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ตอนที่ ๑ 

ความน า 

 

ค ำปรำรภและอนุมำนสันนิษฐำนว่ำประวัติเรื่องควำมเป็นไปของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ครั้งในรัชกำลที่ ๔ 
กรุงเทพฯ นั้น มีควำมเป็นมำประกำรใด เพรำะเจ้ำพระคุณองค์นี้เป็นที่ฤๅชำปรำกฏ เกียรติศักดิ์เกียรติคุณ
เกียรติยศ ขจรขจำยไปหลำยทิศหลำยแคว มหำชนพำกันสรรเสริญออกเซ็งแซก่ึกก้องสำธุกำร บำงคนก็บ่นร่ ำ
ร ำพรรณ ประสำนขำนประกำศกรุ่นกล่ำวถึงบุญคุณสมบัติ จริยสมบัติของท่ำนเป็นนิตยกำลนำนมำ ทุกทิวำ
รำตรีมิรู้มีควำมจืดจำง 

 

อนึ่ง พระพุทธรูปของท่ำนที่สร้ำงไว้ในวัดเกษไชโย ใหญ่ก็ใหญ่ โตก็โต วัดหน้ำตักกว้ำงถึงแปดวำเศษนิ้ว เป็น
พระก่อที่สูงลิ่ว เป็นพระนั่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ดูรุ่งเรืองกระเดื่องฤทธิ์มหิศรเดชำนุภำพ พระองค์นี้เป็นที่ทรำบทั่วกัน
ตลอดประเทศแล้วว่ำ เป็นพระที่มีคุณพิเศษสำมำรถ อำจจะดลบันดำลดับระงับทุกข์ภัยไข้ป่วย ช่วยป้องกัน
อันตรำยได้ จึงดลอกดลใจให้ประชำชนคนเป็นอันมำก หำกมำอภิวิวันทนำกำร สักกำรบูชำพลีกรรม 
บรรณำกำรเส้นสรวงบวงบน บำงคนมำเผดียงเสี่ยงสัตย์อธิษฐำน ก็อำจส ำเร็จสมปณิธำนที่มุ่งมำดปรำรถนำ จึง
เป็นเหตุให้มีสวะนะเจตนำแก่มหำชนจ ำนวนมำกกว่ำร้อยคน คิดใคร่รู้ประวัติของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัด
ระฆังโฆษิตำรำม บ้ำงก็คืบเที่ยวสืบถำมควำมเป็นไปแต่หลังๆ แต่ครำครั้งดั้งเดิมเริ่มแรก ต้นสกุลวงศ์
เทือกเถำเหล่ำกอ พงศพ์ันธุ์ พวกพ้อง พื้นภูมิฐำน บ้ำนช่อง ข้องแขว แควจังหวัด เป็นบัญญัติของสมเด็จนั้น
เป็นประกำรใด 

 

นำนมำแล้วจะถำมใครๆ ไม่ได้ควำม หำมีใครตอบตรงค ำถำมให้ถ่องแท้ จึงได้พำกันตรงแร่เข้ำมำหำ นำยพร้อม 
สุดดีพงศ์ อ้อนวอนให้รีบลงมำกรุงเทพฯ ให้ช่วยเข้ำสู่เสพย์ษมำคม ถำมเงื่อนเค้ำเจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) จึงนำยพร้อม สุดดีพงศ์ ตลำดไชโย เมืองอ่ำงทอง จึงได้รีบล่องลงมำสู่หำ ท่ำนพระมหำสว่ำง วัด
สระเกศ นมัสกำรแล้วยกเหตุขึ้นไต่ถำม ตำมเนื้อควำมที่ชนหมู่มำกอยำกจะรู้ จะดูจะฟังเรื่องรำวแต่ครำวครั้งต้น
เดิมวงษ์สกุล ของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นั้นเป็นฉันใด ขอพระคุณได้ส ำแดงให้แจ้งด้วย 

 

ที่นั้นมหำสว่ำง ฟังนำยพร้อมเผดียงถำม จึงพำกันข้ำมฟำกไปวัดระฆัง ขึ้นยังกุฏิเจ้ำคุณพระธรรมถำวร (ช้ำง) 
อันเป็นผู้เฒ่ำสูงอำยุศม์ ๘๘ ปี ในบัดนี้ยังมีองค์อยู่ ทั้งเป็นผู้ใกล้ชิด ทั้งเป็นศิษย์ทันรู้เห็น ทั้งเคยเป็นพระครูฐำ
นำของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง เคยอยู่ตั้งแต่เล็กๆ เมื่อเป็นเด็กเป็นชั้นเหลน 

 

นำยพร้อมจึงประเคนสักกำระ ถวำยเจ้ำคุณพระธรรมถำวรแล้วจึงได้ไถ่ถำมตำมเนื้อควำมที่ประสงค์ 
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ฝ่ำยเจ้ำคุณพระธรรมถำวร ท่ำนจึงได้อนุสรณ์ค ำนึงนึกไปถึงเรื่องควำมแต่หนหลัง ท่ำนได้นั่งเล่ำให้ฟังหลำยสิบ
เรื่อง ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่ำควรคิดพิศวงมำก ลงท้ำยท่ำนบอกว่ำ อันญำติวงศ์พงศพ์ันธ์ ภูมิฐำนบ้ำนเดิมนั้น 
เจ้ำของท่ำนได้ให้ช่ำงเขียนเขียนไว้ที่ผนังโบสถ์วัดอินทรวิหำร บ้ำนบำงขุนพรหม พระนคร ล้วนแต่เป็นเค้ำเงื่อน
ตำมที่สมเด็จเจ้ำโตได้ผ่ำนพบทั้งนั้น ท่ำนเจ้ำของบอกใบ้ส ำคัญด้วยกิริยำของรูปภำพ ขอจงไปทรำบเอำที่โบสถ์
วัดอินทรวิหำรนั้นเถิด 

 

ครั้น ม.ล.พระมหำสว่ำง เสนีวงศ์ กับนำยพร้อม สุดดีพงศ์ ฟังพระธรรมถำวรบอกเล่ำและแนะน ำจ ำจดมำทุก
ประกำรแล้ว จึงนมัสกำรลำเจ้ำคุณพระธรรมถำวรกลับข้ำมฟำกจำกวัดระฆัง รุ่งข้ึนวันที่ ๑๖ กรกฎำคม พ.ศ. 
๒๔๗๓ จึงขึ้นไปหำท่ำนพระครูสังฆรักษ์ เจ้ำอธิกำรวัดอินทรวิหำร บำงขุนพรหม แล้วขออนุญำตดูภำพ
เรื่องรำวของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำคุณพระธรรมถำวรวัดระฆังบอกให้ดูทุกประกำร 

 

ส่วนท่ำนพระครูสังฆรักษ์ เจ้ำอธิกำรก็มีควำมเต็มใจ ท่ำนน ำพำลงไปในโบสถ์พร้อมกันแล้ว เปิดหน้ำต่ำงประตู
ให้ดูได้ตำมปรำรถนำ 

 

นำยพร้อมจึงดูรูปภำพ ช่วยกันพินิจพิจำรณำ ตั้งแต่ฉำกที่ ๑ จนถึงฉำกที่ ๑๒ นำยพร้อมออกจะเต็มตรอง เห็น
ว่ำยำกล ำบำกที่จะขบปัญหำในภำพต่ำงๆ ให้เห็นควำมกระจ่ำงแจ่มแจ้งได้ นำยพร้อมชักจะงันงอท้อน้ ำใจไม่ใคร่
จะจดลงท ำยืนงงเป็นงันงันไป 

 

ม.ล.พระมหำสว่ำง รู้ในอัธยำศัยของนำยพร้อมว่ำแปลรูปภำพไม่ออก บอกเป็นเนื้อควำมเล่ำแก่ใครไม่ได้ นำย
พร้อมอึดอัดตันใจสุดคำดคะเน ท ำท่ำจะรวนเรสละละกำรจดจ ำ ม.ล.พระมหำสว่ำงจึงแนะน ำให้นำยพร้อม
อุตสำห์จดท ำเอำไปทั้งหมดทุกตัวภำพ ไม่เป็นไร คงจะได้ทรำบสิ้นทุกอย่ำง คงไม่เหลวคว้ำงเหลือปัญญำนัก ฉัน
จะช่วยดุ่มเดำดักให้เด่นเด็ดจงได้ ฉันจะคิดค้นรัชสมัยและพระบรมรำชประวัติและรำชพงศำวดำร เทียบนิยำย 
นิทำนต ำนำนต่ำงๆ ตำมที่ผู้เฒ่ำผู้แก่บอกเล่ำสืบกันมำ เรื่องนี้คงสมมำดปรำรถนำอย่ำวิตก ฉันจะเรียบเรียงและ
สำธกยกเหตุผลให้เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลำยให้สมควำมมุ่งหมำยใคร่รู้ ในเรื่องประวัติสมเด็จพระพุฒำจำรย์ 

 

แต่ข้อส ำคัญเกรงว่ำจะช้ำกินเวลำหลำยสิบวัน เปรียบเช่นกับช่ำงไม้ท ำช่อฟ้ำ จ ำต้องนำนเวลำเปลืองหน้ำไม้ ช่ำง
ต้องบั่นทอนผ่อนไปจนถึงแงงอนกนก ของที่ต้องกำรเปรียบเทียบเท่ำที่ต ำนำนของสมเด็จนี้ กว่ำจะเรียงควำม
ถูกตำมทีร่่ำงข้อต่อตัดถ้อยค ำที่เขินขัด ก็ต้องขุดคัดตัดทอนทิ้ง หรือควำมขำดไม่พำดพิงพูดไม่ถูกแท้ ก็ตกแต้ม
แถมแก้แปลให้สอดคล้องต้องกับควำมจริง สืบหำสิ่งที่เป็นหลักมำพักพิงไม่ให้ผิด สืบผสมให้กรมติดเป็นเนื้อ
เดียว ไม่พล ำพลำด ถึงจะเปลืองกระดำษเปลืองเวลำ ฉันไม่ว่ำไม่เสียดำย หมำยจะเสำะค้นขวนขวำยหำเรื่องมำ
ประกอบให้ จะได้สมคิดติดใจมหำชน จะได้ทรำบเรื่องเบื้องตนและเบื้องปลำย โดยประวัติปริยำยทุกประกำร 
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นำยพร้อม สุดดีพงศ์ ได้ฟังค ำบริหำรอำษำของ ม.ล.พระมหำสว่ำงรับแข็งแรง จึงเข้มขมัดจัดแจงจดเพียรเขียน
คัดบอกเป็นตัวหนังสือมำพร้อม ทุกด้ำนภำพในฝำผนังทั้ง ๑๒ ฉำก แล้วก็ละพำกันกลับมำยังวัดสระเกศ ต่อแต่
วันที่ ๑๖ กรกฎำคม ศกนี้มำ พระมหำสว่ำงก็ตั้งหน้ำตรวจตรำเสำะสืบหำและไต่ถำม ได้เนื้อควำมน ำจดลงคน
พงศำวดำร รัชกำลรำชประวัติบั่นทอนตัดให้รัดกุม ไม่เดำสุ่มมีเหตุพอควำมไม่ต่อใช้วิจำรณ์ เป็นพยำนอ้ำง
ตัวเองไปตำมเพลงของเรื่องรำวที่สืบสำวเรียงเขียนลงเอำที่ตรงต่อประโยชน์ ไม่อุโฆษป่ำวร้องใคร ไม่หมิ่นให้
ธรเณนทร์ โดยควำมเห็นจึงกล้ำเล่ำ ดังจะกล่ำวให้ฟังดังนี้ 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนให้ช่ำงเขียน เขียนเรื่องของท่ำนไว้ในฝำผนังโบสถ์วัดอินทรวิหำร บำงขุนพรหม 
ดังนี้ เขียนเมืองก ำแพงเพชรเป็นเมืองว่ำงว่ำงไม่มีคน มีแต่ขุนนำงข่ีม้ำออก เขียนวัดบำงล ำพูบนผนังติดกับ
เมืองก ำแพงเพชร เขียนบำงขุนพรหม เขียนรูปเด็กอ่อนนอนหงำยแบเบำะอยู่มุมโบสถ์วัดบำงล ำพู เขียนรูปนำง
งุดกกลูก เขียนรูปตำผลว่ำพระผล เขียนรูปอำจำรย์แก้ววัดบำงล ำพูก ำลังกวำดลำนวัด เขียนรูปนำยทอง นำง
เพชร นั่งยองยอง ยกมือทั้งสองไหว้พระอำจำรย์แก้ว เขียนรูปพระอำจำรย์แก้วก ำลังพูดกับตำผลบนกุฏิ เขียน
รูปเรือเหนือจอดที่ท่ำบำงขุนพรหม จึงต้องขอโอกำสแก่ท่ำนผู้อ่ำนผู้ฟัง ด้วยข้ำพเจ้ำตรวจดูภำพทรำบได้ตำม
พิจำรณำและคำดคะเนสันนิษฐำน แปลจำกรูปภำพบนนั้นคงได้ใจควำมตำมเหตุผลต้นปลำยของสมเด็จพระ
พุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ คือ 

 

แต่ครั้งเดิมเริ่มแรก ต้นวงศ์สกุลของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) องค์นี้ ตั้งคฤหสถำนภูมิส ำเนำ สืบวงศ์พงศ์เผ่ำ
พืชพันธุ์พวกพ้อง เป็นพี่เป็นน้องต่อแนวเนื่องกันมำแต่ครั้งบุรำณนำนมำ ณ แถบแถวที่ใกล้ใต้เมือง
ก ำแพงเพชร เป็นชนชำวก ำแพงเพชรมำช้ำนำน ครั้นถึงปีระกำ สัปตศก จุลศักรำช ๑๑๒๗ ปี (พ.ศ. ๒๓๐๒) 
จึงพระเจ้ำแผ่นดินอังวะพุกำมประเทศ ยกพลพยุหประเวสน์สู่พระรำชอำณำเขตประเทศสยำมนี้กองทัพพม่ำมำ
รำวี ตีหัวเมืองเอกโทตรีจัตวำ ไล่รุกเข้ำมำทุกทิศทุกทำง ทั้งบกทั้งเรือทั้งปำกใต้ฝ่ำยเมืองเหนือและทำงตะวันตก 
เว้นไว้แต่ทิศตะวันออก หัวเมืองช้ันนอก ชั้นกลำง ชั้นโท ต่อรบต้ำนทำนพม่ำไม่ไหว ก็ต้องล่ำร้ำงหลบหนี้ ซ่อน
เร้นเอำตัวรอด รำษฎรก็พำกันทอดทิ้งภูมิสถำนบ้ำนเรือน เหลี่ยมลี้หนีหำยพลัดพรำกกระจำยไป คนละทิศคนละ
ทำงห่ำงห่ำงวันกัน ในปีระกำศกนั้นจ ำเพำะพระยำตำก (สิน) เจ้ำเมืองก ำแพงเพชรก็หำได้อยู่ดูแลรักษำเมืองไม่ 
มีรำชกำรเข้ำไปรับสัญญำบัตร เลื่อนที่เป็นพระยำวชิรปรำกำร แล้วยังมิได้กลับมำ พอทรำบข่ำวศึกพม่ำ 
เสนำบดีให้รอรับพม่ำอยู่ในกรุงนั้น ครั้นทัพหน้ำพม่ำรุกเข้ำมำถึงกรุง พระยำวชิรปรำกำรก็ต้องกุมพลรบพุ่ง 
ต้ำนทำนรบรับทัพพม่ำ พม่ำเข้ำล้อมกรุงศรีอยุธยำนั้นไว้ กองทัพพม่ำมำล้อมกรุงเก่ำครำวนั้นเกือบสำมปี 

 

ครั้นถึงปีกุนนพศก จุลศักรำช ๑๒๒๙ (พ.ศ. ๒๓๑๐) ถึง ณ วันอังคำรเดือนห้ำ แรมเก้ำค่ ำ เวลำบ่ำย ๓ โมง
เย็น พม่ำจึงน ำปืนใหญ่เข้ำระดมยิงพระมหำนคร พระมหำนครก็แตก เสียแก่พม่ำในวันอังคำร เดือนห้ำ ขึ้นเก้ำ
ค่ ำ ปีกุน ศกนั้น 

 

ฝ่ำยพระยำวชิรปรำกำรเจ้ำเมืองก ำแพงเพชร ได้ถือพล ๕,๐๐๐ ช่วยป้องกันพระมหำนคร ครั้นเห็นว่ำชำตำกรุง
ขำดไม่สำมำรถจะต่อสู้พม่ำได้ ก็พำพล ๕,๐๐๐ นั้น ฝ่ำฟันหนีออกไปทำงทิศตะวันออก ข้ำมไปทำงเพนียดคล้อง
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ช้ำง เดินทำงไปเข้ำเขตเมืองนครนำยก แล้วข้ำมฟำกไปแย่งเอำเมืองจันทบุรี ตีได้แล้วก็เข้ำตั้งม่ันบ ำรุงพล
พำหนะละเลียงเสบียงอำหำร สรรพศำสตรำวุธยุทธภัณฑ์ไว้พร้อมมูลบริบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ก็ตั้งตัวเป็นเจ้ำ 
ชำวเมืองเรียกว่ำพระเจ้ำตำก ตั้งอยู่เมืองจันทบุรี ก๊กหนึ่งในครำวนั้น 

 

ครั้นถึงปีชวด สัมฤทธิศก จุลศักรำช ๑๑๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๑) พระเจ้ำตำก (สิน) ได้ยกพลโยธิแสนยำกรเป็น
กองทัพ เข้ำบุกบั่นรบทัพพม่ำตั้งแต่เมืองปำใต้ ฝ่ำยตะวันตกวกเข้ำตีกองทัพพม่ำมำถึงกรุงเก่ำ กองทัพพม่ำสู้
มิได้ก็แตกฉำนล่ำถอยขึ้นไปทำงหัวเมืองฝ่ำยเหนือ แล้วก็เข้ำชิงเอำกรุงเก่ำคืนจำกเงื้อมมือพม่ำข้ำศึกได้แล้ว 
ลอยขบวนลงมำตั้งรำชธำนีที่เมืองธนบุรี ต ำบลที่วัดมะกอกนอก เหนือคลองบำงกอกใหญ่ ใต้คลองคูวัด
ระฆังโฆษิตำรำม ทรงขนำนนำมเมืองว่ำกรุงธนบุรี พระนำมำภิธัยว่ำ พระเจ้ำกรุงธนบุรี แต่ปีชวดศกนั้นมำ 

 

จึงหลวงยกกระบัตรเมืองรำชบุรี ออกไปตั้งคฤหสถำนบ้ำนเรือนครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่ ณ บ้ำนอัมพวำ 
แขวงเมืองสมุทรสงครำม ได้เข้ำมำพร้อมด้วยเอกะและน้องแลบุตรทั้ง ๔ เข้ำมำรับรำชกำรในพระเจ้ำกรุงธนบุรี 
ๆ ได้ตั้งให้หลวงยกกระบัตรเป็นที่พระรำชวรินทร์ เจ้ำกรมพระต ำรวจนอกขวำ ถือศักดินำ ๑,๖๐๐ ไร่ จึงตั้งคฤห
สถำนบ้ำนเรือนอยู่เหนือพระรำชวังหลวง ใต้วัดบำงหว้ำใหญ่ (คือวัดระฆังในบัดนี้) ในปีชวดศกนั้นเอง พระเจ้ำ
กรุงธนบุรี พระรำชทำนเกียรติยศเป็นแม่ทัพถืออำญำสิทธิ์ ยกทัพขึ้นไปปรำบเจ้ำพิมำย มีชัยช ำนะกลับลงมำ 
ทรงพระกรุณำเลื่อนขึ้นเป็นที่พระยำอภัยรณฤทธิ์ จำงวำงกรมพระต ำรวจซ้ำย ทรงศักดินำ ๓,๐๐๐ ไร่ ครั้นถึง
ปีขำลโทศก ๑๑๓๒ ปี (พ.ศ.๒๓๑๓) พระเจ้ำกรุงธนบุรีรับสั่งให้พระยำอภัยรณฤทธิ์ ถืออำญำสิทธิ์เป็นแม่ทัพ
ยกกองทัพไปปรำบเจ้ำพระฝำง เมืองสวำงคบุรี ตีกองทัพเจ้ำพระฝำงแตก จับตัวเจ้ำพระฝำงได้ พร้อมทั้งช้ำงพัง
เผือกกับลูกด ำ จับตัวพรรคพวกและช้ำงลงมำถวำย ส่วนพระยำอภัยรณฤทธิ์รั้งหลังเพื่อจัดกำรบ้ำนเมืองฝ่ำย
เหนือป่ำวร้องให้อำณำประชำรำษฎรที่แตกฉำนซ่ำนเซ็น ให้รวมเข้ำมำเป็นหมวดหมู่ตั้งอยู่ดังเก่ำ ตำมภูมิล ำเนำ
เดิมของตน ที่ขัดขวำงยำกจนก็แจกจ่ำยให้ปันพอเป็นก ำลังส ำหรับตั้งตัวต่อไปภำยหน้ำ เมื่อขณะนี้เองชำวเมือง
เหนือจึงได้พำกันนิยมสวำมิภักดีต่อท่ำนพระยำอภัยรณฤทธิ์ รักใคร่สนิทแต่ครำวนั้นเป็นต้นเป็นเดิมมำ เมื่อ
กองทัพกลับแล้ว พวกรำษฎรเมืองเหนือบำงครัว จึงได้พำกันมำอยู่ในกรุงเก่ำบ้ำง เมืองอ่ำงทองบ้ำง เมืองปทุม
บ้ำง เมืองนนทบุรีบ้ำง เมืองพระประแดงบ้ำง ในกรุงธนบุรีบ้ำง ในบำงขุนพรหมบ้ำง ต่ำงจับจองจ ำนองที่ดินซื้อ
หำ ตำมก ำลังและวำสนำของตนๆ เป็นต้นเหตุ ที่มีผู้คนคับขันขึ้นทั้งในกรุงและหัวเมืองแน่นหนำขึ้นกว่ำแต่ก่อน
เป็นล ำดับมำ 

 

ส่วนพระเจ้ำกรุงธนบุรีจึงเลื่อนที่ให้พระยำอภัยรณฤทธิ์ขึ้นเป็นพระยำยมรำชเสนำบดีที่จตุสดมภ์ กรมพระนคร
บำล ทรงศักดินำ ๑๐,๐๐๐ ไร่ พรรษำยุกำลได้ ๓๔ ปี ในปลำยปีขำลศกนั้นเอง พระเจ้ำกรุงธนบุรี ทรงพระ
กรุณำโปรดเลื่อนที่เจ้ำพระยำยมรำชข้ึนเป็นเจ้ำพระยำจักรี ที่สมุหนำยก อรรคมหำเสนำบดี กระทรวงมหำดไทย 
ทรงศักดินำ ๑๐,๐๐๐ ไร่ 
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ครั้นถึงปีเถำะตรีศก จุลศักรำช ๑๑๓๓ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๔) พระเจ้ำกรุงธนบุรีมีรับสั่งโปรดเกล้ำให้เจ้ำพระยำจักรี
เป็นแม่ทัพถืออำชญำสิทธิ์ต่ำงพระองค์ ยกกองทัพใหญ่ออกไปปรำบปรำมเมืองเขมรกัมพูชำประเทศ ก็มีชัยชนะ
เรียบร้อยกลับมำ ได้รับพระรำชทำนรำงวัลพิเศษ 

 

ครั้นถึงปีมะเมีย ฉศก จุลศักรำช ๑๑๓๖ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๗) มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้เจ้ำพระยำจักรีเป็น
แม่ทัพถืออำญำสิทธิ์ ยกกองทัพใหญ่ข้ึนไปล้อมเมืองเชียงใหม่ที่พม่ำรักษำอยู่นั้น พม่ำซึ่งรักษำเมืองเชียงใหม่ 
ได้ควำมอดอยำกยำกแค้นเข้ำ ก็พำกันละทิ้งเมืองเชียงใหม่เสียแล้วหนีไปสิ้น ก็ได้เมืองเชียงใหม่โดยสะดวก
ง่ำยดำย ในปลำยปีมะเมีย ฉศกนั้นเอง อะแซหวุ่นกี้ แม่ทัพพม่ำอำยุ ๗๒ ปี เป็นเสนำบดีผู้ใหญ่ในพระเจ้ำมังระ
กรุงอังวะ ครั้งนั้นพระเจ้ำอังวะมีพระโองกำรรับสั่งให้อะแซหวุ่นกี้ถืออำญำสิทธิ์ยกทัพใหญ่ เดินกองทัพเข้ำมำถึง
ด่ำนเมืองตำก แล้วให้พม่ำล่ำมถำมนำยด่ำนว่ำ พระยำเสืออยู่รักษำเมืองหรือไม่ นำยด่ำนตอบว่ำพระยำเสือไม่
อยู่ยังไม่กลับ 

 

อะแซหวุ่นกี้จึงหยุดกองทัพหน้ำไว้นอกด่ำน แล้วประกำศว่ำให้เจ้ำเมืองเขำกลับมำรักษำเมืองเสียก่อน จึงจะยก
เข้ำตีด่ำน เลยเข้ำตีเมืองพิษณุโลกทีเดียว (เขียนตำมพงศำวดำรพม่ำ) 

 

สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี ทรงทรำบข่ำวข้ำศึก จึงกรีฑำทัพหลวงขึ้นไปรักษำเมืองพระพิษณุโลกไว้ แล้วให้หำ
กองทัพกลับจำกเมืองเชียงใหม่ ครั้นเจ้ำพระยำสุรสีห์ทรำบว่ำกองทัพมำอยู่ปลำยด่ำนเมืองตำก และทรำบว่ำ
พระเจ้ำอยู่หัวเสด็จกรีฑำทัพหลวงขึ้นมำประทับอยู่เพื่อป้องกันรักษำเมืองพิษณุโลกด้วย จึงรีบยกกองทัพกลับ 
ครั้นถึงเมืองพิษณุโลกแล้วเข้ำเฝ้ำถวำยบังคม เจ้ำพระยำจักรีอยู่จัดกำรเมืองเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ได้เลยตั้ง
ข้ำหลวงไปพูดจำปลอบโยนชี้แจงแนะน ำเจ้ำเมืองแพร่ เจ้ำเมืองน่ำน เจ้ำเมืองล ำปำง เจ้ำเมืองล ำพูน เป็นต้น
เหล่ำนี้ ยอมสวำมิภักดิ์ต่อกรุงเทพฯ ขอพึ่งพระบำรมีโพธิสมภำรเป็นข้ำขอบขัณฑสีมำสืบไปตลอดกำลนำน 
เจ้ำพระยำจักรีจึงได้เลิกทัพพำเจ้ำลำวและพระยำลำวทั้งปวง ลงมำถึงเมืองพิษณุโลก เข้ำเฝ้ำกรำบบังคมทูล
พร้อมกัน ณ เมืองพิษณุโลกนั้น 

 

สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี ทรงพระโสมนัสนัก จึงพระรำชทำนฐำนันดรศักดิ์เจ้ำลำว พระยำลำวทั้งปวงนั้น ให้
กลับขึ้นไปรักษำเมืองดังเก่ำ แล้วจึงพระรำชทำนรำงวัลเป็นอันมำกแก่เจ้ำพระยำสุรสีห์นั้นได้ออกไปรักษำด่ำน
หน้ำเมืองตำกโดยแข็งแรงกวดขันมั่นคงทุกประกำร 

 

ฝ่ำยอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่พม่ำ ทรำบว่ำเจ้ำพระยำเสือกลับมำแล้ว ออกมำรักษำด่ำนอยู่ จึงสั่งให้มังเรยำงู แม่
ทัพพม่ำเข้ำตีด่ำน ฝ่ำยทหำรรักษำด่ำนต้ำนทำนทหำรพม่ำไม่ไหวก็ร่นเข้ำมำ กองทัพพม่ำก็ตีรุกเข้ำไปแล้วตั้งค่ำย
มั่นลงภำยในด่ำนถึง ๓๐ ค่ำย 

 



7 
 

ฝ่ำยเจ้ำพระยำจีกรีทรำบว่ำ กองทัพเจ้ำพระยำสุรสีห์เสียด่ำนร่นเข้ำมำ จึงกรำบบังคมทูลรับอำสำช่วยเจ้ำพระยำ
สุรสีห์ สมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรีมีพระโองกำรรับสั่งว่ำ "ข้ำก็อยำกเห็นควำมคิดสติปัญญำของเจ้ำและฝีมือของ
เจ้ำว่ำจะเข้มแข็งสักเพียงใด ข้ำจะขอดูด้วย จงรีบออกไปช่วยสุรสีห์เถิด" 

 

เจ้ำพระยำจักรีกรำบถวำยบังคมลำ ออกมำจัดขบวนทัพพร้อมสรรพ์ แล้วยกออกไปถึงค่ำยเจ้ำพระยำสุรสีห์ แล้ว
จึงเจรจำว่ำ "เจ้ำถึงแม้ว่ำจะเป็นขุนนำงผู้ใหญ่ก็จริงอยู่ แต่เจ้ำเป็นขุนนำงบ้ำนนอก อะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่ำนั้น 
เขำเป็นเสนำบดีผู้ใหญ่อยู่ในเมืองหลวงพม่ำ ทั้งเขำกอปรด้วยควำมคิด สติปัญญำเยี่ยมยิ่งอยู่ ควำมรู้ก็พอตัว พี่
จะรบเอง" ต่อแต่นั้นมำ เจ้ำพระยำจักรีก็จัดทัพออกรุกรับรบพุ่งกับกองทัพอะแซหวุ่นกี้เป็นหลำยครั้ง ผลัดกัน
แพ้ผลัดกันชนะ ล่วงวันและเวลำช้ำนำนมำ จนถึงเดือนห้ำเดือนหก ปีมะแม สัปตศก จุลศักรำช ๑๑๓๗ ปี (พ.ศ. 
๒๓๑๘) เป็นปีที่ ๘ ในรัชสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี 

 

ฝ่ำยอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่ำ ก็คิดขยำดระอิดระอำ ทั้งทำงเมืองพม่ำก็ชักจะวุ่นวำยขึ้น ทั้งเสบียงอำหำรก็
บกพร่องจวนเจียนไม่พอจ่ำย จึงคิดเพทุบำยะถำมว่ำ "ใครผู้ใดออกมำเป็นแม่ทัพใหญ่บัญชำกำร" ทหำรไทยบอก
ไปว่ำ เจ้ำพระยำจักรีเป็นแม่ทัพ อะแซหวุ่นกี้จึงประกำศหย่ำทัพ ขอดูตัวแม่ทัพไทย 

 

เวลำนั้นสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี เสด็จทอดพระเนตรอยู่ในค่ำยนั้นด้วย ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกิริยำท่ำทำง
สุภำพองอำจ และท่วงทีรูปโฉมของเจ้ำพระยำจักรีเมื่อออกยืนทัพรับอะแซหวุ่นกี้ครำวนั้น สมเด็จพระเจ้ำกรุง
ธนบุรีทรงพระเกษมสันต์โสมนัสปรำโมทย์ถึงกับออกพระโอษฐรับสั่งชมว่ำ "งำมเป็นเจ้ำพระยำกษัตริย์ศึกเจียว
หนอ" แต่นั้นมำนำมอันนี้ จึงเป็นนำมที่แม่ทัพนำยกองแลทหำรทั้งปวง พำกันนิยมเรียกว่ำ เจ้ำพระยำกษัตริย์ศึก
แต่ครำวนั้นมำ ในกองทัพพม่ำก็พลอยเรียกว่ำ เจ้ำพระยำกษัตริย์ศึก ตลอดไปจนถึงทำงรำชกำรฝ่ำยพม่ำ ก็ได้
จดหมำยเหตุลงพงศำวดำรไว้ว่ำ เจ้ำพระยำกษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพฝ่ำยไทย ได้รบกับอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่ำที่
เมืองพระพิษณุโลก เมื่อปีมะเส็งถึงปีมะแม สัปตศก จุลศักรำช ๑๑๓๗ ปี ครั้นเมื่อทอดพระเนตรแลทรงชมเชย
แล้ว ก็ยำตรำกระบวนออกยืนม้ำหน้ำพลเสนำ ณ สนำมกลำงหน้ำค่ำยทั้งสองฝ่ำย 

 

ฝ่ำยอะแซหวุ่นกี้ ก็จัดกระบวนแต่งตัวเต็มที่อย่ำงจอมโยธำ ออกยืนอยู่หน้ำกระบวน ณ กลำงสนำม หน้ำค่ำยทั้ง
สองฝ่ำยเช่นเดียวกัน (ตอนดูตัวนี้ควำมพิสดำรมีแจ้งอยู่ในพระรำชพงศำวดำร) ครั้นอะแซหวุ่นกี้ ได้เห็นเจรจำ
ชมเชยพูดจำประเปรยตำมช้ันเชิงพิชัยสงครำม แล้วก็นัดรบต่อไป แต่อะแซหวุ่นกี้คิดจะล่ำทัพถอยกลับกรุงอังวะ
เป็นอย่ำงมำกกว่ำจะคิดแข็งใจรบเอำเมืองพิษณุโลก แต่แตกแล้วก็ร่นถอยล่ำไปออกทำงด่ำนพระเจดีย์ ๓ องค์
ท ำกิริยำท่ำทำงเหมือนจะไปชิงเอำเมืองก ำแพงเพชร ท ำให้ฝ่ำยไทยต้องแบ่งออกเป็นหลำยกองติดตำมพม่ำ ก้ำว
สกัดหน้ำตีวกหลังตำมเชิงกลยุทธ ฝ่ำยสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี ก็เสด็จกลับเข้ำกรุงธนบุรี ป้องกันพระรำชธำนี
ต่อไป. 
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ตอนที่ ๒ 

  

ฝ่ำยเจ้ำพระยำจักรีนั้น ครั้นส่งเสด็จแล้ว จึงจัดกองทัพออกติดตำมสกัดจับพม่ำตีรุกหลังพม่ำแตกฉำนเป็นหลำย
ทัพ จับได้รี้พลช้ำงม้ำเป็นอันมำก ทั้งตัวเจ้ำพระยำจักรีเองก็ยกทัพหนุนไปด้วย จนถึงเมืองก ำแพงเพชร แล้ว
จัดกำรพิทักษ์รักษำเมืองโดยกวดขัน ส่วนตัวท่ำนเจ้ำพระยำเองก็ออกขี่ม้ำส ำรวจตรวจตรำกองทัพน้อยๆทั่วไป 
เพรำะใส่ใจต่อหน้ำที่รำชกำรจนพม่ำไม่กล้ำหำญชิงเอำเมืองเหนือใต้ ต้องหนีออกไปทำงด่ำนชั้นนอก พ้นเขต
แดนสยำม กองทัพไทยไล่จับพม่ำที่ล้ำหลังได้ไว้เป็นก ำลังรำชกำรเป็นอันมำก ทัพอะแซหวุ่นกี้ล่ำทัพออกพ้น
ประเทศอำณำเขตสยำมในครำวนี้ตำมก ำหนดมีว่ำเดือน ๗ ปีมะแม สัปตศก จุลศักรำช ๑๑๓๗ ปี 

 

ครั้งนั้นเจ้ำพระยำจักรี ตั้งทัพอยู่ ณ เมืองก ำแพงเพชร เวลำเช้ำวันหนึ่งออกลำดตระเวนกองทัพทั้งปวงเพื่อ
บัญชำกำร และชักม้ำวกลัดเพื่อตัดทำง ม้ำก็เลยพำท่ำนเข้ำป่ำฝ่ำพงจ ำเพำะมำยังบ้ำนปลำยนำใต้เมือง
ก ำแพงเพชร เป็นเวลำเย็น จึงแลเห็นโรงหนึ่งตั้งอยู่ปลำยทุ่งนำ เจ้ำคุณแม่ทัพผู้นั้นจึงได้ชักม้ำไปถึงโรงนั้นไม่
เห็นมีคนผู้ใหญ่อยู่ ได้เห็นแต่หญิงสำวคนหนึ่งเดินออกมำ เจ้ำคุณแม่ทัพผู้นั้นจึงบอกแก่นำงสำวคนนั้นว่ำ ข้ำ
กระหำยน้ ำ เจ้ำจงตักน้ ำมำให้ข้ำกินสักขันเถิด นำงสำวคนนั้นจึงว่ิงด่วนเข้ำไปในห้อง หยิบได้ขันล้ำงหน้ำใบหนึ่ง
แล้วจ้วงตักน้ ำในหม้อกลั่น แล้วล้วงไปหักดอกบัวหลวงในหนองน้อยข้ำงโรงนั่นสองสำมดอก แล้วฉีกกลีบเด็ด
เอำแต่เกสรบัวโรยลงไปในขันน้ ำนั้นจนเต็ม แล้วน ำส่งให้บนหลังม้ำ เจ้ำคุณทัพรับเอำมำเป่ำเกสรเพื่อแหวกหำ
ช่องน้ ำแล้วต้องเอำริมฝีปำกเบื้องบนเม้มเกสรไว้ แล้วดูดดื่มน้ ำจนหมดขันด้วยอยำกกระหำยน้ ำ ครั้นดื่มน้ ำ
หมดแล้ว เจ้ำคุณแม่ทัพจึงถำมนำงสำวคนนั้นว่ำ เรำอยำกกระหำยน้ ำสู้อุตสำห์บำกหน้ำมำขอน้ ำเจ้ำกิน เหตุไฉน
จึงแกล้งเรำเอำเกสรบัวโรยลงส่งให้เรำกินน้ ำของเจ้ำล ำบำกนัก เจ้ำแกล้งท ำเล่นแก่เรำหรือ 

 

นำงสำวคนนั้นตอบว่ำ "ดิฉันจะได้คิดแกล้งท่ำนนั้นก็หำไม่ ที่ดิฉันเอำเกสรบัวโรยลงในขันน้ ำให้เต็มนั้น เพรำะ
ดิฉันเห็นว่ำ ผำกแดดแผดลมเหนื่อยมำ และกระหำยน้ ำด้วย ก็เพื่อป้องกันเสียซึ่งอันตรำยแห่งท่ำน เพื่อจะกัน
ส ำลักน้ ำและสะอึกน้ ำ และกันจุกแน่นแห่งท่ำนผู้ดื่มน้ ำของดิฉัน ถ้ำท่ำนไม่มีอันตรำยในกำรดื่มน้ ำแล้ว น้ ำจะได้
ท ำประโยชน์แก้กระหำยแห่งท่ำน ดิฉันจะพลอยได้ประโยชน์เพรำะให้น้ ำแก่ท่ำน ท่ำนสมปรำรถนำแล้วก็จะเป็น
บุญแก่ดิฉัน เหตุนี้ดิฉันจึงโรยเกสร" เจ้ำคุณแม่ทัพฟังค ำนำงสำวตอบอย่ำงไพเรำะอ่อนหวำน ถ้อยค ำที่ให้กำรมำ
นั้นก็พอฟัง จึงลงมำจำกหลังม้ำแล้วถำมว่ำ "ตัวของเจ้ำก็เป็นสำวเต็มเนื้อแล้ว มีใครๆมำหมั้นหมำยผูกสมัครรัก
ใคร่เจ้ำบ้ำงหรือยัง" นำงสำวบอกว่ำ "ยังไม่เห็นมีใครๆ มำรักใคร่หมั้นหมำยดิฉัน และดิฉันก็ยังไม่ได้ไปเที่ยว
บอกใครว่ำเป็นสำว มัวแต่หลบซ่อนตัวอยู่ ด้วยบ้ำนเมืองเกิดยุ่งนุ่งถุงมำนำนจนกำลบัดนี้ จึงมิได้มีใครเห็นว่ำ
ดิฉันเป็นสำว" เจ้ำคุณทัพว่ำ "ถ้ำกระนั้นเรำเองเป็นผู้ที่ได้มำเห็นเจ้ำเป็นสำวก่อนคน เจ้ำต้องยอมตกลงเป็นคู่รัก
ของเรำ เรำจะต้องเป็นคู่ร่วมรักของเจ้ำสืบไป เจ้ำจะพร้อมใจยินยอมเป็นคู่รักของเรำโดยสุจริตหรือว่ำประกำร
ใด" 

 

นำงสำวตอบว่ำ "กำรที่ท่ำนจะมำเป็นคู่รักของดิฉันนั้น ก็เป็นพระเดชพระคุณยิ่งอยู่แล้ว แต่ทว่ำกำรจะมีผัวมีเมีย
กันตำมประเพณีนั้น ดิฉันไม่ทรำบเรื่อง จะว่ำประกำรใดแก่ท่ำนก็ไม่มีอะไรจะว่ำ เรื่องกำรผัวกำรเมียนั้น ท่ำน
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ต้องเจรจำกับผู้ใหญ่จึงจะทรำบกำร" เจ้ำคุณแม่ทัพถำมว่ำ "ผู้ใหญ่ของเจ้ำไปไหน" นำงสำวตอบว่ำ "ไปรดน้ ำถั่ว
จวนจะกลับแล้ว" เจ้ำคุณแม่ทัพขยับเดินเข้ำให้ใกล้ นำงสำวไพล่ว่ิงปรู๋ออกแอบที่หลังโรงเลยไม่เข้ำหำ ท่ำนเจ้ำ
คุณแม่ทัพก็ต้องนั่งเฝ้ำโรงคอยท่ำบิดำมำรดำของนำงสำวต่อไป จนเกือบตะวันตกดินจวนค่ ำ 

 

ฝ่ำยตำผล ยำยลำ กลับมำถึงโรงแล้ว เจ้ำคุณแม่ทัพได้เห็นแล้ว จึงยกมือขึ้นไหว้ตำยำยก็น้อมตัวก้มลงไหว้ตอบ 
ท่ำนเจ้ำคุณแม่ทัพก็ก้มลงไหว้ให้ต่ ำลงไปอีก ตำยำยก็หมอบลงไปไหว้อีก ท่ำนเจ้ำคุณแม่ทัพก็หมอบไว้อยู่อย่ำง
นั้น ต่ำงคนต่ำงหมอบตัวกันอยู่นั่นทั้งสองฝ่ำย ฝ่ำยยำยแกเป็นคนปำกเร็ว แกนึกขันและประหลำดใจแกจึงเปิด
ปำกถำมออกไปก่อนว่ำ "นี่เป็นขุนนำงมำแต่บำงน้ ำบำงกอก เหตุไฉนจึงมำหมอบกรำบไหว้ข้ำเจ้ำ เป็นชำวบ้ำน
นอกเป็นชำวทุ่งชำวป่ำ เป็นคนยำกจน ท่ำนจะมำหมอบไหว้ข้ำเจ้ำท ำไม" เจ้ำคุณแม่ทัพบอกว่ำ "ฉันมำสมัครเข้ำ
มำเป็นลูกเขยท่ำนทั้งสอง เจ้ำข้ะ" 

 

ยำยะถำมว่ำ "ท่ำนเห็นดีงำมอย่ำงไร เห็นลูกสำวฉันเป็นอย่ำงไร ท่ำนจึงจะมำยอมตัวเป็นลูกเขยเล่ำ" เจ้ำคุณแม่
ทัพว่ำ "ฉันเห็นบุตรสำวท่ำนดีแล้ว พอใจแล้ว จึงเข้ำมำอ่อนน้อมยอมตัวเป็นลูกเขยท่ำน" ท่ำนเจ้ำคุณแม่ทัพเล่ำ
ถึงกำลแรกมำขอน้ ำและนำงเอำเกสรบัวโรยลงและได้ต่อว่ำ นำงได้โต้ตอบถ้อยค ำน่ำฟังน่ำนับถือ จึงท ำให้เกิด
ควำมรักปรำนีขึ้น และตั้งใจจะเลี้ยงดูจริงๆ จึงต้องทนอยู่คอยท่ำ เพื่อจะแสดงควำมเคำรพและขอเป็นเขย ขอให้
แม่พ่อมีเมตตำกรุณำเห็นแก่ไมตรีที่ได้มำอ่อนน้อมพูดจำโดยเต็มใจจริงๆ ตำมวำจำที่ว่ำมำนี้ทุกอย่ำง "ขอพ่อแม่
ได้โปรดอนุญำตยกนำงสำวลูกนั้นให้เป็นสิทธิ์แก่ฉันในวันนี"้ ยำยตำแกร้องขึ้นด้วยควำมตกใจว่ำ "โอตำยจริง 
ข้ำเจ้ำเป็นคนยำกจนข้นแค้นและต่ ำศักดิ์ ทั้งผ้ำผ่อนที่หลับที่นอนก็เหม็นตืดเหม็นสำบ ทั้งเครื่องเหย้ำเครื่อง
เรือนก็ขัดขวำง ทั้งถ้วยชำมรำมไหทีดีงำมก็ไม่มี ฉิบหำยป่นปี้แต่ครั้นบ้ำนเมืองเกิดยุ่งนุงนังหลำยครั้งหลำยครำ
มำแลตัวนำงหนูเล่ำก็ยังไม่เป็นภำษำ ทั้งจริตกิริยำก็ยังป่ำเถื่อน ไม่เหมือนชำวใต้ จะใฝ่สูงเกินศักดิ์เกินสมควรไป
ละกระมังพ่อคุณ" 

 

เจ้ำคุณแม่ทัพว่ำ "ข้อนั้นพ่อแม่อย่ำมีควำมวิตกหวำดกลัวอะไรเลย ข้อส ำคัญก็คือ แม่พ่อยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
ฉันเด็ดขำดแล้ว ต่อไปเป็นหน้ำที่ของฉันฝ่ำยเดียว ตำมที่แม่พ่อยกขึ้นเป็นทำงปรำรมภ์นั้น เป็นธุระของฉันหมด
ทุกอย่ำง ขอแต่ว่ำอย่ำเกี่ยงงอนขัดขวำงดิฉันเลย" 

 

ยำยลำ ตำผล ขอทุเลำถำมเจ้ำตัวว่ำ "มันอยำกมีผัวหรืออย่ำงไรไม่ทรำบ" แล้วก็ออกไปตำมหำที่หลังโรง ตำยำย
พูดกับลูกสำว ลูกสำวพูดกับพ่อกับแม่ได้ยินแต่กระจู๋กระจี๋กระเส่ำๆ กระซิบกระซำบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมำ แล้ว
นั่งลงถำมว่ำ "ในเวลำนี้ท่ำนก็มำแต่ตัวกับม้ำตัวหนึ่ง ถ้ำหำกว่ำดิฉันทั้งสองพร้อมใจยกอีงุดลูกสำวฉันให้เป็นเมีย
ท่ำน ท่ำนจะจัดกำรประกำรใดแก่ดิฉันเพื่อให้เป็นมงคล จงว่ำให้ดิฉันฟังก่อนเถิดเจ้ำข้ะ" 

 

เจ้ำคุณแม่ทัพถอดแหวนออกจำกนิ้วแล้วบอกว่ำ "แหวนวงนี้มีรำคำสูง ถ้ำว่ำท่ำนบิดำมำรดำยินยอมพร้อมใจ 
ยกแม่งุดให้เป็นเมียเป็นสิทธิ์แก่ฉันแล้ว ฉันจะยกแหวนวงนี้ ตีรำคำท ำสัญญำให้ไว้เป็นสินถ่ำย ๒๐ ชั่ง คิดเป็น
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ทุนเป็นค่ำของหมั้นขันหมำกผ้ำไหว้อยู่ใน ๒๐ ชั่ง ทั้งค่ำเครื่องเหย้ำเครื่องเรือนเบี้ยเลี้ยงค่ำเลี้ยงค่ำดู ค่ำเครื่อง
เส้นวักตั๊กแตนเสร็จในรำคำ ๒๐ ชั่ง ด้วยแหวนวงนี้" สองตำยำยได้ฟังดีใจ เต็มใจ พร้อมใจ ตกลงยกลูกสำวให้
ตำมปรำรถนำ เจ้ำคุณแม่ทัพก็จัดแจงยืมพำนปำกกระจับทองเหลืองมำแล้วเขียนสัญญำถ่ำยแหวนแล้วเอำ
ใบตองรองก้นพำนแล้ววำงแหวนที่ว่ำนั้นลงบนใบตองรองในพำน เชิญเข้ำไปคุกเข่ำส่งให้ตำยำยๆ ก็ให้ศีลให้พร 
เป็นต้นว่ำ ขอให้พ่อมีควำมเจริญด้วยลำภยศ ให้เป็นเจ้ำคนนำยคนเถิด แล้วจัดแจงหุงข้ำว ต้มแกง พล่ำย ำ ต ำ
น้ ำพริก ต้มผัก เผำปลำ เทียบส ำรับตำมป่ำๆ แล้วเชิญให้อำบน้ ำทำดินสีพอง ยำยตำก็อำบน้ ำ ลูกสำวก็อำบน้ ำ ตำ
ตักน้ ำให้ม้ำกิน พำไปเลี้ยงให้กินหญ้ำ ครั้นเจ้ำคุณแม่ทัพอำบน้ ำทำดินสีพองแล้ว ลูกสำวทำขม้ินแล้ว ยำยก็ยก
ส ำรับปูเสื่อล ำแพน แล้วเอำผ้ำขำวม้ำปูบนเสื่อล ำแพน ยำยเชิญเจ้ำคุณแม่ทัพให้รับประทำนอำหำร 

 

ยำยตำก็รับประทำนพร้อมกัน นำงงุดนั้นให้กินภำยหลัง ครั้นรับประทำนอำหำรแล้วต่ำงคนนั่งสั่งสนทนำกัน 
ครั้นเวลำ ๔ ทุ่ม จึงพำลูกสำวออกมำรดน้ ำรดท่ำ เสร็จแล้วก็ส่งมอบหมำยฝำกฝังตำมธรรมเนียมของชำวเมือง
ก ำแพงเพชรอันเคยท ำพิธีมำแต่ก่อน 

 

ส่วนเจ้ำคุณแม่ทัพรับตัวแล้ว ก็หลับนอนอยู่ด้วยนำงงุดในกระท่อมโรงนำจนรุ่งสำงสว่ำงฟ้ำแล้ว ตื่นขึ้นอำบน้ ำ 
รับประทำนอำหำรแล้วก็ลำตำยำยข้ึนม้ำมำบัญชำกำรที่กองทัพ พอเวลำค่ ำสั่งกำรเสร็จสรรพแล้ว ห่อเงิน ๒๐ 
ชั่งมำสู่โรงบ้ำนปลำยนำถ่ำยแหวนคืนสัญญำแล้วก็หลับนอน เช้ำกลับค่ ำไป เป็นนิยมมำดังนี้ แม่ทัพนำยกองทั้ง
ปวงจะได้ล่วงรู้และร่ ำลือให้อื้อฉำวก็เป็นอันว่ำหำมิได้ แต่บุตรชำยของเจ้ำคุณแม่ทัพซึ่งนอนอยู่ในค่ำยมีอำยุ ๘ 
ขวบโดยปี จะรู้ก็เข้ำใจว่ำไปดูแลตรวจตรำบัญชำกำร แต่เป็นดังนี้นำนประมำณเดือนเศษ ตำมสังเกตรู้ว่ำนำงงุด
ตั้งครรภ์ ต่อแต่นั้นก็เพียงแต่ไปมำถำมข่ำว 

 

ครั้นมีท้องตรำหำกองทัพกลับ เจ้ำคุณแม่ทัพก็ไปล่ ำลำและสั่งสอนก ำชับก ำชำโดยนำนัปกำร จนนำงเข้ำใจ
รำชกำรตลอดรับค ำทุกประมำร แล้วท่ำนก็คุมทัพกลับกรุงธนบุรี 

 

ครั้นนำงงุดได้แต่งงำนแล้ว เมื่อเดือนแปด ปีมะแม สัปตศก แล้วก็ตั้งครรภ์ เมื่อครรภ์ยังอ่อนๆอยู่นั้น นำงงุดไป
ปรึกษำหำรือด้วย ตำผล ยำยลำ ผู้เป็นบิดำมำรดำว่ำจะคิดกำรขึ้นล่องค้ำขำยกรุงธนบุรีและเมืองเหนือนั้น ครั้น
คนทั้งสำมปรึกษำตกลงเห็นชอบพร้อมใจกันแล้ว คนทั้งสำมจึงได้รวบรวมเงินต้นทุนที่ได้ไว้ ปันส่วนออกเป็นค่ำ
เรือ ค่ำสินค้ำ ค่ำรองสินค้ำ ค่ำจ้ำงคน ค่ำซ่อมแซมอุดยำเรือ มั่นคงเรียบร้อยแล้ว จึงละโรงนำนั้นเสีย ส่วนนำ
และไร่ผักก็ให้เขำเช่ำเสียแล้ว พำกันลงอยู่ในเรือใหญ่ จัดกำรซื้อสินค้ำบรรทุกเรือนั้นเต็มระวำง 

 

ครั้นถึงก ำหนดล่องกรุงธนบุรี จึงเรียกคนแจวออกเรือ ล่องลงมำถึงบ้ำนบำงขุนพรหม ฝั่งตะวันออกแห่งกรุง
ธนบุรีแล้ว เข้ำจอดเรืออำศัยท่ำหน้ำบ้ำนนำยทอง นำงเพียน บำงขุนพรหม เป็นคนเคยอยู่เมืองเหนือแต่ก่อน 
และนำยทองนำงเพียนได้ลงมำอยู่บำงขุนพรหม ครั้นตำผลจัดกำรจอดเรือเรียบร้อยแล้ว จึงผ่อนสินค้ำขำยส่ง
จนหมดล ำ จึงจัดซื้อสินค้ำบำงกอกและสินค้ำเมืองปักษ์ใต้ บรรทุกเรือตำมระวำงแล้ว พอถึงวันก ำหนดจึงแจว



11 
 

กลับขึ้นไปปำกน้ ำโพจ ำหน่ำยในตลำดเมืองเหนือ ตั้งแต่เมืองนครสวรรค์ขึ้นไป จนถึงเมืองก ำแพงเพชร ครั้นคน
ทั้งสำมซื้อและขำยหมดเสร็จแล้วก็กลับบรรทุกสินค้ำเมืองเหนือกลับล่องเรือลงมำจอดท่ำหน้ำบ้ำนนำยทอง 
นำงเพียน บำงขุนพรหม ค้ำขำยโดยนิยมดังนี้ ล่วงวันและรำตรีมำถึงเก้ำเดือน ได้ก ำไรมำกพอแก่กำรปลูกเรือน
แล้ว จึงเหมำช่ำงไม้ให้ปลูกเป็นเรือนแพสองหลังแฝด มีชำนส ำหรับผึ่งแดดพร้อมทั้งครัวไฟ บันไดเรือนบันได
น้ ำ จ ำนองที่ดินลงในถิ่นบำงขุนพรหมเหนือบ้ำนนำยทอง นำงเพียนขึ้นไปสัก ๔ ว่ำเศษ เพื่อเหตุจะได้อำศัย
คลอดลูกและใช้ผูกพักผ่อนหย่อนสินค้ำ เห็นเป็นกำรสะดวกดีที่สุด 

 

ครั้นถึง ณ วันพุธ เดือนหก ปีวอก อัฏฐศก จุลศักรำช ๑๑๓๘ (พ.ศ. ๒๓๑๙) นำงงุดปั่นป่วนครรภ์เป็นส ำคัญ
รู้กันว่ำจะคลอดบุตร จึงจัดแจงห้องนำงงุดให้เป็นที่คลอดบุตรโดยฉับไว บนเรือนที่ปลูกใหม่บำงขุนพรหมนั้น 
ครั้นได้ฤกษ์งำมยำมดี นำงงุดก็คลอดบุตรเป็นชำยที่ล่ ำสัน หมู่ญำติมิตรก็ได้มำพร้อมกันช่วยอภิบำลบ ำรุงรักษำ
พยำบำล 

 

ครั้นบุตรนั้นเจริญวัฒนำกำรประมำณได้สักเดือนเศษ ญำติมิตรพำกันมำสังเกต ตรวจตรำจับต้อง ประคอง
ทำรกน้อยขึ้นเชยชม บำงคนคล ำถูกกระดูกแขนเห็นเป็นแกนกระดูกท่อนเดียวกัน ก็พำกันเฉลียวใจโจทย์กันไป
โจทย์กันมำ ครั้นช้อนทำรกข้ึนนอนบนขำเพื่อจะอำบน้ ำจึงพำกันเห็นปำนด ำที่กลำงหลังอยู่หนึ่งดวง ต่ำงคนต่ำง
ก็ทักท้วงกันไปทำยกันมำพูดไปต่ำงๆ นำนำ เป็นวำจำต่ ำบ้ำงสูงบ้ำงเป็นควำมเห็นของคนหมู่มำก ทักทำยหลำย
ประกำร จึงท ำควำมร ำคำญให้แก่นำงงุดไม่สบำยใจ เกรงไปว่ำวำสนำตัวน้อย จะไม่สำมำรถคอยเลี้ยงลูกคนนี้
ยำก นำงงุดถึงออกปำกอ้อนวอนบิดำ นำยทองและนำงเพียน ให้ช่วยสืบเสำะดูให้รู้ว่ำพระสงฆ์องค์เจ้ำรูปใดอยู่
วัดไหนที่อย่ำงดีมีอยู่บ้ำงในแถวนี้ เห็นพระสงฆ์ที่ดี มีศีลธรรมวิชำภูมิรู้ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในวัดใด ขอได้ช่วยพำ
บุตรไปถวำยเป็นลูกท่ำนองค์นั้นในวัดนั้นด้วยเถิด 

 

นำยทอง นำงเพียนจึ่งพำกันนิ่งนึกตรึกตรำไปทุกวัน ในแถบนั้นจึงคิดถึงหลวงพ่อแก้ว วัดบำงล ำพูบน จึงบอก
แก่นำยผลว่ำ หลวงพ่ออำจำรย์แก้ววัดบำงล ำพูบนนี้ท่ำนดีจริง ดีทุกสิ่งตำมที่กล่ำวมำนั้น ทั้งเป็นพระส ำคัญ
เคร่งครัด ปริยัติ ปฏิบัติก็ดี วิชำก็ดี มีผู้คนไปมำนับถือข้ึนท่ำนมำกถ้ำพวกเรำไปออกปำกฝำกถวำยเจ้ำหนูแก่ท่ำน 
เห็นท่ำนจะไม่ขัดข้อง เพรำะท่ำนมีอัธยำศัยกว้ำงขวำงดี เมื่อคนทั้ง ๔ นิ่งปรึกษำหำรือตกลงเห็นพร้อมใจกัน
แล้ว จึงได้พำกันลงเรือช่วยกันแจวล่องมำวัดบำงล ำพูบนเมื่อเวลำบ่ำย ๔ โมงเย็น ถึงแล้วก็พำกันขึ้นวัด นำงงุด
อุ้มเบำะลูกอ่อนพำไปนอนแบเบำะไว้มุมโบสถ์วัดบำงล ำพู ตอนข้ำงใต้หน้ำกุฏิพระอำจำรย์แก้ว แล้วนำยทองนำง
เพียน จึงไปเที่ยวตำมหำพระอำจำรย์แก้ว เวลำเย็นนั้นท่ำนพระอำจำรย์แก้วเคยลงกระท ำกิจกวำดลำนวัดทุกๆ 
วันเป็นนิรันดรมิได้ขำด 

 

นำยทอง นำงเพียน มำหำพบหลวงพ่อ ก ำลังกวำดลำนข้ำงตอนเหนืออยู่ นำยทอง นำงเพียนจึงทรุดตัวลงนั่ง
ยองยอง ยกมือทั้งสองข้ึนประนมไหว้ แล้วออกวำจำปรำศรัยบอกควำมตำมที่ตนประสงค์มำทุกประกำร ฝ่ำย
หลวงพ่ออำจำรย์แก้ว ฟังค ำท ำนำยนำงเพียนแล้วตรวจนิ้วมือ ดูรู้ฤกษ์ยำมตำมต ำรำ ท่ำนจึงพิงกวำดไว้ที่ง่ำม
ต้นไม้แล้วก็มำขึ้นกุฏิ ออกนั่งที่ส ำหรับรับแขกบ้ำนทันที 
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ตำผล นำงงุด ก็ประคองบุตรน้อยขึ้นกุฏิ เข้ำกรำบกรำนพระอำจำรย์แก้ว แล้วจึงกล่ำวค ำว่ำ กระผมเป็นตำของ
อ้ำยหนูน้อย อีแม่มันนั้นเป็นลูกสำวของกระผมๆ กับอีแม่มันมีควำมยินยอมพร้อมใจกันยกอ้ำยหนูน้อยถวำย
หลวงพ่อเป็นสิทธิ์ขำดแต่วันนี้ ขอหลวงพ่อได้โปรดปรำนีโปรดอนุเครำะห์ รับอ้ำยเจ้ำหนูน้อยเป็นลูกของหลวง
พ่อด้วยเถิดจ๊ะค่ะ ครั้นกล่ำวค ำเช่นนั้นแล้ว จึงพร้อมกันอุ้มเบำะทำรกขึ้นวำงบนตักหลวงพ่อพระอำจำรย์แก้ว 
แล้วก็ถอยมำนั่งอยู่ห่ำงตำมที่นั่งอยู่เดิมนั้น 

 

ฝ่ำยพระอำจำรย์แก้ว ตั้งใจรับเด็กอ่อนไว้แล้ว ท่ำนก็ตรวจตรำพิจำรณำดู ท่ำนก็รู้ด้วยกำรพิจำรณำ รู้ว่ำเด็กคน
นี้มีปัญญำสำมำรถทั้งเฉลียวฉลำดในกำรร่ ำเรียนทั้งประกอบด้วยควำมเพียรและควำมอดทน ทั้งจะเป็นบุคคลที่
เปรื่องปรำชญ์อำจหำญ ทั้งจะเป็นคนที่เช่ียวชำญวิทยำคม ทั้งจะมีแต่คนนิยมฤๅชำปรำกฏ ทั้งจะเป็นคนกอปร
ด้วยอิสริยศบริวำรยศมำก ทั้งจะเป็นคนประหลำดแปลกกว่ำคน ทั้งจะเจริญทฤฆชนม์มีอำยุยืนนำน ครั้นพระ
อำจำรย์แก้วตรวจวิจำรณ์ชะตำรำศีแล้ว จึงผูกข้อมือเสกเป่ำเข้ำปำกนวดนำบด้วยนิ้วของท่ำน เพื่อรักษำ
เหตุกำรณ์ ตำนทรำง หละ ละลอก ทรพิษ ไม่ให้มีฤทธิ์มำรบกวนแก่กุมำรน้อยต่อไป แล้วท่ำนก็ฝำกให้นำงงุด
ช่วยเลี้ยง กว่ำจะได้สำมขวบเป็นค่ำจ้ำงค่ำน้ ำนมข้ำวป้อนเสร็จปีละ ๑๐๐ บำท แล้วท่ำนก็ประกำศสั่งซ้ ำว่ำ อย่ำ
ให้มำรดำกินของขมและของเผ็ดร้อน และของบูดแฉะ เกรงขีระรสธำรำจะเสีย แล้วท่ำนก็ก ำชับสั่งนำยผลให้เอำ
ใจใส่ระไวระวังคอยเตือน อย่ำให้นำงแม่มันเล่นเล่อเหม่อประมำท คอยขู่ตวำดนำงแม่มันอย่ำให้กินของแสลง
ตำมที่เรำห้ำมจงท ำตำมทุกประกำร 

 

ฝ่ำยตำผล นำงงุด พนมมือรับปฏิญำณแล้วกรำบกรำนลำ รับเบำะลูกน้อยมำแล้วลงกุฏิ พำกันมำลงเรือปู้แหระ 
ช่วยกันแจวแชะแชะมำจนถึงเรือใหญ่ท่ำหน้ำบ้ำนบำงขุนพรหม แล้วก็รออยู่พอหำยเหนื่อย จนอำยุเด็กเจริญขึ้น
ได้ ๓ เดือน จึงหำฤกษ์โกนผมไฟในเดือน ๙ ปีวอก ฉศกนั้น ครั้นก ำหนดวันฤกษ์แล้วจึงนำยผลออกไปวัด
บำงล ำพูบน นิมนต์ท่ำนพระอำจำรย์แก้ว แล้วขอเผดียงสงฆ์อีก ๔ รูป รวมเป็น ๕ รูป เข้ำมำเจริญพระปริตร
พุทธมนต์ในเวลำเย็น รุ่งข้ึนฤกษ์โกนผมไฟ แล้วนิมนต์รับอำหำรบิณฑบำต 

 

ครั้นนำยผลทรำบว่ำ พระอำจำรย์ทรำบแล้วจึงนมัสกำรลำกลับมำ เที่ยวบอกงำนและจัดหำเครื่องบูชำ เครื่องใช้
สอย โตกถำดภำชนะ ทั้งเครื่องบุดำดอำสนะพร้อมแม่ครัว เมื่อถึงวันก ำหนด พระสงฆ์มำพร้อม จึงเผดียงข้ึนสู่
โรงพิธีบนเรือนแพที่ปลูกใหม่นั้น แล้วพระสงฆ์ก็เริ่มกำรสวดมนต์ ครั้นสวดมนต์แล้ว พระสงฆ์กลับแล้วจึง
จัดกำรเลี้ยงดูกัน 

 

ครั้นรุ่งเช้ำพระสงฆ์มำพร้อมนั่งอำสน์ จึงน ำเด็กออกมำฟังพระสวดมนต์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคำถำแล้วโกน
ผมไฟกันไปเรื่อย แล้วจัดอำหำรบิณฑบำตอังคำสแก่พระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ท ำภัตกิจ อนุโมทนำแล้วกลับ จึง
จัดกำรประพรมเหย้ำเรือนจุณเจิมเรือและเรือนเสร็จ 
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ครั้นจัดกำรท ำบุญให้ทำนเสร็จแล้ว พักผ่อนพอหำยเหนื่อยจึงจัดสรรพสินค้ำเมืองปักษ์ใต้ได้เต็มระวำงแล้วจึง
ออกเรือไปเมืองเหนือ จ ำหน่ำยสินค้ำ ก็จัดรองสินค้ำเมืองเหนือมำจ ำหน่ำยในบำงกอก กระท ำพำนิชกรรม
สัมมำอำชีวะอย่ำงนี้เสมอมำ ก็บันดำลผลให้เกิดหมุนพูนเถำมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นหลำยสิบเท่ำ พ่อค้ำแม่ค้ำทั้งปวงก็
รู้จักมักคุ้นมำกขึ้นเป็นล ำดับมำ ตำผล ยำยลำ นำงงุด จึงได้ละถิ่นฐำนทำงเมืองก ำแพงเพชรเสียลงมำจับจอง
จ ำนองหำที่ดินเหนือเมืองพิจิตร ปลูกคฤหำสถำนตระหง่ำนงำมตำมวิสัยมีเรือนอยู่ หอนั่ง ครัวไฟ บันไดเรือน 
บันไดน้ ำ โรงสี โรงกระเดื่อง โรงพักสินค้ำ โรงเรือน รั้วล้อมบ้ำน ประตูหน้ำบ้ำน ประตูหลังบ้ำน ได้ท ำบุญให้
ทำนที่วัดใหญ่ในเมืองพิจิตรนั้น จึงได้มีควำมชอบชิดสนิทกับท่ำนพระครูใหญ่ วัดใหญ่นั้น มีธุระปะปังอันใดก็ได้
สังสรรค์ไปมำ ทำยกแจกฎีกำไม่ว่ำกำรอะไรมำถึงแล้วไม่ผลัก ยินดีรักในกำรท ำบุญกำรกุศล เลยเป็นบุคคลมี
หน้ำปรำกฏในเมืองพิจิตรสืบไป 

 

ท่ำนพระครูใหญ่วัดใหญ่ในเมืองพิจิตรนั้นท่ำนองค์นี้ดีมำกในทำงควำมรู้วิชำอำคมก็ขลังมำก วิชำฝ่ำยนักเลง
ต่ำงๆ พอใช้ เป็นที่เคำรพย ำเกรงของหมู่นักเลงขยั้นเกรงกลัวท่ำนมำก ท่ำนพระครูใหญ่วัดใหญ่พระองค์นี้ 
เชีย่วชำญช ำนำญรอบรู้ในคัมภีร์มูลปกรณ์ทั้ง ๕ คัมภีร์หำมีผู้เปรียบเทียบเท่ำท่ำนในเมืองนั้นในครำวนั้นมิได้ 
ใช่แต่เท่ำนั้นท่ำนขลังในอำคมทำงอยู่ยงคงกระพันชำตรี ทำงภูตทำงผีทำงปีศำจก็เก่งพร้อม ห้ำมเสือห้ำมจระเข้ 
ห้ำมสัตว์ร้ำยก็ได้ เสกเป่ำให้คนและสัตว์ร้ำยอ่อนเพลียเสียก ำลัง ยืนงงนั่งจังงังก็ท ำได้ พระสงฆ์ในเมืองพิจิตร
เกรงกลัวท่ำนมำกตลอดแขวงตลอดคุ้ม ไม่มีวัดไหนล่วงบัญญัติกัตติกสัญญำณำบัติเลย ทั้งเจ้ำเมืองกรมกำรก็
ย ำเกรงขำมท่ำนพระครูวัดใหญ่มำก ใช่แต่เท่ำนั้นท่ำนกอปรด้วยเมตตำกรุณำอนุกูล สัปปุรุษ อุบำสิกำ สำนุศิษย์ 
มิตรญำติ สงเครำะห์อนุเครำะห์ อำรีอำรอบทั่วไป มีอัธยำศัยกว้ำงขวำง เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลคนที่ควร
สงเครำะห์ ไม่จ ำเพำะบุคคล ข่มข่ีขัดเกลำกิเลสด้วยไม่โลภโมห์โทสันต์ ขันติธรรมก็พอใช้ วินัยก็พอชม มีผู้นิยม
สู่หำมำไปมิได้ขำด ทั้งฉลำดในข้อปฏิสันถำร กำรวัดก็จัดจ้ำนเอำใจใส่ กำรปฏิสังขรณก์็เข้ำใจปะติประต่อก่อปรุง
ถำวรวัตถุกรรม แนะน ำภิกษุสำมเณรและอุบำสกอุบำสิกำให้รู้จัดกิจถือพระพุทธศำสนำให้กอปรด้วยประสำทะ
ศรัทธำมั่นคง จ ำนงแน่ในพระรัตนตรัย หมั่นเอำใจใส่สอนศิษย์ให้รู้ทำงประโยชน์ดี. 
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ตอนที่ ๓ 

  

เมื่อตำผล ยำยลำ นำงงุดจะล่องลงมำค้ำขำย ก็ต้องออกไปล่ ำลำรดน้ ำมนต์รับน้ ำมำพรมสินค้ำ และพรมเรือ 
พรมคนแจว พรมบ้ำนเรือน เพื่อให้พ้นภัยอันตรำยให้ซื้อง่ำยขำยคล่อง เวลำตำผลนำงงุดกลับก็ต้องข้ึนสักกำระ
ท่ำนพระครู จึงบันดำลให้มีผู้นิยมรักแรงแข็งขอบไปทั้งเมืองเหนือเมืองใต้ มีคนเกรงใจเชื่อหน้ำถือตำ เมื่อจะค้ำ
ก็ไม่ต้องลงทุนได้ผ่อนทรัพย์ออกไปหมุนหำดอกเบี้ย และปัวเปียเข้ำหุ้นกับพ่อค้ำใหญ่ๆ ก็ได้ก ำไรงอกงำม ตำม
ประวัติกำรแห่งพำณิชยกรรม ร่ ำมำด้วยประกำรดังนี้. 

(เรียบเรียงตำมเค้ำรูปภำพในฉำกที่หนึ่ง คงได้ควำมเพียงนี้) 

 

เรื่องที่ว่ำ ตำผล ยำยลำ นำงงุด ค้ำขำยเกิดหนุนพูนเถำ ได้ก ำไรมั่งมี ถึงกับย้ำยถิ่นฐำนภูมิล ำเนำเดิมมำตั้ง
หลักฐำนอยู่ในแขวงเมืองพิจิตรนั้น เรียงควำมตำมเค้ำรูปภำพในฝำผนังเป็นฉำกที่ ๒ เจ้ำของท่ำนเขียนเป็นรูป
เมืองพิจิตร เขียนรูปเจ้ำเมืองพิจิตรก ำลังมีงำน เขียนรูปวัดใหญ่ในเมืองพิจิตร เขียนรูปท่ำนพระครูใหญ่ เขียน
รูปสำมเณรโตเรียนหนังสือ เขียนรูปสำมเณรโตทดลองวิชำที่เรียนจำกท่ำนพระครูใหญ่วัดใหญ่ เขียนบ้ำนเรือน 
ตำผล ยำยลำ นำงงุด เขียนหนูโต ๗ ขวบ พิจำรณำแล้วลงสันนิษฐำน อนุมำนแปลออกจำกใบ้ในรูปภำพประวัติ
ฉำกที่ ๒ ของท่ำน คงได้เรื่องได้ควำม ดังจะเล่ำสู่กันฟังดังนี้ 

 

ครั้นถึงปีขำล จัตวำศก จุลศักรำช ๑๑๔๔ แผ่นดินพระเจ้ำกรุงธนบุรีสิ้นอ ำนำจแล้ว เป็นปีที่สมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำกษัตริย์ศึก ได้ขึ้นเถลิงถวัลรำชย์ปรำบดำภิเษกเปลี่ยนเป็นปฐมบรมจักรีพระองค์แรก และย้ำยพระมหำนคร
มำข้ำงฝั่งตะวันออกแห่งกรุงธนบุรี ตรงหัวแหลมระหว่ำงวัดโพธิ์และวัดสลัก เป็นวัดเก่ำมำกทั้ง ๒ วัด เป็นครำว
ผลัดแผ่นดินใหม่ ทรงขนำนนำมพระนครใหม่ว่ำ กรุงเทพพระมหำนครฯลฯ พระบรมรำชนำมำภิไธยว่ำ สมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก รัชกำลที่ ๑ กรุงเทพฯ ทรงตั้งเจ้ำพระยำสุรสีห์น้องชำย เป็นสมเด็จพระอนุชำธิรำช 
เจ้ำฟ้ำมหำสุรสีหนำท กรมพระรำชวังบวรสถำนมงคล ทรงตั้งมเหสีเดิม เป็นสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำกรม
หลวงอิศรสุนทร ทรงตั้งสมเด็จพระจ้ำหลำนเธอเจ้ำฟ้ำกรมขุนอนุรักษ์เทเวศร์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ำภคิเณย
รำชกรมพระรำชวังบวรสถำนพิมุข ฝ่ำยพระรำชวังหลังรับพระรำชบัญชำ 

 

ฝ่ำยหนูโต บุตรชำยของนำงงุดเมืองพิจิตรนั้น มีชนมำยุได้ ๗ ขวบ ครั้นกำรบ้ำนเมืองสงบเรียบร้อยเป็นปกติ
แล้ว นำงงุดจึงได้น ำหนูโต อำยุ ๗ ขวบ นั้นเข้ำไปถวำยท่ำนพระครูใหญ่ เมืองพิจิตร ให้เป็นศิษย์เรียนหนังสือ
ไทย หนังสือขอมและกิริยำมำรยำท และขนบธรรมเนียมกำรวัด กำรบ้ำนกำรเมือง กำรโยธำ กำรเรือน กำรค้ำ
ขำย เลขวิธี กำรของผู้อยู่ กำรของผู้ไป กำรรับกำรส่ง กำรที่เจ้ำจะใช้นำยจะวำน กำรไว้ท่ำวำงทำง ท ำท่วงท ำที
ส ำหรับผู้ลำกมำกดีในส ำนักนี้ ท่ำนพระครูใหญ่วัดใหญ่นั้น 

 

ครั้นถึงปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักรำช ๑๑๕๐ อำยุหนูโตได้ ๑๓ ขวบ เป็นครำวที่จะท ำกำรโกนจุกแล้ว ตำผล นำง
งุดจึงรับเข้ำพักอยู่ที่บ้ำน เพื่อระวังเหตุกำรณ์ แล้วจึงจัดบ้ำนช่องค้ ำจุนหนุนเตำหม้อ ก่อเตำไฟ ซ่อมบันได 
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เตรียมเครื่องครัวพร้อมก ำหนดวันฤกษ์งำมยำมดี หนีกำฬกิณีตำมวิธีโหรำจำรย์บุรำณประเพณีได้วันดีแล้ว ใน
เดือน ๖ ข้ำงข้ึน จึงเผดียงท่ำนพระครูใหญ่พระอำจำรย์พระเจ้ำอธิกำรวัด พระฐำนำ พระที่เป็นญำติและพระที่
เป็นมิตรรวม ๑๑ รูป ก ำหนดวันเวลำแล้วเผดียงสวดมนต์ฉันเช้ำ และเชิญท่ำนเจ้ำเมืองกรมกำรผู้ใหญ่ พ่อค้ำ
แม่ค้ำ คฤหบดี คฤหปตำนี เจ้ำภำษี นำยอำกร อ ำเภอ ก ำนัน พันทะนำยบ้ำน นำยกองขุนต ำบล และคณะญำติ
ผู้ใหญ่ผู้น้อยรอบคอบแล้ว จัดกระจำยใบบัวบรรจุขนมของกิจและผลำผลกับปิยจรรหรรมัจฉมังสำหำร เป็น
เครื่องไทยทำน ถวำยแถมพกตอนเช้ำ ผ้ำไตรจีวรถวำยตอนเย็น หำเสภำมำขับตลอดกลำงคืน หำละครสมโภช
ในตอนท ำขวัญ แล้วบุดำษมุงบัง ปู ปัด จัดตั้งพร้อมทุกสิ่งทุกประกำร 

 

ครั้นถึงวันก ำหนด พระสงฆ์มำ แขกก็มำ จัดบุคคลที่สมควรรับรองเชื้อเชิญนั่งลุกตำมขนบธรรมเนียมอย่ำงชำว
เหนือในเวลำนั้น เริ่มกำรสวดมนต์ ตั้งหม้อเต้ำน้ ำสังข์มังมี มีดโกนด้ำมสำมกษัตริย์ บัตรบำยศรีมีพร้อมในโรง
พิธีบนหอนั่งเป็นที่เอิกเกริก สวดมนต์พระสงฆ์แล้วก็จัดแจงเลี้ยงดูกันอิ่มหน ำส ำรำญ พอตกพลบค่ ำ ก็จุดตำม
ประทีปโคมไฟสว่ำงมีเสภำร ำต่อไป 

 

ครั้นเวลำเช้ำวันรุ่งข้ึน พระสงฆ์มำพร้อมตำมเวลำ แขกที่เชิญมำนั่งพร้อมตำมก ำหนดนัด น ำหนูโตออกจำก
เรือน มำนั่งในโรงพิธีที่หอนั่ง ฟังพระสงฆ์สวดชัยมงคลคำถำ แล้วได้เวลำก ำหนดฤกษ์ พระสวดชะยันโต ท่ำน
เจ้ำเมืองหยิบกรรไกรยกกระบัตรแหวกจุกผูกสำมรอบเรียกว่ำไตรสิงขร พระสวดถึง (ปัลลังเกสีเส) ท่ำนเจ้ำ
เมืองลงกรรไกรคีบจุกขำดออกทั้งสำมจอบ แล้วโกนด้วยมีดด้ำมนำค ด้ำมเงิน ด้ำมทอง เรียกว่ำมีดสำมกษัตริย์ 

 

ถำมว่ำ เหตุไฉนจึงท ำกันอย่ำงนี้? 

ตอบ เดิมเป็นทำงมำตำมคัมภีร์ไสยศำสตร์ก่อน 

 

ภำยหลังพรำหมณ์น ำมำเชื่อมกับพุทธศำสตร์ (แต่ผู้เรียบเรียงมีควำมเห็นว่ำ ท่ำนบุรำณคณำจำรย์คงจะคิดเห็น
ตำมศัพท์ว่ำ สัพเพเต อันตรำยำ ฯลฯ ชะรอยท่ำนจะแปลค ำว่ำ เต ว่ำ ๓ ท่ำนจะไม่แปลค ำ เต ว่ำ เหล่ำนั้น จึงท ำ 
๓ แหยม เป็นปอยๆ) 

 

ครั้นพนักงำนโกนผมที่ศีรษะหนูโตหมดแล้วจึงอุ้มหนูโตออกไปนั่งเตียงเบญจำ ท่ำนเจ้ำเมืองรดน้ ำมนต์ด้วยสังข์
ก่อน แล้วบรรดำแขกที่เชิญมำและคณะญำติมิตรก็ช่วยรดน้ ำหลั่นกันลงไป เสร็จกำรรดน้ ำแล้วก็อุ้มหนูโตเข้ำ
เรือนจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้ำต่อไป 

 

ฝ่ำยพนักงำนยกส ำรับก็ยกมำ พวกใส่บำตรก็ใส่ไป เสร็จแล้วก็ยกประเคนพระ พระลงมือฉัน ครั้นพระเสร็จจำก
ภัตตกิจแล้ว เจ้ำของงำนก็จัดแจงถวำยเครื่องไทยทำนตำมที่จัดไว้และเพิ่มเติมค่ำจตุปัจจัยตำมควร พระ
อนุโมทนำแล้วกลับไป 
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ฝ่ำยเจ้ำงำนก็จัดแจงเลี้ยงดูปูเสื่อกันเสร็จ แล้วจึงตั้งระเบียบบำยศรี แว่นเวียนแวดล้อมญำติมิตรคนเชิญขวัญก็
มำนั่ง จึงอุ้มหนูโตออกมำนั่งกลำงหอนั่งให้คอยฟังคนเชิญขวัญร่ ำร ำพรรณ พรรณนำสิ้นวำระ ๓ จบแล้ว ก็ออก
เทียน แว่นที่มีรูปหอยออกก่อน เวียนเป็นทักษิณำวัฏ ๓ รอบแล้ว ผู้อวยพรก็รับมำเศกวิษณุเวทย์มนตรำคมน์ 
เป่ำลมแล้วระบำยควันดับเทียนนั้นเป่ำควันให้กุมำรได้รับสัมผัส แล้วผจงผลัดผ้ำหุ้มคลุมบำยศรี หยิบเครื่องพลี 
มีกุ้งพล่ำและปลำย ำ สิ่งละค ำคุกเข่ำป้อน เปิดมะพร้ำวอ่อน ช้อนตักน้ ำน ำให้ซด จุณจันทน์บทกระแจะเจิมเสก
ส่งเสริมสวัสดี ตำมพิธีไสยศำสตร์ พวกพิณพำทย์บรรเลงเพลงครื้นเครงโครม เสียงส่งส ำเนียงโห่สนั่น เมื่อท ำ
ขวัญกุมำรโตเป็นมะโหรำดิเรก เป็นเอ้เอกอึกกระทึก ที่ระลึกทั่วไปส ำหรับให้เป็นตัวอย่ำงคนลำงบำงในภำยหลัง 
จะได้ฟังเป็นกำรดี ครั้นท ำพิธีท ำขวัญแล้ว เป็นที่แผ้วผ่องภิญโญ กุมำรโตจึงส่งผ้ำให้มำรดำรับไว้ เก็บเข้ำไปใน
เรือนพลัน พวกลงขันยื่นเงินตรำให้เสื้อผ้ำตำมฐำนะ ไม่เกณฑ์กะเป็นอัตรำเคยมีมำแต่โบรำณ 

 

ครั้นกำรนั้นเสร็จแล้ว โดยสะดวกเรียบร้อยทุกประกำร พวกละครร ำก็โหมโรงเล่นไปวันหนึ่งจึงเลิกงำน แล้ว
เลี้ยงดูกันส ำรำญในเวลำเย็นอีกครำวหนึ่ง ครั้นล่วงมำอีก ๗ วัน นำงงุดจึงน ำกุมำรโตบุตรออกไปมอบถวำย
ท่ำนพระครูวัดใหญ่ในเมืองพิจิตรอีก แล้วให้ท่ำนสอนสำมเณรสิกขำ นำสะนังคะให้รู้ข้อปฏิบัติในวัตรทำง
สำมเณรภูมิต่อไป 

 

ครั้นถึงเดือน ๘ ปีวอกนั้นเอง นำงงุดมำรดำและคณำญำติใหญ่น้อย ได้จัดบริขำรไตรจีวรและย้อมรัดประคด
ของบิดำที่ได้ก ำชัดมอบหมำยไว้แต่เดิมนั้นเป็นองคะพันธบริขำรพร้อมทั้งบำตรโอตะลุ่ม เสื่อมุ้งน้ ำมันมะพร้ำว
ตะเกียง กับเครื่องถวำยพระอุปัชฌำย์และถวำยพระอันดับอีก ๔ องค์ แล้วพำกันออกไปที่วัด อำรำธนำท่ำนพระ
ครูให้ประทำนบรรพชำแก่กุมำรโต และขอสงฆ์นั่งปรกอีก ๔ องค์ รวมเป็น ๕ ทั้งพระอุปัชฌำย์ลงโบสถ์ พระครู
ก็อนุมัติตำมทุกประกำร 

 

ครั้นสำมเณรโตได้บรรพชำเสร็จแล้ว ก็ตั้งใจเคร่งครัด เกรงต่อพระพุทธอำญำ อุตสำห์เอำใจใส่ปรนนิบัติพระ
อุปัชฌำย์ทุกวันวำร อุตสำห์กิจกำรงำนในหน้ำที่ อุตสำห์เล่ำเรียนคัมภีร์มูละกัจจำยนะปกรณ์ เป็นต้นว่ำเล่ำสูตร
จบเล่ำโจทย์จบจ ำได้แม่นย ำดี เรียนบำลีไวยำกรณ์ ตั้งแต่สนธิ นำม และษมำส ตัทธิต อุณณำท กริต กำรก และ
สนธิพำละวะกำร สัททะสำร สันททะพินธุ์ สัททะสำลินี คัมภีร์มูลทั้งสิ้นจบสิ้นบริบูรณ์แม่นย ำจ ำได้ดี ถึงเวลำค่ ำ
รำตรีก็จุดประทีปถวำยพระอุปัชฌำย์ นวดบำทำบีบแข้งขำนวดเฟ้น หมั่นไต่ถำมสอบทำนในกำรที่เรียนเพียรหำ
ควำมตำมภำษำเด็ก ถำมเล็กถำมน้อยค่อยๆออเซำะพูดจำประจ๋อประแจ๋ กระจุ๋มกระจิ๋มยิ้มย่องเป็นที่ต้องใจใน
ท่ำนพระครุอุปัชฌำย์ ท่ำนเกิดเมตตำกรุณำแนะน ำธรรมปริยำย ท่ำนต้องขยำยเวทย์มนต์ดลคำถำส ำหรับ แรด 
หมี เสือ สำง ช้ำง ม้ำ มหิงสำ โคกระทิงเถื่อนที่ดุร้ำย จระเข้เหรำว่ำยวนเวียนไม่เข้ำใกล้ สุนัขป่ำ สุนัขไน สุนัข
บ้ำน อันธพำล คนเก่งกำจฉกรรจ์เป่ำไปให้งงงันยืนจังงัง ตั้งฐำนภำวนำบริกรรมท ำศูนย์ตรงนี้ฯ ตั้งสติไว้เบื้อง
หน้ำแห่งวิถีจิตอย่ำงนี้ๆ ท่ำนบอกกะละเม็ดวิธีสอนสำมเณรให้ช ำนิช ำนำญ รอบรู้ในวิทยำคุณคำถำมหำนิยม เกิด
เป็นมหำเสน่ห์ทั่วไป สำมเณรโตก็อุตสำห์ร่ ำเรียนได้ในอำคมต่ำงๆ หลำยอย่ำงหลำยประกำร ออกป่ำเข้ำบ้ำน
ทดลองวิชำควำมรู้ ในวันโกนวันพระที่ว่ำงเรียนมูละปกรณ์แล้ว ก็ต้องทดลองวิชำเบ็ดเตล็ดเป็นนิตยกำล จน
คล่องแคล่วช ำนิช ำนำญใช้ได้ดังประสงค์ทุกอย่ำง 
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ครั้นถึงปีจอ โทศก จุลศักรำช ๑๑๕๒ อำยุของสำมเณรโตได้ ๑๕ ปี บวชเป็นเณรได้ ๓ พรรษำ เล่ำเรียน
คัมภีร์มูละกัจจำยนะปกรณ์จบ เข้ำใจไวยำกรณ์ รู้สัมพันธ์บริบูรณ์ ครั้นถึงเดือน ๑๒ ปีจอ โทศกนั้น สำมเณรโต
เกิดกระสันใคร่เรียนคัมภีร์พระปริยัติศำสนำต่อไป 

 

ฝ่ำยท่ำนพระครูได้ฟังค ำสำมเณรโต เข้ำมำร้องขอเรียนคัมภีร์พระปริยัติธรรม อีกท่ำนก็อั้นอกอึกอักอีก ด้วย
คัมภีร์พระปริยัติได้กระจัดกระจำยตกเร่ียเสียหำยป่นปี้มำก แต่ครั้งพม่ำเข้ำมำตีกรุง ซ้ ำสังฆรำชเรือง เผยอตั้ง
ตัวข้ึนเป็นเจ้ำแผ่นดิน ท ำให้สมบัติของวัดวำอำรำมเสียหำยหมดอีกเป็นค ำรบ ๒ ซ้ ำร้ำยพวกผู้ร้ำยเข้ำปล้น
พระพุทธศำสนำคว้ำเอำพระคัมภีร์ปริยัติส ำหรับวัดนี้ไปจนหมดสิ้นเป็นค ำรบ ๓ และวัดแถบนี้ก็หำต ำรำหยิบยืม
กันยำก ถึงจะมีบ้ำงก็เล็กน้อยสักวัดละผูกสองผูก ก็จะไม่พอแก่สติปัญญำของออสำมเณรโต จะเป็นทำงกระดัก
กระเดิก ครั้นกูจะปิดบังเณรเพื่อหน่วงเหนี่ยวชักน ำไปทำงอื่นก็จะเป็นโทษมำกถึงอเวจี ควรกูจะต้องชี้ช่องน ำ
มรรคำจึงจะชอบด้วยพระพุทธศำสนำตำมแบบพระอรหันตำขีณำสพแต่ก่อนๆ เมื่อท่ำนได้กุลบุตรที่ดีมี
สติปัญญำวิสำระทะแกล้วกล้ำ สำมำรถจะท ำกิจพระศำสนำได้ตลอด ท่ำนก็มิได้ทิ้งทอดหวงห้ำมกักขังไว้ ท่ำน
ย่อมส่งกุลบุตรนั้นๆไปสู่ส ำนักพระมหำเถระเจ้ำซึ่งเชี่ยวชำญต่อๆ ไปเป็นล ำดับจนตลอดกุลบุตรนั้นๆ ลุล่วงส ำเร็จ
กิจตำมประสงค์ทุกๆพระองค์มำ ก็กำลนี้สำมเณรโตเธอก็มีปรีชำว่องไว มีอุปนิสัยยินดีต่อพระบวรพุทธศำสนำ
มำกอยู่ ไม่ควรตัวกูเป็นอุปัชฌำย์อำจำรย์จะทำนทัดขัดไว้ 

 

ครั้นท่ำนด ำริเห็นแจ่มแจ้งน้ ำใจที่ถูกต้องตำมคลองพระพุทธศำสนำนิกมณฑลฉะนี้แล้ว ท่ำนจึงมีเถระบัญชำแก่
สำมเณรโตดังนี้ 

 

เออแน่ะ สำมเณรโต ตัวกูนี้มีคัมภีร์มูล กูชอบและกูสอนกุลบุตรได้ตลอดทุกคัมภีร์ แต่กูก็มีแต่คัมภีร์มูลครบ
ครัน เหตุว่ำกูรักกูนิยม กูรวบรวมรักษำไว้ ถึงว่ำจะขำดเรี่ยเสียหำยกระจัดกระจำยไป ก็จัดงำนซ่อมแซมขึ้นไว้จึง
เป็นแบบแผนพร้อมเพรียงอยู่ เพรำะกูมีนิสัยรู้แต่เรื่องมูลและไวยำกรณ์เท่ำนั้น แต่คัมภีร์ปริยัติธรรมนั้นเป็น
ของสุดวิสัยกู กูไม่ได้สะสมต ำรับต ำรำไม่มีคัมภีร์ฎีกำอะไรไว้เลย ในตู้หอไตรเล่ำก็มีแต่หอและตู้อยู่เปล่ำๆ ถ้ำหำก
ว่ำกูจะเที่ยวยืมมำแต่อำรำมอื่นๆ มำบอกมำสอนเธอได้บ้ำง แต่กูไม่ใคร่จะไว้ใจตัวกู ก็คงบอกได้แต่ก็คงไม่ดี 
เพรำะกูไม่สู้ช ำนำญในคัมภีร์พระปริยัตินัก จะกักเธอไว้ ก็จะพำเธอโง่งมงำยไปด้วย เพรำะครูโง่ลูกศิษย์ก็ต้องโง่
ตำม กูเองก็เป็นเพรำะเหตุนี้จึงได้ยอมโง่ แต่ครั้นมำถึงเธอเข้ำจะท ำให้เธอโง่ตำมนั้นไม่ควรแก่กู และว่ำถ้ำเธอมี
ศรัทธำอุตสำหะใคร่แท้ในทำงเรียนคัมภีร์พระปริยัติศำสนำแน่นอนแล้ว กูจะบอกหนทำงให้ กูจะแนะน ำไปถึง
ท่ำนพระครูวัดเมืองไชยนำท ท่ำนพระครูเจ้ำคณะพระองค์นี้ดีมำก ทั้งท่ำนก็คงแก่เรียน ทั้งเป็นผู้เอำใจใส่หมั่น
ตรวจตรำสอบสวนศัพท์แสงถ้อยค ำบำบำทพระศำสนำเสมอ ทั้งบอกพระบอกเณรเสมอ จึงเรียกว่ำมีควำมรู้
กว้ำงขวำงทำงคัมภีร์พระพุทธศำสนำ อรรถฎีกำก็มีมำก ทั้งท่ำนเอำใจใส่ตรวจตรำรวบรวมหนังสือไว้มำก ถึง
นักปรำชญ์ในกรุง ท่ำนก็ไม่หว่ันหวำดสยดสยอง ถ้ำเธอมีควำมอุตส่ำห์จริงๆ เธอก็พยำยำมหำหนทำงไปเรียนกับ
ท่ำนให้ได้เธอจะรู้ธรรมดีทีเดียว 

 



18 
 

ฝ่ำยสำมเณรโตได้สดับค ำแนะน ำของท่ำนพระครูผู้เป็นพระอุปัชฌำย์ดั่งนั้น เธอยิ่งมีกระสันเกิดกระหำยใจใคร่
เรียนรู้ จึงกรำบลำท่ำนพระครู เลยเข้ำไปบ้ำนอ้อนวอนมำรดำและคุณตำโดยอเนกประกำร เพื่อจ ำให้น ำไปถวำย
ฝำกมอบกับท่ำนครูจังหวัด วัดเมืองไชยนำทบุรี 

 

ฝ่ำยคุณตำผล นำงงุดโยมผู้หญิง ฟังสำมเณรโตมำออดแอดอ้อนวอนก็คิดสงสำรไม่อำจขัดขวำงห้ำมปรำมได้ 
จึงได้รับค ำสำมเณรว่ำจะน ำจะพำไปฝำกให้ ขอรอให้จัดเรือจัดคนจัดเสบียงอำหำรก่อนสัก ๒ วัน จะพำไป 
สำมเณรโตได้ฟังก็ดีใจกลับมำสู่อำรำมเดิม 

 

ครั้นรุ่งข้ึนเวลำเย็นๆ นำงงุด ตำผลจึงออกไปกรำบเรียนบอกควำมประสงค์สำมเณรโตแก่ท่ำนพระครูวัดใหญ่
ทุกประกำร แล้วขอลำพำเณรไปส่งตำมใจในวันรุ่งเช้ำพรุ่งนี้ ท่ำนพระครูก็ยินดีอนุญำตตำมประสงค์ ทั้ง ๒ 
ผู้ใหญ่นั้นก็ลำกลับมำบ้ำนจัดเรือจัดคนจัดเสบียงอำหำรไว้พร้อมเสร็จจบริบูรณ์ ครั้นได้เวลำรุ่งเช้ำสำมเณรโต
เข้ำไปฉันที่บ้ำน ครั้นฉันเช้ำแล้วก็ลงเรือแขวออกไปทำงแม่น้ ำไชยนำทบุรี. 

 

(สิ้นข้อควำมในรูปภำพประวัติสมเด็จฯโตที่ฝำผนังฉำกที่ ๒) 

 

ทีนี้จะได้แปลจำกรูปภำพที่ฝำผนังโบสถ์วัดอินทรวิหำร สมเด็จฯโต ท่ำนให้ช่ำงเขียนประวัติของท่ำน เมื่อท่ำนได้
ผ่ำนมำเรียนพระปริยัติธรรมในส ำนัก ท่ำนพระครูหัวเมืองไชยนำทบุรี เจ้ำของท่ำนเขียนไว้ดังนี้ 

 

เขียนท่ำวัดเมืองไชยนำทบุรี เขียนเรือท่ำนจอดอยู่ที่ท่ำวัด เขียนจระเข้ขึน้ทำงหัวเรือของท่ำน เขียนคนหัวเรือ
ของท่ำนนอนหลับ เขียนคนที่สองตกใจตื่นลุกขึ้นโยงโย่ฉุดคนหัวให้ถอยเข้ำมำเพื่อให้พ้นปำกจระเข้ เขียนคน
แจวคนที่สำมนั่งไขว่ห้ำงหัวเรำะ เขียนคนบนบ้ำน ๓ คน แม่ลูกยำยเหนี่ยวรั้งกันขึ้นบ้ำนเรือน กระโตงกระเตง 
กระต่องกระแต่งเพื่อหนีจระเข้ เขียนตำผลนำยเรือออกมำยืนตัวแข็งอยู่ที่อุดเรือ เขียนรูปสำมเณรโตเรียน
คัมภีร์กับท่ำนพระครูจังหวัด วัดเมืองไชยนำทบุรี 

 

ผู้เรียบเรียงจึงอนุมำน สันนิษฐำนตำมลักษณะพร้อมกับเหตุผลแล้วแปลเป็นเรื่อง ควำมดังนี้ 

 

ครั้นคนแจว แจวเรือเป็ดมำสุดระยะทำง ๒ คืนก็ถึงท่ำเรือวัดเมืองไชยนำทบุรี จึงได้จอดเรือเข้ำที่ท่ำในเวลำ
กลำงคืน คนแจวเรือจอดเรือเรียบร้อยแล้ว จึงอำบน้ ำด ำเกล้ำแล้วพักนอนในเรือทั้ง ๓ คน 

 

ครั้นเวลำรุ่งเช้ำสว่ำงแล้ว เจ้ำจระเข้ใหญ่ในน่ำนน้ ำท่ำนั้น ก็ขึ้นเสือกตัวมำตรงหัวเรือเป็ดของตำผลนั้น คนบน
เรือริมตลิ่ง ๓ คน แม่ลูกหญิงผู้ใหญ่ลงอำบน้ ำหน้ำบันไดแต่เช้ำ ครั้นเห็นจระเข้ขึ้นจะคำบคนนอนหลับทีห่ัวเรือ
ใหญ่ จึงพำกันตกใจกลัว แล้วร้องบอกกล่ำวกันโวยวำยขึ้น คนแจวที่ ๒ นอนถัดเข้ำมำ ได้ยินเสียงคนบน
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บ้ำนเรือนนั้นร้องเอะอะโวยวำยจึงตกใจตื่นขึ้น เห็นจระเข้ข้ึนที่ตรงหัวเรือลุกข้ึนโยงโย่จับบั้นเอวคนนอนหลับหัว
เรือ เพื่อจะให้พ้นจำกปำกจะเข้ ส่วนคนแจวเรือคนที่ ๓ ก็ตื่นขึ้นนั่งไขว่ห้ำงหัวเรำะ คนบนบ้ำนที่ก ำลังหนีจระเข้
ขึ้นบันไดผ้ำผ่อนหลุดลุ่ยล่อนจ้อน ลูกเด็กหญิงเหนี่ยวขำแม่ นำงแม่เหนี่ยวขำยำย ยำยผ้ำลุ่ยหมด ก้ำวขำต่อไป
ก็ก้ำวไม่ออก ตำผลอยู่ในเรือก็โผล่ออกมำยืนดูอยู่หน้ำเรืออุดเฉย จะว่ำอย่ำงไรก็ไม่ว่ำดูชอบกล 

 

ฝ่ำยสำมเณรโตก็ลุกข้ึนนั่งภำวนำอยู่ในประทุนเรือ จระเข้ขึ้นมำแล้วก็อ้ำปำกไม่ออกจมก็ไม่ลง และไม่วำดไม่
ฟำดหำงทั้งนั้น ดูอำกำรอ่อนมำก คนบนบ้ำนก็งง คนในเรือก็งันอยู่ท่ำเดียว 

 

ครั้นเวลำเช้ำ โยมของสำมเณรโต ก็จัดแจงหุงต้มอำหำรอยู่ตอนท้ำยเรือเป็ดนั้น ครั้นได้เวลำก็จัดแจงเลี้ยงดูกัน 
ถวำยอำหำรให้เณรขบฉันเสร็จแล้วพอถึงเวลำ ๓ โมงเช้ำ ก็พำเณรขึ้นจำกเรือ เณรเดินหน้ำ ตำผลตำมเณร นำง
งุดโยมผู้หญิงพำกันเดินตำมเป็นแถว ขึ้นกุฏิท่ำนพระครู ครั้นถึงท่ำนพระครูแล้วต่ำงคนต่ำงปูผ้ำลงกรำบกันเป็น
แถว เณรก็ยืนวันทำแล้วลงกรำบท่ำนพระครูแล้วนั่ง 

 

ฝ่ำยท่ำนพระครูเจ้ำวัดเมืองไชยนำทบุรี จึงมีปฏิสันถำรปรำศรัยไต่ถำมถึงเหตุกำรณ์ที่มำ ถำมถึงบ้ำนช่อง และ
ถำมควำมประสงค์ 

 

ฝ่ำยตำผลจึงกรำบเรียนท่ำนว่ำ เณรหลำนชำยของเกล้ำกระผม บวชอยู่ในส ำนักท่ำนพระครูใหญ่ เจ้ำคณะวัด
ใหญ่ ในเมืองพิจิตร ได้ร่ ำเรียนบำลีไวยำกรณ์ทั้ง ๕ คัมภีร์จบแล้ว เณรใคร่จะเรียนคัมภีร์ใหญ่ต่อไป จึงขอเรียน
ที่ท่ำนพระครูวัดใหญ่ แต่ท่ำนไม่เต็มใจสอนเณรและท่ำนพระครูวัดใหญ่ได้แนะน ำเณรให้ได้มำสู่ส ำนักพระเดช
พระคุณเพื่อเล่ำเรียนคัมภีร์ใหญ่กับพระเดชพระคุณแล้วจะมีควำมรู้ดีกว่ำเรียนกับท่ำนๆ แนะน ำมำดังนี้ เณรดีใจ
เต็มใจใคร่เรียนในส ำนักของพระเดชพระคุณ เณรจึงมำรบเร้ำเกล้ำกระผมและมำรดำเณร ขอร้องให้เกล้ำ
กระผมเป็นผู้น ำมำสู่ส ำนักพระเดชพระคุณ ในวันนี้เกล้ำกระผมพร้อมด้วยมำรดำเณร ขอถวำยเณรให้เป็นศิษย์
เรียนพระคัมภีร์กับพระเดชพระคุณต่อไป 

 

ครั้นกล่ำวสุดถ้อยค ำแล้วจึงบอกให้เณรถวำยดอกไม้ธูปเทียนต่อท่ำนพระครู ฝ่ำยท่ำนพระครูผู้รู้พระปริยัติ
ธรรมเมืองไชยนำทบุรี จึงรับเครื่องสักกำระแล้ว พิจำรณำดูเณรก็รู้ด้วยกำรพินิจพิจำรณำว่ำ สำมเณรนี้มีวำสนำ
บำรมีธรรมประจ ำอยู่ สรรพอวัยวะก็สมบูรณ์โตพร้อมไม่บกพร่องต้องตำมลักษณะ ท่ำนก็ออกวำจำว่ำ รูปจะ
ช่วยแนะน ำเสี้ยมสอนให้มีควำมรู้ในคัมภีร์ต่ำงๆ ตำมวัยและภูมิของสำมเณรดังที่โยมทั้ง ๒ ได้อุตส่ำห์มำ
ทำงไกล ไม่เป็นไร รูปจะช่วยให้สมดังปรำรถนำทุกประกำร. 
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ตอนที่ ๔ 

  

ตำผลและนำงงุดก็ดีใจ กรำบไหว้แล้วมอบหมำยฝำกฝังทุกสิ่งอัน แล้วถวำยกับปิยะจรรหรรมัจฉะมังสำหำรทั้ง
ปวงแล้ว พระสมุห์ของท่ำนก็เรียกคนมำยกถ่ำยทันที แล้วจัดห้องหับให้พักอำศัยส ำรำญ ตำผลและนำงงุดก็ยก
บริขำรของสำมเณรเข้ำบรรจุจัดปูอำสน์ เรียบเรียงตั้งไว้ตำมต ำแหน่งแห่งที่ แล้วออกมำกรำบลำท่ำนพระครูลง
ไปพักในเรือ ค้ำงคืนคอยปรนนิบัติสำมเณรดูลำดเลำ กำรอยู่กำรขบฉันบิณฑบำตยำตรำ เห็นว่ำสะดวกดีไม่คับ
แค้นเดือดร้อน พอเป็นที่ไว้วำงใจได้แล้ว จึงข้ึนนมัสกำรลำท่ำนพระครูกลับมำยังบ้ำน ณ แขวงเมืองพิจิตร 

ตั้งแต่สำมเณรโตได้เข้ำสู่ส ำนักท่ำนพระครูวัดเมืองไชยนำทบุรีแล้ว เป็นปรกติก็หมั่นท ำกรณียกิจตำมหน้ำที่และ
อนุโลมตำมข้อกติกำไม่ฝ่ำฝืน ชะอ้อนอ่อนน้อมต่อพระลูกวัดมิให้ขัดอัชฌำสัย เพื่อนศิษย์เพื่อนเณรเหล่ำนั้นก็
ประนีประนอมพร้อมหน้ำไม่ไว้ท่ำ ไม่ถือตัว ไม่หัวสูง อดเอำเบำสู้ ระงับไม่หำเหตุแข่งดีกว่ำเพื่อน ไม่ส่อเสียด
สอพลอพร่อย เรียบร้อยหงิบเสงี่ยมเจียมตัว หมั่นเอำใจใส่รับใช้ปฏิบัติท่ำนพระครูระแวดระวังหน้ำหลัง ท่ำนมี
กิจธุระจะไปไหน ก็จัดกำรสิ่งของที่จะต้องเอำไป ไม่เกี่ยงงอนเพื่อนศิษย์ เวลำท่ำนจะกลับ ก็รับรองเก็บง ำ
สม่ ำเสมอตลอดมำ ครั้นถึงเวลำเรียนก็เข้ำเรียน ถึงครำวฟังก็ฟัง ตั้งสติสัมปชัญญะ ส ำเหนียกส ำเนำเสมอ เรียน
แล้วจดจ ำตกแต้มก ำหนดกฎหมำย กลำงคืนก็เข้ำรับโอวำทปริยำยของท่ำนพระครู สิ่งใดที่ไม่รู้ก็ถำม รู้เท่ำไม่ถึง
ควำมก็ซัก ที่ตรงไหนขัดข้องไม่ต้องกันก็หำรือ ตำมบำฬีที่มีมำในพระคัมภีร์นั้นๆ ถ้ำบทไหนบำทไหนเป็นนิรุติ ไม่
ชอบด้วยเหตุผลไม่เข้ำกัน เธอก็ยังไม่ลงมติไม่ถือเอำควำมคิดเห็นควำมรู้ของตนเป็นประมำณ ตั้งใจวิจำรณ์จน
เห็นถ่องแท้แน่นอนตำมพระบำฬี ในธรรมบททีปะนี ทศะชำติ (๑๐ชำติ) สำรตถ์ สำมนต์ ฎีกำรโยชนำคัณฐี ใน
คมัภีร์พระไตรปิฎกธรรมนั้นทุกวันทุกเวลำ เรียนแปลเป็นภำษำลำวบ้ำง แปลเป็นภำษำเขมรบ้ำง แปลเป็นภำษำ
พม่ำบ้ำงตำมเวลำ ครั้นล่วงมำได้ ๓ ปีเรียนจนถึงแปดปั้นบำฬี สำมเณรโตไม่มีอุปสรรคกีดกั้น ไม่มีอำกำร
เจ็บป่วยไข้สะดวกดีทุกเวลำทั้งไม่เบื่อไม่หน่ำย นิยมอยู่แต่ที่จะหำควำมจริงซึ่งยังบกพร่องภูมิปัญญำอยู่ร่ ำไป 

 

ครั้นถึงเดือน ๑๒ ปีฉลู เบญจศก จุลศักรำช ๑๑๕๕ สำมเณรโตมีควำมกระหำยใคร่จะล่องลงมำร่ ำเรียนใน
ส ำนักรำชบัณฑิตนักปรำชญ์หลวงบ้ำง ใคร่จะเข้ำสู่ส ำนักพระเถระเจ้ำผู้สูงศักดิ์อรรคฐำนในกรุงเทพพระมหำ
นครโดยควำมเต็มใจ 

 

ครั้งสำมเณรโต อำยุได้ ๑๘ ปีย่ำง ปลงใจแน่วแน่แล้วในกำรที่จะละถิ่นฐำน ญำติโยมได้จะทนทำนในกำรอนำถำ
ในกรุงเทพฯ ได้แน่ใจแล้ว จึงได้กรำบกรำนท่ำนพระครูจังหวัดบรรยำยแถลงยกย่องพิทยำคุณและควำมรู้ของ
ท่ำนพระครูเมืองไชยนำทบุรี พอเป็นที่ปลื้มปรำโมทย์ปรำศจำกควำมลบหลู่ดูหมิ่น ด้วยระเบียบถ้อยค ำอันดี
พอสมควรแล้ว ขอลำว่ำเกล้ำกระผมขอถวำยนมัสกำรลำฝ่ำท้ำวเพื่อจะลงไปสู่ส ำนักรำชบัณฑิตย์ ผู้สูงศักดิ์อรรค
ฐำนให้เป็นกำรเชิดชูเกียรติคุณของฝ่ำท้ำวให้แพร่หลำยในกรุงเทพฯ ขอบำรมีฝ่ำท้ำวจงกรุณำส่งเกล้ำกระผมให้
ถึงญำติโยม ณ แขวงเมืองพิจิตรด้วย 

 

ฝ่ำยท่ำนพระครูเจ้ำคณะเมืองไชยนำทบุรีได้ฟัง ซึ่งมีควำมพอใจอยู่แล้วในกำรที่จะแสวงหำศิษย์ที่ดีมีสำระทะ
แกล้วกล้ำองอำจ ฉลำดเฉลียวรอบรู้คัมภีร์ คิดจะส่งศิษย์อย่ำงดีเข้ำกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเผยแพร่ให้ควำมรู้และ
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ควำมดีของท่ำนนั้นโด่งดังปรำกฏแพร่หลำยไปในกรุงเทพฯ อนึ่งสำมเณรองค์นี้ก็เป็นคนดี มีควำมรู้กอปรด้วย
คติสติปัญญำ ควำมเพียรก็กล้ำไม่งอนง้อท้อถอยเลย หัวใจก็จดจ่ออยู่แต่กำรเล่ำเรียนหำควำมรู้ดูฟังตั้งใจจริง 
ไม่เป็นคนโง่งมซมเซำ พอจะเข้ำเทียบเทียมเมธีที่กรุงเทพพระมหำนครได้ ท่ำนพระครูเห็นสมควรจะอนุญำตได้ 
ท่ำนจึงกล่ำวเถระวำทสุนทรกถำ เป็นทำงปลูกผูกอำลัยแก่สำมเณรพอสมควรแล้ว ท่ำนก็ออกวำจำอนุญำตว่ำ 
"ดีแล้ว นิมนต์เถอะจ้ะ" เรำขอรอผลัดจัดกำรส่งสัก ๓ วัน เพื่อเตรียมตัวเตรียมกำรส่งให้เป็นที่เรียบร้อยตำม
ระเบียบแบบธรรมเนียมกำร สำมเณรก็กรำบถวำยนมัสกำรลำมำยังกุฏิที่อยู่ แล้วก็จัดกำรตระเตรียมเก็บสรรพ
สิ่งเครื่องอุปโภคต่ำงๆ ส่งคืนเข้ำที่ตำมเดิม คัมภีร์ที่ยังเรียนค้ำงอยู่ก็ท ำใบยืมๆ ไปเรียนต่อไป สิ่งของที่เหลือ
บริโภคอุปโภคแล้ว ก็แบ่งปันถวำยเพื่อนสำมเณรที่อยู่ที่เคยเป็นเพื่อนกันไว้ใช้สอยพอเป็นทำงผูกอำลัยท ำไมตรี 

 

ครั้นเวลำรุ่งเช้ำแล้ว สำมเณรโตก็ออกพำยเรือสำมปั้นบิณฑบำตไปถึงบ้ำนที่สุดเหนือน้ ำและใต้น้ ำ สำมเณรก็
บอกกล่ำวล่ ำลำแก่ญำติโยมอุปัฏฐำกและที่ปวำรณำและผู้ที่มีวิสำสะทั่วหน้ำกันทั้งสองฝ่ัง ที่อยู่บ้ำนดอนขึ้นไปก็
บอกลำฝำกข้ึนไปทั่วกัน 

 

ฝ่ำยเจ้ำพวกเด็กๆ ลูกศิษย์วัดทั้งปวงรู้ว่ำหลวงพี่เณรของเขำจะลงไปอยู่บำงกอก พวกเด็กทั้งหลำยก็พำกัน
เสียดำย ใจเขำหำย เขำท ำได้แต่หน้ำแห้ง ท ำตำแดงๆ เหตุเขำมีควำมคุ้นเคยรักใคร่อำลัยหลวงพี่สำมเณรโต เขำ
เคยกินอยู่ส ำรำญด้วยอำหำรเกิดทวีข้ึน เพรำะอ ำนำจบำรมีศีลธรรมของสำมเณรโต จนเข้ำของแปลกประหลำด
เหลือเฟือเอื้อเอำใจเขำมำช้ำนำนประมำณ ๓ ปีล่วงมำ 

 

ฝ่ำยแม่รุ่นสำวๆ ครำวกันกับพ่อเณร ซึ่งมีใจโอนเอนไปข้ำงฝ่ำยรัก ก็ท ำอึกอักผะอืดผะอมกระอักกระอ่วน
รัญจวนใจ ด้วยพ่อเณรเธอจะไปอยู่ไกลถึงบำงน้ ำบำงกอก ต่ำงก็อั้นอันอ้นจนใจไม่อำจออกวำจำห้ำมปรำม
เพรำะควำมอำย รักก็รักเสียดำยก็เสียดำย ทั้งควำมยึดถือมุ่งหมำยก็ยังมีอยู่มั่นคงจงใจ ทั้งเกรงผู้หลักผู้ใหญ่จะ
ล่วงรู้ดูแคลน แสนกระดำกท ำกระเดื่องช ำเลืองโฉมพ่อเณรโต แอบโผล่หน้ำต่ำงตำมมองแลลอดสอดตำมช่อง
รั้วหัวบ้ำนแลจนลับนัยน์ตำ เสียวซ่ำนถึงโศกำเช็ดน้ ำตำอยู่ก็มี ฝ่ำยพวกเด็กๆ พอกลับถึงวัด เขำก็ตะโกนบอก
เพื่อนกันว่ำ ต่อแต่วันนี้พวกเรำจะอดกันละโว้ยๆ 

 

ครั้นพระเณรฉันเช้ำแล้ว ท่ำนพระครูเจ้ำคณะจังหวัดจึงเรียกพระปลัดพระสมุห์มำสั่งกำรว่ำ แนะพระปลัดจ๋ำ 
พรุ่งนี้เธอต้องสั่งเลขวัด ให้เขำจัดเรือเก๋ง ๔ แจว คนแจวประจ ำพร้อมและจัดเสบียงทำงไกลให้พร้อมมูลด้วย 
ให้พอเลี้ยงกันทั้งเวลำไปและมำด้วย ส่วนเธอและพระสมุห์ช่วยพำสำมเณรโตเข้ำไปส่งให้ถึงญำติโยมเณร ณ 
เมืองพิจิตรในวันรุ่งพรุ่งนี้แทนตัวดิฉันด้วย พรุ่งนี้มำรับจดหมำยส่งของฉันก่อน 

 

ฝ่ำยพระปลัด ๑ พระสมุห์ ๑ รับเถระบัญชำแล้วออกมำเรียกร้องกะเกณฑ์เลขวัดสั่งให้จัดเรือจัดเสบียงให้พร้อม
ทั้งเครื่องต้มเครื่องแกง หม้อน้อยหม้อใหญ่ กระทะ ข้ำวเหนียว น้ ำตำล มำขำมเปียก พริกสด พริกแห้ง หอม
กระเทียม ขิง ข่ำ กะทือ พริกไท ให้พร้อมไว้ เวลำเที่ยงมำแล้วจอดไว้ที่ท่ำวัดนี้ตำมที่ท่ำนพระครูสั่ง 
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ครั้นรุ่งข้ึนวันที่ ๓ พระปลัดฉันเช้ำแล้วเข้ำหำท่ำนพระครู รับจดหมำยแล้วกรำบลำออกมำ แล้วนัดหมำยพระ
สมุห์และนัดสำมเณรโตว่ำเที่ยงแล้วลงเรือพร้อมกัน ครั้นถึงเวลำฉันเพลแล้ว ขอแรงศิษย์วัดและเพื่อนเณร ๒-
๓ คน ช่วยขนขนบบริขำรหีบ ตะกร้ำ กระเช้ำ กระบุงที่บรรจุของสำมเณรโตลงท่ำวัดพร้อมกัน สำมเณรโตก็เข้ำ
ไปสักกำรวันทำลำท่ำนพระครูด้วยควำมเคำรพ ส่วนท่ำนพระครูก็ประสิทธิ์ประสำทพรให้วัฒนำถำวรภิญโญ
ภำวะยิ่ง ให้สัมฤทธิ์สมควำมมุ่งหมำย จงทุกสิ่งทุกประกำรเทอญ 

 

ครั้นเวลำเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว พระปลัด พระสมุห์ และสำมเณรโต พร้อมคนแจวเรือก็ลงเรือ ได้
เวลำบ่ำยโมงก็ออกเรือทำงแม่น้ ำ บ่ำยหัวเรือไปเมืองพิจิตรในวันนั้น 

 

ครั้นแจวมำ ๒ คืนก็ถึงท่ำบ้ำนสำมเณรโต ฝ่ำยตำผล ยำยลำ นำงงุด เห็นเรือเป็นเก๋งมำจอดท่ำหน้ำบ้ำน ต่ำงก็
ออกมำดู รู้ว่ำท่ำนปลัด ท่ำนสมุห์และสำมเณรโตมำ ก็ดีใจลงไปในเรือต้อนรับและนิมนต์ขึ้นเรือน แล้วขึ้นมำปู
อำสน์ ตักน้ ำเย็น ต้มน้ ำร้อน จัดเภสัชเพลำยำสูบใส่พำนแล้ว ครั้นพระปลัด พระสมุห์ สำมเณรขึ้นมำอำรำธนำที่
หอนั่ง ประเคนหมำก น้ ำ ยำสูบ แล้วก็กรำบ 

 

ครั้นพระปลัดเห็นเจ้ำบ้ำนนั่งปรกติเรียบรำบแล้วจึงปฏิสันถำร และน ำจดหมำยของท่ำนพระครูเมืองไชยนำทบุรี 
ส่งให้ตำผลๆ รับมำอ่ำนได้ทรำบควำมตลอดแล้วด้วยควำมพอใจ เมื่อสนทนำเสร็จจึงพำพระปลัด พระสมุห์และ
สำมเณรออกไปยังวัดใหญ่ เมืองพิจิตรทรำบ 

 

ครั้นท่ำนพระครูอ่ำนดูรู้ข้อควำมตลอดแล้ว ก็เห็นดี เห็นชอบด้วย ตกลงก็เห็นดีเห็นงำมด้วยกันทั้งครูอำจำรย์
และคณะญำติโยมพร้อมใจกันหมด ครั้นได้เวลำ พระปลัด พระสมุห์ ตำผลและนำงงุดก็ลำท่ำนพระครูใหญ่
กลับมำบ้ำน แล้วก็จัดแจงอำหำรเลี้ยงพระเลี้ยงเณร และคนแจวเรือจนอิ่มหน ำส ำรำญแล้วทั้ง ๓ เวลำ ส่วนพระ
ปลัดและพระสมุห์เม่ือได้ท ำสิ่งที่ได้รับมอบหมำยมำเสร็จและสมควรแก่เวลำ ก็ลำเจ้ำล้ำนๆ ก็จัดกำรส่งพระปลัด
และพระสมุห์ให้กลับไปยังวัดเมืองไชยนำทบุรี 

 

ส่วนทำงบ้ำนเมื่อได้ก ำหนด นำงงุดก็จัดเรือจัดคนจัดล ำเลียงเสบียงอำหำรจัดของแจกให้ของฝำกชำวกรุงเทพฯ 
ทั้งของถวำย ของก ำนัลท่ำนผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ลงบรรทุกในเรือเรียบร้อยเสร็จแล้ว ก็เกณฑ์ตำผลให้เป็นผู้น ำ
พร้อมด้วยคนแจวส่งสำมเณรไปกรุงเทพฯ แต่ต้องให้แวะนมัสกำรบูชำพระพุทธชินรำชในวันกลำงเดือน ๑๒ นี้
ก่อน และพ่อต้องอ้อนวอนขอหลวงพ่อชินรำชให้ช่วยคุ้มครองก ำกับรักษำส่งพ่อเณรอย่ำให้มีเหตุกำรณ์ และ
อย่ำให้ป่วยไข้ได้เจ็บอย่ำให้มีภัยอันตรำย ตั้งแต่วันนี้จนตรำบเท่ำจนเฒ่ำจนแก่ และขอให้เณรร่ ำเรียนลุส ำเร็จจง
ทุกสิ่งทุกประกำร กับขอบำรมีหลวงพ่อชินรำชชว่ยปกป้องกันศัตรูหมู่อันธพำล อย่ำผจญและอย่ำเบียดเบียนพ่อ
เณรได้ ขอพ่อจงแวะไหว้บูชำอ้อนวอนว่ำตำมค ำสั่งข้ำนี้อย่ำหลงลืมเลย 
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ฝ่ำยตำผลรับค ำลูกสำวแล้ว ก็ลงเรือออกเรือจำกท่ำหน้ำบ้ำน และให้แจวออกทำงแม่น้ ำพิษณุโลก ล่องมำหลำย
เพลำก็มำถึงวัดพระชินรำชในวันขึ้น ๑๔ เดือน ๑๒ ปีฉลู เบญจศก จุลศักรำช ๑๑๕๕ ปีนั้น 

 

ครั้น ณ วันที่ ๑๕ ค่ ำเดือน ๑๒ ศกนั้น ตำผลนิมนต์สำมเณรโตขึ้นไปโบสถ์พระชินรำช เดินประทักษิณรอบแล้ว 
เข้ำนมัสกำรท ำสักกำรบูชำ สำมเณรยืนขึ้นวันทำแล้วตั้งสักกำระ โดยสักกัจจะเคำรพแก่พระพุทธชินรำช ตำผล
จึงพร่ ำพรรณนำถวำยเณรแก่พระชินรำชและวิงวอนขอฝำก ขอควำมคุ้มครองป้องกัน ขอให้พระพุทธชินรำช
บันดำลดลส่งเสริมแก่สำมเณรตำมค ำนำงงุดโยมของเณรสั่งมำทุกประกำร 

 

ครั้นท ำกำรเคำรพสักกำรบูชำแก่พระพุทธชินรำชเสร็จแล้ว ก็กรำบลำพำสำมเณรโตมำลงเรือแจวล่องมำ ๒ คืน
ก็ถึงหน้ำท่ำวัดบำงล ำพูบน กรุงเทพฯ ตอนเวลำเช้ำ ๒ โมง แรม ๒ ค่ ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู เบญจศก จุลศักรำช 
๑๑๕๕ เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกำลที่ ๑ กรุงเทพพระมหำนคร 

 

ตำผลชำวเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งถอยลงมำตั้งถ่ินฐำนภูมิล ำเนำอยู่เหนือเมืองพิจิตรได้น ำสำมเณรโตผู้หลำนอัน
เป็นลูกของนำงงุดลูกสำว สำมเณรโตนั้นมีอำยุย่ำงเข้ำ ๑๘ ปี ตำผลผู้เป็นตำ จึงได้น ำพำสำมเณรโตขึ้นไปมอบ
ถวำยพระอำจำรย์แก้ววัดบำงล ำพบูน พระนคร ตำผลได้เล่ำถึงกำรเรียนของสำมเณรโตจนกระทั่งถึงท่ำนพระ
ครูจังหวัดเมืองเหนือทั้ง ๒ อำรำม มีควำมเห็นชอบพร้อมกันที่จะให้ลงมำกรุงเทพ เกล้ำกระผมจึงได้น ำสำมเณร
โตมำสู่ยังส ำนักของหลวงพ่อ เพื่อหลวงพ่อจะได้ท ำนุบ ำรุงชี้ช่องน ำทำง ให้สำมเณรด ำเนินหำคุณงำมควำมดีมี
ควำมรู้ยิ่งในพระมหำนครสืบไป 

 

ฝ่ำยพระอำจำรย์แก้วทรำบพฤติกำรณ์ ตำมที่ตำผลเล่ำ ก็เกิดควำมเชื่อ และเลื่อมใสในสำมเณรโต และมี
ควำมเห็นพ้องด้วยกับท่ำนพระครูทั้ง ๒ จังหวัด สมจริงดังที่พยำกรณ์ไว้แต่ยังนอนแบเบำะ และได้รับเป็นลูกไว้ 
จึงนึกข้ึนได้ถึงเงินที่ได้ลั่นวำจำว่ำจะจ้ำงแม่มันเลี้ยงปีละ ๑๐๐ บำท ๓ ปีหย่ำนมเป็นเงินค่ำจ้ำง ๓๐๐ บำท จึง
ให้ศิษย์ที่เป็นไวยำวัจกรหยิบเงินมำ ๓๐๐ บำท ส่งมอบให้ตำผลเพื่อฝำกไปใช้ให้นำงงุดเป็นค่ำน้ ำนมข้ำวป้อน ๓ 
ปี เงิน ๓๐๐ บำท 

 

ตำผลน้อมค ำรับเอำเงิน ๓๐๐ บำท มำก ำไว้สักครู่ เมื่อจวนจะลำกลับ จึงพร่ ำพรรณนำมอบฝำกเณรโดยอเนก
ประกำร แล้วถวำยเงิน ๓๐๐ บำทนั้นคืนหลวงพ่อแก้ว แล้วถวำยอีก ๑๐๐ บำทเป็นค่ำบ ำรุงเณรสืบไป แล้วก็
ลำท่ำนอำจำรย์แก้วไปเยี่ยมญำติพี่น้อง ณ บำงขุนพรหมต่อไป 

 

ฝ่ำยพระอำจำรย์แก้ว จึงจัดห้องหับให้สำมเณรอยู่บนหมู่คณะวัดบำงล ำพูบนวันนั้นมำ เวลำเช้ำก็ลุกข้ึน
บิณฑบำต และส ำรับกับข้ำวของฉันในคณะอำจำรย์แก้วนั้นอุดมล้นเหลือไม่บกพร่อง ทั้งบำรมีศีลและธรรมที่
สำมเณรโตประพฤติดี ก็บันดำลให้มีผู้ข้ึนถวำยเช้ำและเพลและที่ปวำรณำก็กลำยเป็นโภชนะสัปปำยของโยคะ
บุคคลทุกเวลำ 
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ฝ่ำยพระอำจำรย์แก้วเมื่อเห็นเวลำฤกษ์ดีแล้ว จึงได้น ำสำมเณรโตไปฝำกพระโหรำธิบดี, พระวิเชียร กรมรำช
บัณฑิต ให้ช่วยแนะน ำสั่งสอนสำมเณรให้มีควำมรู้ดีในคัมภีร์พระปริยัติธรรมทั้ง ๓ ปิฎก พระโหรำธิบดี, พระ
วิเชียรก็รับและสอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมำ 

 

พระโหรำธิบดี พระวิเชียร อยู่บ้ำนหลังวัดบำงล ำพูบน เสมียนตรำด้วงบ้ำนบำงขุนพรหม ท่ำนขุนพรหมเสนำ 
บ้ำนบำงขุนพรหม ปลัดกรมนุท บ้ำนบำงล ำพูบน เสมียนบุญและพระกระแสร ทั้ง ๗ ท่ำนนี้เป็นคนมั่งคั่ง
หลักฐำนทั้งมีศรัทธำควำมเชื่อมั่นในบวรพุทธศำสนำ เมื่อได้เห็นจรรยำอำกำรของสำมเณรโต และควำม
ประพฤติดี หมั่นเรียนเพียรมำก ปำกคอลิ้นคำงคล่องแคล่วไม่ขัดเขินเคร่งครัดดี รูปร่ำงกำยก็ผึ่งผำยองอำจ ดู
อำกำรมิได้น้อมไปทำงกำมคุณ มรรยำทเณรก็ละมุนละม่อม เมื่อร่ ำเรียนธรรมะในคัมภีร์ไหนก็เอำใจใส่ไต่ถำม
ให้รู้ลักษณะ จะเดินประโยคอะไร ก็ถูกต้องตำมในรูปประโยคแบบอย่ำง ถูกใจอำจำรย์มำกกว่ำผิด ท่ำนทั้ง ๗ 
คนดั่งออกนำมมำนี้พร้อมกันเข้ำเป็นโยมอุปัฏฐำกช่วยกันอุปถัมภ์บ ำรุง หมั่นไปมำหำสู่ที่วัดบำงล ำพูเสมอ และ
สัปปุรุษอื่นๆ ต่ำงก็เลื่อมใสใส่บำตรอย่ำงบริบูรณ์ บำงคนก็นิมนต์แสดงธรรมเทศนำ ถึงฤดูหน้ำเทศน์มหำชำติ
ตำมวัดแถวนั้น คนก็ชอบนิมนต์สำมเณรโตเทศน์หิมพำนต์บ้ำง เทศน์ทำนกัณฑ์บ้ำง เทศน์วันประเวศน์บ้ำง 
เทศน์ชูชกบ้ำง เทศน์จุลพนบ้ำง เทศน์มหำพนบ้ำง เทศน์กุมำรบรรพบ้ำง เทศน์มัทรีบ้ำง เทศน์สักกะบรรพบ้ำง 
เทศน์มหำรำชบ้ำง เทศน์ฉกษัตริย์บ้ำง เทศน์นครกัณฑ์บ้ำง ตกลงเทศน์ได้ถูกต้องทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ท ำเสียงเล็ก
แหลมก็ได้ ท ำเสียงหวำนแจ่มใสก็ได้ ท ำเสียงโฮกฮำกก็ได้ กลเม็ดมหำพนและแหล่สระแหล่รำชสีห์ ว่ำกลเม็ด
แพรวพรำว ที่หยุดที่ไป ที่หำยใจขึ้นลงเข้ำออกสนิททุกอย่ำงทุกกัณฑ์ กระแสเสียงเสนำะน่ำฟังทุกกัณฑ์ ท ำนอง
เป็นหมดไม่ว่ำกัณฑ์อะไรเทศน์ได้ทุกกัณฑ์ จังหวะก็ดีเสมอ แต่สำมเณรโตมิได้มัวเมำหลงใหลในกำรรวยเรื่อง
เทศนำมหำชำติ และมิได้มัวเมำหลงใหลด้วยอุปัฏฐำกมำก เอำใจใส่แต่กำรเรียนกำรปฏิบัติทำงเพลิดเพลินเจริญ
สมณธรรมเป็นเบื้องหน้ำ จึงได้เป็นที่รักที่นับถือของท่ำนโหรำธิบดี, พระวิเชียร, เสมียนตรำด้วง, ปลัดกรมนุท, 

ขุนพรหมเสนำ, และท่ำนขรัวยำยโหง, เสมียนบุญ, พระกระแสร, ท่ำนยำยง้วน และใครต่อใครอีกเป็นอันมำกจน
จดไม่ไหว 

 

ครั้นถึงเดือนห้ำ ปีขำล ฉศก จุลศักรำช ๑๑๕๖ เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชกำลที่ ๑ กรุงเทพพระมหำนครฯ พระชนมำยุ
กำลแห่งสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศรสุนทร ย่ำงขึ้นได้ ๒๘ พระพรรษำโดยจันทรคตินิยม อำยุ
สำมเณรโตก็ได้ ๑๘ ปีบริบูรณ์ในเดือน ๕ ศกนั้น 

 

จึงท่ำนพระโหรำธิบดี, พระวิเชียร, เสมียนตรำด้วง ได้พิจำรณำเห็นกิริยำท่ำทำง และจรรยำอำกำรสติปัญญำ
อย่ำงเยี่ยมแปลกกว่ำที่เคยได้เห็นมำแต่ก่อน ทั้งมีรัดประคดหนำมขนุนคำดด้วย จะทักถำมและพยำกรณ์เองก็ใช่
เหตุ จึงปรึกษำเห็นตกลงพร้อมกันว่ำควรจะน ำเข้ำถวำยตัวแด่สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศร
สุนทรให้ได้ทรงทอดพระเนตร อนึ่งพระองค์ท่ำนก็ทรงโปรดพระและเณรที่ร่ ำเรียนรู้ในธรรมทั้ง ๒ คือ คัณถ
ธุระและวิปัสสนำธุระ บำงทีพ่อเณรมีวำสนำดีก็อำจจะเป็นพระหลวงเณรหลวงก็ได้ ครั้นท่ำนขุนนำงทั้ง ๓ 
ปรึกษำตกลงเห็นพร้อมใจกันแล้ว จึงแนะน ำให้สำมเณรโตให้รู้ตัวว่ำ จะน ำเข้ำเฝ้ำสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำ
ฟ้ำกรมหลวงอิศรสุนทร ในวันเดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ ำ ศกนี้เป็นแน่ 
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ฝ่ำยสำมเณรรู้ตัวแล้ว จึงเตรียมตัวสุผ้ำย้อมผ้ำ และสุย้อมรัดประคดหนำมขนุนของโยมผู้หญิงให้มำนั้น ซึ่งโยม
ผู้หญิงกระซิบสั่งสอนเป็นควำมลับก ำกับมำด้วย ฟอกย้อมรัดประคดสำยนั้นจนใหม่เอี่ยมดี 

 

ครั้นถึงวันก ำหนด จึงพระโหรำธิบดี, พระวิเชียร, และเสมียนตรำด้วงได้ออกมำที่วัดบำงล ำพู เรียนกับท่ำน
อำจำรย์แก้ว ให้รู้ว่ำจะพำสำมเณรโต เข้ำเฝ้ำถวำยตัวแด่สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศรสุนทรฯ 
พระอำจำรย์แก้วก็อนุมัติตำมใจแล้วท่ำนจึงเรียกสำมเณรโต มำซ้ ำร่ ำสอนทำงขนบธรรมเนียมเดินนั่ง พูดจำกับ
จ้ำวใหญ่นำยโตใช้ถ้อยค ำอย่ำงนั้นๆ เมื่อจะทรงถำมอะไรมำก็ให้มีสติระวังระไว พูดมำกเป็นขี้เมำก็ใช้ไม่ได้ พูด
น้อยจนต้องซักต่อก็ใช้ไม่ได้ ไม่พูดก็ใช้ไม่ได้ พูดเข้ำตัวก็ใช้ไม่ได้ จงระวังตั้งสติสัมปชัญญะไว้ในถ้อยค ำของตน 
เมื่อพูดอย่ำจ้องหน้ำตรงพระพักตร์ เมื่อพูดอย่ำเมินเหม่ไปทำงอื่น ตั้งอกตั้งใจเพ็ดทูลให้เหมำะถ้อยเหมำะค ำ ให้
ชัดถ้อยชัดค ำ อย่ำหัวเรำะ อย่ำตกใจ อย่ำกลัว อย่ำกล้ำ จงท ำหน้ำให้ดี อย่ำมีควำมสะทกสะท้ำน จงไปห่มผ้ำ
ครองจีวรให้เรียบร้อย ไปกับคุณพระเดี๋ยวนี้ 

 

สำมเณรโตน้อมค ำนับรับเถโรวำทใส่เกล้ำแล้ว ไปห้องครองผ้ำ คำดรัดประคดเสร็จแล้ว จุดธูปเทียนอำรำธนำ
พระบริกรรมภำวนำประมำณอึดใจหนึ่ง แล้วก็ออกเดินมำหำพระโหรำธิบดี พระวิเชียร เสมียนตรำด้วง ท่ำนทั้ง 
๓ จึงนมัสกำรลำพระอำจำรย์แก้ว แล้วพำสำมเณรโตลงเรือแหวด ๔ แจว คนแจวก็ล่องลงมำจอดที่ท่ำต ำหนัก
แพหน้ำพระรำชวังเดิม แล้วน ำพำสำมเณรขึ้นไปบนท้องพระโรงในพระรำชวังเดิม ณ ฝั่งธนบุรีใต้วัดระฆังนั้น 

 

ฝ่ำยพนักงำนหน้ำท้องพระโรง น ำควำมขึ้นกรำบทูลว่ำ พระโหรำธิบดี พำสำมเณรมำเฝ้ำ จึงเสด็จออกท้องพระ
โรง ทรงปรำศรัยทักถำมพระโหรำธิบดี พระวิเชียร และเสมียนตรำด้วงแล้ว ได้ทรงสดับค ำพระโหรำธิบดีกรำบ
ทูลเสนอคุณสมบัติของสำมเณรขึ้นก่อน เพื่อให้ทรงทรำบ 

 

จึงทอดพระเนตรสำมเณรโต ทรงเห็นสำมเณรโตเปล่งปลั่งรังสี รัศมีกำยออกงำมมีรำศี เหตุด้วยก ำลังอ ำนำจ
ศีลคุณ สมำธิคุณ ปัญญำคุณ หำกอบรมสมกับผ้ำกำสำวพัตร์ และมีรัดประคดหนำมขนุนอย่ำงของขุนนำง
นำยต ำรวจใหญ่ คำดเป็นบริขำรมำด้วย. 
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ตอนที่ ๕ 

  

สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงฯ พระองค์นั้น ทรงพระเกษมสันต์โสมนัสยิ่งนัก จึงเสด็จตรงเข้ำจับมือ
สำมเณรโตแล้วจูงให้มำนั่งพระเก้ำอี้เคียงพระองค์ แล้วทรงถำมว่ำอำยุเท่ำไรฯ ทูลว่ำ ขอถวำยพระพรอำยุได้ 
๑๘ เต็มในเดือนนี้ฯ ทรงถำมว่ำ เกิดปีอะไรฯ ทูลว่ำ ขอถวำยพระพรเกิดปีวอกอัฐศกฯ รับสั่งถำมว่ำ บ้ำนเกิดอยู่
ที่ไหนฯ ทูลว่ำขอถวำยพระพรฯ บ้ำนเดิมอยู่ใต้เมืองก ำแพงเพชร แล้วย้ำยลงมำตั้งบ้ำนอยู่เหนือเมืองพิจิตร ขอ
ถวำยพระพรฯ รับสั่งถำมว่ำ โยมผู้ชำยชื่ออะไรฯ ทูลว่ำ ขอถวำยพระพร ไม่รู้จักฯ รับสั่งถำมว่ำ โยมผู้หญิงช่ือ
อะไรฯ ทูลว่ำ ขอถวำยพระพร ชื่อแม่งุดฯ รับสั่งถำมว่ำ ท ำไมโยมผู้หญิงไม่บอกตัวโยมผู้ชำยให้เจ้ำกูรู้จักบ้ำงหรือ
ฯ ทูลว่ำ โยมผู้หญิงเป็นแต่กระซิบบอกว่ำเจ้ำของรัดประคดนี้เป็นเจ้ำคุณแม่ทัพขอถวำยพระพร 

 

ครั้นทรงได้ฟัง ตระหนักพระหฤทัยแล้ว ทรงพระปรำโมทย์เอ็นดูสำมเณรยิ่งข้ึน จึงทรงรับสั่งทึกทักว่ำ แน่ะ คุณ
โหรำ เณรองค์นี้ ฟ้ำจะทึกเอำเป็นพระโหรำน ำช้ำงเผือกเข้ำมำถวำย จงเป็นเณรของฟ้ำต่อไป ฟ้ำจะเป็นผู้อุปถัมภ์
บ ำรุงเอง แต่พระโหรำต้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงช่วยสอนแทนฟ้ำ ทั้งพระวิเชียรและเสมียนตรำด้วง ช่วยฟ้ำบ ำรุงเณร 
เณรก็อย่ำสึกเลยไม่ต้องอนำทรอะไร ฟ้ำขอบใจพระโหรำมำกทีเดียว แต่พระโหรำอย่ำทอดธุระทิ้งเณรช่วยเลี้ยง 
ช่วยสอนต่ำงหูต่ำงตำช่วยดูแลให้ดีด้วย และเห็นจะต้องย้ำยเณรให้มำอยู่กับสมเด็จพระสังฆรำชมี จะได้ใกล้ๆ 
กับฟ้ำ ให้อยู่วัดนิพพำนำรำมจะดี (วัดนิพพำนำรำม คือวัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษดิ์เดี๋ยวนี้) 

 

ครั้นรับสั่งแล้ว จึงทรงพระอักษรเป็นลำยพระรำชหัตถเลขำมอบสำมเณรโตแก่สมเด็จพระสังฆรำช (มี) แล้วส่ง
ลำยพระรำชหัตถเลขำนั้นมอบพระโหรำธิบดีให้น ำไปถวำย พระโหรำธิบดีน้อมเศียรค ำนับรับมำแล้วกรำบถวำย
บังคมลำ ทั้งพระวิเชียรและเสมียนตรำด้วง สำมเณรโตก็ถวำยพระพรลำ แล้วก็เสด็จขึ้น 

 

ฝ่ำยขุนนำงทั้ง ๓ ก็พำสำมเณรลงเรือแจวข้ำมฟำกมำขึ้นท่ำวัดมหำนิพพำนำรำมตำมค ำสั่ง พำเณรเดินขึ้นบน
ต ำหนักสมเด็จพระสังฆรำช (มี) ครั้นพบแล้วต่ำงถวำยนมัสกำร พระโหรำธิบดีก็ทูลถวำยลำยพระรำชหัตถเลขำ
แก่สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำฯ คลี่ลำยพระหัตถ์ออกอ่ำนดูรู้ควำมในพระกระแสรับสั่งนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้พระครู
ใบฎีกำไปหำตัวพระอำจำรย์แก้ว วัดบำงล ำพบูน ซึ่งเป็นเจ้ำของสำมเณรเดิมนั้นขึ้นมำเฝ้ำ ครั้นพระอำจำรย์แก้ว
มำถึงแล้วจึงรับสั่งให้อ่ำนพระรำชหัตถ์เลขำ พระอำจำรย์แก้วอ่ำนแล้วทรำบว่ำพระยุพรำชนิยมก็มีควำมช่ืนชอบ 
อนุญำตถวำยเณรให้เป็นเณรอยู่วัดนิพพำนำรำมต่อไป ได้รับนิสัยแต่สมเด็จพระสังฆรำชด้วยแต่วันนั้นมำ 

 

สำมเณรโตนั้นก็อุตส่ำห์ท ำวัตรปฏิบัติแก่สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ และเข้ำเรียนคัมภีร์พระปริยัติธรรม จนทรำบ
สันธวิธีของสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำจนช ำนิช ำนำญดี และเรียนกับพระอำจำรย์เสม วัดนิพพำนำรำมอีกอำจำรย์
หนึ่งด้วย 
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ครั้นถงึเดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศก จุลศักรำช ๑๑๕๙ เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกำลที่ ๑ กรุงเทพพระมหำนครฯ จึง
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศรสุนทร ทรงพระค ำนวณปีเกิดของสำมเณรโต เป็นก ำหนดครบ 
๒๑ ปีบริบูรณ์ ควรอุปสมบทได้แล้ว จึงรับสั่งให้พระโหรำธิบดีกับเสมียนตรำด้วงมำเฝ้ำ แล้วทรงรับสั่งโปรดว่ำ 
พระโหรำฯต้องไปบวชสำมเณรโตแทนฟ้ำ ต้องบวชที่วัดตะไกร เมืองพิษณุโลก แล้วทรงมอบกิจกำรทั้งปวงแก่
พระโหรำธิบดี พร้อมทั้งเงินที่จะใช้สอย ๔๐๐ บำท ทั้งเครื่องบริขำรพร้อม และรับสั่งให้ท ำขวัญนำค เวียนเทียน
แต่งตัวนำคอย่ำงแบบนำคหลวง กำรซู่ซ่ำแห่แหนนั้นอนุญำตตำมใจญำติโยมและตำมคติชำวเมือง แล้วรับสั่งให้
เสมียนตรำด้วงแต่งท้องตรำบัวแก้วขึ้นไปวำงให้เจ้ำเมืองพิษณุโลก ให้เจ้ำเมืองเป็นธุระช่วยกำรบวชนำค
สำมเณรโต ให้เรียบร้อยดีงำม ตลอดทั้งกำรเลี้ยงพระเลี้ยงคน ให้อิ่มหน ำส ำรำญทั่วถึงกัน กับทั้งให้ขอแรงเจ้ำ
เมืองก ำแพงเพชร เจ้ำเมืองพิจิตร เจ้ำเมืองพิชัยและเจ้ำเมืองไชยนำมบุรี ให้มำช่วยกันดูแลกำรงำน ให้เจ้ำเมือง
พิษณุโลกจัดกำรงำนในบ้ำนในจวนนั้นให้เรียบร้อยและให้ได้บวชภำยในข้ำงข้ึนเดือน ๖ ปีนี้ แล้วแต่จะสะดวก
ด้วยกันทั้งฝ่ำยญำติโยมของเณร 

 

รับสั่งให้สังฆกำรีในพระรำชวังบวร วำงฎีกำอำรำธนำสมเด็จพระวันรัต วัดระฆัง ให้ขึ้นไปบวชนำคที่วัดตะไกร 
ให้ขึ้นไปแต่ข้ำงขึ้นอ่อนๆ ให้ส ำเร็จกิจบรรพชำอุปสมบทภำยในกลำงเดือน ให้ไปนัดหมำยกำรงำนต่อเจ้ำเมือง
พิษณุโลกพร้อมด้วยญำติโยมของเณร และตำมเห็นดีของเจ้ำเมืองด้วย พระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง รับพระ
กระแสรับสั่งแล้วถวำยบังคมลำออกมำจัดกิจกำรตำมรับสั่งทุกประกำร 

 

ฝ่ำยข้ำงญำติโยมของสำมเณรโต ทรำบพระกระแสรับสั่งแล้ว จึงจัดเตรียมเข้ำของไว้พร้อมสรรพ แล้วไปนิมนต์
ท่ำนพระอำจำรย์แก้ววัดบำงล ำพูบนให้เป็นพระกรรมวำจำจำรย์ รับขึ้นไปพร้อมด้วยตน แล้วนิมนต์ท่ำนเจ้ำ
อธิกำรวัดตะไกรเป็นอนุสำวนำจำรย์ จะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่สมเด็จพระอุปัชฌำย์จะก ำหนดให้ และเผดียง
พระสงฆ์อันดับ ๒๕ รูป ในวัดตะไกรบ้ำง วัดที่ใกล้เคียงบ้ำง ให้คอยฟังก ำหนดวันที่สมเด็จพระอุปัชฌำย์จะ
ก ำหนดให้ 

 

ฝ่ำยพระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง จึงจัดเรือญวนใหญ่ ๖ แจว ๑ ล ำ เรือญวนใหญ่ ๘ แจว ๑ ล ำ, เรือครัว ๑ 
ล ำ คนแจวพร้อม และจัดหำผ้ำไตรคู่สวดอุปัชฌำย์ จัดเทียนอุปัชฌำย์คู่สวด จัดเครื่องท ำขวัญนำคพร้อมผ้ำยก 
ตำลอมพอก แว่น เทียน ขันถม ผ้ำคลุม บำยศรี เสร็จแล้ว เอำเรือ ๖ แจว ไปรับสมเด็จพระวันรัต ลำเณรจำก
สมเด็จพระสังฆรำช แล้วน ำมำลงเรือ ๖ แจว ส่วนพระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง ไปลงเรือ ๘ แจว 

 

เรือสมเด็จพระวันรัตและสำมเณรโต เรือพระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง ออกเรือแจวขึ้นไปทำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ตำมกันเป็นแถวขึ้นไปรอนแรมค้ำงคืนตำมหนทำงล่วงเวลำ ๒ คืน ๒ วัน ก็ถึงเมืองพิษณุโลก ตรงจอดที่ที่หน้ำ
จวนพระยำพิษณุโลก เสมียนตรำด้วงจึงขึ้นไปเรียนท่ำนผู้ว่ำรำชกำรเมืองให้เตรียมตัวรับท้องตรำบัวแก้ว และ
รับรองเจ้ำประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดระฆัง ตำมพระกระแสรับสั่ง 
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ครั้นท่ำนพระยำพิษณุโลกทรำบแล้ว จึงจัดกำรรับท้องตรำก่อน เสมียนตรำด้วงจึงเชิญท้องตรำบัวแก้วขึ้นไปบน
จวน เชิญท้องตรำตั้งไว้ตำมที่เคยรับมำแต่กำลก่อน เมื่อเจ้ำเมือง ยกกระบัตร กรมกำรมำประชุมพร้อมกันแล้ว 
เสมียนตรำด้วงจึงแกะครั่งประจ ำถุงตรำ เปิดซองออกอ่ำนท้องตรำ ให้เจ้ำเมือง ยกกระบัตร กรมกำรฟัง ทรำบ
พระประสงค์ และพระกระแสรับสั่งตลอดเรื่องแล้ว เจ้ำเมืองกรมกำรน้อมค ำนับถวำยบังคมพร้อมกันแล้ว 
เสมียนตรำด้วงจึงวำงไว้บนพำนถมบนโต๊ะแล้วคุกเข่ำถวำยบังคม ภำยหลังแล้วจึงค ำนับท่ำนเจ้ำเมือง ไหว้
ยกกระบัตร กรมกำรทั่วไป ตำมฐำนันดรแลอำยุ ท่ำนเจ้ำเมืองจึงลงไปอำรำธนำสมเด็จพระวันรัต และสำมเณร
โตขึ้นพักบนหอนั่งบนจวน กระท ำควำมค ำนับต้อนรับเชื้อเชิญตำมขนบธรรมเนียม โดยเรียบร้อยเป็นอันดี ผู้ว่ำ
รำชกำรจึงสั่งหลวงจ่ำเมือง หลวงศุภมำตรำ ๒ นำย ให้ออกไปบอกข่ำวท่ำนสมภำรวัดตะไกรให้ทรำบว่ำ สมเด็จ
พระวันรัตวัดระฆัง มำถึงตำมรับสั่งแล้ว ให้ท่ำนสมภำรจัดเสนำสน์ปูอำสนะให้พร้อมไว้ ขำดแคลนอะไร หลวงจ่ำ
เมือง หลวงศุภมำตรำ ต้องช่วยท่ำนสมภำร สั่งหลวงแพ่ง หลวงวิจำรณ์ ให้จัดที่พักคนเรือและน ำเรือเข้ำโรงเรือ 
เอำใจใส่ดูแลรักษำเหตุกำรณ์ทั่วไป สั่งขุนสรเลขให้ขอแรงก ำนันที่ใกล้ๆ ช่วยยกส ำรับเลี้ยงพระเลี้ยงคนในตอน
พรุ่งนี้ จนตลอดงำน สั่งพระยำยกกระบัตรให้มีตรำเรียกเจ้ำเมืองทั้ง ๔ ให้มำถึงปะรืนนี้ สั่งหลวงจู๊ให้ขอก ำลัง
เลี้ยงฝีพำยบำงกอก สั่งรองวิจำรณ์ รองจ่ำเมือง ให้นัดประชุมก ำนันในวันปะรืนนี้ สั่งรองศุภมำตรำให้เขียนใบ
เชิญพ่อค้ำคฤหบดี ครั้นเวลำเย็นเห็นว่ำที่วัดจัดกำรเรียบร้อยแล้ว จึงอำรำธนำสมเด็จพระวันรัต ออกไปพักผ่อน
อิริยำบถที่วัด สบำยกว่ำพักบ้ำนตำมวิสัยพระ ส่วนท่ำนเจ้ำเมืองพร้อมด้วยเสมียนติดตำมส่งสมเด็จพระวันรัต 
ณ วัดตะไกร และนัดหมำยสำมเณรโตให้นัดญำติโยมพร้อมหำรือกันใน ๒ วันนี้ 

 

ครั้นท่ำนเจ้ำเมืองมำส่งสมเด็จพระวันรัตที่วัดตะไกรถึงแล้ว ได้ตรวจตรำเห็นว่ำเพียงพอถูกต้องแล้ว จึงสั่ง
กรรมกำร ๒ นำยให้อยู่ที่วัดคอยระวังปฏิบัติ และให้ก ำนันต ำบลนี้คอยดูแลระวังพวกเรือญำติโยมของสำมเณร
โต อย่ำให้มีเหตุกำรณ์ได้ ครั้นสั่งเสียเสร็จแล้วจึงนมัสกำรลำสมเด็จพระวันรัต นัดหมำยกับท่ำนว่ำ อีก ๒ หรือ 
๓ วัน จึงจะออกมำให้พร้อม จะได้นัดหมำยกำรงำนให้รู้กัน แล้วนมัสกำรลำมำจัดแจงกำรเลี้ยงดูที่บ้ำนอีก ท่ำน
เจ้ำเมืองได้สั่งให้หลวงช ำนำญคดีจัดห้องนอนบนจวนให้ข้ำหลวงและเสมียนตรำ พักให้เป็นที่ส ำรำญ สั่งในบ้ำน
หุงต้มเลี้ยงคนเลี้ยงแขกเลี้ยงกรรมกำรที่มีหน้ำที่ท ำงำนในวันพรุ่งนี้ ต่อไปติดกันไปในกำรเลี้ยง 

 

(สิ้นใจควำมในรูปภำพประวัติเขียนไว้ในฉำกที่ ๓ เท่ำนั้น ในประวัติที่ฝำผนังโบสถ์เป็นฉำกที่ ๔ เจ้ำของท่ำนให้
เขียนไว้ดังนี้ เขียนรูปสมเด็จพระวันรัต เขียนรูปอำจำรย์แก้ว เขียนรูปวัดตะไกร เขียนบ้ำนเจ้ำเมือง เขียนคนมำ
ช่วยงำนทั้งทำงบกทำงน้ ำ เขียนพวกกระบวนแห่นำค เขียนรูปท่ำนนิวัติออกเป็นเจ้ำนำค เขียนพวกเต้นร ำท ำท่ำ
ต่ำงๆ เขียนคนพำยเรือน้ ำเป็นคลื่น จึงอนุมำนสันนิษฐำนใคร่ครวญกอปรเหตุกอปรผลเข้ำได้ควำมดังนี้) 

 

ครั้นล่วงมำอีก ๓ วัน เจ้ำเมืองก ำแพงเพชร ๑ เจ้ำเมืองพิจิตร ๑ เจ้ำเมือง ไชยนำทบุรี ๑ เจ้ำเมืองพิชัย ๑ พ่อค้ำ
คฤหบดี ก ำนันในต ำบลเมืองพิษณุโลก กรมกำรเมืองพิษณุโลกทั้งสิ้น มำประชุมพร้อมกันที่จวนท่ำนเจ้ำเมือง
พิษณุโลก ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกจึงได้พำคนทั้งปวงออกไปประชุมที่ศำลำใหญ่วัดตะไกร โดยอำรำธนำสมเด็จ
พระวันรัต ให้ลงมำประชุมร่วมด้วยพร้อมทั้งตำผลนำงงุด และคณะญำติของสำมเณรโต ครั้นเข้ำในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกจึงขอควำมตกลงที่แม่งุดเจ้ำของนำคหลวงนั้นก่อน ว่ำกำรบวชนำคหลวง
ครั้งนี้ มีพระกระแสรับสั่งโปรดเกล้ำให้เจ้ำเมือง กรมกำรอ ำเภอ เจ้ำภำษี นำยอำกร คฤหบดี ทั้งปวงนี้เป็นผู้ช่วย
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สนับสนุนกำรจนตลอดแล้วโดยเรียบร้อย แต่รับสั่งให้อนุมัติตำมเจ้ำของนำคหลวง ก็ฝ่ำยแม่งุดเป็นมำรดำจะ
คิดอ่ำนอย่ำงไรขอให้แจ้งมำ ฝ่ำยบ้ำนเมืองจะเป็นผู้ช่วยอ ำนวยกำรทั้งสิ้น 

 

ฝ่ำยนำงงุดจึงเรียนท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกว่ำ ดิฉันกะไว้ว่ำจะบวชแต่เช้ำ บวชแล้วเลี้ยงเช้ำทั้ง ๒๙ รูป เลี้ยงเพล
อีก ๒๙ รูป ดิฉันจะตั้งโรงครัวที่วัดนี้ ดิฉันใคร่จะมีพิณพำทย์ กลองแขกตีกระบี่กระบอง มีแห่นำค มีแห่พระใหม่ 
มีกำรสมโภชฉลองพระใหม่ ดิฉันใคร่จะนิมนต์ท่ำนพระครวัูดใหญ่ที่เมืองพิจิตร ๑ ท่ำนพระครูที่วัดเมืองไชย
นำท ๑ มำสวดมนต์ฉันเช้ำในกำรฉลองพระใหม่ มีกำรท ำขวัญเวียนเทียน มีกำรสมโภชพระใหม่ มีกำรมหรสพ
ด้วยเจ้ำค่ะ ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลก ก็รับที่จะจัดท ำตำมทุกประกำร 

 

ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลก หันเข้ำขอประทำนมติ ต่อสมเด็จพระวันรัต ต่อไปว่ำเมื่อวันไหนจะสะดวกในรูปกำรเช่นนี้ 
สมเด็จพระวันรัตตอบว่ำ โครงกำรที่ร่ำงรูปเช่นนี้เป็นหน้ำที่ที่เจ้ำคุณจะด ำริและสั่งกำรจะนำนวันสักหน่อย ข้ำเจ้ำ
คิดเห็นเหมำะว่ำวันขึ้น ๑๔ ค่ ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศกนี้ เป็นวันนิวัติสำมเณรออกมำเป็นเจ้ำนำค สำมโมงเย็น
วันนั้นห้อมล้อมอุปสัมปทำเปกข์เข้ำไปท ำขวัญในจวน ให้นอนค้ำงในจวน เช้ำมืดจัดขบวนแล้วแห่มำ วันขึ้น ๑๕ 
ค่ ำ เดือน ๖ เวลำ ๑ โมงเช้ำ บวชเสร็จ ๒ โมงเช้ำ พระฉัน มีมหรสพเรื่อยไปวันยังค่ ำ พอ ๕ โมงเย็นจัดกระบวน
แห่พระใหม่ เข้ำไปในจวนเจ้ำคุณ เริ่มกำรสวดมนต์ธรรมจักรต่อ ๑๓ ต ำนำน ตำมแบบหลวง แล้วรุ่งเช้ำฉัน ฉัน
แล้วเลี้ยงกัน มีเวียนเทียน แล้วมีกำรเล่นกันไปวันยังค่ ำอีกค่ ำลงเสร็จกำร เจ้ำเมืองรับเถรวำทว่ำ สำธุ เอำละ 

 

ครั้นท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลก หำรือด้วยสมเด็จพระวันรัต ลงมติก ำหนดกำรก ำหนดวันเป็นที่มั่นคงแล้ว จึง
ประกำศให้บรรดำที่มำประชุมกันรู้แน่ว่ำ วันขึ้น ๑๔ ค่ ำ เดือน ๖ เป็นวันท ำขวัญ วันขึ้น ๑๕ ค่ ำ เดือน ๖ เป็น
วันบวชเช้ำ ตำมโครงกำรบวชนำคหลวงครำวนี้มีรำยกำรอย่ำงนั้นๆ ท่ำนทั้งหลำยทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย จงได้
ก ำหนดไว้ทุกคน และขอเชิญไปฟังค ำสั่งที่แน่นอนที่จวนอีกครั้ง แล้วท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกก็นมัสกำรลำสมเด็จ
พระวันรัตและพระสงฆ์ทั้งปวง น ำเจ้ำเมืองทั้ง ๔ กับบรรดำที่มำประชุมกันสู่จวน ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกจึง
แสดงสุนทรกถำชะลอเกียรติคุณของทำงพระรัฏฐะปสำสน์ ปลุกน้ ำใจข้ำรำชกำร และรำษฎรทั้งปวงให้มีควำม
เอื้อเฟื้อต่อพระกุศลอันนี้ พอเป็นที่พร้อมใจกันแล้ว จึงสั่งกิจกำรทั้งปวงและแบ่งหน้ำที่ทุกแห่งต ำแหน่งกำร ทั้ง
ทำงที่วัดและจัดที่บ้ำน ตลอดกำรปรุงปลูกมุงบังบุดำษปูปัดจัดตั้งแบกหำมยกขน และขอแรงมำช่วยเพิ่มพระ
บำรมีกุศลตำมมีตำมได้ตำมสติก ำลังควำมสำมำรถจงทุกก ำนัน เป็นต้นว่ำของเลี้ยงกันเข้ำโรงครัวถั่วผัก 
มัจฉะมังสำกระยำกำรตำลโตนด ตำลทรำย หมำก มะพร้ำว ข้ำวเหนียว ข้ำวสำร เจ้ำภำษีนำยอำกรขุนต ำบล
ช่วยกันให้แข็งแรง พวกที่ไม่มีจะให้มีแต่ตีเป่ำเต้นร ำท ำท่ำพิณพำทย์กลองแขก กระบี่กระบอง ชกมวย มวยปล้ ำ 
ใครมีอะไรมำช่วยกันให้พร้อม ทั้งของข้ำวน ำมำเข้ำโรงครัว แต่ ณ วันขึ้น ๘ ค่ ำ เดือน ๖ เป็นต้นไป จนถึงขึ้น 
๑๓ ค่ ำ สิ้นก ำหนดส่งจะลงบัญชีขำด กำรโยธำเล่ำให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ ในวันขึ้น ๑๓ ค่ ำเหมือนกัน ฝ่ำยท่ำน
เจ้ำเมืองทั้ง ๔ จงน ำฎีกำสวดมนต์ฉันเช้ำ ไปวำงฎีกำอำรำธนำพระครูจังหวัดทั้ง ๔ มำสวดมนต์พระธรรมจักร
และ ๑๒ ต ำนำน ในกำรสมโภชพระบวชใหม่ที่จวนนี้ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ ำ รุ่งข้ึนวันแรม ๑ ค่ ำเดือนนี้ ศกนี้ นิมนต์
ฉัน เจ้ำเมืองทั้ง ๔ ต้องน ำบอกงำนแก่ผู้มีช่ือในจังหวัดของเมืองนั้นๆ จงทั่วหน้ำ 
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ถ้ำหำกว่ำผู้ที่จะมำช่วยงำนในกำรนี้ติดขัดมำไม่สะดวก ขอเจ้ำเมืองจงเป็นธุระส่งแลรับให้ไปมำจงสะดวกทุกย่ำน
บ้ำนบึงบำง ขอให้เจ้ำเมืองมอบเมืองแก่ยกกระบัตรกรมกำร ให้ก ำนันเป็นธุระเฝ้ำบ้ำนเฝ้ำควำยเฝ้ำเกวียน แก่
บรรดำผู้ที่จะมำในงำนนี้ แต่ ณ วันขึ้น ๑๓ ค่ ำ เดือนนี้ศกนี้ ท่ำนเจ้ำเมืองทั้ง ๔ จงมำถึงให้พร้อมกัน ค ำสั่ง
ดังกล่ำวนี้จงอย่ำขำดเหลือได้ กิจกำรทั้งวัดทั้งบ้ำนทั้งใกล้ทั้งไกล ขอให้ยกกระบัตรเป็นพนักงำนตรวจตรำ 
แนะน ำตักเตือน ต่อว่ำเร่งรัดจเรทั่วไปจนตลอดงำนนี้ หลวงจ่ำเมือง รองจ่ำเมือง เป็นหน้ำที่พนักงำนตรวจตรำ
อำวุธ กำรทะเลำะวิวำทอย่ำให้มีในกำรนี้ หลวงแพ่ง รองแพ่ง เป็นหน้ำที่รับแขกคนเชิญนั่ง หลวงวิจำรณ์ รอง
วิจำรณ์เป็นพนักงำนจัดกำรเลี้ยงน้ ำร้อนน้ ำชำทั้งพระทั้งแขกคนที่จะมำจะไป หลวงช ำนำญ รองช ำนำญเป็น
พนักงำนหมำกพลูยำสูบ ทั้งพระทั้งแขกทั้งคนเตรียมเครื่องด้วย หลวงศุภมำตรำ รองศุภมำตรำเป็นพนักงำน
จัดกำรหน้ำฉำกทุกอย่ำง ทั้งกำรพระกำรแขก ขุนสรเลข เป็นเสมียนจดนำมผู้น ำของมำ จดทั้งบ้ำนเมืองอ ำเภอ 
หมู่บ้ำนให้ละเอียด ทั้งมำกทั้งน้อย พระธ ำรงผู้คุมต้องเป็นพนักงำนปลูกปรุงมุงบังบุดำษ เสมียนทนำยดูเลี้ยง 
หลวงจ่ำเมือง ต้องจัดหำตะเกียงจุดไฟทั่วไป ขัดข้องต้องบอกข้ำพเจ้ำ ช่วยกันให้เต็มฝีมือด้วยกัน สั่งกำรเสร็จ
แล้ว สั่งแขกที่เชิญมำกลับไปสั่ง ส่งเจ้ำเมืองทั้ง ๔ กลับขึ้นบ้ำนเมือง 

 

ส่วนผู้ว่ำรำชกำรเมืองพร้อมด้วยพระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง คิดกำรจัดไทยทำนถวำยพระ จัดซื้อผ้ำยี่โป้ไว้
ส ำหรับส ำร่วยกำรมหรสพทั้งปวง ขอแรงภรรยำกรมกำรเป็นแม่ครัว ท่ำนผู้หญิงเป็นผู้อ ำนวยกำรครัว พระ
ยกกระบัตรเป็นพนักงำนเลี้ยงพระเลี้ยงคนด้วย พวกผู้หญิงลูกหลำนพี่น้องกรมกำร ขอแรงเย็บบำยศรีเจียน
หมำกจีบพลู มวนยำควั่นเทียน ต ำโขลกขนมจีน ท ำน้ ำยำเลี้ยงกัน ครั้นท่ำนผู้ว่ำรำชกำรเมืองจัดกำรสั่งกำรเสร็จ
สรรพแล้วพักผ่อนพูดจำกับท่ำนเสมียน ท่ำนพระโหรำธิบดีตำมผำสุขส ำรำญคอยเวลำ 

 

ตั้งแต่วันที่ก ำหนดส่งของเข้ำครัว อำหำรก็ไหลเรื่อยมำแต่ขึ้น ๘ ค่ ำ จนถึง ๑๓ ค่ ำ ท่ำนเจ้ำเมืองส่งไปครัวทำง
วัดบ้ำง เข้ำครัวบ้ำนบ้ำง คนท ำกิจกำรงำนได้บริโภคอิ่มหน ำตลอดถึงกรมกำรและลูกเมีย ก ำนันและลูกบ้ำนที่ยัง
ค้ำงอยู่ก็ได้บริโภคอิ่มหน ำทั่วหน้ำกัน นำยอำกรสุรำก็ส่งสุรำมำเลี้ยงกันส ำรำญใจ ต่ำงก็ชมเชยบำรมีพ่อเณร 
และชมอ ำนำจเจ้ำคุณผู้ว่ำรำชกำรเมือง และชมเชยพระยุพรำชกุศลกัลยำณวัตรของสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำ
ฟ้ำพระองค์นี้ เป็นที่สนุกสนำนทั่วกัน 

 

(ถำมว่ำ เรื่องนี้ท ำไมผู้เรียบเรียงจึงเรียงควำมได้ละเอียด ตอบว่ำเสมียนด้วง พระโหรำ ได้เห็นได้รู้ น ำมำเล่ำสืบๆ 
มำ) 

 

ครั้นรุ่งข้ึน ณ วันขึ้น ๑๔ ค่ ำ เดือนหก ปีมะเส็ง นพศก จุลศักรำช ๑๑๕๙ ปี เวลำเช้ำ เจ้ำเมืองทั้ง ๔ ก็มำถึง 
พระครูจังหวัดก็มำถึง ผู้มีชื่อที่มำช่วยกิจกำรอุปสมบทนี้ก็มำถึงทั้งใกล้ไกล ท่ำนเจ้ำเมืองพิษณุโลกก็ยิ้มแย้ม
ทักทำยต้อนรับ พระยกกระบัตร ก็ดูแลเลี้ยงดูเชื้อเชิญให้รับประทำนทั่วถึงกัน ตลอดพวกมหรสพ ฝีพำย ทั้งเรือ
พระ เรือเจ้ำเมือง เรือคฤหบดี ก็เรียกเชิญเลี้ยงดูอิ่มหน ำทุกเวลำ 
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ครั้นเวลำเที่ยงแล้ว ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้ำเมืองทั้ง ๔ และพระโหรำธิบดี เสมียนตรำ
ด้วง กับทั้งพวกกระบวนแห่ก็เตรียมออกไปรับนำคที่วัด สมเด็จพระวันรัตก็ให้สำมเณรโตลำสิกขำบท นิวัติ
ออกเป็นนำค ท่ำนสมภำรวัดตะไกรก็สั่งพระให้โกนผมเจ้ำนำคแล้ว พระโหรำก็แต่งตัวเจ้ำนำค น ำเครื่องผ้ำยก 
ออกมำจำกหีบ เสื้อกรุยเชิงมีดอกพรำวออกแล้ว นุ่งจีบโจงหำงโหง ชักพก แล้วติดผ้ำหน้ำเรียกว่ำเชิงงอน ที่
ภำษำชะวำเรียกว่ำซ่ำโปะ แล้วคำดเข็มขัดทองประดับเพชร สอดแหวนเพชร ถือพัชนีด้ำมสั้น สวมเทริดยอด
ประดับพลอยทับทิมแลมรกตที่ค ำสำมัญเรียกว่ำตะลอมพอกทรงเครื่อง แต่งตัวเสร็จแล้ว ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรก็น ำ
นำค พระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง เดินแซงข้ำงนำค ญำติโยมตำมหลังเป็นล ำดับลงไป พวกกระบวนแห่ก็
เต้นร ำตำมกันมำ ตำมเจ้ำคุณพระยำพิษณุโลกน ำนำคเข้ำมำท ำขวัญที่จวนเมื่อเวลำบ่ำย ๓ โมงเย็น วันขึ้น ๑๔ 
ค่ ำเดือน ๖ ศกนั้น 

 

ครั้นถึงจวนเจ้ำเมืองก็น ำนำคเข้ำโรงพิธีที่จัดไว้บนหอนั่ง แล้วเรียงรำยเจ้ำเมือง กรมกำร เจ้ำบ้ำนคหบดี เจ้ำ
ภำษีนำยอำกร รำษฎรสูงอำยุ และญำติโยมของเจ้ำนำค พระโหรำธิบดีเรียกคนเชิญขวัญ ที่น ำไปแต่กรุงเทพทั้ง
พรำหมณ์พรหมบุตรชุดหนึ่งข้ึนมำจำกเรือ แล้วเข้ำนั่งท ำขวัญๆ แล้วเวียนเทียน พิณพำทย์ก็บรรเลงตำมเพลง
กระ, กรม กรำว เชิด ไปเสร็จแล้วจัดกำรเลี้ยงเย็น ค่ ำลงจุดไฟแล้วมีกำรเต้นร ำร้องเพลงสนุกจริง 

 

ครั้นเวลำย่ ำรุ่ง ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้ำเมืองทั้ง ๔ แลกรมกำรผู้ใหญ่ผู้น้อย พ่อค้ำแม่ค้ำ 
เจ้ำภำษีนำยอำกร อ ำเภอ ก ำนัน พันทนำยบ้ำน ขุนต ำบล พระธ ำมะรงค์ผู้คุม ผู้ใหญ่มำพร้อมกันที่หน้ำจวน จึง
จัดกระบวนแห่ เป็น ๗ ตอน ตอน ๑ พวกกระบี่กระบอง ตอน ๒ พวกชกมวยมวยปล้ ำ ตอน ๓ กลองยำว ตอน 
๔ เทียนอุปัชฌำย์ ไตรบำตร ไตรอุปัชฌำย์ ตอน ๕ เจ้ำเมืองทั้ง ๕ กรรมกำรเสมียนตรำข้ำหลวง ตอน ๖ ญำติ
มิตรคนช่วยงำนถือของถวำยอันดับ ตอน ๗ พวกเพลงพวกเต้นร ำต่ำงๆ เป็นแถวยืดไป แห่แหนห้อมล้อมเป็น
ขบวนเดินมำ จนถึงเขตก ำแพงวัดตะไกรผ่อนๆ กันเดินเข้ำไป ตั้งชุมนุมเป็นกองๆ แต่พวกกลองยำวพวกขบวน
ถือเทียน ถือไตรบำตรบริขำรของถวำยพระนั้นเวียนโบสถ์ไปด้วย พวกพิณพำทย์ กลองแขกนั่งตีที่ศำลำหน้ำ
โบสถ์ ครบสำมรอบแล้ว เจ้ำนำควันทำสีมำเจ้ำเมืองทั้ง ๔ แวดล้อม พระโหรำเป็นผู้คุมและสอน แล้วขึ้นโบสถ์
สำก็ทิ้งทำนเปลื้องเครื่องที่แต่งแห่มำ ผลัดเป็นยกพื้นขำว ผ้ำกรองทองห่มสไบเฉียง เปลื้องเสื้อกรุยออกถอด 
ตะลอมพอก ถอดแหวนแลสร้อยส่งให้เสมียนตรำๆ รับบรรจุลงหีบลั่นกุญแจมอบเจ้ำเมืองทั้ง ๕ เป็นผู้รักษำ 
แล้วโยมญำติช่วยกันจูงช่วยกันรุมเข้ำโบสถ์ พระโหรำธิบดีน ำเข้ำวันทำพระประธำน แล้วมำนั่งคอยพระสงฆ์ 
ฝ่ำยพระสงฆ์ ๒๙ รูป มีสมเด็จพระวันรัตเป็นปรำนที่พระอุปัชฌำย์ ลงโบสถ์พร้อมกันแล้ว นำงงุดจึงยื่นผ้ำไตร
บวชส่งให้นำคๆ น้อมค ำนับรับเอำเข้ำมำในท่ำมกลำงสงฆ์ พวกกรมกำรยกเทียนอุปัชฌำย์ ไตรอุปัชฌำย์ พร้อม
ด้วยกรวยหมำก เข้ำมำส่งให้เจ้ำนำคถวำยอุปัชฌำย์ แล้วให้เจ้ำนำคยืนขึ้นวันทำอ้อนวอนขอบรรพชำเป็นภำษำ
บำฬี (ตำมวิธีบวชพระมหำนิกำย) ครั้นเสร็จเรียนกัมมัฏฐำน แล้วออกไปครองผ้ำเข้ำมำถวำยเทียน ผ้ำไตร แก่
พระกรรมวำจำ แล้วยืนขึ้นประทำนวิงวอนขอพระสรณำคมน์ นั่งลงรับพระสรณำคมน์เสร็จ รับศีล ๑๐ ประกำร
เป็นเณรแล้วเข้ำมำยืนขอนิสสัยพระอุปัชฌำย์ ส ำเร็จเป็นภิกษุในเพลำ ๓๒ ชั้น คือ ๗ นำฬิกำเช้ำ วันพุธขึ้น ๑๕ 
ค่ ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง นพศก จุลศักรำช ๑๑๕๙ ปี ประชุมสงฆ์ ๒๘ รูป เป็นคณะปักกะตัดตะในพัทธสีมำของ
วัดตะไกร เมืองพิษณุโลก สมเด็จพระวันรัต วัดระฆังโฆสิตำรำม ธนบุรี เป็นพระอุปัชฌำย์ พระอำจำรย์แก้ว วัด
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บำงล ำพบูน เป็นกัมมำวำจำ พระอธิกำรวัดตะไกร เมืองพิษณุโลกเป็นอนุสำวะนะ ครั้นเสร็จกำรอุปสมบทแล้ว 
พระสงฆ์ทั้งปวงออกจำกโบสถ์ ลงมำฉันเช้ำที่ศำลำวัดตะไกรพร้อมกันทั้งภิกษุโตด้วย 

 

 

ตอนที่ ๖ 

  

ครั้นเจ้ำภำพอังคำสถวำยอำหำรบิณฑบำต พระสงฆ์ท ำภัตกิจเสร็จแล้ว ก็ถวำยไทยทำนเป็นอันมำกมำยหนัก
หนำ พระภิกษุโตก็รับของถวำยเป็นก่ำยกองสุดจะพรรณนำ ครั้นเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนำ เจ้ำภำพจัดกำร
เลี้ยงกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกกระบี่ก็ร ำกระบี่กระบองรำวี พวกมวยก็คลุกคลีเป็นคู่คู่ พวกเพลงก็ร้องสู้กัน
เซ็งแซ่ พวกกลองยำวของพม่ำก็บุ้มบ้ ำร ำถวำย คนดูก็เดินกรำยชำยตำมองจ้องที่ต้องใจ สมโภชพระบวชใหม่ถึง
ห้ำโมงเย็น ครั้นเย็นแล้ว ท่ำนเจ้ำเมืองทั้ง ๕ จัดกระบวนพระ กระบวนแห่ แห่พระเข้ำไปเจริญพุทธมนต์เย็นที่
จวน สมโภชพระบวชใหม่ 

ครั้นถึงแล้ว พระสงฆ์นั่งบนอำสนะถวำยน้ ำร้อนน้ ำตำลเภสัชหมำกพลูบุหรี่เป็นที่ส ำรำญ ผู้ว่ำกำรเมืองจุดเทียน
หลวงบูชำ หลวงนำวำว่ำที่กรมกำรอำรำธนำศีล แล้วอำรำธนำพระปริตต์ สวดธรรมจักรต่อกับ ๑๒ ต ำนำน จบ
แล้วพระสงฆ์ก็กลับ ก็จัดกำรเลี้ยงกันจนเรียบร้อยก็จุดไฟ มีกำรสมโภชต่อไปเป็นที่สนุกสนำนคึกครื้นรื่นเริงทั่ว
หน้ำกัน 

 

เวลำเช้ำพระสงฆ์มำสวดมนต์ฉันเช้ำแล้ว ก็ถวำยเครื่องไทยทำนต่ำงๆเป็นอันมำก พระสงฆ์รับแล้วอนุโมทนำ
ทำนเสร็จแล้วก็กลับ พรำหมณ์ ๓ คนเข้ำที่โอมอ่ำน อ่ำนพระศุลีเทวะรำชประสิทธิ์ เบิกแว่นอุณำโลม แล้วตีพิณ
พำทย์ ฆ้องกลอง เป่ำแตร เป่ำสังข์ แกว่งบัณเฑำะว์ เคำะกรับ และเวียนเทียน ๗ รอบ สมโภชพระภิกษุโตผู้บวช
ใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี ดีงำมทุกสิ่งทุกประกำร 

 

(เรียบเรียงแก้ไขพรรณนำตำมเค้ำรูปภำพที่เจ้ำของท่ำนให้ช่ำงเขียนๆ ไว้ที่ฝำผนังโบสถ์ด้ำนสกัด เป็นประวัติกำร
บวชพระของท่ำน ก็จบลงเพียงเท่ำนี้) 

 

(ต่อไปนี้จะได้บรรยำยประวัติในรูปภำพที่ฝำผนังโบสถ์ วัดอินทรวิหำร บำงขุนพรหม ฝ่ำยทักษิณแห่งพระ
อุโบสถวัดนั้น เป็นฉำกที่ ๕ ต่อไป ในฉำกที่ ๕ นั้น ท่ำนให้ช่ำงเขียนรูปพระสังฆรำชมี เขียนรูปท่ำนเข้ำไปไหว้ลำ 
เขียนรูปวัดระฆัง เขียนรูปเรียนหนังสือ เขียนรูปพระบรมมหำรำชวัง และรูปพระบวรรำชวัง รูปฉันในบ้ำน
ตระกูลต่ำงๆ รูปพระสังฆรำชนำค สันนิษฐำนตำมเค้ำเหตุผล เรียงตำมล ำดับดังนี้) 

 

ครั้นรุ่งข้ึนเป็นวันแรมสองค่ ำ เดือนหก ศกนั้น ท่ำนพระยำพิษณุโลกให้ส่งสมเด็จพระวันรัตและพระภิกษุโตกับ
พระอำจำรย์แก้วกลับกรุงเทพฯ ได้ขอทุเลำกับสมเด็จพระวันรัตว่ำ "เกล้ำฯ ขอทุเลำให้หำยเหนื่อยสัก ๒ วัน และ
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สั่งกิจกำร ต่อวันแรม ๔ ค่ ำ เดือนหก จึงจะไปหำพระคุณเจ้ำ" สมเด็จพระวันรัตว่ำ "ตำมใจเจ้ำคุณเถิด" ครั้นตก
ลงกันแล้ว พระยำพิษณุโลกก็ท ำรำยงำนเรื่องอุปสมบทตรำพระกระแสรับสั่ง มอบให้เสมียนตรำด้วงน้อมเกล้ำ
ถวำยแล้วส่งเจ้ำเมืองทั้ง ๔ กลับพร้อมทั้งผู้คน สั่งยกกระบัตรและกรมกำรใหญ่น้อยให้ท ำหน้ำที่ แล้วจัดเรือแจว 
๖ แจว มีฝีพำย เรือครัวไปส่งพระในกรุงเทพฯ ในวันแรม ๔ ค่ ำ เดือนนั้น 

 

ครั้นแรม ๔ ค่ ำ ศกนั้น พระยำพิษณุโลกได้อำรำธนำสมเด็จพระวันรัต พระอำจำรย์แก้ว พระภิกษุโตบวชใหม่
เข้ำไปฉันในจวน เลี้ยงข้ำหลวงเสมียนตรำ ฝีพำย พรำหมณ์ เสร็จแล้วก็ลงเรือล่องลงมำเป็น ๕ ล ำด้วยกัน 

 

วันแรม ๖ ค่ ำ ศกนั้น ครั้นถึงวัดนิพพำนำรำม สมเด็จพระวันรัต พระอำจำรย์แก้วได้พำพระภิกษุโต พระยำ
พิษณุโลก พระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง เฝ้ำสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำพร้อมกัน กรำบเรียนให้ทรำบพอสมควร 
สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำจึงมอบให้เป็นหน้ำที่ของสมเด็จพระวันรัต เป็นอำจำรย์สอน และบอกคัมภีร์พระปริยัติ
ธรรมต่อไป ด้วยพระด ำรัส "กำรสอนกำรบอกจงเป็นภำระของสมเด็จฯ ด้วยข้ำพเจ้ำชรำมำกแล้ว ลมก็กล้ำ 
อำหำรก็น้อย จ ำวัดไม่ใคร่หลับ บอกหนังสือก็ออกจะพลำดๆ ผิดๆ" รับสั่งให้พระครูฐำนำจัดกุฏิให้ภิกษุโตอำศัย
ต่อไปในคณะต ำหนัก วัดนิพพำนำรำมแต่วันนั้นมำ 

 

บรรดำสัปปุรุษ สีกำ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลื่อมใสคุ้นเคยกับพระภิกษุโตแต่ครั้งเป็นสำมเณร ครั้นทรำบว่ำอุปสมบท
แล้ว ต่ำงก็พำกันมำเยี่ยมเยียนปวำรณำตัว ควำมอัตคัดขัดข้องไม่มีแก่ภิกษุโตเลย ฟุ่มเฟือยสง่ำโอ่อ่ำองอำจผึ่ง
ผำยเสมอๆ มำ 

 

ครั้นเข้ำพรรษำปีนั้น จึงได้ข้ำมไปเรียนคัมภีร์กับสมเด็จพระวันรัตเสมอๆ มำ ก็มีควำมรู้แตกฉำนลึกซึ้งในธรรม
วินัยไตรปิฎกไม่ติดขัด ทั้งท่ำนก็ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัย มีควำมเคำรพย ำเกรงต่อผู้ใหญ่ ปฏิบัตินอบน้อม
ยอมตนให้สม่ ำเสมอไป จึงเป็นเหตุให้อ ำมำตย์รำชเสนำ คฤหบดี คฤหปตำนี คุณท้ำว คุณแก่ คุณแม่ คุณนำย 
คุณชำย คุณหญิง ผู้คุ้นเคยไปมำหำสู่ อำรำธนำให้แสดงธรรมตลอดไตรมำสบ้ำง พิเศษบ้ำง เทศน์มหำชำติบ้ำง 
สวดมนต์เย็น ฉันเช้ำ ในงำนมงคลต่ำงๆ เกิดอดิเรกลำภเสมอๆ มิได้ขำด ทั้งพระโหรำธิบดี เสมียนตรำด้วง พระ
วิเชียร ขุนพรหม ปลัดนุท ขรัวยำยโหง เสมียนบุญ ทั้ง ๗ ท่ำนนี้ ได้เป็นอุปัฏฐำกประจ ำที่ไว้วำงใจ 

 

ครั้นเห็นว่ำงรำชกิจควรเข้ำเฝ้ำถวำยพระรำชกุศล จึงหำรือด้วยพระโหรำธิบดี พระวิเชียร เสมียนตรำด้วง 
ทั้งหมดเห็นดีด้วย จึงพร้อมกันเข้ำเฝ้ำถวำย ณ พระรำชวังเดิม สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศร
สุนทร เสด็จออกทรงรับพระรำชกุศล ถวำยเป็นองค์อุปัฏฐำก ท่ำนก็รุ่งเรืองในกรุงเทพฯ แต่นั้นมำ 

 

ครั้นลุปีขำล อัฐศก จุลศักรำช ๑๑๖๘ ปี พระภิกษุโตมีอำยุ ๓๐ ปี มีพรรษำได้ ๑๐ อันเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงอิศรสุนทร ได้รับพระรำชทำนพระบวรรำชอิศรศักดิ์สูงข้ึน เมื่อเสร็จอุปรำชำภิเษกแล้ว 
ท่ำนได้เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัยมงคล จึงได้ทรงโปรดพระรำชทำนเรือพระที่นั่งกรำบเป็นเรือสี ถวำยแก่พระภิกษุ
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โต โปรดรับสั่งว่ำ "เอำไว้ส ำหรับไปเทศน์โปรดญำติโยม" ทั้งยังทรงตั้งให้เป็น "มหำโต" ด้วย แต่นั้นมำทุกคนจึง
เรียกท่ำนมหำโตทั่วทั้งแผ่นดิน หำกมีรำชกิจกุศลในวังหน้ำ หรือกำรงำนเล็กน้อยแล้ว พระมหำโตเป็นต้องถูก
รำชกำรด้วยองค์หนึ่ง 

 

(๒ ปีล่วงมำ สมเด็จพระสังฆรำชมี ชรำภำพถึงมรณะล่วงไปแล้ว ยังหำมีสมเด็จพระสังฆรำชองค์ใหม่ครองวัด 
นิพพำนำรำมไม่) ปีมะเส็งเอกศก จุลศักรำช ๑๑๗๑ ปี กรมพระรำชวังบวรเสด็จขึ้นเถลิงรำชย์เป็นพระเจ้ำ
แผ่นดิน จึงทรงพระมหำกรุณำโปรดยกพระปัญญำวิสำรเถร (พระชินวร) วัดถมอรำย ขึ้นเป็นสมเด็จ
พระสังฆรำชเจ้ำ ทรงพระรำชทำนนำมวัดนิพพำนำรำมเสียใหม่ว่ำ "วัดมหำธำตุ" สมเด็จพระสังฆรำชได้ลงมำ
ประทับอยู่ที่วัดมหำธำตุด้วย พระมหำโตจึงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกับสมเด็จพระสังฆรำชถึง ๒ พระองค์ คือ
สมเด็จพระสังฆรำชมี สมเด็จพระสังฆรำชนำค (จึงได้ให้ช่ำงเขียนเป็นรูปพระสังฆรำชไว้ ๒ พระองค์ ตำมที่ท่ำน
ได้ผ่ำนพบมำ) ในศกนี้ พระมหำโตมีพรรษำ ๑๒ ในแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย รัชกำลที่ ๒ กรุงเทพฯ 
พระมหำโตท ำสง่ำโอ่โถงภำคภูมิมำก เทศนำวำจำกล้ำหำญองอำจ เพรำะเชี่ยวชำญรอบรู้พระไตรปิฎกแตกฉำน 
ทั้งยังเป็นพระของพระเจ้ำแผ่นดิน อันพระองค์ทรงเป็นอุปัฏฐำกอีกด้วย อดิเรกลำภก็มีทวีคูณ ลูกศิษย์ลูกหำ
มำกมำย ชื่อเสียงโด่งดังกึกก้องตลอดกรุง 

 

ลุปีฉลู นพศก จุลศักรำช ๑๑๗๙ ปี ทรงพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำให้สร้ำงพระต ำหนักใหม่ในวัดมหำธำตุ เพรำะ
ทูลกระหม่อมฝ้ำพระองค์ใหญ่จะทรงพระผนวชเป็นสำมเณร ครั้นทรงพระผนวชแล้วก็เสด็จมำประทับอยู่ พระ
มหำโตก็ได้เข้ำเป็นพระพี่เลี้ยงและได้เป็นครูสอนอักขระขอม ตลอดจนถึงคัมภีร์มูลกัจจำยน์ เมื่อสมเด็จ
พระสังฆรำชมีกิจ พระมหำโตก็ได้อธิบำยขยำยควำมแทน เป็นเหตุให้ทรงสนิทคุ้นเคยกันแต่นั้นมำ 

 

ครั้นทูลกระหม่อมเณรทรงลำสิกขำนิวัติกลับพระรำชวังแล้ว ก็ทรงท ำสักกำระแก่พระมหำโตยิ่งข้ึน พระมหำโต
เลยกว้ำงขวำงยิ่งใหญ่ รู้จักคุณท้ำวคุณนำงฝ่ำยใน ทั้งจ้ำวนำยฝ่ำยนอกมำกมำย บ้ำนขุนนำงก็แยะ เมื่อมีงำน
ต้องนิมนต์พระมหำโตมิได้ขำด 

 

จุลศักรำช ๑๑๘๖ ปีวอก ฉศก วันพุธ เดือน ๘ ขึ้น ๑๒ ค่ ำทูลกระหม่อมองค์ใหญ่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เสด็จ
ขึ้นไปประทับวัดถมอรำย (เปลี่ยนเป็นวัดรำชำธิวำส) ภำยหลังเสด็จกลับมำประทับ ณ ต ำหนักเดิมวัดมหำธำตุ 
พระมหำโตก็ได้เป็นผู้บอกธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมอีก เป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยกันมำกข้ึนเพรำะมีอัธยำศัย
ตรงกัน 

 

ในศกนี้ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เสด็จสวรรคต  ในวันพฤหัสบดีเดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ ำ  ปีวอก  ฉศก 
จุลศักรำช ๑๑๘๖ เสด็จขึ้นเถลิงรำชย์ได้ ๑๔ ปี ๑๐ เดือน สิริพระชนมำยุได้ ๕๖ พระพรรษำ 

 

ปีนี้พระมหำโตอำยุได้ ๔๙ พรรษำ ๒๘ พระชนมำยุทูลกระหม่อมได้ ๒๑ พระพรรษำ 
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พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงรำชย์เปลี่ยนเป็นรัชกำลที่ ๓ ในปีนั้น วันนั้น 

 

ลุจุลศักรำช ๑๑๘๘ ปีจอ อัฐศก สมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำให้เผดียง
ทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ ให้ทรงแปลพระปริยัติธรรม ๓ วัน ก็ทรงแปลได้หมด แล้วให้พระมหำโตแปลแก้
ร ำคำญหูเสียบ้ำง ท่ำนเข้ำแปลถวำย วันหนึ่งแปลไปได้สักลำนกว่ำ ผู้ก ำกับกำรสอบถือพัดยศเข้ำมำ ท่ำนก็เลย
ม้วนหนังสือ ถวำยกรำบลำมำข้ำงนอกพระรำชวัง ใครถำมว่ำ "ได้แล้วหรือขอรับ คุณมหำ" ท่ำนรับค ำว่ำ "ได้
แล้วจ้ะ" 

 

ปีฉลู เอกศก จุลศักรำช ๑๑๙๑ ทูลกระหม่อมองค์ใหญ่ไม่ส ำรำญพระหฤทัยในวัดมหำธำตุ จึงทรงกลับมำ
ประทับ ณ พระต ำหนักเดิม วัดถมอรำย 

 

ในศกนี้ พระมหำโตมีอำยุ ๕๔ ปี พรรษำ ๓๒ ยังรอรักอยู่วัดมหำธำตุ มีผู้บอกข่ำวว่ำโยมผู้หญิงอยู่ทำงเหนือ
ป่วยหนัก ท่ำนขี่เรือเสำขึ้นไป พร้อมน ำเรือสีไปด้วย เพื่อจะพำยอวดโยมของท่ำน แต่โยมก็ถึงแก่อนิจกรรม
เสียก่อน ท่ำนก็ท ำฌำปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแบ่งทรัพย์มรดกของโยมแก่บรรดำญำติและหลำนๆ ทั่วกัน 
แล้วที่ยังเหลือเป็นเงินทองก็น ำมำถึงอ ำเภอป่ำโมกข์ จังหวัดอ่ำงทอง ณ ที่วัดขุนอินทร์ประมูล ท่ำนก็เอำทรัพย์
นั้นออกสร้ำงพระนอนไว้ มีลักษณะงดงำมองค์หนึ่งยำวมำก สร้ำงอยู่หลำยปีจึงส ำเร็จ ต่อนั้นท่ำนก็เป็นพระสงบ 
มีจิตแน่วแน่ต่อญำณคติ มีวิถีจิตแน่วแน่ไปในโลกุตตรภูมิ ไม่ฟุ้งซ่ำนโอ่อ่ำ เจียมตัวเจียมตน เทศน์ได้ปัจจัยมำ
สร้ำงพระนอนนั้นจนหมด ท่ำนท ำซอมซ่อเงียบๆ สงบปำกเสียงมำ ๒๕ ปี ตลอดรัชสมัยของแผ่นดินพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว 

 

ครั้นถึงปีกุน ยังเป็นโทศก จุลศักรำช ๑๒๑๒ ปี วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ ำ เดือนห้ำ เวลำค่ ำ ๘ ทุ่ม ๕ บำท สมเด็จพระ
นั่งเกล้ำเสด็จสวรรคต สิริพระชนมำยุได้ ๖๓ พรรษำ กับ ๑๑ วัน ด ำรงอยู่ในรำชสมบัติ ๒๕ ปี ๗ เดือน ๒๓ 
วัน พระมหำโตอำยุได้ ๖๔ ปี ๔๒ พรรษำ พวกข้ำรำชกำรได้ทูลอัญเชิญเสด็จทูลกระหม่อม พระรำชำคณะ วัด
บวรนิเวศวรวิหำร ให้เสด็จนิวัติออกเถลิงรำชย์ พระมหำโตเลยออกธุดงค์หนีหำยไปหลำยเดือน ครั้นทรงระลึก
ได้ จึงรับสั่งให้หำตัวมหำโตก็ไม่พบ ทรงกริ้วสังฆกำรี รับสั่งว่ำ "ท่ำนเหำะก็ไม่ได้ ด ำดินก็ไม่ได้ แหกก ำแพง
จักรวำลหนีก็ยังไปไม่ได้" จึงรับสั่งพระญำณโพธิออกติดตำมก็ไม่พบ รับสั่งว่ำ "ฉันจะตำมเอง" ครั้นถึงเดือนเจ็ด
ปีนั้น มีกระแสรับสั่งถึงเจ้ำเมือง ฝ่ำยใต้ ฝ่ำยเหนือ ตะวันตก ตะวันออก ทั่วพระรำชอำณำจักร จับพระมหำโตส่ง
มำยังเมืองหลวงให้ได้ ให้เจ้ำคณะเหนือ กลำง ใต้ ตก ออก ออกค้นหำมหำโต เลยสนุกกันใหญ่ ทั้งฝ่ำยพุทธจักร 
อำณำจักร แม้จะมีท้องตรำรับสั่งเร่งรัดอย่ำงไรก็ยังเงียบอยู่ เจ้ำเมือง เจ้ำหมู่ฝ่ำยพระ ร่วมใจกันจับพระ
อำคันตุกะทุกองค์ส่งยังศำลำกลำง ครำวนี้พระมหำโตลองวิชำเปลี่ยนหน้ำ ท ำให้คนรู้จักกลับจ ำไม่ได้ เห็นเป็น
พระองค์อื่น ปล่อยท่ำนไปก็มี (อำคมชนิดนี้ พระอำจำรย์เจ้ำเรียกว่ำ นำรำยณ์แปลงรูป) ต่อมำท่ำนพิจำรณำเห็น
ว่ำ นำยด่ำน นำยต ำบล เจ้ำเมือง กรรมกำร จับพระไปอดเช้ำบ้ำง เพลบ้ำง ตำกแดดตำกฝน ได้รับควำมล ำบำก 
ท ำทุกข์ท ำยำกแก่พระสงฆ์คงไม่ดีแน่ จึงแสดงตนให้ก ำนันบ้ำนไผ่รู้จัก จึงส่งตัวมำยังศำลำกลำง เจ้ำเมืองมีใบ
บอกมำยังกระทรวงธรรมกำร บอกส่งไปวัดโพธิเชตุพนฯ พระญำณโพธิขึ้นไปดูตัวก็จ ำได้ แล้วคุมตัวลงมำเฝ้ำ 
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ณ พระที่นั่งอมรินทร ท่ำมกลำงขุนนำงข้ำรำชกำร ครั้นเห็นพระญำณโพธิน ำพระมหำโตเข้ำเฝ้ำ จึงมีพระด ำรัส
ว่ำ "เป็นสมัยของฉันปกครองแผ่นดิน ท่ำนต้องช่วยฉันพยุงพระบวรพุทธศำสนำด้วยกัน" แล้วมีพระบรมรำช
โองกำรให้กรมสังฆกำรี วำงฎีกำตั้งพระรำชำคณะตำมธรรมเนียม พระมหำโตก็เข้ำไปตำมฎีกำนิมนต์ จึงทรง
ถวำยสัญญำบัตรตำลปัตรแฉกหักทองขวำง ด้ำมงำ เป็นพระรำชำคณะที่พระธรรมกิตติ เจ้ำอำวำสวัดระฆังโฆสิ
ตำรำม มีฐำนำนุกรม ๓ องค์ มีนิตยภัตเดือนละ ๔ ต ำลึง ๑ บำท ทั้งค่ำข้ำวสำร เมื่อออกจำกพระบรมรำชวัง
แล้ว ท่ำนแบกพัดไปเอง ถึงบำงขุนพรหมและบำงล ำพู บอกลำพวกสัปปุรุษที่เคยนับถือ มีเสมียนตรำด้วง และ
พระยำโหรำธิบดีเก่ำ และผู้อื่นอีกมำก แล้วท่ำนก็กลับมำวัดมหำธำตุ ลำพระสงฆ์ทั้งปวง ลงเรือกรำบสีที่ได้รับ
พระรำชทำนมำแต่พระพุทธเลิศหล้ำ ข้ำมไปกับเด็กช้ำงผู้เป็นหลำน ท่ำนถือบำตร ผ้ำไตรและบริขำร ไปบอกพระ
วัดระฆังว่ำ "จ้ำวชีวิต ทรงตั้งฉันเป็นพระธรรมกิตติ มำเฝ้ำวัดระฆังนี่จ้ะ" ท่ำนแบกตำลปัตร พัดแฉก สะพำยถุง
ย่ำมสัญญำบัตร ไปเก้ๆ กังๆ พะรุงพะรัง พวกพระนึกขบขัน จะช่วยท่ำนถือ เจ้ำคุณธรรมกิตติก็ไม่ยอม พระเลย
สนุกตำมมุงดูกันแน่น แห่กันเป็นพรวนเข้ำไปแน่นในโบสถ์ บำงองค์ก็จัดโน่นท ำนี้ ต้มน้ ำบ้ำง ตักน้ ำถวำยบ้ำง 
ตะบันหมำกบ้ำง กิตติศัพท์เกรียวกรำวตลอดกรุง คนนั้นมำเยี่ยม คนนั้นก็มำดู เลื่อมใสในจรรยำบ้ำง เลื่อมใน
ในยศศักดิ์บ้ำง ท่ำนท ำขบขันมำก ดูสนุกเป็นมหรสพโรงใหญ่ทีเดียว บำงคนชอบหวยก็เอำไปแทงหวย ขลังเข้ำ
ทุกๆ วัน คนก็ยิ่งเอำไปแทงหวยถูกกันมำกรำยยิ่งขึ้น เลยไม่ขำดคนไปมำหำสู่ บำงคนก็ว่ำท่ำนบ้ำ บำงคนก็ตอบ
ว่ำ "เมื่อขรัวโตบ้ำพำกันนิยมชมว่ำขรัวโตเป็นคนดี ยำมนี้ขรัวโตเป็นคนดีพูดกันบ่นอู้อี้ว่ำขรัวโตบ้ำ" บำงวันเขำ
นิมนต์ไปเทศน์ เมื่อจบท่ำนบอกว่ำ "เอว  พังกุ้ย" บ้ำง บำงวันก็บอกว่ำ "เอว  กังสือ" บำงวันก็บอกว่ำ "เอว  
หุนหัน" เล่ำกันต่อๆ มำว่ำ ท่ำนเทศน์ไม่เว้นแต่ละวัน ครั้งหนึ่ง ที่วังเจ้ำฟ้ำมหำมำลำ กรมหมื่นบ ำรำบปรปักษ์ มี
เทศน์ไตรมำส ๓ วันยก พระพิมลธรรม (อ้น) ถวำยเทศน์ พระธรรมกิตติเป็นผู้รับสัพพี พระพิมลธรรมถวำย
เทศน์เรื่องปฐมสมโพธิ ปริเฉทลักขณะปริวัตร ควำมว่ำ "กำลเทวินทร์ดำบสร้องไห้ เสียใจว่ำตนจะตำยไปก่อน 
ไม่ทันเห็นพระสิทธำตถ์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำ  ซ้ ำจะต้องเกิดในอสัญญีภพเสียอีก   เพรำะผลของอรูปสมำบัติ 
เนวะสัญญำนำสัญญำยะตะนะฌำนในปัจจุบันชำติ" วันที่ ๓ ก็มำถวำยอีก พระธรรมกิตติ (โต) ก็ไปรับสัพพีอีก 
เจ้ำฟ้ำมหำมำลำฯ ทรงรับสั่งถำมพระพิมลธรรมว่ำ "พระคุณเจ้ำ ฌำนโลกีย์นี้ได้ยินว่ำเสื่อมได้มิใช่หรือ" พระ
พิมลธรรมรับว่ำ "ถวำยพระพร เสื่อมได้" ทรงรับสั่งรุกอีกว่ำ "เสื่อมก็ได้ ท ำไมกำลเทวินทร์ไม่ท ำให้เสื่อม
เสียก่อน บ ำเพ็ญแต่กำมำวจรฌำน ถึงตำยก่อนสิทธำตถ์ ก็พอไปเกิดอยู่ในรูปพรหม หรือ ฉกำมำพจรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดก็พอจะได้ เหตุใดไม่ท ำญำณของตนให้เสื่อม ต้องมำนั่งร้องไห้เสียน้ ำตำอยู่ท ำไม" ครำวนี้พระพิมลธรรม
อั้นตู้ ไม่สำมำรถแก้ไขออกให้แจ้งได้ ส่วนพระธรรมกิตติ (โต) เป็นพระรับสัพพี เห็นพระพิมลธรรมเฉย ไม่เฉลย
ข้อปัญหำนั้น จึงออกเสียงเรอดัง "เออ" แล้วบ่นว่ำ "เรำหนอช่ำงกระไร วัดระฆังอยู่ใกล้ๆ ตรงวังข้ำมฟำก เหตุ
ใดไม่ข้ำมฟำก ต้องมำฝืนร่ำงกำยทนล ำบำกจนดึกดื่น ๒ วัน ๓ คืน ดังนี้" แล้วท่ำนก็นั่งนิ่ง สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ
มำลำฯ ก็ทรงจุดเทียน พระพิมลธรรมก็ขึ้นถวำยเทศน์จบ ลงจำกธรรมำสน์แล้ว สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำมำลำฯ ก็
ประเคนเครื่องไทยธรรม พระพิมลธรรมยะถำ พระธรรมกิตติรับสัพพี พระพิมลธรรม ถวำยพระพรลำ เมื่อถึง
ก ำหนดเทศน์อีก พระธรรมกิตติก็ได้รับฎีกำอันเป็นลำยพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำมำลำฯ นิมนต์เทศน์ต่อ
จำกพระพิมลธรรม ท่ำนเต็มใจรับและบอกมหำดเล็กให้ไปกรำบทูลให้ทรงทรำบ 

 

ครั้นวัน ๗ ค่ ำ เวลำ ๓ ทุ่ม พระธรรมกิตติก็ไปถึงท้องพระโรง สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำมำลำฯ เสด็จออก ทรงเคำรพ
ปรำศรัย แล้วจุดเทียน พระธรรมกิตติขึ้นธรรมำสน์ถวำยศีล ถวำยศักรำช ถวำยพระพร แล้วจึงเดินคำถำที่ผูก
ขึ้นว่ำ ววิมลธมฺมสฺส ฯลฯ กสฺมำโส วิโสจตีติ 
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อธิบำยควำมว่ำ "มหำบพิตรเจ้ำ มีพระปุจฉำ แก่เจ้ำคุณพระพิมลธรรมว่ำ เหตุไฉน กำลเทวินทร์จึงร้องไห้ ควร
ท ำฌำนของตนให้เสื่อม ดีกว่ำนั่งร้องไห้" ดังนี้ ข้อนี้อำตมำภำพ ผู้มีสติปัญญำทรำม หำกได้รับพระอภัยโทษ 
โปรดอนุญำตให้แสดง ต่อข้อปุจฉำ อำตมำจ ำต้องแก้ต่ำงเจ้ำคุณพระพิมลธรรม ดังมีข้อควำมตำมพระบำลีที่มี
มำในพระปุคคลบัญญัติ มีอรรถกถำฎีกำ แก้ไว้พร้อมตำมพระคัมภีร์ว่ำ กุปฺธมฺโม อกุปฺปธมฺโม 

 

ท่ำนแสดงตำมคัมภีร์เสียพักหนึ่ง ว่ำด้วยฌำนโลกีย์เสื่อมได้ในคนที่ควรเสื่อม ไม่เสื่อมได้ในคนที่ไม่ควรเสื่อม 
ฌำนก็เสื่อมไม่ได้ตำมบำฬี แล้วอธิบำยซ้ ำว่ำ ธรรมดำ ฌำนโลกีย์เสื่อมได้เร็วก็จริงอยู่ แต่บุคคลผู้เป็นเจ้ำของ
ฌำนมีควำมกระหำยต่อเหตุกำรณ์ อำรมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นของใหม่ ของเก่ำก็ยังอำลัย สละทอดทิ้งเสียไม่ได้ 
เพรำะเคยเสวยสุขคุ้นเคยกันมำนำน ของเก่ำคือฌำนที่ตนอำศัยสงบอำรมณ์ ก็เห็นมีคุณดีอยู่ ของใหม่ตำมข่ำว
บอกเล่ำกันต่อมำ และคนที่ควรเชื่อได้ ชี้แจงอย่ำงถ่ีถ้วนว่ำของใหม่ดีอย่ำงนั้นๆ แต่อำลัยของเก่ำก็มำก จึงทิ้ง
ไม่ได้ ท ำไปไม่ได้ จะยึดสองฝ่ำยก็ไม่ได้ เพรำะของใหม่ไม่คุ้นกัน ไม่เคยเห็นใจกัน ผะอืดผะอมมำก เสียดำยของ
รักก็มี เสียดำยของใหม่ คือรู้แน่ว่ำพระสิทธำตถ์จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้ำก็มี แต่แกเสียใจว่ำจะตำยไปเสียก่อน 
และเห็นว่ำพรหมโลกอยู่ในเงื้อมมือแน่นอน แต่คุณของกำรพบพระพุทธเจ้ำนั้นจะท ำประโยชน์สุขสมบัติอะไร 
กำลเทวินทร์ยังไม่รู้ จึงไม่อำจท ำฌำนให้เสื่อม ทั้งเป็นบุคคลที่เป็นอุปธรรม ยังไม่เป็นคนที่ควรเสื่อมจำก
คุณธรรมที่ตนได้ตนถึงด้วย เปรียบเสมือนคนที่ป่วยไข้อยู่ จะกระท ำกระปรี้กระเปร่ำแข็งแรงคึกคัก กินข้ำว กิน
น้ ำอร่อยอย่ำงคนธรรมดำดีดีนั้นไม่ได้ คนที่ดีดี ผิวพรรณผุดผ่อง จะมำรยำท ำป่วยไข้ จะนั่งห่มผ้ำคลุมกรอม
ซอมซ่อ พูดกระร่อกระแร่เป็นคนไข้ก็ท ำไม่ได้ ท ำให้คนอื่นแลเห็นรู้แน่ว่ำ คนที่ท ำเป็นไข้นั้น เป็นไข้มำรยำ ไข้ไม่
จริง คนในเห็นคนนอกเป็นสุขสบำย ก็ออกมำเป็นคนนอกไม่ได้ เหตำลัยควำมคุ้นเคยข้ำงในอยู่มำก คนนอกเห็น
คนในนวยนำฏน้ ำนวลผ่องใสด้วยผ้ำนุ่งห่ม แต่ไม่อำจเป็นคนในกับเขำ เพรำะเป็นห่วงอำลัยของข้ำงนอก จะไป
เที่ยวชั่วครำวนั้นได้ แต่จะไปอยู่ทีเดียวนั้นไม่ได้ เพรำะไม่ไว้วำงใจว่ำเหตุกำรณ์ข้ำงใน จะดีหรือเลวยังไม่แน่ใจ 
แต่เป็นกระหำยอยู่เท่ำนั้น คนที่มีควำมสุขสบำยอยู่ด้วยเพศบวชมำช้ำนำน แต่แลเห็นคนที่ไม่บวชเที่ยวเตร่ กิน
นอน ดู ฟัง เล่นหัวสบำย ไม่มีเครื่องขีดคั่นอะไร บำงครำวชำววัดบำงคนเห็นดี แต่ไม่อำจออกไป เพรำะถ้ำ
ออกไปไม่เหมือนเช่นเขำ หรือเลวทรำมกว่ำเขำ จะทุกข์ตรมระบมทวีมำก จะเดือดร้อนยิ่งใหญ่มำก ก็เป็นแต่นึก
สนุกไม่ออกไปท ำอย่ำงเขำ เพรำะอำลัยควำมสุขในกำรบวชค้ ำใจอยู่ ออกไปไม่ได้ เป็นแต่ท ำเอะอะฮึดฮัดไปตำม
เพลง คนที่ยังไม่เคยบวชนั้น เห็นว่ำผู้บวชสบำยไม่ต้องกังวลอะไร กินแล้วก็นอน นอนแล้วก็เที่ยวตำมสบำย ไม่
ต้องเหงื่อไหลไคลย้อย ไม่ต้องแสวงหำอำหำร มีคนเลี้ยงคนเชิญน่ำสบำย คนที่ไม่บวชคิดเห็นดีไปเพ้อๆ เท่ำนั้น 
เลยนั่งดูกันไปดูกันมำ เพรำะยังไม่ถึงครำวจะบวช หรือยังไม่ถึงครำวจะสึก ก็ยังสึกและยังบวชไม่ได้นั่นเอง ข้อ
อุปมำทั้งหลำยดังถวำยวิสัชนำมำนี้ ก็มีอุปมัยเปรียบเทียบด้วยฌำนทั้ง ๙ ประกำร ที่เป็นธรรมเสื่อมได้เร็วก็จริง 
แต่ยังไม่ถึงครำวเสื่อม ก็ยังเสื่อมไม่ได้ กำลเทวินทร์ดำบสก็เปรียบดังชำววัด ชำวบ้ำน ชำวนอก ชำวใน ต่ำงเห็น
ของกันและกัน ไม่อำจแสร้งให้ฌำนเสื่อม ที่ตรงแกร้องไห้นั้น อำตมำภำพเข้ำใจว่ำ แกร้องไห้เสียดำยขันธ์ 
เพรำะแกกล่ำวโดยอันยังไม่รู้เท่ำทันขันธ์ ว่ำมันเป็นสภำพแปรปรวน แตกดังเป็นธรรมดำของมันเอง แต่เวลำ
นั้น โลกยึดถือขันธ์มำช้ำนำน ที่กำลเทวินทร์เจริญอรูปฌำนจนส ำเร็จ ก็เพรำะคิดรักษำขันธ์ เพื่อมิให้ขันธ์พลัน
แตกสลำยท ำลำย จึงพยำยำมได้ส ำเร็จควำมปรำรถนำและเสียดำยหน้ำตำ ถ้ำชีวิตของแกอยู่มำอีก ๓๖ ปี แกจะ
ได้เจ้ำบรรจบประสบคุยกับหมู่พุทธบริษัท และหมู่พระประยูรญำติ และหมู่พุทธมำมกะผู้นับถือ แกจะพลอยมีชื่อ
ยกตัวเป็นครูอย่ำงดีกว่ำที่แล้วมำ แต่พระอรรถกถำจำรย์ท่ำนไม่ว่ำอย่ำงขรัวโต เห็นท่ำนว่ำเพียงกำลเทวินทร์
เสียใจว่ำจะตำยเสียก่อนเท่ำนั้น ไม่ทันพระสิทธำตถ์เป็นพระพุทธเจ้ำเท่ำนี้. 
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ตอนที่ ๗ 

  

เรื่องเทศน์ถวำยและเฉลยพระปัญหำถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำมำลำ กรมหมื่นบ ำรำบปรปักษ์ ตำมที่เรียบเรียงไว้นี้ 
ได้ฟังมำจำกส ำนักพระปรีชำเฉลิม (แก้ว) เจ้ำคุณพระปรีชำเฉลิม (แก้ว) ได้ฟังมำจำกเจ้ำคุณปรีชำเฉลิม (เกษ) 
พระปรีชำเฉลิม (เกษ) เป็นเปรียญ ๖ ประโยค อยู่วัดอรุณรำชวรำรำม ได้เป็นพระรับสัพพี จึงได้ยินเทศนำถวำย
ของเจ้ำคุณธรรมกิตติ (โต) ภำยหลังเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) 

ต่อแต่นั้นมำ ท่ำนก็มีชื่อเสียงในทำงเทศน์ ตัดทอนธรรมะให้ผู้ฟังเข้ำใจง่ำย ไม่ต้องเสียเวลำไตร่ตรองส ำนวน 
เพรำะเทศน์อย่ำงค ำไทยตรงๆ จะเอำข้อธรรมอะไรแสดง ก็ง่ำยต่อผู้ฟังดังประสงค์ อย่ำงที่ถวำยในวังสมเด็จเจ้ำ
ฟ้ำมหำมำลำ ผู้ฟังชมว่ำดี เกิดโอชะในธรรมสวนะได้ง่ำย โลกนิยมเทศน์อย่ำงนี้มำก พระธรรมกิตติแสดงธรรม
ตำมภำษำชำวบ้ำน ถือเอำควำมเข้ำใจของผู้ฟังเป็นเกณฑ์ ไม่ต้องร้อยกรอง 

 

ครั้นถึงปีชวด ฉศก จุลศักรำช ๑๑๒๖ ปี ได้ถูกนิมนต์เทศน์หน้ำพระที่นั่ง พอเข้ำไปถึง พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
เสด็จออก จึงปรำศรัยสัพยอก "ว่ำไงเจ้ำคุณ เขำพำกันชมว่ำเทศน์ดีนักนี่ วันนี้ต้องลองดู" พระธรรมกิตติ (โต) 
ถวำยพระพรว่ำ "ผู้ที่ไม่มีควำมรู้เหตุผลในธรรม ครั้นเขำฟังรู้ เขำก็ชมว่ำดี ขอถวำยพระพร" พระองค์ทรงพระ
สรวล แล้วทรงถำมว่ำ "ได้ยินข่ำวเขำว่ำ เจ้ำคุณบอกหวยเขำถูกกัน จริงหรือ" ทูลว่ำ "ขอถวำยพระพร อำตม
ภำพได้อุปสมบทมำ ไม่เคยออกวำจำว่ำหวยจะออก ด กวำงเหมงตรงๆ เหมือนดังบอก ด กวำงเหมงแด่สมเด็จ
พระบรมบพิตรพระรำชสมภำรเจ้ำอย่ำงวันนี้ ไม่ได้เคยบอกแก่ใครเลย" ได้ทรงฟังแล้วทรงพระสรวลอีก แล้ว
ทรงจุดเทียน พระธรรมกิตติจับตำลปัตรแฉกข้ึนธรรมำสน์ เมื่ออำรำธนำแล้ว ก็ถวำยศีลแล้วถวำยศักรำช พอ
ถึงปีชวด ท่ำนก็ย้ ำ "ฉศก ฉศก ฉศก ฉศก" สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ก ำลังทรงพระอักษรอยู่ ได้ทรงฟังปี
ชวด ฉศก ย้ ำๆ อยู่นำน ก็เงยพระพักตรขึ้นพนมหัตถ์รับว่ำ "ถูกแล้ว ชอบแล้ว เจ้ำคุณ"  

 

แต่ก่อนกำลที่ล่วงมำแล้ว เดิมเลข ๖ ท้ำยศักรำช เขียนและอ่ำนต่อๆ มำว่ำ "ฉ้อศก" นั้นไม่ถูก แล้วรับสั่งกรม
รำชเลขำให้ตรำพระรำชบัญญัติออกประกำศเป็นใบปลิวให้รู้ทั่วกัน ทั่วพระรำชอำณำจักรว่ำ "ตั้งแต่ปีชวด ฉศก 
เหมือนศกนี้มีเลข ๖ เป็นเศษด้วย ไม่ให้เขียนและอ่ำนว่ำ ฉ้อศก อย่ำเขียนตัว อ เคียง ไม่ให้เขียนไม้โทลงไปเป็น
อันขำด ให้เขียน ฉ เฉยๆ ก็พอ ถ้ำเขียนและอ่ำนว่ำ ฉ้อศกอีก จะต้องว่ำผู้นั้นผิดและฝ่ำฝืน" กรมรำชเลขำก็บันทึก
และออกประกำศทรำบทั่วกัน และนิมนต์ท่ำนเทศน์ต่อไป 

 

พระธรรมกิตติก็ตั้งคัมภีร์ บอกศักรำชต่อจนจบ ถวำยพรแล้วเดินคำถำจุณณียบท อันมีมำในพรำหมณ์สังยุตต
นิกำยปำฏิกวรรคนั้น แปลถวำยว่ำ ยังมีพรำหมณ์ผู้หนึ่งแกนั่งคิดว่ำ "สมณ  โคตม  อุปสงฺกมิตฺวำ อิม  ปณฺห  ปุจฉำ
มิ อห " กูจะเข้ำไปหำพระสมณโคดมแล้ว กูจะถำมปัญหำกับเจ้ำสมณะโคดมดูสักหน่อย "สีสณฺหำตฺวำ ปำรุปน นิ
วำเสตวำ คำมโตนิกฺขมิตฺวำ เชตวน มหำวิกำรภิมุโข อคมำสิ" แปลว่ำ โสพฺรำหฺมโณ พรำหมณ์ผู้นั้น คิดฉะนี้แล้ว 
แกจึงลงอำบน้ ำด ำเกล้ำ โสพฺเภ ในห้วยแล้ว แกออกจำกบ้ำนแก แกตั้งหน้ำตรงไป พระเชตวันมหำวิหำร ถึงแล้ว
แกจึงตั้งข้อถำมขึ้นต้น แกเรียกกระตุกให้รู้ตัวข้ึนก่อนว่ำ "โภ โคตม นี่แนะพระโคดม ครั้นท่ำนว่ำมำถึงค ำว่ำ "นี่
แน่ พระโคดม" เท่ำนี้แล้ว ก็กล่ำวว่ำ ค ำถำมของพรำหมณ์และค ำเฉลยของพระผู้มีพระภำคเจ้ำนั้นมีอยู่เป็น
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ประกำรใด สมเด็จพระบรมบพิตรเจ้ำได้ทรงตรวจตรำตริตรองแล้ว ก็ได้ทรงทรำบแล้วทุกประกำร ดัง
รับประทำนวิสัชชนำมำ ก็สมควรแก่เวลำแต่เพียงนี้ เอว  ก็มีด้วยประกำรดังนี้ ขอถวำยพระพร พอยะถำ สัพพี
แล้ว ก็ทรงพระสรวลตบพระหัตถ์ว่ำ "เทศน์เก่งจริง พวกพรำหมณ์ที่เขำถือตัวว่ำเขำรู้มำก เขำแก่มำก เขำไม่ใคร่
ยอมเคำรพพระพุทธเจ้ำนัก เขำมำคุยๆ ถำมพอแก้ร ำคำญ ต่อนำนๆ เขำก็เชื่อในธรรม เขำก็ส ำเร็จเป็นพระโสดำ 
ที่ควำมด ำริของพรำหมณ์ผู้เจ้ำทิฏฐิทั้งหลำยเขำวำงโตทุกคน เจ้ำคุณแปล อห  ว่ำ กู นั้น ชอบแท้ทำงควำมดีจริงๆ 
รำงวัลก็ได้รับพระรำชทำนรำงวัล ๑๖ บำท เติมท้องกัณฑ์ ๒๐ บำท รวมเป็น ๓๖ บำท  

 

เรื่อง ฉศก เรื่องถวำยเทศน์อย่ำงที่เรียบเรียงมำนี้ พระปรีชำเฉลิม (แก้ว) เคยเล่ำให้ฟังเป็นพื้นจ ำมีอยู่บ้ำง ซึ่ง
ได้สืบถำมพระธรรมถำวรอีกท่ำนก็รับว่ำ จริง แต่เทศน์ว่ำอย่ำงไรนั้น ลืมไป พระธรรมถำวรว่ำ แต่ควำมคิดของ
พรำหมณ์ใช้ค ำว่ำ กู กู นี้ ยังจ ำได้ เจ้ำคุณธรรมถำวรเลยบอกต่อไปว่ำ วันที่ถวำยเทศน์ ฉศก นี้ และถวำย ด 
กวำงเหมง ไว้ก่อนขึ้นเทศน์นั้นว่ำ วันนั้นหวยจ ำเพำะออก ด กวำงเหมง จริงอย่ำงที่ท่ำนแก้พระรำชกระทู้ว่ำ ไม่
เคยบอกตัวตรงๆ กับใครๆ เหมือนดังบอกสมเด็จพระบรมบพิตรวันนี้ ครั้นถึงเดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ ำ ปีชวด ศก
นี้เอง ทรงพระมหำกรุณำโปรดเลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมกิตติ (โต) ขึ้นเป็นพระเทพกวี รำชำคณะผู้ใหญ่ ใน
ต ำแหน่งสูง มีนิตยภัตร ๒๘ บำท ค่ำข้ำว ๑ บำท 

 

(สิ้นข้อควำมในประวัติที่เจ้ำของท่ำนเขียนไว้ในฉำกที่ ๕ ในฝำผนังโบสถ์วัดอินทรวิหำร ที่ได้คิดวิจำรณ์ อนุมำน
แสวงหำเหตุผลต้นปลำย ตรวจรำชประวัติและรำชพงศำวดำร ประกอบกับรูปภำพในฉำกนี้ ก็สิ้นข้อควำมใน
เพียงนี้ 

 

ในประวัติของสมเด็จฯโต ท่ำนให้ช่ำงเขียนๆ วัดระฆัง เขียนรูปบ้ำนพระยำโหรำ รูปเสมียนตรำด้วง รูปสมเด็จ
พระสังฆรำช (นำค) รูปพระเทพกวี (โต) รูปวัดอินทรวิหำร รูปวัดกัลยำณมิตร รูปเด็กแบกคัมภีร์ ในงำนฉลอง
วัดทั้ง ๒ และรูปป่ำพระพุทธบำท รูปป่ำพระฉำย รูปพระอำจำรย์เสม รูปพระอำจำรย์รุกขมูล รูปเมืองเขมร รูป
เสือที่ทำงไปเมืองเขมร รูปจ้ำงเขมร ตั้งแต่ฉำกที่ ๑ ถึง ฉำกที่ ๑๓ – ๑๔ จะได้สันนิษฐำนเป็นเรื่องดังต่อไปนี้) 

 

ครั้นออกพรรษำในปีชวด ศกนั้นแล้ว พระเทพกวี (โต) จึงลงมำจัดกำรกวำดล้ำงกุฏิใหญ่ ๕ ห้อง ข้ำงคลองคู
วัดระฆังข้ำงใต้ แล้วบอกบุญแก่บรรดำผู้ที่มำสันนิบำต ให้ช่วยกำรท ำบุญขึ้นกุฏิ ได้เผดียงสงฆ์ลงสวดมนต์ทั้งวัด
ที่กุฏินั้น ค่ ำวันนั้นมีมหรสพฉลองผู้ที่ศรัทธำนับถือ ลือไปถึงไหน ก็ได้มำช่วยงำนถึงนั่น บรรดำผู้ที่มำนั้นต่ำงก็
หำเลี้ยงกันเอง งำนที่ท ำครำวนั้นเป็นงำนใหญ่มำก เลี้ยงพระถึง ๕๐๐ องค์ ผู้คนต่ำงน ำส ำรับคำวหวำน เครื่อง
ไทยทำนมำถวำยพระเทพกวีแน่นวัดแน่นวำ ครั้นกำรเลี้ยงพระเลี้ยงคนส ำเร็จเรียบร้อย ท่ำนลงแจกด้ำยถักผูก
ข้อมือคนละเส้น แล้วท่ำนบอกว่ำ "ดีนักจ้ะ ลองดูจ้ะ ตำมประสงค์" 

 

ครั้นพระเทพกวี (โต) ขึ้นอยู่บนกุฏิ ๕ ห้องแล้ว ผู้คนก็มำละเล้ำละลุมเพื่อจับหวยทุกวัน ครั้นนั้นพระยำโหรำธิ
บดี ท ำบุญฉลองสัญญำบัตร พระเทพกวีก็ได้ไปสวดมนต์ไปฉัน ครั้นพระยำโหรำธิบดี และเสมียนตรำด้วง 
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ปฏิสังขรณ์วัดบำงขุนพรหม (วัดอินทรวิหำร) สมเด็จพระสังฆรำช (นำค) พระเทพกวีก็ได้ไปเทศน์ไปฉันกำร
ฉลองวัด เมื่อท่ำนพระยำนิกรบดินทร์สร้ำงวัดกัลยำณมิตรแล้วก็มีกำรฉลอง สมเด็จพระสังฆรำช (นำค) 
พระเทพกวี (โต) ก็ได้ไปฉัน ครำวพระยำนิกรบดินทร์สร้ำงโบสถ์วัดเกษไชโย พระเทพกวี (โต) ก็ได้ไปเป็นแม่
งำนฉลองโบสถ์ มีกำรมหรสพใหญ่ตำมภำษำชำวบ้ำนนอก อ ำเภอไชโยนั้น มีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ ได้ขึ้น
ไปช่วยงำนฉลองโบสถ์วัดเกษไชโยนั้นมำกท่ำนด้วยกัน 

 

ครั้นกำลล่วงมำ สมเด็จพระวันรัต วัดมหำธำตุ ถึงมรณภำพแล้ว สมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) วัดอรุณ เป็นเจ้ำคณะ
กลำง ครั้งนั้นพระอันดับในวัดระฆังทะเลำะกัน และฝ่ำยหนึ่งได้ตีฝ่ำยหนึ่งศีรษะแตก ฝ่ำยศีรษะแตกได้เข้ำฟ้อง
พระเทพกวี เจ้ำอำวำสๆ ก็ชี้หน้ำว่ำ "คุณตีเขำก่อน" พระองค์หัวแตกเถียงว่ำ "ผมไม่ได้ท ำอะไร องค์นั้นตีกระผม" 
พระเทพกวีว่ำ "ก็เธอตีเขำก่อน เขำก็ต้องตีเธอบ้ำง" พระนั้นก็เถียงว่ำ "เจ้ำคุณเห็นหรือ" พระเทพกวีเถียงว่ำ "ถึง
ฉันไม่ได้เห็นก็จริง แต่ฉันรู้อยู่นำนแล้วว่ำ คุณตีเขำก่อน คุณอย่ำเถียงฉันเลย" พระองค์ศีรษะแตกเสียใจมำก จึง
ได้อุตส่ำห์เดินลงไปวัดอรุณ เข้ำอุทธรณ์ต่อสมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) เจ้ำคณะกลำง 

 

ส่วนสมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) จึงเรียกตัวพระเทพกวี (โต) ไปช ำระตำมค ำอุทธรณ์ พระเทพกวี (โต) ก็โต้ค ำ
อุทธรณ์และตอบสมเด็จพระวันรัตว่ำ "ผมรู้ดีกว่ำเจ้ำคุณอีก เจ้ำคุณได้แต่รู้ว่ำ เห็นเขำหัวแตกเท่ำนั้น ไม่รู้ถึงเหตุ
ในกำลเดิมมูลกรณี ผมรู้ดีว่ำ คุณองค์นั้นได้ตีคุณองค์นั้นก่อน และเขำบ่ห่อนจะรู้สึกตัว เขำมำมัวแต่ถือหัว หัว
เขำจึงแตก" 

 

สมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) ฟังๆ ก็นึกแปลก แยกวินิจฉัยก็ไม่ออก กลับจะเป็นคนถือเอำแต่ค ำบอก จึงย้อนถำมว่ำ 
"เจ้ำคุณเห็นอย่ำงไร จึงรู้ได้ว่ำ พระองค์นี้ตีพระองค์นั้นก่อน แจ้งให้ฉันฟังสักหน่อย ให้แลเห็นบ้ำง จะได้ช่วยกัน
ระงบัอธิกรณ์" 

 

พระเทพกวีว่ำ "พระเดชพระคุณจะมีวิจำรณ์ยกขึ้นพิจำรณำแล้ว กระผมก็เต็มใจ อ้ำงอิงพยำนถวำย" พระวันรัต
ว่ำ "เอำเถอะ ผมจะตั้งใจฟังเจ้ำคุณชี้พยำนอ้ำงอิงมำ" พระเทพกวีจึงว่ำ "ผมทรำบตำมพุทธฎีกำ บอกให้ผมทรำบ
ว่ำ นหิเวรำ นิวปสัมมันติ ว่ำ เวรต่อเวร ย่อมเป็นเวรกันร่ ำไป ถ้ำจะระงับเสียด้วยไม่ตอบเวร เวรย่อมระงับ นี่
แหละ พระพุทธเจ้ำบอกผมเป็นพยำน กระผมว่ำ เวรต่อเวร มันจึงท ำกันได้ ผมเห็นตำมค ำพระพุทธเจ้ำบอกผม
เท่ำนี้ ผมจึงวิจำรณ์พิจำรณำกล้ำกล่ำวได้ว่ำ คุณตีเขำก่อน" 

 

สมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) ชักงงใหญ่ จะเถียงก็ไม่ขึ้น เพรำะท่ำนอ้ำงพุทธภำษิต จึงล้มเข้ำหำพระเทพกวี (โต) ว่ำ 
"ถ้ำกระนั้น เจ้ำคุณต้องระงับอธิกรณ์ เรื่องนี้ว่ำใครเป็นผู้ผิด ผู้ถูก โทษจะตกกับผู้ใด แล้วแต่เจ้ำคุณจะตัดสิน
เถิด" พระเทพกวีมัดค ำพระวันรัตว่ำ "พระเดชพระคุณอนุญำตตำมใจผม ผมจะชี้โทษคุณให้ยินยอมพร้อมใจกัน
ทั้งคู่ควำม ทั้งพิพำกษำให้อธิกรณ์ระงับได้ ให้เวรระงับด้วย" สมเด็จพระวันรัตก็อนุญำต 
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พระเทพกว ี(โต) ก็ประเล้ำประโลมโน้มน้ำวกล่ำวธัมมิกถำ พรรณนำอำนิสงส์ของผู้ระงับเวร พรรณนำโทษของ
ผู้ต่อเวร ให้โจทก์จ ำเลยสลดจิต คิดเห็นบำปบุญคุณโทษ ปรำโมทย์เข้ำหำกัน ท่ำนจึงแก้ห่อผ้ำไตรออกกับเงินอีก
สำมต ำลึง ท ำขวัญองค์ที่ศีรษะแตก แยกบทชี้เป็นสำมสถำน ผู้ตีตอบเอำเป็นหมดเวร จักไม่ตีใครต่อไป ถ้ำขืนไป
ตีใครอีก จะลงโทษว่ำเป็นผู้ก่อเวร ฝืนต่อพระบวรพุทธศำสนำ มีโทษหนักฐำนละเมิด 

 

ผู้ที่ถูกตีก็ระงับใจไม่อำฆำต ไม่มุ่งร้ำยต่อก่อเวรอีก "ถ้ำขืนคดในใจท ำหน้ำไหว้หลังหลอก เอำฉันเป็นผู้ปกครอง 
หรือขืนฟ้องร้องกันต่อไป ว่ำฉันเอนเอียงไม่เที่ยงธรรมแล้ว จะต้องโทษฐำนบังอำจหำโทษผู้ใหญ่ โดยหำ
ควำมผิดมิได้ ทั้งจะเป็นเสี้ยนหนำมต่อพระบวรพุทธศำสนำ เป็นโทษใหญ่ร้อนถึงรัฐบำล จะต้องลงอำญำตำม
ระบิลเมืองฯ" 

 

"ฝ่ำยฉันเป็นคนผิด เอำแต่ธุระอื่น ไม่สอดส่องดูแลลูกวัด ไม่คอยชี้แจงสั่งสอนอันเตวำสิก สัทธิวำหำริก ให้รู้
ธรรมรู้วินัย จึงลงโทษตำมพระวินัยว่ำไม่ควรย่อมเป็นโทษแท้ ขอคดีเรื่องนี้จงเลิกระงับไปตำมวินัยนี้" พระฐำนะ
ที่นั่งฟังทั้งมหำบำเรียนและพระอันดับพระคู่ควำม ก็สำธุกำรเห็นดีพร้อมกันอย่ำงเย็นใจ พระวันรัต (เซ่ง) ก็เห็น
ดี สงบเรื่องลงเท่ำนี้ฯ 

 

ครั้งหนึ่งพระวัดระฆัง เต้นด่ำท้ำทำยกันขึ้นอีกคู่ พระเทพกวี (โต) ท่ำนเอกเขนกนั่งอยู่นอกกุฏิท่ำน ท่ำนแลเห็น
เข้ำ ทั้งได้ยินพระทะเลำะกันด้วย จึงลุกเข้ำไปในกุฏิ จัดดอกไม้ธูปเทียนใส่พำน รีบเดินเข้ำไปในระหว่ำงวิวำท 
ทรุดองค์ลงนั่งคุกเข่ำไปถวำยดอกไม้ธูปเทียนพระคู่นั้น แล้วอ้อนวอนฝำกตัวว่ำ "พ่อเจ้ำประคุณ พ่อจงคุ้มครอง
ฉันด้วย ฉันฝำกตัวกับพ่อด้วย ฉันเห็นจริงแล้วว่ำ พ่อเก่งเหลือเกิน เก่งพอได้ เก่งแท้แท้ พ่อเจ้ำประคุณ ลูกฝำก
ตัวด้วย" เลยพระคู่นั้นเลิกทะเลำะกัน มำคุกเข่ำกรำบพระเทพกวีๆ ก็คุกเข่ำกรำบตอบพระ กรำบกันอยู่นั่น หมอบ
กันอยู่นั่นนำนฯ 

 

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระยำมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) นิมนต์เข้ำไปเทศน์ที่จวน สมเด็จเจ้ำพระยำจุดเทียน พระเทพกวี
ขึ้นธรรมมำสน์ ครั้นรับศีลเสร็จแล้ว พวกหัวเมืองเข้ำมำหำสมเด็จเจ้ำพระยำ หมอบกันเป็นแถว ส่วนตัว
เจ้ำพระยำนั้นเอกเขนกรินน้ ำชำไขว่ห้ำงก ำลังพระเทศน์ พระเทพกวีเลยเทศน์ว่ำ "สัมมำมัวรินกินน้ ำชำ มิจฉำ
หมอบก้มประนมมือ" สมเด็จเจ้ำพระยำบำดหูลุกเข้ำเรือน ส่วนพระเทพกวีก็ลงจำกธรรมำสน์กลับวัดระฆัง ข่ำว
ว่ำตึงกันไปนำน 

 

ครั้นสมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) ถึงมรณภำพแล้ว พระเทพกวีต้องเป็นผู้ใหญ่นั่งหน้ำ ครั้งหนึ่งเมื่อมีกิจกำรฉลอง
สวดมนต์ในพระบรมมหำรำชวัง พระเทพกวีเป็นผู้ชักน ำพระรำชำคณะอ่อนๆ ลงมำ ครั้นสวดเสร็จแล้วยะถำ 
พระรับสัพพีแล้วสวดคำถำโมทนำจบแล้ว พระเทพกวี (โต) จึงถวำยอติเรกขึ้นองค์เดียวว่ำดังนี้ 
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อติเรกวสฺสต  ชวีตุ อติเรกวสฺสต  ชีวตุ อติเรกวสฺสต  ชีวตุ ทีฆำยุโก โหตุ อโรโคโหตุ สุขิโต โหตุ มหำรำชำ สิทฺธิ
กิจจ  สิทฺธิกมฺม  สิทฺธิลำโภ ชโย นิจฺจ  มหำรำชส  ส ภวตุ สพฺพทำ ขอถวำยพระพร ดังนี้ 

 

สมเด็จพระจอมเกล้ำทรงโปรดมำก รับสั่งถำมว่ำ แก้ลัดตัดเติมจะได้บ้ำงไหม พระเทพกวี (โต) ถวำยพระพรว่ำ 
อำตมำภำพได้เปยยำลไว้ในตัวบทคำถำ ส ำหรับสมเด็จบรมพิตรพระรำชสมภำรเจ้ำจะได้ทรงตรอกลง ตำมพระ
บรมรำชอัธยำศัยแล้ว สมเด็จพระจอมเกล้ำทรงตรอกซ้ ำลงตรง ฑีฆำยุ อีกบรรทัดหนึ่ง ทรงตรอกลงที่หน้ำศัพท์ 
มหำรำชสฺส เป็น ปรเมนทรมหำรำชวรสฺส นอกนั้นคงไว้ตำมค ำพระเทพกวี (โต) ทุกค ำ แล้วตรำพระรำชบัญญัติ
ประกำศไปทุกๆ พระอำรำม ให้เป็นขนบธรรมเนียมต้องให้พระรำชำคณะผู้นั่งหน้ำถวำยคำถำอติเรกนี้ก่อน จึง
รับ ภะวะตุสัพฯ จึงถวำยพระพรลำ ออกจำกพระที่นั่งได้ ตลอดจนกำรพระเมรุ กำรถวำยพระกฐินทำนตำมพระ
อำรำมหลวง ต้องมีพระรำชำคณะถวำยอติเรกนี้ทุกครำวที่พระรำชด ำเนิน จึงเป็นรำชประเพณีสืบมำจนทุกวันนี้
แล 

 

ครั้นถึงปีฉลู สัปตศก จุลศักรำช ๑๒๒๗ ปี สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวจึงทรงสถำปนำพระเทพกวี (โต) ขึ้น
เป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ รับหิรัญบัฏมีฐำนำ ๑๐ มีนิตยภัตร ๓๒ บำท ค่ำข้ำวสำร ๑ บำทต่อเดือน สมเด็จฯ 
มีชนมำยุ ๗๘ พรรษำ ๕๖ ได้เป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ในปีโสกันต์สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวง โสกันต์ครำวนี้มี
เทศน์กัณฑ์เขำไกรลำส รวมที่ได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นรำชำคณะ เป็นพระรำชำคณะผู้ใหญ่ เป็นเจ้ำ
อำวำสวัดระฆังมำได้ ๑๕ ปี จึงได้เป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ในปีฉลู สัปตศก จุลศักรำช ๑๒๒๗ เป็นปีที่ ๑๕ 
ในรัชกำลที่ ๔ แห่งกรุงเทพมหำนครแล 

 

ครั้งหนึ่งมีรำชกำรโสกันต์ สังฆกำรีวำงฎีกำว่ำย่ ำรุ่งถึง แล้วถวำยพระพร ถวำยชัยมงคลคำถำ พระฤกษ์โสกันต์ 
วำงฎีกำสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ครั้นได้เวลำย่ ำรุ่งตรงท่ำนก็มำถึง พระมหำปรำสำทยังไม่เปิดพระทวำร 
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ก็มำนั่งอยู่บนบันไดพระมหำปรำสำทชั้นบน แล้วท่ำนก็สวดชัยมงคลคำถำ ชะยันโตโพธิยำ
ลั่นอยู่องค์เดียว สำมจบแล้ว ท่ำนก็ไปฉันข้ำวต้มที่ทิมสงฆ์ แล้วท่ำนก็ไปพักจ ำวัดในโรงม้ำต้น ใน
พระบรมมหำรำชวัง ครั้นเวลำสำมโมงเช้ำ เสด็จออกจวนพระฤกษ์ สังฆกำรีประจุ พระรำชำคณะประจ ำที่หมด 
ยังขำดแต่สมเด็จพระพุฒำจำรย์องค์เดียว เที่ยวตำมหำกันลั่นไปหมด สมเด็จพระจอมเกล้ำทรงกริ้วใหญ่ พวก
ทนำยเลือกสนใจใน บอกต่อๆ กันเข้ำไปว่ำได้เห็นสมเด็จหำยเข้ำไปในโรงม้ำต้น พวกสังฆกำรีเข้ำไปค้นคว้ำเอำ
องค์ท่ำนมำได้ ช่วยกันรุนก้นดันส่งเข้ำไปในพระทวำร ครั้นทอดพระเนตรเห็นก็กริ้วแหว รับสั่งว่ำ "ถอดๆ ไม่
ระวังรั้วงำนรำชกำร เป็นขุนนำงไม่ได้ แฉกคืนๆ เร็วๆ เอำชะยันโตทีเดียว" ขรัวโตก็เดินชะยันโตจนถึงอำสนสงฆ์ 
ลงเข้ำแถวสวด พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็ทรงคีบพระเมำฬี พระบรมวงศำนุวงศ์ก็คีบ และคีบ แลโกน เป็นล ำดับ
ไป ครั้นเสร็จแล้ว ทรงประเคน อังคำสพระสงฆ์ แล้วเสด็จเข้ำในพระฉำก 

 

ขรัวโตฉันแล้วก็นั่งนิ่ง เสด็จออกเร่งให้ยะถำ ขรัวโตก็ยะถำ แต่ไม่ตั้งตำลปัตร เวลำนั้นพระธุระมำก มัวหันพระ
พักตร์ไปรับสั่งรำชกิจอื่นๆ พระพุฒำจำรย์ (โต) ก็เดินดุ่มๆ รีบออกไปลงเรือข้ำมฟำก พอแปรพักตร์ไปรับสั่ง
อติเรก จะรีบฯ พระรำชำคณะรองๆลงมำ ก็ไม่มีใครกล้ำ นิ่งงันกันไปหมด รับสั่งถำมว่ำ "อ้ำว สมเด็จหำยไปไหน" 
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เขำทูลว่ำ "ท่ำนกลับไปแล้ว" "อ้ำวพัดยังอยู่ ชะรอยจะท ำใจน้อยไม่เอำพัดไป เร็ว เอำพัดไปส่ง เอำตัวมำถวำย
อติเรกก่อน" สังฆกำรีรีบออกเรือตำมร้องเรียก "เจ้ำคุณขอรับ นิมนต์กลับมำก่อน มำเอำพัดแฉก" ท่ำนร้องตอบ
มำว่ำ "พ่อจะมำตั้งสมเด็จกลำงแม่น้ ำได้หรือ" สังฆกำรีว่ำ "รับสั่งให้หำ" ท่ำนก็ข้ำมกลับมำ เข้ำทำงประตูต้นสน 
ดุ่มๆ ขึ้นมำบนพระปรำสำท แล้วรับสั่งให้ถวำยอติเรกเร็วๆ ฯ ทูลว่ำ ขอถวำยพระพร ถวำยไม่ได้ฯ" รับสั่งถำมว่ำ 
"ท ำไมถวำยไม่ได้ฯ" ทูลว่ำ "ขอถวำยพระพร เหตุพระรำชบัญญัติตรำไว้ว่ำ ให้พระรำชำคณะถวำยอติเรก บัดนี้ 
อำตมำภำพกลำยเป็นพระอันดับแล้ว จึงไม่ควรถวำยอติเรก ขอถวำยพระพรฯ" รับสั่งว่ำ "อ้อ จริงๆ เอำสิ ตั้งกัน
ใหม่" กรมวังออกหมำยตั้งสมเด็จ บอกวิเสศเลี้ยงพระอีก สังฆกำรีวำงฎีกำ เอำพระชุดนี้ก็ได้ วิเสศท ำไม่ทัน ก็
ท ำแต่น้อย ก็ได้เพียง ๕ องค์ ศุภรัตน์เตรียมผ้ำไตรตั้ง และพระไตร พระชะยันโต แล้วเสด็จ พวกสังฆกำรีวำง
ฎีกำพระชุดโสกันต์ก ำหนดเวลำ เลยกลับไม่ได้ 

 

ครั้นเวลำ ๕ โมง เสด็จออกทรงประเคน พระฉันแล้ว (ประกำศตั้งสมเด็จ) ทรงประเคนหิรัญบัฏ ประเคนไตร 
บำตร ตำลปัตร ย่ำม พระชะยันโต ครำวนี้สมเด็จยกไตรแพรครอง กลับเข้ำมำอนุโมทนำแล้วถวำยอติเรก ถวำย
พระพรลำ เป็นอันเสร็จกำรไปครำวหนึ่งฯ 

 

ครั้งหนึ่ง เข้ำไปฉันในพระบรมรำชวัง ได้ทรงประเคนไตรแพร ท่ำนก็น ำไตรแพรนั้น เช็ดปำก เช็ดมือ ยุ่งไปหมด 
รับสั่งทักว่ำ "ไตรเขำดีดี เอำไปเช็ดเปรอะหมด" ท่ำนตอบว่ำ "อะไรถวำยได้ ผ้ำเช็ดมือถวำยไม่ได้ อำตำมภำพก็
ต้องเอำผ้ำไตรของอำตมำเองเช็ดอำตมำเอง เป็นอันได้บริโภคของทำยกแล้ว ไม่เป็นสัทธำเทยสินิบำตฯ 

 

ครั้งหนึ่งเข้ำไปฉันในพระบรมมหำรำชวังอีก ถวำยเงินองค์ละ ๒๐ บำท สมเด็จท ำดีใจ รวบเงินใส่ย่ำมกรำว ทรง
ทักว่ำ "อ้ำว พระจับเงินได้หรือ" "ขอถวำยพระพร เงิน พระจับไม่ได้ แต่ขรัวโตชอบ" เรื่องแผลงๆ ของสมเด็จ
พระพุฒำจำรย์ (โต) องค์นี้ตั้งแต่เป็นพระธรรมกิตติ มำจนเป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ต่อหน้ำพระที่นั่งเสมอมำ 
แต่ก็ทรงอภัย ซ้ ำพระรำชทำนรำงวัลอีกด้วย ถึงวันรวบเงินนี้ ก็รำงวัลอีก ๓๐ บำท รวบใส่ย่ำมทันที ครั้นหิ้ว
คอนย่ำมออกมำ คนนั้นล้วงบ้ำง คนนี้ล้วงบ้ำง จนหมดย่ำม ท่ำนคุยพึมว่ำ "วันนี้รวยใหญ่ๆ" ฯ 

 

ครั้นครำวหนึ่ง นักองค์ด้วง เจ้ำแผ่นดินเขมร กลุ้มพระหฤทัย มีใบบอกเข้ำมำกรำบบังคมทูลพระกรุณำให้ทรง
ทรำบ จึงมีพระบรมรำชโองกำร โปรดให้เผดียงสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ให้ออกไปแสดงธรรมโปรดนักองค์
ด้วง ณ เมืองเขมร ครำวนี้สมเด็จพระพุฒำจำรย์ ถึงกับบ่นที่วัดระฆังว่ำ สมเด็จพระนั่งเกล้ำก็ไม่ใช่โง่ แต่ว่ำใช้
ขรัวโตไม่ได้ สมเด็จพระจอมเกล้ำฉลำดว่องไว กลับมำได้ใช้ขรัวโตฯ 

 

ครั้นถึงวันก ำหนด ท่ำนก็พำพระฐำนำ ๔ รูป ไปลงเรือสยำมูปสดัมภ์ เจ้ำพนักงำนไปส่งถึงเมืองจันทบุรี แล้วขึ้น
เกวียนไปทำงเมืองตรำด ไปถึงหมู่บ้ำนใหญ่แห่งหนึ่ง แขวงเมืองตรำดนั้น เป็นต ำบลที่มีเสือชุมมำก มันเผ่นเข้ำ
ขวำงหน้ำเกวียน เวลำรอนๆ จวนค่ ำ คนน ำทำงหน้ำเกวียนสมเด็จ จดพลองเล่นตีกับเสือ เจ้ำเสือแยกเขี้ยว หื้อ
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ใส่ รุกขนำบ คนถือพลองถอยหลังทุกที จนถึงหน้ำเกวียนสมเด็จ คนหน้ำเกวียนยกเท้ำยันคนถือพลองไว้ไม่ให้
ถอยฯ 

 

 

ตอนที่ ๘ 

  

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ ท่ำนเห็นเสือมีอ ำนำจดุมำก ท่ำนจึงบอกว่ำ เสือเขำจะธุระฉันคนเดียวดอกจ้ะ ฉันจะพูดจำ
ขอทุเลำเสือสักคืนในที่นี้ ครั้นแล้วท่ำนก็ลง ส่งเกวียน ส่งคนให้ไปคอยอยู่ข้ำงหน้ำ ท่ำนก็นอนขวำงทำงเสือเสีย 
เสือก็นั่งเฝ้ำท่ำนคืนหนึ่ง เสือก็ไปไหนไม่ได้ จะไปไล่คนอื่นก็ไปไม่ได้ ต้องเฝ้ำยำมสมเด็จยันรุ่ง ครั้นเวลำเช้ำ ท่ำน
เชิญเสือให้กลับไป แล้วท่ำนลำเสือว่ำ ฉันลำก่อนจ้ะ เพรำะมีรำชกิจใช้ให้ไปจ้ะ ว่ำแล้วท่ำนก็เดินตำมเกวียนไปทัน
กัน แล้วท่ำนเล่ำให้พระครูปลัดฟัง (พระครูปลัดคือพระธรรมถำวร เดี๋ยวนี้) พวกครัวก็หุงต้มเลี้ยงท่ำน เลี้ยงกัน
เสร็จแล้ว ก็นิมนต์สมเด็จขึ้นเกวียนคนลำก ท่ำนไม่ชอบวัวควำยเทียมเกวียน 

ครั้นไปถึงเมืองพระตะบอง ข้ำหลวงฝ่ำยสยำมบอกกำรเข้ำไปถึงกรมเมืองเมืองเขมร กรมเมืองทรำบแล้ว น ำ
ควำมทูลนักองค์ด้วง เจ้ำเมืองเขมรฯ ทรงทรำบ แล้วสั่งคนน ำแคร่ออกไปรับสมเด็จเข้ำไปถึงในวัง กระท ำควำม
เคำรพ ปฏิสันถำร ปรำศรัยปรนนิบัติแก่สมเด็จเป็นอันดี แล้วรับสั่งให้จัดกำรเลี้ยงดูข้ำหลวง และผู้คนที่เชิญ
สมเด็จมำนั้น แล้วจัดที่พักที่อยู่ให้ตำมสมควร ครั้นเวลำเช้ำ จัดแจงตั้งธรรมำสน์ บอกกล่ำวพระยำพระเขมร 
แล้วเจ้ำนำยฝ่ำยเขมรตลอด พ่อค้ำคฤหบดีเขมร ให้มำฟังธรรมของสมเด็จจอมปรำชญ์สยำม สมเด็จพระเจ้ำ
กรุงสยำม รับสั่งโปรดให้สมเด็จพระพุฒำจำรย์มำโปรดเขมร เขมรทั้งหลำยต่ำงยินดีเต็มใจ พร้อมใจกันมำฟัง
เทศนำสมเด็จทุกตัวคน 

 

ครั้นเพลแล้วก็อำรำธนำให้ขึ้นเทศน์ สมเด็จก็เลือกเฟ้นหำธรรมะน ำมำยกขึ้นแสดง ชี้แจงและแปลแก้ไขเป็น
ภำษำเขมร ให้พวกเขมรเข้ำใจต่อตลอดมำ ถึงพระมหำกรุณำธิคุณของกรุงสยำมด้วย เชื่อมกับศำสนปศำสน์ 
และพระรัฐปศำสน์ให้กลมเกลียวกลืนกัน เทศน์ให้ยึดโยงหยั่งถึงกัน ชักเอำเหตุผลตำมชำดกต่ำงๆ พระสูตรต่ำงๆ 
ทำงพระวินัยต่ำงๆ อำนิสงส์สันติภำพ และอำนิสงส์สำมัคคีธรรม น ำมำปรุงเป็นเทศนำกัณฑ์หนึ่ง ครั้นจบลงแล้ว 
นักองค์จันทร์มำรดำนักองค์ด้วง ได้สละรำชบุตร รำชธิดำ บูชำธรรม และสักกำระด้วยแก้วแหวนเงินทอง 
ผ้ำผ่อน และขัชกะโภชำหำร ประกำรต่ำงๆ เขมรนอกนั้นก็เลื่อมใส เห็นจริงตำมเทศนำของสมเด็จทุกคน แลต่ำง
ก็เกิดควำมเลื่อมใสในองค์เจ้ำประคุณสมเด็จ 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ จึงได้ฝำกนำงธิดำกุมำรีไว้กับมำรดำเจ้ำนักองค์ด้วง รับมำแต่เจ้ำชำยกุมำรคนเดียว นัก
องค์ด้วงเจ้ำเมืองเขมรจึงจัดกำรส่งสมเด็จ มีเกวียนส่งเข้ำมำจนถึงเมืองตรำด เจ้ำเมืองตรำดจัดเกวียนส่งมำถึง
เมืองจันทบุรี เจ้ำเมืองจันทบุรีจัดเรือใบ เรือเสำส่งเข้ำมำถึงกรุงเทพพระมหำนคร จอดหน้ำวัดระฆังทีเดียว 
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ครั้นรุ่งเช้ำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์จึงเข้ำในพระบรมมหำรำชวัง เสด็จออกรับและทรงสดับรำยงำน กำรที่ไปและ
กำรที่ถึง และเจ้ำเขมรยินดีรับรองเลื่อมใส ได้เทศน์โปรดด้วยข้อนั้น น ำข้อนั้นเทียบข้อนั้น ให้เจ้ำเขมรเข้ำใจ
ด้วยนัยอย่ำงนั้น ลงมติอย่ำงนั้นตลอดเสนำเขมรทั่วกัน เขมรบูชำธรรมพลีบรรณำกำรมำอย่ำงนั้นเท่ำนั้น ของ
เท่ำนั้นๆ ให้ทรงถวำยโดยละเอียดทุกประกำร 

 

สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้ทรงทรำบรำยงำนของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) บรรยำยถวำย เป็นที่พอ
พระรำชหฤทัยยิ่งนัก ทรงนิยมชมเชยควำมสำมำรถของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) จึงทรงยินดีถวำยเครื่อง
กัณฑ์ที่ได้มำนั้นจงเป็นสรรพสิทธิของเจ้ำคุณทั้งหมด ทั้งทรงปวำรณำว่ำเจ้ำคุณประสงค์สิ่งอะไร พอที่โยมจะ
อนุญำตได้ โยมก็จะถวำย แล้วก็เสด็จขึ้น สมเด็จพระพุฒำจำรย์ก็กลับวัดระฆัง 

 

ครั้นหำยเหนี่อยสองสำมวัน จึงเข้ำไปในพระบรมมหำรำชวัง เสด็จออกรับสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ขอถวำย
พระพร ขอพระบรมรำชำนุญำตที่ดินที่วัดเกษไชโยเท่ำนั้นว่ำ ขอพระรำชำนุญำตสร้ำงพระใหญ่นั่งหน้ำตัก ๘ วำ 
ไว้ในอ ำเภอไชโย ขอให้ทรงพระกรุณำรับสั่งเจ้ำเมือง กรมกำรวัด ให้มีพระรำชลัญจกรประทับ รับสั่งว่ำดีแล้ว 
จึงเป็นแบบอย่ำงที่ต้องขอพระบรมรำชำนุญำตก่อน ต้องมีบัตรพระรำชลัญจกรอนุญำตแล้วจึงเป็นวิสุงคำม 
ทรงพระกรุณำโปรดมีใบพระบรมรำชำนุญำต ประทับตรำแผ่นดิน ถวำยสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) เลยตรำ
พระรำชบัญญัติวิสุงคำมสีมำต่อไปในครำวนั้นเป็นล ำดับกันมำ 

 

สมเด็จจึงจ ำหน่ำยเครื่องกัณฑ์เทศน์จำกเมืองเขมรลงเป็นอิฐเป็นปูน เป็นทรำย เป็นค่ำแรงคนงำน เป็นทุนรอง
งำน ขึ้นไปจัดกำรสร้ำงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ ที่ริมวัดเกษไชโย เจ้ำเมืองกรมกำรก็มำรำงวัดที่ตำมที่มีท้องตรำ
บังคับ รำชบุรุษทั้งปวงให้สมเด็จน ำชี้ที่ สมเด็จก็ช้ีหมดทั้งวัด และชี้ที่สร้ำงพระวิหำรวัดเกตุ ส ำหรับคลุมองค์พระ 
และชี้ที่ฐำนสุกะชี ชี้ที่สร้ำงองค์พระ รำชบุรุษก็วัดตำมประสงค์ ชี้ที่โบสถ์ด้วย ชี้ที่อุปจำรทั้งหมดด้วย รวมเนื้อที่
วัดเกษไชโยมีประมำณแจ้งอยู่ในบัญชีหรดำรของหลวงเสร็จแล้ว 

 

เมื่อก ำลังสร้ำงพระใหญ่องค์นี้ พระยำนิกรบดินทร์ และอ ำมำตย์รำชตระกูลรำษฎร พ่อค้ำแม่ค้ำ คฤหบดี และ
สมเด็จพระจอมเกล้ำ สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ และแขก ฝรั่ง เขมร ลำว มอญ จีน ก็ได้เข้ำส่วนด้วยมำกบ้ำงน้อยบ้ำง 
สร้ำงอยู่นำนเกือบสำมปีจึงส ำเร็จ จึงได้ถวำยวัดไชโยเป็นวัดหลวง พระรำชทำนนำมว่ำ วัดเกษไชโย แปลว่ำ 
พระธงชัย วัดธงไชย อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง มีอธิบำยว่ำ รถต้องมีธงที่งอนรถ เป็นที่ปรำกฏประเทศเมือง
หลวงว่ำ รำชรัฐต้องมีธงทุกประเทศ ทุกชำติ ทุกภำษำ พระศำสนำก็ควรมีธงประกำศให้เทวดำ มนุษย์ รู้ว่ำ
ประเทศนี้นับถือพระพุทธศำสนำ จึงสมมติพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้เป็นประดุจดังธงไชย ให้ปลิวไปปลิวมำปรำกฏ
ทั่วกัน เหตุนั้น เทพยดำผู้มีฤทธิ์ จึงเข้ำสถิตในองค์พระปฏิมำกร จึงได้ศักดิ์สิทธิ์ลือขจรทั่วนำนำทิศำภำคย์ คน
หมู่มำกเส้นสรวงบวงบน ให้คุ้มกันรักษำ ช่วยทุกข์ร้อนยำกจน บำงคนบำงครำวก็ได้สมมำตรปรำรถนำ จึงมีผู้
สักกำรบูชำมิได้ขำด เป็นด้วยอ ำนำจสัจจำธิษฐำนของสมเด็จบรมบพิตรพระรำชสมภำรเจ้ำทุกพระองค์ ทรง
ปณิธำนไว้อย่ำงหนึ่ง เป็นไปด้วยควำมสัจควำมจริงที่ดีที่แท้ ที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนแน่วแน่อยู่ใน
เมตตำกรุณำ หวังว่ำจะให้เป็นประโยชน์แลควำมสุขสวัสดิมงคลแก่ปัจฉิมชนิกชน แต่บรรดำที่นับถือ
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พระพุทธศำสนำ ได้บูชำได้หยั่งน้ ำใจแน่วแน่ลงไปถึงคุณพระพุทธเจ้ำว่ำ มีพระคุณแก่สัตว์โลกพ้นประมำณ พระ
จึงบันดำลเปล่งแสงออกด้วยอ ำนำจเทวดำรักษำ แสดงอิทธิฤทธิ์ออกรับเส้นสรวงบวงบนของคนที่ตั้งใจมำจริง 
จึงให้ส ำเร็จประโยชน์สมคิดทุกสิ่งทุกประกำร 

 

แหละในระหว่ำงกำรสร้ำงพระนั้น ท่ำนได้ขึ้นไปดูแลกิจกำรต่ำงๆ อยู่เสมอ ได้ตั้งพระสมุห์ไว้องค์หนึ่ง ชื่อพระ
สมุห์จั่น พระสมุห์จั่นได้เล่ำให้ใครๆ ฟังอยู่เสมอว่ำ ได้ถำมสมเด็จดูว่ำ พระโพธิสัตว์นั้นจะรู้จักได้อย่ำงไร สมเด็จ
ก็ชูแขนของท่ำนว่ำ จงคล ำดูแขนขรัวโต ครั้นพระสมุห์และใครๆ คล ำแขนก็เห็นเป็นกระดูกท่อนเดียว 

 

ครั้งหนึ่งท่ำนตั้งขรัวตำขุนเณรเป็นพระวัดชีปะขำว เป็นที่พระอุปัชฌำย์ เมื่อแห่จำกวัดมำวัดเกษไชโยแล้ว นั่ง
พร้อมกันบนอำสน์สงฆ์ สมเด็จเจ้ำโต อุ้มไตรเข้ำไปกระแทกลงที่ตักขรัวตำขุนเณรแล้วออกวำจำว่ำ ฉันให้ท่ำน
เป็นอุปัชฌำย์หนำจ๋ำ พระอื่นก็เษกชะยันโตโพธิยำฯ 

 

ขรัวตำทองวัดเกษไชโยเล่ำว่ำ ท่ำนได้ทันเห็นสมเด็จ ฝังตุ่มใหญ่ไว้เหนือพระโตแล้วเอำเงินใส่ไว้ ๑ บำท เอำ
กระเบื้องหน้ำวัดปิดหลุมไว้ ครั้งหนึ่งท่ำนขึ้นไปตรวจงำนที่วัดเกษไชโย ท่ำนป่ำวร้องชำวบ้ำนมำช่วยกันท ำบุญ
เลี้ยงพระบนศำลำ ท่ำนแจกทำนของท่ำนคนละเหรียญฬศ ๑ ในรัชกำลที่ ๔ กับผ้ำขำวคนละฝ่ำมือจนทั่วกันหมด
ทุกคน ครั้นตอนสุดที่พระแล้วท่ำนขึ้นไปที่วัดเกษไชโย สัปปุรุษเอำแคร่คำนหำมลงไปรับท่ำน ครั้นท่ำนนั่งมำบน
แคร่แล้ว สองมือเหนี่ยวแคร่ไว้แน่น ปำกก็ว่ำไปไม่หยุด หมำเขำดีๆ จ้ะ อย่ำให้เขำตกหนำจ๊ะ เขำเป็นของหลวง
หนำจ๊ะ 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนท ำแปลกๆ ท ำขันๆ พูดแปลกๆ พูดขันๆ แต่พูดท ำแล้ว แล้วไม่ยักซ้ ำร่ ำไป ได้
ปรำกฏทันตำเห็น ทันหู ได้ยินแต้วๆ แว่วๆ อยู่จนทุกวันนี้ เมื่อกำรสร้ำงพระเสร็จถวำยเป็นวัดหลวงแล้ว ทรง
รับเข้ำทะเบียนแล้ว ท่ำนอยู่ในกรุงเทพก็ไม่มีเวลำว่ำงเปล่ำสักวันเดียว มีผู้คนไปมำหำสู่ไม่ขำดสำย จนท่ำนต้อง
น ำปัสสำวะสำดกุฏิบ้ำง เอำทำหัวบ้ำงจนหัวเหลือง ต้องมำพักผ่อนอำรมณ์ในป่ำช้ำผีดิบวัดสระเกศ เป็นที่ส ำรำญ
ของท่ำนมำก จนพวกวัดสระเกศหล่อรูปท่ำนไว้ปรำกฏจนทุกวันนี้ กุฏิเก่ำเขำสร้ำงถวำยท่ำนหลังหนึ่ง ท่ำนเขียน
ภำษิตไว้ในกุฏินี้บทหนึ่งยำวมำก จ ำได้บ้ำง ๒ วรรค ท่ำนว่ำ "อย่ำอวดกล้ำกับผี อย่ำอวดดีกับควำมตำย" บำง
วันก็ไปผ่อนอำรมณ์อยู่ในวัดบำงขุนพรหม มีคนแถบนั้นนิยมนับถือท่ำนมำก บำงรำยถวำยที่สวนเข้ำเป็นที่วัดก็
มำก เต็มไปทั้ง ๔ ทิศ ทำงตะวันตกถึงแม่น้ ำ ซึ่งเป็นวัดทั้ง ๒ อยู่ในบัดนี้ ฝั่งเหนือจดคลอง ตะวันออกก็เป็น
พรมแดนกับบ้ำนพำน บ้ำนหล่อ พระนคร เป็นวัดกลำงสวน ท่ำนจึงสร้ำงพระ คิดจะสร้ำงพระปำงโปรดยักษ์ตน
หนึ่งในป่ำไม้ตะเคียน ท่ำนคิดจะท ำพระนั่งบนตอไม้ตะเคียนใหญ่ ท่ำนจึงเตรียมอิฐ ปูน ทรำย ช่ำงก่อ แต่เป็น
กำรไม่เร่ง ท่ำนก่อตอไม้นี้ขึ้นก่อน แล้วก่อขำพระเป็นล ำดับขึ้นไป อนุมำนดูรำวๆ ปีเถำะ นพศก จุลศักรำช 
๑๒๒๙ ปี ท ำพระพิมพ์ ๓ ชนิด สำมช้ันนั้น ๘๔,๐๐๐ องค์ ท ำด้วยผลบ้ำง ลำนจำนเผำบ้ำง กระดำษว่ำวเขียน
ยันต์เผำบ้ำง ปูนบ้ำง น้ ำมันบ้ำง ชันบ้ำง ปูนแดงบ้ำง น้ ำลำยบ้ำง เสลดบ้ำง เมื่อเข้ำไปมองดูคนต ำ คนโขลก มี
จำม มีไอขึ้นมำ ท่ำนก็บอกว่ำเอำใส่เข้ำลงด้วย เอำใส่เข้ำลงด้วย แล้วว่ำดีนักจ้ะ ดีนักจ้ะ เสร็จแล้วต ำผสมปูน
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เพชร กลำงคืนก็นั่งภำวนำไปกดพิมพ์ไป ตั้งแต่ยังเป็นพระเทพกวี จนเป็นพระพุฒำจำรย์ พระยังไม่แล้ว ยังอีก 
๘ หมื่น ๔ พัน ที่สำม กับที่สี่ 

 

ครั้นถึงปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักรำช ๑๒๓๐ ปี ณ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ ำ เวลำยำมกับ ๑ บำท 
นำฬิกำ สมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฎ พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระชนมำยุศม์ได้ ๖๔ พรรษำ 
เถลิงถวัลยรำชได้ ๑๗๖ เดือน กับ ๑๔ วัน เวลำนั้นอำยุสมเด็จได้ ๘๑ ปี เป็นสมเด็จมำได้ ๓ ปีเศษ 

 

เมื่อสมเด็จทรำบแน่ว่ำ สมเด็จพระจอมเกล้ำสวรรคตแล้ว ท่ำนเดินร้องไห้รอบวัด เดินบ่นไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
ว่ำ สิ้นสนุกแล้วๆ ครั้งนี้ๆ สิ้นสนุกแล้ว เดินร้องไห้โฮๆ รอบวัดระฆัง ดังจนใครๆ ได้ยิน ครั้นสมเด็จพระปรมินทร
มหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขึ้นเถลิงถวัลยรำชสืบสันตติวงศ์แล้ว สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) 
จึงท ำพระพิมพ์ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้น ขึ้นอีก ตั้งใจจะถวำยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำฯ พิมพ์แล้วครั้งก่อนนั้น ได้
แอบบรรจุไว้ในพระเกษไชโยหมด แล้วพิมพ์พระ ๕ ชั้น ๗ ชั้น ๙ ชั้น รวมกันให้ได้ ๘๔,๐๐๐ เท่ำกับพระ
ธรรมขันธ์ ก ำลังพิมพ์อยู่ วิธีกระท ำเช่นครั้งก่อน แปลกแต่เสกข้ำวในบำตรใส่ด้วย จำนหนังสือใส่บำตรไปด้วย 
ไปบิณฑบำตก็จำนหนังสือไปด้วย แล้วท ำผงลงตัวเขียนยันต์ ต ำปูนเพชรพิมพ์ไปทุกวันๆ กลำงวันไปก่อเท้ำพระ
วัดบำงขุนพรหม เจริญทิวำวิหำรธรรมด้วย ดูช่ำงเขียนออกแบบกะส่วนให้ช่ำงเขียนๆ ประวัติของท่ำนขึ้น ที่ผ่ำน
มำแล้วแต่ต้นจนจบตลอด จนท่ำนนมัสกำรพระพุทธบำท ตั้งแต่เป็นพระมหำโตมำ จนเป็นพระพุฒำจำรย์ (โต) 
ก็ยังข้ึนพระพุทธบำทตำมฤดูเสมอ เมื่อครั้งทูลกระหม่อมพระ คือสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่
วัดถมอรำย (รำชำธิวำส) ยังทรงซักถำมพระมหำโตว่ำ ท่ำนเชื่อพระบำทลพบุรีเป็นของแท้หรือ พระมหำโตทูล
ว่ำ เป็นเจดีย์ที่น่ำประหลำด เป็นที่ไม่ขำดสักกำระ 

 

ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ยังเป็นมหำโต ในแผ่นดินพระนั่งเกล้ำ ทูลกระหม่อมพระยังเป็นพระรำชำ
คณะเจ้ำอำวำสวัดถมอรำย ได้นิมนต์พระมหำโตไปสนทนำด้วยเป็นทำงที่จะชวนเข้ำหมู่ รับสั่งถำมว่ำ มีบุรุษสอง
คนเป็นเพื่อนเดินทำงมำด้วยกัน คนทั้งสองเดินมำพบไหมเข้ำ จึงทิ้งปอที่แบกมำเสีย เอำไหมไป อีกคนหนึ่งไม่
เอำ คงแบกเอำปอไป ท่ำนจะเห็นว่ำคนแบกปอดีหรือคนแบกไหมดี 

 

มหำโตทูลเฉลยไปอีกทำงหนึ่งว่ำ ยังมีกระต่ำยสองตัว ขำวตัวหนึ่ง ด ำตัวหนึ่ง เป็นเพื่อนร่วมหำกินกันมำช้ำนำน 
วันหนึ่งกระต่ำยสองตัวเที่ยวและเล็มหญ้ำกิน แต่กระต่ำยขำวเห็นหญ้ำอ่อนๆ ฝั่งฟำกโน้นมีชุม จึงว่ำยน้ ำข้ำม
ฟำกไปหำกินฝั่งข้ำงโน้น กระต่ำยด ำไม่ยอมไป ทนกินอยู่ฝั่งเดียว แต่นั้นมำ กระต่ำยขำวก็ข้ำมน้ ำไปหำหญ้ำอ่อน
กินฝั่งข้ำงโน้นอยู่เรื่อย วันหนึ่งขณะที่กระต่ำยขำวก ำลังว่ำยน้ ำข้ำมฟำก บังเกิดลมพัดจัด มีคลื่นปั่นป่วน 
กระแสน้ ำเชี่ยวกรำก พัดพำเอำกระต่ำยขำวไป จะเข้ำฝั่งไหนก็ไม่ได้ เลยจมน้ ำตำยในที่สุด ส่วนกระต่ำยด ำก็ยัง
เที่ยวหำกินอยู่ได้ไม่ตำย ฝ่ำธุลีพระบำทลองท ำนำยว่ำกระต่ำยตัวไหนดี 

 

(ทั้งสองเรื่อง นัยอันนี้ เชิญออกควำมเห็นเอำเอง) 
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เมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ยำยคุ้น ท้ำวแฟง เก็บตลำดเอำผลก ำไรได้มำก แกรู้ว่ำในหลวงทรง
โปรดผู้ท ำบุญสร้ำงวัด แกจึงสร้ำงวัดด้วยเงินรำยได้ของแก สร้ำงเป็นวัดที่ในตรอกแฟง พระนคร ครั้นสร้ำงวัด
แล้ว แกทูลขอพระรำชทำนนำม ทรงพระกรุณำโปรดพระรำชทำนนำมว่ำ วัดคณิกำผล แกจึงนิมนต์มหำโตไป
เทศน์ฉลอง มหำโตเทศน์ว่ำ เจ้ำภำพคิดเพื่อเหตุเช่นนี้ ท ำด้วยผลทุนรอนอย่ำงนี้ย่อมได้อำนิสงส์สลึงเฟื้อง เช่น
ตำกับยำย ฝังเงินเฟื้องไว้ที่ศิลำรองหน้ำบันได เงินสลึงเฟื้องหนีไปเข้ำคลังเศรษฐี ไปติดอยู่กับเงินก้อนใหญ่ของ
เศรษฐี ตำจึงขุดตำมรอยที่เงินหนีเข้ำไปจนถึงบ้ำนเศรษฐี เศรษฐีจึงห้ำมมิให้ขุด ตำก็จะขุดให้ได้ อ้ำงว่ำจะขุด
ตำมเงินอ้ำยน้อยไปหำอ้ำยใหญ่ เศรษฐีจึงถำมว่ำ อ้ำยน้อยคืออะไร ตำก็บอกว่ำ อ้ำยน้อยคือเงินที่เทวดำให้ผม
สลึงเฟื้อง เศรษฐีมั่นใจว่ำ เงินในคลังมีแต่ก้อนใหญ่ๆ ทั้งนั้น เงินย่อยหำมีไม่ จึงท้ำตำว่ำ ถ้ำขุดตำมได้เงินสลึง
เฟื้อง เรำจะท ำขวัญให้ตำ หนักเท่ำตัว ถ้ำขุดตำมไม่ได้จะเอำเรื่องกับตำ ฐำนเป็นคนร้ำยบุกรุก ตำก็ยินยอม เลย
ขุดต่อไปได้พบเงินสลึงเฟื้อง คลำนเข้ำไปกอดกับเงินก้อนใหญ่ของเศรษฐีอยู่ เศรษฐีก็ยอมให้ตำปรับตำมที่ตก
ลงกันไว้ ครั้นเอำตัวตำขึ้นชั่ง ก็ได้น้ ำหนักเพียงแค่สลึงเฟื้อง ตำมที่เทวดำเคยชั่งให้ ด้วยผลบุญที่ท ำไว้น้อย ตั้ง
มูลไว้ผิดฐำน ดังเจ้ำของวัดนี้สร้ำงลงไปจนแล้ว เป็นกำรดี แต่ฐำนบุญไม่ถูกบุญใหญ่ ผลจึงใหญ่ไปไม่ได้ คงได้
สลึงเฟื้องของเศษบุญเท่ำนั้น 

 

เจ้ำของวัดขัดใจโกรธหน้ำแดง แกเกือบจะด่ำเสียอีก แต่เกรงเป็นหมิ่นประมำท แกประเคนเครื่องกัณฑ์ 
กระแทกๆ กังกุกกักใหญ่ แกก็ข้ึนไปเชิญเสด็จทูลกระหม่อมพระมำประทำนธรรมบอกอำนิสงค์บ้ำงต่ออีกกัณฑ์ 
ทลูกระหม่อมทรงแสดงถึงจิตของบุคคลที่ท ำกุศลว่ำ ถ้ำท ำด้วยจิตผ่องใสไม่ขุ่นมัว จะได้ผลมำก ถ้ำท ำด้วยจิตขุ่น
มัวย่อมได้ผลน้อย ดังเช่นสร้ำงวัดนี้ด้วยเรื่องขุ่นมัวทั้งนั้น แต่ท่ำนหำโตท่ำนชักนิทำนเรื่องทุกคะตะบุรุษที่เคยท ำ
กุศลเศร้ำหมองไว้แต่ปุเรชำติ ครั้นมำชำตินี้ได้อัตภำพเป็นมนุษย์เหมือนเขำ แต่ยำกจนจึงได้ไปอ้อนวอนขอเงิน
เทวดำที่ต้นไม้ใหญ่ เทวดำร ำคำญจึงชั่งตัวบุรุษนั้นแล้วให้เงินตำมน้ ำหนัก ครั้นจะให้น้อยก็จะว่ำแกล้งให้ ครั้นจะ
ให้มำกก็ไม่เห็นมีบุญคุณควรจะได้มำก เทวดำจึงชั่งตัวให้เขำจะได้สิ้นธุระต่อว่ำต่อขำน ชั่งให้ตำมน้ ำหนักตัว เป็น
อันหมดแง่ที่จะค้อนติงต่อว่ำ เรื่องนี้ในฎีกำพระอภิธรรมพระฎีกำจำรย์ท่ำนแต่งไว้ท ำฉำกให้พระมหำโตตัดสิน
บุญรำยนี้ ว่ำได้ผลแห่งบุญจะอ ำนวยเพียงเล็กน้อย คือท่ำนแบ่งผลบุญเป็น ๘ ส่วน คงได้ผลแต่ ๓ ส่วน เหมือน
เงิน ๑ บำท แปดเฟื้อง โว่งเว้ำหำยไปเสีย ๕ เฟื้อง คือ ๕ ส่วน คงได้แต่ ๓ ส่วน นี่ยังดีนักทีเดียว ถ้ำเป็น
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำแล้ว คงจะตัดสินให้ได้บุญเพียงสองไพเท่ำนั้น ในกำรสร้ำงวัดด้วยวิธีคิดในใจไว้แต่เดิม
เท่ำนี้ มีดีเท่ำนี้ เอวัง ก็มี 

 

(เทศน์ ๒ กัณฑ์นี้ ควรผู้สดับคิดวินิจฉัยเอำเอง) 

 

อนึ่ง ในแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้ำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) แต่เมื่อครั้งยังเป็นพระเทพกวี ได้เคยเทศน์คู่
กับพระพิมลธรรม (ถึก) วัดพระเชตุพนเสมอ เป็นคู่เทศน์ที่เผ็ดร้อนถึงอกถึงใจคนฟัง จนควำมทรำบถึงพระ
กรรณสมเด็จพระจอมเกล้ำ ทรงนิมนต์เจ้ำคุณทั้ง ๒ เข้ำไปเทศน์ในพระบรมมหำรำชวังครั้งหนึ่ง สมเด็จพระ
จอมเกล้ำทรงติดเงินพระรำชทำนให้สลึงเฟื้อง พระเทพกวีไหวทัน หันมำบอกพระพิมลธรรมว่ำ เจ้ำถึกจ๋ำ เจ้ำถึก 
เจ้ำถึกรู้หรือยังฯ พระพิมลธรรมถำมว่ำ จะให้รู้อะไรอีกหนำฯ อ้ำว ท่ำนเจ้ำถึกยังไม่รู้ตัว โง่จริงๆ แฮะ ฯ ท่ำนเจ้ำ
ถึกถำมรุกใหญ่ว่ำ จะให้รู้อะไรอีก นอกคอกเปล่ำๆ พระเทพกวีว่ำ จะนอกคอกท ำไม เรำมำเทศน์กันวันนี้ ในวัง
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มิใช่หรือฯ รับว่ำ ในวังนั่นซีฯ ก็ในวัง ในคอก ในก ำแพงด้วยซ้ ำรู้ไหมหละฯ รู้อะไรนะฯ จงรู้เถิด จะบอกให้ว่ำ ท่ำน
เจ้ำถึกนั้น หัวล้ำนมีศรี ฝ่ำยพระเทพกวีนั้นหัวเหลือง สมเด็จพระบรมบพิตร จึงทรงติดให้สลึงเฟื้อง รู้ไหมฯ พอ
หมดค ำ ก็ ฮำครืนแน่นคึกบนพระที่นั่ง เลยให้รำงวัลองค์ละ ๑๐ บำท พ่อจงเอำเงินนี้มำแบ่ง จงจัดแจงให้เข้ำใจ 
พ่อถึกหัวล้ำน พ่อโตหัวเหลือง เป็นหัวละเฟื้องสองไพฯ ได้อีกฮำ ได้องค์ละ ๑๐ บำท ครำวนี้เจ้ำจอมคิกคักกัน
เซ็งแซ่ คุณเฒ่ำคุณแก่ยิงเหงือกยิงฟัน อ้ำปำกกันหวอไปหมด สมเด็จพระเจ้ำแผ่นดิน ก็ทรงพระสรวล แล้วถวำย
ธรรมเทศนำปุจฉำ วิสัชนำสืบไปจนจบฯ 

 

ครั้งหนึ่งเมื่อยังเป็นพระเทพกวี ได้เข้ำไปฉันบนพระที่นั่งแล้วยะถำจบ สมเด็จพระจอมเกล้ำ ทรงสัพยอกว่ำ 
ท ำไมจึงไปให้เปรตเสียหมด คนผู้ที่ท ำจะไม่ให้บ้ำงหรือ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ยะถำใหม่ว่ำ ยถำ วำริ วหำ ปุรำปริ 
ปุเรนฺติสำคร  เอว เมวอิโตทินน  ทำยกำน  ทำยิกำน  สพฺเพส  อุปกปฺปติ รับสั่งว่ำ ยะถำอุตตริ สัพพีอุตตรอย แล้ว
ทรงรำงวัล ๖ บำท สมเด็จเข้ำวังทีใด อะไรมิอะไรก็ขยำยให้เป็นที่พอพระรำชหฤทัย ได้รำงวัลทุกครำวฯ 

 

กำรจะนิมนต์สมเด็จไปเทศน์ ถ้ำก ำหนดเวลำ ท่ำนไม่รับ ถ้ำไม่ก ำหนดเวลำท่ำนรับทุกแห่ง ตำมแต่ท่ำนจะไปถึง 
ครำวหนึ่งเขำนิมนต์ท่ำนไปเทศน์ที่วัดหนึ่งในคลองมอญ สมเด็จไปถึงแต่เช้ำ เจ้ำภำพเลยต้องจัดให้มีเทศน์
พิเศษข้ึนอีกกัณฑ์หนึ่ง เพรำะก ำหนดเอำไว้ว่ำ จะมีเทศน์คู่ ตอนฉันเพลแล้ว เมื่อสมเด็จไปถึงก่อนเวลำ เลยต้อง
นิมนต์ให้เทศน์เป็นพิเศษเสียก่อนกัณฑ์หนึ่ง พอ ๔ โมงกว่ำ พระพิมลธรรม (ถึก) คู่เทศน์ก็ไปถึง สมเด็จก็หยุด
ลง ฉันเพล ครั้นฉันแล้วก็ข้ึนเทศน์ สมเด็จถำมท่ำนเจ้ำถึก ท่ำนเจ้ำถึกติด เลยนิ่ง สมเด็จบอกกล่ำวสัปปุรุษว่ำ ดู
นะดูเถิดจ๊ะ ท่ำนเจ้ำถึกเขำอิจฉำฉัน เขำเห็นฉันเทศน์ ๒ กัณฑ์ เขำเทศน์ยังมิได้สักกัณฑ์ เขำจึงอิจฉำฉัน ฉันถำม
เขำ เขำจึงไม่พูด ถำมไม่ตอบ นั่งอม…. ได้ยินว่ำทำยกเขำจัดเครื่องกัณฑ์ให้ท่ำนเจ้ำถึก ได้เท่ำกับ ๒ กัณฑ์ เครื่อง
เท่ำกันแล้ว ท่ำนเจ้ำถึก จึงถำมบ้ำงว่ำ เจ้ำคุณ โทโสเป็นกิเลสส ำคัญ พำเอำเจ้ำของต้องเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียง
เงินทอง เสียน้องเสียพี่ เสียที่เสียทำง เสียอย่ำงเสียธรรมเนียม เสียเหลี่ยมเสียแต้ม เพรำะลุแก่อ ำนำจโทโส ให้
คุณให้ทุกข์แก่เจ้ำของมำกนัก ก็ลักษณะแรก โทโสจะเกิดขึ้น เกิดตรงที่ไหนก่อนนะขอรับ ขอให้แก้ให้ขำว 

 

สมเด็จนั่งหลับ กรนเสียด้วย ท ำเป็นไม่ได้ยินค ำถำม ท่ำนเจ้ำถึกก็ถำมซ้ ำอีก ๒-๓ ครั้ง สมเด็จก็นั่งเฉย ท่ำนเจ้ำ
ถึกชักฉิว ตวำดแหวออกมำว่ำ ถำมแล้วไม่ฟัง นั่งหลับใน ท่ำนเจ้ำถึกตวำดซ้ ำไป สมเด็จตกใจตื่น แล้วด่ำออกไป
ด้วยว่ำ อ้ำยเปรต อ้ำยกำก อ้ำยห่ำ อ้ำยถึกกวนคนหลับฯ 

 

ท่ำนเจ้ำถึกมีพื้นฉิวอยู่ก่อนแล้ว ครั้นถูกด่ำเสียเกียรติในที่ประชุมชนเช่นนั้น ก็ชักโกรธ ชักฉิว ลืมสังวร จึงจับ
กระโถนปำมำตรงสมเด็จ สมเด็จนั่งภำวนำกันตัวอยู่ กระโถนไพล่ไปโดนเสำศำลำ กระโถนแตกเปรี้ยงดัง 
สมเด็จเทศน์ผสมซ้ ำ แก้ลักษณะโทโสว่ำ สัปปุรุษดูซิ เห็นไหมๆ เจ้ำคุณพิมลธรรมองค์นี้ ท่ำนดีแต่ชอบค ำเพรำะๆ 
แต่พอได้ยินเสียงด่ำ ก็เกิดโทโสโอหัง เพรำะ อนิษฐำรมณ์ รูปร่ำงที่ไม่อยำกจะดู มำกระทบนัยน์ตำ เสียงที่ไม่น่ำ
ฟังมำกระทบหู กลิ่นที่ไม่น่ำดมมำกระทบจมูก รสที่ไม่น่ำกินมำกระทบลิ้น สัมผัสควำมกระทบถูกมำกระทบถึง
กำย ควำมคิดที่ไม่สมคิดผิดหมำยมำกระทบใจ ให้เป็นมูลมำรับ เกิดสัมผัสสชำเวทนำขึ้นภำยใน ส ำรวมไม่ทันจึง
ดันออกข้ำงนอก ให้คนอื่นเขำรู้ว่ำโกรธ ดังเช่นเจ้ำคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่ำง ถ้ำเขำยอท่ำนว่ำ พระเดชพระคุณ
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แล้วท่ำนยิ้ม พอเขำด่ำก็โกรธ โทโสเกิดในทวำร ๖ เพรำะถูกกระทบกระเทือนสิ่งที่เป็นอนิษฐำรมณ์ไม่พอใจ ก็
เกิดโกรธ แต่โทโสก็ไม่มีอ ำนำจกดขี่เจ้ำของเลย เว้นแต่เจ้ำของโง่ เผลอสติ เช่นพระพิมลธรรมถึกนี้ โทโสจึงกด
ขี่ได้ ถ้ำฉลำดแล้ว ระวังตั้งสติไม่พลุ่มพล่ำม โทโสเป็นสหชำติเกิดกับด้วยจิต ไม่ได้ติดอยู่กับใจ ถึงเป็นรำกเหง้ำ
เค้ำมูลก็จริง แต่เจ้ำของไม่น ำพำ หรือคอยห้ำมปรำมข่มขู่ไว้ โทโสก็ไม่เกิดขึ้นได้ เปรียบเช่นพืชพันธุ์เครื่อง
เพำะปลูก เจ้ำของอย่ำเอำไปดอง อย่ำเอำไปแช่ อย่ำเอำไปหมักในที่ฉ ำแฉะแล้ว เครื่องพืชพันธุ์ เพำะปลูกทั้งปวง
ไม่ถูกข้ึนแล้วงอกไม่ได้ โทโสก็เช่นกัน ถ้ำไม่รับให้กระทบถูกแล้ว โทโสก็ไม่เกิดขึ้นได้ ดูแต่ท่ำนเจ้ำถึกเป็น
ตัวอย่ำง ตัวท่ำนเป็นเพศพระ ครั้นท่ำนขำดสังวรท่ำนก็กลำยเป็นพระ กระโถนเลยพลอยแตกโพละ เพรำะโทโส
ของท่ำน ท่ำนรับรองยึดถือท ำให้มูลแฉะชื้น จงจ ำไว้ทุกคนเทอญ. 

 

ตอนที่ ๙ 

  

มีรำยหนึ่ง นิมนต์ท่ำนเจ้ำคู่นี้ไปเทศน์ ท่ำนก็ใส่กัน เป็นต้นว่ำ สมเด็จเจ้ำโต ท่ำนเทศน์บอกสัปปุรุษว่ำ รูปไป
เทศน์กลำงทุ่งนำ ยังมีหมำตัวหนึ่ง เจ้ำของเขำเรียกว่ำอ้ำยถึก อ้ำยถึกมันแฮ่ใส่อำตมำ อำตมำไม่มีอะไรจะสู้อ้ำย
ถึกหมำ มีแต่หุบบำนๆ สู้มันจ๊ะ หุบบำนไม่ใช่อื่นหยำบคำยหนำจ๋ำ คือฉันเอำร่มนี่เอง กำงบำนแล้วหุบเข้ำจ๊ะ หุบ
บำนๆ แล้วหมำหนี 

ครั้งหนึ่ง เข้ำบิณฑบำตเวรในพระบรมมหำรำชวัง พอถึงตรงบันทรง เสื่อกระจูดลื่นแทบคะม ำ แต่ท่ำนหลักดี มี
สติสัมปชัญญะมำก ท่ำนผสมก้มลงจับมุมเสื่อ เต้นตำมเสื่อตุ้บตั้บไป สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ทรงท ำพระสุรเสียง 
โอ่ะ โห่ะๆ ๆ เจ้ำคุณหลักดี เจ้ำคุณหลักดี ทรงชมฯ 

 

ครั้งหนึ่ง ไปเทศน์บ้ำนขุนนำงผู้หนึ่ง พอบอกศักรำชแล้วคุยขึ้นว่ำ วันนี้เสียงคล่อง เทศน์กุมำรก็ได้ ขุนนำงผู้นั้น
เลยให้เทศน์ท ำนองกุมำร ข่ำวว่ำเพรำะดี (หญิงชอบ) ครั้งหนึ่งเขำนิมนต์ไปเทศน์ที่ศำลำบ้ำนหม้อ อ.บำงตะนำว
ศรี กัณฑ์ชูชก ท่ำนไปถึงยำมสำม เขำไปนอนกันหมด ท่ำนไปถึงให้คนแจวตีกลองตูมๆ ขึ้นแล้ว ท่ำนเทศน์ชูชก
ไปองค์เดียว ชำวบ้ำนต้องลุกขึ้นมำฟังท่ำนยันรุ่ง 

 

ครั้งหนึ่งไปเทศน์ที่บ้ำนขุนนำงที่อยู่ริมน้ ำ เขำตั้งธรรมำสน์เทศน์ ยังไม่มำ ท่ำนจอดเรือถือคัมภีร์ข้ึนธรรมำสน์
เทศน์ว่ำ อด อด อด อดๆ อยู่นำน แล้วลงธรรมำสน์ไป 

 

ครั้งหนึ่ง ไปทอดกฐินทำงอ่ำงทอง ไปจอดนอนท้ำยเกำะใหญ่ ท่ำนจ ำวัดบนโบสถ์วัดท่ำซุง คนเรือนอนหลับหมด 
ขโมยล้วงเอำเครื่องกฐินไปหมด ท่ำนดีใจยิ้มแต้ แล้วกลับลงมำ ชำวบ้ำนถำมว่ำ ท่ำนทอดแล้วหรือ ท่ำนตอบว่ำ
ทอดแล้วจ้ะ แบ่งบุญให้ด้วย แล้วท่ำนเลยซื้อหม้อบำงตะนำวศรีบรรทุกเต็มละ ใครถำมว่ำเจ้ำคุณซื้อหม้อไป
ท ำไมมำก ท่ำนตอบว่ำ ไปแจกชำวบำงกอกจ๊ะ แล้วแจวลัดเข้ำคลองบำงล ำพู ไปออกคลองโอ่งอ่ำง คลองสะพำน
หิน เลยออกไปแม่น้ ำ แล้วขึ้นวัดระฆัง วันนั้น หวยออก ม หันหุนเชิด คนคอยหวยถูกกันมำก แต่กินหู้หมด ท่ำน
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แจกหม้อหมดล ำ ถ้ำบ้ำนไหนนิมนต์เทศน์ท่ำนรับ ก ำหนดเวลำไม่ได้ ที่แห่งหนึ่งเจ้ำของเขำหลับแล้ว ท่ำนไปนั่ง
เทศน์ที่ประตูบ้ำนก็มี หัวบันไดบ้ำนก็มีฯ 

 

อนึ่งกำรบิณฑบำตไม่ขำด ท่ำนชอบไปจอดเรือในคลองบำงนกแขวก พวกเข้ำรีตมำก แล้วท่ำนออกบิณฑบำต
ตอนเช้ำ พวกเข้ำรีตเข้ำใจว่ำมำขอทำน เขำใส่ข้ำวสำร หมูดิบ ท่ำนก็มำนั่งเคี้ยวข้ำวสำรกับหมูดิบ 

 

บำงทีไปเทศน์ทำงคลองบำงนกแขวก ท่ำนนอนจ ำวัด หลับไป พอบ่ำยสองโมงตื่น ท่ำนถำมคนแจวเรือว่ำเพล
หรือยัง เขำเรียนว่ำเพลแล้วขอรับ ท่ำนถำมว่ำเพลที่ไหนจ๊ะ เขำเรียนว่ำเพลที่วัดล่ำงขอรับกระผม ท่ำนอ้อนวอน
เขำว่ำ พ่อคุณ พ่ออย่ำเห็นกับเหน็ดกับเหนื่อย พ่อช่วยพำฉันไปฉันเพลที่วัดตีกลองเพลสักหน่อยเถอะจ๊ะ นึกว่ำ
ช่วยชีวิตฉันไว้ คนเรือแจวกลับลงไปอีก สำมคุ้งน้ ำถึงวัดที่ตีกลอง ท่ำนขึ้นไปขออนุญำตสมภำรเจ้ำวัด สมภำร
ยอมปูเสื่อที่หอฉันใกล้กับกลอง แล้วคนเรือยกส ำรับกับข้ำวขึ้นไปประเคนท่ำน ท่ำนก็ฉัน สมภำรมำคอยดูแล 
พระเด็กๆแอบดู เจ้ำพวกเด็กวัด ก็กรูเกรียวมำห้อมล้อม บ้ำงตะโกนกันว่ำ พระกินข้ำวเย็นโว้ย เด็กบำงคนเกรียว
เข้ำไปบอกผู้ใหญ่ถึงบ้ำน เขำพำกันออกมำ บ้ำงมีส้มขนมกับข้ำวลูกไม้ ก็ออกมำถวำยเป็นอันมำก ฉันไม่หวำดไม่
ไหว เลยเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนเรืออิ่มแต้ตำมกัน 

 

(บำงทีท่ำนอำจเห็นในตติยคัณฐีฎีกำ แก้โภชนะมีบำลีว่ำ "อัญญตฺร รตฺติยำ มำภุญชติ" แปลว่ำ ให้เจ้ำภิกษุขบฉัน
ในเวลำกำล ตั้งแต่เห็นดวงอำทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอำทิตย์ตก ยังเห็นดวงเรียกว่ำกำล ถ้ำค่ ำคืนเรียกว่ำวิกำล ฉัน
กลำงวันนี้เป็นบัญญัติเพิ่มเติมเมื่อครั้งแผ่นดินพระพิมลธรรม ในกรุงศรีอยุธยำยังเป็นรำชธำนีอยู่) 

 

อนึ่ง จรรยำอำกำรของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) พระองค์นี้ ประพฤติอ่อนน้อมย ำเกรงผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ 
ถ้ำแบกพระคัมภีร์เรียน สำมเณรแบกคัมภีร์เรียน หำกท่ำนไปพบกลำงถนนหนทำงท่ำนเป็นต้องหมอบก้มลง
เคำรพ ถ้ำพระเณรไม่ทันพิจำรณำ ส ำคัญว่ำท่ำนก้มตนเคำรพตน และก้มตอบเคำรพตอบท่ำน ทีนั้นเถอะไม่ต้อง
ไปกัน ต่ำงคนต่ำงหมอบกันแต้อยู่นั่นเอง 

 

ตั้งแต่ท่ำนรับสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมกิตติ จนกระทั่งเป็นพระเทพกวี ได้มีควำมผิดครั้งหนึ่ง เมื่อเทศน์ถึงตั้ง
กรุงกบิลพัสดุ์ และตั้งวงศ์สักยรำช ในพระปฐมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑ นั้น แต่ในสมัยใช่กำลจะเทศน์พระปฐมโพธิ
ปริจเฉทที่ ๑ ไม่ใช่กลำงเดือน ๖ ท่ำนก็น ำไปเทศน์ถวำยว่ำ เมื่อตั้งกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว จึงน ำบุตรกษัตริย์ในวงศ์
เดียวกันมำเษกฯ แต่กษัตริย์องค์แรกได้น ำพระขนิษฐำนำรีมำอภิเษก ตำมลัทธิคติของพวกพรำหมณ์ที่พำกัน
นิยมว่ำแต่งงำนกันเองไม่เสียวงศ์ จนเป็นโลกยบัญญัติสืบมำช้ำนำน จนถึงกษัตริย์โอกำกะวงศ์รัชกำลที่ ๑ รวม
พี่น้อง ๗ องค์ เจ้ำชำย ๓ เจ้ำหญิง ๓ ออกจำกเมืองพระรำชบิดำมำตั้งเป็นรำชธำนี ขนำนนำมว่ำกรุงกบิลพัสดุ์ 
ตำมบัญญัติของกบิลฤๅษี ต่อนี้ไปก็แต่งงำนรำชำภิเษก พี่เอำน้อง น้องเอำพี่ เอำกันเรื่อยไม่ว่ำกัน เห็นตำม
พรำหมณ์เขำถือมั่นว่ำอะสมภินนะวงศ์ ไม่แตกพี่แตกน้อง แน่นแฟ้นดี บริสุทธิ์ไม่เจือไพร่ ครำวนี้เลียนอย่ำง
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มำถึงประเทศใกล้เคียงมัชฌิมประเทศก็พลอยเอำอย่ำงกันสืบๆ มำ จนถึงสยำมประเทศก็เอำอย่ำง เอำพี่เอำน้อง
ขึ้นรำชำภิเษกและสมรสกันเป็นธรรมเนียมมำ 

 

สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ไม่พอพระรำชหฤทัย ไล่ลงธรรมำสน์ไป ไป ไป ไปให้พ้นพระรำชอำณำจักร ไม่ให้อยู่ใน
ดินแดนของฟ้ำ ไปให้พ้น พระเทพกวีออกจำกวัง เข้ำไปนอนในโบสถ์วัดระฆังออกไม่ได้นำน ใช้บิณฑบำตบน
โบสถ์ ลงดินไม่ได้ เกรงผิดพระบรมรำชโองกำร ครั้งถึงครำวถวำยพระกฐิน เสด็จมำพบเข้ำรับสั่งว่ำ อ้ำวไล่แล้ว
ไม่ให้อยู่ในรำชอำณำจักรสยำม ท ำไมยังขืนอยู่อีกล่ะ ขอถวำยพระพร อำตมำภำพไม่ได้อยู่ในพระรำชอำณำจักร 
อำตมำภำพอำศัยอยู่ในพุทธจักร ตั้งแต่วันที่มีพระรำชโองกำร อำตมำภำพไม่ได้ลงดินของมหำบพิตรเลย ก็กิน
ข้ำวที่ไหน ไปถำนที่ไหน ขอถวำยพระพร บิณฑบำตบนโบสถ์นี้ฉัน ถำนในกระโถน เทวดำคนน ำไปลอยน้ ำ รับสั่ง
ว่ำ โบสถ์นี้ไม่ใช่อำณำจักรสยำมหรือ ถวำยพระพรว่ำ โบสถ์เป็นวิสุงคำม เป็นส่วนหนึ่งจำกพระรำชอำณำจักร 
กษัตริย์ไม่มีอ ำนำจขับไล่ได้ ขอถวำยพระพร ลงท้ำยขอโทษฯ แล้วทรงถวำยกฐิน ครั้นเสร็จกำรกฐินแล้ว รับสั่ง
ว่ำ อยู่ในพระรำชอำณำจักรสยำมได้ แต่วันนี้เป็นต้นไป 

 

(เหตุนี้แหละ ท ำให้พระเทพกวี คิดถวำยอดิเรก ทั้งเป็นครำวหมดรุ่นพระผู้ใหญ่ด้วย) 

 

ครั้นเป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์แล้ว ท่ำนก็ยิ่งเป็นตลกมำกขึ้น คอยไหวพริบในรำชกำรแจจัดขึ้น ยิ่งกว่ำเป็น
พระเทพกวี ดูเหมือนคอยแนะน ำเป็นปุโรหิตทำงอ้อม 

 

ครั้งหนึ่งไปสวดมนต์ที่วังกรมเทวำฯ วังเหนือวัดระฆัง พอพำยเรือไปถึงท้ำยวัง เกิดพำยุใหญ่ ฝนตกห่ำใหญ่ เม็ด
ฝนโตโต คลื่นก็จัด ละลอกก็จัด สมเด็จพระพุฒำจำรย์เอำโอต้นเถำมำใบหนึ่ง แล้วจุดเทียนติดปำกโอแล้วลอย
ลงไป บอกพระให้คอยดูด้วยว่ำเทียนจะดับเมื่อใด พระธรรมถำวรเล่ำว่ำ เวลำนั้นท่ำนเป็นที่พระครูสังฆวิชัย ได้
เป็นผู้ตั้งตำคอยตำมดู แลเห็นเป็นแต่โอโคลงไปโคลงมำ เทียนก็ติดลุกแวบวำบไปจนสุดสำยตำเลยหน้ำวัดระฆัง
ก็ยังไม่ดับ 

 

และท่ำนเข้ำบ้ำนแขก บ้ำนจีน สวนใหญ่ๆ เดินได้สบำยไม่ต้องเกรงสุนัขที่เขำเลี้ยงนอนขวำงทำง ท่ำนต้องก้มให้
สุนัข แล้วยกมือขอทำงเจ้ำสุนัข ว่ำขอดิฉันไปสักทีเถิดจ๊ะ แล้วก้มหลีกไป ไม่ข้ำมสุนัข จะดุเท่ำดุอย่ำงไร จะเป็น
สุนัขฝรั่งหรือสุนัขไหหล ำก็ไม่แห้ ไม่เห่ำท่ำน นอนดูท่ำนท ำแต่ตำปริบๆ มองๆ เท่ำนั้น โดยสุนัขที่ปำกเปรำะๆ ก็
ไม่เห่ำ ไม่ห้ำมท่ำน 

 

ครั้งหนึ่ง สมโภชพระรำชวังบนเขำมไหสวรรค์ เมืองเพชรบุรี สังฆกำรีวำงฎีกำท่ำนไปเรือญวน ๔ แจว ออกทำง
ปำกน้ ำบ้ำนแหลม เวลำนั้นทะเลเป็นบ้ำ คลื่นลมจัดมำก ชำวบ้ำนอ่ำวบ้ำนแหลมช่วยกันร้องห้ำมว่ำ เจ้ำประคุณ
อย่ำออกไป จะล่มตำย ท่ำนตอบไปว่ำ ไปจ๊ะ ไปจ๊ะ ท่ำนออกยืนหน้ำเก๋ง เอำพัชนีใบตำลโบกแหวกลมหน้ำเรือ ลูก
คลื่นโตกว่ำเรือท่ำนมำก บังเรือมิด แต่ทำงหน้ำเรือคลื่นไม่มี ลมก็แหวกทำงเท่ำกับแจวในล ำท้องร่อง น้ ำเรียบ
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แต่น้ ำข้ำงๆกระเซ็นบ้ำง เพรำะคลื่นเข้ำข้ำงเรือทั้งสองโตเป็นตลิ่งทีเดียว พระธรรมถำวรเล่ำว่ำ เวลำนั้นท่ำนเป็น
พระครูปลัดไปกับท่ำนด้วย ได้เห็นน่ำอัศจรรย์ ใจท่ำนหำยๆ ดูไม่รู้จะคิดเกำะเกี่ยวอะไร สมเด็จพระพุฒำจำรย์
ท่ำนยืนโบกพัดเฉย คนก็แจวเฉยเป็นปกติ จนเข้ำปำกน้ ำเมืองเพชร ท่ำนจึงเข้ำเก๋งเอนกำย ชำวปำกอ่ำวเมือง
เพชรเกรงบำรมีสมเด็จท่ำนมำก ยกมือท่วมหัว สรรเสริญคุณสมบัติของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ตลอดจน
เจ้ำขุนนำงที่ตำมเสด็จครำวนั้นว่ำ เจ้ำพระคุณส ำคัญมำก แจวฝ่ำคลื่นลมกลำงทะเลมำได้ตลอดปลอดโปร่ง
ปรำศจำกอุทกอันตรำย 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ว่ำงรำชกำรและว่ำงเทศนำ ท่ำนก็อุตส่ำห์ให้คนโขลกปูนเพชรผสมผงและเผำลำน 
โขลกกระดำษว่ำวเขียนยันต์อำคมต่ำงๆ โขลกปนกันไป จัดสร้ำงเป็นพระพิมพ์ผง 

 

ในปีฉลู สัปตศก ๑๒๒๗ ปีนั้นเอง สมเด็จพระปวเรนทรำเมศร์มหิศเรศร์รังสรรค์ พระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในพระ
บวรรำชวัง (วังหน้ำ) เสด็จสวรรคต ในพระที่นั่งอิศเรศร์ ณ วัน…. เดือนยี่ เป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกำลที่ ๔ เถลิง
รำชย์ ได้อุปรำชำภิเษก ๑๔ ปี กับ ๓ เดือน พระชนม์ ๕๗ กับ ๔ เดือน ประกอบโกศตั้งบนพระเบญจำ ในพระ
ที่นั่งอิศเรศร์ฯ นั้น 

 

สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เสด็จบ ำเพ็ญพระรำชกุศลทักษิณำนุปทำนในพระบวรศพ แต่พอเสด็จถึงพระทวำร พระที่
นั่งนั้น พวกพระสวดพระอภิธรรม ๘ รูปท่ำนตกใจ เกรงพระบรมเดชำนุภำพ ท่ำนลุกว่ิงหนีเข้ำแอบในพระวิสูตร 
(ม่ำน) ที่กั้นพระโกศ ทรงทรำบแล้วกริ้วใหญ่ แหวๆ ว่ำ ดูซิ ดูซิ ดูถูกข้ำ มำเห็นข้ำเป็นเสือ เป็นยักษ์ เอำไว้ไม่ได้ 
ต้องให้มันสึกให้หมด รับสั่งแล้วทรงพระอักษรถึงสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ส่งให้พระธรรมเสนำ (เนียม) น ำ
ลำยพระรำชหัตถเลขำมำถวำยสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง ครั้นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) รับจำกสังฆ
กำรีมำอ่ำนดูแล้ว ท่ำนก็จุดธูป ๓ ดอก แล้วจี้ที่กระดำษว่ำงๆ ลำยพระหัตถ์นั้น ๓ รู แล้วส่งให้พระธรรมเสนำ
น ำมำถวำยคืนในเวลำนั้นฯ ครั้นพระธรรมเสนำทูลเกล้ำถวำย ทรงทอดพระเนตรเห็นรูกระดำษไหม้ไม่ลำมถึง
ตัวหนังสือ ก็ทรงทรำบธรรมปฤษณำ จึงรับสั่งว่ำ อ้อ ท่ำนให้เรำดับรำคะ โทสะ โมหะ อันเป็นไฟ ๓ กอง งดที 
งดที เอำเถอะๆ ถวำยท่ำน พระธรรมเสนำไปเอำตัวพระสวดมำนั่งประจ ำที่ให้หมด แล้วทรงแนะน ำสั่งสอน
ระเบียบจรรยำในหน้ำพระที่นั่ง ให้พระรู้ระเบียบรับเสด็จแต่นั้นมำจนถึงทุกวันนี้ฯ 

 

ครั้นถึงเดือน ๑๑-๑๒ ลอยกระทงหลวง เสด็จลงประทับบนพระที่นั่งชลังคะพิมำน (ต ำหนักแพ) พร้อมด้วยฝ่ำย
ในเป็นอันมำก สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) แจวเรือข้ำมฟำกฝ่ำริ้วเข้ำมำ เจ้ำกรมเรือตั้งจับเรือแหกทุ่น รับสั่ง
ถำมว่ำเรือใคร เจ้ำกรมกรำบบังคมทูลพระกรุณำว่ำ เรือสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) รับสั่งว่ำ เอำเข้ำมำนี่ ครั้น
เจ้ำกรมเรือ (ดั้ง) น ำเรือสมเด็จฯ เข้ำไปถวำย นิมนต์ให้นั่งแล้วรับสั่งว่ำไปไหน ทูลขอถวำยพระพร ตั้งใจมำเฝ้ำ 
ท ำไมถึงเป็นสมเด็จเจ้ำแล้ว เหตุใดต้องแจวเรือเอง เสียเกียรติยศแผ่นดิน ทูล ขอถวำยพระพร อำตมภำพทรำบ
ว่ำ เจ้ำชีวิตเสวยน้ ำเหล้ำ สมเด็จเจ้ำก็ต้องแจวเรือ อ้อ จริง จริง กำรกินเหล้ำเป็นโทษ เป็นมูลเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติยศแผ่นดินใหญ่โตทีเดียว ตั้งแต่วันนี้ไป โยมจะถวำยพระคุณเจ้ำ จักไม่กินเหล้ำอีกแล้ว สมเด็จพระพุฒำ
จำรย์เลย ยะถำสัพพี ถวำยอติเรก ถวำยพระพรลำ รับสั่งให้ฝีพำยเรือดั้งไปส่งถึงวัดระฆัง 
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เรื่องรำวที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) กระท ำ และเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้ำแผ่นดินสยำม ตำมที่มีผู้เล่ำบอก
ออกควำมให้ฟังนั้นหลำยร้อยเรื่อง ได้เลือกคัดจดลงแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนผู้ฟัง จะเป็นหิตำนุหิต
สำรประโยชน์แก่บุคคลชั้นหลังๆ ที่นับถือสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) และจะได้ประกอบเกียรติคุณของท่ำนไว้ให้
เป็นที่ระลึกของคนชั้นหลังๆ จะยกขึ้นเล่ำให้เป็นเรื่องหลักฐำนบ้ำง พอเป็นควำมด ำริตำมภูมิรู้ภูมิเรียน ภูมิ
ปัญญำของสุตวำชน สุตะถำมะชน ธัมมฑังสิกชน เพื่อผู้แสดงควำมรู้ ใครเป็นพหูสูต ออกควำมเห็นเทียบเคียง
คัดขึ้นเจรจำโต้ตอบกัน บุคคลที่ใคร่แสดงตนว่ำช่ำงพูด ถ้ำหำกว่ำอ่ำนหนังสือน้อยเรื่อง หรืออ่ำนแล้วไม่จ ำ หรือ
จ ำแล้วไม่ตริตรองตำม หรือ ตริตรองแล้วแต่ไม่วิจำรณ์ วิจำรณ์มีบ้ำง แต่ไม่มีญำณเครื่องรู้ผุดขึ้น ก็เป็นพหูสูต
ไม่ได้ เพรำะขำดไร้เครื่องรู้ไม่ดูต ำรำ เหตุนี้ท่ำนจึงยกย่องบ ำรุงต ำรำไว้มำก ส ำหรับเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็น 
เครื่องเทียบ เครื่องทำน เครื่องเรียนต่ำงๆ ไว้เป็นปริยัติศำสนำ แต่เรื่องของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) องค์นี้
ไม่มีกวีใดจะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องรำวเลย เป็นแต่เล่ำสู่กันฟัง พอหัวเรำะแก้ร ำคำญ คนละค ำสองค ำ แต่ไม่ใคร่
ตลอดเรื่องสักคนเดียว ข้ำพเจ้ำจึงอุตริอุตส่ำห์สืบสำวรำวเรื่องของท่ำนรวบรวมไว้ แล้วนั่งเรียงเป็นตัวร่ำงเสีย
ครำวหนึ่ง ตรวจสอบอ่ำนทวนไปมำก็อีกครำวหนึ่ง อ่ำนทำนแล้วขึ้นตัวหมึก นึกรวบรัดเรื่องรำวของท่ำนไว้อีก
ครำวหนึ่ง กินเวลำช้ำนำนรำวๆ สองเดือน ยังจะต้องเสนอเรื่องนี้ต่อเจ้ำนำยใหญ่ๆ ให้ทรงตรวจอีกก็หลำยวัน 
จะต้องขออนุญำตสมุห์กรมพระนครบำลก็อีกหลำยวัน ต้องพิมพ์จ้ำงอีกก็หลำยสิบบำท กลำยเวลำด้วย 

 

จะขอรวบรัดตัดควำมเบ็ดเตล็ดของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ออกเสียบ้ำง จะบรรยำยเรียบเรียงไว้ แต่ข้อที่
ควรอ่ำน ควรฟัง ควรด ำริ เป็นคติปัญญำบ้ำง แห่งละอัน พันละน้อย ต่อข้อควำมหลัง ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระ
ปรเมนทร์มหำมงกุฎ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๔ นั้น สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำน
ได้ประพฤติคุณงำมควำมดี ด ำรงตบะเดชะชื่อเสียงกระเดื่องเฟื่องฟุ้งมำในรำชส ำนักก็หลำยประกำร ในสงฆ์
ส ำนักก็หลำยประกำร จนท่ำนมีคนนับถือลือชำปรำกฏ ตลอดสิ้นแผ่นดินรัชกำลที่ ๔ เมื่อ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น 
๑๕ ค่ ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักรำช ๑๒๓๐ เวลำยำม ๑ กับ ๑ บำท สิริพระชนม์ ๖๔ เสวยรำช
สมบัติได้ ๑๗ ปี กับ ๖ เดือน ๑๔ วัน อำยุสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ได้ ๘๑ ปี รับต ำแหน่งสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์มำได้ ๔ ปี สิ้นรัชกำลที่ ๔ นี้ 

 

ครั้นถึงรัชกำลที่ ๕ คือ สมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวข้ึนเถลิง
รำไชยสุริยสมบัติ เป็นบรมกษัตริย์ครอบครองสยำมรัฐอำณำจักร ในเดือน ๑๒ แรม ๑๒ ค่ ำ วันพุธ ปีมะโรง 
ศกนั้น พึ่งเจริญพระชนมำยุได้ ๑๕ ปี ๗ เดือน ๙ วัน 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนจุดเทียนเล่มใหญ่ เข้ำไปในบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) คือ 
สมเด็จพระประสำท ผู้ส ำเร็จรำชกำรแผ่นดิน สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) เอำคัมภีร์หนีบรักแร้ ตำลปัตรท ำหำง
เสือ จุดเทียนเล่มใหญ่เข้ำไปที่บ้ำน สมเด็จพระประสำทในเวลำกลำงวันแสกแสก เดินรอบบ้ำนสมเด็จพระ
ประสำท (คลองสำร) สมเด็จพระประสำทอำรำธนำขึ้นบนหอนั่งแล้วว่ำ โยมไม่สู้มืดนักดอกเจ้ำคุณ อนึ่งโยมนี้มี
ใจแน่นแฟ้นในพระพุทธศำสนำแน่นอนมั่นคงเสมอ อนึ่งโยมทะนุบ ำรุงแผ่นดินโดยเที่ยงธรรม และตั้งใจ
ประคับประคองสนองพระเดชพระคุณโดยตรง โดยสุจริต คิดถึงชำติและศำสนำ พระมหำกษัตริย์เป็นที่ตั้งตรง
อยู่เป็นนิตย์ ขอเจ้ำคุณอย่ำปริวิตกให้ยิ่งกว่ำเหตุ นิมนต์กลับได้ 
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ครั้งหนึ่ง หม่อมชั้นเล็ก ตัวโปรดของสมเด็จพระประสำทถึงอนิจกรรมลง สมเด็จพระประสำทรักหม่อมชั้นมำก 
ถึงกับโศกำไม่ค่อยสร่ำง จึงใช้ทนำยให้ไปอำรำธนำสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง ไปเทศน์ดับโศก ให้ท่ำน
ฟัง ทนำยก็ไปอำรำธนำว่ำ ฯพณฯ หัวเจ้ำท่ำนให้อำรำธนำพระเดชพระคุณ ไปแสดงธรรมแก้โศก ให้ ฯพณฯ ท่ำน
ฟังขอรับกระผมในวันนี้ เพลแล้วขอรับกระผม สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) รับว่ำ จ๊ะ เรื่องเทศน์แก้โศกนั้น ฉัน
ยินดีเทศน์นักจ๊ะ ฉันจะไปจ๊ะ ครั้นถึงเวลำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็ลงเรือกรำบสี ไปถึงบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำมหำศรีสุริยวงศ์ นั่งที่บัญญัติพำสน์ ฝ่ำยสมเด็จเจ้ำพระยำฯ ก็ออกรับสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) 
ปฏิสันถำรแล้วจุดเทียน  สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ขึ้นธรรมำสน์ ให้ศีลบอกศักรำช แล้วถวำยพร  แล้วเริ่ม 
นักเขปบทเป็นท ำนองเส้นเหล้ำในกัณฑ์ชูชกว่ำ "ตะทำกำลิงคะรัฏเฐ ทุนนะวิฏฐะพรำหมณวำสี ชูชโกนำมพรำหม
โณ ฯลฯ ตัสสอทำสิ" แปลควำมว่ำ "ตะฑำกำเล ในกำลเมื่อสมเด็จพระบรม สองหน่อชินวงศ์วิศนุเวทฯ ว่ำควำม
พระคลัง ที่สมเด็จพระประสำทแต่งข้ึนนั้น พอกล่ำวถึงก ำเนิดชูชกของท่ำนว่ำ ผูกข้ึนใหม่ ขบขันคมสันมำกกว่ำ
ควำมพระคลัง เพรำะแหล่นอกแบบ ต้องข ำอยู่เอง และแลเห็นควำมเป็นจริงเสียด้วย ครำวนี้สมเด็จพระ
ประสำทก็ยิ้มแป้น พวกหม่อมๆ เหล่ำนั้น และคนผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้เด็ก ทนำย ข้ำรำชกำร ฟังเป็นอันมำก ก็พำกัน
ยิ้มแป้นทุกคน พอถึงแหล่ขอทำน แหล่ทวงทอง แหล่พำนำง ครำวนี้ถึงกับหัวเรำะกันท้องคัดท้องแข็ง ถึงกับ
เยี่ยวรดเยี่ยวรำดก็มีบ้ำง ส่วนสมเด็จเจ้ำพระยำก็หัวเรำะ ถึงกับออกวำจำว่ำสนุกดีจริง ขุนนำงและทนำยหน้ำหอ 
พนักงำนเหล่ำนั้น ลืมเกรงสมเด็จพระประสำท สมเด็จพระประสำทก็ลืมโศกถึงหม่อมเล็ก ตั้งกองหัวเรำะกิ๊กก๊ำก
ไปทั้งบ้ำน เทศน์ไปถึงแหล่ยิง แหล่เชิญ แหล่น ำทำง แหล่จบ ก็จบกัน ลงท้ำยเหนื่อยไปตำมๆ กัน รุ่งขึ้นที่บ้ำน
นั้นก็พูดลือกันแต่ชูชก สมเด็จเทศน์ ฝ่ำยสมเด็จพระประสำทก็ลืมโศก ชักคุยแต่เรื่องควำมชูชกตรงนั้นผู้นั้นๆ 
แต่ง ไม่มีใครร้องไห้ถึงหม่อมเล็กมำนำน 

 

ครั้นล่วงมำอีกปีหนึ่ง สมเด็จพระประสำท จัดกำรปลงศพหม่อมเล็ก จึงใช้ให้ทนำยไปนิมนต์สมเด็จฯ มำเทศนำ
อริยสัจหน้ำศพ ทนำยไปถึงสมเด็จฯ ที่วัด แล้วก็กรำบเรียนว่ำ ฯพณฯ ให้อำรำธนำพระเดชพระคุณไปแสดง
ธรรมหน้ำศพพรุ่งนี้ เพลแล้ว ขอรับกระผม. 

 

 

ตอนที่ ๑๐ 

  

ฝ่ำยสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนจึงถำมว่ำ จะให้ฉันเทศน์เรื่องอะไรจ๋ำ ทนำยลืมค ำอริยสัจเสีย ไพล่ไปอวด
ดีเรียนท่ำนว่ำ ให้เทศน์เรื่อง ๑๒ นักษัตร สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) แจ้งชัดแล้วว่ำเขำลืม และท่ำนก็ยิ้มแล้ว
รับว่ำ ๑๒ นักษัตรนั้นฉันเทศน์ดีนักจ้ะ ไปเรียนท่ำนเถิดว่ำ ฉันรับแล้วจ้ะ 

 

ครั้นถึงวันก ำหนดกำรตั้งศพหม่อมเล็ก สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็ไปถึงบ้ำน ฯพณฯ ท่ำนขึ้นบนหอ พอ
สมเด็จเจ้ำพระยำออกหน้ำมุข ขุนนำงเจ้ำนำยที่เข้ำฝำกตัว แลจีนเถ้ำแก่ เจ้ำสัว เจ้ำเมืองปักษ์ใต้ฝ่ำยเหนือมำ
ประชุมในงำนนี้มำก สมเด็จพระประสำททำยทักปรำศรัยบรรดำผู้ที่มำ แล้วเข้ำกระท ำอัญชลี สมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) แล้วท่ำนกล่ำวชักชวนบรรดำผู้ที่มำนั้นให้ช่วยกันฟังเทศน์แล้ว สมเด็จพระประสำทจุดเทียน
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ธรรมำสน์เบิกธรรมะ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ให้ศีล บอกศักรำช ขอเจริญพระเสร็จแล้ว ท่ำนก็เริ่มเทศน์
กล่ำวนิกเขปคำถำบทต้นขึ้นว่ำ มูสิโก อุสโภ พยัคโฆ สะโส นำโค สัปโป อัสโส เอฬโก มักกุโฏ สุนักโข สุกโร 
สังวัจฉโร ติวุจจเตติ ท่ำนแปลขึ้นทีเดียวว่ำ ชวด หนู ฉลู วัว ขำล เสือเถำะ กระต่ำย มะโรง งูใหญ่ มะเส็ง งูเล็ก 
มะเมีย ม้ำ มะแม แพะ วอก ลิง ระกำ ไก่ จอ หมำ กุน หมู นี่แหละ เป็นชื่อของปี ๑๒ เป็นสัตว์ ๑๒ ชนิด โลก
บัญญัติให้จ ำง่ำย ก ำหนดง่ำย ถ้ำไม่เอำสัตว์ ๑๒ ชนิดมำขนำนปี ก็จะไม่รู้ปี กี่รอบ 

 

ทีนี้สมเด็จเจ้ำพระยำ แลไปดูทนำยผู้ไปนิมนต์ ขึงตำค้อนไปค้อนมำ ท ำท่ำจะเฆี่ยนทนำยผู้ไปนิมนต์ ผิดค ำสั่งของ
ท่ำน สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ชี้แจงอยู่ด้วยเรื่อง ๑๒ นักษัตรง่วนอยู่ ท่ำนรู้ในกิริยำอำกำรของสมเด็จ
เจ้ำพระยำว่ำไม่พอใจทนำยในกำรเปลี่ยนแปลงค ำสั่ง ค ำบัญชำกำร ท่ำนจึงย้อนเกร็ด กล่ำวค ำทับ ๑๒ สัตว์ ให้
เป็นอริยสัจจธรรมข้ึนว่ำ ผู้นิมนต์เขำดี มีควำมฉลำด สำมำรถจะทรำบประโยชน์แห่งกำรฟังธรรม เขำจึงขยำย
ธรรมออกไปให้กว้ำงขวำง เขำจึงนิมนต์รูปให้ส ำแดง ๑๒ นักษัตร ซึ่งเป็นต้นทำงพระอริยสัจจ์ พระอริยสัจจ์นี้
ล้ ำลึกสุขุมมำก ยำกที่ผู้ฟังเผินๆ ถ้ำจะฟังให้รู้ ให้เข้ำใจจริงๆ แล้ว ต้องรู้นำมปีที่ตนเกิด ให้แน่ใจก่อนว่ำตนเกิด
แต่ปีชวดถึงปีชวด และถึงชวดอีก เป็น ๓ ชวด ๓ หนู รวมเป็นอำยุที่ตนเกิดมำนั้น คิดรวมได้ ๒๕ ปี เป็นวันที่ 
๑ เรียกว่ำปฐมวัย ในปฐมวัยต้นชั้นนี้ ก ำลังแข็งแรง ใจก็กล้ำหำญ ควำมทะยำนก็มำก ควำมอยำกก็กล้ำ ถ้ำเป็น
ลูกผู้ดีมีเงิน มีหน้ำที่ประกอบกิจกำรงำน มีที่พึ่งพักอิงสถำนที่อำศัย ถ้ำเป็นลูกพลคนไพร่ไร้ทรัพย์ กับไม่มีที่
พึ่งพำอำศัยสนับสนุนค้ ำจุน ซ้ ำเป็นผู้มีสติปัญญำน้อย ด้อยอ่อนในกำรเรียนกำรรู้ ครำวนี้ก็ท ำหน้ำเศร้ำสลด 
เสียใจ แค้นใจตัวเองบ้ำง แค้นใจบิดำมำรดำ หำว่ำตั้งฐำนะไว้ไม่ดี จึงพำเขำล ำบำก ตกทุกข์ได้ยำกต้องเป็นหนี้
เป็นข้ำ อำยุยี่สิบห้ำแล้วยังหำชิ้นดีอะไรไม่ได้ ครำวนี้ชำติทุกข์ในพระอริยสัจจ์เกิดปรำกฏแก่ผู้ได้ทุกข์เพรำะชำติ 
ควำมเกิดครำวนี้ ยังมีอีก คนหนึ่งเกิดขึ้นในปีฉลู แล้วถึงฉลูอีก แล้วถึงฉลูอีก รวม ๕ รอบ นับไปดูจึงรู้ว่ำ ๖๐ 
ปี จึงรู้ตัวว่ำแก่ คนในปูนชรำ ตำก็มัว หัวก็มึน หูก็ตึง เส้นเอ็นก็ขัด ท้องไส้ก็ฝืด ผะอืดผะอม ทีนี้ควำมตงิดว่ำ 
เรำรู้ตงิด แก่ เรำชรำอำยุถึงเท่ำนี้ๆ เป็นส่วนเข้ำใจว่ำ ชรำทุกข์ถึงเรำเข้ำแล้ว จะก ำหนดได้ก็เพรำะรู้จักชื่อปีเกิด 
ถ้ำไม่รู้ชือ่ปีเกิดก็ไม่รู้ตัวว่ำแก่เท่ำนั้นเอง เพรำะใจอันเป็นอัพยำกฤตจิต ไม่รู้แก่ ไม่รู้เกิด จะรู้ได้ก็ต้องตนก ำหนด
หมำยไว้จึงรู้ กำรที่จะก ำหนดหมำยเล่ำ ก็ต้องอำศัยจ ำปีเกิด เดือนเกิด วันเกิดของตนก่อน จึงจะก ำหนดทุกข์ให้
เข้ำใจเป็นล ำดับปีไป เหตุนี้จึงกล่ำวว่ำ ๑๒ นักษัตร เป็นต้นทำงของพระอริยสัจจ์ ถ้ำไม่เดินต้นทำงก่อน ก็จะเป็น
ผู้หลงทำง ไปไม่ถูกที่หมำยเท่ำนั้น แล้วท่ำนจึงส ำแดงพระอริยธรรม ๔ สัจจ์ โดยปริยำยพิจิตรพิสดำร 

 

พระอริยสัจจ์ที่ท่ำนแสดงในครั้งนั้น มีผู้ได้จ ำน ำลงพิมพ์แจกกันอ่ำนครั้งหนึ่งแล้ว ในประวัติเรื่องนี้จะไม่มีเทศน์ 
เพรำะไม่ประสงค์จะส ำแดงพระอริยสัจจ์ ประสงค์จะเขียนแต่ประวัติข้อที่ว่ำผู้นิมนต์ลืมค ำสั่งสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ไพล่ไปบอกสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ว่ำเทศนำ ๑๒ นักษัตร ท่ำนจึงวิสัชนำตำมค ำนิมนต์ ครั้นท่ำนเห็นไม่
ชอบกล นำยจะลงโทษบ่ำวฐำนเปลี่ยนแปลงค ำสั่งค ำบัญชำ ท่ำนจึงมีควำมกรุณำ เทศน์ยกย่องค ำผิดของบ่ำวขึ้น
ให้เป็นควำมดี จึงเทศนำว่ำ ๑๒ นักษัตร ๑๒ ปีนี้ เป็นต้นทำงของพระอริยสัจจ์ ควรบุคคลจะรู้ก่อน รวมควำม
ว่ำ ท่ำนเทศน์ทุกขสัจจ์แล้ว เทศน์สมุทัยอริยสัจจ์ แล้วเทศน์มรรคอริยสัจจ์ จบลงแล้ว ใจสมเด็จเจ้ำพระยำก็ผ่อง
แผ้ว ไม่โกรธทนำยผู้นิมนต์พลำด ทนำยคนนั้นรอดไป ไม่ถูกด่ำ ไม่ถูกเฆี่ยน เป็นอันแล้วไป 
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ครั้นเข้ำฤดูบวชนำค ท่ำนก็บวชนำคเสมอทุกวัน มีผู้เลื่อมใสนิมนต์สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นั่งที่พระ
อุปัชฌำย์ และท่ำนได้ประทำนบรรพชำอุปสมบทแก่หม่อมเจ้ำทัส อันเป็นพระบุตรสุดพระองค์ ในพระรำชวงศ์ 
วังกรมหลวงเสนีย์บริรักษ์ ก็ทรงพระผนวชในส ำนักสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง หม่อมเจ้ำพระทัส 
พระองค์นี้ ภำยหลังได้เป็นพระรำชำคณะที่หม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์ ภำยหลังได้เลื่อนขึ้นเป็นหม่อมเจ้ำ
พระธรรมเจดีย์ เจ้ำอำวำสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม (วัดโพธิ์) พระนคร หม่อมเจ้ำพระธรรมเจดีย์ (ทัส) 
พระองค์นี้ได้ทรงเป็นพระอุปัชฌำย์ผู้เรียบเรียงเรื่องนี้ด้วย ภำยหลังทรงเลื่อนจำกพระธรรมเจดีย์ ขึ้นเป็นหม่อม
เจ้ำพระสมเด็จพระพุฒำจำรย์ วัดโพธิ์ (เชตุพน) รับพระสุพรรณบัฏในรัชกำลที่ ๕ กรุงเทพพระมหำนคร 

 

ครั้นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ชรำภำพมำกแล้ว ท่ำนไปไหนมำ เผอิญปวดปัสสำวะ ท่ำนออกมำปัสสำวะกรรม
หลังเก๋งข้ำงท้ำย แล้วโยงโย่โก้งโค้งข้ำมพนักเก๋งเรือกลับเข้ำไปในเก๋ง พอถึงกลำงพระองค์ จ ำเพำะคนท้ำยทั้ง ๔ 
ออกแรงกระทุ่มแจวพร้อมกันส่งท้ำยเข้ำ สมเด็จท่ำนยันไม่อยู่เพรำะชรำภำพมำก เลยล้มลงไปหน้ำโขกกระดำน
เรือปำกเจ่อ ท่ำนก็ไม่โกรธไม่ด่ำ ท่ำนอุตส่ำห์ขยับลอดศีรษะออกจำกเก๋ง เหลียวหลังไปว่ำกับคนท้ำยว่ำ พ่อจ๋ำ 
พ่ออย่ำเข้ำใจว่ำพ่อมีแรงแต่พ่อคนเดียวหนำจ๋ำ คนอื่นเขำจะมีแรงยิ่งกว่ำพ่อก็คงมีจ๊ะ ว่ำแล้วก็ยงโย่กลับเข้ำเก๋ง
ไปจ ำวัดอีก ครำวนี้หม่อมรำชวงศ์เจริญ บุตรหม่อมเจ้ำทัพ ในกรมเทวำฯ เป็นศิษย์นั่งหน้ำเก๋งไปด้วยจึงได้ยิน 
หม่อมรำชวงศ์องค์นี้ภำยหลังได้เป็นสำมเณร เป็นหม่อมรำชวงศ์สำมเณรเปรียญ ๖ ประโยค ภำยหลังได้
อุปสมบทในส ำนักหม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์ ภำยหลังเลื่อนเป็นพระรำชำคณะ ที่พระรำชพัทธ เจ้ำอำวำส
วัดท้ำยตลำด ภำยหลังเลื่อนเป็นเจ้ำอำวำสวัดระฆัง ภำยหลังเลื่อนเป็นหม่อมรำชวงศ์พระพิมลธรรม ภำยหลัง
เลื่อนเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ วัดระฆัง รับพระสุพรรณบัฏทุกครำวในรัชกำลที่ ๕ 

 

ต่อไปนี้จะได้กลับกล่ำวถึงสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) อีกว่ำ ครั้นถึงปีมะเมีย โทศก จุลศักรำช ๑๒๓๒ เป็นปีที่ 
๓ ในรัชกำลที่ ๕ กรุงเทพฯ ที่บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) มีกำรประชุมนักปรำชญ์ทุกชำติ ทุก
ภำษำ ล้วนเป็นตัวส ำคัญๆ รอบรู้กำรศำสนำของชำตินั้น สมเด็จเจ้ำพระยำ ให้ทนำยอำรำธนำสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) ไปแสดงเผยแผ่ควำมรู้ในสิ่งที่ถูกที่ชอบ ด้วยกำรโลกกำรธรรมในพุทธศำสนำอีกภำษำหนึ่งในชำติ
ของสยำมไทย ครั้นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ยินค ำอำรำธนำ จึงรับสั่งว่ำ ฉันยินดีแสดงนักในข้อเข้ำใจ ทนำย
กลับไปกรำบเรียนสมเด็จพระประสำทว่ำ สมเด็จฯ ที่วัดรับแสดงแล้ว ในเรื่องแสดงให้รู้ควำมผิดถูกทั้งปวงได้ 

 

พอถึงวันก ำหนด สมเด็จฯ ที่วัดระฆังก็ไปถึง นักปรำชญ์ทั้งหลำยยอมให้นักปรำชญ์ของไทยออกควำมเห็นก่อน
ในที่ประชุม ปรำชญ์และขุนนำงทั้งปวงก็มำฟังประชุมด้วย สมเด็จพระประสำทจึงอำรำธนำสมเด็จฯ ที่วัดระฆัง
ขึ้นบัลลังก์ แล้วนิมนต์ให้ส ำแดงทีเดียว 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็ออกวำจำส ำแดงขึ้นว่ำ พิจำรณำ มหำพิจำรณำ พิจำรณำ มหำพิจำรณำ พิจำรณำ 
มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำ พึง
ทุ้มๆ ครำงๆ ไปเท่ำนี้นำน กล่ำวพึมพ ำสองค ำนี้สักชั่วโมงหนึ่ง สมเด็จพระประสำทลุกข้ึนจี้ตะโพกสมเด็จฯ ที่วัด 
แล้วกระซิบเตือนว่ำ ขยำยค ำอื่นให้ฟังบ้ำง สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็เปล่งเสียงดังข้ึนกว่ำเดิมอีกช้ันหนึ่ง ขึ้น
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เสียงว่ำ พิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ 
มหำพิจำรณำ ฯลฯ ว่ำอยู่นำนสักหนึ่งช่ัวโมงอีก สมเด็จพระประสำทลุกขึ้นมำจี้ตะโพกสมเด็จฯ ที่วัดอีก ว่ำขยำย
ค ำอื่นให้เขำฟังรู้บ้ำงซิ สมเด็จฯ ที่วัดเลยตะโกนดังกว่ำครั้งที่สองข้ึนอีกชั้นหนึ่งว่ำ พิจำรณำ มหำพิจำรณำ
พิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำ
พิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำพิจำรณำ มหำพิจำรณำ อธิบำยว่ำ กำรของโลกก็ดี กำรของชำติก็ดี กำรของ
ศำสนำก็ดี กิจที่จะพึงกระท ำต่ำงๆ ในโลกก็ดี กิจควรกระท ำส ำหรับข้ำงหน้ำก็ดี กิจควรท ำให้สิ้นธุระทั้งปัจจุบัน
และข้ำงหน้ำก็ดี ส ำเร็จกิจเรียบร้อยดีงำมได้ ด้วยกิจพิจำรณำเป็นชั้นๆ พิจำรณำเป็นเปลำะๆ เข้ำไปตั้งแต่หยำบๆ 
และปูนกลำงๆ และชั้นสูง ชั้นละเอียด พิจำรณำให้ประณีตละเมียดเข้ำ จนถึงที่สุดแห่งเรื่อง ถึงที่สุดแห่งอำกำร 
ให้ถึงที่สุดแห่งกรณี ให้ถึงที่สุดแห่งวิธี ให้ถึงที่สุดแห่งประโยชน์ ยืดยำว พิจำรณำให้รอบคอบทั่วถึงแล้ว ทุกๆ 
คนจะรู้จักประโยชน์คุณเกื้อกูลตน ตลอดทั้งเมื่อนี้เมื่อหน้ำ จะรู้ประโยชน์อย่ำงยิ่งได้ ก็ต้องอำศัยกิจพิจำรณำ 
เลือกฟั้นคั้นหำของดี ของจริงเด่นเห็นชัด ปรำกฏแก่คน ก็ด้วยกำรพิจำรณำของคนนั่นเอง ถ้ำคนใด สติน้อย 
ถ่อยปัญญำ พิจำรณำหำเหตุผล เรื่องรำว กิจกำรงำน ของโลก ของธรรม แต่พื้นๆ ก็รู้ได้พื้นๆ ถ้ำพิจำรณำด้วย
สติปัญญำเป็นอย่ำงกลำง ก็รู้เพียงช้ันกลำง ถ้ำพิจำรณำด้วยสติปัญญำอันละเอียดลึกซึ้ง ในข้อนั้นๆ อย่ำงสูงสุด 
ไม่หลับหูหลับตำ ไม่งมงำยแล้ว อำจจะเห็นผลแก่ตน ประจักษ์แท้ แก่ตนเอง ดังปริยำยมำทุกประกำร จบที 

 

ครั้นจบแล้วท่ำนลงจำกบัลลังก์ ก็ไม่มีนักปรำชญ์ชำติอื่นๆ ภำษำอื่นๆ มีแขกแลฝรั่งเป็นต้น ก็ไม่อำจออกปำกขัด
คอ คัดค้ำนถ้อยค ำของท่ำนสักคน อัดอั้นตู้หมด สมเด็จเจ้ำพระยำก็พยักหน้ำ ให้หมู่นักปรำชญ์ในชำติทั้งหลำย
ที่มำประชุมครำวนั้นให้ขึ้นบัลลังก์ ก็ต่ำงคนต่ำงแหยง ไม่อำจน ำออกแสดงแถลงในที่ประชุมได้ ถึงต่ำงคนต่ำง
เตรียมเขียนมำก็จริง แต่ค ำของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ครอบไปหมด จะยักย้ำยโวหำร หรือจะอ้ำงเอำ
ศำสดำของตนๆ มำแสดงในที่ประชุมเล่ำ เรื่องของตัวก็ชักจะเก้อ จะต่ ำจะขึ้นเหนือควำมพิจำรณำที่สมเด็จฯ ที่วัด
ระฆังกล่ำวนั้นไม่ได้เลย ลงนั่งพยักหน้ำเกี่ยงให้กันขึ้นบัลลังก์ ใครก็ไม่อำจขึ้น สมเด็จพระประสำทเองก็ซึมทรำบ
ได้ดี เห็นจริงตำมปริยำยของทำงพิจำรณำ รู้ได้ตำมช้ัน ตำมภูมิ ตำมกำล ตำมบุคคลที่ยิ่งและหย่อน อ่อนและ
กล้ำ จะรู้ได้ก็ด้วยกำรพิจำรณำ ถ้ำไม่พิจำรณำ ก็หำควำมรู้ไม่ได้เลย ถ้ำพิจำรณำต่ ำ หรือน้อยวันพิจำรณำ หรือ
น้อยพิจำรณำ ก็มีควำมรู้น้อย ห่ำงควำมรู้จริงของสมเด็จฯ ที่วัดทุกประกำร วันนั้นก็เป็นอันเลิกประชุมปรำชญ์ 
ต่ำงคนต่ำงลำกลับ 

 

ก็และสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) องค์นี้ พูดธัมมัสสำกัจฉำกันในที่สมภำรต่ำงๆ ถ้ำมีผู้ถำม ถำมขึ้นว่ำ ค ำที่
เรียกว่ำ นิพพำนๆ นั้น บำงคนเป็นนักแปล ก็แปลตำมศัพท์ ว่ำ ดับ บ้ำง ออกจำกเครื่องร้อยรัด บ้ำง แปลว่ำเกิด
แล้วไม่ตำยบ้ำง ตำยแล้วไม่มำเกิดบ้ำง ดับจำกกิเลสบ้ำง ดับไม่มีเศษเป็นนิรินทพินำสบ้ำง เลยไม่บอกถิ่นฐำน
เป็นทำงเดียวกัน จะยังกันและกันให้ได้ควำมรู้จักพระนิพพำนเป็นเงำๆ หรือรู้รำงรำงบ้ำงก็ทั้งยำก จึงพำกันหำรือ
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ในเรื่องใคร่รู้จักนิพพำน สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนว่ำท่ำนก็ไม่รู้แห่ง แต่จะ
ช่วยชี้แจงอุปมำเปรียบเทียบให้รู้และเข้ำใจเอำเอง ตำมเหตุแลผล เทียบเทียมได้บ้ำงว่ำ นิพพำนจะรู้ได้อย่ำงไร 
ท่ำนอุปไมยด้วยหญิงสองคนพี่น้องจ้องคิดปรำรภปรำรมภ์อยู่แต่กำรมีผัว อุตส่ำห์อำบน้ ำทำขมิ้น นุ่งผ้ำใหม่ ผัด
หน้ำ หวีผมแปร้ ก็ประสงค์ควำมรักให้เกิดกับชำยผู้แลเห็น จะได้มำสู่ขอเป็นสำมีเท่ำนั้น ครั้นล่วงมำก็สบโชคสบ
ช่องของคนพี่สำว มีผู้มีช่ือมีหน้ำมำขอ ได้ตกลงแต่งงำนร่วมห้องร่วมหอกันแล้ว หญิงผู้ที่เป็นนำงน้องสำวก็มำ
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เยี่ยม แล้วตั้งหน้ำวิงวอนเซ้ำซี้ซักถำมว่ำ พี่จ๋ำ กำรที่พี่หลับนอนกับผัวนั้น มีรสมีชำติครึกครื้นสนุกสนำนชื่นบำน
เป็นประกำรใด จงบอกให้ฉันรู้บ้ำง นำงพี่สำวก็ไม่รู้แห่งจะน ำควำมรื่นรมย์สมสนิทด้วยสำมีนั้น ออกมำตีแผ่
เปิดเผยให้น้องสำวสม รู้ตำม เห็นตำมในควำมรื่นรมย์แห่งโลกสันนิวำสได้ นำงพี่สำวก็ได้แต่บอกว่ำ น้องมีผัว
บ้ำงน้องจะรู้เอง ไม่ต้องถำมเอำเรื่องกับพี่หรอก 

 

ครั้นอยู่มำไม่ช้ำนำน นำงผู้เป็นน้องสำวได้สำมีแล้ว ไปหำพี่สำวๆ ถำมว่ำกำรหลับนอนรมย์รื่นชื่นใจกับผัว น้องมี
ควำมรู้สึกว่ำเป็นเช่นไร ลองเล่ำบอกออกควำมให้พี่เข้ำใจบ้ำงซี แม่น้อง นำงน้องสำวฉอเลำะตอบพี่สำวทันทีว่ำ 
พี่ไม่ต้องเยำะ ไม่ต้องเยำะ และพี่น้องคู่นั้นก็นั่งส ำรวล หัวเรำะกันตำมฐำนที่รู้รสสังวำสเสมอกัน ข้ออุปมำนี้ฉัน
ใดก็ดี พระโยคำวจรกุลบุตร มีควำมมุ่งหมำยจะออกจำกชำติจำกภพ เบื่อหน่ำยโลกสันนิวำส เห็นว่ำเป็นหม้อต้ม
หรือเรือนอันไฟไหม้ คิดจะออกจะหนีให้พ้น ก็ท ำควำมพยำยำมแข็งข้อ ถกเขมรจะเผ่นข้ำมให้พ้นจำกหม้อต้ม
สัตว์ และเรือนไฟอันไหม้ลุกลำม ก็เตรียมตัวท ำศีลให้บริสุทธิ์ ปรำศจำกโทษเศร้ำหมอง ท ำสมำธิตั้งใจตรง จง
ใจท ำสมถกัมมัฏฐำน ท ำปัญญำให้เป็นวิปัสสนำญำณอย่ำงยิ่งยอด ตัดสังโยชน์ให้ขำดเด็ดแล้วด้วยมีดคมกล้ำ 
กล่ำวคือ โคตรภูญำณ อนุโลมญำณ มรรคญำณ ท ำช่องให้เว้ิงว้ำงเห็นแสงสว่ำงปรำกฏ พระโยคำวจรกุลบุตรก็
ก ำหนดดวงจิต จิตวำงอำรมณ์วำงสัญญำ วำงอุปำทำนเครื่องยึดถือ ท ำลำยเครื่องก้ันทั้ง ๕ ละวำงได้ขำด 
ประกอบองค์ ๕ คือ วิตก วิจำร ปิติ สุข เอกัคคตำ ฟอกใจ ครำวนี้ก็กอปรด้วยวิสุทธิ ๗ เมื่อวิสุทธิ ๗ ประกำร
ผุดขึ้นแล้ว พระโยคำวจรกุลบุตรก็มำละวิตก ละวิจำร ละปิติ ละสุข ละเอกัคคตำ เหลือแต่อุเบกขำญำณ ด ำเนิน
ไป อุเบกขำญำณมีองค์ ๖ ประกำรเป็นพื้น มโนธำตุก็กลำยเป็นอัพยำกฤตไม่ติดบุญไม่ติดบำปต่อไป จะยังมีลม
หำยใจหรือหมดลมหำยใจมโนธำตุก็ตั้งอยู่ตำมต ำแหน่ง ไม่เข้ำสิงในเบญจขันธ์ต่อไป เรียกว่ำ ธรรมธำตุ 
บริสุทธิ์จ ำเพำะตน เรียกว่ำ พระนิพพำน ท่ำนผู้ใดผู้ถึงท่ำนรู้กันว่ำเป็นเอกันตบรมสุข ไม่ระคนปนด้วยทุกข์ต่อไป 
ท่ำนไม่ต้องซักถำมเซ้ำซี้ เช่นหญิงทั้ง ๒ ดังส ำแดงมำ (จบสำกัจฉำ) 

 

(จงตริตรองตำมควำมเรียบเทียบแลกอปรธรรมะต่ำงๆ ตำมควำมแนะน ำมำ ก็จะเห็นพระนิพพำนได้บ้ำง) 

 

ในปลำยปีมะเมีย โทศก นี้มำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ได้มีลำยลิขิตแจ้งแก่กรมสังฆกำรีว่ำ จะขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตยกเป็นสมเด็จพระรำชำคณะกิตติมศักดิ์ ด้วยเหตุชรำทุพพลภำพ ไม่สำมำรถ
รับรำชกำรเทศน์แลสวดฉันในพระบรมรำชวังได้ ได้ทรงพระมหำกรุณำโปรดพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
ตกเป็นพระมหำเถรกิตติมศักดิ์ และได้ทรงพระมหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ สถำปนำหม่อมเจ้ำพระ (ทัส) ในกรม
สมเด็จพระรำชวังหลัง ขึ้นเป็นพระรำชำคณะรองเจ้ำอำวำส พระรำชทำนพระสุพรรณบัฏมีรำชทินนำมว่ำ หม่อม
เจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์ มีฐำนำ ๓ รูป มีนิตยภัตรเดือนละ ๑๖ บำท ค่ำข้ำวสำร / บำท เป็นผู้ช่วยบัญชำกำร
กิจกำรวัดระฆังต่อไป 

 

ฝ่ำยสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ตั้งแต่ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต ปลดชรำยกเป็นสมเด็จพระรำชำ
คณะกิตติมศักดิ์แล้ว ท่ำนก็คลำยอิสริยยศ บริวำรยศ แบกตำลปัตรเอง พำยเรือบิณฑบำตเอง จนเป็นที่คุ้นเคย
กับอีกำ กำจับบ่ำกินอำหำรกับท่ำน จนท่ำนพูดกับกำที่ประตูอนงคลีลำ (ประดูดิน) กำตัวหนึ่งบอกว่ำจะไปวัด
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มหำธำตุ กำตัวหนึ่งว่ำจะไปท่ำเตียน สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ว่ำ ไปท่ำเตียนดีกว่ำไปวัดมหำธำตุ เพรำะคน
เขำทิ้งหัวกุ้งหัวปลำหมักหมมไว้มำก ที่วัดมหำธำตุถึงมีโรงครัวก็จริง แต่ทว่ำคนเขำเก็บกวำดเสียหมดแล้วจ้ะ 

 

เวลำจ ำวัดอยู่ในกุฏิของท่ำนที่วัดระฆังนั้น เจ้ำขโมยเจำะพื้นกุฏิล้วงเอำข้ำวของที่วำงเกลื่อนไว้ เจ้ำหัวขโมยล้วง
ไม่ถึง ท่ำนก็เอำไม้เขี่ยของนั้นๆ เข้ำไปให้ใกล้มือขโมย เจ้ำขโมยลักเข็นเรือใต้กุฏิ ท่ำนก็เปิดหน้ำต่ำงสอนขโมย
ว่ำ เข็นเบำๆ หน่อยจ้ะ ถ้ำดังไป พระท่ำนได้ยินเข้ำ ท่ำนจะตีเอำเจ็บเปล่ำจ้ะ เข็นเรือบนแห้งต้องเอำหมอนรอง
ข้ำงท้ำยให้โด่งก่อนจ้ะ ถึงจะกลิ้งสะดวกดี เรือก็ไม่ช้ ำไม่รั่วจ้ะ เลยเจ้ำขโมยเกรงใจไม่เข็นต่อไป 

 

ครั้นเมื่อนำงนำค บ้ำนพระโขนง เขำตำยทั้งกลม ปีศำจของนำงนำคก ำเริบ เขำลือกันต่อมำว่ำ ปีศำจนำงนำคมำ
เป็นรูปคน ช่วยผัววิดน้ ำเข้ำนำได้ จนท ำให้ชำยผู้ผัวมีเมียใหม่ไม่ได้ ปีศำจนำงนำคเที่ยวรังควำนหลอนหลอก คน
เดินเรือในคลองพระโขนงไม่ได้ ตั้งแต่เวลำเย็นตะวันรอนๆ ลงไป ต้องแลเห็นปีศำจนำงนำคเดินห่มผ้ำสีบ้ำง 
โหนตัวบนต้นโพธิ์ต้นไทรบ้ำง พระสงฆ์ในวัดพระโขนงมันก็ล้อเล่น จนกลำงคืนพระภิกษุสำมเณรต้องนอน
รวมกัน ถ้ำปลีกไปนอนองค์เดียว เป็นต้องถูกปีศำจนำงนำครบกวน จนเสียงกร๊อกแกร๊กอื่นๆ ก็เหมำว่ำเป็น
ปีศำจนำงนำคไปหมด พวกหมอผีไปท ำเป็นผู้มีวิเศษตั้งพิธีผูกมัดเรียกภูตมัน มันก็เข้ำมำนั่งแลบลิ้นเหลือกตำ
เอำ เจ้ำหมอต้องเจ๊งมันมำหลำยคน จนพวกแย่งพวกชิงล้วงลัก ปลอมตัวเป็นนำงนำค หลอกลวงเจ้ำของบ้ำน 
เจ้ำของบ้ำนกลัวนำงนำค เลยมุดหัวเข้ำมุ้ง ขโมยเก็บเอำของไปสบำย ค่ ำลงก็ต้องล้อมต้องนั่งกองกันยันรุ่งก็มี 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนรู้เหตุปีศำจนำงนำคก ำเริบเหลือมือหมอ ท่ำนจึงลงไปค้ำงที่วัดมหำบุศ ในคลอง
พระโขนง พอค่ ำท่ำนก็ไปนั่งอยู่ปำกหลุม แล้วท่ำนเรียกนำงนำคปีศำจขึ้นมำสนทนำกัน ฝ่ำยปีศำจนำงนำคก็
ขึ้นมำพูดจำตกลงกันอย่ำงไรไม่ทรำบ ลงผลท้ำยที่สุดท่ำนได้เจำะเอำกระดูกหน้ำผำกนำงนำคที่เขำฝังไว้มำได้ 
แล้วท่ำนมำนั่งขัดเกลำจนเป็นมัน ท่ำนน ำขึ้นมำวัดระฆัง ท่ำนลงยันต์เป็นอักษรไว้ตลอด เจำะเป็นปั้นเหน่งคำด
เอว ไปไหนท่ำนก็เอำติดเอวไปด้วย ปีศำจในพระโขนงก็หำยก ำเริบซำลง เมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ม.ร.ว. 
เจริญ) ยังเป็นสำมเณรอยู่ในกุฏิสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นำงนำคได้ออกมำรบกวน ม.ร.ว.เณรๆ ก็ฟ้อง
สมเด็จฯ ว่ำสีกำมำกวนเขำเจ้ำข้ำ สีกำมำกวนเขำ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนร้องว่ำ นำงนำคเอ๊ย อย่ำ
รบกวนคุณเณรซี ปีศำจนั้นก็สงบไป นำนๆ จึงออกมำรบกวน ครั้นท่ำนชรำมำกแล้ว ท่ำนจึงมอบปั้นเหน่งกระดูก
หน้ำผำกนำงนำค ประทำนไว้กับหม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์ มอบหม่อมรำชวงศ์สำมเณรเจริญให้ไปอยู่กับ
หม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์ด้วย นำนๆ นำงนำคออกมำหยอกเย้ำหม่อมรำชวงศ์สำมเณรเจริญ หม่อม
รำชวงศ์สำมเณรเจริญต้องร้องฟ้องหม่อมเจ้ำพระพุทธบำทฯ ๆ ต้องทรงกริ้วนำงนำคว่ำ เป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ำ
มำรบกวน คุณเณรจะดูหนังสือหนังหำ เสร็จกริ้วแล้วก็เงียบไป (เรื่องนี้ส ำหรับเจ้ำนำยหม่อมรำชวงศ์วังหลังเล่ำ
ให้ฟัง) 

 

ส่วนสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ตั้งแต่ปลดภำระกำรวัดกำรสอน ให้หม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิลันทน์แล้ว 
ส่วนตัวท่ำนก็ไปตำมสบำย กับรีบท ำพระพิมพ์ ดูให้คนโขลกปูนเพชรและนั่งพิมพ์ไป บำงทีก็ไปเยี่ยมป่ำช้ำวัดสระ
เกศ เช้ำก็บิณฑบำต ได้อะไรก็ฉันไปพลำง บำงทีเที่ยวสะพำยบำตรไป ใครใส่เวลำไหน ท่ำนก็ฉันฉลองศรัทธำ
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เวลำนั้น บำงทีก็ไปนั่งในโลหะปรำสำทวัดรำชนัดดำรำม ไปคุยกับหลวงพ่อรัต วัดเทพธิดำรำมบ้ำง แล้วถูกคอ 
บำงทีไปดูช่ำงเขียนประวัติของท่ำนที่ผนังโบสถ์วัดบำงขุนพรหมใน ดูให้ช่ำงก่อๆ พระโต ก่อข้ึนไปถึงพระโสณี 
(ตะโพก) ถึงหน้ำขึ้นพระบำทก็ข้ึนนมัสกำรพระพุทธบำทเสมอทุกปี จนพวกลพบุรี สระบุรีนับถือ เอำน้ ำล้ำงเท้ำ
ท่ำนไปเก็บไว้รักษำฝีดำษดีนัก จนตลอดมำถึงพระโตวัดเกษไชโยก็ศักดิ์สิทธิ์ ในกำรรดน้ ำมนต์รักษำฝีดำษดี 
ชำวเมืองอ่ำงทองนับถือมำกจนตรำบเท่ำทุกวันนี้ 

 

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ขึ้นนมัสกำรพระพุทธบำทครำวใด เป็นต้องมีไตรไปพำดที่หัวนำคตีนกระได แล้ว
นิมนต์พระชักบังสุกุลโยมผู้หญิงของท่ำนที่เมืองพิจิตรทุกครำว ว่ำนิมนต์บังสุกุลโยมฉันด้วยจ้ะ พระจ๋ำ แล้วเลย
ไปนมัสกำรพระฉำย เขำมันฑกบรรพตด้วย จนกระเหรี่ยงดงนับถือมำกเข้ำปฏิบัติ ท่ำนไปกับอำจำรย์วัดครุฑ 
อำจำรย์อื่นๆ บ้ำง กลับมำแล้วก็มำจ ำวัดสบำยอยู่ ณ วัดบำงขุนพรหมในเป็นนิตยกำล. 

 

 

ตอนที่ ๑๑ 

  

และพระพิมพ์ที่วัดบำงขุนพรหมในนั้น เสมียนตรำด้วง ขอเอำพิมพ์ของท่ำนไปพิมพ์ปูนแลผงของเสมียนตรำ
ด้วง ท ำตำมวุฒิของเสมียนตรำด้วงเอง ชำวบ้ำนบำงขุนพรหมปฏิบัติอุปัฏฐำก บำงทีข้ึนพระบำท หำยเข้ำไปใน
เมืองลับแลไม่กลับ คนลือว่ำสมเด็จถึงมรณภำพแล้วก็มี ทำงรำชกำรเอำโกศขึ้นไป ท่ำนก็ออกมำจำกเมืองลับแล 
พนักงำนคุมโกศต้องเอำโกศเปล่ำกลับมำหลำยครำว 

 

ครั้นถึง ณ วันเดือน ๕ ปีวอก จัตวำศก จุลศักรำช ๑๒๓๔ ปี เป็นปีที่ ๕ ในรัชกำลที่ ๕ กรุงเทพพระมหำนคร
ฯ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ไปดูกำรก่อพระโตที่วัดบำงขุนพรหมใน ก็ไปอำพำธด้วยโรคชรำภำพ ๑๕ วัน ก็
ถึงมรณภำพ บนศำลำใหญ่วัดบำงขุนพรหมใน ในเวลำปัจจุบันสมัยวันนั้น สิริรวมชนมำยุ ๘๔ บริบูรณ์ เป็นเจ้ำ
อำวำสวัดระฆังโฆสิตำรำมมำได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ รับต ำแหน่งที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์มำได้ ๗ ปีบริบูรณ์ ถ้ำจะนับ
ปีทำงจันทรคติก็ได้ ๘ ปี นับอำยุทำงจันทรคติก็ได้ ๘๕ ปี เพรำะท่ำนเกิดปีวอก เดือน ๖ รอบที่ ๗ ถึงวอกรอบ
ที่ ๘ เพียงย่ำงขึ้นเดือน ๕ ท่ำนก็ถึงมรณภำพ คิดทดหักเดือน ตำมอำยุโหรำจำรย์ ตำมสุริยคตินิยม จึงเป็นอำยุ 
๘๔ ปีบริบูรณ์ ด้วยประกำรฉะนี้ 

 

ค ำนวณอำยุผู้เรียบเรียงเรื่องนี้ได้ ๗ ขวบยังไม่บริบูรณ์ คือหลักเหลือ ๖ ปีกับ ๓ เดือน เวลำที่สมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) ยังอยู่นั้น ผู้เรียงเรื่องนี้ยังอยู่กับคุณเฒ่ำแก่กลิ่น ในตึกแถวเต๊ง แถบข้ำงทิศใต้ ทำงออกวัดพระเชตุ
พน ในพระบรมมหำรำชวังช้ันใน คุณกลิ่นเฒ่ำแก่เคยพำขึ้นไปรับพระรำชทำนเบี้ยจันทร เบี้ยสูรย์ คือเงินสลึง
จำกพระรำชหัตถ์สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ก็สองครำว ได้เคยฟังเทศน์สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็สองครำว ได้
เคยเข้ำนมัสกำรท่ำนก็สองครำว ท่ำนผูกมือให้ที่พระที่นั่งทรงธรรม ยังจ ำได้ว่ำมีต้นกำหลงใหญ่ใน
พระบรมมหำรำชวัง 
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ครั่งเมื่อสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ถึงมรณภำพ ที่ศำลำใหญ่ ในวัดบำงขุนพรหมใน แล้วได้รับพระรำชทำนน้ ำ
สรงศพ ไตรครอง ผ้ำขำงเย็บถุง โกศ กลองชนะ อภิรมย์ สนมซ้ำย ฝีพำย เรือตั้งบรรทุกศพ เมื่อเจ้ำนำย ขุน
นำง คุณเฒ่ำแก่ พวกอุปัฏฐำก พวกอุบำสิกำ ประชำชน ชำวบ้ำนบำงขุนพรหม ปวงพระสงฆ์ สรงน้ ำสมเด็จเจ้ำ
โตแล้ว สนมก็กระสันตรำสังศพ บรรจุในโกศไม้ ๑๒ เสร็จแล้วก็ยกลงมำที่ท่ำริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ฝีพำยหลวง
พำยลงมำตำมล ำแม่น้ ำ เรือตำมก็ตำมหลำยแม่น้ ำ ส่งศพกระทั่งถึงหน้ำวัดระฆัง ตั้งศพบนฐำนเบ็ญจำสองชั้น มี
อภิรมย์ ๖ คัน มีกลองชนะ ๒๔ จ่ำปี่ จ่ำกลองพร้อม มีพระสวดพระอภิธรรม มีเลี้ยงพระ ๓ วัน เป็นของหลวง 

 

วันเมื่อศพสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) มำถึงวัดระฆังวันนั้น ผู้คนมำส่งศพ รับศพ นมัสกำรศพนั้นแน่นอัด คับ
คั่ง ทั้งผูด้ี ผู้ไพร่ พลเมืองไทย จีน ลำว มอญ ชำวละคร เขมร พรำหมณ์ พระสงฆ์ทุกๆ พระอำรำม เด็กวัด เด็ก
บ้ำน แน่นไปเต็มวัดระฆัง พระครูปลัดสัมภิพัฒน์ (ช้ำง) คือพระธรรมถำวรรำชำคณะ ที่มีอำยุ ๘๘ ปี มีตัวอยู่ถึง
วันเรียบเรียงประวัติเรื่องนี้ ได้ตักพระพิมพ์แจกช ำร่วยแก่บรรดำผู้มำส่งศพ สักกำระศพ เคำรพศพนั้น แจกทั่ว
กัน คนละองค์สององค์ ท่ำนประมำณรำว สำมหมื่นองค์ที่แจกไป และต่อๆ มำก็แจกเรื่อย จนถึงวันพระรำชทำน
เพลิง และยังมีผู้ขอและแจกให้อีกหลำยปี จนพระหมด ๑๕ กระถำงมังกร เดี๋ยวนี้จะหำสักครึ่งก็ไม่มี แต่มี
จ ำเพำะตนๆ และปั้นเหน่งซึ่งเป็นกระดูกหน้ำผำกของนำงนำคพระโขนงนั้น ตกอยู่กับหม่อมเจ้ำพระพุทธบำทปิ
ลันทน์ ซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระธรรมเจดีย์ ได้เป็นเสด็จอุปัชฌำย์ของผู้เรียงประวัติเรื่องนี้ ภำยหลังเลื่อนขึ้นเป็น
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (ม.จ.ทัศ) ไปครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม จึงได้มอบปั้นเหน่งกระดูกหน้ำผำกนำง
นำคพระโขนงให้กรรมสิทธิ์ไว้แก่ พระพุทธโฆษำจำรย์ (ม.ร.ว.เจริญ) เจ้ำอำวำสวัดระฆัง แต่ครั้งด ำรงต ำแหน่ง
พระพิมลธรรมนั้น (ได้ยินแว่วๆ ว่ำปั้นเหน่งนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ได้ถวำย ฯลฯ แล้ว) และสมเด็จพระ
พุฒำจำรย์ (โต) ถึงมรณภำพแล้ว 

 

ล่วงมำถึงปีมะเมีย โทศก จุลศักรำช ๑๒๙๒ ปี 

พุทธศักรำชล่วงได้ ๒๔๒๓ ปี 

รัตนโกสินทร์ศักรำชถึง ๑๔๙ ป ี

อำยุ รัชกำลที่ ๕ เสวยรำชย์ ๔๓ ปี 

รัชกำลที่ ๖ " ๑๕ ปี 

รัชกำลที่ ๗ " ๖ ปี 

 

คิดแต่ปีวอก จัตวำศก จุลศักรำช ๑๒๓๔ ปี มำถึงปีมะเมีย โทศกนี้ จึงรวมแต่ปีมรณภำพนั้นมำถึงปีมะเมียนี้ได้ 
๖๑ ปี กับเศษเดือนวันแลฯ (ได้ลงมือเรียบเรียง แต่วันที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๓) 

 

พระธรรมถำวร (ช้ำง) บอกว่ำ ค ำแนะน ำก ำชับสอน ของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นั้น ดังนี้ 

 



63 
 

คุณรับเอำฟันฉันไว้ ดียิ่งกว่ำ ๑๐๐ ชั่ง ๑,๐๐๐ ชั่ง คุณจะมีควำมเจริญเอง 

คุณใคร่มีอำยุยำว คุณต้องไหว้คนแก่ 

คุณใคร่ไปสวรรค์ นิพพำน และมีลำภผล คุณหมั่นระลึกถึง พุทธะ พุทธำ พุทเธ พุทโธ พุทธ  อรห  พุทโธ อิติโส
ภะคะวำ นะโมพุทธำยะ 

ถึงเถรเกษอำจำรย์ผู้วิเศษของเจ้ำสำมกรมว่ำดี ก็ไม่พ้น พุทธะ พุทธำ พุทเธ พุทธ  พุทโธ อรห  พุทโธ 

 

ต่อแต่นี้ไป จะขอกล่ำวถึงเรื่องพระโต และเรื่องวัดบำงขุนพรหมใน ต ำบลบำงขุนพรหม พระนครนี้สักเล็กน้อย 
พอเป็นที่รู้จักกันไว้บ้ำง 

 

เดิมวัดบำงขุนพรหมในนี้ เป็นวัดเก่ำแก่นำน แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำยังเป็นรำชธำนี หรือจะก่อนนั้นก็ไม่แน่ใจ วัด
นี้เป็นวัดกลำงสวน อยู่ดอนมำก ใครเป็นผู้สร้ำงก็ไม่ปรำกฏนำม หรือชำวสวนแถวนั้นจะพร้อมใจกันสร้ำงไว้ คน
เก่ำเจ้ำทิฏฐิในกำรถือวัด ว่ำวัดเรำวัดเขำ ดังเคยได้ยินมำ ก็ไม่สู้แน่ใจนัก แต่เป็นวัดเก่ำแก่จริง โบสถ์เดิมเป็น
เตำเผำปูนกลำยๆ มีกุฏิฝำกระแชงอ่อน มีศำลำโกรงเกรง แต่ลำนวัดกว้ำงดี มีต้นไม้ใหญ่มำก ครึ้มดี มีลมเหนือ 
ลมตะวันตก ลมตะวันออก พัดโกรก ตรงกรองส่งเข้ำสู่โบสถ์และลำนวัดเย็นละเอียดดี เมื่อตั้งเป็นรำชธำนีแล้ว
ในฝั่งนี้ ถึงรัชกำลที่ ๓ กรุงเทพฯ พระองค์เจ้ำอินทร์ในพระรำชวังบวร ได้ทรงพระศรัทธำปฏิสังขรณ์ 
เปลี่ยนแปลงทรงโบสถ์ เป็นรูปท้องพระโรงงำมมีผึ่งผำยอ่ำโถง ยำว ๕ ห้อง มีมุข ๒ ข้ำง ก่ออิฐถือปูนเสร็จและ
สร้ำงศำลำ ขุดคลอง เหนือใต้วัด หลังวัด หน้ำวัดเป็นเขตคัน ท ำกุฏิสงฆ์ ซ่อมถำนเรียบร้อย ฉลองแล้วทูลเกล้ำฯ 
ถวำยสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงมีพระกระแสรับสั่งว่ำ ผู้ที่ถวำยของตนเข้ำเป็นวัดหลวงนั้น จ ำเพำะเจ้ำของ
เป็นพระยำพำนทอง ถ้ำเป็นเจ้ำต้องได้รับพระรำชทำนพำนทองก่อน จึงถวำยวัดเป็นวัดหลวงได้ ซึ่งพระองค์เจ้ำ
อินทร์ก็ยังหำได้รับพระรำชทำนพำนทองไม่ ได้พำนทองแล้วจึงควรถวำยวัดของเธอเป็นวัดหลวงได้ วัดนี้ก็คง
เป็นวัดรำษฎร์ วัดเจ้ำอินทร์ บำงขุนพรหม 

 

ครั้นถึงปีจอ อัฐศก จุลศักรำช ๑๑๘๘ ปี มีรำชกำรสงครำมกับเจ้ำอนุเวียงจันทร์ พระองค์เจ้ำอินทร์ เจ้ำของวัด
บำงขุนพรหมนี้ ได้โดยเสด็จกรมพระรำชวังบวรฯ ขึ้นไปปรำบขบถเมืองเวียงจันทร์ มีชัยชนะกลับมำแล้ว ได้รับ
พระรำชทำนพำนทองเป็นบ ำเหน็จควำมชอบในกำรสงครำมนั้น แล้วพระองค์เจ้ำอินทร์จึงทูลเกล้ำฯ ถวำยวัดนี้
เป็นวัดหลวงอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้ต ำรวจรำชองครักษ์และกรมเมืองมำส ำรวจชัยภูมิสถำนที่
ของวัดนี้ ตลอดถึงทำงพระรำชด ำเนินในกำรถวำยพระกฐินทำนด้วย เจ้ำพนักงำนท ำรำยงำนถวำยตลอด แต่
ทำงพระรำชด ำเนินนั้นขัดต่อทำงรำชกำรหลำยประกำร เพรำะวัดตั้งอยู่กลำงสวนทั้ง ๔ ทิศ ไม่สะดวกแก่รำช
บริพำรที่จะโดยเสด็จ จึงมิได้ทรงรับเข้ำบัญชีเป็นวัดหลวง พระองค์เจ้ำอินทร์ก็ทรงทอดธุระวัดนั้นเสีย ไม่น ำพำ 
วัดก็ช ำรุดทรุดโทรมลงอีก และพระองค์เจ้ำอินทร์ก็มำสิ้นพระชนม์ไปด้วย จึงท่ำนพระเสมียนตรำด้วง ได้มี
ศรัทธำสละที่สวนขนัดทำงหน้ำวัด ตั้งแต่ริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ตลอดขึ้นไปถึงก ำแพงวัด แถบหน้ำวัดทั้ง ๒ ใน
ปัจจุบันนีจ้นจดวัด ถวำยเป็นกัลปนำบ้ำง เป็นหน้ำวัดบ้ำง เป็นสมบัติของวัดบำงขุนพรหม ด้วยพระเสมียนตรำ
ด้วงนิยมนับถือ ฟังค ำสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) จึงได้อุทิศที่บ้ำนที่สวนออกบูชำแก่พระรัตนตรัยในเนื้อที่ๆว่ำ
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แล้วนั้น พระเสมียนตรำด้วงและสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) จึงได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดบำงขุนพรหมใน ท่ำน
เสมียนตรำด้วงก็ถึงอนิจกรรม สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ก็ถึงมรณภำพ สมภำรวัดแลทำยกก็ท ำโลเลร่องแร่ง 
ผลประโยชน์ของวัดก็เสื่อมทรำมหำยไป วัดก็ทรุดโทรมรกเรื้อ ภิกษุที่ประจ ำในวัดก็ล้วนรุ่มร่ำมเลอะเทอะ เป็น
กดมะตอทั้งปทัด 

 

ครั้นพระมหำนครมำสู่ควำมสะอำดรุ่งเรืองงำม จึงดลพระรำชหฤทัยในรัชกำลที่ ๕ นั้น ให้ทรงสถำปนำพระมหำ
นคร ตัดถนนสัญจรให้โล่งลิ่วตลอดถึงกันหลำยชั้นหลำยทำง ทะลุถึงกันหมดทุกสำยทั้ง ๔ ทิศติดต่อกันไป ทำง
หน้ำวัดบำงขุนพรหมก็ถูกตัดถนนด้วย ช่วยเพิ่มพระบำรมี ทำงริมน้ ำก็ถูกแลกเปลี่ยนที่ ทรงสร้ำงวังลงตรงที่นั้น 
๒ วัง ที่ใหม่ของหลวงที่พระรำชทำนให้แก่วัดบำงขุนพรหมนั้นเดี๋ยวนี้ ก็ได้ยินว่ำหำยไป ไม่ปรำกฏแก่วัดบำงขุน
พรหม และชำวบ้ำนเหล่ำนั้น ช่วยกันพยุงวัดนี้มำด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวบ้ำง ผลประโยชน์ของวัดเกิดใน
กัลปนำบ้ำงช่วยกันเสริมสร้ำงพระโตองค์นี้มำนำนก็ไม่รู้จักจะแล้วได้ ครั้นมำถึงสมัยรัชกำลที่ ๗ ในปี พ.ศ. 
๒๔๗๖ ท่ำนพระครู เป็นพระธรรมยุติกนิกำยมำคิดสถำปนำพระโตองค์นี้เปลี่ยนแปลงเป็นพระยืนห้ำมญำติ พอ
เป็นองค์ข้ึนสมมุติว่ำแล้ว นัดไหว้กัน ไม่ช้ำเท่ำไรก็เกิดวิบัติขึ้นแต่ผู้ต้นคิด เพรำะผิดทำงก ำหนดในบทหนังสือ
ปฐม ก กำ ว่ำขืนรู้ผู้ใหญ่เครื่องไม่เข้ำกำร เพรำะสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นั้น ท่ำนประพฤติกำย วำจำ ใจ 
เป็นผู้ใหญ่แท้ ท่ำนสร้ำงพระนั่งตอตะเคียนโปรดยักษ์ พระปำงนี้ไม่มีใครๆ สร้ำงไว้เลย แต่สยำมฝ่ำยเหนือลงมำ 
ก็หำมผีู้สร้ำงขึ้นไว้ไม่ ท่ำนจึงคิดตั้งใจแลสร้ำงไว้ให้ครบ ๑๐๘ ปำง แต่อำยุและโอกำสไม่พอแก่ควำมคิด พระจึง
ไม่แล้ว ท่ำนพระครูมำขืนรู้ ท่ำนจึงไม่เจริญ กลับเป็นคนเสียกล เป็นคนทรุดเสื่อมถึงแก่ต้องโทษทำงอำญำ รำช
ภัยบันดำลเป็นเพรำะโลภเจตนำเป็นเค้ำมูล จึงพินำศวิบำกผลปฏิสังขรณ์อ ำนวยไม่ทัน วิบำกของโลภแลควำม
ลบหลู่ดูหมิ่นผู้ใหญ่ ขืนรู้ผู้ใหญ่แรงกว่ำ อ ำนวยก่อน จึงเป็นทิฐิธรรมเวทนียกรรมแท้ กลับเป็นบุคคลลับลี้ หำย
ชื่อหำยหน้ำไม่ปรำกฏ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ท่ำนก่อสร้ำงสิ่งซึ่งเป็นถำวรวัตถุชิ้นใดๆ เป็นกำรเกี่ยวแก่
พระพุทธศำสนำแล้ว ท่ำนไม่มีแยบคำย คนอื่นๆ ตรงต่อพระพุทธศำสนำ ตรงต่อพระมหำกษัตริย์ ตรงต่อชำติ 
อำจท ำให้ประโยชน์ โสตถิผลให้แก่ชุมชนเป็นอันมำก ดังส ำแดงมำแล้วแต่หนหลัง 

 

และวัดบำงขุนพรหมในนี้นั้น สมเด็จพระวชิรญำณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหำรได้สืบเค้ำเงื่อนได้ทรำบเหตุกำรณ์บ้ำง
ว่ำ เดิมพระองค์เจ้ำอินทร์ซ่อมแซมก่อสร้ำงเป็นหลักฐำนไว้ก่อน สมเด็จพระวชิรญำณวงศ์ (ม.ร.ว.ช่ืน) วัดบวร
นิเวศ ได้ขนำนนำมวัดนี้ให้ชื่อว่ำ วัดอินทรวิหำร (แปลว่ำวัดเจ้ำอินทร์) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ นั้นมำจนตรำบเท่ำ
ทุกวันนี้ (ถ้ำผู้มีทรัพย์มีอ ำนำจ มีก ำลัง มีอำนุภำพ ได้มำแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นพระนั่งบนตอตะเคียน ตำม
ประสงค์ของสมเด็จเจ้ำโตได้ และท ำยักษ์คุกเข่ำฟังพระธรรมเทศนำ ได้ลุส ำเร็จปฐมมรรค หำยดุร้ำย ไม่
เบียดเบียนมนุษย์ ไม่เบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์สำมเณรต่อไป ผู้แปลงใหม่ คงม่ังคั่งสมบูรณ์ พูนพิพัฒน์สถำพร 
ประเทศก็จะรุ่งเรือง ปรำศจำกวิหิงสำอำฆำต พยำธิก็จะไม่บีฑำเลย) 

 

ข้ำพเจ้ำผู้เรียบเรียงเรื่องรำวของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นี้ ได้ทรงจ ำและเสำะสำงสืบค้นฉบับกะรุ่งกะริ่ง 
และได้อำศัยพึ่งพิงท่ำนผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอำยุเล่ำกล่ำวสืบๆ มำจนติดอยู่ในสมองของข้ำพเจ้ำ และได้ถือเอำค ำ
ของเจ้ำคุณพระธรรมถำวร (ช้ำง) ผู้มีอำยุรำว ๘๘ ปีบ้ำง อนุมัติดัดแปลงบ้ำง ประมำณบ้ำง สันนิษฐำนบ้ำง 
วิจำรณ์บ้ำง เทียบศักรำชในพงศำวดำรบ้ำง บรมรำชประวัติแห่งสยำมบ้ำง พอให้สมเหตุสมผล ให้เป็นต้นเป็น
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ปลำย พิจำรณำในรูปภำพที่ฝำผนังในโบสถ์วัดอินทรวิหำรบ้ำง ได้ยกเหตุผลขึ้นกล่ำว ใช้ถ้อยค ำเวยยำกรณ์ เป็น
ค ำพูดตรงๆ แต่คงจะไม่เหมือนสมเด็จพระเป็นแน่ เพรำะคนละยุค คนละครำว คนละสมัย และข้ำพเจ้ำเชื่อแน่ว่ำ
คงไม่ผิดจำกควำมเป็นจริง เพรำะข้ำพเจ้ำใช้ค ำตำมหลัก เป็นค ำท้ำวค ำพระยำ ค ำพระสงฆ์ ค ำบ้ำนนอก ค ำ
รำชกำร ค ำโต้ตอบทั้งปวงนั้น ข้ำพเจ้ำเขียนเองตำมหลักของกำรแต่งหนังสือ แต่ค ำทั้งปวงเห็นว่ำสมเหตุสมผล
แล้วจึงเขียนลง แต่คงไม่คลำดจำกควำมจริง ถ้ำว่ำไม่ได้ยินกับหู ไม่ได้รู้กับตำ มำกล่ำวเล่ำสู่กันฟัง คล้ำยกับเล่ำ
นิทำน เหมือนเล่ำเรื่องศรีธนญชัย เรื่องไกรทอง เรื่องขุนช้ำงขุนแผน เรื่องอะไรทั้งหมด ที่เรียกว่ำนิทำนแล้ว 
ธรรมดำต้องมีต่อมีเติม มีตัด ไม่ให้ขัดลิ้นขัดหู แต่ไม่ผิดหลักแห่งควำมจริง เพรำะสิ่งที่จริง มีปรำกฏเป็นพยำน
ของค ำนั้นๆ ถ้ำหำกว่ำอ่ำนรูดรูด ฟังรูดรูด ไม่ยึดถือเรื่องรำว ก็เห็นมีประโยชน์เล็กน้อย แก่ผู้อ่ำนผู้ฟังบ้ำง คือ
สอนพูด ถึงเป็นคนโง่ คนบ้ำนนอก ก็รู้กำรเมืองได้บ้ำง ไม่เซอะซะต่อไป นักโต้ตอบก็จะได้ทรำบหลักแห่งถ้อยค ำ 
นักธรรมะก็พอสะกิดให้เข้ำใจธรรมะบ้ำง นักเชื่อถือก็จะได้แน่นแฟ้นเข้ำอีก นักสนุกก็พอเล่ำหัวเรำะแก้ง่วงเหงำ 
ถ้ำจะถือว่ำหนังสือแต่งใหม่ก็ดีเหมือนกัน ถ้ำท่ำนเห็นถ่องแท้ว่ำผิดพลำด โปรดฆ่ำกำแต้มต่อตัดเติมได้ให้ถูกต้อง
เป็นดี 

 

นี่แหละหนำท่ำนทำนบดีที่มีน้ ำใจเลื่อมใสศรัทธำเชื่อถือสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ได้อุตส่ำห์มำประชุมกันไหว้
กรำบสักกำระพระเกษไชโยใหญ่โต ในอ ำเภอไชโยนี้ทุกปีมำ พระพุทธปฏิมำกรองค์นี้หนำ ก็เป็นพระของสมเด็จ
พระพุฒำจำรย์ (โต) ได้ขอพระบรมรำชำนุญำตแล้วก่อสร้ำงไว้ ท่ำนได้เชิญเทวดำฟ้ำเทวดำดินเป็นผู้เฝ้ำพิทักษ์
รักษำป้องกันภัยอันตรำย ไม่ให้มีแก่พระของท่ำน ถึงถำวรตั้งม่ันมำถึงปีนี้ได้นำนถึง ๖๐ ปีเศษล่วงมำ ก็ด้วย
อ ำนำจสัตยำธิษฐำนของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ผู้มีสัตย์ มีธรรม ทั้งกอปรกำยกรรม วำจีกรรม มโนกรรม 
เป็นฝ่ำยบุญฝ่ำยกุศล ทั้งระคนข้องอยู่ในภูมิรู้ ภูมิเมตตำ ภูมิกรุณำ เอ็นดูแก่อำณำประชำชนนิกร ท่ำนตั้งใจให้
ควำมสุขอันสุนทร และให้สุขสโมสรแก่นิกรประชำชนทั่วหน้ำกัน ท่ำนหวังจะให้มีแต่ควำมปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
สำรภิรมย์ ให้สมแก่ที่ประเทศเป็นเขตพระบวรพุทธศำสนำรักษำพระรัตนตรัยให้ไพบูลย์ ต่อตั้งศำสนำไว้มิให้
เสื่อมสูญ เศร้ำหมอง ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องสนองพระเดชพระคุณพระพุทธเจ้ำ อันได้ทรงฟักฟูมใฝ่เฝ้ำฝำกฝังตั้ง
พระศำสนำไว้ เป็นของบริสุทธิ์ส ำหรับพุทธเวไนย พุทธสำวก พุทธมำมกะ พุทธบำท พุทธบิดำมำรดำ แห่ง
พระพุทธเจ้ำ จะได้ตรัสไปข้ำงหน้ำในอนำคตกำล นิกรชนจะได้ชวนช่วยกันรักษำศีลบ ำเพ็ญทำน ท ำแต่กำรบุญ ผู้
สละ ผู้บริจำคจะได้เป็นทุนเป็นเสบียงทำงผลที่ท ำไว้จะมิได้ระเหิดเริศร้ำงจำงจืดชืดเชื้อ หรือยำกจนแค้นเต็มเข็ญ
เป็นไปในภำยหน้ำ จะได้ทวีมีศรัทธำกล้ำปัญญำแหลมหลักอัครภูมิ วิจำรณ์จะเกิดมุญจิตุกัมยตำญำณหยั่งรู้หยั่ง
เห็นพระอริยสัจธรรม จะได้น ำตนให้ข้ำมพ้นจำกวัฏฏะสงสำรได้ก็ต้องอำศัยกุศลวัตรภูมิ ภูมิรู้ ภูมิปฏิบัติใน
ปัจจุบันชำตินี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ส ำเร็จควำมสุขควำมดี ควำมงำม ตำมวำสนำบำรมีในกำลภำยภำคหน้ำ 
เพรำะเหตุนี้ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) จึงได้ชะโลชะลอ หล่อศรัทธำปสันนำ ของพระพุทธศำสนิกชนไว้ใหญ่ 
อะโข ตั้งพระไว้จะได้ระลึกนึกถึงพระพุทโธได้ง่ำยๆ ต่ำงคนต่ำงจะได้ไหว้นมัสกำรบูชำทุกวันทุกเวลำรำตรีปีไป จะ
ได้สมดั่งพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนำสั่งสอนไว้แก่พระสำรีบุตรอุตตองค์สำวกว่ำ "อะตีตัง นำนวำ
คะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนำคะตัง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนำคะตัง ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง 
ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธำ มะนุพ๎รูหะเย อัชเชวะ กิจจะมำตัปปัง โก ชัญญำ 
มะระณัง สุเว นะ หิโน สังคะรันเตนะ มะหำเสเนนะ มัจจุนำ เอวัง วิหำริมำตำปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง ตังเว ภัท
เทกะรัตโตติ สันโตอำจิกขะเต มุนีติ" แปลควำมตำมพระคำถำทั้ง ๔ คำถำนี้ว่ำ บุคคลไม่พึงตำมไปถึงเหตุกำรณ์
ที่ล่วงไปแล้ว บุคคลไม่พึงหวังจ ำเพำะเหตุผลข้ำงหน้ำอันยังไม่มำถึง บุคคลใดย่อมเห็นชัดเห็นแน่ว่ำ ธรรมะคือ 
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คุณงำมควำมดีในปัจจุบันทันตำนี้แล้ว ย่อมท ำประโยชน์ในเหตุกำรณ์นั้นๆ เถิด อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ไม่พึงย่อ
หย่อน ไม่พึงคืนคลำยเกียจคร้ำนพึงจ ำเพำะเจำะจงผลประโยชน์นั้นๆ ให้เจริญตำมๆ เป็นล ำดับไป พึงท ำกิจกำร
งำนของตนให้เสร็จสุขส ำเร็จเสียในวันนี้ จะเฉี่อยชำรำข้อละทิ้งกิจกำรงำนให้นำนวันนั้นไม่ได้ โกชัญญำมะระณัง
สุเว ใครเล่ำจะพึงรู้ว่ำควำมตำยจะมำถึงในวันพรุ่งนี้ นะหิโนสังคะรันเตนะ มะหำเสเนนะมัจจุนำ ควำมผัดเพี้ยน
ผ่อนผันของเรำทั้งหลำยไม่มีต่อด้วยควำมตำยอันมีเสนำใหญ่นั้น คนผู้เห็นภัยมฤตยูรำชตำมกระชั้นแล้ว ไม่ควร
ทุเลำวันประกันพรุ่ง ว่ำพรุ่งนี้เถอะ มะเรื่องเถอะ เรำจึงจะกระท ำไม่พึงย่อหย่อนเกียจคร้ำนอย่ำงนี้ จะรีบร้อน
กระท ำเสียให้แล้วจึงอยู่ท ำไปทั้งกลำงวันและกลำงคืน ตังเวภัทเทกะรัตโตติ สันโตอำจิกขะเตมุนี นักปรำชญ์ผู้รู้ผู้
สงบระงับแล้ว ท่ำนกล่ำวบอกว่ำ บุคคลผู้หมั่นเพียรกระท ำนั้น ว่ำเป็นบุคคลมีรำตรีเดียวเจริญด้วยประกำรดังนี้ 

 

ถ้ำจะอธิบำยตำมควำมในพระธรรมเทศนำในพระคำถำที่แปลมำแล้วนี้ ให้เข้ำใจตำมภำษำชำวบ้ำน ต้องอธิบำย
ดังนี้ว่ำ ค ำหรือเรื่องหรือสิ่งหรือเหตุกำรณ์ก็ตำม ถ้ำมันล่วงเลยไปเสียแล้ว มันสำยไปเสียแล้ว มันบ่ำยไปเสีย
แล้ว เรียกว่ำอดีต ล่วงไปแล้ว อย่ำให้ไปตำมคิดตำมหำถึงมัน จะท ำควำมเสียใจให้ ท่ำนจึงสอนไม่ให้ตำมคิด 
สุภำษิตก็ว่ำไว้ว่ำ อย่ำฟื้นสอยหำตะเข็บให้เจ็บใจ อย่ำตำมคิดถึงมัน ท ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียและดีกว่ำ ถึงเรื่องรำว
เหตุผลข้ำงหน้ำ หรือมีคนมีผู้กล่ำวมำส่อถึงเหตุผลข้ำงหน้ำว่ำเมื่อนั้นเมื่อนั่น จะให้นั่น จะให้นั่นท ำนั่นท ำนัน่ให ้
กล่ำวอย่ำงนี้เรียกว่ำอนำคตเหตุ ท่ำนว่ำอย่ำพึ่งจ ำนง อย่ำหวังใจ อย่ำวำงใจในกำรข้ำงหน้ำ จะเสียใจอีก จะ
เหนื่อยเปล่ำด้วย เพรำะไม่จริงดังว่ำ สุภำษิตก็ว่ำไม่เห็นน้ ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกโก่งกระสุนหน้ำไม้ สำย
กระสุนจะล้ำ ด้ำยกระสุนจะอ่อน คนเรำถ้ำเช่ือกำรข้ำงหน้ำ ท ำไปเพรำะหวังและส ำคัญมั่นหมำยมุ่งหมำยว่ำ
จริงใจ ถ้ำไปถูกหลอกถูกล่อเข้ำจะเสียใจ แห้งใจอ่อนใจ เหนื่อยเปล่ำ เหตุนี้ท่ำนจึงสอนว่ำ อย่ำหวังกำรข้ำงหน้ำ 
ในปัจจุบนัชั่ววันหนึ่งๆ นี่แหละควรพึงกระท ำให้เป็นผลประโยชน์ไว้ส ำหรับเกื้อกูลตน ท ำบุญท ำกุศลไว้ส ำหรับ
ตนประจ ำตัวไว้สม่ ำเสมอทุกวัน ทุกเวลำ ถึงโดยว่ำข้ำงหน้ำ ภพหน้ำ โลกหน้ำจะมีหรือไม่มีเรำก็ไม่วิตก เพรำะเรำ
ไม่ท ำควำมผิด ควำมช่ัว ควำมบำปไว้ เรำไม่เศร้ำไม่หมอง เมื่อเรำท ำตนให้บริสุทธิ์ เรำรับจ้ำงเขำท ำงำน ท ำตน
ให้มีคนรักคนนับหน้ำถือนำม เรำก็ไม่หวำดไม่ไหวต่อกำรขัดสน เรำรับท ำให้เขำแล้วตำมก ำหนด เจ้ำงำนก็ต้อง
ให้ค่ำจ้ำงรำงวัลเรำตำมสัญญำ ถ้ำเรำจะขอรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ นำยจ้ำงก็ไม่รังเกียจหยิบให้เรำทันทีทันงำน 
เพรำะนำยจ้ำงเชื่อว่ำเรำหมั่นท ำงำนของท่ำนจริงไม่ย่อหย่อนผ่อนผัดวัน ถ้ำว่ำเป็นงำนของเรำเอง รีบท ำให้แล้ว 
ไม่ผัดเพี้ยนเปลี่ยนเวลำ ก็ยิ่งได้ผลควำมเจริญ เมื่อกำรงำนเงินของเรำพอดี พอแล้ว พอกิน พอใช้ เรำก็มีโอกำส
มีช่องที่จะแสวงหำคุณงำมควำมดี ท ำบุญท ำกุศล สวดมนต์ไหว้พระได้ตำมสบำยใจ เมื่อเรำสบำยใจไม่มีรำคี
ควำมขัดข้องหมองใจ ไม่เศร้ำหมองใจแล้ว เรำก็ยิ่งมีสง่ำรำศีดีขึ้น เป็นที่ชื่นตำของผู้ที่เรำจะไปสู่มำหำ ผู้รับก็ไม่
กินแหนงรังเกียจร ำคำญ เพรำะตนของเรำบริสุทธิ์ ไม่รบกวนหยิบยืมให้เจ้ำของบ้ำนร ำคำญใจ ท ำได้ดังนี้แหละ
จึงตรงต่อพุทธศำสนำ ตรงกับค ำในภัทเทกรัตตคำถำว่ำ ตังเว ภัทเทกะรัตโตติ ว่ำคนท ำตนให้เป็นที่พึ่งของตน
ได้ ดังส ำแดงมำจึงมีนำมกล่ำวว่ำ ผู้นั้นมีรำตรี คืนเดียวเจริญ. 
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ตอนที่ ๑๒ 

  

ถ้ำเป็นบรรพชิตเล่ำ ก็จงท ำให้เจริญ คืออย่ำเกียจอย่ำคร้ำน กำรเล่ำกำรเรียน กำรประพฤติ กำรปฏิบัติ กำร
สงเครำะห์ตระกูล ชอบด้วยธรรมวินัย อย่ำประทุษร้ำยตระกูลให้ผิดต่อธรรมวินัย ให้ชอบด้วยพระรำชกฤษฎีกำ
กฎหมำยบ้ำนเมืองท่ำน ส ำหรับวันหนึ่งๆ แล้ว ก็อำจได้รับควำมยอย่องนับถือลือชำ มีสักกำระสัมมำนะเสมอไป
ตำมสมควร พระมหำมุนีก็ทรงช้ีชวนให้นิยมชมว่ำ ตังเว ภัทเทกะรัตโต ว่ำท่ำนผู้นั้น มีรำตรีเดียวเจริญ บุคคล
ใด ถ้ำถูกพระอริยเจ้ำผู้เป็นอริยนักปรำชญ์สรรเสริญแล้ว ก็หวังเถอะว่ำ คงมีแต่ควำมสุข ควำมเจริญทุกวันทุก
เวลำ หำควำมทรุดเสื่อมบ่มิได้ ถ้ำยิ่งเป็นผู้เข้ำใกล้ไหว้กรำบ นมัสกำรบูชำสักกำระ เชื่อมั่นถือมั่นในสมเด็จพระ
พุฒำจำรย์ (โต) ได้ช่วยกันพร้อมใจกัน นมัสกำรสักกำรบูชำพระโตของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) สร้ำงไว้เป็น
ฐำนเช่นนี้ ผู้บูชำสักกำระนมัสกำร ก็ได้ชื่อว่ำกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำเหมือนกัน เหตุว่ำพระ
พุทธองค์ทรงตรัสก ำชับกับพระอำนนท์เถระเจ้ำไว้ว่ำ ผู้ใดเลื่อมใสประสำทะศรัทธำ ใคร่บูชำพระตถำคตด้วย
ควำมซื่อสัตย์ กตเวที "ปะฏิมำโพธิรุกขำถูปำจะชินะธำตุโย จะตุรำสีตสิะหัสสะธัมมักขันธำสุเหสิตำ" ให้บุคคลนั้น
บูชำสักกำระนอบน้อม พร้อมด้วยกำย วำจำ ใจ ให้ลึกซึ้ง แล้วบูชำซึ่งปฏิมำกร ๑ ไม้พระมหำโพธิ์ที่นั่งตรัสรู้ ๑ 
พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุเครื่องพุทธโภคและอุทเทศเจดีย์ที่ท ำเทียมไว้ ซึ่งพระสำรีริกธำตุของพระศำสดำ คือ
กระดูกของพระพุทธเจ้ำ ๑ พระคัมภีร์ที่บรรจุพระธรรมขันธ์ แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ๑ วัตถุทั้ง ๕ 
ประกำรนี้ เป็นที่สมควรสักกำรบูชำของผู้ที่มุ่งหมำยนับถือ เป็นบุญกิริยำวัตถุ ๑๐ คือ ทำนมัย ๑ ศีลมัย ๑ 
ภำวนำมัย ๑ ทิฏฐุชุมัย ๑ อปัจจำยนมัย ๑ ไวยำวัจจมัย ๑ เทศนำมัย ๑ ปัตติทำนมัย ๑ ปุญญัตตำนุโมทนำมัย 
๑ สะวนมัย ๑ ทั้ง ๑๐ ประกำรนี้ บังเกิดเป็นที่ตั้งของบุคคลผู้ที่ไหว้นบเคำรพบูชำ เมื่อท ำเข้ำ บูชำเข้ำ ฟังเข้ำ 
แสดงเข้ำ ขวนขวำยเข้ำ อ่อนน้อมเข้ำ ให้ทำนเข้ำ ภำวนำเข้ำ เห็นตรงเข้ำ เพรำะอำศัยเหตุที่พระเกษไชโยนี้ ก็
เป็นบุญล้ ำเลิศประเสริฐวิเศษ เห็นทันตำทันใจก็มี ปรำกฏเป็นหลำยคนมำแล้ว ถ้ำได้สร้ำงเรื่องรำวประวัติของ
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ให้เรื่องนี้ไว้ส ำหรับเป็นควำมรู้ ไว้ส ำหรับบ้ำนเรือน สืบบุตรหลำนเหลนหลนไปอีกก็
ได้ชื่อว่ำ กตัญญูรู้พระคุณพระพุฒำจำรย์ (โต) เหมือนได้นั่งใกล้สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ได้บุญเพรำะสมเด็จ
พระพุฒำจำรย์ (โต) ได้สุขสวัสดีมงคลเพรำะสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ได้สดับตรับฟังเพรำะสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) ได้รู้จักศำสนำแน่นอน เพรำะสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) เหตุนี้ ควรแล้วที่สำธุชนทั้งปวง จะช่วยกัน
สร้ำงประวัติเรื่องของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ไว้เชิดชูเฉลิมพระเกียรติคุณของท่ำน เพรำะสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (โต) องค์โน้น เป็นพระควรอัศจรรย์ ควรรู้ควรฟัง จรรยำ อำกำร กิริยำ ท่ำทำง พูด เจรจำโต้ตอบ ปฏิบัติ 
ก่อสร้ำง แปลกๆ ประหลำดกว่ำพระสงฆ์องค์อื่นๆ เทียมหรือเหมือนหรือยิ่งด้วยวุฒิปำฏิหำริย์ต่ำงๆ ไม่ใคร่จะมี
ใครรู้จักทั่วแผ่นดินเหมือนสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ไม่ใคร่จะเคยได้ยินเป็นแต่ธรรมดำเรียบๆ ก็พอมีบ้ำง 

ถ้ำท่ำนได้ช่วยกันสร้ำงเรื่องประวัติของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ไว้อ่ำนรู้ดูฟัง ส ำหรับบ้ำนเรือน และตู้หนังสือ
ของท่ำนแล้ว ท่ำนจะมีอำนิสงส์ ท ำให้ท่ำนผ่องแผ้วพ้นรำคี จะมีแต่ทำงสุขสวัสดี เท่ำกับมียันต์ชื่อว่ำมหำมงคล 
จะก ำจัดอุปทวันตรำยแลภัยจัญไรเป็นต้น ไม่มีมำยำยีบีฑำท่ำนได้เลย สมด้วยพระบำรมีท่ำนร ำพันเฉลยไว้ว่ำ 
"สัพพิเรวะสมำเสถะ สัพพิกุพเพถะสัณฑวิง สะตังธัมมะ ภิญญำยะ สัพพะทุกขำปะมุจจติ" ดังนี้ มีควำมว่ำ ให้
บุคคลพึงนั่งใกล้ด้วยสัปปุรุษคนดีพร้อม ๑ ให้บุคคลพึงท ำควำมคุ้นเคยรักใคร่ไต่ถำมสนทนำด้วยท่ำนผู้เป็น
สัปปุรุษคนดี ๑ ได้ฟังค ำชี้แจงของสัปปุรุษอย่ำงแน่นอนก็จะรู้เท่ำรู้ธรรมของสัปปุรุษคนดีพร้อม ย่อมพ้นทุกข์
ยำกล ำบำกทั้งปวง 
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สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) องค์โน้น ท่ำนเป็นสัปปุรุษเที่ยงแท้ผู้หนึ่ง เพรำะตั้งแต่ต้นจนปลำย ท่ำนมิได้เบียฬ
ตนและเบียฬผู้อื่น ให้ได้ควำมทุกข์ยำกล ำบำกเลยแม้สักคนเดียวตั้งแต่เกิดมำเห็นโลกจนตลอดวันมรณภำพ 
จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ก็ยังมีพระโตตั้งไว้ให้เป็นที่ไหว้บูชำ แก่บรรดำพุทธศำสนิกชนคนทุกชั้นได้ร ำพันนับถือไม่รู้
วำย ควรที่ท่ำนทำยกทั้งหลำยจงพร้อมกันสร้ำงหนังสือประวัติของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) นั้นไว้คนละเล่ม
เทอญ. 

 

จบบันทึกประวัติของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ฉบับของมหาอ ามาตย์ตรีพระยาทิพยโกษา ซึ่งเป็น
ฉบับที่รวบรวมโดย ม.ล.พระมหาสว่าง เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ได้รวบรวมขึ้นปี พ.ศ.๒๔๗๓ ตามค าโคลง
ตอนท้ายดังนี้ 

 

ประวัติคัดข้อย่อ ค ำขำน 

สมเด็จพุฒำจำรย์ เจิดไว้ 

โต, นำมช่ือเดิมจำร จำรึก เรื่องมี 

เชิญอ่ำนเชิญฟังให้ ท่องแท้แปลควำมฯ 

ลงมือที่สิบห้ำ กรกฏ 

วันที่สำมกันย์หมด แต่งแก้ 

พ.ศ. ล่วงก ำหนด สองสี่ เจ็ดตรี 

เดือนหนึ่งมีเศษแท้ สิบเก้ำวันตรงฯ 

 

ได้จัดพิมพ์ขึ้นตำมข้อควำมเดิมในต้นฉบับทุกประกำร โดยมิได้แก้ไขในเรื่องศักรำช วัน เดือน ปี เลย ขอท่ำน
ผู้อ่ำนจงพิจำรณ์ค้นคว้ำเปรียบเทียบและตัดสินควำมถูกต้องเหมำะสมเอำด้วยตนเองต่อไปเทอญ. 
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ชาติภูมิ 

เจ้ำพระคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ วัดระฆังโฆสิตำรำม จังหวัดธนบุรี นำมเดิมว่ำ "โต" กล่ำวกันว่ำเมื่อเป็นเด็ก 
รูปร่ำงท่ำนแบบบำง ผู้ใหญ่จึงตั้งช่ือให้ตรงกันข้ำม (ข่มนำม) ว่ำ "โต" นำมฉำยำว่ำ "พฺรหมรังสี" เกิดในรัชกำล
ที่ ๑ สร้ำงกรุงรัตนโกสินทร์ได้แล้ว ๗ ป ี ณ บ้ำนต ำบลไก่จ้น (ท่ำหลวง) อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เมื่อวันพฤหัสบดี  เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ ำ ปีวอก จุลศักรำช ๑๑๕๐ เวลำพระบิณฑบำต ตรง
กับวันที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ.๒๓๓๑   

 

 มีผู้รู้ต ำรำโหรำศำสตร์ได้ผูกดวงชำตำของท่ำนไว้ดังนี้ (ในหนังสือ "ประวัติขรัวโต" ของพระยำทิพโกษำกล่ำว
ว่ำ ดวงชะตำของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั้น สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ (ผู้สร้ำงพระ
กริ่งปวเรศ) ทรงค ำนวณถวำยสมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวง ด้วยมีพระประสงค์จะทรงทรำบว่ำ ผู้มีอำยุตั้งแต่ ๘๐ ปี
ขึ้นไปจะมีดวงชะตำเป็นอย่ำงไร แล้วพระรำชทำนไปยังสมเด็จกรมพระยำเทววงศ์วโรปกำร ซึ่งได้ประทำนให้แก่
พระยำทิพโกษำ ลอกคัดเก็บรักษำไว้อีกต่อหนึ่ง ดวงชะตำของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ที่ว่ำนี้ลัคนำสถิตรำศีใดหำ
ทรำบไม่ แต่ได้ค้นพบในที่อื่นอยู่ในหอพระสมุดแห่งชำติ ปรำกฏว่ำโหรวำงลัคนำไว้ในรำศีเมษ แต่พบในที่อื่นอยู่
ในรำศรีพฤษภ. (มหำเฮง วัดกัลยำณ์) 

 

ส ำหรับดวงที่ท่ำนเห็นอยู่นี้ ผูกขึ้นจำกข้อมูลกำรเกิดข้ำงต้น เพียงแต่ลงต ำแหน่งดำวเพิ่มขึ้นจำกเดิม ๓ ดวง คือ 
เนปจูน (น)  พลูโต (พ)  และแบคคัส (บ)  โดยได้วำงลัคนำไว้ที่รำศีพฤษภ เนื่องจำกช่วงเวลำที่พระบิณฑบำต 
กว่ำจะออกจำกวัดตอนหกโมงเช้ำ พำยเรือมำกว่ำจะถึงบ้ำนโยม ก็คงใช้เวลำอย่ำงน้อยเป็นชั่วโมง เพรำะต้องรับ
บำตรเรื่อยมำ เวลำที่ลงไว้ เมื่อวำงลัคนำ และเทียบกับอัตตชีวประวัติ ตลอดจนอุปนิสัยของท่ำนแล้ว เชื่อว่ำ 
ถูกต้อง ตรงกับควำมเป็นจริง มำกกว่ำที่จะอยู่ในรำศีเมษ (อ.เล็ก พลูโต ) 

 

วงศ์สกุล 

วงศ์สกุลของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ กล่ำวกันว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระรำชโอรส ในพระองค์พระบำทพระ
พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช และตลอดจนชั้นสำมัญชนทั่วไป ก็เข้ำใจกันว่ำเป็นเช่นนั้น แต่เรื่องนี้ไม่เป็นที่
กระจ่ำงแจ้งจึงไม่ขอยืนยัน มำรดำชื่อเกสร (ธิดำนำยชัย) เดิมเป็นชำวบ้ำนต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอท่ำโพธิ์ ต่อมำใน
สมัยหนึ่งกำรท ำนำไม่ได้ผลเพระฝนแล้งมำหลำยปี จึงย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ ณ บ้ำนไก่จ้น (ท่ำหลวง) อ ำเภอ
ท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ แต่อย่ำงน้อยที่สุดท่ำนต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ในรำชวงศ์จักรี ควำมปรำกฏใน
จดหมำยเหตุบัญชีน้ ำฝน ของสมเด็จพระมหำสมณะเจ้ำ กรมพระยำปวเรศวริยำลงกรณ์ เล่ม ๓ หน้ำ ๔๔ ว่ำ 
"วันเสำร์ แรม ๒ ค่ ำ เดือน ๘ (ต้น) ปีวอก จุล. ๑๒๓๔ เวลำ ๒ ยำม สมเด็จพระพุฒำจำรย์ถึง "ชีพิตักษัย..." 
ดังนี้ส่อให้เห็นว่ำท่ำนต้องเป็นเชื้อพระรำชวงศ์ กล่ำวกันว่ำเมื่อท่ำนเกิดแล้ว ขณะที่ท่ำนยังเป็นทำรกนอนเบำะ 
มำรดำพำท่ำนไปพักอยู่ที่บ้ำนต ำบลไชโย จังหวัดอ่ำงทอง พอท่ำนสอนเดินได้ มำรดำก็พำท่ำนมำอยู่ ณ บ้ำน
ต ำบลบำงขุนพรหม จังหวัดพระนครสืบมำ (ในกำลหลังท่ำนจึงได้สร้ำงพระพุทธรูปใหญ่ไว้ ณ ต ำบลทั้งสำมเป็น
อนุสรณ์) 
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อุปสมบทและการศึกษา 

ปรำกฏว่ำเมื่อเยำว์วัย ท่ำนได้รับกำรศึกษำอักขรสมัยในส ำนักเจ้ำคุณอรัญญิก (เจ้ำคุณอรัญญิกเป็นชำว
เวียงจันทน์ เป็นผู้มีควำมรู้เชี่ยวชำญในวิปัสสนำธุระ มีคนนับถือมำก นำมเดิมของท่ำนเข้ำใจว่ำชื่อแก้ว)  

 

วัดอินทรวิหำร (วัดนี้เป็นวัดโบรำณ ใครสร้ำงไม่ปรำกฏที่กล่ำวในหนังสือ เรื่องตั้งพระรำชำคณะผู้ใหญ่ในกรุง
รัตนโกสินทร์ว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นผู้สร้ำงนั้น เห็นจะหมำยควำมว่ำ ท่ำนได้ปฏิสังขรณ์เป็นครั้งแรก เดิม
เรียกว่ำ "วัดบำงขุนพรหมนอก" ต่อมำพระองค์เจ้ำอินทวงศ์ในกรมพระรำชวังบวรฯ รัชกำลที่ ๓ ทรงปฏิสังขรณ์ 
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรรำม ภำยหลัง (ในรัชกำลที่ ๖) ทำงกำรคณะสงฆ์ พิจำรณำเห็นว่ำนำมพ้องกับวัดอิน
ทำรำม (วัดบำงยี่เรือใต้) คลองบำงกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี จึงเปลี่ยนนำมใหม่ว่ำ "วัดอินทรวิหำร" ปรำกฏสืบ
มำจนทุกวันนี้ 

 

ครั้นอำยุ ๑๒ ปี ในปีวอก พ.ศ. ๒๓๔๓ ได้บรรพชำเป็นสำมเณร (จะบรรพชำที่วัดสังเวชฯ หรือวัดอินทรวิหำร
ไม่ทรำบแน่ แต่สันนิษฐำนว่ำจะบรรพชำที่วัดอินทรวิหำร ด้วยเป็นส ำนักที่ท่ำนเคยอยู่และศึกษำอักขรสมัยมำแต่
แรก) เจ้ำคุณบวรวิริยเถร (อยู่) เจ้ำอำวำสวัดสังเวชวิศยำรำม (เวลำนั้นเรียกว่ำวัดบำงล ำพูบน) จังหวัดพระนคร 
เป็นอุปัชฌำย์ ต่อมำจะเป็นปีใดไม่ปรำกฏ ได้ย้ำยส ำนักมำอยู่วัดระฆังฯ เพื่อศึกษำพระปริยัติธรรมต่อไป 

 

ในตอนที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะย้ำยมำอยู่วัดระฆังฯ นั้นมีเรื่องเล่ำว่ำ คืนวันหนึ่งพระอำจำรย์ (เห็นจะเป็น
สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (นำค) เปรียญเอก) นอนหลับฝันไปว่ำมีช้ำงเผือกเชือกหนึ่งเข้ำมำกินหนังสือ
พระไตรปิฎกในตู้ของท่ำนจนหมดสิ้น แล้วตกใจตื่น ท่ำนได้พิจำรณำลักษณะกำรที่ฝันเห็นว่ำ "ชะรอยจะมีคนน ำ
เด็กมำฝำกเป็นศิษย์ และเด็กนั้นต้องกอปรไปด้วยสติปัญญำอันสูงส่ง ต่อไปจะเป็นผู้ทรงคุณเป็นอย่ำงวิเศษผู้
หนึ่ง" ครั้นรุ่งเช้ำท่ำนจึงสั่งพระและเณรว่ำ วันนี้ถ้ำมีใครน ำเด็กมำ ขอให้รอพบท่ำนให้จนได้ เผอิญในวันนั้นเจ้ำ
คุณอรัญญิกได้พำสำมเณรโตมำถวำยเป็นศิษย์ศึกษำพระปริยัติธรรม พระอำจำรย์นั้นก็ยินดีรับไว้ ด้วย
พิเครำะห์เห็นพฤติกำรณ์เป็นจริงตำมควำมฝัน 

 

ในสมัยที่เป็นสำมเณร ปรำกฏว่ำ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย เมื่อยังด ำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้ำฟ้ำ
กรมหลวงอิศรสุนทร ทรงโปรดปรำนมำกทรงรับไว้ในรำชูปถัมภ์ถึงกับได้พระรำชทำนเรือกรำบกันยำหลังคำ
กระแชงให้ท่ำนไว้ใช้ในกิจกำรส่วนตัว (ควำมปรำกฏในพระรำชพงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกำลที่ ๕ ว่ำ 
"พระมหำอุปรำชในรัชกำลที่ ๓ ที่นั่งก็ทรงเรือกรำบกันยำหลังคำกระแชงอย่ำงพระองค์เจ้ำ ไม่คำดสีเหมือนเรือ
เจ้ำฟ้ำ นี้แสดงให้เห็นว่ำ เรือกรำบกันยำหลังคำกระแชงเป็นเรือเฉพำะพระองค์เจ้ำทรง) แม้พระบำทพระพุทธ
ยอดฟ้ำฯ ก็ทรงพระเมตตำ ครั้นอำยุครบอุปสมบทเมื่อปีเถำะ จุล ๑๑๖๙ (พ.ศ. ๒๓๕๐) ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำให้บวชเป็นนำคหลวง ที่ในวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม สมเด็จพระสังฆรำช (สุก) วัดมหำธำตุยุวรำช
สังสฤษดิ์ เป็นอุปัชฌำย์ (วัดนี้เดิมช่ือว่ำ วัดสลัก สมเด็จพระอนุชำธิรำช (ในรัชกำลที่ ๑) กรมพระรำชวังบวร
สถำนมงคล ทรงปฏิสังขรณ์โดยให้สร้ำงพระอุโบสถ พระวิหำร และสร้ำงเจดีย์เล็กๆ บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ 
ให้ก่อพระระเบียงรอบ และสร้ำงกุฎีตึก ๓ หลัง พระรำชทำนพระวันรัตเจ้ำอำวำส และสร้ำงกุฏิเครื่องไม้ฝำ
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กระดำนเป็นเสนำสนะ พอแก่พระสงฆ์ทั้งอำรำม แล้วสร้ำงก ำแพงล้อมรอบพระอำรำมด้วย ครั้นเมื่อทรง
ปฏิสังขรณ์แล้ว จึงพระรำชทำนนำมใหม่ว่ำ วัดนิพพำนำรำม 

 

ต่อมำพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ทรงเปลี่ยนนำมเสียใหม่ว่ำ วัดศรีสรรเพชญ์ ครั้นต่อมำอีกทรง
พระรำชด ำริเห็นว่ำวัดมหำธำตุยังไม่มี และก็วัดมหำธำตุเป็นที่อยู่ของสมเด็จพระสังฆรำชแล้ว และครองอยู่ที่วัด
นี้ (คนละองค์กับสมเด็จพระสังฆรำชไก่เถื่อน แต่ชื่อสุกเหมือนกัน) จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นมหำธำตุฯ ตำมต ำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆรำชมำจนทุกวันนี้ อนึ่งสมเด็จพระสังฆรำช (สุก) พระองค์นี้เป็นพระฝ่ำยคันถธุระ และเป็น
อุปัชฌำย์ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ตลอดจนกำรสั่งสอนพระปริยัติธรรมด้วย) 

 

เรื่องประวัติของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ อันเนื่องด้วยกำรศึกษำพระปริยัติธรรมนั้น ได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เล่ำกันมำว่ำ 
ท่ำนได้เล่ำเรียนในส ำนักสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (นำค) เปรียญเอก วัดระฆัง เป็นพื้น และได้เล่ำเรียนต่อ
สมเด็จพระสังฆรำช (สุก) วัดมหำธำตุบ้ำง นอกจำกนี้จะได้เล่ำเรียนที่ใดอีกบ้ำงหำทรำบไม่ เล่ำว่ำเมื่อเป็น
นักเรียนท่ำนมักได้รับค ำชมเชยจำกครูบำอำจำรย์เสมอว่ำมีควำมทรงจ ำดี ทั้งมีปฏิภำณอันยอดเยี่ยม ดังมีเรื่อง
เล่ำขำนกันว่ำเมื่อท่ำนเรียนพระปริยัติธรรมในส ำนักสมเด็จพระสังฆรำชนั้น ก่อนจะเรียนท่ำนก ำหนดว่ำ วันนี้
ท่ำนจะเรียนตั้งแต่นี่ถึงนั่น ครั้นถึงเวลำเรียนท่ำนก็เปิดหนังสือออกแปลตลอด ตำมที่ก ำหนดไว้ ท่ำนท ำดังนี้
เสมอ จนสมเด็จพระสังฆรำชรับสั่งว่ำ "ขรัวโตเขำมำแปลหนังสือให้ฟัง เขำไม่ได้มำเรียนหนังสือกับฉันดอก" 

 

ยังมีข้อน่ำประหลำดอีกอย่ำงหนึ่ง ที่ท่ำนเรียนรู้ปริยัติธรรมแต่ไม่เข้ำแปลหนังสือเป็นเปรียญ (ในสมัยก่อนนั้น 
กำรสอบพระปริยัติธรรมไม่ได้ออกเป็นข้อสอบเหมือนทุกวันนี้ กำรสอบในครั้งนั้นต้องสอบพระปริยัติธรรมต่อ
พระพักตร์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระสังฆรำช (สุก) ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม เป็นกำร
สอบด้วยปำกเปล่ำ สุดแต่ผู้เป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรจะสอบถำมอย่ำงใด ต้องตอบให้ได้ ถ้ำตอบ
ไม่ได้ก็หมำยควำมว่ำตกเพียงแค่นั้น) และแปลกยิ่งกว่ำนั้นก็คือ มีผู้เรียกท่ำนว่ำมหำโตมำตั้งแต่แรกบวช 
(ปรำกฏในบัญชีรำยนำมพระสงฆ์พระรำชทำนฉันและสดัปกรณ์รำย ๑๐๐ ในงำนพระรำชพิธีวิสำขบูชำ รัชกำล
ที่ ๓ วันแรม ๒ ค่ ำ เดือน ๖ แต่ไม่ลงปี มีนำมเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เขียนว่ำ "มหำโต เปรียญเอก บำงแห่งว่ำ 
มหำโต เปรียญ ๔ ประโยคแรก) แต่บำงคนเรียกว่ำ "ขรัวโต" 

 

ทั้งนี้เพรำะเห็นว่ำท่ำนมักชอบท ำอะไรแปลกๆ ไม่ซ้ ำแบบใคร นี้เป็นเรื่องธรรมดำของอัจฉริยบุคคล ซึ่งตำม
ปรกติคนส่วนมำก ไม่ค่อยเข้ำใจในอัจฉริยภำพอันมีควำมหมำยสูง อัจฉริยบุคคลแทบทุกท่ำนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ 
มักจะมีผู้เข้ำใจว่ำบ้ำเสมอ มีมติอยู่ข้อหนึ่งว่ำ " อัจฉริยบุคคลและคนบ้ำนั้นอยู่ห่ำงกันเพียงก้ำวเดียว" ว่ำถึง
ควำมรอบรู้พระปริยัติธรรม ปรำกฏว่ำท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นผู้แตกฉำนในพระไตรปิฎก มีช่ือทั้งเป็น
ผู้เรียนก็เรียนเก่งกว่ำใคร เป็นครูก็สอนได้ดีเยี่ยม มีลูกศิษย์ลูกหำมำกมำย ศิษย์ที่เป็นเปรียญเอกและทรงสมณ
ศักดิ์สูงคือหม่อมเจ้ำพระสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (ทัด) วัดพระเชตุพน 
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ต่อไปจะกล่ำวถึงกำรศึกษำวิปัสสนำธุระของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก่อนจะกล่ำวในเรื่องนี้จ ำจะต้องอธิบำยถึงเรื่อง
วิปัสสนำธุระก่อน  

 

กำรเรียน "วิปัสสนำธุระ" นั้น คือเรียนวิธีที่จะช ำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจำกกิเลส (กำรเรียน "คันถ
ธุระ" หรือเรียกกันอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ "พระปริยัติธรรม" คือเรียนค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำด้วยพยำยำมอ่ำน
พระไตรปิฎกให้รอบรู้ในพระธรรมวินัย แต่กำรเรียนคันถธุระนั้นต้องเรียนหลำยปี เพรำะต้องเรียนภำษำมคธ
ก่อน ต่อเมื่อรู้ภำษำมคธแล้วจึงจะอ่ำนพระไตรปิฎกเข้ำใจได้) ผู้ที่บวชพรรษำเดียวไม่มีเวลำพอที่จะเรียนคันถ
ธุระ จึงมักเรียนวิปัสสนำธุระอันเป็นกำรภำวนำ อำจเรียนได้ด้วยไม่ต้องรู้ภำษำมคธ และถือกันอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 
ถ้ำเรียนวิปัสสนำธุระช ำนำญแล้วอำจจะทรงวิเศษในทำงวิทยำคม เป็นประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนวิชำพิชัย
สงครำม เพรำะฉะนั้นผู้ซึ่งบวชแต่พรรษำเดียว จึงมักศึกษำวิปัสสนำธุระเป็นประเพณี มีมำแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ผู้ที่บวชแต่พรรษำเดียวหรือหลำยพรรษำก็นิยมศึกษำวิปัสสนำธุระกันแพร่หลำย 
(หนังสือ "ควำมทรงจ ำ" พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพว่ำ "เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้ำนภำลัย และพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงผนวชในรัชกำลที่ ๑ ก็ทรงศึกษำวิปัสสนำธุระ 
เพรำะฉะนั้น เมื่อพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงผนวช พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยจึง
โปรดให้ท ำตำมเยี่ยงอย่ำง ครั้นพระองค์ทรงผนวช ทรงรับอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม แล้วเสด็จไป
ประทับ ณ ต ำหนักในวัดมหำธำตุ ท ำอุปัชฌำยวัตร ๓ วัน แล้วเสด็จไปจ ำพรรษำทรงศึกษำวิปัสสนำธุระ ณ วัด
ถมอรำย ซึ่งพระรำชทำนนำมว่ำ "วัดรำชำธิวำส" เมื่อรัชกำลที่ ๔) ว่ำโดยเฉพำะในรัชกำลที่ ๒ กำรศึกษำ
วิปัสสนำธุระเจริญรุ่งเรือง ด้วยว่ำพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัยทรงท ำนุบ ำรุงวิทยำประเภทนี้ โดย
โปรดให้อำรำธนำพระภิกษุที่ทรงคุณวุฒิ ในทำงวิปัสสนำธุระ ทั้งในกรุงและหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ำยเหนือ มำรับ
พระรำชทำนบำตร ไตรจีวร กลด และบริขำรอันควรแก่สมณะฝ่ำยอรัญวำสี แล้วทรงแต่งตั้งเป็น พระอำจำรย์ 
บอกพระกัมมัฏฐำนแก่พระสงฆ์สำมเณรและคฤหัสถ์ (ควำมพิสดำรปรำกฏอยู่ในจดหมำยเหตุรัชกำลที่ ๒ ปี
มะเส็งตรีศก จุลศักรำช ๑๑๘๓ (พ.ศ. ๒๓๖๔ เลขที่ ๗) 

 

กำรศึกษำวิปัสสนำธุระและมำยำศำสตร์ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั้น สันนิษฐำนว่ำท่ำนจะได้เล่ำเรียนในหลำย
ส ำนัก ด้วยในสมัยนั้น (โดยเฉพำะในรัชกำลที่ ๒) กำรศึกษำวิปัสสนำธุระเจริญแพร่หลำยนัก มีครูอำจำรย์ผู้ทรง
เกียรติคุณอยู่มำกดังกล่ำวแล้ว แต่ที่ทรำบเป็นแน่นอนนั้นว่ำ ในชั้นเดิมท่ำนได้เล่ำเรียนในส ำนักเจ้ำคุณอรัญญิก 
(แก้ว) วัดอินทรวิหำรและในส ำนักเจ้ำคุณบวรวิริยะเถระ (อยู่) วัดสังเวชวิศยำรำม และดูเหมือนจะได้เล่ำเรียน
จนมีควำมรู้เชี่ยวชำญแต่เมื่อยังเป็นสำมเณร ด้วยปรำกฏว่ำ เมื่อเป็นสำมเณรนั้นครั้งหนึ่งท่ำนได้เอำปูนเต้ำเล็กๆ 
ไปถวำยเจ้ำคุณบวรฯ ๑ เต้ำ กับถวำยพระในวัดนั้นองค์ละ ๑ เต้ำ เวลำนั้นไม่มีใครสนใจ มีพระองค์หนึ่งเก็บปูน
นั้นไว้ แล้วปั้นเป็นลูกกลมๆ สัก ๓-๔ ลูก ภำยหลังกลำยเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์เลื่องลือกันขึ้นดังนี้ ต่อมำใน
ภำยหลัง ได้เข้ำศึกษำมำยำศำสตร์ต่อที่ส ำนักพระอำจำรย์แสง จังหวัดลพบุรีอีกองค์หนึ่ง (พระรำชนิพนธ์สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชนิพนธ์ไว้ในครำวเสด็จประพำสมณฑลอยุธยำเมื่อปีขำล พ.ศ.๒๔๒๑ 
ควำมตอนหนึ่งว่ำ "ขรัวแสง คนทั้งปวงนับถือกันว่ำเป็นผู้มีวิชำ เดิมตั้งแต่เมืองลพบุรีเข้ำลงไปเพลที่กรุงเทพฯ 
ได้ เป็นคนกว้ำงขวำง เจ้ำนำยขุนนำงรู้จักหมด ได้สร้ำงพระเจดีย์สูงไว้องค์หนึ่งที่วัดมณีชลขันธ์ (คือวัดเกำะ ซึ่ง
เจ้ำพระยำยมรำช (เฉย) ต้นสกุล ยมำภัย สร้ำง) ตัวไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ หน้ำเข้ำพรรษำไปจ ำพรรษำอยู่ที่วัดอื่น ถ้ำ
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ถึงออกพรรษำแล้วมำปลูกโรงอยู่ริมพระเจดีย์ ๒ องค์นี้ ซึ่งก่อเองคนเดียวไม่ยอมให้คนอื่นช่วย รำษฎรที่นับถือ
พำกันช่วยเรี่ยไรอิฐปูน และพระเจดีย์องค์นี้เจ้ำของจะท ำแล้วเสร็จตลอดไป หรือจะทิ้งผู้อื่นช่วย เมื่อตำยแล้ว 
ไมไ่ด้ถำมดู ของเธอก็สูงดีอยู่.....) 

 

พระอำจำรย์องค์ส ำคัญที่สุดของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ คือสมเด็จพระสังฆรำช "ไก่เถื่อน" (สุก) สมเด็จ
พระสังฆรำช (สุก) พระองค์นี้ เดิมอยู่วัดท่ำหอย ริมคลองคูจำม ในแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ดูพระรำช
พงศำวดำรกรุงรัตนโกสินทร์รัชกำลที่ ๑) เมื่อรัชกำลที่ ๑ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ทรง
อำรำธนำมำตั้งเป็นพระรำชำคณะที่พระญำณสังวร ด้วยทรงเห็นว่ำเป็นผู้มีชื่อเสียงในทำงวิปัสสนำธุระเป็นที่นับ
ถือของชนทั้งหลำย ถึงกับกล่ำวกันว่ำ ทรงไว้ซึ่งเมตตำพรหมวิหำรแก่กล้ำถึงกับสำมำรถเลี้ยงไก่เถื่อนให้เชื่องได้
เหมือนไก่บ้ำน ท ำนองเดียวกับที่สรรเสริญพระสุวรรณสำมโพธิสัตว์ในเรื่องชำดก ต่อมำได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
สมเด็จพระสังฆรำช ในรัชกำลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๓ คนทั้งหลำยจึงพำกันถวำยพระฉำยำนำมว่ำ "พระสังฆรำช
ไก่เถ่ือน" และได้เสด็จมำประทับ ณ วัดมหำธำตุเพียง ๑ ปีก็สิ้นพระชนม์ ทรงพระชันษำได้ ๙๐ เมื่อถวำยพระ
เพลิงศพแล้ว โปรดฯ ให้ปั้นรูปบรรจุอัฐิไว้ในกุฏิหลังหนึ่ง ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ 

 

อนึ่ง ในตอนที่ถูกอำรำธนำมำจำกวัดท่ำหอยนั้น ท่ำนขออยู่วัดอรัญญิก จึงโปรดให้อยู่วัดพลับ แล้วสร้ำงพระ
อำรำมหลวงเพิ่มเติมออกมำอีก และเจ้ำนำยที่ทรงผนวชในรัชกำลที่ ๑ นั้น ต้องไปศึกษำวิปัสสนำธุระในส ำนัก
สมเด็จพระสังฆรำช (ขณะที่ทรงเป็นพระญำณสังวร) พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำฯ ก็ดี พระบำทสมเด็จ
พระนั่งเกล้ำฯ ก็ดี ตลอดจนพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ก็ดี ล้วนเคยศึกษำวิปัสสนำธุระมำจำกสมเด็จพระ
ญำณสังวร (สุก) ทั้งนั้น อัจฉริยภำพในกำรสร้ำงพระสมเด็จฯ นั้น เข้ำใจว่ำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้รับกำรศึกษำ
มำจำกพระอำจำรย์พระองค์นี้ กล่ำวคือ พระวัดพลับ ของสมเด็จพระสังฆรำช (สุก) นี้ (สร้ำงตอนด ำรงสมณ
ศักดิ์เป็นพระญำณสังวร ครองวัดพลับวัดนี้อยู่ในคลองบำงกอกใหญ่ ฝั่งเหนือ จังหวัดธนบุรี เป็นวัดโบรำณมีมำ
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยำ ตัววัดเดิมอยู่ทำงด้ำนริม เดี๋ยวนี้ค่อนไปทำงตะวันตก) เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำฯ ทรงอำรำธนำพระอำจำรย์สุก (สังฆรำชไก่เถื่อน) มำจำกวัดหอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำนั้น ท่ำน
ขออยู่วัดอรัญญิก จึงโปรดให้อยู่วัดพลับ แล้วสร้ำงพระอำรำมหลวงเพิ่มเติมขยำยออกมำอีก สมเด็จพระญำณ
สังวรนี้ ทรงเป็นพระอำจำรย์ทำงคันถธุระและวิปัสสนำธุระเจ้ำนำยมำตั้งแต่รัชกำลที่ ๑ เป็นต้นมำ 
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำฯ ก็ดี ล้วนเคยศึกษำวิปัสสนำธุระ ในส ำนักสมเด็จพระญำณสังวร (สุก) ทั้งนั้น
ที่วัดนี้ยังมีต ำหนักจันทร์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ เมื่อทรงผนวช นอกจำกนี้
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ ยังโปรดให้ซ่อมพระอำรำม แล้วพระรำชทำนเปลี่ยนนำมวัดเสียใหม่ว่ำ "วัดรำช
สิทธำรำม" ถึงในรัชกำลที่ ๔ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ โปรดให้สร้ำงพระเจดีย์ทรงเครื่องไว้ข้ำงหน้ำพระ
อำรำม ๒ องค์ ๆ หนึ่งนำมว่ำ "พระศิรำลพเจดีย์" (พระเจดีย์องค์นี้ทรงอุทิศถวำยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำฯ 
อีกองค์หนึ่งทรงขนำนนำมว่ำ "พระศิรจุมภฏเจดีย์" (พระเจดีย์พระองค์นี้ทรงสร้ำงเป็นส่วนพระองค์เอง ทั้งนี้
เพื่อเป็นที่ระลึกว่ำ ได้เคยมำทรงศึกษำพระวิปัสสนำในส ำนักสมเด็จพระญำณสังวร (สุก) ) เมื่อพิเครำะห์ดูแล้ว
จะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะของเนื้อเหมือนเนื้อของพระสมเด็จฯ (ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ) ที่สุดแต่พระวัดพลับมี
อำยุในกำรสร้ำงสูงกว่ำพระสมเด็จฯ  ฉะนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เอำแบบอย่ำงส่วนผสมผสำนมำ
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ดัดแปลง และยิ่งพระสมเด็จฯพิมพ์ทรงหลังเบี้ยด้วยแล้วก็ยิ่งสังเกตได้ว่ำ ดัดแปลงเค้ำแบบมำจำกพระวัดพลับ
ทีเดียว 

 

อนึ่ง กำรทรงไว้ซึ่งควำมเมตตำกรุณำ อันเป็นที่รักแห่งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำนนั้นเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มี
คุณลักษณะคล้ำยคลึงสมเด็จพระสังฆรำชพระอำจำรย์พระองค์นี้มำก เข้ำใจว่ำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มีควำม
เลื่อมใสและเจริญรอยตำมพระอำจำรย์แทบทุกอย่ำง นอกจำกนี้ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะได้ศึกษำวิปัสสนำธุระ
มำยำศำสตร์มำเป็นเวลำช้ำนำนอย่ำงไรไม่ปรำกฏ ปรำกฏแต่ว่ำท่ำนได้ศึกษำจนมีควำมรู้ควำมช ำนำญ ทั้งใน
คันถธุระ,  วิปัสสนำธุระ และมำยำศำสตร์    กับมีคุณวุฒิอย่ำงอื่นประกอบกันเป็นอันมำก   ท่ำนจึงเป็นผู้ทรง
คุณ วิเศษเป็นมหัศจรรย์ยิ่งนัก นับได้ว่ำเป็นวิสำมัญบุรุษ หรืออัจฉริยบุคคลที่หำได้ยำกที่สุดในโลกคนหนึ่ง 
ควำมที่กล่ำวข้อนี้มีมูลควำมจริงที่จะพิสูจน์ได้ จำกเรื่องรำวในชีวประวัติของท่ำนซึ่งจะบรรยำยต่อไปข้ำงหน้ำ 

 

เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นผู้ที่ไม่ปรำรถนำยศศักดิ์ แม้เรียนรู้พระปริยัติธรรมก็ไม่เข้ำแปลหนังสือเป็นเปรียญ และ
ไม่ยอมรับเป็นฐำนำนุกรมในรัชกำลที่ ๓ พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงตั้งเป็นพระรำชำคณะ ท่ำน
ทูลขอตัวเสีย เล่ำกันว่ำ เพรำะท่ำนเกรงว่ำจะต้องรับพระรำชทำนสมณศักดิ์ ท่ำนจึงมักหลบหนีไปพักแรม ณ 
ต่ำงจังหวัดห่ำงไกลเนื่องๆ (ว่ำโดยมำกไปธุดงค์) บำงทีก็เลยไปถึงประเทศเขมรก็มี (ดูตอนประวัติกำรสร้ำงพระ
สมเด็จฯ ประกอบ) ถึงรัชกำลที่ ๔ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงทรำบว่ำคุณธรรมของท่ำนยิ่ง
หย่อนเพียงไร จึงทรงตั้งเป็นพระรำชำคณะที่พระธรรมกิตติ เมื่อปีชวด พ.ศ.๒๓๙๕ เวลำนั้นท่ำนมีอำยุได้ ๖๕ 
ปีแล้ว แต่จะทรงตั้งในวันเดือนใดไม่ปรำกฏ ปรำกฏในหมำยรับสั่งรัชกำลที่ ๔ จุลศักรำช ๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) 
เล่น ๑๘ ตอนหนึ่งควำมว่ำ  

 "อนึ่ง เพลำเช้ำ ๓ โมง นำยพันต ำรวจวังมำสั่งว่ำ ด้วยพระประสิทธิศุภกำร รับพระบรมรำชโองกำรใส่เกล้ำฯ 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับสั่งว่ำทรงพระรำชศรัทธำให้ถวำยนิตยภัตพระธรรมกิตติ วัดระฆังฯ เพิ่มข้ึนไปอีก 
๒ บำท เข้ำกับเก่ำใหม่เป็นเงินเดือนถวำยพระธรรมกิตติอีก ๒บำท ตั้งแต่เดือนยี่ ปีชวด จัตวำศก ไปจนทุกเดือน
ทุกปีอย่ำให้ขำดได้....." 

 

ในตอนพระรำชทำนสมณศักดิ์ที่พระธรรมกิตติ มีเรื่องเกร็ดเล่ำกันว่ำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมี
พระรำชด ำรัสถำมเจ้ำพระคุณสมเด็จฯว่ำ "เมื่อในรัชกำลที่ ๓ ท ำไม่ท่ำนจึงหนี ไม่ยอมรับยศศักดิ์ ต่อที่นี้ท ำไมจึง
ยอมรับไม่หนีอีก" ท่ำนถวำยพระพรว่ำ "รัชกำลที่ ๓ ไม่ได้ทรงเป็นเจ้ำฟ้ำ (คือพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวไม่ได้เป็นเจ้ำฟ้ำลูกยำเธอ เป็นแต่พระองค์เจ้ำ) เป็นแต่เจ้ำแผ่นดินเท่ำนั้น ท่ำนจึงพ้น ส่วนมหำบพิตร
พระรำชสมภำรเจ้ำ เป็นทั้งเจ้ำฟ้ำและเจ้ำแผ่นดินท่ำนจะหนีไปทำงไหนพ้น" 

 

 เรำย่อมทรำบได้ว่ำนี่ไม่ใช่เหตุผล แต่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ใช้ปฏิภำณตอบเลี่ยงไปในท ำนองตลกได้อย่ำง 
งดงำมกล่ำวกันว่ำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระสรวล ไม่ตรัสว่ำกระไร (และคงจะเป็นเพรำะ
ไม่ทรงทรำบว่ำจะตรัสว่ำกระไรดีกระมัง-ผู้เขียน) แล้วโปรดให้มำครองวัดระฆังฯ (วัดนี้เป็นวัดโบรำณสมัยกรุง
ศรีอยุธยำ เดิมชื่อวัดบำงหว้ำใหญ่ เมื่อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำฯ ขึ้นครองรำชย์  ทรงแต่งตั้งสมเด็จ
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พระสังฆรำช สมเด็จพระพุฒำจำรย์ และพระพิมลธรรม (ไม่ทรำบนำมทั้ง ๓ องค์) ให้ทรงสมณศักดิ์ตำมเดิม 
(ถูกพระเจ้ำกรุงธนฯ ถอด) และให้สมเด็จพระสังฆรำช มำครองวัดบำงหว้ำใหญ่ ทรงให้รื้อต ำหนักทองของพระ
เจ้ำกรุงธนฯ ไปปลูกเป็นกุฏิถวำยสมเด็จพระสังฆรำชและทรงปฏิสังขรณ์ทั่วๆ ไป เสร็จแล้วทรงเปลี่ยนนำมวัดว่ำ 
วัดระฆังโฆสิตำรำม ดังปรำกฏสืบมำทุกวันนี้) 

 

ครั้นเสร็จพระรำชพิธีแล้ว ท่ำนก็ออกจำกพระบรมมหำรำชวัง ข้ำมไปวัดระฆังฯ หอบเครื่องไทยธรรม ถือพัดยศ
และย่ำมมำเอง ใครจะรับก็ไม่ยอมส่งให้ เที่ยวเดินไปรอบวัด ร้องบอกกล่ำวดังๆ ว่ำ "ในหลวงท่ำนให้ฉันมำเป็น
สมภำรวัดนี้จ๊ะ" พวกพระเณรและคฤหัสถ์ที่มำคอยรับต่ำงพำกันเดินตำมท่ำนไปเป็นขบวน เมื่อบอกกล่ำวเขำ
รอบๆ วัดแล้ว ท่ำนจึงขึ้นกุฏิ (มิใช่เป็นกำรโอ้อวดหรือปิติยินดี แต่เป็นกำรแฝงไว้ซึ่งอัจฉริยภำพอันหนึ่งที่มอง
โลกไปในแง่แห่งควำมขบขัน คือหนีกำรแต่งตั้งไม่พ้น-ผู้เขียน) 

 

ต่อมำอีก ๒ ปี ถึงปีชวด พ.ศ.๒๓๙๗ ทรงตั้งเป็นพระรำชำคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพกวี ครั้นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ 
(สน) วัดสระเกศมรณภำพ จึงทรงสถำปนำเป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ เป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์องค์ที่ ๕ ใน
กรุงรัตนโกสินทร์ กล่ำวตำมล ำดับดังนี้ คือ 

๑. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (ไม่ทรำบนำมเดิม) อยู่วัดอมรินทร์ ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่ำวัดบำงหว้ำน้อย ประวัติศำสตร์
กรุงรัตนโกสินทร์กล่ำวว่ำต้องถูกถอดถูกเฆี่ยนด้วยไม่ยอมถวำยบังคมพระเจ้ำกรุงธนบุรี ถึงรัชกำลที่ ๑ จึง
โปรดให้เป็นสมเด็จพระพุฒำจำรย์ตำมเดิม 

๒. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (อยู่) วัดระฆังฯ 

๓. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (เป้ำ) วัดอินทำรำม (เดิมเรียกวัดบำงยี่เรือใต้) 

๔. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (สน) วัดสระเกศ (เดิมเรียกวัดสะแก) 

๕. สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) วัดระฆัง ฯ 

ฯลฯ 

 

เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ ำ ปีชวด จุล. ๑๒๒๖ ตรงกับวันที่ ๘ กันยำยน พ.ศ.๒๔๐๗ มีส ำเนำ
ประกำศที่ทรงตั้งดังนี้ 

ค ำประกำศ  

ศิริศุภมัศดุ พระพุทธศำสนำกำล เป็นอดีตภำคล่วงแล้ว ๒๔๐๗ พรรษำ ปัจจุบันกำล อนุทรสังวรวัจฉร
บุษยมำสสุกรปักษ์ นวมี ดิถีครุวำร บริเฉทกำลก ำหนด พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำมงกุฏ ฯลฯ พระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชด ำริว่ำ พระเทพกวี มีพรรษำยุกำลประกอบด้วยรัตตัญญูมหำเถรธรรมยั่งยืนมำนำน 
และมีปฏิภำณปรีชำตรีปิฎกกลำโกศล และฉลำดในโวหำรนิพนธ์เทศนำปริวัตรวิธี และท ำกิจในสูตรนั้นด้วยดีไม่
ย่อหย่อน อุตสำหะสั่งสอนพระภิกษุสำมเณรโดยสมควร อนึ่ง ไม่เกียจคร้ำนในรำชกิจบ ำรุงพระบรมรำชศรัทธำ
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ฉลองพระเดชพระคุณเวลำนั้น สมควรที่จะเป็นอรัญญิกมหำสมณคณิศรำจำรย์พระรำชำคณะผู้ใหญ่ มีอิสริยศ
ยิ่งกว่ำสมณนิกรฝ่ำยอรัญวำสี เป็นอธิบดีครุฐำนิยพิเศษ ควรสักกำรบูชำแห่งนำนำบริษัท บรรดำนับถือ
พระพุทธศำสนำได้ 

จึงมีพระบรมรำชโองกำรมำ ณ พระบัณฑูรสุรสิงหนำท ด ำรัสสั่งให้สถำปนำพระเทพกวี ศรีวิสุทธินำยก ตรีปิฎก
ปรีชำ มหำคณิศร บวรสังฆรำชคำมวำสี เลื่อนที่ขึ้นเป็น สมเด็จพระพุฒำจำรย์ อเนกสถำนปรีชำ วิสุทธิศีล
จรรยำสมบัติ นิพัทธธุตคุณ ศิริสุนทรพรตจำริก อรัญญิกคณิศร สมณนิกรมมหำปรินำยก ตรีปิฎกโกศลวิมลศีล
ขันธ์ สถิต ณ วัดระฆังโฆสิตำรำมวรมหำวิหำร พระอำรำมหลวง มีนิจภัตรรำคำเดือนละ ๕ ต ำลึง มีฐำนำนุศักดิ์
ควรตั้งฐำนำนุกรมได้ ๘ รูป คือ 

          พระครูปลัด มีนิจภัตรรำคำเดือนละ ๑ ต ำลึง ๒ บำท  

          พระครูวินัยธร ๑  

          พระครูวินัยธรรม ๑  

          พระครูสัทธำสุนทร ๑  

          พระครูอมรโฆสิต ๑  

          พระครูสมุห์ ๑  

          พระครูใบฎีกำ ๑  

          พระครูธรรมรักขิต ๑ 

 

ถึงเดือนยี่ในปีชวดนั้น จึงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนหิรัญบัฏ (มีข้อควรสังเกตอย่ำงหนึ่ง คือ เดิมสมเด็จ
พระรำชำคณะได้รับพระรำชทำนหิรัญบัฏต่อมำ เห็นจะเป็นในรัชกำลที่ ๕ จึงเปลี่ยนเป็นพระรำชทำนสุพรรณบัฏ 
อนึ่ง ประเพณีทรงตั้งสมณศักดิ์แต่ก่อนเป็นแต่พระรำชทำนพัดยศ ส่วนสัญญำบัตรนั้นพระรำชทำนต่อมำ
ภำยหลัง) กล่ำวไว้ในหมำยรับสั่ง (หมำยรับสั่งรัชกำลที่ ๔ จุล. ๑๒๒๖ (พ.ศ. ๒๔๐๗) เล่ม ๒๐) ดังนี้ 

"ด้วยพระศรีสุนทรโวหำรรับพระบรมรำชโองกำรใส่เกล้ำฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับสั่งว่ำ จะได้
พระรำชทำนหิรัญบัฏสมเด็จพระพุฒำจำรย์ วัดระฆังโฆสิตำรำม ณ วัน ๕ ขึ้น ๙ ค่ ำ เดือน  ๒ เวลำเช้ำ ๓ โมง 
อนึ่งให้รำชยำนจัดเสลี่ยงงำ ๒ เสลี่ยง ไปคอยรับหิรัญบัฏที่พระที่นั่งสุกไธศวรรย์ ไปลงเรือม่ำนที่ท่ำขุนนำง
เสลี่ยง ๑ ให้ทันเวลำ อนึ่งให้อภิรุมจัดสัปทนใบกั้นหิรัญบัฏที่พระที่นั่งสุทไธศวรรย์ อันไปส่งที่ท่ำเรือให้ทันเวลำ 
อนึ่ง ให้พันพุฒ พนัเทพรำชจ่ำยเลขให้ฝีพำยๆ เรือม่ำนลำยส่งหิรัญบัฏให้พอล ำ ๑ อย่ำให้ขำดได้ตำมค ำสั่ง" 

 

เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ตั้งแต่เป็นพระรำชำคณะมำ แม้จนเมื่อเป็นสมเด็จพระรำชคณะแล้ว ท่ำนก็ประพฤติแปลกๆ
ตำมใจของท่ำนอยู่อย่ำงเดิม เรื่องที่ประพฤติแปลกๆ นั้นจะได้ประมวลให้ท่ำนผู้อ่ำนได้ศึกษำในตอนต่อไป
ข้ำงหน้ำนี้ 
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การก่อสร้าง 

เรื่องประวัติของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงนั้น ปรำกฏว่ำท่ำนได้สร้ำงถำวรวัตถุไว้หลำยแห่ง
หลำยอย่ำง และมักจะชอบสร้ำงของที่แปลกๆ และโต ๆ กล่ำวกันว่ำ เพื่อจะให้สมกับนำมของท่ำนที่ชื่อโต กล่ำว
เฉพำะปูชนียวัตถุที่สร้ำงเป็นอนุสรณ์เนื่องในตัวท่ำน คือ สร้ำงพระนอนใหญ่ที่วัดสะตือ (วัดสะตือ เดิมตั้งอยู่ที่
หนึ่งในต ำบลท่ำงำม (ที่เรียกกันว่ำวัดสะตือเพรำะมีต้นสะตือตอใหญ่อยู่ในวัดต้นหนึ่ง) เมื่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ 
ได้มำสร้ำงพระนอนใหญ่ ณ ที่อีกแห่งหนึ่งในต ำบลเดียวกันทำงด้ำนตะวันออกไม่ห่ำงนัก วัดสะตือจึงย้ำยมำตั้ง
ที่บริเวณพระนอนใหญ่นั้น เรียกตำมต ำนำนว่ำวัดท่ำงำม ภำยหลังสมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงเสด็จประพำศพระ
พุทธบำทได้เสด็จขึ้นที่ท่ำงำมนี้สองครั้ง แต่นั้นมำจึงเรียกท่ำหลวงและนำมวัดก็เปลี่ยนเป็น "วัดท่ำหลวง" ตำม
นำมเดิมมำจนทุกวันนี้) เหนือท่ำเรือพระพุทธบำท จังหวัดพระนครศรีอยุธยำองค์หนึ่ง เป็นที่ระลึกว่ำท่ำนได้เกิด
ที่นั่น สร้ำงพระนั่งโต (องค์เดิม) (องค์ที่ปรำกฏในปัจจุบันนี้ สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงโปรดให้สร้ำงใหม่ เป็น
ของหลวงดังจะกล่ำวต่อไปข้ำงหน้ำ) ที่วัดไชโย จังหวัดอ่ำงทอง องค์หนึ่งเป็นที่ระลึกว่ำท่ำนได้สอนนั่งที่นั่น และ
สร้ำงพระยืนใหญ่วัดอินทรวิหำร จังหวัดพระนคร องค์หนึ่ง เป็นที่ระลึกว่ำท่ำนสอนยืนเดินได้ที่นั่น จะพรรณนำ
ต่อไปโดยล ำดับ 

 

พระนอนใหญ่วัดสะตือ ตำมค ำบอกเล่ำของพระอุปัชฌำย์บัตร จันทโชติ (พระอุปัชฌำย์บัตรเล่ำว่ำ กำรก่อสร้ำง
พระนอนใหญ่ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ให้พวกทำสในต ำบลไก่จ้นและในต ำบลอื่นๆ บ้ำงไปท ำกำรก่อสร้ำง เมื่อสร้ำง
พระส ำเร็จแล้วท่ำนได้ปล่อยทำสเหล่ำนั้น ให้พ้นจำกควำมเป็นทำสทุกคน และว่ำได้ก่อเตำเผำอิฐกันที่บริเวณ
หน้ำพระนอนใหญ่นี้ เคยมีซำกเตำปรำกฏอยู่แต่ได้รื้อไปนำนแล้ว)  ว่ำเริ่มสร้ำงเมื่ออำยุท่ำนพระอุปัชฌำย์บัตร
ได้ ๕ ขวบ ท่ำนเกิดปีชวด พ.ศ.๒๔๐๙ จึงสันนิษฐำนว่ำเห็นจะสร้ำงในปีมะเมีย พ.ศ.๒๔๑๓ เป็นพระก่ออิฐถือ
ปูนยำว ๑ เส้น ๕ วำ สูง (จำกพื้นถึงพระรัศมี) ๘ วำ ฐำนยำว ๑ เส้น ๑๐ วำ กว้ำง ๔ วำ สูง ๒ ศอก องค์พระ
โปร่ง เบื้องพระปฤษฎำงค์ท ำเป็นช่องกว้ำง ๒ ศอก สูง ๑ วำ ประดิษฐำนอยู่กลำงแจ้ง (ข้ำพเจ้ำได้ถำมพระ
อุปัชฌำย์บัตรว่ำ เขำว่ำพระนอนใหญ่นี้ต้องอยู่กลำงแจ้ง ท ำหลังคำไม่ได้ เพรำะฟ้ำฝ่ำจริงหรืออย่ำงไร ท่ำนว่ำ
ควำมจริงไม่เป็นเช่นนั้น เดิมพระองค์นี้ประดิษฐำนอยู่ภำยในศำลำโถง เสำก่ออิฐถือปูน หลังคำมุงกระเบื้องไทย 
ต่อมำศำลำนั้นเก่ำช ำรุดหักพังลงมำ จึงให้รื้อเสีย ยังมีซำกเสำอิฐ ทำงบริเวณด้ำนพระบำทปรำกฏอยู่ เมื่อ
ปฏิสังขรณ์ครั้งหลังไม่ได้สร้ำงศำลำใหม่ พระนอนใหญ่จึงอยู่กลำงแจ้ง) ที่ริมคูวัดด้ำนทิศตะวันออก หันพระ
พัตรไปทำงทิศตะวันตก (ควำมปรำกฏในจดหมำยเหตุเรื่องเสด็จประพำสต้นในรัชกำลที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ว่ำ "สมเด็จ
พระพุทธเจ้ำหลวงได้เสด็จ และขึ้นเสวยกลำงวันที่วัดสะตือ ซึ่งในเวลำนั้นเรียก "วัดท่ำงำม" เมื่อวันที่ ๓๑  
กรกฎำคม ร.ศ.๑๒๕  (พ.ศ.๒๔๔๙)  พระอุปัชฌำย์บัตรได้อธิบำยว่ำ  สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงเสด็จประพำส
ครำวนั้น ได้เสด็จขึน้ทรงท ำอำหำรและเสวยที่ตรงบริเวณใต้พระเศียรพระนอนใหญ่นี้) พระนอนใหญ่นี้ตั้งแต่
สร้ำงมำเห็นจะยังไม่มีใครปฏิสังขรณ์เลย องค์พระและสิ่งก่อสร้ำงช ำรุดทรุดโทรมมำก ต่อมำถึงปีจอ พ.ศ.
๒๔๖๕ พระอุปัชฌำย์บัตรได้จัดกำรบูรณปฏิสังขรณ์จนส ำเร็จเรียบร้อย ดังปรำกฏอยู่ทุกวันนี้ กำรปฏิสังขรณ์
นั้นก็อยู่ค่อนข้ำงจะประหลำด กล่ำวคือ พระอุปัชฌำย์บัตร จันทโชติ เล่ำให้ฟังว่ำ ท่ำนลงมือท ำเอง อำศัยนำย
เรือกับภริยำ (ไม่ทรำบนำม) อยู่ต ำบลวังแดง (อยุธยำ) เป็นผู้ช่วย ใช้เงินส่วนตัวของท่ำนทั้งสิ้น ไม่ได้บอกบุญ
เรี่ยไรใครเลย เป็นแต่พวกชำวบ้ำนที่มีใจศรัทธำได้จัดซื้อหำอิฐปูนทรำยมำช่วยท่ำนเท่ำนั้น ปฏิสังขรณ์อยู่ ๔ ปี
จึงส ำเร็จ (เมื่อปีฉลู พ.ศ.๒๔๖๘) ว่ำสิ้นปูนขำวถึง ๖๕ เกวียน เฉพำะพระเศียรนั้นต้องใช้ปูนขำวถึง ๑๐ เกวียน 
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แต่จะสิ้นเงินเท่ำใดไม่ทรำบ เพรำะได้มำก็ท ำไปไม่ได้จดไว้ เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว ต่อมำจะเป็นปีใดจ ำ
ไม่ได้ ท่ำนได้จัดกำรนัดสัตบุรุษมำประชุม นมัสกำรและปิดทองในกลำงเดือน ๑๒ มีประชำชนท้องถ่ินและต ำบล
ใกล้ไกลพำกันมำนมัสกำร และเที่ยวเตร่กันอย่ำงคับคั่งและล้นหลำม เลยเป็นงำนนักขัตฤกษ์ประจ ำสืบมำจนทุก
วันนี้ 

 

พระพุทธรูปใหญ่วัดไชโยวรวิหำร พระนำมว่ำ "พระพุทธพิมพ์" (เจ้ำอำวำสวัดไชโย มักมีรำชทินนำมว่ำ "มหำ
พุทธพิมพำภิบำล" และโดยมำกเป็นพระครู) พระนำมนี้เห็นจะพระรำชทำนในรัชกำลที่ ๕ ด้วยวัดไชโยเป็นพระ
อำรำมหลวงในรัชกำลนั้นดังจะกล่ำวในตอนต่อไป เป็นพระก่ออิฐถือปูนปำงมำรวิชัย หน้ำตักกว้ำง ๘ วำ ๗ นิ้ว 
สูง ๑๑ วำ ๑ ศอก ๗ นิ้ว สร้ำงในสมัยรัชกำลที่ ๔ เดิมสร้ำงประพำสมณฑลอยุธยำ เมื่อปีขำล พ.ศ.๒๔๒๑ 
เสด็จขึ้นทอดพระเนตรพระโตนี้ มีพระรำชด ำรัสว่ำ 

"พระใหญ่ที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์โต สร้ำงนี้ ดูหน้ำตำรูปร่ำงไม่งำมเลย แลดูที่หน้ำวัด ปำกเหมือนขรัวโตไม่มี
ผิด ถือปูนขำว ไม่ได้ปิดทอง ท ำนองท่ำนจะไม่คิดปิดทองจึงได้เจำะท่อน้ ำไว้ที่พระหัตถ์" 

 

ต่อมำเจ้ำพระยำรัตนบดินทรเดชำ (รอด กัลยำณมิตร) ที่สมุหนำยก ได้จัดกำรสร้ำงวัดไชโยใหม่พร้อมทั้งพระ
อุโบสถและวิหำรพระโต กล่ำวไว้ในหนังสือ "ระยะทำงเสด็จประพำสมณฑลอยุธยำ" เมื่อปีขำล พ.ศ.๒๔๒๑ พระ
รำชนิพนธ์ในรัชกำลที่ ๕ ว่ำดังนี้ 

"วัดไชโยนี้ เจ้ำพระยำรัตนบดินทร์ (รอด กัลยำณมิตร) ที่สมุหนำยก มีศรัทธำสร้ำงใหม่พร้อมทั้งพระอุโบสถ
และวิหำรพระโต แต่เมื่อกระทุ้งรำกวิหำร พระพุทธรูปใหญ่ที่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) สร้ำง ทนกระเทือน
ไม่ได้ พังลง จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับสร้ำงพระโตใหม่เป็นหลวง (ตำมแบบอย่ำงพระบำทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงรับสร้ำงพระโต วัดกัลยำณมิตร ช่วยเจ้ำพระยำนิกรบดินทร์ (โต ต้นสกุลกัลยำณมิตร) ผู้เป็น
บิดำของเจ้ำพระยำรัตนบดินทร์มำก่อน) แล้วทรงรับวัดไชโยเป็นพระอำรำมหลวงแต่นั้นมำ 

 

พระยืนวัดอินทรวิหำร เป็นพระก่ออิฐถือปูนปำงอุ้มบำตร เรียกกันว่ำ "หลวงพ่อโต" สร้ำงในรัชกำลที่ ๔ แต่
สร้ำงได้เพียงครึ่งองค์ สูงเพียงพระนำภี กำรค้ำงอยู่ช้ำนำนต่อมำจะเป็นปีใดไม่ปรำกฏ พระครูธรรมำนุกูล 
(หลวงปู่ภู) เจ้ำอำวำสวัดอินทรวิหำร ได้จัดกำรสร้ำงเพิ่มเติม แต่ยังไม่ส ำเร็จสมบูรณ์ ถึงปีวอก พ.ศ.๒๔๖๓ 
พระครูสังฆบริบำล (แดง) เจ้ำอำวำสได้ท ำกำรก่อสร้ำงต่อมำ แต่ก็ส ำเร็จเรียบร้อยแต่เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น 
กล่ำวไว้ในจำรึกดังนี้ (ศิลำจำรึกนี้ตั้งอยู่แถวบริเวณพระโตวัดอินทรวิหำร ด้ำนทิศตะวันออก) 

"ศุภมัสดุ พระพุทธศำสนำกำลล่วงได้ ๒๔๖๓ ปีจอสัมฤทธิศก พระครูสังฆบริบำล (แดง) ได้ลงมือท ำกำร
ปฏิสังขรณ์เมื่อเดือน ๑๑  ณ วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ ำ ประวัติเดิมของพระครูสังฆบริบำล อุปสมบทที่แขวง
ตะนำว เมื่ออุปสมบทแล้วได้มำสร้ำงวัดเจำคั่นบันได ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วมำเล่ำเรียนศึกษำพระธรรม
วินัย ณ ส ำนักวัดบวรนิเวศ ในพระบำรมีสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ๕ พรรษำ เมื่อ
เสด็จสิ้นพระชนม์แล้วจึงได้มำท ำกำรปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองค์โตนี้ พร้อมด้วยเจ้ำฟ้ำ นำยกนำยิกำ รำษฎร
จนถึงกำลบัดนี้ สิ้นเงินรำยได้รำยจ่ำยไปในกำรปฏิสังขรณ์เป็นเงินประมำณ ๕ หมื่นบำทเศษ ประวัติเดิมของ
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พระพุทธรูปโตองค์นี้ ซึ่งมี (พระ) นำมว่ำ พระศรีอริยเมตตรัยนี้ คือสมเด็จพระพุฒำจำรย์โตเป็นผู้ก่อสร้ำงไว้แต่
รัชกำลที่ ๔ แห่งกรุงรตันโกสินทร์ ได้ครึ่งองค์ สูง ๙ วำเศษยังไม่ส ำเร็จ  ถึง พ.ศ.๒๔๖๓ ท่ำนพระครูธรรมำ
นุกูล (ท่ำนอธิกำรภู) ผู้ชรำภำพ ๙๔ พรรษำ ๗๐ เศษ ซึ่งยกเป็นกิตติมศักดิ์อยู่ในวัดอินทรวิหำร ได้จัดกำร
ปฏิสังขรณ์ต่อมำ (แต่ก่อน) แต่ก็ยังไม่เป็นผลส ำเร็จ ท่ำนจึงมอบฉันทะให้พระครูสังฆบริบำลปฏิสังขรณ์ต่อมำ
จนส ำเร็จ (แต่บำงส่วนเช่น พระกร เป็นต้น) ว่ำด้วยกำรปฏิสังขรณ์ เดิมองค์พระรกร้ำงมีต้นโพธิ์และต้นไทรขึ้น
ปกคลุม จึงได้ท ำกำรเปลี่ยนแปลงให้แข็งแรง ส่วนข้ำงในองค์พระผูกเหล็กเป็นโครง ภำยนอกหล่อคอนกรีต
ด้วยปูนซีเมนต์ เบื้องหลังท ำเป็นวิหำรหล่อคอนกรีต เป็นพระยืนพิงพระวิหำร สูงเป็นชั้นๆ ได้ ๕ ชั้น ถึงพระเกศ 
ขำดยอดพระเมำลี และมีพระจุฬำมณีเจ็ดสถำน เพื่อให้เป็นที่ระลึกและนมัสกำรแห่งเทพยดำและมนุษย์ทั้งหลำย
สิ้นกำลนำนทุกวันเสมอไปในพระพุทธศำสนำ 

ขออ ำนำจแห่งพระศรีรัตนตรัย จงดลบัลดำลให้เจ้ำฟ้ำเจ้ำนำย อ ำมำตย์ คฤหบดี และรำษฎรที่เป็นศำสนูปถัมภก 
ซึ่งตั้งจิตเป็นทำยกทำยิกำทั้งหลำย จงมีควำมเจริญสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลชนมำยุสุขทุกประกำร มีแต่ควำม
เกษมส ำรำญนิรำศภัยในปัจจบุันและอนำคต ทั่วกันเทอญฯ" 

 

ครั้นถึงปีชวด พ.ศ.๒๔๖๗ (ควำมตอนนี้ ปรำกฏอยู่ในหนังสือเรื่อง "ประวัติหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหำร" พิมพ์
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐) พระครูอินทรสมำจำรย์ (เงิน อินฺทสโร) เมื่อยังเป็นพระครูสังฆรักษ์ ย้ำยจำกวัดปรินำยกมำ
เป็นเจ้ำอำวำสวัดอินทรวิหำร ได้จัดกำรก่อสร้ำงต่อมำ โดยเป็นประธำนบอกบุญเรี่ยไรจำกประชำชนทั่วไป 
ผู้ช่วยเหลือที่เป็นก ำลังส ำคัญของท่ำนพระครูอินทรสมำจำรย์ ที่ควรกล่ำวนำมให้ปรำกฏคือ เจ้ำคุณและ
คุณหญิงปริมำณสินสมรรถ พระประสำนอักษรกิจ สิบเอกอินทร์ พันธุเสนำ และนำงพลัด พันธุเสนำ พระครู
อินทรสมำจำรย์ ท ำกำรก่อสร้ำงอยู่ ๔ ปีจึงส ำเร็จบริบูรณ์ (ไม่ทรำบว่ำสิ้นเงินเท่ำใด) มีงำนสมโภชเมื่อวันที่ ๔-
๖ มีนำคม พ.ศ.๒๔๗๑ ถึงปีมะเส็ง พ.ศ.๒๔๗๒ ทำงวัดได้จัดให้มีงำนนมัสกำรและปิดทอง และจัดเป็นงำน
ประจ ำปีสืบมำ (ตำมปรกติมีงำนในเดือนมกรำคม) พระโตนี้สูง ๑๖ วำเศษ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง 

 

นอกจำกสร้ำงพระพุทธรูปใหญ่เป็นอนุสรณ์ดังกล่ำวแล้ว เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ยังได้สร้ำงถำวรวัตถุสถำนอื่นๆ 
อีกหลำยอย่ำง คือ สร้ำงกุฏิเล็กๆ ไว้ที่วัดอินทรวิหำร ๒ หลังทำงด้ำนทิศใต้ ให้โยมผู้หญิงและโยมผู้ชำยปั้นด้วย
ปูนขำวอยู่ในกุฏินั้นด้วย แต่รูปนั้นหักพังเสียนำนแล้ว 

 

สร้ำงศำลำไว้หลังหนึ่งที่ปำกคลองวัดดำวดึงส์ อยู่ในน้ ำข้ำงอูซุงของหลวง กว้ำงรำว ๕ วำเศษ ในศำลำนั้นมี
อำสน์สงฆ์อยู่ด้ำนใต้ ที่กลำงศำลำมีธรรมำสน์ ๒ ธรรมำสน์ ศำลำนี้อยู่ติดกับบ้ำนท่ำนรำชพิมลฯ เป็นอุปัฏฐำก 
ท่ำนไปบิณฑบำตที่ไหนมำแล้วก็ไปแวะฉันที่ศำลำนี้เนืองๆ ฉันแล้วก็ข้ึนธรรมำสน์เทศน์ มีสัตบุรุษมำฟังกันมำก 
เมื่อท่ำนรำชพิมลฯถึงแก่กรรมแล้ว ท่ำนก็เหินห่ำงไปไม่ใคร่ได้มำที่ศำลำนี้  

 

ครั้นต่อมำท่ำนได้สร้ำงศำลำไว้อีกหลังหนึ่งอยู่ในละแวกบ้ำนลำว (ในรัชกำลที่ ๑ เวียงจันทน์ขึ้นกับไทย ฝ่ำยไทย
ได้น ำลำวเชลยมำมำก พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกจึงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนที่ต ำบลนี้ซึ่งเดิม
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เรียกว่ำต ำบลไร่พริก ให้เป็นที่อยู่ของพวกเชลยเหล่ำนั้นสืบมำ) ข้ำงตรอกวัดใหม่อมตรส บำงขุนพรหม มุงด้วย
จำก เป็นหอฉันของท่ำนเหมือนหลังก่อน นำยเกือบเป็นอุปัฏฐำก 

 

สร้ำงวหิำร ๑ หลัง ใกล้ศำลำหลังที่กล่ำวมำ วิหำรนั้นกว้ำงประมำณ ๓ วำ ยำวประมำณ ๕ วำเศษ ฝำผนังก่อ
ด้วยอิฐถือปูน หลังคำมุงจำก ในวิหำรนั้นก่อพระพุทธรูปด้วยอิฐปูนองค์หนึ่ง หน้ำตักกว้ำง ๒ ศอก หันพระ
พักตร์เข้ำผนังด้ำนตะวันออก องค์พระห่ำงฝำผนัง ๑ ศอก ทำงด้ำนตะวันตกนั้นมีเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนองค์
หนึ่ง ฐำนล่ำงกว้ำงประมำณ ๒ ศอก ห่ำงจำกผนังรำว ๑ ศอกเศษ วิหำรนี้ท่ำนควรจะสร้ำงไว้วัดใดวัดหนึ่งท่ำน
ก็ไม่สร้ำง ท่ำนไปสร้ำงไว้ในละแวกบ้ำนซึ่งไม่ควรจะสร้ำง ต่อมำทำงกำรได้ตัดถนนมำทำงสำมเสน มำทำงวิหำร 
วิหำรก็ถูกรื้อหมด วิหำรมีพระพุทธรูปเป็นเจ้ำของ พระพุทธรูปก็หันพระพักตร์เข้ำผนังเสีย ดูประหนึ่งท่ำนจะ
ทรำบล่วงหน้ำว่ำวิหำรนี้จะถูกถนนทับ จึงแกล้งสร้ำงไว้ดูเล่นฉะนั้น 

 

สร้ำงพระโตนั่งกลำงแจ้ง ที่วัดพิตตะเพียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำองค์หนึ่ง และสร้ำงพระยืนที่วัดกลำง 
ต ำบลคลองข่อย ใต้โพธำรำม แขวงจังหวัดรำชบุรีองค์หนึ่ง ตำมที่ได้ฟังมำว่ำที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ สร้ำงพระยืน
ที่วัดกลำงนั้น เดิมเป็นป่ำรกมำก ท่ำนเอำเงินสลึงชนิดกลมมำแต่ไหนไม่ทรำบ เป็นอย่ำงเก่ำ โปรยเข้ำไปในป่ำ
นั้น ไม่ช้ำป่ำนั้นก็เตียนโล่งหมด ท่ำนก็ท ำกำรสร้ำงได้สะดวก (เข้ำใจว่ำท่ำนโปรยเงินเข้ำไปในป่ำ แล้วจึงมี
ชำวบ้ำนมำถำงป่ำเพื่อค้นหำเงินจึงท ำให้ป่ำเตียน) 

 

สร้ำงพระเจดีย์นอน ที่หลังโบสถ์วัดละครท ำ ต ำบลบ้ำนช่ำงหล่อ จังหวัดธนบุรี ๒ องค์ นัยว่ำมีผู้ลักลอบท ำลำย
ด้วยประสงค์จะค้นหำพระสมเด็จฯ คงปรำกฏอยู่แต่องค์ทำงด้ำนเหนือ ซึ่งในเวลำนี้ช ำรุดทรุดโทรมมำก (เม่ือ
พ.ศ.๒๔๘๑ ที่วัดระฆังฯ มีงำนปิดทองรูปหล่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ และประกวดพระเจดีย์ทรำย นำยเปลื้อง 
แจ่มใส บ้ำนช่ำงหล่อ ได้ก่อพระเจดีย์ทรำยนอนองค์หนึ่งเข้ำประกวด เขียนป้ำยว่ำ "พระเจดีย์นี้จ ำลองแบบอย่ำง
พระเจดีย์นอนของสมเด็จพระพุฒำจำรย์ที่วัดละครท ำ" กล่ำวกันว่ำ คณะกรรมกำรตัดสินให้ได้รับรำงวัลที่ ๑ ดู
เหมือนจะเป็นประเภทขบขัน) จนไม่สำมำรถจะทรำบได้ว่ำกว้ำงยำวเท่ำใด มูลเหตุที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะสร้ำง
พระเจดีย์นอนนั้น เล่ำกันว่ำเกิดแต่ท่ำนได้ปรำรภว่ำ ในชั้นเดิมพระเจดีย์ที่สร้ำงกันนั้นเป็นที่ส ำหรับบรรจุพระ
ธรรม เช่นคำถำแสดงอริยสัจจ์-เย-ธมฺมำ เหตุปปฺภวำ....ฯลฯ เรียกว่ำพระธรรมเจดีย์ (ในหนังสือต ำนำนพุทธ
เจดีย์ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยำด ำรงรำนุภำพ กล่ำวว่ำ มูลเหตุแห่งธรรมเจดีย์นั้น ในต ำรำไม่ได้
กล่ำวถึงเรื่องต ำนำน แต่มีโบรำณวัตถุปรำกฏเป็นเค้ำเงื่อนพอสันนิษฐำนมูลเหตุที่เกิดขึ้นว่ำ คงจะอำศัยพระ
พุทธบรรหำร ซึ่งทรงแสดงแก่เหล่ำเทวำ พระสำวก เมื่อก่อนเสด็จเข้ำสู่ปรินิพพำน ว่ำพระธรรมจะแทนพระองค์
ต่อไป ดังนี้ เมื่อล่วงพุทธกำลมำแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำบำงพวกอยู่ห่ำงไกลพระธำตุเจดีย์ และพระ
บริโภคเจดีย์ที่มีอยู่ในครั้งนั้น จะไปท ำกำรสักกำรบูชำได้ด้วยยำก ใคร่จะมีเจดีย์สถำนที่บูชำบ้ำง จึงมีผู้รู้พระบรม
พุทธำธิบำยแนะน ำให้เขียนพระธรรมลงเป็นตัวอักษรประดิษฐำนไว้เป็นที่บูชำ โดยอ้ำงพระพุทธบรรหำรที่ตรัส
ว่ำ ธรรมจะแทนพระองค์นั้น จึงเกิดมีประเพณีสร้ำงธรรมเจดีย์ขึ้นอีกอย่ำงหนึ่ง) แต่พระเจดีย์ที่สร้ำงกันในสมัย
ชั้นหลังต่อมำ ควำมประสงค์มำแปรเป็นเพื่อบรรจุอัฐิธำตุของสกุลวงศ์หรืออุทิศให้ผู้ตำย แม้ได้บรรจุปูชนียวัตถุ
ท ำนองในพระศำสนำไว้ด้วยก็ไม่นับว่ำเป็นพระเจดีย์ในพุทธศำสนำ จัดเป็นอนุสำวรีย์เฉพำะบุคคล กำรที่เจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯ สร้ำงพระเจดีย์นอนนั้น เป็นปริศนำอันหนึ่งซึ่งหมำยควำมว่ำ ต่อไปเบื้องหน้ำจะไม่มีใครสร้ำง
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พระธรรมเจดีย์อีกแล้ว (ประวัติเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ตั้งแต่หน้ำ ๒๑๔ เป็นต้นมำถึงตอนนี้คัดมำจำกต้นฉบับของ
หนังสือ "ประวัติสมเด็จพระพุฒำจำรย์โต" ของท่ำนมหำเฮง วัดกัลยำณ์ฯ แต่ดัดแปลงเป็นบำงตอนเพื่อควำม
เหมำะสม ท่ำนผู้สนใจโปรดรอคอยฟังก ำหนดกำรพิมพ์จ ำหน่ำย หนังสือที่กล่ำวนี้เป็นหลักฐำนที่มีค่ำควรแก่
กำรศึกษำ ได้กล่ำวชีวประวัติของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ไว้โดยละเอียด) 

 

เพื่อเป็นกำรแสดงให้ท่ำนผู้อ่ำนรู้จักเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ดีขึ้น จึงใคร่จะได้น ำเอำอัจฉริยภำพบำงประกำรของ
ท่ำนมำแสดงไว้ในที่นี้ด้วย พฤติกำรณ์ของท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้น เป็นเรื่องของนักปรัชญำ
ทั้งสิ้น ควรแก่กำรศึกษำอย่ำงที่สุด พฤติกำรณ์เหล่ำนี้ ผู้เขียนขอเรียกว่ำ "อัจฉริยภำพ" เพรำะเป็นเรื่องที่
ประหลำดไม่เคยปรำกฏว่ำบุคคลธรรมดำกระท ำกัน และบุคคลที่กระท ำได้ย่อมเรียกได้ว่ำ อัจฉริยภำพบุคคล หำ
ใช่บุคคลธรรมดำสำมัญไม่ อัจฉริยภำพของท่ำนส่วนมำกได้จำกกำรเล่ำขำนกันสืบต่อมำ ซึ่งจะได้ประมวลไว้เป็น
เรื่องๆ ดังนี้ 

 

เร่ืองการเทศน์ในพระบรมหาราชวัง และที่อื่นๆ 

"โดยปรกติ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้เสด็จออกทรงธรรม ณ พระที่นั่งอนันตสมำคมเสมอ พระ
ที่นั่งอนันตสมำคมนี้ อยู่ในก ำแพงพระบรมมหำรำชวัง เป็นทั้งท้องพระโรงส ำหรับรับแขกเมืองและเสด็จออกขุน
นำงตำมปรกติด้วย ณ พระที่นั่งนี้แลได้โปรดฯ ให้นิมนต์สมเด็จพระรำชำคณะชั้นผู้ใหญ่ผลัดเปลี่ยนเวรกันเข้ำไป
ถวำยพระธรรมเทศนำ และในโอกำสหนึ่ง เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ถูกนิมนต์เข้ำไปถวำยเทศน์ใน
พระบรมมหำรำชวัง ก ำหนดถวำยเทศน์ติดต่อ ๓วันจบ ในวันแรกกำรถวำยเทศน์ได้ด ำเนินไปตำมปรกติ ครั้น
พอย่ำงเข้ำวันที่๒ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะทรำบได้ทำงใดทำงหนึ่งไม่ปรำกฏว่ำ วันนี้เจ้ำจอมองค์หนึ่งก ำลังจะ
ประสูติพระเจ้ำลูกยำเธอ และขณะที่ถวำยพระธรรมเทศนำอยู่นั้น สังเกตได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง
มีพระอำกำรกระสับกระส่ำย จึงทรงถวำยเทศน์อยู่เป็นเวลำนำน จนเสียงมโหรีประโคมขึ้น แสดงว่ำพระเจ้ำลูก
ยำเธอทรงประสูติแล้ว เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็จบพระธรรมเทศนำลงด้วยเหมือนกัน 

 

ครั้นวันที่ ๓ พอเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ขึ้นธรรมำสน์ ตั้งนะโม และบอกศักรำชตำมธรรมเนียมแล้ว ก็ถวำยพระ
ธรรมเทศนำว่ำ "อันธรรมะใดๆ มหำบพิตรก็ทรงแจ้งอยู่แล้ว เอว  ก็มีด้วยประกำรฉะนี้ ขอถวำยพระพร" 

 

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ จึงทรงพระด ำรัสถำมข้ึนว่ำ "เมื่อวำนนี้มีธุระอยำกจะให้เทศน์จบเร็วๆ กลับเทศน์
เสียนำน วันนี้ใจคอสบำย อยำกฟังนำนๆ กลับเทศน์ห้วนอะไรเช่นนี้" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงถวำยพระพรว่ำ 
"เมื่อวำนนี้มหำบพิตรทรงไม่สบำยพระรำชหฤทัย สมควรจะได้สดับพระธรรมให้มำกๆ เพรำะพระธรรมเท่ำนั้น
จะกล่อมพระอำรมณ์ที่ขุ่นมัวให้สิ้นได้ แต่วันนี้พระองค์ทรงพระส ำรำญพระรำชหฤทัยดีแล้ว ไม่ต้องฟังพระ
ธรรมมำกนักก็ได้" พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ เมื่อได้ทรงสดับเช่นนี้ก็พอพระทัยยิ่งนัก 
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ครำวหนึ่ง ขณะด ำรงสมณศักดิ์เป็นเจ้ำคุณธรรมกิตติ ถูกนิมนต์เทศปุจฉำวิสัชนำคู่กับเจ้ำคุณธรรมอุดม (สมณ
ศักดิ์อันนี้ได้มำเปลี่ยนเป็น "ธรรมวโรดม" ในรัชกำลที่ ๔) วัดเชตุพนฯ เมื่อใกล้จะจบ เจ้ำคุณธรรมอุดมได้เทศน์
แถมท้ำยเป็นปริศนำว่ำ "พำยเถอะหนำพ่อพำย ตะวันจะสำย ตลำดจะวำย สำยบัวจะเน่ำ" โดยไม่ทันรู้ตัวมำก่อน
ว่ำ เจ้ำคุณธรรมอุดมจะเทศน์ในลักษณะนี้ แต่ด้วยปฏิภำณอันเฉียบแหลม เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เข้ำใจ
ควำมหมำยได้ทันที (เจ้ำคุณธรรมอุดมหมำยควำมว่ำ อันมีชีวิตของมนุษย์เรำนี้สั้นนัก จงเร่งสร้ำงกำรกุศล และ
ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งเถิด เพรำะควำมตำยย่ำงใกล้เข้ำมำทุกขณะแล้ว มิฉะนั้นจะเป็นกำรสำยเกินไป) จึงเทศน์แก้
ออกไปทันทีว่ำ "กโ็ซ่ไม่แก้ ประแจไม่ไข จะพำยไปไหวหรือพ่อเจ้ำ" อันเป็นควำมหมำยว่ำ มนุษย์เรำนี้เต็มไปด้วย
กิเลสและสังโยชน์ (สังโยชน์ ๑๐ "เครื่องร้อยรัด ๑๐ ประกำร ซึ่งได้แก่ 

๑. สักกำยทิฎฐิ กำรหลงตัว   

๒. วิจิกิจฉำ ควำมคลำงแคลง 

๓. สีลพัตตปรำมำส กำรยึดถือเพียงพิธี 

๔.กำมรำคะ ควำมยินดีในกำม   

๕. ปฏิฆะ ควำมโกรธ 

๖. รูปรำคะ ควำมอยำกมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีรูปบริสุทธิ์   

๗. อรูปรำคะ  

๘. มำนะ ควำมเย่อหยิ่ง 

๙. อุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำน   

๑๐.อวิชชำ ควำมไม่รู้  

อันเป็นเครื่องร้อยรัด และไม่พยำยำมตัดเครื่องร้อยรัดเหล่ำนี้ออกเสีย จะก้ำวเข้ำสู่อำณำจักรแห่งพระโลกุตตร
ธรรมได้อย่ำงไร?  

 

เร่ืองเทศน์สิบสองนักษัตร 

 

ครำวหนึ่งท่ำนผู้มีบรรดำศักดิ์ผู้หนึ่ง (ค้นนำมไม่พบ) ได้ให้คนใช้มำนิมนต์เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ไปเทศน์เรื่อง 
อริยสัจ ๔ แต่คนใช้ผู้อ่อนกำรศึกษำ ไม่เคยได้ยินค ำว่ำอริยสัจมำก่อน จึงเมื่อมำถึงวัดระฆังฯ แล้วก็ลืมเสียสนิท 
ไพล่ไปจับเอำค ำว่ำ ๑๒ นักษัตร ซึ่งเคยได้ยินอยู่บ้ำง มำแทน และไปนิมนต์เทศน์ผิดเรื่อง แต่ท่ำนก็รีบรับค ำโดย
ดุษดี พอถึงก ำหนดเทศน์หลังจำกอำรำธนำให้เบญจศีล และเบญจธรรม และบอกศักรำชเรียบร้อยแล้ว ก็
ด ำเนินเรื่องบทสิบสองนักษัตรทันที มีพลควำมดังนี้ 
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อันว่ำ มุสิโก ว่ำปีชวด, อุสโภ ว่ำปีฉลู, พยัคโฆ ว่ำปีขำล, สะโส ว่ำปีเถำะ, นำโค ว่ำปีมะโรง, สัปโป ว่ำปีมะเส็ง, 

อัสโส ว่ำปีมะเมีย, เอฬโก ว่ำปีมะแม, มักกะโฎ ว่ำปีวอก, กุกกุโฎ ว่ำปีระกำ, สุนโข ว่ำปีจอ, สุกโร ว่ำปีกุน. ชื่อ
เหล่ำนี้เป็นของสมมุติเรียกขึ้น เพื่อก ำหนดวัสแห่งรอบ ๑๒ ปี นอกจำกนี้ยังแบ่งซอยเป็นมำส เอำชื่อลักษณะ
ของกลุ่มดวงดำวบนท้องฟ้ำมำขนำนนำม เช่น เมษ ว่ำดำวรูปแกะ, พฤษภ ว่ำดำวรูปวัว, มิถุน ว่ำดำวรูปคนร่วม
เพศ, กรกฎ ว่ำดำวรูปปู, สิงห์ ว่ำดำวรูปรำชสีห์, กันย์ ว่ำดำวรูปหญิงงำม, ตุล ว่ำดำวรูปคันชั่ง, พฤศจิก ว่ำดำว
รูปแมงป่อง, ธันว์ ว่ำดำวรูปธนู, มกร ว่ำดำวรูปมังกร (แพะ), กุมภ์ ว่ำดำวรูปหม้อ, มีน ว่ำดำวรูปปลำ. นอกจำกนี้ 
ยังจับเอำชื่อของพระเครำะห์ส ำคัญ ๗ ดวง มำขนำนนำมว่ำเพื่อแบ่งซอยเวลำลงไปอีก คืออำทิตย์ จันทร์ อังคำร 
พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 

 

เมื่อเจ้ำพระคุณเทศน์เช่นนี้ ท ำให้ท่ำนเจ้ำของบ้ำนและผู้คนที่มำฟังเทศน์ในวันนั้น เกิดควำมฉงนสนเท่ห์ในใจไป
ตำมๆ กัน แต่ต่ำงก็สงบใจสดับเทศนำของท่ำนต่อไป เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้เทศน์ต่อไปว่ำ เป็นกุศลอันหนักหนำ
ส ำหรับท่ำนที่มำฟังพระธรรมเทศนำในวันนี้ ด้วยเหตุที่เป็นควำมบังเอิญที่ผู้นิมนต์คงจะจ ำเรื่องผิด จ ำเรื่อง
อริยสัจไม่ได้ กลำยเป็นสิบสองนักษัตรไปเสีย แต่เป็นควำมบังเอิญที่เหมำะสม เพรำะสิบสองนักษัตรเป็นสมุฎ
ฐำนแห่งวำระกรรมของสัตว์โลก อันสังขำรนั้นย่อมผันแปรไปตำมวำระ ได้แก่กำร เกิด, แก่, เจ็บ, ตำย เป็นที่แล้ว 
วำระเป็นเครื่องยื่นยันในหลักธรรมที่ว่ำ ควำมเวียนว่ำยตำยเกิดเป็นทุกข์ และพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้ว ถึงอริยสัจ 
๔ ประกำร ได้แก่ทุกข์เป็นของมีจริง สมุทัย ต้นเหตุของทุกข์ นิโรธ ควำมดับทุกข์ และมรรค หนทำงให้ถึงควำม
ดับทุกข์ 

 

และเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้เทศนำแยกแยะถึงใจควำมส ำคัญแห่งอริยสัจ ๔ อย่ำงถ่ีถ้วน และลงท้ำยว่ำ กำร
เทศน์สิบสองนักษัตรนี้ กม็ีพวกสำธุชนที่มำประชุมฟังพระธรรมเทศนำในวันนี้เท่ำนั้นที่ได้สดับ เพรำะไม่เคยมีมำ
แต่กำลก่อน และจะไม่ปรำกฏในกำลต่อไปอีก จึงกล่ำวว่ำ เป็นกุศลอันประเสริฐของท่ำนทั้งหลำย 

 

กำรเทศน์วันนั้นกินเวลำนำน เพรำะพระคุณสมเด็จฯ ต้องใช้เวลำสำธยำยมำตรฐำนแห่งวำระให้สอดคล้องเข้ำ
เรื่องสัจจ์ ผู้ที่มำสดับใน วันนั้นต่ำงปลื้มปิติกันทั่วทุกคน 

 

เร่ืองเทศน์กัณฑ์มัทรี ที่อัมพวา 

 

ปรำกฏว่ำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มีวิธีกำรดัดนิสัยและให้สติบุคคลอื่นด้วยวิธีกำรที่แปลกประหลำดพิสดำรและ
ได้ผลดีเสมอ ถ้ำจะว่ำแล้วก็อำจกล่ำวได้ว่ำ ท่ำนเป็นนักปกครองที่ดีที่สุดที่มีวิธีกำรไม่ซ้ ำแบบใครเลย ดังจะกล่ำว
แต่ละเรื่องดังนี้ 

 

ในครั้งหนึ่ง พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ ทรงพระรำชด ำริให้วัดต่ำงๆ มีกำรตกแต่งเรือเข้ำประกวด และเสด็จ
มำประทับทอดพระเนตรอยู่ที่ต ำหนักแพ (ท่ำรำชวรดิษฐ์) วัดต่ำงๆ ได้ส่งเรือเข้ำประกวดกันเป็นอันมำก และต่ำง
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ก็ประกวดประขันกันในด้ำนควำมงดงำมอย่ำงถึงขนำด พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรง
ทอดพระเนตรเรือของวัดต่ำงๆ ที่ผ่ำนต ำหนักแพไปอย่ำงทรงส ำรำญพระรำชหฤทัย แต่พอถึงตอนเรือของวัด
ระฆังฯ ปรำกฏว่ำเป็นเรือส ำปั้นขนำดย่อมเก่ำๆ มีเณร ๒ องค์พำยหัวและท้ำย กลำงล ำมีลิงตัวหนึ่งผูกไว้กับหลัก 
มีป้ำยแขวนคอลิงตัวนั้นอยู่แผ่นหนึ่งและมีตัวหนังสือเขียนว่ำ "ขำยหน้ำเอำผ้ำรอด" พอทอดพระเนตรเห็นเข้ำ ก็
ทรงพระพิโรธ และทรงพระด ำรัสถำมข้ำรำชบริพำรว่ำ "เรือของวัดอะไร?" เมื่อได้ทรงทรำบว่ำเป็นเรือของวัด
ระฆังๆ ก็ทรงเสด็จพระรำชด ำเนินกลับเข้ำพระรำชวังเสียพร้อมกับพระรำชด ำรัสว่ำ "เขำไม่เล่นกับเรำ" ครั้นอยู่
มำ มีข้ำรำชบริพำรผู้หนึ่งไปถำมเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำ "ค ำว่ำ ขำยหน้ำเอำผ้ำรอดนั้น หมำยควำมว่ำกระไร?" 

เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้อธิบำยว่ำ "ธรรมดำพระสมณะย่อมหำสมบัติใดๆ ได้ยำก เพรำะได้รับเครื่องอุปโภคจำก
กำรภิกขำจำร หรือผู้มีจิตศรัทธำน ำมำถวำย จึงย่อมไม่มีทุนทรัพย์ในอันที่จะน ำมำลงทุนซื้อหำสิ่งใดๆ เพื่อ
ตกแต่งประดับประดำเรือให้สวยงำมได้ แต่มีอยู่ประกำรหนึ่งที่จะท ำได้เช่นนั้น คือต้องขำยผ้ำไตรเสีย เพื่อเอำ
เงินมำลงทุนประดับเรือ จึงยอมขำยหน้ำเพื่อเอำผ้ำไตรรอดไว้ก่อน เพรำะเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะได้เอำไว้ห่มครอง
สังขำรกันควำมร้อนหนำว" 

 

นับแต่นั้นมำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็มิได้ทรงด ำริให้มีกำรประกวดเรือของวัดอีกเลย กำร
กระท ำของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ในครั้งนี้เป็นกำรทูลถวำยพระสติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ แม้ว่ำจะเป็น
กำรเสี่ยงอยู่มำกก็นับว่ำได้ผลดี 

 

ในครั้งหนึ่ง พระที่วัดระฆังฯ ๒ องค์เกิดทะเลำะกันถึงกับด่ำถึงโยมผู้ชำยซึ่งกันและกัน ค ำหนึ่ง "พ่อ" สองค ำก็ 
"พ่อ" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ยินเข้ำ และได้เอำดอกไม้ธูปเทียนมำยังที่ซึ่งพระทั้ง ๒ ก ำลังทะเลำะกันอยู่ พอ
มำถึงก็ยกมือจบดอกไม้ธูปเทียนขึ้นกล่ำวว่ำ "พ่อทั้งสองจ๊ะ,พ่อเก่งเหลือเกินจ้ะ ลูกขอฝำกเนื้อฝำกตัวบ้ำง" พระ
ทั้งสององค์เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกตกใจและละอำยใจอย่ำงยิ่งต่ำงได้กรำบขอขมำต่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ และสัญญำ
ว่ำจะไม่ทะเลำะกันอีกเลย 

 

เล่ำกันว่ำในกำรจำริกไปตำมชนบท เพื่อหลบเลี่ยงกำรตั้งให้เป็นพระสมณศักดิ์ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ครำว
หนึ่ง เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้จำริกไปตำมหมู่บ้ำนในชนบทแห่งหนึ่งทำงภำคอิสำน ในขณะที่ผ่ำนป่ำละเมำะแห่ง
หนึ่ง ได้เห็นสัตว์ป่ำชนิดหนึ่งติดแร้วอยู่ ท่ำนจึงได้ปลดปล่อยสัตว์ป่ำตัวนั้นไป แล้วเอำขำของท่ำนเข้ำไปใส่ไว้ใน
แร้วนั้นแทน จบพลบค่ ำ นำยพรำนได้มำเห็นพระแก่ๆ องค์หนึ่งมำติดแร้วของเขำอยู่ จึงได้ถำมเรื่องรำวว่ำ 
"หลวงพ่อมำจำกไหน? ท ำไมจึงมำติดแร้ว?" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ตอบแก่ชำยผู้นั้นว่ำ "อำตมภำพได้เดิน
ทำงผ่ำนมำทำงนี้ และได้เห็นสัตว์ตัวหนึ่งติดแร้วของพ่ออยู่ อำตมภำพรู้สึกเวทนำสัตว์ที่น่ำสงสำรตัวนั้น จึงได้
ปล่อยไปเสีย และเอำตัวของอำตมำเข้ำจ ำนองไว้แทน สุดแต่พ่อจะเอำไปฆ่ำแกงเถอะจ๊ะ" เมื่อนำยพรำนได้ยิน
เช่นนั้น ได้บังเกิดควำมเลื่อมใสเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ รีบจัดแจงปลดแร้วออก และนิมนต์ท่ำนไปที่บ้ำน ทั้งจัดกำร
ต้อนรับอย่ำงดีที่สุด เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงได้กล่ำวขอบิณฑบำตชีวิตสัตว์ทั้งหลำยไว้ นำยพรำนผู้นั้นก็รับค ำทุก
ประกำร 
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กล่ำวกันว่ำ ในคืนหนึ่งมีขโมย ๒ คน คิดกันเข้ำไปขโมยของในหอสวดมนต์ซึ่งเป็นที่จ ำวัดของเจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯ ขโมยทั้งสองนัดแนะกันว่ำ คนหนึ่งจะเข้ำไปค้นข้ำงในและอีกคนหนึ่งรอรบัที่หัวบันได คนที่เข้ำไปค้น
ข้ำงในไม่เห็นอะไร เพรำะคืนนั้นเป็นคืนข้ำงแรม มืดมำก  เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ  นั่งซุ่มดูขโมยทั้งสองอยู่ใกล้กับ
บันไดนั้น แต่คนที่เข้ำไปค้นของไม่เห็นท่ำน ส่วนคนที่อยู่หัวบันไดเห็นท่ำน และเข้ำใจว่ำเป็นเพื่อนของตน จึง
สะกิดท่ำนให้ส่งของออกมำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ส่ง บำตร , กระโถน, ป้ำนน้ ำร้อน, จวีร, และพัดให้แก่ขโมยผู้
นั้นไปจนหมด สักครู่หนึ่งขโมยคนที่เข้ำไปค้นข้ำงบนก็ลงมำข้ำงล่ำง และเมื่อเห็นสิ่งของเหล่ำนี้กองอยู่ จึงเข้ำใจ
ว่ำเพื่อนของตนขึ้นไปขนลงมำ จึงได้ช่วยกันขนของเหล่ำนี้รีบออกจำกวัดระฆังฯไป พอพ้นเขตวัดจึงได้เกิด
ซักถำมกันขึ้น คนที่ได้ขึ้นไปค้นข้ำงบนหอสวดมนต์บอกว่ำ "ไม่พบของอะไรเลย" อีกคนหนึ่งก็ว่ำ "ของเหล่ำนี้
ไม่ได้ส่งลงมำดอกหรือ?" คนนั้นก็ปฏิเสธว่ำ "เปล่ำ" จึงเป็นอันรู้ว่ำ ชะรอยเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั่นเองที่ช่วยส่ง
ของลงมำให้ บำปของเขำที่ทันตำเห็นก็คือ เขำทั้งสองนอนไม่หลับตลอดคืน ปรึกษำกันไม่ตกว่ำจะท ำอย่ำงไรกับ
สิ่งของเหล่ำนี้ดี ครั้นรุ่งขึ้นแต่เช้ำมืดขโมยทั้งสองจึงได้ตกลงใจรีบน ำเอำสิ่งของที่ขโมยไปกลับมำถวำยคืนให้ 
เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ๆ จึงได้ขอบิณฑบำตต่อขโมยทั้งสองว่ำ "ต่อไปจงอย่ำได้ริอ่ำนถือเอำสิ่งของของผู้อื่นโดย
เขำมิได้ยกให้อีกเลย"  ขโมยทั้งสองก็รับค ำสัญญำกับท่ำนทุกประกำร 

 

มีอีกหนึ่งที่ค่อนข้ำงขบขันอยู่สักหน่อย คือในครั้งที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ คิดจะบูรณะพระอุโบสถและก่อพระ
ปรำงค์ (พระปรำงค์องค์ใหญ่ที่ปรำกฏอยู่ทุกวันนี้) ที่วัดระฆังฯ ในวันหนึ่งขณะที่พวกกุลีมอญก ำลังขนทรำยจำก
เรือขึ้นวัด เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ไปยืนดูอยู่กุลีมอญคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ออกปำกไล่ท่ำน
ไม่ให้ยืนเกะกะ มอญว่ำ "หลวงต๊ำ, หลีกไป๊ อย่ำเกะกะ (หลวงตำ, หลีกไป อย่ำเกะกะ)" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ยืน
เฉยเสีย มอญจึงว่ำ "หลวงต๊ำ,นี้ดื่อ (หลวงตำนี้ดื้อ)" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ หัวเรำะหึๆ แล้วเปรยออกมำเรียบๆ ว่ำ 
"อ้ำยมอญๆ" แล้วก็เดินจำกที่นั่นไป ปรำกฏว่ำ มอญขนทรำยตั้งแต่เช้ำจนเย็นก็ไม่หมดล ำเรือสักที จึงพำกันมำ
นั่งพักเหนื่อยอยู่ข้ำงกองทรำย เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เดินมำเห็นเข้ำ จึงถำมเป็นเชิงล้อเป็นส ำเนียงมอญว่ำ 
"ผ่อม๊อญ, เป็นหยั่งไง๊ จึงมำนั่งหอบฮั่กๆ" (พ่อมอญเป็นยังไง จึงมำนั่งหอบฮักๆ?) มอญจึงว่ำ "หลวงต๊ำ เป็นหยั่ง
ไง๊ ข่นทร๊ำยไม่หมด" (หลวงตำเป็นยังไงขนทรำยไม่หมด) เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงว่ำ "ไปขนเถอะประเดี๋ยวก็
เสร็จ" มอญจึงพำกันไปขนต่อ ไม่ทันพลบค่ ำก็เสร็จ มอญพำกันประหลำดใจและเลื่อมใสเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ กัน
มำก รุ่งข้ึนได้พำกันไปซื้ออำหำรมำท ำถวำยเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ฉันแบบส ำรวมอย่ำง
ที่เคยฉัน ท ำให้มอญแปลกใจมำกเพรำะไม่เคยเห็น มิหน ำซ้ ำพอฉันเสร็จก็เอำน้ ำใส่จำนเป็นเชิงล้ำงจำนแล้ว
ยกขึน้ซด มอญอดรนทนไม่ได้ ถึงกับออกปำกว่ำ "หล่วงต๊ำท่ ำอย่ำงง๊ำยๆ" (หลวงตำท ำอย่ำงไงๆ) 

 

เล่ำกันว่ำ มีหลวงตำองค์หนึ่ง อำยุรุ่นรำวครำวเดียวกับเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มักจะจ ำวัดตื่นสำยไม่ได้ไป
บิณฑบำตเสมอๆ จึงเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เมื่อกลับจำกบิณฑบำตแล้ว ก็แวะฉันที่หน้ำกุฏิหลวงตำองค์นั้นเสมอ
หลวงตำองค์นั้นรู้เข้ำจึงต้องรีบตื่นแต่เช้ำ ไปบิณฑบำตเหมือนพระอื่นๆ 

 

นี้ก็เป็นบุคคลิกภำพอันหนึ่งที่ใช้ตักเตือนคนอื่นๆ ที่ได้ผลโดยไม่ต้องพูดกันเลย. ได้แก่เรื่องลูกศิษย์ขนำดเขื่อง
ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้พำกันลวงเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำ "วันนี้เขำนิมนต์ไปเทศน์" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึง
ว่ำ "เขำนิมนต์พรุ่งนี้ไม่ใช่หรือ?" พวกศิษย์เหล่ำนั้นก็ช่วยกันยืนยันว่ำ "วันนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้" 
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ทั้งนี้เพรำะลูกศิษย์ขนำดเขื่องๆ เหล่ำนั้นพำกันขำดแคลนของอุปโภคนั่นเอง อดใจรออยู่ไม่ได้ เจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯ ก็รู้เท่ำทันในควำมคิดของเขำเหล่ำนั้นดี แต่แกล้งกล่ำวว่ำ "ถ้ำเช่นนั้นก็ไปสิ" พวกลูกศิษย์ก็พำกันดีใจ 
รีบแบกพัดและหีบคัมภีร์พำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ลงเรือพำยไปยังบ้ำนที่เขำนิมนต์ไว้ โดยคิดเสียว่ำ เมื่อเจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯ ไปถึงบ้ำนผู้นิมนต์แล้ว อย่ำงไรเสียก็ต้องไปเทศน์ในวันนั้นเพรำะใครๆ ก็ต้องเกรงใจเจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯ กันทั้งนั้น แต่เผอิญเจ้ำของบ้ำนยังเตรียมตัวไม่ทัน เมื่อไปถึงบ้ำนผู้นิมนต์ เจ้ำของบ้ำนจึงกรำบ
เรียนถำมว่ำ "หลวงพ่อมีธุระอันใดหรือ?" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็ว่ำ "ก็มำเทศน์อย่ำงไรเล่ำ" เจ้ำของบ้ำนก็ว่ำ 
"นิมนต์หลวงพ่อพรุ่งนี้ มิใช่วันนี้ดอก" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงว่ำ "นั่นนะซิจ๊ะ, ฉันก็ว่ำพรุ่งนี้ แต่เจ้ำพวกนี้สิเขำ
เคี่ยวเข็ญฉันว่ำวันนี้ ฉันเลยต้องมำจ้ะ เพรำะตัวคนเดียว เขำหลำยคน สู้เขำไม่ได้จ้ะ" เจ้ำของบ้ำนและคนในบ้ำน
นั้นก็พำกันหัวเรำะไปตำมๆกัน แต่พวกลูกศิษย์ขนำดเขื่องๆ เหล่ำนั้นไม่กล้ำเข้ำหน้ำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ไปหลำย
วัน และแต่นั้นมำ ก็มิได้คิดอ่ำนเช่นนี้อีกต่อไป ทั้งๆที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ไม่ได้ว่ำกล่ำวแต่ประกำรใด จะเห็นได้
ว่ำวิธีกำรลงโทษของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั้นพิสดำรและได้ผลลึกซึ้งเสียยิ่งกว่ำวิธีอื่นใดทั้งสิ้น 

 

เร่ืองจุดไต้กลางวัน 

เรื่องประหลำดของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ อีกเรื่องหนึ่งที่มีผู้กล่ำวขำนกันมำกก็คือ กำรจุดไต้ในเวลำกลำงวัน 
กล่ำวกันว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ท ำปริศนำด้วยกำรจุดไต้ในเวลำกลำงวัน ๒ ครั้ง คือครั้งแรก ในสมัยรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กล่ำวกันว่ำในเวลำกลำงวันวันหนึ่ง เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้จุดไต้เข้ำไป
เฝ้ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมหำรำชวัง เมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงทรำบจำกข้ำรำช
บริพำรผู้ใกล้ชิดยุคลบำท ก็เสด็จพระรำชด ำเนินออกมำท้องพระโรง จึงทอดพระเนตรเห็นเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ 
ยนืถือไต้ ซึ่งติดไฟลุกโพลงอยู่ ก็ทรงเข้ำพระทัยในควำมหมำยของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ทันทีและทรงตรัสกับ
เจ้ำพระคุณสมเด็จฯว่ำ "เข้ำใจแล้ว ขรัวโต" แล้วเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็กลับวัดระฆังฯ โดยไม่ต้องทูลถวำย
ถ้อยค ำใดๆเลย เรื่องนี้ผู้เขียนจะไมข่อออกตัวในกำรให้อรรถำธิบำยใดๆ แต่ขอชี้ให้เห็นอัจฉริยภำพระหว่ำง
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำล้วนแต่ทรงมีควำมสัมพันธ์ทำงมโนสัมผัส ซึ่ง
กันและกันได้อย่ำงน่ำสรรเสริญ เข้ำในลักษณะที่ว่ำ "ปรำชญ์ย่อมเข้ำใจในวิสัยปรำชญ์" 

 

อีกครั้งหนึ่ง กล่ำวกันว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จุดไต้ในเวลำกลำงวันวันอีก ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตอนผลัดแผ่นดินใหม่ ในตอนนั้นสมเด็จพระปิยมหำรำชเจ้ำทรงมีพระชนมำยุเพียง ๑๖ 
พรรษำ เจ้ำพระยำศรีสุริยวงศ์ หรือเรียกกันเป็นสำมัญว่ำ "เจ้ำพระกลำโหม" ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ส ำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์ ถือบังเหียนกำรบริหำรประเทศ ทรงอ ำนำจเต็ม ในครั้งนี้เองมีเรื่องโจษจันกันทั่วไปว่ำ 
เจ้ำพระยำกลำโหมจะกบฎรำชบัลลังก์ ข่ำวนี้ล่วงรู้ไปถึงพระเจ้ำคุณสมเด็จฯ เข้ำ จึงได้จุดไต้เดินเข้ำวังอีก สมเด็จ
พระปิยมหำรำชออกมำรับ และเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็ตกพระทัย และทรงตรัสถำมว่ำ "มีควำม
เดือดร้อนประกำรใดหรือ? พระคุณเจ้ำ ฟ้ำ (ทรงใช้ค ำแทนพระองค์กับเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำ ฟ้ำ" เสมอ) ยัง
อยู่" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ถวำยพระพรว่ำ "เปล่ำดอกมหำบพิตร อำตมำถวำยพระพร เพรำะได้ทรำบว่ำขณะนี้
แผ่นดินนั้นมืดมัวนัก" 
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หลังจำกจุดไต้เข้ำวังแล้ว เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็จุดไต้ตรงไปยังบ้ำนเจ้ำพระยำกลำโหม กล่ำวกันว่ำเจ้ำพระยำ
กลำโหมก็ทรำบควำมหมำย ของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เหมือนกัน เมื่อนิมนต์ให้นั่งในที่อันสมควรแล้ว จึงได้ถวำย
ควำมจริงใจแก่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำ "บ้ำนเมืองยังไม่มืดมนดอกพระคุณเจ้ำ อย่ำได้วิตกเลย" เพียงกำรกระท ำ
และวำจำสั้นๆ ของบุคคลส ำคัญๆ ท ำควำมเข้ำใจกันได้เป็นอย่ำงดี เมื่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ได้ฟังเช่นนั้นก็กลับ
วัด 

 

อนึ่ง เรื่องกำรจุดไต้ในเวลำกลำงวันของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ นั้นเผอิญไปพ้องกันกับเรื่องของ โสเครตีส 
ปรัชญำเมธีแห่งกรุงเอเธนส์ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑ เรื่องรำวของโสเครตีส คือในตอนกลำงวันวันหนึ่งเขำ
เดินจุดตะเกียงส่องไปตำมถนนหนทำงในกรุงเอเธนส์ ผู้ที่สัญจรไปมำรู้สึกสงสัย ก็พำกันไต่ถำมว่ำ "ส่องตะเกียง
เพื่อประสงค์อันใด" โสเครตีสตอบว่ำ "ต้องกำรส่องหำคน"  

 

การฉันอาหาร 

เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ เป็นพระที่ฉันอำหำรส ำรวมเป็นเนืองนิจ บำงโอกำสที่รับบิณฑบำต ชำวบ้ำนที่ศรัทธำในตัว
ท่ำนก ำชับว่ำ ของที่ใส่บำตรนั้นขอให้ท่ำนฉันให้ได้ ทั้งนี้เพรำะชำวบ้ำนทรำบได้ดีว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ฉัน
ส ำรวม อันท ำให้อำหำรมีรสดีที่ตั้งใจจะให้ท่ำนฉันนัน้เสื่อมรสไป หรือมิฉะนั้นอำหำรชนิดใดที่มีรสอร่อยท่ำน
มักจะเอำไปให้ลูกศิษย์หรือสุนัข นก กำ กินเสียเป็นกำรให้ทำน เพรำะฉะนั้นเมื่อได้รับค ำก ำชับครำวใด เพื่อ
ฉลองศรัทธำแก่ผู้ถวำย เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะล้วงอำหำรในบำตรออกฉันต่อหน้ำผู้ถวำย ให้ผู้นั้นเกิดควำมปิติ 
เมื่อฉันสัก ๒-๓ ค ำพอเป็นพิธีแล้ว เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็สวดให้พรด้วยบท ยะถำ วำริวะหำ ฯลฯ และสัพพีฯลฯ 
ทันที และด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่จะใส่บำตรท่ำนก็มีควำมเกรงใจไม่กล้ำก ำชับท่ำนอีก เรื่องนี้นับว่ำเป็นเรื่องประหลำด
ที่ไม่เคยปรำกฏว่ำมีพระภิกษุองค์ใดกระท ำเช่นนี้ แม้ในสมัยพุทธกำล 

 

เรื่องนี้มีผู้วิจำรณ์กันไปในแง่ที่ไม่เหมำะสม แต่เมื่อพิจำรณำให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ท่ำนมี
เหตุผลในกำรกระท ำของท่ำน นั่นคือกำรสั่งสอนหรือให้สติผู้อื่นในทำงอ้อม 

 

"พระเจ้ำรำชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ได้ประทำนเล่ำเรื่องเกี่ยวกับเจ้ำพระคุณสมเด็จฯว่ำ พระญำติ
ผู้ใหญ่ของพระองค์ท่ำนมีบ้ำนอยู่ไม่ห่ำงจำกวัดระฆังฯ นัก และเป็นผู้คุ้ยเคยกับเจ้ำพระคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์
ฯ ได้ไปมำเยี่ยมเยียน ที่บ้ำนนั้นบ่อยๆ และเมื่อถึงครำวมีงำนก็นิมนต์ให้เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ไปสวดมนต์ฉันเช้ำ
อยู่เสมอๆ ญำติผู้ใหญ่ของสมเด็จในกรมฯ เล่ำให้ฟังว่ำ ขณะที่ท่ำนรับนิมนต์มำฉันจังหัน ระหว่ำงเดินมำตำมทำง
ท่ำนมักจะเก็บเอำต ำแยและต้นไม้อื่นๆ ที่ใกล้ทำงไปด้วย เวลำท่ำนฉัน ท่ำนก็เอำต ำแยใส่ลงในอำหำรที่ฉัน ไม่ว่ำ
หวำนหรือคำว เพื่อให้สิ้นควำมอร่อย ทั้งนี้ เพรำะท่ำนถือว่ำอำหำรเป็นของกินกันตำย ไม่ต้องกำรจะให้เพลินใน
รสของมัน..." (จำกหนังสือพิมพ์ "ต ำรวจ" ฉบับ ๑๓ ตุลำคม ๒๔๙๔ โดย "ฉันทิชัย") 
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เร่ืองเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

 

ในครำวหนึ่งมีลูกศิษย์เก่ำสองคน ได้ปรึกษำกันเพื่อจะไปขอหวยต่อเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ คนหนึ่งเข้ำไปนวดเจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯบนหอสวดมนต์ อีกคนหนึ่งแอบฟังอยู่ใต้ถุน คนที่นวดก็พยำยำมขอหวยต่อเจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯๆ ท ำนองนิ่งเสียโดยไม่ยอมพูดว่ำกระไรเลย เพรำะท่ำนทรำบด้วยญำณว่ำ มีอีกคนหนึ่งแอบอยู่ใต้ถุน 
เกรงว่ำถ้ำกล่ำวถ้อยค ำอันใดออกไปเจ้ำคนที่อยู่ใต้ถุนจะเอำไปแทงหวย ครั้นพอคะเนว่ำถึงบอกให้ก็จะไปแทงไม่
ทัน ท่ำนจึงกล่ำวขึ้นเปรยๆ ว่ำ "บอกให้ก็ได้ แต่กลัวหวยจะลอดช่อง" หมำยควำมว่ำกลัวเจ้ำคนที่อยู่ใต้ถุนจะได้
ยินเข้ำ พอคนที่อยู่ใต้ถุนได้ยินเช่นนั้นก็รีบวิ่งออกจำกวัดระฆังฯ ไปโดยเร็ว ตั้งใจจะไปแทงตัว ร. และ ช. แต่ไป
ไม่ทัน หวยออกเสียก่อนแล้วคือ ร. และตัว ช. นั่นเอง 

 

ในสมัยนั้น มีหมอนวดอยู่คนหนึ่ง ชื่ออะไรจ ำไม่ได้เสียแล้ว เป็นหมอนวดประจ ำองค์เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ แก
ช ำนำญในเรื่องกำรนวดมำก และเคยนวดเจ้ำนำยและข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่มำเป็นอันมำก แต่กำรนวดใครก็ตำม
ไม่เคยประหลำดใจเหมือนนวดเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ทั้งนี้ เพรำะทุกครั้งที่แกนวดแขนท่ำน แกรู้สึกว่ำเจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯ มีกระดูกแขนท่อนล่ำงเป็นแท่งเดียว แทนที่จะมีกระดูกคู่เหมือนสำมัญชนทั่วไป ในวันหนึ่งขณะที่แก
ก ำลังนวดเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ อยู่ ตั้งใจจะกรำบเรียนถำมถึงเรื่องนี้ แต่ไม่กล้ำเอ่ยปำกถำม แกจึงนวดแรงๆ อยู่
เฉพำะตรงที่แขนท่อนล่ำงของท่ำนอยู่เป็นเวลำนำน เจ้ำพระคุณสมเด็จฯก็ล่วงรู้ควำมในใจของตำหมอนวดได้ 
จึงกล่ำวเปรยๆ ถำมขึ้นว่ำ "นวดมำกี่ปีแล้ว" ตำหมอนวดกรำบเรียนว่ำ "นวดมำ ๑๐ กว่ำปีแล้ว" เจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯถำมต่อไปว่ำ " เคยเห็นคนมีกระดูกแขนชิ้นเดียวไหม?" ตำหมอนวดกรำบเรียนว่ำ "ตั้งแต่นวดมำยังไม่
เคยเห็นเลยนอกจำก..." แกจะพูดต่อไปว่ำนอกจำกเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ แต่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯชิงพูด เสียก่อนว่ำ 
"จ ำเอำไว้นะ ถ้ำไปพบที่ไหนเข้ำ นั่นแหละพระโพธิ์สัตว์มำบ ำเพ็ญบำรมีละ" 

 

ผู้เขียนขอเรียนด้วยใจจริงว่ำ มีควำมเชื่ออย่ำงแน่นแฟ้นว่ำ เจ้ำพระคุณสมเด็จฯเป็นพระโพธิ์สัตว์ปำงหนึ่ง มำ
บังเกิดในโลกเพื่อสร้ำงสมพระบำรมี และกำรที่เชื่อถือทั้งนี้มิได้เกิดจำกอุปทำน เกิดจำกกำรศึกษำพิจำรณำ
ชีวประวัติของท่ำนอย่ำงละเอียด และยังไม่เคยมีควำมศรัทธำในพระสงฆ์รูปใดเท่ำ ชำติก ำเนิดก็ดี และ
อัจฉริยภำพทุกประกำรก็ดี ของท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จฯองค์นี้ ซำบซึ้งใจผู้เขียนยิ่งนัก ไม่อำจจะหำพระ
เกจิอำจำรย์องค์ใดมำเทียบเคียงได้เลย 

 

ในครำวหนึ่ง เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ถูกนิมนต์ให้เข้ำไปสวดมนต์ในพระบรมมหำรำชวัง พระบำทสมเด็จพระจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงก ำชับกับมหำดเล็กผู้ไปนิมนต์ว่ำ ให้เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ครองไตรแพรมำให้ได้ (ไตรแพรที่
พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำฯ ทรงพระรำชทำนถวำยเป็นรำงวัลในครำวที่เทศน์ว่ำ - ธรรมะใดมหำบพิตรก็ทรง
ทรำบดีแล้ว) เพื่อมิให้ด้อยกว่ำพระสมณศักดิ์อีกหลำยรูป ที่ได้รับกำรนิมนต์ครำวเดียวกันนั้น เพรำะพระองค์
เห็นว่ำเจ้ำพระคุณสมเด็จฯครองจีวรรุ่มร่ำมและเก่ำคร่ ำคร่ำอยู่เสมอ (ทรงพระรำชด ำรัสบ่อยๆว่ำ "ขรัวโตนี่ยิ่ง
แก่เข้ำยิ่งรุม่ร่ำมคร่ ำคร่ำ" ซึ่งเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ทรำบเข้ำก็พูดเปรยๆ เสมอว่ำ "โตดี กลับหำว่ำว่ำโตบ้ำ ที่โต
บ้ำ กลับหำว่ำโตดี" 
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หมำยควำมว่ำ แต่ก่อนเม่ือท่ำนยังไม่ส ำเร็จมรรคผลนั้นจึงย่อมมีควำมหลงผิด ยังยินดีในลำภสักกำระ ครองผ้ำ
ก็รัดกุมสีสดใส ใครๆ ก็ชมว่ำท่ำนดี ที่แท้ท่ำนว่ำตัวท่ำนยังบ้ำอยู่ แต่พอท่ำนส ำเร็จมรรคผลเป็นบำงอย่ำงจึงละ
สิ่งเหล่ำนี้จนหมด กลับมีคนเข้ำใจว่ำท่ำนบ้ำ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวก็ยังทรงตรัสว่ำท่ำนรุ่มร่ำม) เมื่อ
ใกล้จะถึงก ำหนดเวลำสวดมนต์ ยังไม่เห็นเจ้ำพระคุณสมเด็จฯมำ มหำดเล็กจึงเร่งนิมนต์อีก ครั้นเมื่อไปถึงวัด
ระฆังฯ เห็นเจ้ำคุณพระนั่งอยู่บนกุฏิ ตรงหน้ำมีลูกสุนัขตัวหนึ่งนอนทับไตรแพอยู่ มหำดเล็กจึงเข้ำไปนิมนต์ว่ำ 
"เจ้ำพระคุณต้องรีบหน่อยเพรำะจวนเวลำเต็มที่แล้ว พระทุกรูปมำพร้อมกันหมดแล้ว ยังขำดแต่เจ้ำพระคุณ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวก็เสด็จแล้ว พร้อมทั้งเจ้ำนำยฝ่ำยนอกฝ่ำยในตลอดจนข้ำรำชกำร" เจ้ำพระคุณ
สมเด็จฯชี้ให้ดูลูกสุนัขที่ก ำลังนอนหลับบนไตรแพรนั้น มหำดเล็กจึงกรำบเรียนให้ไล่ลูกสุนัขตัวนั้นไปเสีย เจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯกล่ำวว่ำ "ไม่ได้ดอกจ้ะ เพรำะเรำไม่รู้ว่ำเขำจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่ำ" (พระโพธิสัตว์เคย
เสวยพระชำติเป็นสุนัข ดังควำมปรำกฏในเรื่องชำดก) ในหนังสือ "ประวัติขรัวโต" ของพระยำทิพโกษำ กล่ำวว่ำ 
แม้เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จะเดินไปตำมทำงซึ่งมีสุนัขนอนขวำงอยู่ ก็จะกล่ำวว่ำ "ฉันขอไปทีจ้ะ" แล้วก็ค่อยๆ หลีก
ไปเสียทำงหนึ่ง ปรำกฏว่ำไม่เคยข้ำมสุนัขเลย  

 

เร่ืองการตัดสินความของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 

ก็นับว่ำมีหลักกำรพิสดำรยิ่งกว่ำผู้พิพำกษำคนใดในโลก กล่ำวคือครั้งหนึ่งได้มีพระ ๒ องค์ทะเลำะวิวำทถึงกับ
ทุบตีกัน พระองค์ที่ถูกตีได้ไปฟ้องสมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) สมเด็จพระวันรัตจึงให้เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ตัดสิน
ควำม (ขณะนั้นยังครองสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวี) พระองค์ที่ถูกตีก่อน ก็เรียนเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ว่ำ ตนถูกตี 
อีกองค์หนึ่งตีก่อน เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ กล่ำวว่ำ "ท่ำนแหละตีเขำก่อน" พระองค์นั้นก็พยำยำมยืนยันว่ำ ตนไม่ได้
เป็นฝ่ำยตีก่อน เจ้ำพระคุณสมเด็จฯกลับยืนกรำนว่ำ "ท่ำนต้องตีเขำก่อนแน่" สมเด็จพระวันรัตจึงถำมว่ำ "เหตุ
ใดจึงว่ำพระองค์นี้ ตีองค์นั้นก่อน?" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงเรียนว่ำ "เนื่องจำกผลกรรมแต่ปำงก่อนที่พระองค์นี้
เคยตีเขำก่อน ผลกรรมจะไม่ยุติลงถ้ำทั้งสองยังคงจองเวรกรรมกันสืบไป" สมเด็จพรพระวันรัตจึงกล่ำวกับเจ้ำ
พระคุณสมเด็จฯว่ำ "ถ้ำเช่นนั้นท่ำนจงยุติกรรมอันนี้เสีย" เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ก็ได้ไปหำปัจจัยบำงอย่ำงมอบ
ให้กับพระองค์ที่ถูกตี และกล่ำวแก่พระทั้ง ๒ ว่ำ "ขอให้ท่ำนทั้งสองจงอโหสิกรรมให้แก่กันเสียเถิด" เรื่องเป็นอัน
ยุติลงด้วยดี เพรำะพระทั้ง ๒ รูปต่ำงก็เชื่อฟัง และยินดีอโหสิกรรมต่อกัน และต่อมำก็ได้ร่วมสมำคมกนัเป็นอัน
ดี ไม่มีเรื่องโกรธเคืองต่อกันอีก อนึ่งเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ยังได้สำรภำพต่อสมเด็จพระวันรัตว่ำเรื่องนี้เป็น
ควำมผิดของท่ำนที่ปกครองพระไม่ได้เอง 

 

เรื่องสุดท้ำยที่เดียวกับอัจฉริยภำพของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ซึ่งจะหยิบยกมำกล่ำวในที่นี้ก็คือ เรื่องกำรให้พรด้วย
วำจำสิทธิ์ ซึ่งนับว่ำเป็นวิธีกำรให้พรที่แปลกประหลำด กล่ำวคือในสมัยที่เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ ยังครองสมณศักดิ์
เป็นพระเทพกวีอยู่นั้น ได้รักใคร่เมตตำเณรน้อยองค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ที่ใกล้ชิด จึงวันหนึ่งขณะที่ก ำลังสนทนำอยู่
กับเณรน้อยองค์นี้และพร้อมกับอุบำสิกำผู้สูงอำยุคนหนึ่ง เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ กล่ำวขึ้นลอยๆว่ำ "เณร อยำกมี
อำยุยืนไหมจ๊ะ?" เณรน้อยก็รับว่ำอยำกมีอำยุยืน เจ้ำพระคุณสมเด็จฯ จึงว่ำ "ขอพรจำกโยมแก่ซิ" พร้อมกับหัน
หน้ำไปทำงอุบำสิกำผู้สูงอำยุนั้น เณรน้อยองค์นั้นก็เอำดอกไม้ธูปเทียนมำส่งให้อุบำสิกำผู้เฒ่ำคนนั้นเพื่อขอพร 
อุบำสิกำผู้เฒ่ำจึงให้ศีลให้พรขอให้เณรน้อยอำยุม่ันขวัญยืน นับว่ำเป็นที่น่ำอัศจรรย์อย่ำงยิ่งว่ำ เหตุกำรณ์ที่
เหมือนท ำกันเล่นในวันนั้นมีผลจริงได้อย่ำงศักดิ์สิทธ์ เณรน้อยองค์นั้น ต่อมำได้มีอำยุถึง ๙๒ปี และครอง
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พรรษำอยู่ถึง ๗๐ พรรษำ จึงได้มรณภำพ และได้รับสมณศักดิ์ขั้นสุดท้ำยเป็น "พระธรรมถำวร" และด้วยกำรมี
อำยุยืนนำนนี้เอง ท ำให้ชนชั้นหลังได้มีโอกำสสืบเรื่องรำวของเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ และกำรสร้ำงพระสมเด็จฯ 
จำกท่ำนและทั้งได้บันทึกเป็นหลักฐำนกันต่อมำ 

 

กิตติคุณและคุณลักษณะพิเศษบางอย่างเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

 

๑. เจ้ำประคุณฯสมเด็จ เป็นอัจฉริยะและสั่งสมบุญบำรมีดียิ่ง ดังจะเห็นได้จำกสติปัญญำตั้งแต่ครั้งเป็นสำมเณร
โต คือรอบรู้ในสิ่งต่ำงๆได้อย่ำงรวดเร็ว กระทั่งครูอำจำรย์ที่สอนยกย่องว่ำ “สำมเณรโตไม่ได้มำให้ฉันสอน แต่
มำแปลหนังสือให้ฉันฟัง” คือแทนที่อำจำรย์จะต้องสอนแต่ท่ำนก็รู้ด้วยตัวของท่ำนเอง นับว่ำแปลกมหัศจรรย์
อย่ำงยิ่ง 

 

๒. เจ้ำประคุณสมเด็จฯไม่ปรำรถนำทรัพย์สมบัติในทำงโลก หลักฐำนสนับสนุนค ำกล่ำวอ้ำงข้ำงต้น คือ เมื่อ
บุคคลใดท ำบุญถวำยพระคุณท่ำน ปัจจัยนั้นจะต้องไปถึงบุคคลอื่นที่ก ำลังมีควำมทุกข์ยำกต่ำงๆ ดังมีเรื่องเล่ำกัน
หลำยสิบเรื่อง อำทิเช่น “สองผัวเมียเป็นทุกข์เรื่องค้ำขำยแตงโมก ำลังจะเน่ำขำดทุนต้องเป็นหนี้สิน ครั้นสมเด็จ
ฯท่ำนผ่ำนมำพบ และรู้ว่ำสองผัวเมียนี้เป็นทุกข์เรื่องค้ำขำยขำดทุน พระคุณท่ำนจึงช่วยซื้อแตงโมเท่ำที่มีปัจจัย
จำกคนอื่นถวำย เมื่อซื้อแตงโมพร้อมจ่ำยเงินให้แล้วก็ยกแตงโมให้สองผัวเมียอีกด้วย นอกจำกเรื่องนี้แล้วยังมี
เรื่องอื่นๆ อีกหลำยสิบเรื่อง ดังนั้นจึงสรุปว่ำ “ทรัพย์สมบัติในทำงโลกของพระคุณท่ำนนั้นไม่มี”  

 

๓. เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ปรำรถนำที่จะช่วยให้บุคคลนั้นสมควำมปรำรถนำ ตรงตำมหลักธรรมของพระพุทธองค์
ที่ว่ำ “ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง…” เมื่อบุคคลมีควำมปรำรถนำสิ่งใดครั้นไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นก็เป็น
ทุกข์ จำกควำมจริงในทำงโลกดังกล่ำว ถ้ำเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนได้พบหรือได้รู้ท่ำนเป็นต้องหำทำงช่วยให้
บุคคลที่อยู่ในห้วงของควำมทุกข์ได้สมควำมปรำรถนำในวิถีทำงที่ท่ำนจะช่วยได้ ดังจะเห็นได้จำกกำรปฏิบัติของ
พระคุณท่ำนในเรื่องที่ผ่ำนมำและเรื่องอื่นๆอีกเช่น “เมื่อพระคุณท่ำนทรำบว่ำ เรือที่ท่ำนได้เคยนั่ง และก ำลังนั่ง
ข้ำมฟำกก ำลังจะหมดสภำพ เพรำะรั่วโดยเจ้ำของเรือบอกเจ้ำประคุณสมเด็จฯว่ำ “ไม่มีสตำงค์จะซ่อมเรือ” พอ
ถึงฝั่งเจ้ำประคุณสมเด็จฯก็หยิบพัดยศให้เจ้ำของเรือถือไว้ จำกนั้นเจ้ำประคุณก็ขึ้นฝั่งไปท ำกิจที่ได้รับนิมนต์ใน
พิธีหลวง พอถึงพิธีเจ้ำกรมสังฆกำรีรู้ว่ำพัดยศสมเด็จฯ อยู่ที่คนแจวเรือจ้ำง โดยพระคุณท่ำนปรำรถนำจะ
ช่วยเหลือให้เจ้ำของเรือจ้ำงได้รับเงินประมำณแปดสลึงเฟื้อง เพื่อเป็นค่ำยำเรือ ดังนั้นเจ้ำกรมสังฆกำรีจึงต้อง
น ำเงินแปดสลึงเฟื้องไปถ่ำยพัดยศที่เจ้ำประคุณสมเด็จมอบให้คนแจวเรือจ้ำงถือไว้…” นอกจำกเรื่องนี้แล้วยังมี
อุทำหรณ์อีกว่ำ  เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ปรำรถนำจะช่วยบุคคลไม่เลือกบุคคลว่ำจะเป็นคนเลวหรือเป็นคนดี ดังเช่น 
“ขโมยเอื้อมมือลอดร่องจำกใต้กุฏิที่ท่ำนพักอำศัยเพื่อควำนหำของมีค่ำแต่เอื้อมไม่ถึง พระคุณท่ำนรู้ใจขโมยว่ำ
อยำกจะได้อะไรจึงหยิบของนั้นส่งให้ขโมยเพื่อช่วยให้ขโมยสมควำมปรำรถนำ” นอกจำกเรื่องนี้แล้ว เมื่อครั้ง
ขโมยเข้ำมำลักเรือที่ใต้กุฏิ สมเด็จฯ ยังโผล่หน้ำต่ำงมำบอกขโมยว่ำ ถ้ำจะให้ดีต้องท ำอย่ำงใดจึงจะเอำเรือไปได้
โดยไม่เกิดเสียงดัง เพรำะถ้ำเกิดเสียงดังเด็กวัดตื่นเดี๋ยวจะมีเรื่องเจ็บตัว ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ปรำรถนำสมหวัง
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จึงช่วยแนะน ำขโมยเพื่อให้ขโมยได้สมควำมปรำรถนำ จึงนับได้ว่ำพระคุณท่ำนมีปณิธำนจะช่วยให้บุคคลทุกคน
สมควำมปรำรถนำอย่ำงแท้จริง 

 

๔. เจ้ำประคุณสมเด็จฯ กอปรด้วยคุณธรรมพิเศษยิ่ง คือ เมตตำ กรุณำ จำกอุทำหรณ์ที่เล่ำมำหลำยๆเรื่องที่แล้ว
มำเป็นหลักฐำนสนับสนุนว่ำ “ เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์โต พรหมรังสี” เจริญธรรมพิเศษ คือ ให้ควำม
เมตตำ กรุณำ และปรำรถนำที่จะให้บุคคลอื่นสมควำมปรำรถนำ นอกจำกบุคคลแล้วในเรื่องของสัตว์ก็
เช่นเดียวกัน คือ ถ้ำพระคุณท่ำนได้พบเป็นต้องช่วยเหลือดังอุทำหรณ์ที่เล่ำกันมำว่ำ “เมื่อครั้งท่ำนธุดงค์ พบ
สัตว์ก ำลังอยู่ในระหว่ำงมีทุกข์ เพรำะติดอยู่ที่บ่วง ท่ำนก็ปลดปล่อยสัตว์นั้นให้พ้นทุกข์ แล้วเอำเท้ำของพระ
คุณท่ำนไวแ้ทนที่ รอกระทั่งเจ้ำของบ่วงมำถึง จึงขอบิณฑบำตสัตว์นั้นแล้วเทศน์อำนิสงส์กำรท ำบุญเพื่อให้
เจ้ำของบ่วงเลิกท ำอกุศล…”  

 

๕. เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนเป็นพระธรรมกถึกเอก คือเป็นพระเถระที่เทศน์ได้ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง รวมทั้ง
สัมผัสติดต่อกันได้ ซึ่งในยุคนั้นเป็นที่กล่ำวขวัญเลื่องลือกันมำก ฉะนั้นกิจนิมนต์ของเจ้ำประคุณสมเด็จจึงมีมิได้
ขำด แต่ผู้ที่ต้องกำรจะฟังเทศน์ของเจ้ำประคุณสมเด็จฯจะต้องมีข้อแม้ คือ “จะก ำหนดเวลำไม่ได้ ต้องสุดแท้แต่
เจ้ำประคุณสมเด็จฯท่ำนจะมำได้ และจะมำเวลำใด” ส ำหรับเรื่องเทศน์นั้นมีเรื่องเล่ำลือมำกมำย และที่ก ำลังจะ
น ำมำเล่ำนี้ก็เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เจ้ำประคุณสมเด็จฯท่ำนปฏิบัติ ถ้ำท่ำนคิดให้ลึกซึ้ง ท่ำนจะซำบซึ้งใน
คุณธรรมอันสูงส่งยิ่ง “มีหญิงหม้ำยคนหนึ่ง บ้ำนอยู่ต ำบลบ้ำนช่ำงหล่อ ไม่ไกลจำกวัดระฆังมำกนัก ได้ศรัทธำ
และนิมนต์สมเด็จฯไปเทศน์ ก่อนเทศน์หญิงหม้ำยได้เอำเงินติดเทียนกัณฑ์เทศน์ ๑๐๐ บำท พร้อมกรำบเรียนว่ำ 
“ขอพระเดชพระคุณนิมนต์เทศน์ให้เพรำะๆสักหน่อยนะเจ้ำคะ เพรำะดิฉันมีศรัทธำติดกัณฑ์เทศน์ ๑๐๐ บำท” 
เจ้ำประคุณสมเด็จฯพอท่ำนนั่งบนธรรมำสน์ให้ศีลบอกศักรำช ตั้งนะโม จำกนั้นท่ำนก็เทศน์ว่ำ “พุทธัง ธัมมัง 
สังฆัง เอวังก็มีด้วยประกำรฉะนี้ ยะถำ…สัพพี” จบก็ลงจำกธรรมำสน์เป็นอันว่ำกำรเทศน์สิ้นสุดลง หญิงนั้นขุ่น
ข้องหมองใจมำก เพรำะไม่สบอำรมณ์สมควำมตั้งใจ แต่ก็ไม่ว่ำอะไร พอวันรุ่งขึ้นเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ได้ไปเทศน์
บ้ำนนี้อีกครั้ง โดยที่มิได้มีกำรนิมนต์ก่อนเทศน์ เจ้ำประคุณสมเด็จบอกหญิงนั้นว่ำ “เมื่อวำนนี้ฉันรับจ้ำงเทศน์
จ๊ะ แต่วันนี้ฉันมำเทศน์ให้เป็นธรรมทำนนะจ๊ะ” ครำวนี้ประคุณสมเด็จฯ เทศน์ได้เพรำะจับใจผู้ที่ได้ฟังเป็นยิ่งนัก 
จำกอุทำหรณ์นี้ชี้ให้เห็นว่ำเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนเป็นพระเถระที่น่ำศรัทธำเป็นอย่ำงยิ่ง 

 

๖. เจ้ำประคุณสมเด็จฯ อนุเครำะห์คนยำกจนด้วยใจที่ปรำรถนำจะช่วยคนยำกจน สมัยก่อนมีหวยชนิดหนึ่ง
เกิดขึ้น เรียกกันว่ำหวย กข. มีกำรออกวันละ ๒ เวลำ คือ เช้ำกับเย็น บุคคลเป็นจ ำนวนมำกที่อยู่ในกรุงเทพฯ
นิยมเล่น แต่ถ้ำคิดกันให้ดีแล้วโอกำสถูกยำก เพรำะตัวผิดมำกกว่ำตัวถูกจ ำนวนมำก ดังนั้นเจ้ำมือจึงร่ ำรวย คน
จนๆจึงยิ่งจนมำกข้ึนเพรำะหลงหวย กข. ส ำหรับหวย กข. นี้มีกำรออกเบอร์ไว้แล้วเพียงแต่จะชักรอกที่ใส่เบอร์
ลงมำดูกันว่ำวันนี้เวลำเช้ำจะเป็นตัวอะไร และตอนบ่ำยจะเป็นเบอร์อะไร ทั้งนี้สุดแท้แต่เจ้ำมือหวยจะเป็นผู้
ก ำหนดให้ออกตัวอะไร อุทำหรณ์ที่เล่ำลือกันมำกก็คือ เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนรู้ว่ำหวยจะออกอะไร ดังนั้นท่ำน
มักจะอนุเครำะห์คนยำกจนด้วยปริศนำต่ำงๆ อำทิเช่น ถ้ำมีผู้นิมนต์ท่ำนไปเทศน์ในตอนท้ำยสุด พระคุณท่ำน
มักจะใบ้หวยโดยลงท้ำยว่ำ “เอวัง กังสือ” บำงวันก็บอกว่ำ “เอวัง หุนหัน” ถ้ำใครคิดทันก็ตีเป็นหวยถูก เล่ำลือ
กันไป กระทั่งวัดระฆังมีผู้มำคอยดูพฤติกรรมสมเด็จฯแล้วน ำไปคิดเป็นหวยก็มีจ ำนวนไม่น้อย อนึ่งหลำยครั้ง
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ท่ำนเทศน์ไม่ให้คนลุ่มหลงในหวยเพรำะเป็นอบำยมุขไปสู่ควำมยำกจน แต่ในขณะเดียวกันท่ำนก็เมตตำคนจน
อยำกจะอนุเครำะห์ช่วยเหลือ โดยบำงครั้งพระคุณท่ำนตั้งใจช่วยคนยำกจน เช่น แทนที่จะใช้รัดประคดคำดเอว
กลับใช้เชือกปอคำดเอวแทน พอเทศน์ไปก็ขยับเชือกปอที่คำดเอว คล้ำยจะเป็นปริศนำให้คิดว่ำวันนี้หวยจะต้อง
ออกตัว “ป” ถ้ำใครมีปัญญำก็คิดได้ บำงวันแม่ค้ำน ำขนมจีนมำถวำย พอแม่ค้ำหันหลังกลับ ท่ำนก็ตะโกนบอก 
๒ จำนนะจ๊ะ โดยตะโกนบอกอยู่เช่นนั้น ๒-๓ ครั้ง เหตุที่ท่ำนตะโกนก็เป็นปริศนำบอกใบ้หวยว่ำวันนี้หวยจะออก 
“จ” จำกค ำเล่ำลือในเรื่องเจ้ำประคุณสมเด็จฯใบ้หวยได้แม่นย ำ ได้เล่ำลือไปถึงพระกรรณของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ดังนั้นวันหนึ่งในปีจุลศักรำช ๑๒๒๖ เจ้ำประคุณสมเด็จฯได้ถูกนิมนต์เทศน์หน้ำพระที่นั่ง 
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดเจ้ำประคุณสมเด็จฯเป็นกำรส่วนตัวอยู่แล้วจึงสัพยอกว่ำ “เขำ
พำกันชมเจ้ำคุณว่ำเทศน์ดีนักนี่ วันนี้ต้องลองฟังดู” พระธรรมกิติ (โต) ถวำยพระพรว่ำ “ผู้ที่ไม่มีควำมรู้เหตุผล
ในธรรม ครั้นเขำฟังรู้เขำก็ชมว่ำดี” พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงพระสรวล และทรงถำมว่ำ “ได้
ยินข่ำวอีกว่ำเจ้ำคุณบอกหวยเขำถูกกันจริงหรือ” พระธรรมกิติ (โต) ทูลว่ำ “ตั้งแต่อำตมำภำพได้อุปสมบทไม่
เคยออกวำจำว่ำหวยจะออก ด. กวำงเหม้ง ตรงๆเหมือนดังบอก ด. กวำงเหม้ง แด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระ
รำชสมภำรเจ้ำอย่ำงวันนี้…” ปรำกฏว่ำวันนั้นหวยออก ด. กวำงเหม้ง ตรงตำมที่ท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จได้กล่ำว
ไว้ทุกประกำร อนึ่งเรื่องกำรใบห้วยของเจ้ำประคุณสมเด็จฯนั้น ท่ำนมีเจตนำที่จะช่วยเหลือคนยำกจน เพรำะ
ไม่เช่นนั้นเจ้ำมือหวยจะร่ ำรวย โดยคนจนก็จนมำกข้ึนไปอีก แต่ถึงกระนั้นท่ำนก็พยำยำมเทศน์ไม่ให้ศิษย์เล่น
หวยหรือกำรพนัน เพรำะเป็นทำงของควำมเสื่อม 

 

๗. เจ้ำประคุณสมเด็จฯ พระอมตะเถระพระที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ตลอดกำล จำกกำรศึกษำประวัติเจ้ำประคุณ
สมเด็จฯ โดยตลอดจะเห็นได้ว่ำท่ำนอุบัติมำในโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และสัตว์โลกอย่ำงแท้จริง ดังจะเห็นได้
จำกประวัติได้กล่ำวมำแล้ว และที่ก ำลังจะกล่ำวถึง ก็เป็นอุทำหรณ์ที่ชี้ให้เห็นว่ำ “พระคุณท่ำนเป็นพระอริยสงฆ์ที่
สูงยิ่ง” ครั้งหนึ่งเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ไปทอดกฐินที่อ่ำงทอง เรือบรรทุกกฐินจอดอยู่ท้ำยเกำะ ท่ำนขึ้นไปจ ำวัดบน
โบสถ์วัดท่ำซุง คนในเรือหลับหมด ขโมยมำล้วงเอำเครื่องกฐินไปหมด เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนกลับดีใจยิ้มแต้
ลงเรือโดยไม่มีควำมโกรธเลย ชำวบ้ำนถำมว่ำ “พระคุณท่ำนทอดกฐินแล้วหรือ” เจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนตอบ
ว่ำ “ทอดแล้วจ๊ะ แบ่งบุญให้ด้วย” ตอนกลับท่ำนเลยซื้อหม้อบำงตะนำวศรีบรรทุกเต็มล ำเพื่อไปแจกชำวบ้ำนที่
กรุงเทพฯ (โดยเฉพำะบ้ำนที่คลองโอ่งอ่ำง คลองสะพำนหินส่วนมำกมักจะได้รับแจกหม้อดิน) จำกข่ำวที่เจ้ำ
ประคุณสมเด็จฯ แจกหม้อบุคคล บุคคลที่มีปัญญำเก็บไปคิดเป็นหวยแล้วซื้อ “ม. หันหุน” ก็ถูกร่ ำรวยไปตำมๆ
กัน อนึ่งเรื่องหวย กข. และคุณลักษณะพิเศษอื่นๆของเจ้ำประคุณสมเด็จฯยังมีอีกมำก ถ้ำจะเขียน หรือเล่ำอีก ๓ 
วันก็ยังไม่จบ เพรำะเกียรติคุณและชื่อเสียงของหลวงพ่อเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ขจรกระจำยไปทั่วทิศแม้แต่
ประชำชนต่ำงจังหวัดก็เคำรพศรัทธำ เช่น ชำวสระบุรี ลพบุรี นับถือและเล่ำลือกันมำกว่ำน้ ำล้ำงเท้ำเจ้ำประคุณ
สมเด็จฯ รักษำโรคฝีดำษได้ ซึ่งเป็นโรคที่น่ำกลัวมำกที่สุดในสมัยนั้น ฉะนั้น ชำวลพบุรี และสระบุรี จึงเก็บน้ ำ
ล้ำงเท้ำเจ้ำประคุณสมเด็จฯไว้เป็นน้ ำมนต์ และเป็นที่น่ำอัศจรรย์ที่แถวนั้นไม่ค่อยจะมีใครเป็นโรคฝีดำษ เพรำะ
โรคฝีดำษกลัวน้ ำล้ำงเท้ำเจ้ำประคุณสมเด็จฯ พระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังส)ี 
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๘. จำกเรื่องเล่ำเรื่องหนึ่ง ที่พอจะจ ำได้ คือ สมัยหนึ่งสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ท่ำนมีกิจต้องเข้ำไปในงำนพระรำช
พิธี แต่ในระหว่ำงทำงข้ำมคลองไปนั้น ท่ำนได้เห็นแม่ค้ำขำยแตงโมคนหนึ่ง นั่งร้องไห้อยู่ในเรือขำยแตงโม ท่ำน
เกิดเมตตำสงสำร จึงเข้ำไปถำมสนทนำถึงควำมเสียใจที่ร้องไห้นั้น แม่ค้ำแตงโมตอบว่ำ “ที่ดิฉนันั่งร้องไห้อยู่นี้
เพรำะทุกขใ์จ เนื่องจำกได้ไปกู้เงินมำจำกเศรษฐี แล้วไม่มีเงินจ่ำยค่ำดอกเบี้ย จึงจ ำเป็นต้องน ำลูกสำวของตนไป
ท ำงำนในบ้ำนเศรษฐเีพื่อใช้หนี้ขัดดอกไปก่อน แต่วันนี้ครบก ำหนดต้องใช้หนี้แล้ว เศรษฐียื่นค ำขำดว่ำถ้ำไม่มี
เงินมำใช้หนี้ จะยึดลูกสำวเอำไปแทนหนี้ ดิฉันไม่มีทำงหำเงินมำใช้หนี้เขำเจ้ำข้ำ...” สมเด็จฯท่ำนจึงถำมว่ำ “ไปกู้
เงินเขำมำเท่ำไหร่จ๊ะ?” แม่ค้ำแตงโมตอบว่ำ “๑๖ ชั่งเจ้ำค่ะ” (จ ำนวนเงินนี้อำจจ ำผิดพลำด-ผู้เขียน) สมเด็จฯ
ท่ำนจึงยื่นพัดยศของท่ำนให้แม่ค้ำ แล้วบอกว่ำ “ฉันขอซ้ือแตงโมหมดทั้งล ำเรือนี้นะจ๊ะ เป็นเงิน ๑๖ชั่ง แตฉ่ัน
ยังไม่มีเงิน จึงขอเอำพัดยศนี้จ ำน ำแม่ค้ำไว้ก่อน” เสร็จแล้วท่ำนก็ให้แม่ค้ำทิ้งแตงโมทั้งหมดลงในแม่น้ ำทันที 
แตงโมได้ลอยไปเกลื่อนตำมแม่น้ ำ ชำวบ้ำนเห็นก็พำกันร้องโพนทะนำว่ำ “เฮ้ย..สมเด็จทิ้งแตงโมๆ...” บำงคนที่
หัวคิดดี ก็คิดว่ำสมเด็จฯท่ำนคงจะใบ้หวยให้ จึงเอำไปตีเป็นเลขหวย คือ ต.เต่ำ และเป็นที่อัศจรรย์ปรำกฏว่ำ 
หวย กข. งวดนั้นออก ต.เต่ำ จริงๆ เมื่อเอำพัดยศให้แม่ค้ำไปแล้วท่ำนกส็ั่งแม่ค้ำว่ำอย่ำไปไหน ให้นั่งถือพัดไวใ้น
เรืออย่ำงนี้ แล้วสมเด็จฯท่ำนก็เข้ำไปงำนพระรำชพิธีในพระรำชวัง เมื่อถึงเวลำที่จะต้องใช้พัดยศตำมสมณศักดิ์
ในพระรำชพิธี สมเด็จฯท่ำนก็นั่งนิ่งเฉยเสีย จนเป็นที่สงสัยของในหลวงฯ จึงทรงเรียกสังฆกำรีให้ไปกระซิบถำม
สมเด็จฯซิว่ำท ำไมจึงนั่งนิ่งเฉย ไม่ท ำพิธีต่อไป สังฆกำรีค่อยๆหมอบคลำนถอยออกมำ แล้วขยับเข้ำไปกระซิบ
ถำมสมเด็จฯว่ำ “สมเด็จฯ ๆ  ในหลวงฯ ทรงรับสั่งถำมว่ำท ำไมไม่ท ำพิธีต่อไป” สมเด็จพระพุฒำจำรย์ท่ำนจึงตอบ
ว่ำ “ฉันไม่มีพัดจ้ำ” สังฆกำรีก็ค่อยๆคลำนไปกรำบทูลว่ำ “สมเด็จฯบอกว่ำไม่มีพัดพระเจ้ำข้ำ” ในหลวงฯจึงทรง
ให้ไปถำมใหม่ว่ำ “พัดไปไหน?” สังฆกำรีก็มำถำมอีก สมเด็จฯท่ำนจึงตอบว่ำ “ฉันเอำไปจ ำน ำแม่ค้ำแตงโมไว้จ้ำ” 
สังฆกำรีกม็ำกรำบทูล ในหลวงฯก็ทรงกริ้ว จึงให้สังฆกำรีไปถำมอีกว่ำ “ไปถำมซิ จ ำน ำเอำไว้เท่ำไหร่?” สังฆกำ
รีก็มำถำม สมเด็จฯท่ำนก็ตอบว่ำ “๑๖ ชั่งจ้ำ” เมื่อสังฆกำรีมำกรำบทูลแล้ว จึงรับสั่งให้สังฆกำรีรีบไปเบิกเงินใน
ท้องพระคลังมำ ๑๖ ชั่ง ให้น ำเอำไปถ่ำยถอนพัดยศจำกแม่ค้ำแตงโมมำ แล้วรีบน ำพัดยศมำให้สมเดจ็ฯท ำพิธี
ต่อไป จำกเหตุกำรณน์ี้ท ำให้เป็นที่ระคำยเคืองของในหลวงฯมำก ว่ำสมเด็จฯท ำอะไรไม่สมควร แต่ภำยหลัง
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ ท่ำนก็ได้ชี้แจงควำมจริงให้ทรงทรำบ จึงท ำให้ทรงหำยกริ้ว และทรงอนุโมทนำสำธุกำร
กับท่ำน ที่ได้ช่วยเหลือแม่ค้ำคนนั้นให้พน้ทุกข์ต่อไป 

 

วัตถุมงคลที่สมเด็จฯ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สร้าง 

พระเครื่องและวัตถุมงคลสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) วัตถุมงคลทุกอย่ำงไม่ว่ำจะเป็น พระพุทธรูป 
หรือพระสมเด็จ ซึ่งเป็นพระเครื่องขนำดเล็ก ปรำกฏว่ำมีพุทธคุณเป็นที่เลื่องลือ และเป็นที่นิยมของมหำชนทุก
ยุคทุกสมัย ในปัจจุบันมีสนนรำคำ แสน-ล้ำน ยังมีบุคคลศรัทธำเช่ำ และแสวงหำพระเครื่องของเจ้ำประคุณ
สมเด็จฯยิ่งกว่ำพระเครื่องชนิดใดๆทั้งหมด อนึ่งพระสมเด็จที่แท้จริงนั้นตำมต ำนำนว่ำ เจ้ำประคุณสมเด็จฯท่ำน
สร้ำงไว้เพียง ๘๔,๐๐๐ องค์ เท่ำพระธรรมขันธ์ ส่วนจะเป็นพิมพ์ใดมีจ ำนวนเท่ำใดนั้นไม่มีใครทรำบ บำงท่ำน
ก็คิดว่ำแต่ละพิมพ์มีจ ำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่ในทัศนะส่วนตัวคิดว่ำ “พระสมเด็จวัดระฆัง” คงจะมีจ ำนวน
ทั้งหมดไม่ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ ส่วนพระสมเด็จกรุวัดใหม่บำงขุนพรหมอำจจะมีจ ำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ในสมัย
นั้นก็ต้องนับว่ำมำกโข เพรำะกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๐ ประชำชนทั้งกรุงเทพฯ จะมีประมำณ ๑๕,๐๐๐ 
ครอบครัว หรือประมำณ ๗๕,๐๐๐ คน ส ำหรับพุทธำนุภำพพระเครื่องของสมเด็จฯนั้นมีผู้โจษขำนเลื่องลือกัน
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มำก โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ส ำคัญเมื่อครั้งอหิวำตกโรคระบำดครั้งยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่อปีระกำ พ.ศ. ๒๔๑๖ 
ปรำกฏว่ำบ้ำนใดมีพระสมเด็จแล้วอำรำธนำพระสมเด็จท ำน้ ำมนต์อำบ บริโภค จะปรำศจำกโรคร้ำยได้ แต่ถึง
กระนั้นประชำกรในกรุงเทพฯก็ล้มตำยกันประดุจใบไม้ร่วง ถึงกับมีค ำขวัญว่ำ “คนหัวโตกินแตงโมวัดแจ้ง ไปดู
แร้งวัดสระเกศ ไปดูเปรตวัดสุทัศน์” ค ำว่ำแร้งวัดสระเกศหมำยถึงบรรดำแร้งที่ลงกินศพคนตำย ซึ่งไม่สำมำรถ
จะเผำศพได้ทันจึงน ำมำสุมกันไว้ เม่ือใครได้มำเห็นจะเกิดธรรมสังเวชในจิตใจเป็นอย่ำงยิ่ง 

 

ปัจจุบันมีผู้พยำยำมปลอมพระเครื่องสมเด็จ กระทั่งมีค ำกล่ำวกันว่ำ “พระปลอมพิมพ์สมเด็จฯ รถบรรทุกสิบล้อ 
๓ คันขนยังไม่หมด” ฉะนั้นท่ำนที่ปรำรถนำพระเครื่องสมเด็จจงคิดใคร่ครวญให้ดี และจำกประสบกำรณ์พบว่ำ
บุคคลจ ำนวนมำกไม่ทรำบว่ำพระสมเด็จที่แท้จริงเป็นอย่ำงไรจึงมักทึกทักไว้ว่ำของตัวเองแท้ก็มีจ ำนวนไม่น้อย 
นอกจำกนี้ยังมีคณะบุคคลแอบอ้ำงท ำพระปลอม แล้วน ำไปบรรจุไว้ในที่ต่ำงๆ แล้วอุปโลกน์สร้ำงเรื่องว่ำเป็น
พระของสมเด็จ หรือสร้ำงหลักฐำนเท็จพร้อมพิมพ์หนังสือประวัติประกอบพระเครื่องเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจใน
พระสมเด็จปลอมก็ยังมี ฉะนั้นขอท่ำนที่ปรำรถนำพระสมเด็จจงใช้ปัญญำให้ถูกต้อง และขอเตือนด้วยใจจริงว่ำ 
ไม่ควรจะไปแสวงหำ เพรำะโอกำสที่ท่ำนจะได้พระสมเด็จวัดระฆังมีน้อยมำก นอกจำกนี้บุคคลจ ำนวนมำกได้ถูก
หลอก หรือหมดเงินทอง เพรำะควำมอยำกได้พระสมเด็จฯ มีเป็นจ ำนวนมำก ถ้ำท่ำนศรัทธำหรือเชื่อมั่นในบำรมี
เจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังส)ี แล้วขอท่ำนจงปฏิบัติแต่คุณงำมควำมดีและบูชำสมเด็จฯด้วย
จิตใจมั่นคง ท่ำนจะมีแต่ควำมสุข และเหมือนมีพระสมเด็จฯอยู่กับตัว 

 

อย่ำงไรก็ตำม จำกประสบกำรณ์พบว่ำ ใครศรัทธำบูชำเจ้ำประคุณสมเด็จฯ แม้จะไม่มีพระสมเด็จฯ แต่ถ้ำ
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมก็เหมือนมีพระสมเด็จฯ เพรำะเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ท่ำนมีควำมเมตตำ กรุณำ และ
ปรำรถนำจะช่วยสำธุชน โดยเฉพำะคนที่มีควำมทุกข์ หรือคนจนๆ ซึ่งท่ำนมีควำมปรำรถนำจะช่วยอยู่แล้ว ดังนั้น
ทำงเลือกที่ดีที่สุด คือ มอบกำยถวำยชีวิตต่อสมเด็จฯ แล้วบ ำเพ็ญตัวเองให้อยู่ในศีลธรรม และเคำรพสวดมนต์
บูชำสมเด็จฯ แล้วเจริญธรรมเมตตำ กรุณำ รับรองชีวิตของท่ำนจะมีแต่ควำมสมหวังทุกประกำร อนึ่งแม้ว่ำเจ้ำ
ประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) จะได้มรณภำพไปนำนกว่ำ ๑๑๕ ปีแล้วก็ตำม แต่ควำมศักดิ์สิทธิ์
ของหลวงพ่อก็มิได้ลดลง กลับเพิ่มทวีคูณอย่ำงน่ำอัศจรรย์ยิ่ง ฉะนั้นเรำชำวพุทธที่มีทุกข์และหมดที่พึ่ง โปรด
อย่ำลืมมำนมัสกำรบูชำรูปหล่อเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ที่วัดอินทรวิหำร หรือวัดระฆัง หรือวัดที่มีรูปหล่อของเจ้ำ
ประคุณสมเด็จฯ บำงทีควำมทุกข์ร้อนของท่ำนอำจจะลดลง และอำจจะได้รับควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือจำกเจ้ำ
ประคุณสมเด็จฯ แต่ก็คงจะอยู่ภำยใต้กฎแห่งกรรม คือบุคคลต่ำงๆย่อมมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อท ำกรรมสิ่ง
ใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น ฉะนั้นขอท่ำนจงคิดและตั้งใจกระท ำคุณงำมควำมดี ถ้ำเป็นไปได้ขอท่ำนจงสละ
กิเลส โดยยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำประคุณสมเด็จฯ เป็นแนวทำงของชีวิต แล้วท่ำนอำจจะได้พบ
ควำมสุข สมหวัง โดยถ้วนหน้ำกัน. 

 

เป็นที่ทรำบกันดีอยู่ว่ำ พระสมเด็จ วัดระฆัง ที่สร้ำงโดยสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) เมื่อปี ๒๔๐๙ 
นั้น มสี่วนผสมของปูนเปลือกหอย กล้วยน้ ำว้ำ ดินจำกก ำแพงเพชร ณ ลำนทุ่งเศรษฐี ที่สันนิษฐำนว่ำต้องมีกำร
น ำพระศักดิ์สิทธิ์อย่ำง พระซุ้มกอ หนึ่งในชุดเบญจภำคี สกุลก ำแพงเพชร แห่งลำนทุ่งเศรษฐี มำเป็นส่วนผสม
อยู่ด้วย สุดยอดของส่วนผสมก็คือ ผงวิเศษทั้ง ๕ ที่ สมเด็จฯ โต ทรงอำศัยควำมเป็นอัจฉริยภำพของพระองค์
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ท ำข้ึนมำ และส่วนผสมทั้งหลำยเหล่ำนี้ มีน ้ำมันตังอิ๊วเป็นตัวกำรส ำคัญในกำรผสำนมวลสำรให้เกำะติด เป็น
รูปทรงตำมพระประสงค์ของท่ำนเจ้ำประคุณได้เป็นอย่ำงดี เป็นผลให้พระสมเด็จ (โต) คงสภำพถำวร ไม่เปื่อย
ยุ่ยแตกสลำยแม้กำลเวลำจะผ่ำนมำกว่ำร้อยปี 

 

หลำยท่ำนรู้ดีว่ำ "ผงวิเศษ" ที่น ำมำใช้ในกำรผสม เป็นมวลสำรหนึ่งในพระสมเด็จวัดระฆังนั้น ประกอบไปด้วย 
ผงปถมัง อิทธิเจ มหำรำช พุทธคุณ และตรีนิสิงเห หลำยคนคิดว่ำ "ผงวิเศษ" เหล่ำนี้เป็นผงแต่ละชนิด น ำมำ
ผสมผสำนปนเปกันเวลำท ำพระ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นผงชุดเดียวกัน ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรสร้ำงอันซับซ้อนถึง ๕ 
ขั้นตอน 

 

เรื่องนี้ พระธรรมถำวร ที่บวชเป็นเณรในยุคนั้น ซึ่งท่ำนเป็นศิษย์ของ สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พรหมรังสี) 
และเป็นผู้หนึ่งที่มีช่วงชีวิตทันเจ้ำประคุณสมเด็จฯโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพระพิมพ์ของพระสมเด็จฯ
โต ในครั้งกระนั้นด้วย ให้กำรยืนยันถึงกำรท ำผงวิเศษทั้ง ๕ ของสมเด็จฯโตว่ำเป็นผงเดียวกัน แต่ผ่ำนกรรมวิธี 
๕ ขั้นตอนดังนี้ 

 

"สมเด็จฯโต ท่ำนจะกระท ำผงนี้ในพระอุโบสถ โดยกำรเตรียมเครื่องสักกำระเช่นเดียวกับกำรไหว้ครู และตั้ง
เครื่องสักกำระต่ำงๆ ไว้หน้ำพระประธำน จุดธูปเทียนบูชำพระ แล้วยกถำดที่มีดินสอที่ประกอบจำกผงวิเศษมำ
ผสมรวมกับดินโป่ง ๗ โป่ง ดินตีนท่ำ ๗ ท่ำ ดินหลักเมือง ๗ หลักเมือง ขี้เถ้ำไส้เทียนที่ใช้บูชำพระประธำนใน
พระอุโบสถ นอกจำกนี้ก็มี ดอกกำหลง ยอดรักซ้อน ขี้ไคลเสมำ ขี้ไคลประตูวัง ขี้ไคลเสำตะลุงช้ำงเผือก ไม้รำช
พฤกษ-์ชัยพฤกษ์ ต้นพลูร่วมใจ พลูสองทำง กระแจะตะนำว น้ ำมันเจ็ดรส และดินสอพอง โดยน ำสิ่งต่ำงๆ ที่
กล่ำวมำนี้ มำป่นละเอียดผสมน้ ำ น ำมำปั้นเป็นแท่งดินสอ น ำออกตำกผึ่งแดดให้แห้ง ให้จับเขียนได้ ลักษณะ
คล้ำยกับแท่งชอล์กอย่ำงปัจจุบัน แต่มีขนำดและควำมแข็งผิดกันเล็กน้อย โดยกระเดียดไปทำงดินสอที่ใช้เขียน
กระดำนชนวนอย่ำงโบรำณ 

 

เมื่อน ำดินสอที่ท ำจำกผงวิเศษ ซึ่งบรรจุอยู่ในถำดขึ้นจบเหนือพระเศียร แล้วกล่ำวคำถำอัญเชิญครู อัญเชิญ
เทพยดำ ท ำประสะน้ ำมนต์พรมตัวท่ำนเอง จำกนั้นก็จะทรงเรียกอักขระเข้ำตัว และอัญเชิญครูเข้ำตัว จึงจะ
เริ่มท ำสมำธิ เขียนสูตร ชักเลขยันต์ เจริญพระคำถำ เอำดินสอที่ท ำจำกผงวิเศษนี้เขียนลงบนแผ่นกระดำน แล้ว
เรียกสูตร “น ปฐม  พินฺท”ุ แล้วว่ำพระคำถำของสูตรกำรลบ เขียนแล้วลบ เขียนแล้วลบ หลำยครั้ง จนกว่ำจะ
ครบถ้วนตำมต ำรำ กำรท ำผงปถมังนี้ต้องใช้ดินสอเขียนมำก และใช้เวลำเขียนนำน ๒-๓ เดือน จึงจะแล้วเสร็จ 
ได้ผงปถมังอันเป็นผงชนิดแรกที่เกิดขึ้นก่อนผงวิเศษอื่นๆ ซึ่งช่ือค ำว่ำ ปฐม  นี้มีควำมหมำยว่ำ ผงวิเศษที่สร้ำง
เป็นปฐม ก็น่ำจะเป็นหนึ่งในควำมหมำย 
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เมื่อได้ ผงปถมัง หรือ ปฐม  แล้ว ซึ่งผงเหล่ำนี้เกิดจำกกำรเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบ ดังที่กล่ำวมำ อำนุภำพของ
ผงปถมังนี้ มีหลำยประกำร คือ ทั้งเมตตำมหำนิยม แต่หนักไปทำงคงกระพันชำตรี มหำอุตม์ แคล้วคลำด ก ำบัง
ล่องหน ป้องกันภูตผีปีศำจ ตลอดจนคุณไสยทั้งปวงได้ 

 

ท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) จะน ำผงปถมัง มำผสมกับน้ ำพระพุทธมนต์ ปั้นเป็นดินสอขึ้นอีกครั้ง 
แล้วเขียนอักขระด้วยสูตรมูลกัจจำยน์ แล้วลบด้วยสูตรลบผง สมเด็จฯโตท่ำนก็เขียนแล้วลบ ท ำดังเช่นกำรท ำ
ผงปถมัง หำกแต่เป็นบทบริกรรมพระคำถำคนละประเภท จนได้ผงอิทธิเจ หรือ อิธะเจ ตำมคัมภีร์โบรำณ ซึ่งใช้
เวลำในกำรท ำผงนี้ประมำณ ๓ วัน ส ำหรับ "ผงอิทธิเจ" นี้ให้พุทธคุณในด้ำนเมตตำมหำนิยมอย่ำงยิ่ง และ
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ 

 

เมื่อได้ "ผงอิทธิเจ" แล้ว ท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จฯโต ก็น ำผงมำท ำเป็นดินสอขึ้นอีก แล้วเรียกสูตรมหำรำชข้ึน 
แล้วลบด้วยสูตรนำมทั้งห้ำ ซึ่งใช้เวลำในกำรท ำผงมหำรำชนี้ประมำณ ๒-๓ เดือน เช่นเดียวกับผงปถมัง 
อำนุภำพของผงมหำรำชนี้มีคุณวิเศษทำงเมตตำมหำนิยมอย่ำงสูง ป้องกันและถอนคุณไสยได้ อีกทั้งยังดีทำง
แคล้วคลำดอีกด้วย 

 

เมื่อส ำเร็จได้ผงมหำรำช ก็น ำมำท ำดินสอขึ้นอีก เรียกสูตรและลบอักขระเกี่ยวกับพุทธคุณนำนำประกำร เริ่มต้น
ตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้ำทรงประสูติ จวบจนดับขันธ์ปรินิพพำน ผงวิเศษที่ได้นี้มีช่ือว่ำ “ผงพุทธคุณ” ซึ่งมี
อำนุภำพในด้ำนเมตตำมหำนิยมสูง นอกจำกนี้ยังมีอำนุภำพในด้ำนก ำบัง สะเดำะ และล่องหนอีกด้วย 

 

เมื่อได้ผงพุทธคุณ อันเกิดจำกข้ันตอนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้ว ท่ำนเจ้ำประคุณสมเด็จฯ ก็น ำผงพุทธคุณมำท ำเป็น
ดินสอขึ้นเช่นที่ท ำผ่ำนมำ แล้วลงสูตรเลขไทยโบรำณ สูตรอัตตรำทวำทศมงคล ๑๒ จนบังเกิดเป็นผงตรีนิสิงเห 
ซึ่งเป็นผงสุดท้ำย ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีแปลงมำจำกผงวิเศษเดิมทั้ง ๔ ประเภท จำกนั้นก็ทรงน ำผงนี้เขียนอัตตรำ
ยันต์ ๑๒ และทรงรับสั่งว่ำที่ส ำคัญที่สุดขำดมิได้คือ ยันต์นำรำยณ์ถอดรูป ซึ่งถือเป็นยันต์ประจ ำขององค์ตรีนิ
สิงเห นอกจำกนี้ยังมียันต์พระภควัมบดีและยันต์ตรำพระสี ประทับลงเป็นประกำรสุดท้ำย ก่อนที่จะลบรวมเป็น 
ผงมหำมงคลที่วิเศษยิ่งทั้งห้ำ 

อำนุภำพของ "ผงตรีนิสิงเห" นี้มีควำมครบถ้วน เพรำะเป็นผงที่เกิดจำกกำรหลอมรวมผงวิเศษทั้ง ๔ ในชั้นต้น 
ท ำให้ส่งผลบังเกิดในหลำยด้ำน ทั้งเมตตำมหำนิยม ป้องกันถอดถอนคุณไสย และภูตผีปีศำจทั้งปวง แม้เขี้ยว
เล็บงำแม้เขำสัตว์ มิให้ระคำย โรคภัยไข้เจ็บกลับหำย อุบัติเหตุ อัคคีภัย และอันตรำยทั้งปวง ป้องกัน แคล้ว
คลำด ได้ตำมแต่จะปรำรถนำ 

 

เมื่อเจ้ำประคุณสมเด็จฯโตได้ผงวิเศษ ท ำกำรผสมกับส่วนผสมต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวมำ จึงมำรวมกับส่วนผสมอื่น 
แล้วจึงน ำส่วนผสมทั้งหมดหยอดลงในแม่พิมพ์ที่แกะไว้ กดพระออกมำ จำกนั้นก็ท ำกำรตัดองค์พระ แล้วน ำ
ออกมำผึ่งให้แห้งจนได้ "พระพิมพ์" ตำมพระประสงค์ ท่ำนทรงเอำพระใส่บำตรปลุกเสกทุกวันมิได้ขำด โดยท่ำน
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ได้ใช้พระคำถำมหำวิเศษบทหนึ่ง อันเป็นพระคำถำโบรำณในรูปของปัฐยำวัตฉันท์ แล้วเจ้ำประคุณสมเด็จฯโต 
ท่ำนได้ตัดทอนเติมต่อให้พอเหมำะ ทั้งดัดแปลงศัพท์บำงค ำให้สมควรใช้เป็นพระคำถำปลุกเสกพระสมเด็จของ
ท่ำน พระคำถำนั้นคือ “พระคำถำชินบัญชร” อันเป็นพระคำถำที่อัญเชิญพระพุทธเจ้ำ ๒๘ พระองค์ และพระ
อรหันต์ส ำคัญหลำยองค์มำปกป้องคุ้มครองผู้บริกรรมพระคำถำนี้ 

 

อำนุภำพของพระคำถำชินบัญชรนี้ มีคุณำนุภำพมำกมำยหลำยประกำรจนสุดบรรยำย เรียกได้ว่ำให้ผล
ครอบจักรวำล ทั้งยังน ำมำบริกรรมท ำน้ ำมนต์เพื่อปัดเป่ำโรคภัยไข้เจ็บได้สำรพัด และที่หลำยท่ำนมี
ประสบกำรณ์เล่ำขำนกันมำ พระคำถำนี้ดีนักหนำทำงเมตตำมหำนิยม แคล้วคลำด คงทนอีกด้วย. 

 

 


