ประวัติวัดราชสิทธาราม

๑

ประวัติวัดราชสิทธาราม
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ซอยอิสรภาพ ๒๓ แขวงวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

ชั้นและอุปจารวัด
เขตและอุปจารของวัดนี้ ดานตะวันออกยาว ๗ เสน ยันคลองวัด ดานตะวันตก ยาว ๖
เสนเศษติดตอกับที่สวนของ พระยามานิตยกุลพัทธ และสวนของคุณหญิงวิชิตสงคราม และ
ติดตอกับสวนของพระไพจิตรวินิจฉัยและนายยู ไขเจริญ ดานเหนือกวาง ๗ เสน ยันคลองวัด
ดานใตกวาง ๗ เสนเศษ ติดตอกับถนนวัดสังขกระจาย
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๒

ผูสรางและปฏิสังขรณ
วัดนี้เปนวัดโบราณ เดิมทีเดียวชื่อวัดพลับ มีมาแลวตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
ตัววัดพลับเดิมนั้นอยูตอวัดราชสิทธารามเดี๋ยวนี้ไปทางทิศตะวันตก ครั้นเมื่อสรางวัดราชสิทธาราม
ขึ้นในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกลาฯ ใหรวมวัดพลับเขาไวในเขตวัดราชสิทธารามดวย ราษฎรจึงยังคง
เรียกชื่อวัดราชสิทธารามตามนามเดิมวาวัดพลับกันทั่วไปในบัดนี้
ประวัติวัดราชสิทธาราม เริม่ ปรากฏมีเรื่องราวเปนสําคัญขึ้นเมื่อตนกรุงรัตนโกสินทรนี้เอง
เหตุเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงอาราธนาพระอาจารยสุก วัดทา
หอย ริมคลองคูจาม ในแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงมาจําพรรษาในเขตพระนคร
พระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะที่ พระญาณสังวรเถร เรือ่ งทัง้ นี้เปนดวย พระญาณ
สังวรเถร ทรงวิทยาคุณในทางวิปสสนาธุระอยางเชีย่ วชาญ สามารถเลื่องชื่อลือชาเปนทีน่ ับถือ
ของคนทัง้ หลายในยุคนัน้ เปนอยางยิง่ กลาวกันวาทานทรงไวซงึ่ พรหมวิหารธรรมอยางแกกลา ถึง
สามารถให ไกเถื่อนเชื่องไดเหมือนไกบาน มีลักษณะทํานองเดียวกับคําโบราณทีย่ กยองสรรเสริญ
พระสุวรรณสามโพธิสัตว ในเรื่องสุวรรณสามชาดก
ตอมาถึงรัชกาลที่ ๒ ทานไดรับสมณศักดิ์สูงสุดเปน สมเด็จพระสังฆราช เมื่อ พ.ศ.
๒๓๖๓ คนทัง้ ปวงจึงพากันเรียกทานเปนฉายาวา สมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน เปนเคาเนื่อง
มาแตทานมี พรหมวิหารธรรมหนักแนนดังกลาวแลว
อันประเพณีของพระสงฆซึ่งบําเพ็ญวิปสสนาธุระนัน้
ยอมพอใจสมัครอยูในทีว่ ิเวกสงบ
สงัด ไมชอบอยูวัดภายในเขตประชุมชนคือภายในเมือง จึงไดนามวาพระสงฆฝา ย
วนวาสี
หรืออรัญญวาสี มีการปกครองแยกเปนแผนกหนึ่งจากพระสงฆฝายคามวาสี ซึง่ เปนฝายอยูวดั
ภายในเมืองและศึกษาทางคันถธุระ นี้เปนประเพณีมาแลวชานานตัง้ แตครั้งกรุงสุโขทัยยังเปนราช
ธานีของประเทศไทย เมือ่ ครั้งพระเจารามคําแหงมหาราชกษัตริยพระองคที่ ๓ แหงราชวงศพระ
รวง โปรดใหอาราธนาพระมหาสวามีสังฆราชมาแตลังกาทวีป ก็ทรงสรางวัดพระราชทานใหเปน
ที่แรมพรรษาในที่อรัญญิก คือทีห่ างหมูบ านออกไปประมาณราว ๑๐๐ เสน พอเดินเขามา
บิณฑบาตถึงหมูบานไดสะดวก ที่เมืองสุโขทัยและเมืองเชียงใหมยังมีวัดสรางในอรัญญิกปรากฏ
ประจักษอยู แมในพระนครศรีอยุธยาก็นบั วาวัดทางนอกพระนครทางฝายตะวันออกเชน วัดประดู
ทางธรรม และวัดศรีอโยธยาเปนตน จัดเปนวัดสําหรับพระสงฆฝา ยอรัญญวาสีทั้งนั้น ครั้นตก
มาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ก็กาํ หนดวัดอรัญญวาสีโดยหลักฐานทํานองเดียวกัน ทางฝง กรุง
ธนบุรีกาํ หนดเอาวัดราชสิทธารามและวัดรัษฎาธิษฐานเปนสําคัญ ฝง พระนครมีวัดราชาธิวาสและ
วัดเกศเปนที่กาํ หนด
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๓

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงอาราธนาพระญาณสังวรเถร (สุก) ลง
มาอยูกรุงเทพฯ นัน้ ทานถวายพระพรขออยู ณ วัดอรัญญิก จึงโปรดเกลาฯ ใหไปอยูทวี่ ัดพลับ
แลวทรงสรางพระอารามหลวงติดตอกันขึน้ พระราชทาน คือวัดราชสิทธารามนี้เอง
วัดราชสิทธารามนี้ เปนวัดสลักสําคัญอยางยิง่ เนื่องดวยพระญาณสังวรเถร (สุก) มา
ตั้งแตครั้งรัชกาลที่ ๑
เพราะเจานายในพระราชวงศที่ทรงผนวชยอมศึกษาวิปสสนาธุระทุก
พระองค ดวยเหตุวา หากจะทรงศึกษาคันถธุระตองเรียกภาษาบาลี ตองผนวชหลาย ๆ พรรษา
จึงจะพอรอบรูได
สวนวิปสสนาธุระนัน้ เรียนทางสมถภาวนา อาจเรียนสําเร็จประโยชนตาม
อุปนิสัยภายในเวลาอันนอยไดอยู
เจานายซึง่ ทรงผนวชแลวก็มักจะเสด็จไปประทับอยูท ี่วัดราช
สิทธาราม ศึกษาวิปสสนาธุระมาตั้งแตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกลาเจาอยูหวั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวทั้งสามพระองค ที่วัดราชสิทธา
รามยังมีพระตําหนักจันทน
ซึ่งเปนที่ประทับของพระบามสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัวเมื่อทรง
ผนวชปรากฎอยู
ตอมาเมื่อถึงรัชกาลที่ ๒ โปรดเกลาใหสถาปนาพระญาณสังวร (สุก) ขึ้นเปนสมเด็จ
พระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร
ไดยินวาเวลาประชุมสงฆในราชการสมเด็จพระญาณ
สังวร (สุก) นั่งหนาสมเด็จพระสังฆราช (มี) เปนเพราะทานมีพรรษายุกาลมากกวา ครั้นเมื่อ
สมเด็จพระสังฆราช (มี) สิ้นพระชนมลง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย จึงทรง
สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร (สุก) ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราช โปรดเกลาฯ ใหยา ยจากวัดราช
สิทธารามไปครองวัดมหาธาตุตามประเพณี ทานดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไดเพียงปเดียว
ก็สิ้นพระชนม พระชันษารวมได ๙๐ ครั้นถึงสมัยจัดการพระเมรุ โปรดพระราชทานพระโกศ
ทองใหญใหทรงพระศพเปนพระเกียรติพิเศษ พระโกศทองใหญนี้นอกจากพระศพเจานายผูใหญ
แลว
ไดทรงแตสมเด็จพระสังฆราชพระองคนพี้ ระองคเดียว
เหตุทที่ านไมไดเปนสมเด็จ
พระสังฆราชมาแตกอนนั้น ก็เพราะวา ตามประเพณีที่เปนมา ตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชทรง
สถาปนาแตพระสงฆฝายคันถธุระที่พระไตรปฎกแตกฉานเทานัน้
สวนสมเด็จพระญาณสังวร
(สุก) เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระที่มาทรงตัง้ เปนสมเด็จพระสังฆราชเมื่อภายหลังนัน้ คง
เปนเพราะทรงพระราชดําริเห็นวาเปนพระบรมราชูปชฌายจารย ประกอบกับมีพรรษาอายุกาลยิ่ง
กวาพระราชาคณะทั้งปวงในขณะนัน้
เมื่อถวายพระเพลิงพระศพเรียบรอยแลว จึงโปรดเกลาฯ
ใหปนพระรูปบรรจุพระอัฐิธาตุไวในกุฎหี ลังหนึ่ง ดานขางหนาพระอุโบสถวัดราชสิทธาราม เปนที่
ทรงสักการะบูชามาจนทุกวันนี้
ตอมาในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั โปรดใหชางหลอ พระรูป
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) ขนาดยอม ประดิษฐานไวในหอพระสุราลัยพิมานพรอมกับรูปสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย (ขุน) วัดโมลีโลกยาราม ซึ่งเปนพระบรมราชกรรมวาจาจารยแลว โปรดให
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๔

หลออีกองคหนึ่งมีขนาดเทาพระองคสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปมะโรง พ.ศ. ๒๓๘๗ พระราชดําริ
เดิมเขาใจวาจะทรงสรางสําหรับประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุ แตยังไมทนั ไดเชิญไปประดิษฐาน
เพราะการบูรณะปฏิสังขรณยังไมทนั แลวเสร็จสมบูรณ ก็เสด็จสวรรคตเสียกอน พระรูปสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร (สุก) จึงยังคงคางอยูในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔
พระบามสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั จึงโปรดใหแหไปประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุเมื่อ พ.ศ.
๒๓๙๕ โปรดใหสรางแทนจําหลักมีลวดลายเปนรูปไกเถื่อน เปนที่รองรับพระรูปเพิม่ เติมขึ้น และ
ยังคงสถิตอยูในพระวิหารวัดมหาธาตุจนทุกวันนี้
สวนที่วดั ราชสิทธารามนั้น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
โปรดใหสรางพระเจดียท รงเครื่องขึ้นหนาวัดสององค
ทรงอุทิศตอสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
องคหนึ่งทรงขนานพระนามวา “พระศิราสนเจดีย”
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว อีกองคหนึ่งทรงขนานนามวา “พระศิรจุมภฎเจดีย” เปน
สวนเฉพาะพระองคเอง สําหรับเปนที่ระลึกวาไดเคยเสด็จไปประทับทรงศึกษาวิปสสนาธุระทีว่ ดั
ราชสิทธารามทั้งสองพระองค
เมื่อลวงพระชันษาสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก) แลว วัดราชสิทธารามก็ไม
ปรากฏวามีประวัติในความสําคัญอยางไรเพิ่มเติมขึ้นอีก นอกจากพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา
เจาอยูห ัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ บูรณะปฏิสังขรณทั่วทั้งพระอาราม ในสวนประวัติเจา
อาวาสครองวัดผูมีคุณธรรมวิเศษสมควรยกยองสรรเสริญ ปรากฏวามีพระเทพโมลี (กลิ่น) องค
หนึง่
เปนจินตกวีชั้นยอดเยี่ยมของไทย เปนที่นบั ถือของผูศึกษาทางวรรณคดีมาจนถึงกาล
ปจจุบัน ไดรอยกรองเทศนมหาชาติกัณฑมหานพที่ใชเทศนกันเปนพื้นเมืองจนทุกวันนี้ เขาใจวา
คงจะไดเปนเจาอาวาสมาตั้งแตรัชกาลที่ ๒ และอยูมาจนถึงรัชกาลที่ ๓ มีชื่อเปนผูแตงโคลง
ศิลาจารึก วัดพระเชตุพนรวมหลายเรื่อง บรรดาวรรณวิจิตรที่ทา นรจนาลวนไพเราะเปนอยางยิ่ง
จัดเปนชั้นเอกทั้งเชิงกระบวนกลอนและกระบวนความ
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๕

เจดียวัตถุและถาวรวัตถุ
เจดียวัตถุที่นบั เปนหลักสําคัญของวัดนี้ คือพระพุทธรูปปนปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๕ ศอก
๒ นิว้
สูงจรดพระรัศมี ๖ ศอก ๑ คืบ เปนพระประธานประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปหลอดวยโลหะทองเหลืองปางมารวิชัย หนาตักกวาง ๑ ศอกคืบ สูงจรดพระรัศมี ๒
ศอก เปนพระพุทธรูปโบราณ เดิมประดิษฐานอยู ณ วัดทาหอย คือวัดที่สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวร (สุก) ประทับอยูเดิมในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัวทรงเชิญมา
ประดิษฐานไว ณ ระเบียงพระอุโบสถวัดนี้
รูปพระพุทธสาวก ๓ พระองค ประดิษฐานอยูในพระอุโบสถ ดานขวาพระสารีบุตร
ดานซายพระมหาโมคคัลลานะ องคกลางพระอานนท
ในพระวิหารมีพระพุทธรูปตางขนาดหลายองค เปนพระปนทัง้ นัน้ ปางมารวิชัยบาง ปาง
สมาธิบา ง
ที่หนาพระอุโบสถ มีพระเจดียทพี่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสรางไวสอง
องค ขนาดสูง ๑๒ วา วัดฐานโดยรอบได ๑๒ วา
ถาวรวัตถุสวนมากเปนของสรางขึ้นในรัชการที่ ๓ คือ พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการ
เปรียญ และเสนาสนะสงฆหลายหมูก ับพระตําหนักจันทน ลวนเปนของมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้
ยังมีธรรมมาสนของหลวง ตูพระไตรปฎกพรอมดวยหนังสือ พระบรมรูปหลอพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ตูไมสักลงรักปดทองสําหรับใสเทียนของหลวงเหลานี้เปนของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงสรางพระราชทาน
ความเจริญและความเสื่อม
เมื่อครั้งยังไมไดสรางวัดราชสิทธาราม ตัววัดพลับเดิมเปนวัดราษฎรขนาดยอม ทีธ่ รณี
สงฆก็คับแคบประกอบกับในทองทีน่ ี้มวี ัดตั้งอยูกระชับแทบทุกดาน
วัดไดรับความบํารุงไมถึง
ขนาด จึงไมเจริญรุงเรืองอยางใดนัก ตอเมื่อถึงตนกรุงรัตนโกสินทร ไดเจาอาวาสผูท รง
คุณธรรมเปนชั้นยอดเยีย่ มมาครองวัด เปนพระสงฆที่พระเจาแผนดินทรงเลื่อมใสมาก ถึงสราง
วัดราชสิทธารามตอเขตวัดพลับเดิมพระราชทานรวมวัดเกาเขากับวัดทีท่ รงสรางใหม ไดรับความ
อุปการทะนุบาํ รุงเปนอยางดี เปนที่รูจักนับถือทั่วไปในหมูคนชัน้ นัน้ ทัง้ นี้สาํ เร็จดวยบุญญาธิการ
ของเจาอาวาส คือสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก) แท ๆ แตครั้นเมื่อโปรดเกลาฯ ไดยา ย
ทานไปปกครองวัดมหาธาตุแลว วัดราชสิทธารามก็กลับรวงโรยลง ซึ่งเปนธรรมดาทัว่ ไปทั้งวัดและ
บานตลอดจนบานเมือง ยุดใดสมัยใด ทานผูเปนประมุขเปนผูสามารถในการบริหาร ไดรับความ
ไวเนื้อเชื่อใจจากคนทั่วไปก็เจริญวัฒนาดีอยู ครั้นผูปกครองลวงลับไป ผูเปนทายาทไมสามารถ
ถึงอยางนั้น ก็ยอมเสื่อมทรุดลงเปนคติที่เห็นไดชัดแจง ตามบาลีที่กลาวอางถึงเรื่องชนิดนี้มีอยู
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มากมาย เจาอาวาสวัดนี้ทปี่ รากฏวาสามารถยังมีอีกรูปหนึง่ คือ พระเทพโมลี (กลิ่น) เปนผู
ครองวัด นับเปนองคที่สามนับตั้งแตสมเด็จพระสังฆราชองคนนั้ ลงมา อาศัยทีท่ า นเปนจินตกวีที่
มีชื่อเสียงโดงดัง จึงเปนที่กวางขวางในหมูเจานายและขาราชการในยุคนั้น มีศิษยซึ่งมาสํานักขอ
ศึกษาวิชาประเภทนี้มาก โดยอุบายนี้แหละเปนเหตุใหทา นปรับปรุงวัดใหเจริญรุงเรืองไดสะดวก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั ซึง่ เปนพระ
เจาแผนดินที่โปรดปรานวิชากาพยกลอน
ทรงเลื่อมใสนับถือทานมากอยู อารามวัตถุที่สราง
เพิ่มเติมหลังจากแรกสรางวัดนั้น เปนของสรางขึ้นในยุคทีท่ า นครองวัดเปนสวนมาก ครั้งลวง
สมัยของพระเทพโมลี (กลิ่น) แลว วัดก็มีแตทรงกับเสือ่ มตลอดมาหลายรัชกาล เพิ่มฟน ตัวในยุค
ที่พระสังวรานุวงศเถร (ชุม) ครองวัดในชั้นหลังนี้เอง
การศึกษาและขนบธรรมเนียม
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก) เจาอาวาสองคแรกทรงศาสนคุณในทางวิปส สนา
ธุระอยางมาก ก็วปิ สสนาธุระทานนับเปนธุระหรือวิชาอยางหนึ่งที่พระสงฆจะพึงศึกษาในธรรม
วินัยนี้ เกี่ยวกับการทําจิตใจใหสงบระงับจากกิเลสาสวะ เปนคูก ับคันถธุระ ซึ่งเปนธุระเกีย่ วเนื่อง
ดวยศึกษาหลักพระธรรมวินยั พระสงฆครั้งโบราณที่ออกบวชตามประเพณี คือ บวชพรรษาเดียว
โดยมากมักเรียนวิปสสนาธุระ เพราะใชเวลานอยและไดรับคุณประโยชนทันตาเห็น สวนคันถธุระ
นั้น มักเลาเรียนกันในหมูสงฆที่บวชนาน ๆ หรือที่บรรพชาเปนสามเณรมาแตยอ มเยาว ตองใช
เวลาศึกษาชานานจึงจะเชี่ยวชาญรูจริง ก็วัดราชสิทธารามนี้ถกู กําหนดใหเปนวัดสําหรับพระสงฆ
พวกอรัญญวาสี คือพวกเรียนวิปสสนาธุระ เหตุฉะนัน้ การศึกษาสําหรับวัดแตเดิมทีมาจึงคงมี
ประเภทนี้อยางเดียว มีชื่อเสียงปรากฏเปนสํานักศึกษาเจริญภาวนาทีด่ ีแตตนมา เจาอาวาสในยุค
หลัง ๆ ก็ทรงคุณธรรมประเภทนี้เปนสวนมาก ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะฝาย
วิปสสนาธุระแทบทุกองค สวนการศึกษาคดีโลกก็มีโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และโรงเรียนการ
ชางวัดราชสิทธารามขึน้ ในวัด ขนบธรรมเนียมวัดถือตามแนวพระอารามหลวงทัง้ ปวง มีวันธรรม
สวนะอุโบสถสังฆกรรมเปนตนตามประเพณี
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ภาพ พระพุทธจุฬารักษ พระประธานในโบสถ
สรางในสมัยปลายรัชกาลที่ ๑ พศ ๒๔๕๑ สมัย รัชกาลที่ ๓ ทรงผนวช
รัชกาลที่ ๑ สรางพระเกศทองคํา
รัชกาลที่ ๒ ปนพระพักต รัชกาลที่ ๓ ปนพระองค
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ภาพ รูปหลอเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ไกเถื่อน (หลวงปูสุก ไกเถื่อน)
ภาพบรรยากาศภายในวัด
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