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วัดพระพุทธบาทหวยตมลําพูน ความหลากหลายของสถาปตยกรรม
รายละเอียดขาว
วัดพระพุทธบาทหวยตม ตั้งอยูเลขที่ 97 บานหวยตม หมูที่ 8 ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สังกัดคณะสงฆมหานิกาย ที่ดินตั้ง
วัดมีเนื้อที่ 53 ไร 1 งาน 5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดหมูบาน ทิศใตจดหมูบานและลําหวยตม ทิศตะวันออกจรดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตกจรดหมูบานและเขตปาสงวน มีที่ธรณีสงฆจํานวน 3 แปลง เนื้อที่ 9 ไร อาคารเสนาสนะประกอบดวย วิหาร ศาลาการเปรียญ
กุฏิสงฆ หอสวดมนต ศาลาอเนกประสงค ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปตางๆ รอยพระพุทธบาท และเจดียศรีเวียงชัย
วัดพระพุทธบาทหวยตม สรางเมื่อ พ.ศ. 2444 ตามประวัติวัดแจงวาเดิมเปนที่วัดราง ตอมาในป พ.ศ.2489 ครูบาผุย มหาชโย เจาคณะอําเภอลี้ ครูบา
อินตะ วัดพวงคํา ครูบาคําสุน วัดบานแวน ไดประชุมคณะศรัทธา และแจงวาเสนาสนะตาง ๆ ที่วัดพระบาทหวยตมไดชํารุดทรุดโทรมไปมากสมควรที่
จะบูรณะขึ้นใหม จึงไดนิมนตครูบาชัยวงศา (พระจนฺทวํโสภิกขุ) จากวัดปาพลู อําเภอบานโฮง มาทําการบูรณปฏิสังขรณเปนวัดขึ้น วัดพระพุทธบาท
หวยตม มีพื้นที่กวางขวางมาก ภายในวัดมีวิหารพระพุทธบาท พระบรมธาตุเจดียศรีเวียงชัยไดเริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 ตรงกับวัน
แรม 1 ค่ํา ลักษณะองคเจดีย จําลองแบบมาจาก พระมหาเจดียชเวดากอง ประเทศพมา โดยมีพระเจดียองคใหญเปนองคประธานอยูตรงกลางมีความ
สูงจากฐานถึงปลายบัวยอดฉัตร 64.71 เมตร และมีพระเจดียองคเล็ก เปนบริวารอยูโดยรอบจํานวน 48 องค ซึ่งทานหลวงปูครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
ทานไดใหความหมายวา พระเจดียองคเล็ก 28 องคแรก หมายถึงพระพุทธเจา 28 พระองคที่ไดมาตรัสรูโปรดเวไนยสัตวที่ลวงแลวมาแลวพระเจดีย
องคเล็กอีก 10 องค หมายถึงเมื่อครั้งองคพระบรมศาสดาไดเสวยพระชาติตางๆ 10 ชาติสวนพระเจดียองคเล็กอีก 10 องค หมายถึงพระพุทธเจาอีก
10 พระองค ที่จะมาตรัสรูอีกภายหนา
ดานในพระธาตุจะบรรจุพระพุทธรูปขนาดหนาตัก 9 นิ้ว จํานวน 8,400 องค ซึ่งปจจุบันไดบรรจุไปแลว 4,600 องค คงเหลือที่ยังไมได บรรจุ 3,600
องค สวนรอบนอกบริเวณกําลังดําเนินการสรางซุมเพื่อจะประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอาจารย ในประเทศไทย ประเทศพมา จํานวน 64 องคเฉพาะ
องคเจดียและบริวารตั้งอยูบน พื้นที่ 1 ไร ขนาด 40 x 40 เมตร พื้นฐานที่สรางพระเจดียเปนบอศิลาแลงขนาดใหญ หนาทึบมาก จึงไมตองลงเสาเข็ม
ฐานขั้นแรกขุดลงไปต่ํากวาพื้นดินประมาณ 1 เมตร กอดวยศิลาแลงขึ้นเปนรูปทรงแปดเหลี่ยม คลายขนมเคก วางซอนกันขึ้นมา 3 ชั้น ชั้นที่ 2 สราง
พระเจดียองคเล็ก 32 องค ชั้นที่ 3 สรางพระเจดียองคเล็ก 16 องค ชั้นที่ 4 จึงทําเปนรูประฆังคว่ําเปนทรงเดียวกับ พระมหาเจดียชเวดากอง ประเทศ
พมา รวมเนื้อที่โดยรอบพระเจดียดวยประมาณ 6 ไร สาเหตุที่ทานไดเลือกกอสรางพระเจดีย ชเวดา-กอง (จําลอง) เพราะสถานที่แหงนี้ไดขุดพบเขา
มูล ของพระโคอุสุภราชซึ่งเปนพระชาติหนึ่งที่พระบรมศาสดาทรงเสวยอยู ทานหลวงปูฯ จึงเลือกที่จะกอสรางพระเจดียเพื่อจะกันไมใหชาวบานยาย
มาสรางบานเรือนทับที่ศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งกอสรางโดยชางและคนงานชาวเขาเผากะเหรี่ยงในหมูบานพระบาทหวยตมนั่นเองโดยคาแรงงานที่จาง
ชาวกะเหรี่ยงนั้นเปนคาจางที่ต่ํากวาคาแรงในตลาดแรงงานซึ่งจะเปนเงินและขาวสารเพราะชางชาวกะเหรี่ยงเหลานี้จะไดอุทิศแรงงานและฝมือสวน
หนึ่งเพื่อเปนการทะนุบํารุงอีกทั้งรวมจรรโลงพระพุทธศาสนาใหคงอยูตราบนานเทานาน
หัวใจพระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย แบงออกเปน 9 ชอคือ ชอตรงกลาง บรรจุพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหนาตั้ง 30 นิ้ว มีตนโพธิ์ 1 ตน อยูดานหลัง
พระพุทธรูป ไมเทาหินออน เครื่องกรองน้ําหินออนไมแกนจันทรจากประเทศอินเดียหีบหินออนบรจุผาจีวร 30 เมตร บรรจุอยูในหีบแกวอีกชั้นหนึ่ง ไม
เทาทําจากพญาไมหุมดวยเงินตาลปตรแบบลานนาทําดวยทองเหลืองปดทองและพระธาตุตางๆตลอดจนเครื่องสักการะบูชาที่มีผูนํามาถวาย เชนแกว
แหวน เงินทอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) บรรจุพระพุทธรูปปางรําพึง มองพิจารณารัตนบัลลังก (แทนแกว) ทิศเหนือตรง(อุดร) บรรจุพระ
พุทธรูปปางเดินจงกรม (ปางลีลา) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(พายัพ) บรรจุพระพุทธชินราชขนาดหนาตัก 30 นิ้วมีซุมเรือนแกว ทิศตะวันออกตรง
(บูรพา) บรรจุพระพุทธรูปปางประทานพร มีรูปคนเลี้ยงแพะ มีรูปแพะ 2 ตัว และมีพระพุทธรูปขนาด 9 -10 นิ้ว ประมาณ 200 องค ทิศตะวันออกเฉียง
ใต (อาคาเนย) บรรจุพระพุทธรูปปางนาคปรกอยูกลางสระโบกขรณี มีน้ําลอมรอบ มีสําเภาเงิน สําเภาทอง (น้ําไดมาจากน้ําทิพย 7 บอ บอน้ําทิพยที่
วัดพระธาตุแกงสรอย, วัดพระพุทธบาทหวยตม, วัดแมต๋ํา(ลําปาง), บอน้ํา พระ ฤาษี(นอกหมูบานหวยตม) ทิศใตตรง (ทักษิณ) บรรจุพระพุทธรูปปาง
อุมบาตร มีไมโพธิ์(ไมนิโครธ) รูปทาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถวายบาตร 4 ใบ แดพระพุทธเจา แตพระพุทธเจาไดอธิฐานจิตวา ถาพระพุทธเจาสําเร็จเปน
พระพุทธเจาจริง ก็ขอใหบาตรทั้ง 4 ใบ จงรวมประสานเปนใบเดียว และมีรูป ตปุสสะกับภัลลิกะ ถือขาวสัตตู(ขาวมธุปายาส) รูปพระอินทรถือถาดลูก
สมอ รูปทาวมหาพรหมอาราธนาพระพุทธเจาแสดงพระธรรมเทศนา ทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี) บรรจุพระมหาอุปคุต มีหมอบรรจุพระธาตุอยูหนาพระ
อุปคุต ทิศตะวันตกตรง (ปกจิม) บรรจุพระพุทธรูปปางประทนพร รูปพระพุทธบิดา, พระพุทธมารดา
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ลักษณะยอดฉัตร สวนของยอดฉัตรพระเจดียบริวารนั้น ขณะนี้ไดทําเสร็จเรียบรอยแลว โดยเก็บไวในกุฏิพระเดชพระคุณหลวงปูฯ โดยมีลักษณะเปน
ฉัตรเจดียแบบพมาซึ่งนิยมแถบภาคเหนือ ทําโดยชางชาวกะเหรี่ยงในหมูบานพระบาทหวยตมและชางจากวัดพวกแตม จังหวัดเชียงใหม สวนยอด
ฉัตรพระเจดียองคประธานนั้น เรียกวา "บัวยอดฉัตร" ซึ่งจะทําดวยทองคําบริสุทธิ์ น้ําหนักประมาณ 25 กิโลกรัม เสนผาศูนยกลาง 16 เซนติเมตร
ความยาวประมาณ 52 เซนติเมตร ซึ่งทางวัดพุทธบาทหวยตม กําลังบอกบุญพุทธ-ศาสนิกชน ผูมีกุศลเจตนาศรัทธาที่จะรวมเปนเจาภาพบริจาคปจจัย
เพื่อจะซื้อทองคําบริสุทธิ์หรือจะบริจาคทองคําบริสุทธิ์ก็ได
ประเพณีเปลี่ยนผาครูบาชัยยะวงศษา ทานเปนบุคคลสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกองคหนึ่งที่ชาวเขาเผากะเหรี่ยงใหความเคารพและศรัทธารวมทั้ง
คนพื้นราบ ซึ่งตอนที่ทานยังมีชีวิตอยูทานไดดําริคิดสราง ศาสน-วัตถุ ศาสนสถาน เชนวัดพระพุทธบาทหวยตม เจดียศรีเวียงชัยเพื่อปลุกจิตศรัทธา
ใหเกิดมีในคณะศิษย และเปนบุคคลสําคัญที่สรางความเจริญใหแกวัดและบานพระบาทหวยตม ครูบาชัยยะวงศษา ไดมรณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤกษา
คม 2543 ซึ่งเมื่อครบรอบการมรณะภาพของทานจะมีการทําพิธีเปลี่ยนผาใหกับครูบาชัยยะวงศษา ขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกป จะมีการ
เชิญพระสรีระทานของหลวงปูครูบาเจาลงในศาสนาพิธี เพื่อทําการเปลี่ยนผา.
ทวิชวดี
โพสตโดย : ไทยนิวส
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