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ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 4 ตำบล
พรหมาสตร์ 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทีต่ ง้ั มีสภาพภูมปิ ระเทศเป็นเกาะกลางท้องพรหมาสตร์ มีอาณาเขตทิศเหนือติดหมูบ่ า้ นสระเสวย 2 ทิศใต้ตดิ ต่อตลาดล่าง ทิศตะวันออกติดต่อโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าหิน)
ทิศตะวันตกติดต่อหมู่บ้านสะพาน 2 ลักษณะพื้นที่เป็นเกาะกลางท้องพรหมาสตร์รูปสามเหลี่ยมชายธง
ด้านเหนือกว้าง 89 วา ด้านใต้กว้าง 16 วา ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาว 93 วา มีเนือ้ ที่
ทัง้ หมด 9 ไร่ 16 ตารางวา 3
วัดนีเ้ ป็นวัดสำคัญเก่าแก่ในจังหวัดลพบุรี ทีน่ อกจากจะมีสง่ิ สำคัญหลายประการแล้ว ยังเปรียบเสมือน “ประตูเมืองลพบุรี” ได้อกี ด้วย กล่าวคือเป็นเส้นทางสายตรงสายเดียว ระหว่างจังหวัดลพบุรี และสิงห์บรุ ี ต้องสร้างสะพานโดยอาศัยเกาะตัววัดเป็นทีเ่ ชือ่ มกลาง ผูค้ นทีส่ ญ
ั จรไปมาจึงต้องผ่านวัดนี้ ดังนัน้
จึงสามารถกล่าวได้วา่ วัดมณีชลขัณฑ์เป็นประตูเข้าสูต่ วั เมืองลพบุรี ดา้ นตะวันตก เช่นเดียวกับทีพ่ ระราชา
นุสาวรียส์ มเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี เป็นประตูเมืองด้านตะวันออก

ประวัติความเป็นมา
วัดมณีชลขัณฑ์* เป็นวัดเก่าแก่หลายชัว่ อายุคน ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าใครเป็นผูส้ ร้าง และสร้างเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าแต่เดิมชื่อวัดเกาะแก้ว และจากหลักฐานเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน น่าจะสันนิษฐานได้วา่ สร้างมาแต่ครัง้ รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) เพราะ
1. พบศาสนวัตถุควู่ ดั คือ บุษบกธรรมาสน์ ฝีมอื ช่างหลวง มีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ระบุชัดเจนว่า สร้างเมือ่ พ.ศ. 2225 บุษบกธรรมาสน์ถอื เป็นศาสนวัตถุทส่ี ร้างขึน้ เพือ่ คูก่ บั วัดและพบที่วดั มณีฯ
จึงน่าเชือ่ ได้วา่ มีวดั นีต้ ง้ั แต่กอ่ น พ.ศ. 2225 บุษบกธรรมาสน์ทพ่ี บนีม้ คี วามงดงาม ทรงคุณค่าทัง้ ทางศิลปะและประวัติศาสตร์ ดังที่ ภูธร ภูมะธน อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
แสดงความเห็นเกีย่ วกับบุษบกธรรมาสน์นว้ี า่

เพดานบุษบกธรรมาสน์

ธรรมาสน์ที่มีชื่อเสียงของเมืองลพบุรี คือ ธรรมาสน์วัด
เสาธงทอง (ปัจจุบันวัดเสาธงทอง ให้พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ยืมจัดแสดง) มีตำนานกล่าวกันว่า ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นผูส้ ร้างถวาย และเป็นธรรมาสน์ท่ีผู้นิยมศิลปะยกย่องกันมากว่า เป็นธรรมาสน์ที่ทรง
คุณค่าทางศิลปะมากชิ้นหนึ่งของไทย แต่เมื่อได้มีการค้นพบ บุษบกธรรมาสน์วัดมณีชลขัณฑ์แล้ว ดูเหมือนว่า
คุณค่าทางศิลปะ (และคุณค่าอืน่ ๆ ) ของบุษบกธรรมาสน์
ชิ้นนี้มีมากยิ่งไปกว่า ธรรมาสน์จากวัดเสาธงทองเสียอีก
และอาจจะกล่าวได้ว่ามีคุณค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งของประเทศไทย 4



หัวนาคบันไดบุษบกธรรมาสน์
บุษบกธรรมาสน์วดั มณีชลขัณฑ์

2. ในแผนทีเ่ มืองลพบุรสี มัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ เดอ ลามาร์ วิศวกรฝรัง่ เศส สำรวจและเขียนไว้เมือ่
ค.ศ.1687 (พ.ศ. 2230) ปรากฏเกาะกลางแม่นำ้ ทางด้านเหนือ ค่อนมาทางตะวันตกของตัวเมืองลพบุรี
และมีคำบรรยายว่า เป็นเกาะทีม่ ชี มุ ชนอาศัยอยูห่ นาแน่น แสดงว่าโดยสภาพภูมปิ ระเทศมีเกาะกลางน้ำอยูแ่ ล้ว และทำให้คดิ ได้วา่ น่าจะมีการสร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิถชี วี ติ ของคนไทย

แผนทีเ่ มืองลพบุรี สำรวจและวาดโดย เดอ ลามาร์ วิศวกรฝรัง่ เศส


3. เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้พระยาลพบุรี ซ่อมแซมอุโบสถ กุฏิ ศาลาวัดเกาะแก้ว พบว่า วัดนีช้ ำรุดทรุดโทรมมานานแล้ว ดังปรากฏในจดหมายเหตุรชั กาลที่ 4 จ.ศ.1216 (พ.ศ.
2397) ชือ่ ร่างตราถึงเมืองลพบุรใี ห้เกณฑ์เลข ข้าพระเผาปูนทำวัดเกาะแก้วว่า
หนังสือเจ้าพระยาจักรีฯ มาถึงพระลพบุรี ด้วยมีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วัด
เกาะแก้ว เมืองลพบุรี แต่กอ่ นเคยเสด็จพระราชดำเนินขึน้ ไปนมัสการพระและประทับแรมอยูบ่ า้ ง แต่พระอุโบสถกุฏศิ าลาการเปรียญ และศาลาท้องพรหมาสตร์ * ชำรุดยับเยินมาช้านาน โปรดเกล้าฯ จะให้สถาปนาขึน้ ใหม่ให้รงุ่ เรืองสุกใสจะได้เป็นทีไ่ หว้ ทีส่ กั การะบูชาเป็นพลาอานิสงส์สบื ไป. . . จะขัดสนสิง่ ใดใช้สอยในการวัด ให้บอกขอและบอกรายการลงไปให้ชดั แจ้ง จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบใต้ฝ่าละออง 5

จากเหตุผลสำคัญดังกล่าว ทำให้เชือ่ ได้วา่ วัดเกาะแก้วหรือวัดมณีชลขัณฑ์ เป็นวัดทีส่ ร้างก่อนหรืออย่างช้าสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดเกาะแก้วเป็นศูนย์กลางชุมชนแถบนี้ และได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็นการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ จึงเป็นเหตุให้เข้าใจผิดว่าวัดนีส้ ร้างในรัชสมัยของพระองค์
ในการปฏิสงั ขรณ์ บูรณะวัดเกาะแก้วคราวนัน้ เจ้าพระยายมราช (เฉย) 6 ได้คดิ ปฏิสงั ขรณ์ใหม่เกือบทัว่ ทัง้ พระอาราม ทีส่ ำคัญ คือ
1. สร้างเขือ่ นก่อด้วยอิฐปูนรอบบริเวณวัดทำเป็นรูปเรือกำปัน่ ใหญ่ เพือ่ ให้สมกับรูปเกาะ มีสว่ นกว้าง
27 วา ยาว 66 วา สูง 6-7-8 ศอกบ้าง แล้วถมดินจนเต็มเนือ้ ที่
2. กุฏใิ หม่ 1 หลัง กุฏแิ ถว 2 หลัง (ขณะนีเ้ หลืออยู่ 1 หลัง) หลังคามุงกระเบือ้ งไทย เวลานี้เก่ามากแล้ว
3. พระอุโบสถ 1 หลัง (ก่อด้วยอิฐปูน กว้าง 4 วา 1 ศอก ยาว 3 ศอก หลังคามุงกระเบือ้ งไทยไม่มชี อ่ ฟ้าใบระกา ปัจจุบนั ยังใช้การอยู่) พระวิหาร 1 หลังเป็นตัวตึกหลังคามุงกระเบือ้ ง และเจดียล์ อมฟาง
1 องค์


เมือ่ ปฏิสงั ขรณ์เสร็จได้เปลีย่ นเป็นวัดธรรมยุต ได้อาราธนาพระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระครูแสง)
จากวัดโสมนัสวิหารเป็นเจ้าอาวาส และถวายเป็นพระอารามหลวง เมือ่ พ.ศ. 2409 ต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่วา่ “วัดมณีชลขันธ์” พร้อมกับได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมา เนือ้ ทีก่ ว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร พระบรมราชโองการ ลงวันที่ 4 มกราคม
2436 7
เจดียห์ ลวงพ่อแสง
วัดมณีชลขัณฑ์ หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันสัน้ ๆ ในปัจจุบนั ว่า “วัดมณี” มีปชู นียวัตถุสถานทีส่ ำคัญ
ประการหนึง่ คือ เจดียห์ ลวงพ่อแสง เป็นเจดียฐ์ านเล็กแต่ทรงสูง อยูท่ างด้านใต้ของวัด สามารถมองเห็นได้แต่ไกล และถือเป็นสัญลักษณ์ตราประจำวัดด้วย เจดียน์ ม้ี ลี กั ษณะองค์เจดียเ์ ป็นรูปสีเ่ หลีย่ มย่อมุมไม้สบิ สองทรงสูงชลูด ฐานขนาด 15.40 เมตร ทำเป็น 3 ชัน้ มีซมุ้ ประตูยอดแหลมอยูด่ า้ นข้างทัง้ 4 ด้าน ชัน้ ที่ 4 ตอน
บนเป็นองค์ระฆัง ส่วนยอดทำเป็นแท่นบัลลังก์ และปล้องไฉนขึน้ ไป เจดียห์ ลวงพ่อแสงนีเ้ ป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวจังหวัดลพบุรแี ละใกล้เคียงเป็นอันมาก
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัตศิ าสตร์ไทย ได้เขียนถึงเจดียห์ ลวงพ่อแสงว่าผูส้ ร้าง คือ พระอาจารย์แสง ดังปรากฏในตำนานเมืองลพบุรวี า่ “ทีท่ อ้ งทุง่ พรหมาศอยูใ่ กล้เมือง มีพระเจดียส์ งู ทีว่ ดั มณีชลขัณฑ์ (เดิมชือ่ วัดเกาะแก้ว) องค์ 1 แลเห็นได้แต่ไกล ชวนให้สำคัญว่าเป็นของสร้างไว้แต่ โบราณ แต่แท้จริงเป็นของพระภิกษุองค์ 1 ชือ่ พระอาจารย์แสง เป็นผูค้ ดิ แบบสร้างขึน้ เมือ่ รัชกาลที่ 4” 8

วัดมณีชลขัณฑ์และเจดียห์ ลวงพ่อแสง ก่อนการสร้างเขือ่ นล้อมรอบเกาะ

สำหรับพระอาจารย์แสงนีน้ า่ จะเป็นองค์เดียวกันกับพระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระครูแสง) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดมณีฯ (หลังจากที่วัดเปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุตแล้ว) เพราะในหนังสือประวัติวัดทั่ว
ราชอาณาจักร เล่ม 1 กล่าวว่า “พระเจดียห์ ลวงพ่อแสงอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ในชีวติ ท่าน โดยสร้างด้วยบุญบารมีของท่านเอง ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของวัดเลย” 9
หลวงพ่อแสงเป็นพระภิกษุทท่ี รงวิชาความรูด้ า้ นวิปสั สนาธุระ มีวชิ าอาคมขลัง ท่านมักจะออกวิปสั สนายังสถานทีต่ า่ ง ๆ เป็นทีน่ บั ถือของภิกษุสงฆ์ในสมัยนัน้ พระภิกษุหลายรูปปวารณาตนเป็นศิษย์ของ



หลวงพ่อแสง

ท่าน เช่น สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ทัง้ ยังเคยเดินธุดงค์รว่ มกันทีด่ งพญาเย็น นอกจากนัน้ ท่านยังสำเร็จวิชาปรอททำให้สามารถย่นระยะทางได้ แต่ทา่ นเห็นว่าวิชาด้านนีไ้ ม่ชว่ ยทำให้หลุดพ้น ท่านจึงไม่เผยแพร่ ประกอบกับท่านปรารถนาความสันโดษจึงไม่แสดงตัวให้รจู้ กั แพร่หลาย
พระอาจารย์แสง หรือพระครูแสง หรือหลวงพ่อแสง เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปมาก
ผูใ้ หญ่มกั เล่าให้ลกู หลานฟังด้วยความชืน่ ชมในบุญญาบารมีของท่านนานัปการ มีเรือ่ งเล่ากันสืบต่อมาว่า
ท่านสร้างเจดียอ์ งค์สงู ฐานเล็กนีด้ ว้ ยอิทธิฤทธิ์ กล่าวคือ ท่านจะสร้างเจดียด์ ว้ ยตัวท่านเองเพียงคนเดียวโดยไม่ใช้นง่ั ร้านเลย ท่านจะก่ออิฐเป็นบันไดสูงขึน้ ไปตามองค์เจดียส์ ำหรับเป็นทางขึน้ ลง เมือ่ ถึงยอดสุดก็เป็นอันว่าเจดียเ์ สร็จเรียบร้อย แล้วท่านก็กระโดดลงจากยอดเจดีย์ แล้วก็เดินหายไป ตัง้ แต่นน้ั มาก็ไม่มใี ครพบท่านอีกเลย (อ่านรายละเอียดในหนังสือทีร่ ะลึก งานมหาพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงพ่อแสง และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี)
นอกจากนี้ บรรดาผูใ้ หญ่ในเขตตำบลพรหมาสตร์ยงั เล่าถึงปาฏิหาริยข์ องท่านเมือ่ ผูเ้ ขียนยังเป็นเด็กอีกว่าขณะทีท่ า่ นสร้างเจดียอ์ ยูน่ น้ั บางวันท่านก็พายเรือไปบิณฑบาต ถึงกรุงเทพฯ แล้วกลับมาฉันเช้าทีล่ พบุรี
นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เล่าสืบต่อกันมาช้านาน ชาวลพบุรีจึงเคารพศรัทธาพระอาจารย์แสงกันเป็นพิเศษ
บางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อแสงและบางคนก็เรียกว่าขรัวแสง ความโด่งดังของพระอาจารย์แสงคงทราบไปถึงพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงมีพระราชนิพนธ์เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เมือ่ คราวเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา พ.ศ. 2421 ว่า
...ขรัวแสง คนทัง้ ปวงนับถือกันว่าเป็นผูม้ วี ชิ าเดินตัง้ แต่เมืองลพบุรเี ช้าลงไป ฉันเพลทีก่ รุงเทพฯ ได้ เป็นคนกว้างขวาง เจ้านายขุนนางรูจ้ กั กันหมด ได้สร้างพระเจดียส์ งู ไว้องค์หนึง่ ทีว่ ดั มณีชลขัณฑ์ ตัวไม่ได้อยู่วัดนี้ หน้าเข้าพรรษาอยูท่ ว่ี ดั อืน่ ถ้าออกพรรษาแล้วมาปลูกโรงอยูร่ มิ พระเจดียอ์ งค์น้ี ซึง่ ก่อเองคนเดียวไม่ยอมให้คนอืน่ ช่วย ราษฎรนับถือพากันช่วยเรีย่ ไร อิฐ ปูน และพระเจดียอ์ งค์นเ้ี จ้าของจะทำแล้วเสร็จตลอดไป หรือจะทิง้ ให้คนอืน่ ช่วยเมือ่ ตายแล้ว ไม่ได้ถามดูของเธอก็สงู ดีอยู่...10

ประวัตแิ ละตำนานของพระอาจารย์แสงยังเล่าสืบต่อกันมามิรจู้ บ สนิท บุญมี ได้กล่าวถึงพระอาจารย์แสงไว้วา่ “หลวงพ่อแสงองค์น้ี เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง โฆษิตาราม
กรุงเทพมหานคร ผูส้ ร้างพระสมเด็จอันลือชือ่ นัน่ เอง” 11
ซึ่งตรงกับที่เทพย์ สาริกบุตร และบุษย์ สาริกบุตร กล่าวถึงอาจารย์แสงแห่งวัดเกาะแก้วว่า
ลูกศิษย์ของอาจารย์แสง เล่าสืบต่อกันมาว่า อาจารย์แสงเป็น “ยอดเกจิอาจารย์” ของเมืองละโว้ มีความรู-้
ความสามารถทุกแขนง และมีความคิดทีจ่ ะสร้างอนุสรณ์เอาไว้ ท่านปรารภถึงพระบาลีวา่ “ปฏิมา โพธิ


รุกขฺ า จ รูปาจ ชินธาตุโย จตุราสีตสิ สฺ สหสฺส ธมฺมกฺขนฺธา สุเทสิตา” ความว่า เมือ่ พระพุทธเจ้าปรินพิ พานแล้ว สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ 5 ประการ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจักได้สกั การะบูชา คือ พระพุทธรูป พระมหาโพธิพฤกษ์
พระเจดีย์ พระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระธรรม ผูใ้ ดได้สกั การะจะเป็นมหามงคลแก่ชวี ติ พระอาจารย์แสงท่านเลือกการสร้างเจดีย์ เพือ่ บูชา จึงลงมือสร้างด้วยตนเอง แสดงถึงความตัง้ ใจมุง่ มัน่ จนสำเร็จ ความประทับใจในการสร้างพระเจดียข์ องอาจารย์แสงนีเ้ อง ทำให้พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (จันทร์) เกิดแรงบันดาลใจสร้างพระพุทธรูปใหญ่ทว่ี ดั สิรจิ นั ทรนิมติ ร (เขาพระงาม)
เจดียห์ ลวงพ่อแสง ซึง่ เป็นเจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ สอง สูงเด่นเป็นสง่า ณ วัดมณีชลขัณฑ์น้ี เป็นทีเ่ คารพบูชาของพุทธศาสนิกชน ชาวลพบุรถี อื เป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหนึง่ ทีจ่ ะปิดทองสักการะ และนำนาคมาสักการะหลวงพ่อแสง ทีเ่ จดียก์ อ่ นทีจ่ ะอุปสมบท เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลและเป็นผลบุญแก่ตน
เมือ่ คราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดลพบุรแี ละผูร้ กั ในศิลปะโบราณสถาน ได้ชว่ ยกันบูรณะบริเวณรอบพระเจดีย์ ให้เป็นสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้บริเวณนัน้ ร่มรืน่ น่าดูยง่ิ ขึน้
ต่อมามีการสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแสง และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
คณะกรรมการตลอดจนผูม้ จี ติ ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อแสง ร่วมใจกันบูรณะเจดียค์ รัง้ ใหญ่
เนือ่ งในวโรกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ ครบ 48 พรรษา ใน
พ.ศ. 2546 เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและจรรโลงให้พทุ ธศาสนสถานแห่งนีม้ น่ั คงสืบต่อไป
ศาลาคอกหมู
ทีว่ ดั มณีชลขัณฑ์น้ี นอกจากจะมีเจดียห์ ลวงพ่อแสงทีถ่ อื ได้วา่ เป็นสัญลักษณ์ของวัดแล้ว แต่เดิมยังมีศาลาเก่าหลังหนึง่ เป็นทีป่ ระกอบศาสนกิจและเป็นทีอ่ ยูข่ องอุบาสก อุบาสิกา เรียกว่าศาลาคอกหมู
ศาลาหลังนีช้ ำรุดทรุดโทรมมาก เพราะมิได้มกี ารบูรณะปฏิสงั ขรณ์ นับแต่มศี าลาการเปรียญใหม่ (ซึง่ สร้างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัน้ กว้าง 8 วา ยาว 19 วาเศษ สร้างเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2515) เมือ่ สร้างเสร็จก็มไิ ด้ใช้ศาลาเก่าอีกเลย

ศาลาคอกหมู เมือ่ น้ำลดมีกจิ กรรมขนหินถมบริเวณริมเกาะ (จาก ภาพเก่าเล่าอดีต หน้า 54)


แต่เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูส้ นใจและยุวชนรุน่ หลัง ผูเ้ ขียนจึงขอเล่าให้ฟงั ตามทีเ่ คยได้ยนิ และสอบถามจากท่านผูร้ เู้ กีย่ วกับศาลาเก่า คือ ศาลานีต้ ง้ั อยูต่ อนใต้ของเกาะ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์หลวงพ่อแสง พระศีลวรคุณ (นวล) อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ ได้กรุณาเล่าให้ผเู้ ขียนฟังว่า ศาลานี้
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) สร้างถวายหลวงปูแ่ สง เพราะชืน่ ชมความรู้ ความเชีย่ วชาญทางพุทธศาสนา 12 และกล่าวถึงสาเหตุทเ่ี รียกว่า “ศาลาคอกหมู” ก็เพราะว่า แต่เดิมเกาะวัดมณีฯ หรือวัดเกาะแก้ว เป็นเกาะทีเ่ ป็นป่า มีสตั ว์ปา่ มากมายหน้าน้ำน้ำก็ทว่ มรอบ ๆ ตัวเกาะ หน้าแล้งน้ำก็แห้ง ดังนัน้ เมือ่ ถึงฤดูนำ้ หลากของทุกปีในบริเวณท้องพรหมาสตร์กจ็ ะมีเกาะนีท้ เ่ี ป็นทีพ่ กั อาศัยของสัตว์ตา่ ง ๆ ได้ เพราะพืน้ ทีเ่ ป็นเนินดิน หรือทีเ่ รียกเป็นภาษาพืน้ บ้านว่า “โคก” ต่อมาบ้านเมืองเจริญมากขึน้ มีอาชีพเลีย้ งสัตว์ เช่น เลีย้ งหมู ก็ตอ้ งมาอาศัยเลีย้ งบริเวณใกล้ศาลาเป็นประจำ หมูกป็ ล่อยไปตามยถากรรม คนเลีย้ งก็นอนพักทีศ่ าลาวัด ศาลานีก้ เ็ ลยได้ชอ่ื ว่า ศาลาโคกหมู และด้วยเหตุทช่ี าวบ้านมาตัง้ คอกเลีย้ งหมูตอนกลางวัน บางคนก็เลยเรียกว่า “ศาลาคอกหมู” ดังนัน้ จึงมีผเู้ รียกว่าศาลาโคกหมู และศาลาคอกหมูทง้ั สองชือ่
สำหรับศาลาคอกหมู หรือศาลาหลังเก่านี้ พระครูวนิ ยาภิรตั (ถมยา) 13 ซึง่ ต่อมาได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นทีพ่ ระวินยั รัตนมุนอี ดีตเจ้าอาวาสอีกรูปหนึง่ ท่านเป็นคนสระเสวย (อยูด่ า้ นเหนือของวัดมณีฯ) อุปสมบทและจำพรรษาทีว่ ดั นีต้ ง้ั แต่ พ.ศ. 2475 ได้เล่าให้ผเู้ ขียนฟังในคราวเดียวกันนีอ้ กี ว่า เมือ่ ท่านเป็นเด็กก็ตอ้ งมาเรียนที่ศาลาโคกหมูนี้ เรียกกันว่าโรงเรียนวัดโคกหมู แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากการคมนาคมไม่สะดวก
ผูป้ กครองก็หว่ งบุตรหลานจึงต้องไปเรียนทีว่ ดั ตองปุ นักเรียนโรงเรียนนีจ้ งึ มีทเ่ี รียนสองแห่ง ฤดูแล้งเรียนที่วัดโคกหมู ฤดูนำ้ หลากเรียนทีว่ ดั ตองปุ ต่อมาทัง้ ครู-นักเรียนและผูป้ กครองเห็นว่าเดีย๋ วย้ายไปโน่นมานีด่ ู
วุน่ วายนัก ก็เลยให้เรียนกันทีว่ ดั ตองปุเพียงแห่งเดียว โรงเรียนวันโคกหมู ทีศ่ าลาโคกหมูกเ็ ลยล้มเลิกไปโดยปริยาย
เมือ่ ศาลาคอกหมูชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถบูรณะปฏิสงั ขรณ์ได้ จึงจำเป็นต้องรือ้ ถอนออก
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้ให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ทำให้บริเวณโดยรอบเจดีย์
หลวงพ่อแสงสวยงาม ร่มรืน่ มีประชาชนใช้เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
พระศรีมหาโพธิว์ ดั มณีฯ
โดยทัว่ ๆ ไปบริเวณวัดจะมีตน้ ไม้ใหญ่เพือ่ ให้ความร่มรืน่ และวัดโดยทัว่ ๆ ไปก็มกั จะมีตน้ โพธิป์ ลูกในบริเวณวัดเสมอ เพราะต้นโพธิเ์ ป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในบริเวณวัดมณีฯ ก็เช่นเดียวกัน มีต้นโพธิใ์ หญ่อยูท่ างทิศตะวันออกหลังพระพุทธรูปนาคปรกองค์ใหญ่ 1 ต้น ต้นศรีมหาโพธิต์ น้ นีเ้ ป็นต้นโพธิ์ทีม่ ปี ระวัติ และเป็นประวัตทิ ช่ี าวลพบุรคี วรภาคภูมใิ จ เพราะเป็นต้นศรีมหาโพธิท์ ไ่ี ด้เมล็ดพันธุโ์ ดยตรงจาก
พุทธคยาเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงเพาะเมล็ด และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ก็พระราชทานให้เจ้าพระยายมราช
(เฉย ต้นสกุล ยมาภัย) นำมาปลูกทีว่ ดั มณีชลขัณฑ์น้ี
เกี่ยวกับพระศรีมหาโพธิ์นี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดี
(เป็นเรือ่ งจริง แต่เป็นเกร็ดนอกพงศาวดารทีท่ า่ นเขียนขึน้ ตามคำทูลขอของ ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
เพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี ก่นสาร เป็นคตินา่ รู้ ควรรักษาให้เป็นประโยชน์แก่ลกู หลาน) ว่า เมือ่ ท่านเดินทางไปเมืองคยา มิสเตอร์เครียสันเจ้าเมืองคยาได้เตรียมต้นโพธิพ์ นั ธุพ์ ระศรีมหาโพธิไ์ ว้ให้ 3 ต้น ท่านดีพระทัยมากเพราะเป็นต้นโพธิพ์ นั ธุศ์ รีมหาโพธิท์ ไ่ี ด้โดยตรงจากพุทธคยา และคิดว่าท่านเป็นคนแรกทีน่ ำโพธิน์ ้ี-


เข้ามาในไทย เนือ่ งจากต้นโพธิท์ น่ี ำมาแต่กอ่ นนีน้ น้ั ล้วนเป็นโพธิพ์ นั ธุศ์ รีมหาโพธิท์ ม่ี าจากต้นที่ พระเจ้าอโศกมหาราชส่งไปปลูกไว้ทเ่ี มืองอนุราธบุรใี นลังกาทัง้ นัน้ แต่มาทรงทราบภายหลังว่าท่านเข้าพระทัยผิด เพราะโพธิพ์ นั ธุศ์ รีมหาโพธิไ์ ทยเคยรับมาโดยตรงครัง้ หนึง่ แล้วดังทีท่ รงเล่าไว้วา่
พันธุ์พระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองไทยได้ตรงมาจากพุทธคยา เพิ่งปรากฏว่าได้มาเมื่อรัชกาลที่ 4 ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงศึกษาทราบเรือ่ งพุทธเจดียใ์ นอินเดียก่อนผูอ้ น่ื
ทรงขวนขวายหาพันธุพ์ ระศรีมหาโพธิท์ พ่ี ทุ ธคยาได้เมล็ดมายังเมืองไทยเป็นครัง้ แรก เจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวไว้ในหนังสือพงศาวดารรัชกาลที่ 4 ตอนว่าด้วยบูรณะปฏิสงั ขรณ์ พระปฐมเจดีย์ (ฉบับพิมพ์หน้า 441) ว่าต้นโพธิใ์ ห้ปลูกไว้ 4 มุม
บริเวณนั้น ได้ผลมาแต่เมืองพุทธคยาบุรีว่าเป็นหน่อเดิมที่พระได้ตรัส พระมหาโพธิ์นั้นมีพระระเบียงล้อมถึง 7
ชัน้ พวกพราหมณ์หวงแหนอยูแ่ น่นหนา เจ้าเมือง (คือไวสรอย) อังกฤษจึงไปขอเอาผล และใบถวายเข้ามา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเมล็ดพระศรีมหาโพธิ์นั้ นขึ้นเป็นต้น พระราชทานไปปลูกตามวัดหลวง . . . และยังมีเรือ่ งต่อไปว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงแบ่งเมล็ด พระศรีมหาโพธิพ์ ทุ ธคยาทีไ่ ด้มาครัง้ นัน้ พระราชทานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รับไปทรงเพาะด้วยถึงรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปลูกพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาที่ทรงเพาะนั้น ที่วัดเทพศิรินทร์ต้นหนึ่ง วัดนิเวศธรรมประวัติต้นหนึ่ง วัดอุทยั ราชบำรุง คือ วัดญวนทีต่ ลาดน้อยต้นหนึง่ และพระราชทานให้เจ้าพระยายมราช (เฉย ต้นสกุล ยมาภัย)
ไปปลูกที่วัดมณีชลขัณฑ์เมืองลพบุรีต้นหนึ่ง 14

นับได้วา่ ต้นศรีมหาโพธิท์ ว่ี ดั มณีฯ มีความสำคัญในเรือ่ งของการสืบพระพุทธศาสนาสมควรทีจ่ ะได้รบั การทะนุบำรุงให้เจริญงอกงามต่อไป ส่วนต้นศรีมหาโพธิท์ ส่ี มเด็จกรมพระยำรงราชานุภาพทรงนำเข้ามานัน้ ก็ถอื ว่าเป็นต้นโพธิพ์ นั ธุศ์ รีมหาโพธิท์ ไ่ี ด้ตรงจากพุทธคยา ทีท่ รงนำเข้ามาในเมืองไทยเป็นครัง้ แรก
เหมือนกัน แต่ทรงนำมาเป็นต้น ขณะทีแ่ ต่เดิมนำเป็นเมล็ดพันธุเ์ ข้ามา

พระศรีมหาโพธิ์
ทีว่ ดั มณีชลขัณฑ์
เมือ่ ปี พ.ศ. 2527

จากทีก่ ล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าวัดมณีฯ เป็นวัดทีม่ คี วามสำคัญ ด้วยเป็นวัดหลวง ทีไ่ ด้รบั พระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์และด้วยเหตุทส่ี ภาพภูมปิ ระเทศเป็นเกาะ มีนำ้ ล้อมรอบ เหมาะแก่การเสด็จประพาสประทับพักผ่อนพระอิรยิ าบถ จึงทำให้มเี จ้านายชัน้ ผูใ้ หญ่หลายพระองค์เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล และเสด็จมาประทับพักผ่อนหลายพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (เคยเสด็จท้องพรหมาสตร์เล่นสักวา 15 เมือ่ วันขึน้ สิบค่ำ เดือนสิบสอง ปีวอก ตรงกับ พ.ศ. 2415 ) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยเสด็จ



พระบรมรูปหล่อพระพุทธเจ้าหลวง
ทรงเครือ่ งยศจอมพลทหารบก

พระราชทานกฐิน 2 ครัง้ คือเมือ่ พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2469 การเสด็จแต่ละครัง้ ก็จะประทับ ณ พระ
ตำหนักแพ กลางท้องพรหมาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เคยเสด็จเมือ่ ตอนลาผนวชก่อนขึน้ เสวยราชย์ หรือมีพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ เจ้าฟ้ากรมพระยาภานุพนั ธุว์ งศ์วรเดช และสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็เคยเสด็จถวายพระกฐิน ณ วัดนีเ้ ช่นกัน
นอกจากนีว้ ดั มณีชลขัณฑ์ยงั มีของพระราชทานทีน่ บั ว่าสำคัญยิง่ มีคณ
ุ ค่าควรแก่ความภาคภูมใิ จและการอนุรกั ษ์ คือ
1. ธรรมาสน์ลายรดน้ำ พระราชทานในคราวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ.2453) ปัจจุบนั ประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญหลังใหม่
2. บุษบกธรรมมาสน์ 16 แกะสลักลายกนก เทพนม นับเป็นงานศิลปกรรมงานไม้จำหลักทีม่ ี
คุณค่าทางศิลปะ และจากหลักฐานทีป่ รากฏตรงด้านล่างของแผ่นไม้ปพู น้ื ทีน่ ง่ั สำหรับพระภิกษุ ได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าสร้างเมือ่ พ.ศ. 2225 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ปัจจุบนั จัดแสดง ณ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
3. พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงเครือ่ งยศจอมพลทหารบก
ประเพณีทอ้ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
วัดมณีฯ เป็นทีร่ วมจิตใจของชาวบ้านในเขตตำบลพรหมาสตร์ โดยเฉพาะหมูบ่ า้ นทีเ่ รียกว่าบ้านหัวกรี บ้านสระเสวย บ้านน้ำหัก รวมทัง้ ชาวบ้านทีเ่ ป็น “ชาวตลาด” บริเวณท่าโพธิ์ ตลาดล่าง บ้านป้อม
ที่อยู่ในเขตเทศบาลท่าหินในปัจจุบัน เมื่อถึงงานเทศกาลตามประเพณี หรืองานบุญในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ชาวบ้านก็จะมารวมกัน ณ วัดนี้ ซึง่ ปัจจุบนั อาจจะเหลือเพียงบางอย่าง หรือบางงาน
อาจดัดแปลงให้เข้ากับสภาพเหมาะสมของสังคมปัจจุบนั ทีส่ ำคัญทีค่ วรกล่าวถึงคือ
1. ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีการตักบาตรดอกไม้ คือ การนำดอกไม้ ธูป เทียน ถวายพระก่อนทีพ่ ระจะเข้าโบสถ์ในวันเข้าพรรษา ในจังหวัดลพบุรจี ะทำ 2 แห่ง คือทีว่ ดั เขาพระงามและวัดมณีชลขัณฑ์ สำหรับที่วัดมณีฯ นี้ เริม่ มีเมือ่ พ.ศ. 2476 เมือ่ พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภัทราวุโธ) เป็นเจ้าอาวาสครองวัดนี้ และได้นำประเพณีนม้ี าจากวัดเขาพระงาม แต่เนือ่ งจากวัดมณีฯ เป็นวัดทีม่ กี ารคมนาคมสะดวก ใกล้ตวั เมือง จึงมีผูค้ นนิยมมาทีว่ ดั นีม้ ากกว่า เท่าทีผ่ เู้ ขียนเคยเห็นเมือ่ 40 กว่าปีมานี้ จำได้วา่ ผูค้ นแน่นขนัดตัง้ แต่ประมาณ



ตักบาตรดอกไม้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2527
สมัยพระศรีวรคุณ (นวล) เป็นเจ้าอาวาส
พระครูวนิ ยาภิรตั (ถมยา) เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส

ตักบาตรดอกไม้ ก่อนปี พ.ศ. 2500

16.00 น. ศาลาการเปรียญหลังเก่าจะแน่นมาก ประชาชนต้องตัง้ แถวเรียงกันเป็นสองฝากตัง้ แต่บนศาลาการเปรียญแถวจะยาวโดยรอบออกมาข้างนอก ผ่านทิศตะวันออกของเจดียห์ ลวงพ่อแสง ข้ามถนนทีเ่ ห็นในปัจจุบนั จนถึงเจดียล์ อมฟางทางทิศเหนือ
ประเพณีนจ้ี ดั ทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบนั โดยเชือ่ กันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการทำบุญทีไ่ ด้ผลานิสงส์สงู เพราะจะมีจติ ใจสะอาดบริสทุ ธิ์ และการทีน่ ำดอกไม้ใส่บาตร (ใช้สบงแทนบาตร ดังรูป)
พระท่านก็จะนำไปใช้ในโบสถ์ ถือว่าได้กศุ ลมาก บางปีเทศบาลเมืองลพบุรกี จ็ ะมาช่วยจัดกิจกรรมให้สนุกสนาน
ครึกครืน้ ยิง่ ขึน้ และในบางปีทเ่ี ศรษฐกิจไม่คอ่ ยดี ดอกไม้ราคาแพง ผูค้ นก็จะลดน้อยลง
ประเพณีตกั บาตรดอกไม้นค้ี อ่ นข้างเปลีย่ นไปจากเดิม คือ แต่เดิมการตักบาตรดอกไม้จะใช้เฉพาะดอกไม้ ธูปเทียน ในระยะหลัง นับแต่ปี พ.ศ. 2526 ของทีถ่ วายจะเพิม่ น้ำตาลทรายขาว และข้าวสาร
ส่วนดอกไม้จะลดลง แต่กย็ งั คงเรียกว่า “ตักบาตรดอกไม้” เหมือนเดิม ปัจจุบนั ประเพณีนไ้ี ม่ได้รบั ความ
สนใจมากนัก
2. ลอยกระทง งานลอยกระทงเป็นงานใหญ่ประจำปีของวัดมณีฯ มาช้านานเพราะสภาพภูมปิ ระเทศเอือ้ อำนวย กล่าวคือในฤดูนำ้ หลาก เดือน 11 เดือน 12 วัดมณีฯ ก็มสี ภาพเป็นเกาะ มีสะพานเชือ่ ม ชาวจังหวัดลพบุรจี งึ นิยมมาลอยกระทงทีว่ ดั นีเ้ พราะสามารถลอยกระทงได้รอบตัวเกาะ
การจัดงานลอยกระทงจะเริม่ ตัง้ แต่ตอนกลางวัน คือมีการแข่งเรือพายบริเวณด้านเหนือของวัด
ระหว่างบ้านสระเสวยกับตัวเกาะ ประชาชนก็จะพายเรือมาชมการแข่งเรือนัน้ ตอนบ่าย ๆ ถึงเย็นจะมีการ
แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง และในตอนเย็นทางวัดจะประดับประดาเจดียห์ ลวงพ่อแสงด้วยธงขนาดต่าง ๆ และไฟฟ้าหลากสี พอตกกลางคืนจะมีงานปิดทองหลวงพ่อแสง แล้วประชาชนจึงจะไปลอยกระทง ผูท้ ช่ี อบงานรืน่ เริงจึงมักจะร่วมงานตัง้ แต่เช้าถึงกลางคืน สำหรับหนุม่ สาวจะมีกจิ กรรมยามเย็นเพิม่ มาอีกอย่างหนึง่
คือการไปกินข้าวเย็นกลางทุง่ ด้วยการนัดหมายสหายสนิทเตรียมข้าวปลาอาหาร (อาหารหลักคือน้ำพริก)



ภาพเก่าครัง้ สะพานเชือ่ มเกาะยังเป็นสะพานไม้ มองเห็นศาลาคอกหมู และคนพายเรือ
(จาก ภาพเก่าเล่าอดีตเมืองลพบุรี. หน้า 52)

พายเรือไปกินข้าวร่วมกัน ผักทีใ่ ช้จม้ิ ก็เป็นผักกลางน้ำนัน่ เองได้แก่ ผักบุง้ ผักกะเฉด สายบัว ทำให้อาหารมือ้ นีอ้ ร่อยเป็นพิเศษ เพราะเป็นการกินข้าวขณะลอยเรือกลางน้ำ เรือเอียงบ้าง เรือล่มบ้าง น้ำเข้าเรือบ้าง
แกล้งกันบ้างเป็นทีส่ นุกสนาน บรรยากาศดังกล่าวนีน้ บั วันจะโรยราลง นับตัง้ แต่
1. ทางราชการมาสร้างฝายน้ำล้นเพือ่ ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งเรือได้อกี ประกอบกับการคมนาคมสะดวกขึน้ การใช้เรือลดลง ภาพการแข่งเรือและภาพการพายเรือดู
เรือแข่ง จึงหาได้ยากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบนั ไม่เอือ้ ทีจ่ ะให้หนุม่ สาว
“ลอยเรือเกีย้ วกัน” อย่างสมัยก่อนได้อกี แล้ว
2. บริเวณวัดคับแคบมากกว่าเดิม เพราะบริเวณตอนกลางเป็นถนนเชือ่ มระหว่างลพบุรี - สิงห์บรุ ี
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และถึงแม้บรรยากาศจะไม่คกึ คักเท่าเดิม แต่ยงั คงเป็นงานประเพณีทช่ี าวลพบุรยี งั คงมาทีว่ ดั มณีฯ นิยมมาไหว้พระและปิดทองหลวงพ่อแสงเป็นประจำทุกปี
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