
 

 
 

ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ 

 หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ มีนามเดิมว่า "เงิน" เกิดเม่ือวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2348 ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 1 แห่งรัตนโกสินทร์ บิดาชื่อนายอู๋ มารดาชื่อนางฟัก เป็นชาวบ้านต าบลบางคลาน จังหวัดพิจิตร มีพ่ีน้องร่วม บิดาเดียวกันทั้งหมด 6 
คน คนที่ 1 ชื่อ พรม คนที่ 2 ชื่อทับ คนที่ 3 ชื่อ ทอง คนที่ 4 ชื่อ เงิน คนที่ 5 ชื่อ หล่ า และ คนที่ 6 ชื่อ รอด (ในหนังสือประวัติของท่านมี
ผู้เขียนไว้เป็น ๒ กระแส แต่ต่างยืนยันว่าท่านเกิดปีฉลู กระแสแรกว่าท่านเกิดปีฉลู พ.ศ. 2348 อีกกระแสท่านเกิดปีฉลู พ.ศ. 2360) 

          เมื่อปี พ.ศ. 2356 หลวงพ่อเงิน อายุได้ 5 ขวบ นายช่วงซึ่งเป็นครูของท่าน ได้พา หลวงพ่อเงิน ไปอยู่กรุงเทพฯ จนกระท่ัง หลวงพ่อ
เงิน เติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้ จึงได้น า หลวงพ่อเงิน ไปฝากไว้ที่วัดตองปู (วัดชนะสงคราม) เพ่ือให้เล่าเรียนหนังสือที่วัดชนะสงคราม ตลอด
มาจนถึงปี พ.ศ. 2363 หลวงพ่อเงินอายุได้ 12 ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุท่ีวัด           
ชนะสงคราม ฉายา พุทธโชติ แล้วหลวงพ่อเงิน ท่านได้จ าพรรษา เพ่ือปฏิบัติธรรมวินัยเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ได้ 3 พรรษาขณะที่ท่าน
ได้จ าพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงคราม ท่านได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ เพ่ือศึกษาศิลปวิทยาคมตลอดจนเรียนวิปัสสนาธุระ ในทางเมตตามหานิยมและ
คงกระพันชาตรี จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒจารย์(โต) พรหมรังสีวัดระฆังโฆสิตาราม 

 

 พออายุได้ ๒๐ ปี บิดา-มารดาและบรรดาญาติมีความประสงค์จะให้อุปสมบทแต่ “หลวงพ่อเงิน” ไม่ยอมเพราะเกรงว่า อายุของ
ท่านจะไม่ครบบริบูรณ์จริง บรรดาญาติก็อนุโลมตามกระทั่งหลวงพ่ออายุได้ ๒๒ ปี ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๗๓ ได้ก าหนดวันอุปสมบทไม่ทราบว่า
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อุปัชฌาย์ชื่ออะไรเช่นกันได้ฉายาว่า “พุทธโชติ” หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียน ธรรมะจนแตกฉาน แล้วท าการฝึกฝนวิปัสสนาจนมี
ญาณสมาธิแก่กล้า จึงมุ่งศึกษาพุทธาคมจาก “หลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า” จนมีความช านาญทางพุทธาคมมาก มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เล่าลือ
กันในบรรดาชาวบ้านมากมายพอได้อุปสมบทแล้ว ท่านก็ยังศึกษาวิปัสสนากรรมฐานต่ออีกด้วย ต่อมาอีก 3-4 ปี โยมปู่ของท่านป่วยหนัก ท่าน
จึงได้เดินทางกลับมายังอ าเภอโพทะเล ท่านก็ได้จ าพรรษาอยู่ที่วัดคงคาราม ประมาณ 1 พรรษา แล้วจึงย้ายมาจ าพรรษาอยู่ที่วัดท้ายน้ า ท่าน
เป็นพระเรืองวิชา ชอบเล่นแร่ แปลธาตุ แต่ หลวงพ่อเงิน ท่านเคร่ง ธรรมวินัย ชอบความสงบ ท่านจึงได้ย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโก ลึกเข้าไป
ทางล าน้ าเก่า และต่อมาก็ได้สร้างวัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก) "วัดวังตะโก" เกิดข้ึนเป็นพระอาราม "หลวงพ่อเงิน" ได้เป็นผู้สร้างไว้เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2377 ต่อมาวัดวังตะโก หรือ วัดหิรัญญารามก็เจริญอย่างรวดเร็ว มีผู้คนเคารพนับถือและถวายตัวเป็นศิษย์ ขอมาฟังธรรมขอ
เครื่องรางของขลัง และขอให้หลวงพ่อช่วยรักษาโรคให้ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์และสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนา  
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รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ 

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้น ท่านสามารถรู้วาระจิตผู้มาเยือนด้วยญาณวิเศษได้อย่างมหัศจรรย์ และยัง
เป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชะงัด อีกด้วย เคยมีผู้ไปลองดีกับท่าน ท่านก็แอ่นอกให้ยิง แต่กระสุนไม่
ยอมออกจากล ากล้อง ความศักดิ์สิทธิ์เยี่ยงอัจฉริยะของ หลวงพ่อเงิน บางคลาน นับว่าร่ าลือกันไปไกลมาก จนถึงขนาดเสด็จในกรม "กรม
หลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์" ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วย มีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ ามนต์ให้ไม่ขาดสาย ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบาง
คลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่าน เช่น หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิต      หลวงพ่อน้อย วัดคงคาราม 
ผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบน และตะกรุดหนังอีเก้ง ปลัดชุ่ม วัดท้ายน้ า หลวงพ่อหอม วัดหลวง หลวงพ่อนวล วัดหาดมูลกระบือ หลวงพ่อ
ฟุ้ง วัดปากน้ า หลวงพ่อข า วัดโพธิ์เตี้ย หลวงพ่อไป๋ วัดท่าหลวงพล ผู้สร้างเหรียญหลอ่หลวงพ่อเพชรจ าลอง หลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ เป็นต้น 
ท้ายที่สุดหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณ ฝ่ายวิปัสสนาจารย์         
หลวงพ่อเงิน ท่านได้มรณภาพ ด้วยโรคชรา เมื่อวันศุกร์เดือน 10 แรม 11 ค่ า ปีมะแมเวลา 5.00 น.ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2462 รวม
อายุได้ 111 ปีพรรษา 90 ณ วัดวังตะโก ต าบลบางคลาน อ าเภอบางคลาน จังหวัดพิจิตร คงท้ิงไว้แต่เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์มากมาย นับว่า
ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนนานมากที่สุดรูปหนึ่ง 
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พระเครื่อง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 

พระเครื่องหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานนับเป็นอีกหนึ่งในโบราณวัตถุในวงการพระเครื่องไทยที่มีค่ามหาศาล สูงด้วยค่านิยม และเลิศ
ด้วยพุทธานุภาพอันสูงส่งในด้านกฤตยาคมและอนุภาพ พุทธคุณของท่านนั้นเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และโชคลาภเป็น
ยอดปรารถนาของนักสะสมพระเครื่องทั่วๆ ไป  

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ท่านได้สร้างพระเครื่องและวัตถุมงคล ที่นิยมสุดๆ มี ๔ พิมพ์ คือ รูปหล่อพิมพ์นิยม รูปหล่อพิมพ์ขี้ตา 
เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ และ เหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็ก อายุการสร้างถึงวันนี้ประมาณ ๑๐๐ ปี นับว่าเก่าพอสมควร โลหะหลักๆ ในรูป
หล่อและเหรียญหล่อของหลวงพ่อเงิน มี ทองแดง ทองค า และน่าจะประกอบด้วยส่วนผสมของสังกะสีซึ่งช่วยให้ปฏิกิริยาการเกิดสนิมช้าลง 
ตามต ารากล่าวว่า พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา กับ พิมพ์จอบเล็ก สร้างข้ึนก่อน โดยฝีมือชาวบ้าน ส่วน พิมพ์นิยม กับ พิมพ์จอบใหญ่ สร้างขึ้น
ทีหลัง ในเวลาไม่ห่างกันมากนัก โดยว่าจ้างช่างมืออาชีพจากบ้านช่างหล่อ ธนบุรี ไปท าพิธีเททองหล่อที่วัด (บางกระแสก็ว่าเททองหล่อที่บ้าน
ช่างหล่อ) ในส่วนของ พิมพ์ขี้ตา ๓ ชาย มีจุดส าคัญท่ีต้องศึกษา คือ มีก้อนเนื้อที่ขอบตาล่างด้านซ้าย มีเส้นจีวร ๓ เส้น ล่างสุดเป็นเส้นหนา 
เฉียงจากหน้าอกลงมาจรดแขนขวา เส้นจีวรที่แขนซ้ายเป็นได้ดังนี้คือ รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ชายติด พิมพ์ชายห่าง พระรูปเหมือนพิมพ์ขี้
ตา แยกแม่พิมพ์เป็นพิมพ์สามชาย พิมพ์สี่ชาย พิมพ์ห้าชาย และเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็ก ซึ่งก็แยกออกเป็นพิมพ์
แข้งตรง พิมพ์แข้งติด พิมพ์เท้ากระดก และพิมพ์ตาขีด 
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