การปั้นพระเจ้าทันใจ 22 ต.ค. 2560 ณ วัดป่ าบัวแก้วฯ
พระเจ้าทันใจ หมายถึ งพระพุทธรู ปที่ สามารถสร้ างเสร็ จ
ภายใน 1 วัน พุ ท ธศาสนิ ก ชนจึ ง เชื่ อ ว่ า มี พ ระพุ ท ธานุ ภ าพ ที่ จ ะ
สามารถบัน ดาลให้ เ กิ ด โชคลาภและบ าบัด ทุ ก ข์ และความสม
ปรารถนาได้ทนั อกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพร
พระเจ้ า ทัน ใจ ในวัด ส าคัญ ทางภาคเหนื อ นิ ย มสร้ า ง
พระพุทธรู ปที่เรี ยกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่ งหมายถึง พระพุทธรู ปที่ใช้
เวลาสร้างได้สาเร็ จภายใน ๑ วัน กล่าวคือ จะเริ่ มพิธีต้ งั แต่หลังหกทุ่ม
เป็ นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระได้สาเร็ จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
(ก่ อ นเวลา ๑๘.๐๐น.) ของวัน ถัด ไป ถ้า สร้ า งไม่ เ สร็ จ ถื อ เป็ น
พระพุทธรู ปธรรมดาทัว่ ไป และสามารถทาพิธีพุทธาภิเษกได้ในคืน
วันเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรู ปนั้น และจะมีข้นั ตอน
และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน การสร้างพระพุทธรู ป และสามารถ
ทาพิธีพุทธาภิเษกได้สาเร็ จภายใน ๑วัน จึงถือว่าเป็ นเรื่ องมหัศจรรย์
จึงเชื่อกันว่าเป็ นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่ งเทพยดาที่
บั น ดาลให้ พิ ธี กรรมส าเร็ จโดยปราศจากอุ ป สรรค ดั ง นั้ น
พุทธศาสนิ กชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็ นพระพุทธรู ปที่จะบันดาล
ความส าเร็ จให้ แ ก่ ผู ้ อ ธิ ษฐานขอพรไ ด้ อ ย่ า งทั น อกทั น ใ จ
การสร้ า งพระเจ้ า ทั น ใจนั้ น มี ล ั ก ษณะที่ แ ปลกกว่ า การสร้ า ง
พระพุทธรู ป อื่ น ๆ กล่ า วคื อ จะมี ก ารบรรจุ หัว ใจพระเจ้า คล้า ยกับ
หัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวตั ถุมงคลสิ่ งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรู ปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กาลังปั้ น

จ ะ มี ก า ร เ จ ริ ญ พ ร ะ พุ ท ธ ม น ต์ ข อ ง พุ ท ธ บ ริ ษั ท ต ล อ ด ทั้ ง คื น จ น ส ว่ า ง ด้ ว ย
โดยทัว่ ไปพระเจ้าทันใจนิ ยมสร้างเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั แต่วดั ที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะ
ต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริ ภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืน พระหัตถ์ท้ งั สอง
วางซ้อนกันอยูเ่ บื้องหน้า
กระบวนการสร้ างพระเจ้าทัน ใจ มี เ พื่อวัตถุ ประสงค์แ ห่ งการประชาสังคมเชิ งพุทธที่ สามารถหลอมรวม
พุทธศาสนิ กชนให้มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ประสานความร่ วมมือของพุทธบริ ษทั ๔ ประกอบบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
อย่างครบถ้วนคือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่ งอันเป็ นที่ต้ งั แห่งการทาบุญ หรื อกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทาที่เกิด
เป็ นบุญ เป็ นกุศล แก่ผกู ้ ระทาดังต่อไปนี้
๑. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการบริ จาคทาน (ทานมัย) คือการเสี ยสละนับแต่ทรัพย์ สิ่ งของ เงินทอง ตลอดจนกาลังกาย
สติปัญญา ความรู ้ความสามารถ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นโดยส่ วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ
ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็ นสิ่ งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบตั ิธรรม
๒. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการรักษาศีล (สี ลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบตั ิตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่วา่ จะเป็ น
ศีล ๕ หรื อศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิ กา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรื อ ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ให้
บริ สุทธิ์ สะอาด พ้นจากกายทุจริ ต ๔ ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักทรั พย์ ละเว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่ งเสพติดมึนเมา อันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความประมาท วจีทุจริ ต ๔ ประการ คือไม่พูดส่ อเสี ยด
ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดคาหยาบ มโนทุจริ ต ๓ ประการ คือ ไม่หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจาก
ทานองคลองธรรม
๓. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ข้ นั หยาบไป จนถึงกิเลส
อย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู ้ทางเจริ ญและทางเสื่ อม จนเข้าใจอริ ยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทยั
นิโรธ และมรรค เป็ นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด

๔. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูใ้ หญ่ (อปจายนมัย) คือการให้ความเคารพ ผูใ้ หญ่และผู ้
มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผูม้ ี วัยวุฒิ ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผูส้ ู งอายุ ผูม้ ี คุณวุฒิ หรื อคุณสมบัติ ได้แก่ ครู บา
อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผูม้ ี ชาติวฒ
ุ ิ ได้แก่พระมหากษัตริ ย ์ และเชื้อพระวงศ์
๕. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทาสิ่ งที่เป็ นคุณงามความดี ที่เกิด
ประโยชน์ต่อคนส่ วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชักนาบุคคลให้มาประพฤติปฏิบตั ิธรรม มีทาน ศีล
ภาวนา เป็ นต้น ในฝ่ ายสัมมาทิฎฐิ
๖. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการให้ส่วนบุญ (ปั ตติทานมัย) คือ การอุทิศส่ วนบุญกุศลที่ได้กระทาไว้ ให้แก่สรรพสัตว์
ทั้งปวง การบอกให้ผอู ้ ื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทาไป
๗. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการอนุ โมทนา (ปั ตตานุ โมทนามัย) คือ การได้ร่วมอนุ โมทนา เช่น กล่าวว่า “สาธุ ” เพื่อ
เป็ นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่ วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทา ก็ขอให้ได้มี
โอกาสได้แสดงการรับรู ้ดว้ ยใจปี ติยนิ ดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย
๘. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการฟั งธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟั งธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรื อที่เคยฟั ง
แล้วก็รับฟั งเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทาความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปั ญญาหรื อ
ความรู ้กพ็ ยายามนาเอาความรู ้และธรรมะนั้นนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจริ ญต่อไป
๙. บุญสาเร็ จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็ นรู ปของการกระทา หรื อการ
ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น หรื อการ
นาธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิ สัยเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบตั ิธรรม
ต่อไป

๑๐. บุญสาเร็ จได้ดว้ ยการทาความเห็นให้ตรง (ทิฏฐชุกมั ม์) คือ ความเข้าใจในเรื่ อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่ งที่เป็ น
แก่นสารสาระหรื อที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริ ญทางเสื่ อม สิ่ งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระทา
ความคิดความเห็นให้เป็ นสัมมาทิฏฐิอยูเ่ สมอ
บุญกิริยาวัตถุท้ งั ๑๐ ประการนี้ ผูใ้ ดได้ปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อยิ่งมากจนครบ ๑๐ ประการแล้ว ผลบุญ
ย่อมเกิ ดแก่ ผูไ้ ด้กระทามากตามบุญที่ ได้กระทา ยิ่งได้มีการเตรี ยมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริ สุทธิ์ ตั้งใจจรดเข้าสู่
ศูนย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วก็ยงิ่ ได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณี ตที่เข้าถึงยิง่ ๆ ขึ้นไป
ในการสร้ างพระเจ้าทันใจจะสร้ างขึ้นให้แล้วเสร็ จภายใน ๑ วัน เริ่ มตั้งแต่กระบวนการของพิธีกรรม การ
บวงสรวง การปั้น การบรรจุหวั ใจ การเจริ ญพุทธมนต์ การเบิกเนตร ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑ วัน ชาวพุทธเชื่อว่า อานิสงส์
ของการสร้างพระเจ้าทันใจ จะเป็ นกาลังใจให้เราทากิจการใดก็จะสาเร็ จสมประสงค์ได้อย่างทันใจจนเป็ นที่น่าอัศจรรย์
จึงมีการสร้างสื บต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั

