๑๖ พระองค และพญานาคา โดยกระผมไดจุดธูป ๑๖ ดอก และอธิษฐานบอกวา พระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญ ทานอัญเชิญเทพทั้ง ๑๖ พระองค และทานพญานาคา เขามารวมในพิธีเท
ทองในครั้งนี้ ขอใหทานจงบันดาลชวยใหฟาสวาง ไมรอน ไมมีฝน
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ครั้นถึงวันงานพิธีเททองหลอพระประธานหลวงพอพุทธนิมติ และหลวงปูโต พรหมรังสี
กระผมเปนกรรมการคนหนึ่งที่รับผิดชอบรับทองและเงินที่ญาติโยมบริจาค
รวมสรางพระ
ประธานและหลวงปูโต พรหมรังสี ไดเงินและทองเปนจํานวนมาก และกระผมจําไดวาชวงเวลา
ประมาณ ๙ โมงถึง ๙ โมงครึ่ง กระผมไดพบผูห ญิงประหลาด ๒ คน เดินมาทางดานหลังของ
กระผม ผูห ญิงทั้งสองทานนี้เขามายืนอยูขางกระผม พอผมหันไปเห็นก็จาํ ไดตดิ ตา เพราะวา
ลักษณะการแตงตัว และทาทางผิดปกติกวาคนทั่วไป ทั้งสองไมไดใสรองเทา ผูหญิงทานหนึ่ง
อายุประมาณ ๖๐ ป มีผวิ สีขาวเหมือนคนประเทศลาว หนาตาอิ่มเอิบ มวยผมเหมือนคนทาง
เหนือ แตแปลกตรงที่มวยผมเขาดานใน อีกทานหนึ่งอายุออนกวา ประมาณ ๕๐ ป ผิวดําแดง
สูงประมาณ ๑๖๐ ซม. ใบหนาของเขายิ้มนิด ๆ ทาทางใจดี แตเสื้อผาทีส่ วมใสสีดําสนิท ไมมนั
แตจะออกดาน ๆ ดูแลวแปลกยิ่งนัก กระผมจึงเขาไปทักทานทั้งสองวา “คุณแมมารวมอนุโมทนา
บุญสรางพระประธานกับหลวงพอหรือครับ” ผูหญิงทั้ง ๒ คนไมพูด แตหันหนาเขาหากันแลวยิ้ม
ๆ กระผมเลยบอกวา “พานสีทองทางดานซายหลอพระประธานหลวงพอพุทธนิมิต เพื่อที่จะ
ประดิษฐานบนศาลาหลังใหม ศาลาสุทธิญาณมงคล พานดานขวาสีเงินหลอหลวงปูโต พรหม
รังสี” ผูห ญิงทั้งสองคนไมพูดเลยสักคํา มีเพียงแตรอยยิ้มที่ปลาบปลื้ม แลวลวงมือลงไปใน
กระเปาเสื้อแบบเฉียง แลวนําทองออกมา เปนสรอยขอมือทองคําคนละเสน ดูทองแลวเหมือน
ทองลูกบวบ แตตัน คงเก็บไวนาน แลวคนทั้งสองนั่งคุกเขาอธิษฐานอยูนาน แลวนําทองใสลงไป
ในพาน (หญิงอายุ ๖๐ ปใสลงไปในพานพระประธาน สวนผูห ญิงอายุ ๕๐ ป ใสทองลงไปในพาน
หลวงปูโต พรหมรังสี แลวผมไดถามทานวา “คุณแมเคยกราบหลวงพอจรัญแลวหรือยัง” แลวคน
ทั้งสองก็สายหนาพรอมกัน ผมเลยบอกวา “ผมจะพาไปกราบหลวงพอนะครับ” แลวผูหญิงอายุ
๕๐ ป ก็กลาวออกมาวา “ไมเปนไร ผูหญิงมีอายุอีกคนจึงมองหนา แลวชี้มือไปทางปายูคาลิปตัส
แลวทั้งสองก็มองหนากระผม กระผมยังพูดวา “ขออนุโมทนาบุญกับคุณแมทั้งสองดวยครับ” คน
ทั้งสองยิ้มอยางมีความสุขที่ไดรวมบุญครั้งนี้ แลวก็เดินไปทางปายูคาลิปตัส ผมคิดวาเขาคงไป
หลบแดด ผมจึงทําหนาที่ตอไป พอดีกับทิดเฉลิมพล พี่ชายทานพระครูสมุหธีรวัฒน เดินมาจะ
ถายรูป ผมเลยพูดกับทิดเฉลิมพลวา “เมื่อสักครู มีผหู ญิง ๒ คน มาทําบุญดวยทอง ๒ เสน
น้ําหนักประมาณเสนละ ๓ บาท แตงตัวแบบชาวบานธรรมดา รองเทาก็ไมสวม ทําไมมีศรัทธา
แรงกลาถึงเพียงนี้” พอผมหันไปมองหาผูหญิงทั้ง ๒ คน ก็ปรากฏวาไดหายไปแลว ซึ่งก็นา
แปลกที่ผูหญิงที่มีอายุมากแลว จะเดินไดรวดเร็วขนาดนั้น อีกทั้งปายูคาลิปตัสดังกลาวเปนแนว
พระพุทธนิมิต – ประวัติการสรางพระพุทธนิมิต

๑๑

ตรง และการที่จะมีคนเดินเขาไปก็นาจะมองเห็นไดงา ย ๆ แตมองหาไมเห็นเลย กระผมกับทิด
เฉลิมพลไดติดตามหาผูห ญิงทั้งสองคนนี้ตลอดงาน ถามใครก็ไมมีใครเห็นผูห ญิงลักษณะนี้เลย
จนกระทั่งถึงเวลาพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญขึ้นเทศนบนศาลาหลังใหม ทานก็พูดขึ้นมาวา
“ในพิธเี ททองหลอพระประธานวันนี้ มีพญานาคมารวมอนุโมทนาบุญดวย”
ภาพของผูหญิงทั้งสองคน ยังคงติดตากระผมอยูมิรูลมื เลย หากทานทั้งสองเปนพญานาค
จริง ก็นับเปนบุญตาของกระผมมิใชนอย.
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