
การป้ันพระเจา้ทนัใจ 22 ต.ค. 2560  ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ 

พระเจ้าทนัใจ หมายถึงพระพุทธรูปท่ีสามารถสร้างเสร็จ

ภายใน 1 วนั พุทธศาสนิกชนจึงเช่ือว่ามีพระพุทธานุภาพ ท่ีจะ

สามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภและบ าบัดทุกข์ และความสม

ปรารถนาไดท้นัอกทนัใจเม่ืออธิษฐานขอพร 

พระเจ้าทันใจ ในวัดส าคัญทางภาคเหนือ นิยมสร้าง

พระพุทธรูปท่ีเรียกว่า “พระเจา้ทนัใจ” ซ่ึงหมายถึง พระพุทธรูปท่ีใช้

เวลาสร้างไดส้ าเร็จภายใน ๑ วนั กล่าวคือ จะเร่ิมพิธีตั้งแต่หลงัหกทุ่ม

เป็นตน้ไป จนสามารถสร้างองคพ์ระไดส้ าเร็จก่อนพระอาทิตยต์กดิน 

(ก่อนเวลา ๑๘.๐๐น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็น

พระพุทธรูปธรรมดาทัว่ไป และสามารถท าพิธีพุทธาภิเษกไดใ้นคืน

วนัเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างพระพทุธรูปนั้น และจะมีขั้นตอน 

และพิธีกรรมท่ีละเอียดซบัซอ้น การสร้างพระพุทธรูป และสามารถ

ท าพิธีพุทธาภิเษกไดส้ าเร็จภายใน ๑วนั จึงถือว่าเป็นเร่ืองมหัศจรรย ์

จึงเช่ือกนัว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาท่ี

บันดาลให้พิ ธี ก รรมส า เ ร็ จโดยปราศจาก อุปสรรค  ดังนั้ น

พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจา้ทนัใจเป็นพระพุทธรูปท่ีจะบนัดาล

คว ามส า เ ร็ จ ให้ แ ก่ ผู ้อ ธิษฐ านขอพรได้อ ย่ า งทันอกทัน ใ จ 

การสร้างพระเจ้าทันใจนั้ น  มีลักษณะท่ีแปลกกว่าการสร้าง

พระพุทธรูปอ่ืนๆ กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คลา้ยกับ

หวัใจของมนุษย ์ตลอดจนการบรรจุวตัถุมงคลส่ิงของมีค่าไวใ้นองคพ์ระพุทธรูปดว้ย และในช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัป้ัน 



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 

โดยทัว่ไปพระเจา้ทนัใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แต่วดัท่ีมีการสร้างพระเจา้ทนัใจท่ีมีพระพุทธลกัษณะ

ต่างจากท่ีอ่ืนคือ วดัพระบรมธาตุหริภุญไชย ท่ีองคพ์ระเจา้ทนัใจมีลกัษณะเป็นพระพทุธรูปประทบัยนื พระหตัถท์ั้งสอง

วางซอ้นกนัอยูเ่บ้ืองหนา้  

กระบวนการสร้างพระเจ้าทันใจ มีเพื่อวตัถุประสงค์แห่งการประชาสังคมเชิงพุทธท่ีสามารถหลอมรวม

พุทธศาสนิกชนให้มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ประสานความร่วมมือของพุทธบริษทั ๔ ประกอบบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ 

อยา่งครบถว้นคือบุญกิริยาวตัถุ ๑๐ ประการ คือ ส่ิงอนัเป็นท่ีตั้งแห่งการท าบุญ หรือกล่าวอยา่งง่ายๆว่า การกระท าท่ีเกิด

เป็นบุญ เป็นกศุล แก่ผูก้ระท าดงัต่อไปน้ี 

๑. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการบริจาคทาน (ทานมยั) คือการเสียสละนบัแต่ทรัพย ์ส่ิงของ เงินทอง ตลอดจนก าลงักาย 

สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ 

ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอนัเป็นส่ิงมีค่าท่ีสุดเพื่อการปฏิบติัธรรม  

๒. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการรักษาศีล (สีลมยั) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบติัตนไม่ใหล้ะเมิดศีล ไม่วา่จะเป็น

ศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ขอ้ของพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ให้

บริสุทธ์ิสะอาด พน้จากกายทุจริต ๔ ประการ คือ ละเวน้จากการฆ่าสัตว์ ละเวน้จากการลกัทรัพย ์ละเวน้จากการ

ประพฤติผิดในกาม และเสพส่ิงเสพติดมึนเมา อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท วจีทุจริต ๔ ประการ คือไม่พูดส่อเสียด 

ไม่พูดปด ไม่พูดเพอ้เจอ้ และไม่พูดค าหยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือ ไม่หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจาก

ท านองคลองธรรม  

๓. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการภาวนา (ภาวนามยั ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ขั้นหยาบไป จนถึงกิเลส

อยา่งละเอียด ยกระดบัจิตใจใหสู้งข้ึนโดยใชส้มาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเส่ือม จนเขา้ใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข ์สมุทยั 

นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความพน้ทุกข ์บรรลุมรรค ผล นิพพานไดใ้นท่ีสุด  



๔. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการประพฤติอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูใ้หญ่ (อปจายนมยั) คือการใหค้วามเคารพ ผูใ้หญ่และผู ้

มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผูมี้ วยัวุฒิ ไดแ้ก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผูสู้งอายุ ผูมี้ คุณวุฒิ หรือคุณสมบติั ไดแ้ก่ ครูบา

อาจารย ์พระภิกษุสงฆ ์และผูมี้ ชาติวฒิุ ไดแ้ก่พระมหากษตัริย ์และเช้ือพระวงศ ์ 

๕. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการขวนขวายในกิจการท่ีชอบ (เวยยาวจัจมยั) คือ การกระท าส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี ท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชกัน าบุคคลให้มาประพฤติปฏิบติัธรรม มีทาน ศีล 

ภาวนา เป็นตน้ ในฝ่ายสมัมาทิฎฐิ 

๖. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมยั) คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลท่ีไดก้ระท าไว ้ให้แก่สรรพสัตว์

ทั้งปวง การบอกใหผู้อ่ื้นไดร่้วมอนุโมทนาดว้ย ทั้งมนุษยแ์ละอมนุษย ์ไดท้ราบข่าวการบุญการกศุลท่ีเราไดก้ระท าไป  

๗. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามยั) คือ การไดร่้วมอนุโมทนา เช่น กล่าวว่า “สาธุ” เพื่อ

เป็นการยนิดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอ่ืน ถึงแมว้่าเราไม่มีโอกาสไดก้ระท า ก็ขอให้ไดมี้

โอกาสไดแ้สดงการรับรู้ดว้ยใจปีติยนิดีในบุญกศุลนั้น ผลบุญกจ็ะเกิดแก่บุคคลท่ีไดอ้นุโมทนาบุญนั้นเองดว้ย 

๘. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการฟังธรรม (ธมัมสัสวนมยั) คือ การตั้งใจฟังธรรมท่ีไม่เคยไดฟั้งมาก่อน หรือท่ีเคยฟัง

แลว้ก็รับฟังเพื่อไดรั้บความกระจ่างมากข้ึน บรรเทาความสงสัยและท าความเห็นให้ถูกตอ้งยิ่งข้ึน จนเกิดปัญญาหรือ

ความรู้กพ็ยายามน าเอาความรู้และธรรมะนั้นน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สู่หนทางเจริญต่อไป  

๙. บุญส าเร็จดว้ยการแสดงธรรม (ธมัมเทสนามยั) คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของการกระท า หรือการ

ประพฤติปฏิบติัดว้ยกาย วาจา ใจ ในทางท่ีชอบ ตามรอยบาทองคพ์ระศาสดา ให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน หรือการ

น าธรรมไปขดัเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูอ่ื้น ให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบติัธรรม

ต่อไป 



๑๐. บุญส าเร็จไดด้ว้ยการท าความเห็นใหต้รง (ทิฏฐชุกมัม)์ คือ ความเขา้ใจในเร่ือง บาป บุญ คุณ โทษ ส่ิงท่ีเป็น

แก่นสารสาระหรือท่ีไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเส่ือม ส่ิงอนัควรประพฤติส่ิงอนัควรละเวน้ ตลอดจนการกระท า

ความคิดความเห็นใหเ้ป็นสมัมาทิฏฐิอยูเ่สมอ  

บุญกิริยาวตัถุทั้ง ๑๐ ประการน้ี ผูใ้ดไดป้ฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือยิ่งมากจนครบ ๑๐ ประการแลว้ ผลบุญ

ย่อมเกิดแก่ผูไ้ด้กระท ามากตามบุญท่ีได้กระท า ยิ่งได้มีการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธ์ิ ตั้ งใจจรดเขา้สู่

ศูนยก์ลางกาย หยดุในหยดุ เขา้ไปแลว้กย็ิง่ไดรั้บบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตท่ีเขา้ถึงยิง่ๆ ข้ึนไป  

ในการสร้างพระเจ้าทนัใจจะสร้างข้ึนให้แลว้เสร็จภายใน ๑ วนั เร่ิมตั้งแต่กระบวนการของพิธีกรรม การ

บวงสรวง การป้ัน การบรรจุหวัใจ การเจริญพทุธมนต ์การเบิกเนตร ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑ วนั ชาวพทุธเช่ือวา่ อานิสงส์

ของการสร้างพระเจา้ทนัใจ จะเป็นก าลงัใจใหเ้ราท ากิจการใดกจ็ะส าเร็จสมประสงคไ์ดอ้ยา่งทนัใจจนเป็นท่ีน่าอศัจรรย ์

จึงมีการสร้างสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 


