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ทานพระครูภาวนาวิสุทธิ์ แหงสํานักวิปสสนา วัดอัมพวัน ต.บานแปง อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ไดสรางพระเครือ่ งใหชื่อวา “พระพุทธนฤมิตโชค” เปนพระ
นั่งสมาธิอยูในพื้นฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งเปนพระปางประทาน
พร (แบบอินเดีย) ยกมือขวาประทานพร ทัง้ ๒ แบบองคพระนั่งภายใตตนอัมพฤกษ
(ตนมะมวง) หมายถึงนามวัดอัมพวันอันเปนสถานที่อุบัตพิ ระนี้ภายใตฐานที่ประทับ
นั่ง มีรูปพระธรรมจักรกับรูปกวางหมอบ หมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจา
กําลังจะเริ่มหมุนตอไป ซึ่งจะมีผลแผไพศาลฉายแสงแสดงความรมเย็นเปนสุขไปยัง
เวไนยสรรพสัตวทุกถวนหนาอยางไมมีประมาณ เพื่อความรูแ จงเห็นจริงในพระเครือ่ ง
ที่สรางขึ้นนี้ ตามควรจึงขอนําเรื่องความเปนมาสําหรับทานที่เคารพนับถือไดศึกษา
เพิ่มพูนศรัทธาในองคผูสราง

ประวัติความเปนมา
ยอมเปนที่ทราบกันทั่วไปแลววา พระเครื่องรางของขลังตาง ๆ นั้น เปนที่นิยม
นับถือของคนไทยชาวพุทธมาแตโบราณ สําหรับมีไวประจําตัวเพือ่ เปนที่พึ่งทางใจ ทํา
ใหใจอบอุนเหมือนมีเพือ่ นคอยคุมครอง ทั้งเพือ่ เปนสิริมงคลขจัดปดเปาสิ่งที่ตนไมพงึ
ปรารถนาใหหางไกล เปนสัญลักษณเครื่องหมายใหเห็นวาผูนับถือเปนผูเทิดทูนพระ
พุทธองคซึ่งเปนศาสดาเอกในโลก ผลแหงการอภิวาทนั้น ยอมอํานวยใหสําเร็จในสิ่งที่
ตนปรารถนา นอกจากนั้นพระเครื่องรางยังชวยเผยแพรผดุงสงเสริมพระบวรพุทธ
ศาสนาใหเจริญรุงฟุงขจรสืบตอไปในอนาคตอยางไมมีของเขตอาศัย มูลเหตุนี้เปน
ที่ตั้งบวกกับผลแหงการรบเรากระตุนเตือนของบรรดาคณะศิษยานุศิษยทั้งหลาย เปน
พลังดลใจใหทานพระครูฯ ไดเกิดเมตตากรุณาธรรมเสียสละเวลารวบรวมแรและผง
วิเศษจากแหลงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ดวยความวิริยะอุตสาหะอยางยอดเยี่ยม ยากที่ปุถชุ น
คนธรรมดาจะกระทําได นํามาคุลีการบดผสม (บดดวยไฟฟา) ปลุกเสกเปนรูปพระ
พิมพขึ้นเมือ่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๑ ตรงกับเดือน ๑๑ วันอังคาร แรม ๙ ค่ํา อันเปนฤกษ
งามยามดีที่ใหปฏิสนธิการอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธนฤมิตโชค
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จุดประสงค
ขั้นแรกพระคุณเจาทานพระครู ดําริจะสรางพระอุโบสถใหม จะนําพระนี้เขา
บรรจุไวในชุกชีใตแทนพระประธานเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาไปชั่วกาลนาน มิไดมุง
หมายจะจําหนายจายแจกหาผลประโยชนดวยประการใด ๆ ทั้งสิ้น แตเมื่อทําสําเร็จ
เปนองคพระขึ้นแลว มีนักปราชญบางทานสามารถทราบลวงรูถึงสรรพคุณวาพระนีม้ ี
พุทธานุภาพดีเลิศ ไมควรจะนําของดี ๆ เชนนี้ไปฝงดินจมทรายเสียหมด แนะนําให
แบงสวนจายแจกแกสาธุชนผูใจบุญ (ที่มาชวยบริจาคสรางอุโบสถ) ไวสักการบูชาบาง
ก็จะอํานวยประโยชนอยางมหาศาล เมื่อเปนเชนนี้พระคุณทานจึงตกลงใจคลอยตาม
คือจะจายแจกสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งจะบรรจุไวตามเจตนาเดิม

แบบและขนาดของพระพิมพ
เดิมตั้งใจทําเพียงแบบและขนาดเดียว คือเปนปางสมาธิเกศเปลวเพลิงประทับ
นั่งใตตนมะมวงบนฐานบัวหงายแนวตรง ใตฐานดานหนาเปนรูปพระธรรมจักร มีกวาง
หมอบสองตัว กรอบสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด ๒.๔x๓.๗x๐.๔ ซม. ดานหลังมีตัวอักษร
จารึก “วัดอัมพวัน สิงหบุรี”
เมื่อนําพระไปใหชางที่พระนครแกะพิมพและทดลองพิมพแบบสําเร็จ สงมาให
ดูเปนตัวอยาง จะเปนเพราะเทพเจาเขาดลใจหรืออยางไรก็เหลือสัณนิษฐาน พลันก็
นึกอยากไดพระปางพระทานพรทรงอินเดีย (ซึ่งมีแบบอยูแลว) นึกตําหนิแบบที่ ๑ วา
รูปกวางหมอบที่ทําไปแลวนั้นยังไมเปนที่พอใจ
คิดไวแตในใจวาพรุงนี้เชาจะเดิน
ทางเขาพระนครใหชางแกไขและทําแบบใหม
วันรุงขึ้นจึงเดินทางเขาพระนครกับ
ผูติดตามอีกหลายทาน เมื่อไปถึงยังมิทันพูดอะไร นายชางบอกวา เมื่อคืนผมนอนไม
หลับตลอดคืน เฝาแกะพิมพพระใหทานพระครูใหมพรอมกับนํามาใหดู พอทานพระ
ครูเห็นเขาเทานั้นถึงกับขนลุก
นึกวานี่อะไรกันเหตุไรชางทําเหมือนกับที่คิดไวไม
ผิดเพี้ยนประจักษตอหนาผูติดตามทุกคน จึงตอบนายชางไปวา ที่มานีก้ ็เพื่อจะใหทํา
พิมพอยางนี้และกวางแบบนี้นี่แหละ (ดูแบบที่ ๒) จึงตกลงใหทําพิมพที่ ๒ ขึ้นอีก
นับวาเปนสิง่ มหัศจรรยที่ทุกทานควรทราบไวบํารุงศรัทธาสวนหนึ่งดวย
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พระแบบที่ ๒ นั้นเรียกวา ปางประทานพร เกศบัวตูม มีอักษรขอม ๒ แถว
ทางดิ่งนั้นคือ หัวใจพรพระ ๘ บท (พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ) นอกนั้นมีลักษณะ
เหมือนแบบที่ ๑ ทุกอยาง แตมีขนาดเล็กกวา มีขนาด ๒.๓x๓.๒x๐.๕ ซม. เนื้อพระ
ทั้งหมดเปนผงผสมแรเคลือบน้ํามันสีน้ําตาลออน บางองคมีสเี ขียวปะปนบาง เนื้อของ
พระพิมพแกรงมาก

ผงวิเศษและการไดมา
ผงที่นํามาผสมพระพิมพครั้งนี้ มี ๑๖ อยาง ที่พระคุณเจาไปนํามาดวยตนเอง
๑. แรเศรษฐีปอมเพชร ไดจาก จ.กําแพงเพชร (แดนเศรษฐีโบราณ)
๒. แรทรหด ไดจากถ้ําเชียงดาว จ.เชียงใหม
๓. แรเม็ดมะขาม ไดจากเจดียวัดประสาท เจดียหักบานแปง จ.สิงหบุรี
๔. แรขวานฟา ไดจากอาจารยหล่ํา บานเตาอิฐ จ.สิงหบุรี
๕. แรขาวตอกพระรวง ไดจาก จ.สุโขทัย
๖. แรขี้เหล็กไหล ไดจากเขาหลวง จ.นครสวรรค
๗. แรสังคะวานร ไดจากวัดไมแดง คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
๘. อิฐดอกจันทร ไดจากวัดไมแดง คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
๙. คตปลวก ไดจาก โคกดินวัดพระปรางคมุนี จ.สิงหบุรี
๑๐.
คตไมสัก ไดจากพงพญาเย็น จ.นครราชสีมา
๑๑.
ขี้ปรอท ไดจาก จ.เพชรบูรณ
๑๒.ผงกรุพระ ไดจากวัดพระธาตุ จ.ชัยนาท
๑๓.ผงกรุพระ ไดจากหลวงพอจาด จ.ปราจีนบุรี
๑๔.ผงกรุพระ ไดจากพระอาจารย ๑๐๘ วัดพรหมบุรี จ.สิงหบุรี
๑๕.ผงกรุพระ ไดจากพระครูวินจิ สุตคุณ วัดเสาธงทอง จ.อางทอง
๑๖.ผลกรุพระ ไดจากพระครูเปลี่ยน วัดสามปลื้ม จ.พระนคร
สิ่งมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี้ ทานพระครูเลาวา ไดมาโดยบังเอิญคลายมีสิ่งบันดาล
ทุกครั้งทานไดจุดธูปเทียนบอกเลาตั้งสัตยอธิษฐาน
ขอเชิญดวงวิญญาณเจา
ของเดิมมาสนทนา
และขออนุญาตก็ไมขัดของแตบางอยางตองผจญภัยกับ
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อันตราย ถึงกับตองเสี่ยงเอาชีวิตเปนเดิมพัน ดังจะขอนํามาเลาเพียงบางประการ
แทรกไว ณ ที่นี้โดยสังเขป เพื่อประดับสติปญญาตามสมควร เชน แรขี้เหล็กไหล
ตองจุดเทียนเขาไปในถ้ํามืดแตผูเดียว ซึ่งเต็มไปดวยอสรพิษ งูราย เห็นงูจงอาง
แผพังพาน ฉวัดเฉวียนอยูตรงหนา ทานก็ตั้งสัตยอธิษฐานเอาคุณพระเปนที่พึ่ง
สัตวเหลานั้นก็ไมทําอันตราย ทานสังเกตเห็นบนเพดานถ้าํ มีสีเขียวระยับนั่นคือ
เหล็กไหลธาตุนั่นเอง ไมมีจะเอาไปได เพราะเจาของเขาไมให ขืนเอามาก็เปน
อันตรายแกชีวิต จึงเพียงแตขูดเอาขี้เหล็กไหลมาเทานั้น แตก็มีอานุภาพสุด
ประมาณ
อิฐดอกจันทร ปรากฏวาที่คายบางระจันเปนสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกทานคงทราบ
ดีโดยเฉพาะอิฐดอกจันทรอาถรรพนกั
มีผูนําไปบูชาแตเดือดรอนจนตองนํา
กลับมาคืนทีเ่ ดิม ทานพระครูอธิษฐาน ขอก็ไดรับอนุญาตดวยดี โดยมากอิฐแผน
หนึ่งมีดอกจันทร ๓ ดวง แตที่พระคุณเจาไดมามีดอกจันทรถึง ๙ ดวง สวนของอีก
สิ่งหนึ่งที่จะกลาวคือ แรเศรษฐีปอมเพชร สถานที่นี้ครั้งโบราณเปนที่อยูของพวก
เศรษฐีมากมาย คนรุนหลังจะไปทํามิดีอยางไรก็ถูกสาป ปจจุบันเปนทีร่ กรางไมมี
เศรษฐีเหมือนครั้งกอน พระคุณทานไดทําพิธีสักการะดวงวิญญาณ ขออนุญาตนํา
แรเศรษฐีมาทําพระ ๆ ไดรับคํายินยอมจากเศรษฐีเจาของเปนอยางดี ทันทีแรกอน
ใหญก็ผุดขึ้นมาเหนือดินเปนที่ประหนึง่ มอบให นอกนั้นก็มี แรสังคะวานร อีก
จํานวนมากจากโพธิ์ประทับชาง ซึ่งเปนสถานที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธเจาเสือ
กษัตริยไทยสมัยอยุธยาพระองคหนึง่
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง มีพุทธานุภาพทาง มหาโชค มหาลาภ
เมตตามหานิยม ทํามาคาขึ้น แคลวคลาดปลอดภัยอันตรายตาง ๆ รอบดาน
ขอกลาวไวเพื่อบํารุงศรัทธาเพียงเล็กนอย
ตามคําของพระคุณเจาเลาไว
เกี่ยวกับนิมติ ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น คือเมื่อทําพระเสร็จแลวจะทําพิธีพุทธาภิเษกตาม
แบบฉบับ พระคุณเจาไดนิมิตไปวา มีทานผูศักดิ์สิทธิ์มานิมิตบอกวา “พระนี้ดีอยู
ในตัวแลว ไมตองทําพิธีปลุกเสกใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตใหทานพระครูนั่ง
สมาธิบริกรรม แลวนิมนตพระสงฆสวดธรรมจักร กับพาหุง ๘ บท และสวด
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บารมี ๓๐ ทิศใหได ๑๐๘ จบก็พอแลว จึงมิไดทําพิธีอยางใด ทําการปลุกเสก
เพียง ๒ องค คือ ทานพระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพอแพ) วัดพิกุลทอง กับ
ทานพระครูผูสรางเทานั้น จากนิมิตฝนนี่เองจึงถือเอามาเปนอนุสรณไวในแบบ
พระเครือ่ งคือรูปเสมาธรรมจักร กับคาถาพาหุง ๘ อักษรและขนานนามพระนี้วา

“พระพุทธนฤมิตโชค”
อนึ่งมีเรื่องแปลกที่จะเลาใหฟงอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อทําพระเสร็จใหม ๆ ยังมิได
ปลุกเสก มีโหรหลวงผูหนึ่งขอชมพระพูดวา พระนี้ดีในตัวแลว ผมขอทําบุญกับ
ทาน ๑๐๐ บาท ผมขอพระนี้ ๑ องค บอกวาจะเอาไปเลี่ยมใสกรอบเดี๋ยวนี้ ทาน
พระครูมอบพระใหแตไมขอรับเงิน เพียงบอกใหมาชวยกันทําบุญทีว่ ัดในโอกาส
ตอไป
คาถาใชภาวนากํากับ ทุกครั้งกอนที่จะนําพระติดตัวไป จงปฏิบัติดังนี้ ตั้งนะ
โม ๓ จบ หลับตานึกถึงภาพองคพระเครื่องใหติดตาจําได พรอมกับ
อธิษฐานขอพระบารมีเปนที่พึ่ง ขอใหสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาพรอมกับ
ภาวนาวา “อะระหัง พุทโธ อิติปโสภควา นะมามิหัง”

การแจกจายพระ
พระนีม้ ีจํานวนนอย และมีเพียงรุนเดียว จะนําเขาบรรจุสวนหนึ่ง คงเหลือไว
แจกใหกับผูมารวมทําบุญสรางพระอุโบสถอีกสวนหนึ่ง คงไมมากนัก คนหนึ่งจะ
รับแจกไดเพียงองคเดียว ขอแทนกันไมได และจะรับพระไดเฉพาะตอหนาทาน
พระครูผูประสิทธิ์ประสาทเทานั้น หากปรากฏวาพระนีม้ ีผนู ําไปจายแจกนอกจาก
ทานพระครูและนอกวัด ใหถือวาเปนโมฆะ จะไมขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเตือนใจ
ผูที่ไดรับแจกพระไปแลว ยอมไดรบั คุณคามหาศาล ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยูที่ใจ
ของทาน ตองมีใจเปนกุศล อยานําพระไปใชทางทุจริต ตองปกใจมั่นหมั่นรําลึก
อยางจริงใจ เด็ดเดี่ยว กลาผจญอยางอาจหาญ ไมสะทกสะทานหวาดเสียวอะไร
ทั้งสิ้น อื่นไมเปนใหญเทาตัวทาน พระเดชพระคุณผูประสิทธิ์ประสาทพระนี้ ได
พระพุทธนฤมิตโชค
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เคยพูดอุปมาไวอยางนาฟงวา “หมอแบตเตอรี่ถึงจะอัดกระแสไฟไวอยางดี ถาสิ่งที่
จะมารองรับไมดีแลว ก็ไมมีความหมาย” ขอผูร ูจงชวยวิจารณและนําพระเครื่อง
ของพระคุณทานไปใชใหสําเร็จประโยชนถูกตองตามทํานองครองธรรมเทอญฯ
จากหนังสือประวัติและผลงานพระครูภาวนาวิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๒

พุทธานุภาพของพระพุทธนฤมิตโชค
กาลเวลาผานไปเปนอดีต มวลชีวติ ยอมรวงโรยลวงลับไมกลับหลัง มัจจุราช
ชางโหดรายทารุณอะไรเชนนั้น ชางไรความปราณีสงสาร แตเราก็หลีกเลี่ยงไมพน
จะตองประสบชะตากรรมในสภาพทีแ่ ตกตางกัน เมื่อความจริงเปนเชนนี้ เราจะมี
หนทางใดเลาเปนการตั้งตัวใหมีสติ ไมโศกเศราเสียใจจนเกิดขอบเขต หรือชวยตอ
อายุใหยืนยาวตอไปอีกสักหนอย เพื่อจะไดมีเวลาโอกาสสั่งลาทายาท มิตร สรางกุศล
และอโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวรกันเสียกอน เห็นจะมีทางเดียวเทานั้นก็คือ ศึกษา
ปฏิบัติ และยึดมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค ยอมจะนําชีวิตไปสูแดน
สุขาวดีตามวาระนั้น ตราบใดยังมีลมหายใจอยูจงประกอบกรรมดีทั้งทางโลกและทาง
ธรรมตามฐานะที่พึงจะกระทําได การสรางกุศลในปจจุบันยอมเพิ่มพูนปญญาบารมี
อาจพิชิตมารผจญทั้งภายในและภายนอกลงไดบาง อีกอยางหนึ่ง การยึดมั่นในองค
พระปฏิมากรยอมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดพลังงานจิตอันสูงสง อาจปกปองคุมครอง
รักษาใหคลาดแคลวจากภัยพาล ทําใหชีวิตรอดพนหวงมรณะมาไดอยางปาฏิหาริย
ยอมเปนการยืดดวงชะตาดูโลกอันโสภี
ในปจจุบันจะเห็นไดวามีผูนิยมเชาพระเครื่องจํานวนมากกวาสมัยกอน บาง
องคมีราคาเรือนหมื่นเรือนแสนก็ยังหาเชาไมได บางครัง้ โชครายเสียเงินแตไดของ
ปลอมมาคลองคอก็มี บางองคเกาจริงแตไรรังสี ไมมีพุทธานุภาพพระเครื่องที่ไดสราง
ขึ้นใหม และไดทําพิธีปลุกเสกโดยมีพระเกจิอาจารยที่ทรงคุณวุฒิยอมมีพุทธานุภาพ
นาอัศจรรย เขาขึ้นบรมครูนาดูทีเดียว
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ในคราวทําพิธีวางศิลาฤกษพระอุโบสถวัดอัมพวัน เมือ่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๑๒ ทาน
พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ไดแจกพระเครื่องมีนามวา “พระพุทธนฤมิตโชค” ใหกับผูมีจติ
ศรัทธาไวสักการบูชา หลังจากนั้นไมนานนัก ไดมีผูประสบอภินิหารจากพระเครื่อง
ดวยตนเองจํานวนมากมาย ไดมาเลาสูกันฟง ซึง่ มีเหตุการณเกิดขึ้นหลาย ๆ อยาง
จึงขอใหทานผูมีเกียรติไดอานพิจารณาดู จะเปนไปไดหรือไม หรือทานผูประสบมาได
แตงเรื่องขึ้นเอง เพื่อเชิดชูอาจารยใหโดงดัง และขอสวนแหงจากการจําหนายพระ
เครื่องก็เหลือเดา ขอใหทานผูรูสอบถาม ตรวจสอบจากผูประสบดวยตนเองเถิด จะได
รูแจงเห็นจริงในเรื่องตอไปนี้
๑. ความเหนียวคง
๑.๑ ครูสมพงษ โพธิ์ศรี อยูบานแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ไดเลาวา วันหนึ่ง
เดินทางไปธุระแถวขางบาน ไดถูกสุนัขกัด ปรากฏวาไมเขาเปนรอยบุมฟกช้ํา
ดําเขียวเทานั้น และมีพระองคนี้เทานั้น
๑.๒ ร.อ. เสถียร สถานพล อยูศูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี ไดเลาวา เมื่อ
๘ พ.ย. ๑๒ ไดจูงลูกสาววัย ๓ ขวบไปบานผูใหญทา นหนึ่ง เมื่อเขาไปในบาน
มีสุนัขกระโดดเขากัดแขนลูกสาวเต็มแรง ตนเองรูสึกเสียใจมากที่พาลูกสาวมา
ใหสุนัขกัด จะเอาไมไลตีสุนัขก็ไมได เพราะเปนของเจานาย เมื่อไดดูแขนลูก
สาวแลวรูสึกแปลกใจ เห็นแตเปนรอยฟกช้ําดําเขียว มีรอยลึก ๕ แหง เลือดไม
ออกเลย ก็นึกอัศจรรยในในเมื่อมีพระองคนี้เพียงองคเดียวและใสไวในกระเปา
เสื้อเชิ้ตของตนเอง ทําไมพุทธานุภาพจึงแผไปถึงลูกดวย ชางนาแปลก
ประหลาดใจจริง
๒. ความคลาดแคลว
๒.๑ นายประวิทย เจาของโรงงานทําประตูและหนาตาง บานอยู จ.
กําแพงเพชร ไดพาเพื่อนไปธุระที่ จ.ระยอง เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดเกิดอุปทว
เหตุ รถแลนดโรเวอรที่ขับไปพลิกคว่ําหลายทอด ปรากฏวาคนในรถไมเปน
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อะไรเลย รถชํารุดไมมากนัก จึงไดขับรถมาหาอาจารย และขอพระเครื่อง
นําไปแจกญาติที่กําแพงเพชรเพือ่ เอาไวปองกันตัว
๒.๒ ผูไมประสงคจะออกนาม บานอยูตากฟา จ.นครสวรรค ทานผูนี้ไมเคย
มาที่วัด ไดเสาะแสดงหามาถึงวัดอัมพวันเพื่อมาขอพระเครือ่ งไปบูชา ไดเลา
เหตุการณของตนที่ไดประสบมาวา เพื่อนของเขาไดดักยิงคูอริคนหนึ่งในระยะ
เผาขน แตกระสุนมิไดถูกคูอรินั้นเลย จึงเกิดสงสัยวาคูอริคนนี้เขามีอะไรดีอยู
ในตัวเขา ไดติดตามไปถามดู จึงพบวามีหอกระดาษสี่เหลี่ยมหุมพลาสติกอยู
ในกระเปาเสื้อ เมื่อไดแกะเปดออกดูก็รูวาเปนพระเครือ่ งสีน้ําตาล ดานหลัง
จารึกชื่อ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี เขาจึงไดเดินทางมายังวัดนี้ เพื่อขอพระเครื่อง
ไปสักการบูชา
๒.๓ นายสายันต กาญจนะ ผูจัดการ ร.ร.วรนารีวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี ทาน
ผูจัดการฯ ไดเลาวาไดประสบอุบัติเหตุขับรถสวนตัวหลายครั้ง เปนตนวา ขับ
รถยนตชนกันบาง ขับรถไปชนเสาไฟบางเปนประจํา แตตนเองปลอดภัยทุก
ครั้ง เมื่อเพือ่ นฝูงมาเยี่ยมก็งัดพระเครื่องออกมาอวดวาไดชวยชีวิตตนไว เมื่อ
เพื่อนออกปากขอก็มอบใหไป แลวผูจัดการก็มาขอทานพระครูเอาไวตดิ ตัวอีก
คุณสายันต ไดเลาวาไดเกิดอุบัติเหตุ ๒ ครั้ง แตปลอดภัยทุกครั้ง
ครั้งที่ ๑ (เมื่อ ๕ พ.ค. ๑๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.)
คุณสายันตขับรถยนตสวนตัวมุงหนาไปประตูน้ําพระอินทรพรอมกับ
เพื่อน ๔ คน ไดเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเสียหายมาก พรรคพวกบาดเจ็บ
เล็กนอย สวนตัวคุณสายันตไมเปนอะไรเลย
ครั้งที่ ๒ (เมื่อ ๙ ต.ค. ๑๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.)
คุณสายันตพรอมดวยพรรคพวกรวม ๑๑ คน ขับรถไปเที่ยว จ.
สิงหบุรี ไดเกิดอุบัติเหตุรถยนตที่ขับไป ชนกับรถบรรทุกที่สวนทางมาพลิก ๓
พระพุทธนฤมิตโชค
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ทอด รถเสียหายมาก คนในรถบาดเจ็บเล็กนอย แตคณ
ุ สายันตไมไดรับ
อันตรายเลย
๓. ปองกันภูติผีปศาจ
๓.๑ ส.ต.ประจวบ ศริโมรา บานอยู อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ไดเลา
ใหฟงวา เมือ่ รับพระไปจากทานผูการฯ จึงนําไปเลี่ยมแขวนคอ ในบายวันหนึ่ง
ไลควายไปเลี้ยงในบริเวณปาชาวัดขางบาน ซึ่งบรรดาพรรคพวกไมกลาเอา
ควายไปเลี้ยงเลย พวกนั้นบอกวามีผีดุมาหลอกพวกเขาทุกครั้งเมื่อเขาไปถิ่น
นั้น เนื่องจากที่อื่นไมมีหญาเพียงพอใหควายกิน มีแตในปาชาเทานั้นที่มีหญา
อุดมสมบูรณ ส.ต.ประจวบ จําตองนําความไปเลี้ยงในปาชาดังกลาว เมื่อตะวัน
จะตกดิน จึงตอนควายกลับบาน ไมปรากฏวามีผีหลอกก็นาอัศจรรยจริง ๆ
๔. เสียงกระซิบเตือนภัย
๔.๑ ร.อ.เสถียร สถานพล บานอยูศ ูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี ทานผูนี้
ไดบันทึกเรื่องราวไวโดยละเอียด โปรดอานเรื่องวิญญาณเพื่อนรักไดพิมพไว
ทายเลม พอจะสรุปสาระสําคัญไดวา วิญญาณของ ร.อ.ชาญ ไปหา ร.อ.เสถียร
ในคืนเดียวกันถึง ๔ ครั้ง กอนจะมาถึงครั้งที่ ๔ ไดมีเสียงกระซิบสั่งวา “ใหเอา
พระเครื่อง (พระพุทธนฤมิตโชค) ไปไวใตหมอนประเดี๋ยวเขาจะมาอีก
เมื่อเขามาก็บอกเขาดวยวาจะทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให”
ในบัดดล
นั้นเอง วิญญาณของ ร.อ.ชาญ ก็มาปรากฏภาพใหเห็น แต ร.อ.เสถียร พูด
อะไรไมออก แตไดยินเสียงกระซิบขางหูอีก เตือนซ้ํา ๆ กัน ๓-๔ ครั้งวา “พูด
กับเขาซิ จะทําบุญอุทิศสวนกุศลไปให” เมื่อ ร.อ.เสถียร ไดสติจึงไดพูดตาม
เสียงผูกระซิบนั้น ปรากฏวาภาพของ ร.อ.ชาญ ไดหายไปและไมปรากฏให
เห็นอีกเลย
๔.๒ เจาของโรงสี (ไมประสงคออกนาม) อยู จ.นครสวรรค ไดมาเลาเรื่องการ
ถูกโจรปลนใหเพื่อนบานฟงวา เขารูต ัวกอนถูกปลน ๒-๓ วันแลว ซึ่งทราบได
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จากเสียงกระซิบของพระองคนี้ไดบอกวา “ใหระวังตัวจะมีโจรมาปลน แตไม
เปนไร” เขารูสึกดีใจเพราะเหตุการณไดเกิดขึ้นตามเสียงกระซิบนั้น เขาไดทํา
การเตรียมการตอสูไวลวงหนา เมื่อพวกโจรเขามายิงตอสูกัน พวกโจรเอาอะไร
ไปไมไดเลย และคนในบานก็ไมไดรับอันตรายใด ๆ เลย
๔.๓ คนขับรถของคุณสมเจตน วัฒนสินธุ เขาไดขับรถเกงพาคุณสมเจตน
วัฒนสินธุ กับเพื่อนไปธุระที่จังหวัดสุพรรณบุรี และไดคางคืนที่นั่น ตก
กลางคืนไดนอนฝนประหลาด ไดเห็นคนแกมหี นวดเครารุงรัง เดินเขามาหา
และหยิบพระในสรอยคอเขาดูแลวพูดวา “กูอยูที่วัดมานานยังไมไดสักองค
เลย” เขาไดยินและตื่นตกใจรุงเขาไดเลาใหคุณสมเจตนฟง เลยรีบบึ่งรถจาก
สุพรรณบุรตี รงมายังวัดขอพระไวสักการะคนละองค
จากอภินิหารปรากฏการณยอ ๆ ดังกลาวแลวขางตน ยอมแสดงให
เห็นวา มีอาํ นาจพระพุทธคุณบรรจุไวในองคพระพุทธนฤมิตโชคอยางสมบูรณ
นอกจากนั้นมวลสารแหงองคพระเครื่องยังประกอบดวยเนื้อแรศักดิ์สิทธิ์ และ
ผลกรุพระจากที่ตาง ๆ รวม ๑๖ อยางดังนี้
๑. แรเศรษฐีปอมเพชร
๒. แรทรหด
๓. แรเม็ดมะขาม
๔. แรขวานฟา
๕. แรขาวตอกพระรวง
๖. แรขี้เหล็กไหล
๗. แรสังคะวานร
๘. อิฐดอกจันทร
๙. คตปลวก
๑๐. คตไมสัก
๑๑. ขี้ปรอท
๑๒. แรอุกกาบาต
พระพุทธนฤมิตโชค
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๑๓. ผงกรุพระอีก ๔ แหง
จึงนับไดวาเปนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์และพุทธานุภาพอยูในองคพระ
เครื่องนี้โดยสมบูรณแลว ทางคณะกรรมการจะไดนําพระเครือ่ งสวนที่เหลือจากคราวที่
แลว เพื่อแจกใหกับผูมีจิตศรัทธาในงานพุทธาภิเษก และผูกพัทธสีมา ในวันที่ ๘-๑๒
เมษายน ๒๕๑๓ ปจจัยที่ไดจากพระเครื่องนี้ ทางคณะกรรมการจะไดรวบรวมจัดตั้ง
เปนทุนมูลนิธิ ใหชื่อวา “ภาวนาวิสุทธิ์มูลนิธ”ิ
จุดประสงคในการจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นก็เพื่อ
ก.

ข.
ค.
ง.

หาผลประโยชนมาเปนคาใชสอยในอารามแหงนี้ อาทิ เชน คา
กระแสไฟฟา คาอาหารเลี้ยงภิกษุสามเณร ชี การรักษาพยาบาล
ฯลฯ
ซอมแซมปรับปรุงถาวรวัตถุในอาราม ใหคงสภาพอยูและชาการ
ไดตลอดไป
ไมตองการเรี่ยไรจากชาวบานใหไดรับความเดือดรอน และให
สอดคลองกับระเบียบคําสั่งของเถระสมาคม
เพื่อเปนเกียรติประวัติของทานพระครูภาวนาวิสุทธิ์
ซึ่งได
บริหารงานมาดวยดีไดปรับปรุงพัฒนาวัดใหมีความเจริญรุงเรือง
เปนมาตามลําดับ จนไดรับการยกยองและทางราชการไดแตงตั้ง
ใหเปนวัดพัฒนาตัวอยาง จนกระทัง่ ไดรับพัดและประกาศนียบัตร
พัฒนา เมือ่ ๑๙ ก.พ. ๑๓ แสดงถึงความสามารถ มีผลงานดีเดน
ในการพัฒนาวัดของพระคุณเจา

จึงหวังวา ทานผูมีจิตศรัทธาและสานุศิษยทั้งหลาย คงจะยินดีสนับสนุน
ชวยเหลือ เพื่อใหงานมูลนิธิที่กรรมการไดดําริไวนี้ไดกอตั้งเปนผลสําเร็จตามที่หวังไว
การสมทบทุนตั้งมูลนิธิดังกลาวนับไดวาเปนกุศลสวนหนึ่ง ที่ทานผูมีเกียรติจะไดรับ
สมความปรารถนาทั้งชาตินี้และชาติหนา ไมควรใหชีวิตผานเลยไปโดยไมไดคิดถึง
เรื่อง อนิจจังวตสังขารา เมื่อมีเวลาก็รบี สั่งสมอบรมบุญ เพื่อเปนที่พึ่งแหงตนเองตอไป
พระพุทธนฤมิตโชค
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จากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๓

วิญญาณเพื่อนเกา
ร.อ.เสถียร สถานพล
ศูนยการทหารปนใหญ จ.ลพบุรี

ร.อ. ชาญ สุริยันต เปนเพื่อนที่รักใครชอบพอกันนานที่สุดคนหนึ่งของขาพเจา
เคยเรียนรวมมาดวยกันหลายหลักสูตร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ปลายปเขากลับจากสหรัฐอเมริกาแลว ๆ ไดรับการคัดเลือก
จากกองทัพบกเปนนักบินไปปฏิบัติการรบ ณ ประเทศเวียดนาม หลังจากจบการฝก
หลักขั้นตาง ๆ ในประเทศไทยแลว ร.อ.ชาญ สุริยันต ก็ไดออกเดินทางไปปฏิบัติ
หนาที่ ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เปนระยะเวลา ๑๒
เดือน ขาพเจาไมมีโอกาสไดไปสงเพื่อนที่สนามบินดอนเมือง เพราะมีหนาที่จะตอง
ปฏิบัติ ปลีกตัวไปไมได หลังจากนั้นเราก็ไดแตเพียงสงขาวถึงกันทางจดหมายเปน
ประจําสัปดาหละ ๑ ฉบับ เปนอยางนอย ร.อ.ชาญ ยังมีความหวงใย ประสงคจะเรียน
หลักสูตรชั้นนายพันใหเสร็จสิ้นไปตามที่เจาตัวเคยพรรณนามาในจดหมายแทบจะทุก
ฉบับ และเขายังหวังไววาจะไดเรียนรวมหลักสูตรทหารดวยกันอีก ในที่สุดขาพเจาก็
ไดเขาเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน รุนที่ ๑๐ เมื่อ ๑ พ.ย. ๑๑ กอน เพราะ ร.อ.ชาญ ยัง
ปฏิบัติหนาที่สงครามในเวียดนามยังไมครบกําหนดกลับ จึงไมสามารถมาเรียนรวมรุน
เดียวกันอีกได ในระยะที่ขาพเจาเขารับการศึกษาในหลักสูตรนี้นั้น ขาพเจาแทบจะหา
เวลาวางไมคอยจะได ตองอุทิศเวลาทุมเทใหกับการศึกษา แตก็ยังไดใชชวงเวลาสั้น
ๆ ที่พอจะมีบางบางขณะตอบจดหมาย สงขาวถึงกันอยูเสมอ ร.อ.ชาญ ยังตอบ
จดหมายวาเสียใจที่ไมไดเรียนรวมกันในหลักสูตรนี้ จวบจนกระทั่งวันขึ้นปใหม พ.ศ.
๒๕๑๒ ก็ไดรับของขวัญจาก ร.อ.ชาญ จํานวน ๑ กลอง จดหมายฉบับสุดทายที่
ขาพเจาไดรับเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ ก็ไดทราบขาวดีวาอีก ๓ เดือนก็จะได
กลับเมืองไทย กําหนดวันมาแนนอนจะแจงใหทราบภายหลัง ขอใหขาพเจาไปรับที่
สนามบินดอนเมืองใหได มีของฝาก แตกอนจะจบจดหมายฉบับนั้น ก็ยังไมวายรําพัน
ถึงวา จะขอเขาเรียนหลักสูตรชั้นผูบ ังคับกองพันในรุนตอไปใหจงได ขาพเจาไดตอบ
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จดหมายเขาไป พรอมกับปญหาซักถามหลายขอ ซึ่งกําลังรอการตอบจดหมายฉบับ
นั้นอยู
ขณะที่รอตอบจดหมายอยูนั้น จําไดอยางแมนยําวาวันนั้นเปนวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๑๒ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.เศษ ขาพเจาไดเดินผานหนาบาน ร.อ.
เทียบ เสือมาพะเนา ร.อ.เทียบไดตะโกนเรียกขาพเจาใหเขาไปหาในบานดวยสุมเสียง
ที่กระเสาสั่นผิดสังเกตนัก เมื่อเขาไปจนใกลชิดแลว ก็ไดทราบขาวรายจาก ร.อ.เทียบ
วา ทางหนวยเพิ่งไดรับวิทยุขามประเทศเมื่อบายวันนี้วา ร.อ.ชาญ ซึ่งขณะนั้นกําลัง
บินปฏิบัติหนาที่อยูเวียดนามนั้น เกิดอุบตั ิเหตุเครื่องบินตก และ ร.อ.ชาญ
เสียชีวติ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เศษ ขาพเจา
ตกใจและเสียใจมากที่เพื่อนรักตองมาจากไปอยางกระทันหันเชนนี้ ไมเคยคาดคิดมา
กอนเลย แตก็ภูมิใจที่เพื่อนไดตายในสนามรบ ซึ่งถือวาเปนเกียรติของทหาร จากนั้น
ขาพเจาก็ลา ร.อ.เทียบกลับ ในความนึกคิด แลวนึกเสมอวาเขายังอยู เขายังไมตาย
พรอมกันก็รสู ึกเจ็บแคนและเจ็บในใจ อยากจะออกไปทําการรบเพื่อแกแคนแทนเพือ่ น
แตก็จนใจทีว่ าขาพเจามิใชนักบิน และยังไมมีโอกาสไปรบ ณ ประเทศเวียดนาม เมือ่
ทางราชการเมื่อไดรับศพ ร.อ.ชาญ กลับประเทศไทย แลวไดตั้งศพบําเพ็ญกุศลไวที่
วัดโสมนัส พระนคร กลางคืนมีสวดพระอภิธรรม ขาพเจาไดเดินทางไปคํานับศพและ
ขอขมาลาโทษที่ไดเคยลวงเกินมา อธิษฐานขอใหวิญญาณของเพื่อนจงไปสูที่ชอบ ๆ
ไปแสดงความเสียใจตอครอบครัวของเขา พรอมทั้งไดไปฟงพระสวดพระอภิธรรม ๑
คืนดวย เปนเรื่องนาประหลาด ถึงแมวาขาพเจาจะคิดถึงเขาทั้งเวลาตื่นหรือเวลากอน
นอนก็ตาม ปรากฏวาไมเคยฝนเห็นเขาแมแตครั้งเดียว จนกระทัง่ การศึกษาของ
ขาพเจาจบลงเมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ขาพเจาจึงถูกสงตัวกลับไปปฏิบัติราชการ
ณ หนวยตนสังกัดเดิม
จากนั้นมาไมกี่วัน ขาพเจาไดทราบขาววา ขาพเจาไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาในการเสนอชือ่ ใหกองทัพบก ออกคําสั่งใหไปปฏิบัติการรบ ณ ประเทศ
เวียดนามกับเขาดวยคนหนึ่ง ถึงแมวาบุคคลอืน่ จะเห็นเปนเรื่องราย แตขาพเจาเห็น
เปนเรื่องดี ขาพเจารูสึกตื่นเตน โอกาสดีเปนของขาพเจาแลวดีใจเปนอยางยิ่ง ตั้งใจ
แนวแนวาจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพียงขอใหไดไปเหยียบสมรภูมิ
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เวียดนาม ซึ่งอาจจะไดแกแคนแทนเพื่อนไดอยางดี พรอมเสมอทีจ่ ะตายไมเคยคิด
หวาดกลัวอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงตัวจะตายก็ยอม เพือ่ ประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่ง
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